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הנזפה
50גוונים
טורקין
לשחות עםדולפינים,

להתפנק

על החופים ולרכוב על גמלים
המדור צונח לאילת ,חלק ראשון
צילומים:לירון אלמוג
הפקה:

שרון

שובל

להצעהלחוות את הצניחה על בשרי.
מדור
את
כותבת
שבע שנים אני
sn crrt
שהספקתי להגיד ״נוף לבריכה,
וכך ,לפני
ומעולם לא
התיירות ב״ישראל היום״
פנסיון מלא״ ,מצאתי את עצמי מובלת לשדה
הסכמתילהגיעלאילת ,שהיתה בעי־
$TS1$בעיניי$TS1$
מתבקשת לעלות למטוס
התעופה של אילת,
 $DN2$עיר יקרה ,שאינה רואה את התייר הישראלי
ניי
מעלה־מעלה .כשדלת המ־
$TS1$המטוס$TS1$
קטן וממריאה איתו
אלא רק את הארנקשלו .וזאת בניגודלדימוי
נפתחה בגובה של  12אלףרגל,ליבי הח־
$TS1$החסיר$TS1$
טוס
$DN2$המטוס$DN2$
בילדותי ,אז ראיתי בה מקום
של אילת שהיה לי
שנשקפו
מהמראות
המומה
סיר
$DN2$החסיר$DN2$
מחוץ
בו
חיכו
רבות
מבער
פעימה.
נופש מלא קסם ,שהפתעות
לפתח ,שמעתי את רוי צועק לי שאקפוץ .הזמן
משפחתי.
לכותליהמלון שבו שהיתי עם
עצר מלכת .בחוץ שררה דממה מוחלטת .ואני
והנה חזרתי סוף סוףלעיר הכי דרומית בארץ
וגיליתי
קפצתי .מה עודיכולתילעשות?
כדי לבדוק מה נשאר מהקסם של פעם,
לאחר שתי שניות של פחד מוות ,שהרגישו לי
להפתעתי עיר עם הרבה הרבה הפתעות וריגו־
$TS1$וריגושים$TS1$.
גיליתי שאני
כמו חמש שעות ,פקחתי את
מאטרקציהלאטרקציה ,בודקת
ם $DN2$.בעודי רצה
שים.
עיניי.
מסתחררים ברוח .רוי פתח
$TS1$הילדים $TS1$,ורוי ,שהיה קשוראלי,
להירגע או לבלות עםהיל־
איפה אפשרלאכול,
שבמתחם .אפשר
התצפית
$DN2$מהמזחים $DN2$הצפים ומנקודות
זחים
שנפתח באופן אוטומטי
בטנדם יש מצנח רזרבי,
את המצנח ,ופתאום נמוג הפחדוהחליפה אותו
ם $DN2$,מצאתי את עצמי לפתע נסחפת להרפתקה,
דים,
להתקרב אליהם אפילו יותר באמצעות שחייה
במקרה של צרה ,ושמדובר בחוויה מופלאה שכל
מתחתיי פרוש הים
תחושתהתפעלות נרגשת.
שבאישה בוגרת ואם לשלושהילדים קטנים לא
שמתאימהלילדים מגיל עשר ,או בצ־
$TS1$בצלילת$TS1$
מודרכת,
אחריכול
האדום ,זוהר ב־  50גוונים שלכחול וטורקיז ,ואני
חלמתי שאסחףאליה.
לעבור ,גם נכים בכיסאותגלגלים (שע־
($TS1$שעבודם$TS1$
$DN2$בצלילת $DN2$היכרות מודרכת(בתשלום נוסף ובתיאום
לילת
בודם
הכל התחיל בביקור רגיל
($DN2$שעבודם $DN2$המציא רתמה מיוחדת)ואפילו צנחן נועז
מצליחהלהגניב מבט גםלעבר ערב הסעודית,
במשרדי מועדון
המתאימהלילדים מגיל שמונה.
שהשתמש פעם בשירותיו.
בן 97
ירדן ,וחופי סיני .ברקע ההרים האדומים והמדבר
הבעלים רוי ריטר,
הצניחה
מראש),
 skydiveישבתי עם
הדולפינים הופכים את המקום הזה
אבל לא רק
שסיפר לי על מועדון הצניחה הראשון שהקים
וכמובןאילת ,שמלמעלה נראית פתאום ירוקה
העוינו הנזופלא
למיוחד .מדובר בחוף שעצם הביקור בו הוא חוויה
המצדה,ועל חלומו שה־
$TS1$שהתגשם$TS1$
בים המלח ,למרגלות
ומלאת חיים כמו נווה מדבר .נשימתי נעתקה
שלשלווהויופי ,שמזכירה חופים קסומים במזרח
האטרקציות
הדולפינים באילת הוא אחת
ריף
מרחפת מאושר.
גשם$DN2$לפני שנה ,להקים מועדון כזהבאילת.
תגשם
ומצאתי את עצמי
הרחוק .במזחים הצפים הפזורים בו אפשר תחילה
התרגשות מהסוג שחווים
