גם

הפארק ידוע

חתניםוכלות

ביום

כמקום

אהוב

במיוחד

על

חופתם .רגעלפני שה־
$TS1$שהרווקים$TS1$

$DN2$שהרווקים $DN2$שוברים את הכוס הם אוהביםלחייך
רווקים
שהמקום
ישתרש בתודעה
סאותיו ,״ברגע
כשברקע המבנים הקרומים .צלמי הסטילס
ללהיט .השיפוץ
של הציבור הדתי הוא יהפוך
חולים על המקום .התמונות יוצאות מצוינות,
שעשו השנה הוא פיצוי הולם על כל השנים
בשחור־לבן.
גם
שבהן היהלנו חוף נפרד ,אבלנייר ,כזה שעבר
לחוף.בלי פרטיות.בלי המתקנים הדרו־
$TS1$הדרושים$TS1$.
מחוף
החוף הוא מסודר ומאובזר בכל הציוד הנד־
$TS1$הנדרש$TS1$.
לנכים.
$DN2$הנדרש $DN2$.ממקלחות ועדלגישה
רש.
 $DN2$.אני שמח מאוד על כך שמעכשיו ישלנו
שים.
חוףקבוע .חוףמבטחים״.

הפנים

המוכרות :יוסי וחני הם זוג

מאושר

לכשיתחתנו,
חופים הסלפעמים געגועים לשיר :״שוב מאשקלון.
לחוף גםבשביל
השמש השורפת /אתכולנו משזפת /שוב
הצילומים .עד אז הם מגיעים
כמבקרים קבועים.חולים על המקום.
לכאן
השמש הבוערת /את המים מסנוורת /מסנ־
$TS1$מסנוורת$TS1$
עבורנו״ ,מסבירה
״החוף כאן הואאידיאלי
כולנו משחימה היא /אך
ת $DN2$את המים /את
וורת
הגלים .לש־
$TS1$לשמוע$TS1$
כשהיא דומם שוקעת /היא יפה היא משג־
$TS1$משגעת$TS1$/
חני ,״אפשרליהנות כאן מרעש
להירגעולנוח
$DN2$לשמוע $DN2$אתהקול העמום של הים.
אלינו,אלינולים /אל הים
אלינו,
 $DN2$בוא
מוע
עת/
השמש הזאת/לרוחות בשלווה .אני מאוד אוהבת את הניקיון את
המלהיב הפרוע /אל
הטיפוח בחוף .הוא מסודר מאור .יש כאן את
(מילים; דן
העזות /כי היםלכולנופתוה...״
בילוי משפ־
$TS1$משפחתי$TS1$
לקמפינג .מי שאוהב
כל התנאים
אלמגור,לחן :יאיר
רוזנבלום).
בשבילו״.
$DN2$משפחתי $DN2$זה המקום
חתי
הם

חוף
חוף

המשפחות
הפארק

ג׳י.פי.אפ :החוף,
בלי

החוף

ממוקם

עצמו

פנינת טבע עשירה בחי ובצומח .מעין ריאה

רצועת

כשמו כן הוא,

הפארק הלאומי.
בתחומי
ממוקם דרומיתלחוףדלילה.
מה  tenהוף הפארקהלאומי זכהלכי־
$TS1$לכינוי$TS1$
הפארק

 $DN2$חוף
נוי

המשפחות.

ירי עובדי

רשות

הטבע והגניםהלאומיים .מלבד
קדתי
$DN2$פרקדתי$DN2$
והגלים ,הפארקהלאומי מהווה
החוף ,המים

אומי

בחוף

מתוחזק

כאמור על

מבטיחיםלהגיע

קיימים

תנאים

ירוקה

בסביבהעירונית.

