חזק
$DN2$תוחזק $DN2$על
האזורית
״כמו בניצנים הרבהמגיעים מהקיבוץ .החופים

לפני

סדר.
$DN2$מוסדר$DN2$.
עצמם מאוד רומים .יש שם את אותם תנאים.
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הוףאשקלון.

שנה פעל

החוף כחוף דייגים לא מו־
$TS1$מוסדר$TS1$.

הרוחצים הוותיקים

מספרים

שלא

היה

הבעיה היחידת של החוף זו הקרבה היחסית אליו שביל
היתהלהקים
לעזה .אני חושב
שהמרחק האווירי בין עזה
נלםון המנוח בנואיבה .התוכנית לא יצאה
רפי
לחוף הוא משהו כמו שמונה ער עשרהקילו־
$TS1$קילומטרים$TS1$.
$DN2$קילומטרים $DN2$.טווה של קםאם ,אם תרצה .בכניסה לפועל .אבל החוף הפך עם השנים מטופח ונ־
$TS1$ונקי$TS1$
מטרים.
קי
$DN2$ונקי $DN2$יותר .״היום אפשרלהגיד שיש כאן רמה
לחוף גובים תשלום וזאת הסיבה שהכל מטו־
$TS1$מטופח$TS1$
משעולי,״ניצ־
$TS1$״ניצנים$TS1$
$DN2$מטופח$DN2$ונקי .רק תושבי המועצה האזוריתאשקלון
פח
מהיותר גבוהות בארץ״ ,טוען
$TS1$היפות$TS1$
היפו־
$DN2$״ניצנים $DN2$וזיקים הם מבחינתי רצועות החוף
נים
פטוריםמתשלום ,כל היתרמשלמים .הקהל
$DN2$היפות $DN2$ביותר בארץ .כל מי שמבין משהו בים יגיד
הוא בעיקר אנשים מהדרום :באר שבע ודרו־
$TS1$ודרומה$TS1$
לך את זה .הייחוד שלו הוא שטח חוף
מה
(חולים)
$DN2$ודרומה$DN2$יותר ,מאשדוד ומהיישוביםבאזור .צעירים
ענק ללא רכס כורכר ,כמו בחופים אחרים בים
למסיבות שנ־
$TS1$שנערכות$TS1$
מאוד אוהבים את החוףומגיעים
גישה מסודר.

התוכנית

המקורית

במקום כפר חוף ים בסגנון

של

התיכון״ .״החוף מושקע מאוד״ ,מוסיף
$DN2$שנערכות$DN2$כאן״.
$TS1$משעולי$TS1$,
משעו־
ערכות
$DN2$משעולי $DN2$,״מבחינתי מדובר בחוף ירוק .כל
רןאלבז ,צעירלפני גיוס מקרית גת מסביר לי,
ההצללה עשויות מכפות תמרים״.
למה הוא וחבריו אוהביםלהגיע לחוף הים

סככות

בזיקים .״החוף

ונעים׳ /הוא מסביר" ,אנ־
"$TS1$אנחנו$TS1$
שקט

מניין מגיעים

המתרחצים?