המרגשות בעיר .לא
שמאחוריו כבר  15אלף צניחות ,אומר
גםרוי,
ריטר סיפר לי על צניחת ה״טנדם״ שעושים
שהוא
כאן .הטנדם היא צניחה חופשית שעושים כשר־
$TS1$כשרתומים$TS1$
במהלך צניחה ,כמובן ,אלא התרגשות אחרת ,לשמוע אתהצלילים הגבוהים שמפיקיםהדול־
$TS1$הדולפינים$TS1$
מתקשה לאלהתפעל מהחוויה בכל פעם
$DN2$הדולפינים $DN2$ואז ממש לראות אותם ,קרובים ונהדרים.
פינים
המיוחדים והיפים
היונקים
שחשים למראה
שהמטוס שבו טסנו
מחדש.לפני הצניחה סיפרלי
ומים$DN2$למדריך .ואז ,בלי לחשוב יותר מדיובלי
תומים
משוחחיםואוכלים מידי
הם שוחים זה עם זה,
ששוחים במיםהתכולים ,במרחק לאגדול מהמ־
$TS1$מהמזחים$TS1$
היה שייך למשפחתהמלוכה הירדנית,שלצונחים
להתכונן נפשית ,מצאתי את עצמי עונה בחיוב
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קיף
$DN2$המשקיף$DN2$לנוף של טבע וים .החל
היא בריכת מי ים
בשלמותו .בקיצור ,מדובר בחיה מופלאה שכדאי
המאמנים ,והכל בסביבה ובאווירה טבעית ,תוך
בטמפרטורה של כ־  30מע־
$TS1$מעלות$TS1$
הבר נפתח לקהל הרחב ויש בו הופעות ואוכל
צלזיוס ,השנייה היא בריכה של מים רכים
לות
$DN2$מעלות$DN2$
ולהכיר ,ותוך כריליהנות מה־
$TS1$מהמתחם$TS1$
כדי התחשבות מירביתבבעלי החיים ובסביבה .להגיע ,לפגוש
טוב ,מול אחד הנופים היפים בארץ.
תת־מימיים
צלזיוס ,עם רמקולים
מתחם
דולפין ושני זכרים
בריף תמצאו ארבע נקבות
ב־  34מעלות
$DN2$מהמתחם $DN2$העצום של הריף ,הכולל פינות הפעלה
המשמיעים מוסיקה מרגיעה ,והשלישית היא
מסוג ״אף הבקבוק״ ,הקרויים כך בשל חוטמם לילדים ,מסעדה בשירות עצמי וחוף מסודר ,עם
סולנוות ,גמלים וחבלים
שאפשר לצוף בה.
בריכה עם מלחיםומינרלים
המזכיר בצורתו בקבוק .הזכרים הםהדולפינים
כיסאות ,שירותיםומקלחות ,כך שאפשרלהעביר
אנחנונוסעים ברכבללב המדבר ,ההרים האדומים־
$TS1$האדומיםאדומים$TS1$,
בנוסף ,אנשי הצוות של סתלבט על המים
בו יום שלם בכיף.
השובבים והתזזיתיים יותר.
$DN2$האדומיםאדומים $DN2$,שכל כך מזוהים עם אילת ,מקיפים
אדומים,
אתכם
מדובר בחיה חברותית מאודוהדולפינים
יאחזו בכם בתוך המים הנעימים,ויניעו
לצוף ,להירגע ,לאהוב
משום מקום ,מתגלה בפ־
$TS1$בפנינו$TS1$
אותנו.לפתע,כאילו
בתנועותערסול רכות ,והכל כדי שתירגעו ות־
$TS1$ותרגישו$TS1$
אוהבים לשחקולשחותבלהקות .משך ההריון של
$DN2$בפנינו $DN2$חווה שעל שער הכניסה שלהתלוי השלט
נינו
רגישו
מתחם
המיוחדים בריף הוא
המקומות
אחד
הדולפין ממשיך
הדולפינה הוא שנה אחת ,כאשר
$DN2$ותרגישו $DN2$נפלא.הבילוי בבריכות נמשך שעתיים
הגמלים״ .כשאנו נכנסים אנו רואים פארק
״חוות
אפשר
השהייה במים
והכניסה מגיל  18לאחר
״סתלבט על המים״ ,שבו שלוש בריכות מים
במשך שנה .מיוםהיוולדם הם
לינוק חלב מאמו
לשבת באחת מהפינות הקסומות במקום,ליהנות חבלים עצום ,ומתחתיו מתגודדים עשרותגמלים
מקורה,
במבנה
השוכנות
ומחוממות
רדודות
שבפיהם  100שי־
$TS1$שיניים$TS1$,
לעולם אינם ישנים,ולמרות
מפכפוך המיםולאכול ולשתות משהו בבר המש־
$TS1$המשקיף$TS1$
הראשונה
שנועדולרגיעה ולא למטרתטיפול.
לועסים מזון אלאאוכלים אותו
ם $DN2$,הם אינם
ניים,
חייכנייםלנמנום קצר של שעת ביןערביים.

