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מופעים · תרבות · ספורט · קיץ

חוברת אוגוסט

אגף תרבות 
ואירועים



קיץ ישראלי באשדוד החל בתחילת השבוע, ואנו 
שמחים על ההיענות הנרחבת שלכם לאירועים בכל 

רחבי העיר.

המציאות הדינמית מחייבת את כולנו להישאר מעודכנים, 
ולנוחותכם הפקנו חוברת דיגיטלית המתעדכנת מדי 
שבוע באירועים הקרובים. עקבו אחר הנכתב בה כדי 

שתישארו מעודכנים ולא תפספסו אף הופעה.

גם בימים שמחים אלה, אני מבקש גם להישמע להוראות 
משרד הבריאות ולהקפיד על מסיכה היכן שצריך, כדי 
שנוכל כולנו לבלות בבטחה ולחזור הביתה בריאים 

ושמחים.

שלכם,
ראש העיר

ד”ר יחיאל לסרי

אגף האירועים



דוד חיים
פסטיבל בפארק

יום ראשון01.08
רובע י״ג | 18:00

הדוד של ילדי ישראל במופע חדש ומצחיק שכולל את 
מיטב הלהיטים
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אריק משעלי

יום ראשון01.08
מתנ״ס דיונה | 20:30

מחזה קומי רומנטי על מערכת יחסים לא שיגרתית 
בעליל בין סימו, ספר מרוקאי טיפוסי, לבין סוליקו 

אישתו הגרוזינית.

סימו נמצא בדילמה אדירה, השבת הקרובה חוגגים 
25 שנות נישואין, עבוד סימו זהו עוד יום בלוח 
הקלנדרי, עבור סוליקו זו סיבה למסיבה ומזה 

בדיוק הוא חושש.
 לפרטים נוספים ולרכישה:

TARBUTASHDOD.COM ובטלפון: 6452*
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סלסה
איילה דהן

כל יום שני זזים ולא מפסיקים עם אילה דהאן! מעלים 
הילוך ונכנסים למסיבת סלסה וראגטון עם צוות 
לטינוסלסה המדהימים. בואו מוכנים לאנרגיה מטורפת 

עם המדריכים מספר 1 בארץ!!!!

יום שני02.08
פארק אשדוד ים | 19:00

אגף האירועים
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שירה בציבור

במקום היפה ביותר בפארק עם התצפית על העיר אשדוד 
ומשבי רוח של בריזה ים תיכונית ״הכי ישראלי שיש״ 
שמעון רגב מארח חברים. שרים בפארק  אשדוד - ים.

שמעון רגב שר ומנגן את שירי ארץ ישראל הישנה 
והטובה בליווי שקופיות  ברצף של מחרוזות שירים 
שונות  זמן  מתקופות  שירים  של  עשיר  וברפרטואר 
המשולבים עם קטעי קישור מצחיקים על עם ישראל. 

בנוסף,שמעון יארח זמרים אורחים שיצטרפו אליו.

המיקום שנבחר הינו באמפי הקטן הממוקם בפסגת 
פארק אשדוד ים עם תצפית פנוראמית סובב אשדוד. 

02.08
פארק אשדוד ים | 20:30
יום שני

אגף האירועים
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אגף האירועים

טונה לאחר שנה על הספה, חוזר עם אחד המופעים 
המבוקשים והמרהיבים שיש היום בארץ.

היפ הופ חי חכם ובועט. ההפקה המוזיקלית המוקפדת 
של ניר דנן ויקיר בן טוב ביחד עם האנרגיות המיוחדות 
שיש לקהל של טונה הופכות את המופע לחוויה מחשמלת 

ובלתי נשכחת.
 לפרטים נוספים ולרכישה

HTTPS://WWW.ZAPPA-CLUB.CO.IL/ASHDOD
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חיפזון 
וזהירון

פסטיבל בפארק

יום שלישי03.08
פארק אשדוד ים | 18:00

מופע חגיגי, מצחיק וסוחף. חיפזון וזהירון כוכבי 
הילדים מתוכנית הטלוויזיה המצליחה המשודרת 
ב HOT VOD YOUNG במופע שכולו חגיגה לילדים 

ולכל המשפחה.