למסיבות .באבשביל
חנו
"$DN2$אנחנו$DN2$מגיעים לשם בעיקר
כחולים.
מוזיקה רועשת ,בירה טובה ושמים
תוסיףלזה מים נקיים ,מה יותר מזה צריך הבן
$DN2$מגיעים $DN2$מבאר שבע והרדום .היתר מגיעים מא־
$TS1$מאזור$TS1$
להתגייס .עד אז
אדם? בסוף השנה אני אמור
עים
$DN2$מאזור$DN2$אשקלון ,אשדוד ,קרית גת ושדרות .רק
זור
אני מתכוון ליהנות מכל רגע בחופש .חוף
תושבי חוףאשקלון לא משלמים בכניסה״.
זיקיםהולך לראות אותי הרבה בעונה הנוכ־
$TS1$הנוכחית$TS1$.
$DN2$הנוכחית $DN2$.אניחולה על החוףהזה״.
חית.
הפנים המוכרות :אורן ,סטודנט בן  25עובד
כללי .בזמנוהפנוי ,וישלו הרבה ,הוא
על b.a
״לא עושים כאן רק מסיבות״ ,מוסיף משעו־
$TS1$משעולי$TS1$,
מתרחץ קבוע בחוף .״המקום הזה הוא פיסת גן
$DN2$משעולי $DN2$,״החוף משמש גם עבור קמפינג למשפ־
$TS1$למשפחות$TS1$.
לי,
טוען ,״אם היהלי ראשלשירים וכא־
$TS1$וכאלה$TS1$
עדן״ ,הוא
$DN2$למשפחות $DN2$.החוף ערוך עם כל השירותים והמתקנים
חות.
$DN2$וכאלה $DN2$הייתי נהיה משורר רק בזכות האווירה .אני
לה
אוהלים .תנאי החוף
לאופצייתלינה והקמת
אוהב את המקום ,במיוחד בחורף .אנשים נוטים
לצעיריםליהנות ממסיבות לצר
מאפשרים
לחשוב שבחורף היםכועס ,אבל זה לא מדויק.
הקמפינגים .איןלנו מרינהגדולה לכן אנו
חייבים לשמורולנצל כל רצועת חוף לטובת
יש ימים בחורף שהיםחלק .לא תמצא בו גל
אחר .אתהטובל בים התיכון ומרגיש בכנרת.
תושביהמדינה״.
תראה מה זה ,רק הגעתי וכבר יצאלישיר״.
״אני לא מכיר חוף אחר״ ,טוען אחד מחברי
״אם כוכבנולד לא היו עושים אצלנו את
להכיר .תראה לי חוף
הקיבוץ ,״גם לא רוצה
״יכולנו להמשיך לשמור
הגמר״ ,הוא מסכם,
לקרסוליים של החוף
שמתקרב
אחר בארץ
שלנו ואניאלך .אבלאין .הייתי בהרבה חופים עליו כאנונימי .אבל עכשיוכולם שמעועלי־
$TS1$עלינו$TS1$.
$DN2$עלינו$DN2$.כולם מכירים אותנו .אין טעםלחיותבצל.
נו.
ולא ראיתי חוף שכזה .תן לשבת על החסקה
צריךלפרגןולפרגן כי זה באמת חוף שחבל
בים ולא לעשותכלום .רק לשתות ,לאכול
על הזמן .אחד החופים הכי יפים שראיתי בי־
$TS1$בימי$TS1$
ולעשן .סיגריות כמובן .הבלשםינדרלה זה
$DN2$בימי $DN2$חיי .לא ראיתי הרבה חופים בחיים ,אבל
מי
לעבוד .לא
באגדות .בחיים האמיתיים צריך
לי״.
לי .תאמינו
מה שראיתי הספיק
רק בשבילהכבוד״.
אותנו׳/מסכם חבר של
״אם כבר מכירים
לפעמיםגעגועיםלשיר :״ממי את
חופים הם
וישלמו כסף בכניסה .החוף
אורן ,״אז שיבואו
מפחדת ,תגידיבקול רם /מן הספינה הזאתי
שלנו הוא החוף בתשלום הכי יפה במזרח
אומגלי הים/הולכת לד הביתה ,אין טעם
התיכון.כולל החופים בסיני .אין על המקום
שאבכה /אביא לךלאמבטיה את כל החסקה/
הזה .תרשום ,אני עומד מאחורי כל
(מילים :יורם טהרלב,לחן:
חסקה,חסקה...״
מילה״.
חופים הםלפעמים געגועים לשיר :״היא
משה
וילנסקי).
מהמתרחצים מגיעיםמירושלים,
 25אחוז
אם תרצה זה החוףשהירושלמים מעדיפים
בקטע שבין אשקלון ודרומה 25 .אחוז מגי־
$TS1$מגיעים$TS1$

באה

בא
רועשת,
\ובה

בירה
ושמים

כחולים״
רן אלבז

שמש /כבר לא אתמול ועוד לא
באה
באה שמש /עם הקפהאלילמיטה /היא
וכשאפתח את
שמש /אנייכוללאכול אותה/
הדלת /ואסתכל על הכל /הכל נראה כמו
שמיים /מה שיותר עמוק יותרכחול״
(מילים
ולחן:שלוםחנוך)*.
מחר /היא

בשבי
מוזיקה

שמש /וזה סימן

שכבר מאוחר /היא

באה

ג׳י.פי.אמ :צפונית לחוף
בלי
ליישוב מפוני גוש קטיף ניצן .אורכו של קו
מקילומטר.
החוף הואלמעלה
מה בחון? :מאובזר מכף רגל ועד ראש .כמו
חברו מזיקים ,גם הואבתשלום .בעבר תו־
$TS1$תוחזק$TS1$
זיקים,

בסמוך

