אגף תרבות
ואירועים

חוברת יולי
מופעים · תרבות · ספורט · קיץ

חוברת חודשית

19-30.7.21

אגף האירועים

תושבי אשדוד היקרים,
חגיגות קיץ ישראלי באשדוד חוזרות במלוא השמחה
והעוצמה .אחרי שנה שבה נאלצנו לבטלן בשל הקורונה,
הכנו עבורכם קיץ מושקע במיוחד ובו פעילויות
המתאימות למבוגרים ,משפחות ,לצעירים ,סטודנטים,
בני נוער וילדים – כי מגיע לכולנו את הטוב ביותר.
תוכלו לבחור את האירוע המועדף עליכם בחוברת
דיגיטלית זו ,המתעדכנת לנוחותכם מדי שבוע.
השנה נוספו לחגיגה מוקדים נוספים כמו המצודה
ובית אריה קלנג ,שיארחו מופעים מושקעים ומובילים.
העיר אשדוד כולה ערוכה לארח מופעים של האמנים
הנחשבים ביותר בישראל ,הצגות הילדים הטובות
ביותר ,פסטיבלים ברובעים ,במדרחוב רוגוזין,
מסיבות לצעירי העיר ,קבלת שבת מול הים ועוד.
גם בימים שמחים אלה ,חובתנו לנהוג בזהירות נוכח
הקורונה שעדיין נמצאת כאן .אני מבקש כי כולנו
נישמע להוראות ונשמור על בריאותנו כדי שנוכל
לחגוג בכיף ,וליהנות מכל מה שיש ל”קיץ ישראלי”
באשדוד להציע.

תבלו!
ראש העיר,
ד”ר יחיאל לסרי

אגף האירועים

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
וברפרטואר עשיר של שירים מתקופות זמן שונות
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.
שמעון ,בהופעתו חונך לראשונה את המקום.

19.07

יום שני

פארק אשדוד ים | 20:30

אגף האירועים

איילה דהן

סלסה

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  1בארץ!!!!

19.07

יום שני

פארק אשדוד ים | 19:00

אגף האירועים

פסטיבל בפארק

מולי וצומי
צילום :יוסי צבקר

מותג הענק מבית ערוץ הופ! מולי וצומי מהתוכנית
הפופולארית ,במופע קצבי ועשיר בשילוב השירים
האהובים מהתוכנית הזוכה להצלחה אדירה בקרב
הילדים והקטנטנים .התוכנית מספרת את קורותיו
של חייזר המגיע לכדור הארץ ומנסה ללמוד דרך
חבריו כיצד להתנהג וכיצד להשתלב בכוכב החדש
שאליו הגיע .רובע י”א -פארק גולדה.

19.07

יום שני

רובע י״א ,פארק גולדה | 18:00

אגף האירועים

פסטיבל בפארק

נעמה סופר על
צילום :ניר סטולו

כוכבת הפסטיפאן במופע מרהיב קצבי ותוסס יחד
עם פאן פאן האהוב ,בובות ענק מרהיבות והלהיטים
האהובים מהפסטיפאן והסדרות המצליחות .בכיכובה
של נעמה עתל ,הנחשבת לכוכבת ילדים בינלאומית.

20.07

יום שלישי

פארק אשדוד ים | 18:00

אגף האירועים

הקרנת פרמיירה

אקשן

צילום :מייק אדרי

הקרנת סרטים בנושא מניעת אלכוהול ושיימינג ברשתות,
אודיטוריום “העוגן” המרכז להורות משמעותית.

20.07

יום שלישי

אודיטוריום ״העוגן״ | 18:00

אגף האירועים

קולנוע פתוח

הנסיכה איימי

סרט אנימציה -הרפתקאות לכל המשפחה :לנסיכה
הצעירה איימי יש כישרון סודי  -היא היחידה בממלכה
שיכולה לדבר עם סוסים .הגעתה של הדודנית הקנאית
שלה ,זאנה ,מסכנת את חייה השלווים ואת הסיכוי
של איימי להפוך רשמית לנסיכה .האם איימי תעמוד
במבחן ותשמור על הכישרון הסודי שלה וגם על חבריה
הטובים ביותר? בואו לגלות.