להיטי  לצד  קלאסים  ילדות  שירי  הכולל  במופע 
הסדרה בעיבודים חדשים, משתפים חיפזון וזהירון 
הקשבה  לחברות,  הקשורות  בחוויות  הילדים  את 

לזולת, זהירות בדרכים, ערכי המשפחה.
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הקדמונים
קולנוע פתוח

יום רביעי04.08
פארק אשדוד ים | 20:30

סרטו של יוצר האנימציה המחונן ניק פארק )מרד 
התרנגולים, וולאס וגרומיט( מתרחש על רקע מאבק 
הברונזה.  תקופת  ואנשי  האבן  תקופת  אנשי  בין 
דאג המאותגר קוגנטיבית ובעל הלב הטוב ובובנאר 
חברו, שמתחרה איתו על הצטיינות בשתי התכונות 
החשובות, יוצאים להדוף את מתקפות אנשי תקופת 

הברונזה ולהציל את כפרם.

אגף האירועים
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ג׳יין בורדו

יום רביעי04.08
בית אריה קלנג | 21:00
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ג’יין בורדן נכנסו לחיינו בסערה ב 2015 עם השיר 
״איך אפשר שלא להתאהב בך״ שהפך מהר מאוד לאחד 
השירים המושמעים ביותר ברדיו הישראלי. שנה אחר 
כך, אלבום הבכורה “ג’יין בורדו” הגיע למעמד של 
אלבום זהב, עם מיליוני צפיות ביוטיוב ובחנויות 

המוזיקה וחיבוק ענק ממבקרים ומקהל כאחד.
 לפרטים נוספים ולרכישה:

TARBUTASHDOD.COM ובטלפון: 6452*

אגף האירועים

https://www.tarbutashdod.com/


פארק אקולוגי | 19:30-21:30

סדנת צילום
ספארי לילה

משה דהן, וטרינר וצלם טבע חובב , הסדנה מיועדת 
לחובבי צילום המעוניינים לשמוע קצת על צילום 
מקרו בטבע או למי שרוצה ללמוד ולהכיר קצת את 

החי בחולות.

יש להגיע בנעליים גבוהות, ומצוידים במים ובפנס.

יום רביעי04.08

אגף האירועים



בראיה רב תרבותית
קיץ בטוח להורים

בתוכנית - הרצאה, מופע אומנותי של קבוצת 
תאטרון מהות. לדוברי השפה האמהרית.

אודיטוריום המרכז להורות משמעותית, רח’ 
ניסן 11 אשדוד

יום רביעי04.08
אודיטוריום המרכז להורות משמעותית | 19:00

תמונה בעבודה

אגף האירועים



מדרחוב רוגוזין
עיר הילדים והנוער

יום חמישי05.08
רחוב רוגוזין | 19:00

הפעילויות במדרחוב פתוחות לקהל הרחב יכללו 
מגוון סדנאות יצירה אקולוגיות חינוכיות מחומרים 
ממוחזרים ומהטבע. הפעילות מתאימה לכל גיל ומעניקה 
חוויה מלהיבה וחוויתית. תפגשו בו ליצנים, קוסמים, 
הולכי קביים ודמויות מ”ברמוזה תיאטרון רחוב” 
שיצבעו את המדרחוב, יחולקו בלונים בצורות על 

ידי מנפח מקצועי לאורך כל הערב ועוד.
על במת הילדים יעלו מופעים סוחפים בכל יום חמישי 

.WOW תלתלית וזוקו, יודלה מודלה, המופע
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הפרויקט של 
רביבו

