
מגווןאתלהכירשמאפשרחווייתימתחם
מצודהבעיר,העדותשלוהמסורותהמאכלים

מסלולימטופח,אקולוגיופארקמרגשת

ijm ,־  ׳r,ר ,ריי*־!
יי«יי'5י

באשדודשיט

מיוחדיםעיסוייםאתגריים,ומתקניםאופניים

דגיםמנותתצפית,מכלשנשקףיםבספא,

ישעלינו:תסמכורומנטיושיטמרעננות

לב־אדלרענתבאשדודלעשותמההרבה

קר1אס1ןעםספתח

מהצעותוטעימותקטנותנגיסותשליום

עוד.שלטעםלנוהשאיראשדודשלהתיירות

שאיןפטיסריפאי׳/ב"פנינהפתחנוהבוקראת
הפיסטוקשקרואסוןומאזמכיר,שלאאשדודי
האינסטגרםבעמודיכיכבהמקוםשלהמושחת

הארץמכללכאןמגיעיםמובילים,פודי׳סשל
הקונדיטו־אתהחמאתי.העליםבבצקלתתכדי
ריה

$TS1$הקונדיטוריה$TS1$
$DN2$הקונדיטוריה$DN2$כש־,1996בשנתקומפורטיפנינההקימה

לצידה
$TS1$כשלצידה$TS1$

$DN2$כשלצידה$DN2$אותהומנהלותהמשפחהבניכלעובדים

תימנייה",בכללהיא"פנינהורוני.גיליבנותיה
נסעהבדיוקשהיאומספרותהבנות,אומרות

עודעםלחזורכדילהשתלמותלצרפתשוב

הרעיוןאתלמשלהביאההיאבעבררעיונות.
הלוקעםאש,הטעיםהאדום,הפטלקרואסוןשל
בצקהמעולההבנופישלאווהמפתה,הנוצץ
מקורט־ובננותפטיסיירקרםעםקרואסוןשל

לות,
$TS1$,מקורטלות$TS1$

$DN2$,מקורטלות$DN2$הרבהלאכול.להפסיקאי־אפשרשפשוט

למאפיםשמכוריםצרפתים,הםכאןמהלקוחות
שכבותעלהבצק,הואהשוסכאשרפנינה,של

המאפיםשלו.המתפצפצות־נימוחותהעלים

לקנותוניתןהשנהלעונותבהתאםמשתנים
מעוצבותועוגותאישייםקינוחיםגםבמקום

תעודה.ללאכשר,המקוםויפהפיות.טעימות
פנוי.מקוםבסיסעלהישיבה

,19:00־7:00א׳־ה׳,13הציונותפאי,פנינה
08-85508-8557771־7:00

הבוקרעלגלישה

הגלישהבמועדוןלשבתהלכנומכאן

אתופגשנוברגר,יוסישלבניהולו"ווייבס",

הכל,לפניבבוקרשמגיעיםלגליםהמכורים
כמוהיוםאתולפתוחהגלשןעללעלותכדי

והגלישהימיביולוגאני"בהשכלתישצריך.
הביט־בשוקשניםאחרימילדות.תחביבהיא

חוני,

$TS1$,הביטחוני$TS1$

$DN2$,הביטחוני$DN2$עללכאןבאיםואנשיםהמקוםאתפתחתי
לעבו־הולכיםומכאןגולשיםחותרים,הבוקר,
דה.