טבע בלבעיר.
מאור ,הוף

לחוף

במקום יש

הרחצה

מסודר

מקום קסום של
מדשאותגדולות
מאוד וההגעה

אידיאלים לקמפינג משפחתי.ומיועד לכל
$DN2$מסודרת $DN2$ער לקו המים.
דרת
ארכיאולוגיה
היסטוריה וכיף,
מי שאוהב
מסכם אחר המבק־
$TS1$המבקרים$TS1$,
״מדובר בחוף מקסים״,
והנאה.הגלים מתנפצים על הריסות העיר
$DN2$המבקרים $DN2$,״אני לא מהדרום .הגענו לכאן במקרה
רים,
שהיתה כאן ,יש אומ־
$TS1$אומרים$TS1$,
הקדומה
הפלשתית
והתאהבנו .בפעם הבאה שנחזור מביקור אצל
 $DN2$,גםלפני אלפי שנים .יש גם הטוענים כי
רים,
לעצור שם שוב .החיבור הזה
המשפחה נדאג
העמודיםהגדולים בפארק הם עדות קיימת
בין העתיק לים מזכיר לי את החופים בקי־
$TS1$בקיסריה$TS1$.
למלחמתו של שמשון הגיבורבפלשתים .רגע
בתולי .לא
$DN2$בקיסריה $DN2$.יפה יפה ,אבלעדיין מאוד
סריה.
אחרי שניקרו את
עיניו.
אליו .אם
מסחרי .מקום שבהחלט שווהלהגיע
הכניסה לפארק היא בתשלום על פי תעריף
אתם תושבי הצפון כמוני ,תבואולראות .לא
הלאומיים.
הנקבע על ידי רשות הטבע והגנים
התשלום הוא עבור כל רכב שנכנסלפארק,
תתבאםו.באחריות״.
לפעמיםגעגועיםלשיר :״עם בגד
ללא קשר לכמות האנשים שבתוכו .בכניסה
חופים הם
לחוף יש שומר הבודק באדיבות כל מי שנכנס
ים יצאתי פעם אל חוף ביום אביב /שמי־
$TS1$שמיכה$TS1$
ושמש מסביב /מצאתי
$DN2$שמיכה $DN2$מבד ,עיתון ביד
כה
לפארק.לצורכי ביטחון ,וכמובן גם כרילגבות
חול פנוי מכל אדם ובהמה /ואת עצמי פר־
$TS1$פרקדתי$TS1$
תשלום מהנכנסיםלפארק.
מונגשת כמובןלנכים עם ירידה מסו־
$TS1$מסודרת$TS1$

$TS1$מלתהות$TS1$
מל־
המוכרזים יש בוהכל :שירותים,מקלחות,
בין ים ליבשה /גלים על פני המים
לנכים .הכניסהבתשלום.
$DN2$מלתהות$DN2$ושביל גישה
תהות
ושקט של שמים /חלום אביבעולה /ואותי
משעוליניהל את חוף
הפנים המוכרות :טל
ממלא...״
הוא
ולחן :דניםנדרםון).
(מילים
ניצנים
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(חוף

האירים

החופים

ניצנים וחוף זיקים)

הסמוך

הוא מנהל
הוא

חנות

מגיע לשם

החוף

במשך

תקופה ארוכה .כיום

טבע באשדוד .למרות

זאת,

הרבה .הוא הכיר היטב

השכן עור

כשעבר

את

בניצנים.לעתים

ג׳י.פי.אמ :רצועת החוף הדרומית ביותר
גלי

נדמה שהוא מכיר אותו טוב יותר מהקבועים

היישוב הזה

של החוף.אפילו
״בזיקים אפשרלמצוא קו חוף יפה ,נקי ומטו־
$TS1$ומטופח$TS1$

הכי קרובלאילי סיני

בתחומי מדינתישראל.
שאפשר .למי שהספיקלשכוח,
כבר לא איתנו .לא בשטחנו ,מה
ההתנתקות

$DN2$ומטופח $DN2$בדיוק כמובניצנים״ ,הוא קובע,״ניצנים
פח
שנקרא .מאז

בשנת 2003
ממש

מה בחון!:

כמו

מחברי הקיבוץ.

אמנם
תח
$DN2$התפתח$DN2$
חוף ניצנים השוכן

קצת יותר ותיק ,אבל חוף זיקים התפ־
$TS1$התפתח$TS1$

מהר מאוד .הוא

מטופח ומסודר מאוד .יש

אפשר

שירותי

ליהנות

בו את כל התנאים שחוף צריך.אפילו
מצפוןלו ,קו החוף של זיקים אהוב ואהוד
שמש־
$TS1$שמשלב$TS1$
מרובד בחוף
קמפינג למשפחות.
במיוחד עלהצעירים.
משפחתי לצד מסיבות
$DN2$שמשלב $DN2$אפשרויותבילוי
לב
החוףהופעל ותוחזק בעבר על ידי חברי
קיבוץ זיקים,

הוףאשקלון.
לא מזמן הוא

שפורסם על

שבתחום

המועצה

האזורית

המוניות

ותוססות
לצעירים״.

מהיכןמגיעים הקבועים שלחחו^?
לידיים
עבר

פרטיות .אחרי מכרז

ידי המועצה .כמו

שאר החופים

כאן

מרעש

הגלים.
לשמוע את
העמום
הקול
של הים״