יום חמישי05.08
בריכת בית לברון | 20:00

פרויקט המחרוזות הנוסטלגיות הפך בשנים האחרונות 
להצלחה מסחררת ולתופעה תרבותית חדשה. עם 
תשעה אלבומים, מופע קבלת שבת מצליח ואוסף 
כפול שיוצא בימים אלה לחנויות ולפלטפורמות 
השונות, הרביבואים )רביב בן מנחם, אלירן צור, 
ניר בן מנחם( ממשיכים לכבוש במות ברחבי הארץ 
ובחו”ל, ולהרקיד אלפי אנשים. חגיגה של צבעים, 

קולות ונוסטלגיה בטעם מתוק במיוחד. 
 לפרטים נוספים ולרכישה:

TARBUTASHDOD.COM ובטלפון: 6452*
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הקאמריה של 
יובל גלבוע

חמישי בכיכר

יום חמישי05.08
רחבת המשכן | 19:00

THE CAMERIA OF YUVAL GILBOA הוא מפגש בין 
מוזיקאים היוצרים פולק אלטרנטיבי מקורי באנגלית, 
צרפתית ואיטלקית. תחת השפעתן של תרבויות מסביב 
לגלובוס, חברי הלהקה יצאו למסע בחיפוש אחר 
השורשים, המקצבים והסאונד האותנטי שבא לידי 
ביטוי בטקסטים על מציאת הבית וזהות אישית. דרך 
ההרמוניות העשירות, כלי הנשיפה והשירה הפורצת 
מתוך ליווי הגיטרה, נחשף אלבום אנרגטי ברוח כנה.
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ז׳ק אוחיון 

מסורת בפארק מיועד לכל הגילאים בהובלת מנהלת 
פארק אשדוד ים

ריקודי עם

יום חמישי05.08
פארק אשדוד ים | 19:00

אגף האירועים
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די ג׳י בבית אריה קלנג

יום שישי06.08
בית אריה קלנג | 15:00

הטריו המוסיקלי הנחשק ביותר הנקרא גבוה עם 
מסיבות יוצאות דופן ווהגוון המיוחד ביותר לסט 

מיוחד של 4 שעות בפעם הראשונה באשדוד.
 לפרטים נוספים ולרכישה:

TARBUTASHDOD.COM ובטלפון: 6452*

ASAF SAMUEL & IDO MORALI & URIAH KLAPTER
YOGEV AMSALEM | DJ SUBA
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מיקי
פסטיבל בפארק

יום שישי06.08
פארק אשדוד ים | 11:00

כוכבת הילדים במופע בידור מוסיקלי לכל המשפחה 
בהשתתפות השחקן נתן נתנזון ובליווי רקדניות
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רגינה פיינגרש 

בפארק אשדוד ים המשקיף על הים, הזומבה הסוחפת 
מידי יום שישי 

מוזיקה קצבית, אווירה נעימה וייחודית, בהדרכת 
רגינה פיינגרש.

ההשתפות ללא תשלום | שפע של חנייה.

זומבה

06.08
פארק אשדוד ים | 17:30

יום שישי

אגף האירועים



איילת נאור

06.08
רחבת הקשתות | 18:00

יום שישי

ברחבת הקשתות, הזומבה הסוחפת מידי יום שישי. 
מוזיקה קצבית, אווירה נעימה וייחודית, בהדרכת 

איילת. 
ההשתפות ללא תשלום | שפע של חנייה.
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הרקדת הזומבה 
הגדולה בישראל

אגף האירועים



סמי הכבאי

המופע הרשמי של סמי הכבאי.

הוא קופץ לכל קריאה, מעניק מחוכמתו וגם דואג 
שהכל יסתדר לטובה. סמי הכבאי,  הדמות האהובה 
על הילדים, במופע מושקע, מלהיב ומרהיב שירתק 
את הילדים וגם יגרום להם לרצות להיות כבאים.