$TS1$.לעבודה$TS1$
$DN2$.לעבודה$DN2$הופךפשוטוזהלים,אשנבלהםפותחאני
בא־זוגעלומצביעאומרהואהחיים",אתלהם

מצע

$TS1$באמצע$TS1$

$DN2$באמצע$DN2$מוות־ולאיום,בכלכאןשנמצאיםהחיים

רים

$TS1$מוותרים$TS1$

$DN2$מוותרים$DN2$צחי"אלההמשותפת.הימיתהפעילותעל

ומאזוחצי,שעהכברכאןהםנשוי,זוגומיטל,

כלום",איןעבודה,איןילדים,איןליםשנכנסו
הדברים:אתלאשרמגיעהומיטלמספר,הוא

נעשההכללהתייעל,לומדיםאבלעבודה,"יש

אצלהתחילהחיידקהים.שללשעותבהתאם
לזוגיות".טוברקעושהוזהאליי,עברואזצחי

קבו־שלהפעילותעלברגרלנומספרעוד
צת

$TS1$קבוצת$TS1$
$DN2$קבוצת$DN2$ממחלתשמחלימותבוורוד","הגולשות

היוגהוקבוצותהסאפייוגהקבוצותועלהסרטן,

אתששינואנשיםכאן"ישוהפילטיס.בשקיעה

התמכרותזוהים.בגללשלהםהחייםמערךכל

הספרמביתשבורחותמורותכוללדבר,לכל

לגלוש".לבואכדי

חוף,6מפקודהווייפס,

072-3926162הקשתות,

א7ן1ל1גיופארקמצודה

במ־לסיורואצנומדי,מהרמברגרנפרדנו

צודת

$TS1$במצודת$TS1$

$DN2$במצודת$DN2$לפארקשהפךמהשללפתחוהשוכנתהים
היסטוריהשלשכבותגביעלשכבותאקולוגי.

קועלממשכאשרהרך,לחולמתחתכאןקבורות
המאהבשלהישנבנתההמצודה,מתנוססתהמים

המצו־ביזנטי.יישובשלשרידיועלהשביעית

דה

$TS1$המצודה$TS1$

$DN2$המצודה$DN2$שנוע־חוףמצודותממערכתחלקשימשה

דה

$TS1$שנועדה$TS1$

$DN2$שנועדה$DN2$בשנתמהים.הביזנטיםשלפשיטותלמנוע

וננטשה,אדמהברעידתהמצודהחרבה1033

ויושבהשופצהאזהצלבנית,התקופהעד

ננטשהב־0921הצלבניםגירושלאחרמחדש.

עבודותכאןהסתיימוהאחרונותובשניםסופית,

הםהמרשימיםשרידיהכעתוהשימור.השיקום

נוטפותנישואיםלהצעותתיאטרליתתפאורה

למטיילים.ויעדלהופעותמקוםרומנטיקה,
אלהמשקיפההדקמרפסתעלניצביםאנחנו

המ־מתרחבת.והנשמההכחול,היםואלהאתר

צודה

$TS1$המצודה$TS1$

$DN2$המצודה$DN2$ומ־יפהלסיוריציאהנקודתמשמשתאף

סקרן

$TS1$ומסקרן$TS1$

$DN2$ומסקרן$DN2$עלהמשתרעהמטופח,האקולוגיבפארק
המטייליםנחשפיםובודונם,300בןחולישטח

במגווןהאזור,שלהחייםולבעלילצמחייה
מפורטים.הסברשלטיעםנוחיםטיולמסלולי

שבחלקןהים,אלתצפיתבימותהמסלוללאורך
וד־יוגהמדיטציה,תרגילילעשותאפשרותגם

מיון

$TS1$ודמיון$TS1$

$DN2$ודמיון$DN2$באמצעיםהנחיותפיעלהנוף,מולמודרך
קלים,ובבגדיםהנכוןבמורבואודיגיטליים.
קרים.ומיםפירותתשכחוואל

השבועכלים,אשדודמצודת

פתוחהאקולוגיהפארק;22:00־9:30

בכבישלהגיעאפשרהיממה.שעותבל

דיין,משהשדרותאתהמחברגישה
.050-2211914והחוף,השלובביבר

בטבעאתגר

הנפלאה,היםאנרגייתאתשספגנולאחר
שלהאתגריםלפארקפעמינואתשמיםאנחנו

וצלשקטמאודהרבהלמבקריםשמציעאשדוד,
טיוליםגםכמומגוונים,חייםבבעליוצפייה
רו־למספרהמיועדיםבאופנייםמשפחתיים