21.07

יום רביעי

פארק אשדוד ים | 20:30

אגף האירועים

עושים שכונה

BEAT NIGHT
צילום :עומרי דדון ,ליאור חביב

 D.Jג’ובי | צגאיי בוי
עושים שכונה  -המסיבות הכי שוות ברובע! אחלה
מוזיקה ,אחלה אווירה ,אחלה אנשים! הכניסה
חופשית לנוער אשדוד בלבד ,בגילאי .12-18
הכניסה עם מסיכה

21.07

יום רביעי

מרכז קהילתי חרצית | 20:30

אגף האירועים

מסיבת גיוס

מתגייסים? יהיה מד(ה)ים :רגע לפני שאתם עולים
על מדי הזית ומצטרפים לצבא של אביבי כוכבי ,הכנו
עבורכם מסיבה משובחת שתתקיים במרכז כיוונים.
מה במנילה (בתוכנית ,התכוונו):
כיבוד קל D.J ,אפיק טחן יקפיץ עם מוזיקה ,יריד
משחקים וחלוקת תיקים למתגייסים של  75ליטר,
ראש העיר שיגיע לברך ועוד הפתעות .מי שעוד נותרו
לו שאלות ,ימצא תשובות בניידת “מיטב” של לשכת
הגיוס שתגיע לכנס ותענה על כל מה שרציתם לדעת
ולא העזתם לשאול!
מספר המקומות מוגבל ,מהרו להירשם בלינק:
HTTPS://FORMS.GLE/UJ4XJWJIAFTHCRBF9

21.07

יום רביעי

מרכז כיוונים | 19:30

אגף האירועים

ז׳ק אוחיון

ריקודי עם

מסורת בפארק מיועד לכל הגילאים בהובלת מנהלת
פארק אשדוד ים

22.07

יום חמישי

פארק אשדוד ים | 19:00

אגף האירועים

טורניר

כדוריד חופים
צילום :רשות הספורט

מידי יום חמישי בחוף הקשתות כדור יד חופים עם
שחקני הפועל אשדוד בכדור יד כולל ילדים ,נוער,
ובוגרים אירוח קבוצות מראשון לציון ורחובות

22.07

יום חמישי

חוף הקשתות | 18:30-21:00

אגף האירועים

ארוע הנוער לגילאי 12-17

PARTY TIME

ארוע הנוער לגילאי  12-17מסיבת נוער ,מתחמי
פעילות ,D.G ,משחקי מחשב ועוד...

22.07

יום חמישי

פארק אשדוד ים | 19:00

אגף האירועים

אירועי טו באב

ארץ השמש
העולה
צילום :לנה באידק

שירי קאנטרי עם שי טוחנר ולהקתו .השירים היפים
והידועים שהגיעו לישראל מהאיים הבריטיים ומארה”ב,
חלקם בתרגום לעברית ,המשולבים עם שירים ישראליים
בעיבודים אקוסטיים ורעננים.
מחיר כרטיס 25 :שקל ,דרך אתר החברה העירונית
לתרבות

22.07

יום חמישי

בית אריה קלנג | 20:00

אגף האירועים

די ג׳י בבית אריה קלנג

RED AXES

צילום :בן פלחוב

RED AXES | IDO MORALI | SUBA | YAELIZ
רד אקסס אשר עיצבו את הסאונד המיוחד של תל
אביב עם תקלוטים נחשקים בכל הפסטיבלים בעולם
מגיעים לסט מיוחד מאוד אצלנו בעיר אשדוד.
עידו מורלי מהבולטים בסצינה המקורית חלק
מהטריו ׳גבוה׳ עם נסיון רב לצד האומנים הגדולים
ובפסטיבלים נחשקים.
לפרטים נוספים ולרכישה:
 TARBUTASHDOD.COMובטלפון*6452 :

23.07

יום שישי

בית אריה קלנג | 15:00

אגף האירועים

רגינה פיינגרש

זומבה

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.

23.07

יום שישי

פארק אשדוד ים | 17:30

אגף האירועים

איילת נאור

הרקדת הזומבה
הגדולה בישראל
צילום :אלבום פרטי

ברחבת הקשתות ,הזומבה הסוחפת מידי יום שישי.
מוזיקה קצבית ,אווירה נעימה וייחודית ,בהדרכת
איילת.
ההשתפות ללא תשלום | שפע של חנייה.