יום ראשון08.08
פארק אשדוד ים | 18:00

.P
RI

SM
 A

RT
 &

 D
ES

IG
N 

LI
MI

TE
D 

20
21

©
.H

IT
 E

NT
ER

TA
IN

ME
NT

 L
IM

IT
ED

 2
02

1©
אגף האירועים

ה  ס י נ כ ה
ת י ש פ ו ח



קופיקו
פסטיבל בפארק

יום ראשון08.08
רובע א׳ | 18:00

מרהיב,  במופע  במדינה  ואהוב  מצחיק  הכי  הקוף 
צבעוני ומצחיק עד דמעות.
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סלסה
איילה דהן

כל יום שני זזים ולא מפסיקים עם אילה דהאן! מעלים 
הילוך ונכנסים למסיבת סלסה וראגטון עם צוות 
לטינוסלסה המדהימים. בואו מוכנים לאנרגיה מטורפת 

עם המדריכים מספר 1 בארץ!!!!

יום שני09.08
פארק אשדוד ים | 19:00

אגף האירועים
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פעילות מונגשת מותאמת ומיועדת 
לילדים עם וללא צרכים מיוחדים

יום שני09.08
מוזאון לתרבות הפלשתים | 17:30

קישקוש בעולם הצורות הלומד לקבל את עצמו וכך 
זה  צורות  של  בעולם  קשקוש  ״להיות  סביבתו  גם 
כולנו  בעצם...  האם  שונה?  אני  במה  רע?  או  טוב 
שונים?״ הסופרת נוגה אלגום מספרת ושרה את סיפרה 
״קשקוש מקושקש״ בחינניות כובשת. הילדים יוזמנו 
לשתף חוויות, מחשבות ושאלות ואף ליצור קשקושים 
אישיים בסדנת יצירה במהלך המפגש. מספרת ושרה: 

נגה אלגום סופרת, שחקנית ואמנית.

הכניסה הינה חופשית לכל הפעילויות ללא תשלום, 
העירונית:  החברה  של  האתר  דרך  מראש  ההרשמה 

WWW.IRONIT.ORG.IL

קשקוש 
מקושקש

ם  י ו ו ש - ו ת
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אגף האירועים



ישי לוי

יום שני09.08
בית יד לבנים | 21:00

אגדת המוזיקה הים תיכונית )ולא רק( במופע 
מרגש, קצבי וסוחף עם שלל הלהיטים שכבשו 
את מצעדי ההשמעות בכל תחנות הרדיו: “ריקוד 
רומנטי” , “אישה נאמנה”, “ריקדי”, “האחת שלי”, 
“עננים”, “תלתלים שחורים”, להיט החדש “אנא 
בחלאם ביק”  ועוד. חגיגה מוזיקלית, שמחה, 
מרגשת ועוצמתית, עם אחד הזמרים המרגשים 

שפעיל כבר מעל שלושה עשורים.
 לפרטים נוספים ולרכישה:

TARBUTASHDOD.COM ובטלפון: 6452*

אגף האירועים
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שירה בציבור

09.08
פארק אשדוד ים | 20:30
יום שני

אגף האירועים

במקום היפה ביותר בפארק עם התצפית על העיר אשדוד 
ומשבי רוח של בריזה ים תיכונית ״הכי ישראלי שיש״ 
שמעון רגב מארח חברים. שרים בפארק  אשדוד - ים.

שמעון רגב שר ומנגן את שירי ארץ ישראל הישנה 
והטובה בליווי שקופיות  ברצף של מחרוזות שירים 
שונות  זמן  מתקופות  שירים  של  עשיר  וברפרטואר 
המשולבים עם קטעי קישור מצחיקים על עם ישראל. 

בנוסף,שמעון יארח זמרים אורחים שיצטרפו אליו.

המיקום שנבחר הינו באמפי הקטן הממוקם בפסגת 
פארק אשדוד ים עם תצפית פנוראמית סובב אשדוד. 