מהשעה שבע בערב

עמוד 3

בחווה ,שאליה אפשר להיכנס ללא תשלום,
תוכלו לשוטט בין טווסים ,גמלים וחמורים,ול־
$TS1$ולצאת$TS1$
את$DN2$לרכיבות על גביגמל ,המותאמות לכלגיל.
צאת
טלפריטל ,שהקים את החווה בנחל שלמהלפני
 27שנים,

מספר

(נקבותהגמל),

שהרכיבה

נעשית על

גבי

נאקות

מפני שלגמל הזכר ,״מלך המד־
$TS1$המדבר״$TS1$,

ויקרה .בכלל,

לילדים ,הייתי ממליצהלבוא להתפנק
שאפשר בקלות להתאהב בו.
חדשה
שהרי בכל זאת,במלוןפועל
עוד מסעדה שביקרתי בה היא מסעדה
השאר טעימות ,ביקורים ביקבים ,סדנאות ומפ־
$TS1$ומפגשים$TS1$
$DN2$הכרמל״ $DN2$הידוע של הרשת.
מל״
שנקראת ״שוק דגים״ .העיצוב והמוסיקה
מאוד
$DN2$ומפגשים $DN2$עם שפים .אזיאללה ,למה אתם מחכים?
גשים
אמשיךלסיירבאילת ,העיר שה־
$TS1$שהתאהבתי$TS1$
במדור הבא
משובצות
יווני ,עם מפות
משרים אווירה של כפר
אילת מחכהלכם!
$DN2$שהתאהבתי $DN2$בה מחדש ,ושאליה כדאילנסוע דווקא
תאהבתי
מהתקרה.
בכחול־לבן ורשת דייגים המשתלשלת
עכשיוולא בחודשי החופש
אבל ללא ספק גולת הכותרת של המקום ושל
הגדול ,כשהיא עמוסה
yaell@israelhayom.co.il
כאן בזוג,

השבוע הזה (עד  14במא־
$TS1$במארס)$TS1$

בסוף

קולינרי הכולל
שבוע

$DN2$במארס) $DN2$יתקיים בעיר סוף
״ספא יערות הכר־
$TS1$הכרמל״$TS1$
רס)

העיצוב היא סירת דייגים,
ומפגש מקרי
בר״,
לנקבה),
 $DN2$,אופי אלים (יחסית
תבלינים,
$DN2$המםערה $DN2$,ובה תצוגה צבעונית של ירקות,
בין שני זכרים עשוי להתפתח לקרב.
ערה,
יינות ודגים טריים .בסירה הזאת מתבררהפלי־
$TS1$הפליגו$TS1$
יש כאן גם כרכרות נחמדות הרתומות לא־
$TS1$לאתונות$TS1$
במשך כ־  30שנה ,וכעת היא
$DN2$הפליגו $DN2$דייגיםאילתים
גו
משתמשים
נות($DN2$כן ,גם ברכיבה על חמורים
תונות
משמשת להנאתם של הסועדים.
רק בנקבות ,שהן רגועות וחזקותיותר) ,וזו עוד
התפריט כולל סלטים טריים בפנכות קטנות,
שמתאימהלילדים בכלגיל.
חוויה נהדרת
עוד אטרקציה נפלאה שיש כאן וששווה לב־
$TS1$לברוח $TS1$הכלולים במחיר המנה העיקרית ,ובהם סלט עשבי
ח $DN2$בשבילה מבית המלון היא פארק החבלים תיבול עם שקרים וחמוציות ,סלט בטטהופלפלים
רוח
המושקע שהקיםלפני שנתיים פריטל במוידיו.
וסלט עגבניות שריופלפל חריף.לחגיגת הטעמים
מצטרפות פוקצ׳ות חמות ומנות עיקריות שמחי־
$TS1$שמחיריהן$TS1$
הפארק כולל 34מסלולים מאתגרים ,לפי תקני
$DN2$שמחיריהן $DN2$נעים בין  79ל־ 99שקלים ,ובהן מבחר דגים
ריהן
ברמות קושי שו־
$TS1$שונות$TS1$.
המחמירים ביותר,
הבטיחות
המהירות
טריים בכל צורת עשייהומאכלי ים.
שמשגיחים על הילדים
מדריכים
ת $DN2$.יש כאן
נות.
לידידותי
שבה האוכל מוגש הופכת את המקום
הפארק ,שגו־
$TS1$שגובהם$TS1$
המטפסים על מתקני
והמבוגרים
מאוד למשפחות עםילדים.
האטרקציות :רכיבת
הם $DN2$כעשרה מטרים ,ובין
בהם
אופניים עלחבל ,מעבר בגשר חבלים ועורועוד.
וודרים
בחדרי
הניצבת במרכז המם־
$TS1$המםערה$TS1$,

