
ארועי עצמאות
2016
במתן

4 במאי    19:45  - טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה

10 במאי  19:45  - טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 

10 במאי  22:00  - ערב שירי לוחמים

11 במאי  20:00  - ערב יום העצמאות

13 במאי  22:00  - רוקדים עצמאות ביחד

                          משנתון 97 ועד גיל 97....

27 במאי  19:30 - חוגגים 20 למתן



הנחיות ביטחון ובטיחות

תושבים יקרים,
לטקס יום הזיכרון ולערב יום העצמאות נבקשכם להקפיד

על הנחיות שיאפשרו לכולנו אירועים מוצלחים ובטוחים.

דאגו שהילדים יהיו איתכם.

קשרו את הכלבים בבית.

יש לשמור על ניקיון האזור והמדשאות.

לא תותר כניסת אופניים לשטח האירועים.

לא תותר הכנסה ומכירה של קצף במיכלים.

לא תותר כניסת רכבים למתחם הרחובות באזור האירועים.

גני השעשועים במגדל המים יהיו סגורים במהלך טקס יום הזיכרון.

חפ”ק ביטחון ונקודת עזרה ראשונה ימוקמו בשטח האירועים.

נבקשכם לא להגיע עם נשק לאירועים. 

שביל הנגשה לבעלי מוגבלות בכניסה הראשית מול רחוב מור.

כדאי להגיע בלבוש חם/ בעצמאות, להצטייד במחצלת לישיבה על הדשא.

בברכת חג שמח צוותי האירועים וועד מתן

לתשומת ליבכם
רחוב מור ונוף השרון יהיו חסומים לתנועה באזור מגדל המים!

בערב עצמאות לא יתאפשר מעבר לרכב והולכי רגל באזור זה גם לתושבי 
הרחוב! החל משעה 17:30.

)ניתן להגיע לאירועים מהמשעול היורד לרחוב חבצלת(.
מעבר להולכי רגל וכניסת קהל לאמפי מהשער מול רח’ מור תותר אך ורק

דרך המדרכה הצמודה לכניסה למגדל המים.



יום רביעי, כ”ו בניסן תשע”ו
4 במאי 2016, בשעה 19:45

ברחבה העליונה , בית חינוך מתן
)או באולם הספורט, בהתאם למזג האוויר(

נא לדייק ולבוא בחולצות לבנות
הציבור מוזמן

הטקס מנוהל ע”י האיחוד החקלאי

טקס יום הזיכרון
לשואה ולגבורה
“ילדים בשואה”



טקס יום הזיכרון 
לחללי מערכות ישראל

 “אין לי ארץ אחרת”
יום  שלישי, ב’ באייר תשע”ו,

10 במאי 2016, בשעה 19:45 
 באמפי’ מגדל המים.

נא לדייק ולהגיע בחולצות לבנות.

ערב שירי לוחמים 
יום  שלישי, ב’ באייר תשע”ו,

10 במאי 2016, בשעה 22:00 במתנ”ס

הציבור מוזמן



עצמאות 68
למדינת ישראל

יום רביעי, ג’ באייר תשע”ו, 11.5.16 החל-20:00 
באמפי מגדל המים

לתשומת ליבכם
רחוב מור ונוף השרון יהיו חסומים לתנועה באזור מגדל המים!

לא יתאפשר מעבר לרכב והולכי רגל באזור זה גם לתושבי הרחוב! החל משעה 17:30.
)ניתן להגיע לאירועים מהמשעול היורד לרחוב חבצלת(, מעבר הולכי רגל וכניסת קהל לאמפי 

מהשער מול רח’ מור תותר אך ורק דרך המדרכה הצמודה לכניסה למגדל המים.

מתופפים 

על גלגלים

מתחם 

כלי נגינה 

אקולוגיים

זיקוקים

21:15 “הפרעת קצב” 
להקת דמנטה מזמינה את הקהל לקחת חלק 

מהטירוף במופע חסר מעצורים !!!
תופי ענק מעופפים, מקלות אש,

מסך אינטראקטיבי ענק, קופסאות תיפוף על 
גלגלים, מכונות תיפוף מקוריים, הן רק מחט קטנה 

ביצירה האינסופית של המופע.
הצטרפו למסע קצבי, גדוש בהומור

ובטרוף הייחודי של דמנטה! 

מופע לכל המשפחה - הציבור מוזמן
כדאי להגיע בלבוש חם ולהצטייד במחצלות לישיבה על הדשא.



רוקדים עצמאות ביחד 
משנתון 97
ועד גיל 97...

הכניסה בתשלום
60 ש”ח בהרשמה מוקדמת עד 1.5.16

75 ש”ח החל מ-2.5.16

ההרשמה באתר - הרשמה לחוגים - עצמאות מסיבה
www.matan.muni.il

מתחילים במסורת ריקודים 
עם הבנות והבנים צעירים ומבוגרים

שישי, 13 במאי 2016 
22:00, באולם הספורט



חוגגים
20

למתן

הכניסה חופשית

 www.matan.muni.il ההרשמה באתר לצורך הערכות
פרטים בהמשך...

שישי 27 במאי 2016

ם משפחתיים, תמונות, חוויות, זיכרונות...
מאכלי

מאכלים משפחתיים,
תמונות, חוויות, זיכרונות...

2016 27 במאי  שישי 