ה  ס י נ כ ה
ת י ש פ ו ח



אגף האירועים

ברי סחרוף - גיטריסט, זמר ויוצר - חובר לשלושה 
מוזיקאים בעלי שם עולמי מהדור החדש: נגן כלי ההקשה 
איתמר דוארי, הפסנתרן עומרי מור ונגן הקונטרבס 

גלעד אברו.
המופע הייחודי של ארבעת המוזיקאים היוצרים נבנה 
על רפרטואר השירים של סחרוף לצד שירים ואלתורים 
חופשיים. השירים המוכרים והאהובים יזכו לעיבודים 
וביצועים חדשים במפגש של גיטרה, פסנתר, כלי 

הקשה וקונטרבס.
ברי סחרוף: גיטרה, שירה | איתמר דוארי: כלי הקשה 

| עומרי מור: פסנתר | גלעד אברו: קונטרבס
 לפרטים נוספים ולרכישה

HTTPS://WWW.ZAPPA-CLUB.CO.IL/ASHDOD
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45 דקות מהנות במיוחד שזורות בשירים מוכרים 
ואהובים. בסיפור על חברות מופלאה, שיתוף פעולה 
ומוסר השכל. עם “פרלה” החיפושית הזמרת המהממת. 
“ג’קו” הג’וק הגיטריסט המוכשר, “שון” העכבישון  
המתופף מספר אחת ו “ברוס” הצרצר הקלידן המפוזר.

מופע מוסיקלי

הבאגיס

יום שלישי10.08
פארק אשדוד ים | 18:00
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אגף האירועים
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ג’אם במרכז כיוונים לכל אותם המוזיקאים וחובבי 
המוזיקה באשדוד.

JAMING

10.08
מרכז כיוונים | 18:00-21:00
יום שלישי

אגף האירועים



מסיבת שחרור

11.08
מרכז כיוונים | 19:30

יום רביעי

מרכז כיוונים מביאים לכם בקיץ כזה חם לכבוד 
השחרור שלכם את להקת פולטראנק. כל המשוחררים 
עד 5 שנים מהשחרור. בנוסף להקת כיוונים 7/23 
יגיעו להרים את האוירה ואיך אפשר לשכוח את 
פאב השלומפר שהולך לעשות לכם שמח. בעלות של 

20 שח כולל כוס בירה

”צ
יח

 :
ום

יל
צ

אגף האירועים



קולנוע פתוח

יום רביעי11.08
פארק אשדוד ים | 20:30

ג’ק האווז חי את חייו עם להקת אווזים גדולה 
למרות שהוא חולם להיות עצמאי, חופשי ומאושר. 
בוקר אחד קורה הנורא מכל - ג’ק נפצע ולהקת 
האווזים ממשיכה בדרכה ומותירה אותו מאחור. 
בדרך מקרה הוא מציל צמד ברווזונים קטנים ואת 
עצמו מציפורניו של החתול המסוכן באנזו. שני 
הקטנטנים נצמדים אליו ומכריזים עליו כעל אבא 
ואמא. ג’ק נאלץ לשמור על הצמד ולנסות למצוא את 
הלהקות האבודות. במהלך המסע המשעשע והמרגש 
דרומה יפתח ג’ק בגרות ואחריות שלא ידע שקיימות 
בו, והשלישיה יוצאת הדופן תלמד מהי חברות 
אמיתית. הסיפור הכי מצחיק על המשפחה הכי 
פחות הגיונית! מדובב לעברית על ידי טל פרידמן.

אבא 
אווזה

אגף האירועים
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מור זמרת צעירה שמביאה המון בגרות וייחודיות 
בקולה. אחרי הוצאת שירים רבים שזכו למליוני 
צפיות מור זוכה לקהל מעריצים ענק ומבטיחה כי 

היא הולכת להישאר פה ולפרוץ גבולות!!!
 לפרטים נוספים ולרכישה:

TARBUTASHDOD.COM ובטלפון: 6452*

יום רביעי11.08
מרכז קהילתי טנה | 21:00
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מור רביעי
אגף האירועים



בית אריה קלנג – בית האמנים של אשדוד בשיתוף 
פעולה עם אגודת אמני אשדוד שמחים להזמין את 
הקהל הרחב לפתיחת התערוכה “בין האזורים” תערוכה 
קבוצתית בנושא קהילות והגירה.התערוכה תתפקד 
כסוג של נקודת מפגש וחיבור, מיקרוקוסמוס לתמהיל 
העיר, ותעלה שאלות בנושאי ייצוג, זהות ונראות 

אל מול זרות ושייכות.
התערוכה פתוחה למבקרים בימי ראשון עד חמישי 

בין השעות 09:30-18:00.