כבים,

$TS1$,רוכבים$TS1$

$DN2$,רוכבים$DN2$עלקילומטריםשנישלמסלוללאורך
דרךעוברהמסלוללכיש.נחלשלהטיילת
לאורךוצמחייה.צלאמנות,פסליחי,פינות

-«? .«? י'

עמים

אתגריםבפארקמדוושים

ובנותיהפאיפנינה

ורוגגי7י
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הבטןאתממלאים
"הירושלמי"אצל

׳־

ב"וויגולשים

יםבמצודתהיסטוריה

חידהכתבשמציעותעצירהנקודותהטיילת

הבילויאתולהפוךבניידלסרוקאפשרשאותו
להגיעשווהמשותף.דרךלמשחקגםהמשפחתי
ביןלשוטטבטבע,לבלותלרכוב,שעות,לכמה

לבקרוגםהפארקממתקניליהנותהחיים,בעלי
שללאתשמאגדאירוחמתחםעמים",ב"חוויית

והתר־ההברתיהמארגאתשמרכיבותהעדות

בותי

$TS1$והתרבותי$TS1$

$DN2$והתרבותי$DN2$אשדוד.של

053-הרצל,שדרותאתגרים,פארק

15:00־10:00השבועכל,3438182

אתיזפי17ןפהמימונה

עמים","חווייתשלהמושקעהמתחםבתוך
פהמארחיםהדינמיות,העירנשותשמנהלות

הרב־אתבפניהםומציגיםומשפחותקבוצות

תרבותיות

$TS1$הרבתרבותיות$TS1$

$DN2$הרבתרבותיות$DN2$אוהליםמספרבמתחםהעיר.של

מתוודעיםביניהםעובריםוכאשרמעוצבים,
העולים,שלוההשתלבותהקליטהלסיפורי
המוזיקההייחודיות,המסורותהבגדים,כולל
גיאורגיה,אפריקה,מצפוןעימםשהביאווהאוכל

מתחםבכלותימן.אירופהמזרחאתיופיה,הודו,

אתשומעיםהעדות,ממאכליטעימהמקבלים

וחינה,מימונהלמשלוהוויםהעלייה,סיפורי

מהכלגיאורגייםוריקודיםאתיופיקפהטקס

לצב־העיראתוהופךההיתוךכוראתשמרכיב

עונית

$TS1$לצבעונית$TS1$

$DN2$לצבעונית$DN2$כך.כלולתוססת
אתגרים,פארקחנייתעמים,חווייתאוחל
50עד20שללקבוצותמראש,בתיאוםא׳־ו׳

054-4867018מבקרים, ,08-8545481

ופריךרוםבגט

כךכלישלאשדודאכלנו.לאשמזמןנזכרנו
להתמקדהפעםהחלטנואבללהציע,מההרבה
בבגטעזיםטעמיםשמגישיםמהירים,במקומות

אלהגענווכךהאש,עלאובפיתהבחלה,או

עלגםויתרנוולא"בגטוס",אל"הירושלמי",
שמ־הוותיקההדגיםמסעדתל"אלדין",קפיצה

נהלים
$TS1$שמנהלים$TS1$

$DN2$שמנהלים$DN2$דייגים.וגםבשלניםגםשהםזוג

סבתישאפילובבגטוס,ומצוחצחנקיכךכל

לאכול,להיכנסלימרשההייתהג׳ולייטננה
השףאסולין,לעירןמסמנתכבראניולכן

מהבשבילישיבחרוהחייכן,הצעירוהבעלים

חציתוךאלמעמיםמצירווהוארוצה,שהוא

אחד,בצדהפלנצ׳העלאנטרקוטנתחיבגט
מסבתאלהכיןשלמדבשרקציצותהשניובצד

שהואוכרובחציליםבסלטימרפדהואשלו.