23.07

יום שישי

רחבת הקשתות | 18:00

אגף האירועים

פסטיבל בפארק

הופ ילדות
ישראלית

מבית היוצר של ערוץ הופ! מופע בשילוב שירי ילדות
אהובים ,שירי טיולים ,חגים ,חיות ושירי הפעלה
בשיתוף הקהל!

25.07

יום ראשון

פארק אשדוד ים | 18:00

אגף האירועים

פסטיבל בפארק

רוי בוי
צילום :עדי ברק

גיבור הטבע! בהרפתקה חדשה מצחיקה ומרגשת
בעקבות הדינוזאור האבוד.

25.07

יום ראשון

רובע י״ב ,פארק אדמונד ספרא | 18:00

אגף האירועים

סדנת אומן עם

יובל דיין
צילום :אוהד רומנו

יובל דיין מגיעה למרכז כיוונים לספר על דרכה בעולם
המוזיקה ,ומה עומד מאחורי השירים שכולנו מכירים.

25.07

יום ראשון

מרכז כיוונים | 20:00-22:30

אגף האירועים

עושים שכונה

FULL MOON PARTY
צילוםSHUTTERSTOCK :

 D.Jג’ובי | צגאיי בוי
עושים שכונה  -המסיבות הכי שוות ברובע! אחלה
מוזיקה ,אחלה אווירה ,אחלה אנשים! הכניסה
חופשית לנוער אשדוד בלבד ,בגילאי .12-18
הכניסה עם מסיכה

25.07

יום ראשון

מרכז קהילתי בית לברון | 20:30

אגף האירועים

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
וברפרטואר עשיר של שירים מתקופות זמן שונות
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.
שמעון ,בהופעתו חונך לראשונה את המקום.

26.07

יום שני

פארק אשדוד ים | 20:30

אגף האירועים

איילה דהן

סלסה

כל יום שני זזים ולא מפסיקים עם איילה דהאן!
מעלים הילוך ונכנסים למסיבת סלסה וראגטון עם
צוות לטינוסלסה המדהימים .בואו מוכנים לאנרגיה
מטורפת עם המדריכים מספר  1בארץ!!!!

26.07

יום שני

פארק אשדוד ים | 19:00

אגף האירועים

יונתן ברק
צילום :טל גבעוני

נוער אשדוד בלבד ,בגילאי .12-18
כרטיס 10 :שח .מכירת כרטיסים במרכז העירוני
לנוער ע”ש קופף ,שדרות וייצמן .18
הכניסה עם מסיכה .אולם מופעים ,מרכז קהילתי
דיונה

27.07

יום שלישי

מרכז קהילתי דיונה | 21:00

אגף האירועים

סדנת צילום
בסמארטפון

צילומיו של שמוליק דוד ,יועץ התקשורת של ראש
העיר ומנהל פרויקטים הסברתיים בעירייה ,זכו
לחשיפה בכלי תקשורת ארציים ,בתערוכות וברשתות
החברתיות .בסדנת הצילום שלו ,הנחשבת למבוקשת
מאוד ,תלמדו לנטרל את הפחדים בקליק .הסדנה
מותאמת ל 20-משתתפים בכל פעם ותופתעו לגלות
בה מה אתם יכולים לעשות עם הנייד שלכם.
הסדנא תתקיים ליד המצודה ,בכניסה לפארק האקולוגי

27.07

יום שלישי

פארק אקולוגי | 18:00

אגף האירועים

BIOG
VE
L

צילום :משה נחמוביץ

צילום :רגב גל

מופע ההשקה של המצודה באשדוד יארח את עמיר בניון,
אחד היוצרים והזמרים המוערכים ,הטובים והייחודיים
בישראל .ב 20-שנה האחרונות הפך בניון לפסקול
של חיינו עם שירי נצח כמו “שמחות קטנות”“ ,כשאת
עצובה”“ ,עומד בשער”“ ,שלכת”“ ,מורה לחיים”“ ,רק
את”“ ,יש לי חלום” ועוד רבים וטובים.
בניון מציג הרכב נגנים ייחודי ,מופלא ואנרגטי
המשלב בין הנשמה לאלקטרוני ,ויארח על הבמה
את אמיר דדון הנחשב ליוצר בולט ומוביל בעל
קול אדיר שהפך אותו לאחד הזמרים המבוקשים
והנערצים ביותר בישראל.