יום רביעי11.08

בין האזורים
פתיחת תערוכה
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בית אריה קלנג | 19:00

אגף האירועים



ז׳ק אוחיון 

מסורת בפארק מיועד לכל הגילאים בהובלת מנהלת 
פארק אשדוד ים

ריקודי עם

יום חמישי12.08
פארק אשדוד ים | 19:00

אגף האירועים

ה  ס י נ כ ה
ת י ש פ ו ח



מדרחוב רוגוזין
עיר הילדים והנוער

יום חמישי12.08
רחוב רוגוזין | 19:00

הפעילויות במדרחוב פתוחות לקהל הרחב יכללו 
מגוון סדנאות יצירה אקולוגיות חינוכיות מחומרים 
ממוחזרים ומהטבע. הפעילות מתאימה לכל גיל ומעניקה 
חוויה מלהיבה וחוויתית. תפגשו בו ליצנים, קוסמים, 
הולכי קביים ודמויות מ”ברמוזה תיאטרון רחוב” 
שיצבעו את המדרחוב, יחולקו בלונים בצורות על 

ידי מנפח מקצועי לאורך כל הערב ועוד.
על במת הילדים יעלו מופעים סוחפים בכל יום חמישי 

מירי תשירי, היללי, גיבור רפי.

אגף האירועים
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ריטה רמי
מופע משותף

יום חמישי12.08
אמפי אשדוד | 21:00

אש * בוא * ימי התום * תפוחים ותמרים * עד שתעזוב 
* כל מה שתרצי * עטוף ברחמים * על הגשר הישן * 
נוצה ברוח * צעיר לנצח * שביל הבריחה * אני חיה 

לי מיום ליום * עניין של זמן* ועוד רבים וטובים
 ריטה רמי - המופע הגדול של הקיץ

מגיע לאמפי אשדוד
 לפרטים נוספים ולרכישה:

TARBUTASHDOD.COM ובטלפון: 6452*
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די ג׳י בבית אריה קלנג

יום שישי13.08
בית אריה קלנג | 15:00

 לפרטים נוספים ולרכישה:
TARBUTASHDOD.COM ובטלפון: 6452*

KINO TODO | KADOSH | YAN HARUSH | DJ SUBA

 KINO TODO
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רגינה פיינגרש 

בפארק אשדוד ים המשקיף על הים, הזומבה הסוחפת 
מידי יום שישי 

מוזיקה קצבית, אווירה נעימה וייחודית, בהדרכת 
רגינה פיינגרש.

ההשתפות ללא תשלום | שפע של חנייה.

זומבה

13.08
פארק אשדוד ים | 17:30

יום שישי

אגף האירועים



איילת נאור

13.08
רחבת הקשתות | 18:00

יום שישי

ברחבת הקשתות, הזומבה הסוחפת מידי יום שישי. 
מוזיקה קצבית, אווירה נעימה וייחודית, בהדרכת 

איילת. 
ההשתפות ללא תשלום | שפע של חנייה.
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הרקדת הזומבה 
הגדולה בישראל

אגף האירועים



תאטרון ברמוזה

בובות ענק צבעוניות יסיירו ברחבי הפארק בין 
המבלים, יוכלו להצטלם איתם וגם לצחוק איתם...

