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מסיבות – אירועים חברתיים שנועדו לענג ולשעשע את המשתתפים
מסיבות ,בהגדרתן ,הן התכנסות של אנשים מטעמים חברתיים למטרת עונג ,שעשוע ועניין של המשתתפים.
לרוב ,מסיבות נערכות על ידי גורמים מסחריים או פרטיים והעילות יכולות להיות רבות מאוד ומגוונות .בתים
פרטיים ,מועדונים ייעודיים ,דיסקוטקים ,פארקים ציבוריים ,בריכות שחייה ומקומות בלתי שגרתיים כמו אי
בודד או סיפון של יאכטה – כולם מתאימים לארגון מסיבות  .יש ,כמובן ,להתאים את סוג המסיבה לתנאי
המקום על מנת לקבל את האימפקט המבוקש ועל מנת להשיג את מירב ההנאה עבור רוב רובם של
המשתתפים.
סוגי מסיבות
המסיבות השגרתיות והנפוצות ביותר הן מסיבות ימי הולדת ,מסיבות רווקות ורווקים ,מסיבות סיום ,מסיבות
לחנוכת בית – הן לבית פרטי והן לבית עסק ,מסיבות השקה ,מסיבות גיבוש וימי כיף ומסיבות ללא סיבות
מיוחדות ,סתם כך.

כמו בכל תחום בחיים ,גם בנושא מסיבות יש טרנדים ,חידושים ואופנות מתחלפות חדשות לבקרים .מסיבות
רחוב או בשמן המקורי "רייב" הן מסיבות בחללים ומרחבים פתוחים ,הן מתקיימות מחוץ למועדונים ,בכיכרות
ערים גדולות ,תחת כיפת השמיים ,והן מושכות אליהן עשרות אלפי חוגגים בעידוד העיריות המקומיות וגם
בעלי העסקים שבסמוך אליהם עוברים החוגגים .מוזיקה ,ריקודים ואינטראקציה חברתית הן היעדים של
מסיבות מסוג זה.

המסיבות היותר מבוקשות ,אלו הנערכות על יד גורמים מסחריים הן מסיבות הנערכות במועדונים ייעודיים
וכאן ההיצע והגיוון עולים על כל דמיון אפשרי .ישנן מסיבות סגורות וישנן פתוחות .ישנן מסיבות המיועדות
לשני המינים או רק לאחד מהם .בליינים מושבעים יודעים היכן מתקיימות המסיבות הכי שוות ,מי מתקלט
ואיזה כוכב עומד להגיע מחו"ל.

אנשים בוחרים ללכת למועדונים על פי סוג המוסיקה המושמעת במקום .החל משירי ארץ ישראל וכלה
במוסיקה אלקטרונית ,האוס ,היפ הופ ,דאנס ,ג'ז ואחרים – אפשר למצוא את כל סגנונות המוסיקה
במתחמים מושקעים ,יוקרתיים ,מפנקים וייחודיים ,עם אוכל ברמה גבוהה ואלכוהול הטוב מסוגו .מועדונים
מפוארים למסיבות קריוקי ,מסיבות ריקודים והופעות למיניהן – צצו כמו פטריות לאחר הגשם ויש להם ביקוש
כה רב עד כי יש צורך ברישום והזמנה מראש.

ישראל היא מדינה ליברלית עם חופש ביטוי אישי .כל אחד יכול לעשות ככל העולה על רוחו כל עוד הוא
אינו עובר על החוק ואינו פוגע באחרים .החופש לשמוח ,לפגוש אנשים אחרים ולהגיע למסיבות ולמפגשים
מפתיעים – הגיע גם לסצנת חיי הלילה :דאנס בר הוא מועדון ריקודים ומסיבות ,איכותי ,מפתיע ותורם
להיכרויות חדשות ושוברות שגרה.
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גם מסיבות לפנויים ופנויות הפכו למקובלים ומבוקשים מאוד .אווירה חופשית ונינוחה ,גילאים ותחומי עניין
דומים ,מוסיקה טובה בכל הסגנונות ,ריקודים ויין והופעות מגוונות ומלהיבות – כל אלה מושכים קהל בכל
הגילים בעלי ציפיות נעימות ודרוכות לפגוש אנשים חדשים עם סיכויים לפתוח פרק ב' בחיים שלהם.

מסיבות הן המקום לראות ולהיראות ,לפגוש ולהיפגש ,לשמוח וליהנות מהחיים.
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