לאכול עם צוללנים
את הלילה העברתיבמלוןרויאל ביץ׳,מלון
הדגל היוקרתי של רשתישרוטלבאילת ,ושמחתי
באילתתוכלו למצוא מסעדות טובות גם מחוץ
המלון .הבר ביץ׳ הוא מקום
לחדרהאוכל של בית
לגלות בו אווירה שלשלווהורוגע.
מחיריהלינה כאן ,בעונה הזאת,מתחילים ב־ 758
כזה ,אבל אחת
ממעלותיוהגדולותאפילו עור
שקלים
637,2
שקלים ללילה באמצע השבוע ,ו־
שאפשר להתנחל בו שעות ארוכות.
יותר היא
לשני לילות בסוף השבוע .המחירים הםלזוג,
הברביץ׳ ,שבו מגישים ארוחות בוקר טעימות
ומאכלי ים טריים ,נמצא באחר החופים היפים וכוללים ארוחת בוקר.
המלון מונה  363חדרים ,והוא שוכן לצד אחד
האלמוגים.
באילת חוףאלמוג ,הסמוך לשמורת
החופים היפיםבאילת ,והכל בו מעיד על הת־
$TS1$התעמקות$TS1$
אפשר לשבתבו ,להתהפנט ממראה המיםהכחולים
בארכיטקטורה
$DN2$התעמקות $DN2$בפרטים הקטנים :החל
עמקות
ולהתענג
והצלולים ששוחים בהם דגיםצבעוניים,
המיוחדת ,דרך יצירות האמנות הישראלית המ־
$TS1$המעטרות$TS1$
על מרגריטה קפואה ונשיקות של שמש.
$DN2$המעטרות $DN2$כל פינהבמלוןוכלה בחדרים היפהפיים,
ואם כל זה לא מושלם מספיק ,מדי פעם מגיחה
עטרות
מהמים קבוצתצוללנים ונעה בצעדי ברווזלעבר שכולם ,בכל רמות המחיר ,פונים אל הים ואל
בית הספרלצלילה הסמוך .בקיצור ,מדובר במקום
הרי אדום .למרות שבמלון יש מועדון המיועד
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כרכרות

ילדים עד גיל
המעניק

על גמלים:

),

מיועדות

שקלים לחצי

ללא תשלום.
הנחה

של

15

אתר

21-41
יתקיים ב־
הרשמה
פרטים

בר ביץ׳
מתחם

חוף

אלמוג(מליבולשעבר),

אחוזים.

פתוח

00:90-00:91

או

ריף

הקולינרי

של

אילת

במארס.

תאגיד

התיירות

www.redseaeilat.co.il

של אילת:

עד

א׳-שבת
הסועדים

אחרון

הדולפינים

טל'
1110036-80

ומידע בטל׳
5510336-80
באתר

א׳-שבת
פתוח:
03:21-00:32

טל׳
8505236-80

ישרוטלwww.isrotel.co.il:

השבוע

דגים

אלמוג מול מלון

הריף,

לעד
שעה,

הצפוני ,מל׳
8888636-80

סוף

אתה
www.skydive.co.il

טל׳
0389736-80

מלון רויאל ביץ׳
החוף

חוף

באתר יש

www.camel-ranch.co.il

רשת

שוק

שקלים

106

החמורים

מחיה 100

אנשים,

רכיבה

התשלום

פארק החבלים95 :

02.1
שקלים לילד(מגובה

אתה

מתחילה

וידאו

וסטילס.

שקלים ,כולל צילום

חדשה.

שקלים.

קופון

מחיר לצניחה:
005,1

בבוקר

עגולה

ההפעלות בלבד.

01-06

מתקיימות

בימים

בשעות
ב׳-ד׳ ,ו׳-שבת,
00:80-00:61.
פתוח :מ־
00:01

החשיכה.

הצניחות

טל׳

מחירי

מבוגה 67

כניסה

שקלים ,ילד(מגיל

לחוף
עד

:)15

 46שקלים ,ילדים עד גיל
ללא תשלום;
שחייה עם דולפינים 290 :שקלים;
צלילה עם דולפינים 339 :שקלים;
כניסה

למתחם

מ־ 165

שקלים.

סתלבט על
אתה

www.dolphinreef.co.il

המים:

בין

