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 פותחים את הקיץ בגדול!

מחלקת הנוער יוצאת  ,עם סיום שנת הלימודים
מגוונת וגדושה עבור בני  פעילות לדרך עם תכנית

 הנוער בחודשי הקיץ

מסיבת המתגייסים  -לאירועי הקיץיריית הפתיחה 
 הישוב שנערכה ביום חמישי האחרוןהמסורתית לבוגרי 

לדרך עם  תעם סיום שנת הלימודים תשע"ז לפני כעשרה ימים, מחלקת הנוער של אגף החינוך במועצה יוצא
יריית הפתיחה  הייתה מסיבת  אוגוסט.-חודשים יוליבמגוונת וגדושה עבור בני הנוער פעילויות תכנית 

בבריכת פרדס חנה כרכור. , 22.6.17, המתגייסים המסורתית של המושבה שנערכה ביום חמישי האחרון 
 המתגייסים נהנו ממסיבת קצף, כיבוד וארוחת ערב מפנקת.

מאות בוגרים בני הישוב הגיעו למסיבה שנערכה גם השנה בסימן זהירות בדרכים ובשיתוף המטה 
בדרכים במועצה. ברכו את בני הנוער מ"מ וסגן ראש המועצה, ד"ר, עו"ד אלדד בר כוכבא לבטיחות 

וכן קיבלו בסוף הערב , בני הנוער חתמו על אמנת המתגייסים ומנהלת אגף החינוך במועצה, אילנה זגול.
 תיק ושי לבוגרי כיתות י"ב המתגוררים בישוב.

י"ב במושבה: " איחולי הצלחה לקראת הפרק החדש  ביקש למסור לכלל בוגרי ראש המועצה, חיים געש, 
שירות -מתנדבים לצבא ולשירות לאומי לם עומדים. למתגייסים ולמתנדבות ון/והמשמעותי בפניו את

ומקווים כי סל  יתם עד לרגע זהמשמעותי, מעניין ומלא סיפוק. אנו גאים בכל אחת ואחד על הדרך שעש
עוד שנים רבות הלאה  ישרת אתכם נאמנהלאורך השנים  ם אותו העניקה לכם מערכת החינוך הכלי

שימרו על עצמכם ושובו בשלום מכל מקום שתימצאו בו. עלו  .האישית כבוגרים, כל אחד ואחת בדרכו /ה 
 געש. איחל. " והצליחו

וך , ג'ודי בנר, על ההשקעה הרבה " תודה למנהלת מחלקת נוער וקהילה באגף החינעוד הוסיף געש: 
תודה למנהל תשתיות ומטה בטיחות בדרכים, יהודה בתכנים ובפעילויות לבני הנוער לכל אורך השנה. 

  במסיבת המתגייסים." בהפקת  האירוע ובהטמעת התכנים החשוביםוקנין על חלקו 

עיר   כבר בשבוע הקרוב תצא לדרך בתכנית הפעילות שיזמה והפיקה מחלקת נוער וקהילה באגף החינוך
הילדים והנוער אשר נודדת בין מרכזים שונים בישוב ומציעה פעילויות לנוער והפעלות לילדים. השנה עיר 

יוצעו לבאים מתחם לגו, בועות סבון מתנפחים ועוד. ב , בגן הציפורים 3.7.17-הילדים הראשונה תתארח ב
במסיבה אל תוך הלילה   well-doneולהקת הנוער  DJייערך אירוע פתיחת הקיץ "אולסטארס" עם   6.7.17

 במתחם ביג.

"בגדי המלך  הקלאסיקות האהובות על הילדים, תתארח העיר הנודדת ב"חלומות כרכור" עם 10.7.17ב
בפארק "יובלים" עם ההצגה "דג הזהב",  2.8.17בנווה פרדסים "עוץ לי גוץ לי" , ב 20.7.17החדשים", ב 

, בשדרות הציונות עם מופע הקסמים "מג'יק 17.8.17 -, באחוזה ירוקה עם "הקרקס הרוסי" וב8.8.17ב
 סטאר".

רית", מופעי סטנד אפ של חן מזרחי ודניאל עוד בתכנית לחודשי הקיץ מסיבות אזניות במרכז הנוער "בני ב
אסייג, ערבי קריוקי וסרטים, בילויים מאורגנים ומשותפים לסינמה סיטי, לסופרלנד וללונה פארק, 

, טורנירים ספורטיביים בענפי הכדורסל, הכדורגל, תחרות הפרסומת הטובה 2000לשפיים ולימית 
זי נוער פתוחים בערבים וסדנאות קיץ בתכנות תכנות וחלל, מרכ-ותערוכות משותפות , מתחם מדעים

 ובאמנות ותנועה ועוד ועוד.

את פתיחת השנה תציין מחלקת הנוער היישובית בערב הוקרה מסורתי לנוער המתנדב . הערב ייערך השנה 
יופיעו להקות נוער של  20:00בשעה  7.9.17בבמה המרכזית של מתחם השוק הישן המחודש במושבה. 

 , כאשר המופע המרכזי יהיה של הזמר אביאור מלסה. פרדס חנה כרכור



 25.6.17 
 

גם היחידה הסביבתית וועדת אירועים נערכים לקיום הפעלות "ירוקות" לילדי הישוב בגינות הציבוריות 
ואיכות סביבה בגינות ובפארקים  בישוב. כמידי שנה תקיים המועצה סדנאות והצגות בנושאי מיחזור

 במושבה. הכניסה חופשית ללא עלות.

 של הרשות  פרטים מלאים על כלל האירועים באתר המועצה ובדף הפייסבוק

 

 