יהיו דוכני מזון ושתיה קלה

ימים א׳-ה׳
פארק אשדוד ים

ה  ס י נ כ ה
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כל השבוע
פארק אתגרים | 10:00-16:00

האטרקציה האתגרית החדשה המספקת חווית נסיעת 
שטח אתגרי על גבי טרקטורונים חשמליים בתחומה 
המזרחי של אשדוד. הכינוס יתקיים בחניית פארק 
אתגרים באשדוד ומשם יציאה בליווי מדריך למסלול 

אתגרי. 

עלויות: 100 שקל לתושב חוץ, 90 שקל לתושב אשדוד.

הגבלות: נהיגה עצמאית החל מגיל 14. בעל רשיון 
 .5 מגיל  ילד החל  להרכיב  יורשה   נהיגה בלבד 

אורך המסלול: בין 40 דקות לשעה. 

תיאום מראש בטלפון 053-3438182

4X4 טרקטורונים
אגף האירועים



חזיון אור קולי 
במצודה

תיירות אשדוד

לפרטים נוספים ולרכישה
VISIT.ASHDOD.MUNI.IL

חיזיון מרהיב ועוצמתי עשיר באפקטים המוקרן על 
קירותיה המערביים של המצודה, ממש מול הים. 
החיזיון נע בין קירותיה העתיקים המקוריים של 
המצודה, ומספר את סיפורה של אשדוד מזווית ראיה 
ייחודית – החל מימי האדם הקדמון, דרך הפלישתים 
ועד ימינו. הים, שגליו האינסופיים מלטפים את חופי 
אשדוד מיליוני שנים, הוא זה המספר את ההיסטוריה 

של העיר ותהפוכותיה.
אורך המופע: 10 דקות. עלות: 10 שקלים.
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אגף האירועים

http://visit.ashdod.muni.il


תיירות אשדוד

ימי א׳-ה׳ ומוצ״ש
רחבת העיריה | 20:30

פארק אשדוד ים | 21:15

מיצג אורות מרהיב המוקרן על מבני ציבור, מבניין 
העירייה עובר דרך הפירמידה במרכז מונארט, בניין 
פיסגה ומסתיים בפארק אשדוד ים. משלב אפקטים 
של תאורה, וידאו ארט, מסכי מים והולוגרמות. מיצג 

קבוע הפועל חינם כל השנה.
עלות: ללא תשלום.

 פרטים נוספים באתר תיירות אשדוד 
VISIT.ASHDOD.MUNI.IL

לרישום יש להתעדכן מול אתר תיירות אשדוד
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אורות אשדוד
מיצג אור קולי קבוע

אגף האירועים

https://visit.ashdod.muni.il/
https://visit.ashdod.muni.il/


פארק אתגרים

פארק אתגרי עם שלל מתקנים ואקסטרים לקטנטנים 
ולגדולים: בריכת שכשוכית, מכוניות מתנגשות, מגדל 
טיפוס, טרמפולינות, אומגה, פינות ישיבה מוצלות, 
מאהל בדואי, אופניי פדאלים מתחם גי'מבורי פינת 

ליטוף פינת חי ועוד. המקום מונגש לנכים.
לפרטים: 073-7971188 / 053-3438182

הרכישה ניתנת דרך אתר תיירות אשדוד
פירוט כלל המתקנים + תמונות ניתן לראות באתר 

פארק אתגרים

ימים א׳-ה׳ 10:00-17:00
יום ו׳ 09:00-15:00

אגף האירועים

http://visit.ashdod.muni.il
http://parketgarim.co.il
http://parketgarim.co.il


שייט בנחל
עם סירות פדלים

תיירות אשדוד

כל ימות השבוע
נחל לכיש | 09:30-19:00

שייט קסום של חצי שעה לאורך נחל לכיש בסירות 
פדלים. 

עלות: 50 ₪ לתושב אשדוד, 60 ₪ תושב חוץ 
)עבור השכרת סירה(

כרטיסים ברכישה מוקדמת בלבד: דרך אתר 
תיירות אשדוד ובטל 053-343-8182.