אגף האירועים

קולנוע פתוח

סרט לגו 2

ההמשך ל”סרט לגו” מאחד את הגיבורים של בריקסבורג
להרפתקה חדשה שבה הם נדרשים להציל את העיר
האהובה שלהם מפני פולשי לגו דופלו מהחלל,
המחריבים את העיר בקצב מהיר מאשר ניתן לבנות
אותה .זה הזמן של אמט ,לוסי ,באטמן והחברים
להפגין אומץ ויצירתיות .האם הם יצליחו?

28.07

יום רביעי

פארק אשדוד ים | 20:30

אגף האירועים

JAMING

ג’אם במרכז כיוונים לכל אותם המוזיקאים וחובבי
המוזיקה באשדוד.

28.07

יום רביעי

מרכז כיוונים | 18:00-21:00

אגף האירועים

בימות פיס חוזרים לבמה!

אתניקס

צילום :פיני סילוק

אזלו

הכרטיסים

הם שרו על ציפור מדבר ,ביקשו שנקנה רק תותים
במקום עוד מכונות של מלחמה ,הכירו לנו את
ג’סי ג’סי ג’סיקה וריגשו כשהבטיחו להיות מיחר
בבית .מפעל הפיס ועיריית אשדוד מזמינים אתכם
למופע של אתניקס ,הלהקה הכי להיטית בישראל
שמגיעה להקפיץ את המשכן עם השירים שהפכו
לפסקול חיינו.

28.07

יום רביעי

משכן אשדוד | 21:00

אגף האירועים

במופע אקוסטי

צילום :יגאל סלבין

קרן פלס

עמוד בעבודה .לא סופי

קרן פלס יוצאת לסיבוב הופעות מיוחד וחגיגי למקומה
הטבעי ביותר  -הפסנתר ,יחד עם השירים שכתבה,
אלה שביצעה בעצמה ואלה שניתנו לאחרים ,שלל
יצירותיה ומעלליה ,סיפורי הלידה שלהם וסיפורים
משעשעים ואישיים על החיים לצידם .איתה על הבמה,
המוזיקאי עדי רותם ואורחים נוספים.
לפרטים נוספים ולרכישה:
 TARBUTASHDOD.COMובטלפון*6452 :

28.07

יום רביעי

בית אריה קלנג | 21:00

אגף האירועים

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.

28.07

יום רביעי

פארק אקולוגי | 19:30-21:30

אגף האירועים

תו-שווים בקהילה

סדרת מפגשי מוזיקה ,שירה בציבור ואומנות בלייב
לאנשים עם וללא צרכים מיוחדים.
מונגש בשפת הסימנים.
המופע ללא עלות ויתקיים בפארק אשדוד ים
(ליד הגשר)

28.07

יום רביעי

פארק אשדוד ים | 20:00

אגף האירועים

ספינינג

מקצה ראשון בשעה  19:00לחמישים משתתפים בלבד.
מקצה שני בשעה  20:30לחמישים משתתפים בלבד.
ההרשמה בתשלום מראש אצל סרג’יו יצחקוב המאמן
בטלפון .054-8075420
מיקום :רחבת בניין העירייה מול גן העיר

29.07

יום חמישי

רחבת העיריה | 20:30 | 18:30

אגף האירועים

ז׳ק אוחיון

ריקודי עם

מסורת בפארק מיועד לכל הגילאים בהובלת מנהלת
פארק אשדוד ים

29.07

יום חמישי

פארק אשדוד ים | 19:00

אגף האירועים

טורניר

כדוריד חופים
צילום :רשות הספורט

מידי יום חמישי בחוף הקשתות כדור יד חופים עם
שחקני הפועל אשדוד בכדור יד כולל ילדים ,נוער,
ובוגרים אירוח קבוצות מראשון לציון ורחובות

29.07

יום חמישי

חוף הקשתות | 15:30-18:00

אגף האירועים

חמישי משפחתי
צילוםFUNIA DIGITAL :

אוהל המציג סיפורי עדות ועמים ,טעימות מוזיקה
ותלבושות .חווית עמים .פתוח למשפחות ולקהל
הרחב ,ברישום מראש בלבד .לפרטים נוספים ,עלויות
וטעימות :אתר תיירות אשדוד ובטלפון 08-8545481
כתובת :אוהל מרכז רב תרבותי ,רחוב הרצל  1חניון
פארק אתגרים.
לפרטים נוספיםVISIT.ASHDOD.MUNI.IL :

