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ברכות:
ראש המועצה - טל גורקי

משפ׳ מוצרפי

הכניסה חופשית

ע"ש עופר מוצרפי ז״ל

פתיחת טורניר 
קטרגל

ביום שלישי, 29.6.2021 בשעה 20:00
מגרש כדורגל משולב

Pardesia.smarticket.co.il

מחיר כרטיס 25 ₪

הרצאה

ביום ראשון, 11.7.2021 בשעה 20:30
מרכז פיס לנוער - הרימון 17, פרדסיה

אדוה דדון
״איך לתפוס נוכל״

Pardesia.smarticket.co.il

הצגת ילדים של תיאטרון גושן
ביום שלישי, 6.7.2021 בשעה 17:30, 

בספריית ״בית טלי״

"ארץ עוץ 
שלי"

לגילאי גן-ב'
מחיר כרטיס 20 ₪ )כל אדם חייב בכרטיס(

דוכני מזון 
בתשלום 

מתנפחים 
לכל 

הגילאים

הכניסה חופשית

הפנינג פתיחת 
אירועי הקיץ
ביום ראשון, 4.7.2021, 17:00-19:30

בפארק החדש בפרדסיה

אי
גב

מופע של כוכבת הילדים רינת 

הכניסה חופשית

ביום שלישי, 29.7.2021 בשעה 18:00
מגרש כדורגל משולב

ע"ש עופר מוצרפי ז״ל

סיום טורניר 
קטרגל

יתכנו שינויים, ניתן להתעדכן באתר המועצה בכתובת https://www.pardesia.muni.il שימו לב, 
רישום לצהרונים לשנת תשפ״ב מסתיים ב-30.6.21, לאחר תאריך זה הרישום יהיה ע״ב מקום 
פנוי בלבד. רוצים להישאר מעודכנים תמיד? עיקבו אחרינו בפייסבוק: מרכז קהילתי פרדסיה והיו 

מעודכנים בנושאי תרבות וחינוך בלתי פורמלי.
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אירועי יולי



בימות פיס
חוזרים לבמה!  

לפרטים: 

אתניקס
מפעל הפיס

ומועצת פרדסיה מזמינים:

21:00 | 22.7.21
)כניסת קהל החל מ-20:00(

בפארק החדש 
בפרדסיה

)רחוב אחווה(

מחיר כרטיס 30 ₪ 

כל אדם חייב בכרטיס
כולל תינוקות בעגלה

PARDESIA.SMARTICKET.CO.IL

המופע הינו מופע 
ישיבה/עמידה

Pardesia.smarticket.co.il

מחיר כרטיס 25 ₪

הרצאה

״השינוי הוא הכי קבוע – 
התמודדות עם שינויים דרך סיפורים אישיים"

דליה מזור
ביום ראשון, 25.7.2021 בשעה 20:30

מרכז פיס לנוער - הרימון 17, פרדסיה

הכניסה חופשית

עם אמן הקוסמים, שי נשיא

מופע קסמים 
ואילוזיות

ביום שלישי, 27.7.2021 בשעה 18:00
בפארק החדש בפרדסיה

21.6.21 מכירת הכרטיסים תחל ב-

3

במופע זוגי וקורע על אמונה, היגיון והחיים שביניהם
ביום ראשון, 1.8.2021 בשעה 20:30

מרכז פיס לנוער - הרימון 17, פרדסיה

עדן הראל 
ועודד מנשה

Pardesia.smarticket.co.il

מחיר כרטיס 25 ₪

אירועי אוגוסט



Pardesia.smarticket.co.il

לגילאי גן-ב'
מחיר כרטיס 20 ₪ )כל אדם חייב בכרטיס(

ביום שלישי, 3.8.2021 בשעה 17:30
בספריית ״בית טלי״

הצגת ילדים של תיאטרון גושן

"פרח 
לב הזהב"

להרשמה ופרטיםקבוצות כישורים חברתיים
09-8947104

יולי אוגוסט חברותי במרכז הטיפולי בפרדסיה
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Pardesia.smarticket.co.il

הכניסה חופשית

ביום שישי, 6.8.2021 בשעה 17:00
בפארק החדש בפרדסיה

קבלת שבת 
קהילתית

דואו מזמור, אורית אורבך ועודד שוב, 
מארחים את הזמרת שי הוכברג

ביום חמישי, 12.8.2021 בשעה 20:30
בפארק החדש בפרדסיה

שירים באווירה של קיץ 
עם טלי יעקובי וסוזי גבאי

שרים ביחד

הכניסה חופשית הכניסה חופשית

״קרקס בלי בעיה״ - נועה ואורי וייס, 
אמני קרקס בינלאומיים

מופע קרקס

ביום שלישי, 10.8.2021 בשעה 18:00
בפארק החדש בפרדסיה



Pardesia.smarticket.co.il

הרצאה

מחיר כרטיס 25 ₪

נועה 
ירון דיין
"ממשיכה מהתחלה"

ביום ראשון, 15.8.2021 בשעה 20:30
מרכז פיס לנוער - הרימון 17, פרדסיה

דוכני מזון 
בתשלום 

דוכני 
חוגים 

מתנפחים 
לכל 

הגילאים

הכניסה חופשית

יריד חוגים 
וסגירת הקיץ

ביום שלישי, 24.8.2021
בשעה 17:00, בפארק החדש בפרדסיה

מופע של כוכבת הילדים "לבלובית"

״הארנב ממושי״
יום שלישי, 31.8.21 בשעה 17:00מפגש תלמידים העולים לכיתה א' עם ההצגה:

