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ביום העצמאות הקרוב, אתם מוזמנים להופעה בסלון שלכם.
בקרוב תגלו מי הזמר/ת שישירו את השיר של העיר שלנו

ואתם מוזמנים להצטרף ולשיר יחד איתם

מי יופיע בעיר שלנו
?      בערב יום העצמאות

ואתם מוזמנים להצטרף ולשיר יחד איתם

פרטים נוספים בקרוב!

קול העיר שרהקול העיר שרה
חוגגים עצמאות יחד בגאווה מקומיתחוגגים עצמאות יחד בגאווה מקומיתחוגגים עצמאות יחד בגאווה מקומית

מי יופיע בעיר שלנו
      בערב יום העצמאות

חוגגים 72 שנות
עצמאות למדינת ישראל

נשארים בבית, אבל מתרגשים וחוגגים יחד 
עם כל המדינה ומיטב אומני ישראל

נשיק מגזין מוסיקלי-דיגיטלי ונמשיך את 
השמחה הלאומית, את תחושת הביחד ביצירת 
חיבור בין כל תושבי העיר ויחד עם מיטב אומני 

ישראל נשיר, נשמח ונעשה טוב על הלב!

חוגגים עצמאות יחד בגאווה מקומית
שיר עושה לי טוב על הנשמה

על הפרויקט
לכל עיר ייבחר אומן מוכר שיבצע מחדש את אחד 
משיריו האהובים במיוחד לערב זה, והביצוע ישודר 

כהופעה פרטית בערב חג העצמאות לתושבי העיר!

באתר ייעודי שהוא מגזין מוסיקלי של "ישראל 
היום"- יוכלו תושבי העיר לצפות באומן ובשיר 

שנבחר לעיר שלהם.

בערב יום העצמאות, ייחשפו השירים של הערים 
המשתתפות והאומנים יזמינו את תושבי העיר 

להצטרף אליהם ולצלם את עצמם שרים את השיר, 
בליווי הביצוע של האומן ברקע ולהעלות את 

הסרטונים אלינו בקליק

הסרטונים ייערכו לקליפ אחד מרגש של תשבי העיר 
יחד עם האומן

בקליפ תהיה גם ברכה אישית מראש העיר לתושביו 
(שנשמח אם וגם יצטרף לשירה)

תושבי העיר יוכלו לגלוש לאתר המגזין ב”ישראל 
היום” ולצפות בקליפ המרגש של העיר שלהם ושל 

כל הערים האחרות המשתתפות בפרויקט.

את הקליפים יוכלו הגולשים לשתף ברשתות 
החברתיות.

קידום הפרויקט
לפני החג, תושבי כל העיר יוזמנו לקחת חלק

בפרויקט ולשיר יחד עם כל המדינה

הפעילות תקודם במדיה של “ישראל היום” 
בפריסה ארצית

הפעילות תפורסם ותוקדם גם בכלי המדיה של 
העירייה- בדגש על הרשתות החברתיות, עם פנייה 

אישית של ראש העיר הקורא לתושביו להצטרף 
לחגיגה בערב יום העצמאות!

ישראל היום ומועצה מקומית קצרין מזמינים אתכם לחגיגת עצמאות

חוגגים 72 שנות עצמאות למדינת ישראל

עגלות משמחות

בערב יום העצמאות וביום העצמאות
נעבור ברחובות ונשמח עם מוסיקה ומתנדבים.

בכפוף לאישור והנחיות המשטרה ומשרד הבריאות.
מסלול העגלות יפורסם מראש באתר המועצה.
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יום רביעי
ה' באייר

29.4.20

"ממנגלים יחד"

המועצה המקומית קצרין
 מזמינה את כל התושבים ביום העצמאות, יום רביעי,

29.4.20 בשעה 12:00 להוציא את המנגלים לכניסת הבית 
ולעשות "על האש" שכונתי.

אז איך נעשה את זה וגם נשמור על הכללים?
• כל משפחה תוציא את המנגל שלה

• כל משפחה תהיה רק עם עצמה
• לא תהיה קרבה בין שאר המשפחות

• אל תשכחו להודיע ולהזמין את כל השכנים ברחוב שלכם
 • נשמח שתצלמו, תעלו תמונות בפייסבוק

    ותתייגו את המועצה המקומית קצרין.

מקשטים ליום העצמאות 

המועצה המקומית קצרין
מזמינה את כל תושבי קצרין להשתתף

בתחרות "קישוט הבית ליום העצמאות"

הנכם מוזמנים להקדיש יום שלם של פעילות
עם הילדים ולקשט את החלק החיצוני של ביתכם

בדגלי ישראל ובצבעי כחול לבן.

 כל משפחה אשר מעוניינת להשתתף בתחרות
תשלח לנו את התמונות למייל:

young@katzrin.matnasim.co.il
בצירוף שם המשפחה ונייד ליצירת קשר.

ואנו נדאג להכריז על הזוכים ביום העצמאות עצמו
בדף הפייסבוק של המועצה המקומית קצרין

חג עצמאות שמח 
מבשלים עם...

המועצה המקומית קצרין
מזמינה את תושביה לצלם סרטון של הכנת מאכל ביתי אהוב מהתחלה ועד הסוף הכולל הסברים מפורטים והדגמה לאורך הסרטון.

יש לשלוח את הסרטון למייל: young@katzrin.matnasim.co.il עד לתאריך 26.4.20, בצירוף המתכון המלא והמפורט, שם משפחה 
ונייד ליצירת קשר. המועצה תפרסם את הסרטונים בדף הפייסבוק של המועצה המקומית קצרין במהלך השבוע של יום העצמאות.
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למדינת 
ישראל

יום העצמאות
בקצרין

יום העצמאות
בקצרין