הבגטקלוי.חריףירוקפלפלשלובכתרמכין

וכאןאפוי,חציכשהואבאשדודממאפייהנשלח
ולכןההגשה,לפנירגעאותולאפותממשיכים
אווז,בחזהגםאותולמלאאפשרופריך.חםהוא
סל־מגווןעםבשריםועודרוסטביףעוף,נתחי

טים,

$TS1$,סלטים$TS1$

$DN2$,סלטים$DN2$תפוחפלחיבצדותוספתכבושלימון

לאכולואפשרפלפלים.ברוטבמוקפציםאדמה

תוספות.שללעםתבשיליםבצלחת,מנותכאן

מלאהלפעילותחזרכשר,גםשהואהמקום,

בקורונה.לעבודשהפסיקלאחר

,23:00־12:00א׳־ח׳,24נורדאובגטוס,
וולטדרךאו,08-6912299משלוחים:

הלבע?לאכול

לאכול.יותריכולתילאכברב"ירושלמי"
למחרת,זהעלשהתחרטתיאיךאוהו,אבל
חלהלחמניותנסעובדמיוןעיניימולכאשר
מטוג־חציליםמטבוחה,בשניצלים,ממולאות

נים

$TS1$מטוגנים$TS1$

$DN2$מטוגנים$DN2$אתלהחליףאפשרולטבעוניםהריף,ופלפל

אבוקדומחצישעשויבשניצלהרגילהשניצל

לחם.בפירורישטוגן

כדימגיעיםהזוהכשרההפועליםלמסעדת

שווארמה,שכוללהאש,עלבשריםמגווןלאכול
הירוש־המעורבהדגלמנתואתהמבורגרים

למי.
$TS1$.הירושלמי$TS1$

$DN2$.הירושלמי$DN2$וקנהשנכנסוחיילוחם,אכפתיהשירות

צ׳יפסשקיתקיבלישרבפיתה,מעורבלעצמו

לאשבכלללמרותהבית,חשבוןעלושתייה

הלב.עםגםאוכליםכאןביקש.

16:00־9:00א׳־ה׳,41העמלהירושלמי,

052-28052-2886304־9:00־1

מהיםהייעורדגים

יכולתיבירושלמי,אכלתישלאזהבזכות

שלהמסעדהבאלדין,המעולותמהמנותלטעום
ליםשיוצאדייגהואאלקובי.ואליאתיהזוגבני
שמפי־השפיתוהיאהשלל,עםוחוזרבוקרבכל

קה

$TS1$שמפיקה$TS1$

$DN2$שמפיקה$DN2$סלמוןהקרפצ׳ואתהטרייה.מהדגהקסמים
בצללימון,טאסוס,זיתיזית,שמןעםשטעמתי,

גםרב.זמןאשכחלאחריפים,ופלפליםירוק

נסיעהושווהבשרניהיההאשעלהמוסרדג
המעולה.הסביצ׳הגםכמולמסעדה,במיוחד
להיות,צריכהדגיםשמסעדתכמודגיםמסעדת
והמקום,הנוףעםשמתכתבתאסתטיקהכולל

ולחםטרייםסלטיםהמטבלים,שלנפלאטעם
שהתחשקעדמהתנורותפוחלוהטשיצאפרנה
ולישון.ראשעליולהניחלי
מ־00:21א׳־ה׳,1בוברמרטיןאלדין,