)מיקום יעודכן בסמוך לאירוע(
הכניסה חופשית
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תינוקות  כולל  בכרטיס  חייב  אדם  כל 
בעגלה המופע הינו מופע ישיבה/עמידה

חנן 
בן ארי

ביום חמישי, 19.8.21
בפארק החדש בפרדסיה

 כניסת קהל 20:00
תחילת מופע 21:00

מחיר כרטיס מסובסד 80 ₪ 

Pardesia.smarticket.co.il

19.7.21 מכירת הכרטיסים תחל ב-



מי צריך אלכוהול? 
תהיו מי שאתם באמת! האלכוהול מגביר 
תוקפנות ופוגע בבריאות וכושר שיפוט 

חמישירביעישלישישניראשון
   30.6

מסיבת 
פתיחת הקיץ

2021
20:00-1:00

1.7
התנדבות 

חוף פלמחים
16:00-20:00

4.7
Chill out

בפארק החדש
20:00-00:00

5.7
 שחייה לילית
20:00-00:00

6.7
פעילות 

חברתית 
במועדון נוער
20:00-02:00

7.7
 שחייה לילית 
20:00-00:00

8.7
סופרלנד

15:00-20:00

11.7
 ווטר טאג )כיתות ג׳-ה׳(
בפארק החדש 

17:00-20:00

12.7
 שחייה לילית
20:00-00:00

13.7
פעילות 

חברתית 
במועדון נוער
20:00-02:00

 

14.7
 שחייה לילית 
20:00-00:00

15.7
התנדבות יער 

הכרמל
8:00-14:00

Chill out
בפארק החדש
20:00-00:00

18.7
Chill out

 בפארק החדש
20:00-00:00

19.7
 שחייה לילית
20:00-00:00

20.7
פעילות 

חברתית 
במועדון נוער
20:00-02:00

21.7
 שחייה לילית 
20:00-00:00

22.7
קארטינג

16:00-20:00

25.7
Chill out

 בפארק החדש
20:00-00:00

26.7
 שחייה לילית
20:00-00:00

27.7
פעילות 

חברתית 
במועדון נוער
20:00-02:00

 

28.7
 שחייה לילית 
20:00-00:00

29.7
התנדבות 

רשות 
העתיקות

8:00-14:00

בקיץ הזה לא פוגעים באף אחד 
לא ברשת ולא בכלל! 

נפגעתם ברשת? שתפו מישהו או התקשרו למוקד 105

הפעילויות לתלמידים העולים לכיתה ו' ומעלה
הרשמה לפעילויות באתר המועצה | ייתכנו שינוים בתוכנית

אירועי יולי

פעילויות נוער לקיץ*
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חמישירביעישלישישניראשון
1.8

מימדיון
8:00-17:00

2.8
 שחייה לילית
20:00-00:00

3.8
פעילות כדורגל 

 רטוב
17:00-20:00

4.8
 שחייה לילית 
20:00-00:00

5.8
פעילות 

חברתית 
 במועדון נוער
20:00-02:00 Chill out

בפארק החדש
20:00-00:00

פעילות חברתית 
במועדון נוער
20:00-02:00

8.8
Chill out

בפארק החדש
20:00-00:00

9.8
 שחייה לילית
20:00-00:00

10.8
פעילות 

חברתית 
 במועדון נוער
20:00-02:00

11.8
 שחייה לילית 
20:00-00:00

12.8
התנדבות 

בירדנית
8:00- 18:00

15.8
Chill out

בפארק החדש
20:00-00:00

16.8
 שחייה לילית
20:00-00:00

17.8
פעילות 

חברתית 
 במועדון נוער
20:00-02:00

18.8
 שחייה לילית 
20:00-00:00

19.8
לונה פארק
9:00-16:00

22.8
Chill out

בפארק החדש
20:00-00:00

23.8
 שחייה לילית
20:00-00:00

24.8
פעילות 

חברתית 
במועדון נוער
20:00-02:00

25.8
 שחייה לילית 
20:00-00:00

26.8
פעילות סיכום 

קיץ במועדון 
נוער

20:00-2:00

29.8
Chill out

בפארק החדש
20:00-00:00

30.8
אירוע סגירת 

הקיץ 
2021

   

מי צריך גראס? 
 תהיו מי שאתם באמת! גראס עלול לפגוע 

בהתפתחות הגוף והמוח ולגרום לנזקים נפשיים!

תהיו חברים טובים. 
תעבירו  ואל  מביכות  בתמונות  תצטלמו  אל 

תמונות מביכות של אחרים.

 לעדכונים ופרטים בכל נושא:  0528587505
pardesiya_noar  יחידת הנוער פרדסיה 

 רוצים לקבל עדכונים שוטפים? שלחו לנו ווטסאפ
 0528587505 ותשמרו אותנו אצלכם!

אירועי אוגוסט
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הקיץ הזה פרדסיה בסימן תרומה לקהילה
נשלב פעילויות קיץ חווייתיות ומהנות בבריכה ובמועדון 

הנוער ויציאה לאטרקציות ופעילויות התנדבות. 

איך זה עובד? במהלך הקיץ יחידת הנוער פרדסיה מציעה 
לכם 4 אפשרויות התנדבות ו-4 יציאות לאטרקציות. 

כל השתתפות בהתנדבות תאפשר לכם לצאת 
לאטרקציה במחיר מסובסד באופן משמעותי, בנוסף 

לשחייה לילית פעמיים בשבוע ופעילות חברתית במועדון 
נוער עד השעות הקטנות של הלילה!

הקיץ הזה יחידת הנוער פרדסיה
גאה להציג לכם את...