הפעילות תתקיים בכפוף לניקיון הנחל.

אגף האירועים



חדר בריחה 
במצודה

תיירות אשדוד

ימי א׳-ה׳
10:00-15:00

במצודה היסטורית ועתיקה סיור מרתק עם  פעילות 
חדר בריחה - פעילות אתגרית קבוצתית עם שלל 
הפעלות ומשימות: בניית קשתות, "ריפוי" כדים 
וטיפול בחרסי עתיקות  חוויה אינטראקטיבית דרכה 
מוצגים חידות וחווים את המשחק באמצעות טאבלט 

שמותקנת בו אפליקציה ייחודית.
מתאים לכיתות משפחות וקבוצות בתאום מראש דרך 

VISIT.ASHDOD.MUNI.IL אתר תיירות אשדוד
לתאום: 050-2211914
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פעילות רכיבה אופניים משפחתיות

בילוי משפחתי המשלב ספורט רוח ונפש! זמן איכות 
וגיבוש השכרת אופניים משפחתיות כולם יחד בכלי 

אחד ארוך.
נקודת היציאה: פארק אתגרים טיילת לכיש עד 

לה ממוניה, משך רכיבה: שעה
VISIT.ASHDOD.MUNI.IL :לרכישת כרטיסים

לתיאום: 053-3438182

BIKE TOGETHER

כל ימות השבוע
10:00-15:00
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תיירות אשדוד

המרכז לתולדות העיר אשדוד מציג גלריה קסומה 
על סיפורי הראשונים, תמונות ותצלומים נדירים 

המספרים את סיפור הקמת העיר מאז ועד היום. 
קבוצות: בתיאום מראש בטלפון בלבד.

ו/או  08-8545481 חייגו:  נוספים   לפרטים 
054-4867018

עלות: 15 שקלים לאדם. ילדים ואזרח ותיק: 10 
שקלים.

כניסה בתאום מראש בלבד לטל 0544867018

ימי ראשון ושלישי
רוגוזין פינת יצחק הנשיא 

10:00-12:00

סטורי אשדודי
אגף האירועים



קיץ במוזיאון לתרבות 
הפלשתים ע"ש קורין ממן

אוצרת: גלית ליטני
התנ"ך מציג בפנינו את הפלשתים דרך עיניו של 
המחבר המקראי הרואה בהם אויב אכזר ומדכא, 
ערל, גס וכוחני. אך מה באמת אנו יודעים עליהם? 
תערוכת הקבע 'עולמם של הפלשתים' מזמינה את 
המבקרים לעולמם המופלא של הפלשתים, תרבות 
מקומית קדומה שחיה באשדוד. התערוכה מונגשת 

לצרכים מיוחדים.

עולמם של 
הפלשתים

ימים א׳, ג׳-ה׳ 09:00-16:00
יום ב׳ 09:00-20:00

שישי ושבת 10:30-13:30
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קיץ במוזיאון לתרבות 
הפלשתים ע"ש קורין ממן

אוצרות: גלית גאון ותום כהן
חפצי מעבר מלווים אותנו במסענו, מהבית הקודם 
לבית העתידי ובכל הרצף הבלתי ידוע שבין לבין. 
החפצים מגלמים בתוכם את העבר, את המוכר והביתי, 
את המסורת, את הגעגוע למקום שנותר כזיכרון 
רחוק.  תערוכה קבוצתית לעיצוב על נדודים, זהות 
וגעגוע בעיצוב מקומי עכשווי. נעילה: מרץ, 2022

לפרטים נוספים לחצו כאן

חפץ 
מעבר

ימים א׳, ג׳-ה׳ 09:00-16:00
יום ב׳ 09:00-20:00

שישי ושבת 10:30-13:30

חפץ מעבר - האחים מוסלין, 
2017. צלם: אסף עיני, 

סטיילינג: שי לי ניסים

אגף האירועים

https://www.ironit.org.il/page.php?type=page&id=5939&m=92&ht=#navbar