08-8690630כשר,חאחרון,הלקוחעד

זקוני־אקבתפוזיםעיסוי

אנחנואזלנוח,צריךבאמתעכשיוטוב,

מו־דיבשכונהשנמצאנירוונה,לספאבדרך

זנחת,

$TS1$,מוזנחת$TS1$

$DN2$,מוזנחת$DN2$הנראותמשוכתאתשעובריםאחריאבל

בשקטמתעטפיםפנימה,ונכנסיםהסביבהשל
אתושוכחיםהארומטייםהשמניםובניחוחות

הזמןכיהטיפולים,אתכאןחוויתילאהחוץ.
הש־אתלפספסרציתיולאדחוקדיהיהכבר

קיעה

$TS1$השקיעה$TS1$

$DN2$השקיעה$DN2$מסירהלצפותתיכננושבההים,בחוף

ביןהסתובבנורקאזבמרינה,לנושהמתינה
המ־האבןמיטתלידהתעכבנוהספא.חדרי

חוממת

$TS1$המחוממת$TS1$

$DN2$המחוממת$DN2$שללעללשמועכדיהחמאםשבחדר

עטיפותהגוף,מסכותהפילינגים,הטיפולים,

קוקוסכמוארומטייםבשמניםוהעיסוייםהגוף

קרצופיםכאןלהוותאפשרעודענבים.וזרעי

מיםבבוץעיטוףשחור,קפהשלופילינגעזים

בשוקו־עיסויעשירה,קקאובחמאתאוהמלח
לד

$TS1$בשוקולד$TS1$
$DN2$בשוקולד$DN2$,המחומםהשישעלודבשחלבועיסויחם

אישיתסאונהמתקניגםבחדרהחמאם.שבחדר

החוצהיוצאהראשייןחביתכמושנראים

מכשיריההמתנהובחדרהאדים,אתסופגוהגוף

והשוקיים.הרגלייםלכפותמשוכלליםעיסוי
הואשליהדמיוןאתמכליותרשתפסמהאבל

אתמחממיםוקוניאק:חמיםבתפוזיםעיסוי

עובריםבחמאם,השישפלטתגביעלהגוף
לאורךלהסיעמתחיליםואזעיסוי,מיטתאל
הבעליםשמסבירכפימחוממים,תפוזיםהגוף
חםהתפוז"כאשרהבכיר.והמטפלהספאשל

בעור.נקלטשמידשלו,השמןאתמפיץהוא
אתחוציםהגוף,כלאתלעסותמסיימיםכאשר

לתוךמוסיפיםמהמיץ,קצתסוחטיםהתפוז,
הת־חצאיבעזרתומעסיםקוניאק,שלוהכיפה

פוז

$TS1$התפוז$TS1$

$DN2$התפוז$DN2$בניילוןהגוףאתעוטפיםבקוניאק.המלאים
זופנים.טיפולעושיםההמתנהובזמןלהספגה,

הספא".שלבלעדיתהמצאה

דקות,45שללעיסוישקל240מחירים:
זוגי.עיסוישלחבילותישלשעה.שקלר082

,21:00־9:00א׳־ו׳,43רוגוזיןנירוונה,בפא
08-65908-6595666־12:00שבת

יםבלבשקיעה

חברתהזה.המקסיםהיוםלסגירתועכשיו

קטניםשיטכלימגווןמפעילהאשדוד""שיט
30זהפועלתהחברההגדול.היםאלשיוצאים

סבג,ג׳קיהואג׳ק","קפטןשלבפיקודושנה,

רומנ־משפחות,אקסטרים,רגוע,שיטומציעה

טי,

$TS1$,רומנטי$TS1$

$DN2$,רומנטי$DN2$,הולדתימינישואים,הצעותמסיבות,זוגות

שהיםבעיר,יוםמלסייםכיףיותרומהועוד.

הגליםמביןבמבטממנה,נפרדבלתיחלקהוא
מכסההשוקעתהשמששאותםבנייניה,עבראל

נו־אנחנוערביים?ביןשלזהובהבשמיכהכבר

שמים

$TS1$נושמים$TS1$

$DN2$נושמים$DN2$לחזור.ומבטיחיםוהמיםהמלהריחאת
200שלבסירהלאדםשקלמ־03מחירים:

בס־איש50מינימוםדקות,40בןלשיטאנשים

פינה,

$TS1$,בספינה$TS1$

$DN2$,בספינה$DN2$יותר.אינטימיותאופציותגםכמובןויש

א׳־ה׳מרינה,,27אגוזאשדוד,שיט

מראש,בתיאוםו׳שקיעה,עדמ־00:01
052-3271774סגור,בשבת

עמוד 2