29.07

יום חמישי

פארק אתגרים | 12:00

אגף האירועים

מרגול
צילום :גבריאל בהרליה

מסיבת להיטים ענקית של מרגול והשירים שכולם
מכירים ואוהבים .הרכב מלא של להקה ועיבודים
חדשים ומיוחדים לערב זה.
לפרטים נוספים ולרכישה:
 TARBUTASHDOD.COMובטלפון*6452 :

29.07

יום חמישי

בריכת חרצית | 21:00

אגף האירועים

איילת נאור

הרקדת הזומבה
הגדולה בישראל
צילום :אלבום פרטי

ברחבת הקשתות ,הזומבה הסוחפת מידי יום שישי.
מוזיקה קצבית ,אווירה נעימה וייחודית ,בהדרכת
איילת.
ההשתפות ללא תשלום | שפע של חנייה.

30.07

יום שישי

רחבת הקשתות | 18:00

אגף האירועים

רגינה פיינגרש

זומבה

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.

30.07

יום שישי

פארק אשדוד ים | 17:30

אגף האירועים

JENIA TARSOL
צילום :בן פלחחוב

| JENIA TARSOL | IDO MORALI | TAL SWISA
MOSHE ABUTBUL
מעל גיל  18בלבד.
לפרטים נוספים ולרכישה:
 TARBUTASHDOD.COMובטלפון*6452 :

30.07

יום שישי

בית אריה קלנג | 15:00

אגף האירועים

תאטרון ברמוזה
ה
כ
נ
י
סה
ח
ו
פ
שית

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

אגף האירועים

טרקטורונים 4X4

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  .14בעל רשיון
נהיגה בלבד יורשה להרכיב ילד החל מגיל .5
אורך המסלול :בין  40דקות לשעה.
תיאום מראש בטלפון 053-3438182

כל השבוע

פארק אתגרים | 10:00-16:00

אגף האירועים

תיירות אשדוד

חזיון אור קולי
במצודה
צילום :מייק אדרי

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.

לפרטים נוספים ולרכישה

VISIT.ASHDOD.MUNI.IL

אגף האירועים

תיירות אשדוד

אורות אשדוד

מיצג אור קולי קבוע
צילום :מייק אדרי

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

ימי א׳-ה׳ ומוצ״ש

רחבת העיריה | 20:30
פארק אשדוד ים | 21:15

אגף האירועים

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.
לפרטים053-3438182 / 073-7971188 :
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

תיירות אשדוד

שייט בנחל

עם סירות פדלים

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.

כל ימות השבוע

נחל לכיש | 09:30-19:00

אגף האירועים

תיירות אשדוד

חדר בריחה
במצודה
צילום :מייק אדרי

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
אתר תיירות אשדוד VISIT.ASHDOD.MUNI.IL
לתאום050-2211914 :

ימי א׳-ה׳

10:00-15:00

אגף האירועים

פעילות רכיבה אופניים משפחתיות

BIKE TOGETHER

צילום :לירון מולדובן

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
לרכישת כרטיסיםVISIT.ASHDOD.MUNI.IL :
לתיאום053-3438182 :

כל ימות השבוע
10:00-15:00

אגף האירועים

תיירות אשדוד

סטורי אשדודי

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.
לפרטים נוספים חייגו 08-8545481 :ו/או
054-4867018
עלות 15 :שקלים לאדם .ילדים ואזרח ותיק10 :
שקלים.
כניסה בתאום מראש בלבד לטל 0544867018

ימי ראשון ושלישי

רוגוזין פינת יצחק הנשיא
10:00-12:00

אגף האירועים

קיץ במוזיאון לתרבות
הפלשתים ע"ש קורין ממן

עולמם של
הפלשתים

צילום :יגאל סלבין

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.

ימים א׳ ,ג׳-ה׳ 09:00-16:00
יום ב׳ 09:00-20:00
שישי ושבת 10:30-13:30

אגף האירועים

קיץ במוזיאון לתרבות
הפלשתים ע"ש קורין ממן

חפץ
מעבר
חפץ מעבר  -האחים מוסלין,
 .2017צלם :אסף עיני,
סטיילינג :שי לי ניסים

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 :מרץ2022 ,
לפרטים נוספים לחצו כאן

ימים א׳ ,ג׳-ה׳ 09:00-16:00
יום ב׳ 09:00-20:00
שישי ושבת 10:30-13:30

