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פרק ראשון
מחקר גאולוגי מוקדם וגילוי מחצבים



:חוקרים ראשונים
1943דצמבר , ר משה שטקליס"ודסלומוניקהר פאול "מסעם של ד

:  ממארגניוואחד ( 1946)יוזם מסע הסטודנטים , ורמןיעקב ' סיפר פרופ...

אבני יד וחומר  , בין השאר אספנו והבאנו כלי צור.... בממצאיםעמוסים , חזרנו מהמסע בהר הנגב
איש  , העברי הראשוןהפרהיסטוריון, ר משה שטקליס"את כל אלו אל דהבאתי .... פרהיסטורי רב

ר התכופף "הד. את תוכן השקיות במספר ערימות על שולחנושפכתי ... האוניברסיטה העברית
הערימה הזו מתאימה להיות מגבל  , בל עריף'זה מג, רמאןזה מראס . יופי של כלים: להגיבוהתחיל 

...  רם'העגוזה בטח מסביבות , לוצאן

ר "וד...". אנחנו הישראלים הראשונים שחדרו"ביודעו ש, שאל? אתה יודעמאין . נדהםורמןיעקב 
.אני הייתי שם: ואמר" פצצה"שטקליס זרק אליו 

אני הייתי שם לפני כמה  : ושטקליס הסביר? עם מי? איפה? איך? מתי: המופתע המשיך ושאלורמן
.1943בדצמבר 10-29היסטורי בהר הנגב -וכך סיפר על מסע מחקר גאולוגי ופרה...שנים

(בדפוס)ראשונים בנגב הרחוק : בספרו של אבי נבון–ושאר הסיפור 



1949לקראת מבצע עובדה ד"חמחיל : חוקרים ראשונים

מחקר גיאולוגי וגילוי של מחצבים  . דוסטרובסקיר ישראל "בראשות דד"חמלאנשי " חגיגה"באזור מכתש רמון היו השבועיים "...

". תגליותזואולוגים ואנשי גיאוגרפיה שגם להם היו , למשלחת נלוו גם בוטניקאים. חדשים

רמוןמדרום לנחל המחנה 

:מקור

מקור ראשון, מוףנדב 

(  דניאל בן מאיר)דיצי: צילום



הסקר הגאולוגי של מכתש רמון

(  תור-יעקב בן' לימים פרופ)הזמין השר דב יוסף את הגאולוג יעקב וינטר 1953בשנת 
.מכתש רמון: וביקש ממנו לרדת לנגב למקום שנקרא

.קביעת מיקום קידוחים נדרשים לפתיחת מכרה ברזל–המטרה 

תור הסביר לשר שנדרש סקר גאולוגי של -בן

.האזור

יחידת הסקר הגאולוגי של  כך נולדה 

.מכתש רמון

,  ישראלהביצוע היה במסגרת חברת מחצבי 

.אמריקאיתבתמיכה 



בצריפיםוגרנוחודשיםשלושהערךהראשוןהסקר

.בוקרשדהבקיבוץ

.גוריוןבןלקיבוץהגיעהעתבאותה

אתלינתנההזההמיוחדלאישההיחשפות

חשובחלקהינורמוןבמכתששמחקרנוהתחושה

!החדשההמדינהבבניית

(1953,מזורעמנואל)

1953, קיבוץ שדה בוקר



יצאנו לעונת מחקר שנייה ברמון וגרנו בצריפים הראשונים אשר נבנו עבורנו1954בשנת 

צריפים ראשונים, מצפה רמון

(היו בשטח ליד מכולת סלומון)

חברי משלחת הסקר הגאולוגי של  

מכתש רמון



פרק שני
קואופרטיב של כורים



,שנתיים לאחר הסקר הגאולוגי של מכתש רמון
נוסדה מצפה רמון, 1956

קואופרטיב של כורים המבוסס על מינרלים ממכתש רמון

,  (בחולצה בהירה)שר האוצר , את לוי אשכולאבריאל מארח חגי 
1956, רמוןבמצפה , שר החקלאותוחיים גבתי

עמנואל מזור וחברי משלחת  

הסקר הגאולוגי של מכתש רמון



1957, קואופרטיב הכורים במצפה רמון
1957, מצפה רמון ועבדת: מתוך סרטו של נתן גרוס

מחצבת הגבסמחצבת הקאולין

https://www.youtube.com/watch?v=Syn7iPioTt0


בינתיים נמשך המחקר הגאולוגי בארץ המכתשים  

ובמקביל הפכה מצפה רמון לעיירת עולים



פרק שלישי
בירה הלאומית של ארץ המכתשיםה



הוגש מסמך מתקדם1979בשנת 
"פארק גאולוגי לאומי במכתש רמון"

, המסמך הוגש לרשות שמורות הטבע•
משרד  , המועצה המקומית מצפה רמון
.הממשלה והגופים המיישבים

בשיתוף בין רשות שמורות הטבע ואנשי  •
שכללה קריית  אב -מדע נכתבה תכנית

של המטיילים אל המהווה פרוזדור פארק 
.  תוך השטח

נקבע שיהיו שני  מדענים מתחילה •
, ג"אשר הועסקו על ידי רט, לשמורה

:במימון משרד המדע
בתפקיד גיאולוג הפארק כיהן רמי בן דוד  •

.  אברהםואחרי דודיק 

גולדרין  בתפקיד אקולוג הפארק כיהן יורם •

שנים6היה במשך כך •



הוכרזה שמורת הרמון1980בשנת 
"פארק גאולוגי לאומי"

עמנואל מזור ופקחי רשות  ' פרופ

שמורות הטבע



המקורינחנך מרכז מבקרים 1985בשנת 
תיירותי לפארק הגאולוגי  -אשר היווה שער מדעי

במכתש רמון  



כיהן עזר ויצמן כשר המדע1989בשנת 
מימון מישרות הגיאולוג והאקולוג של פארק מכתש רמון נראו לו תמוהות והוא החליט לקצץ אותן 

,  גיאולוג הפארק באותם ימים, דודיק אברהם

:מספר

הוחלט להזמין את צמרת משרד  , כצעד אחרון

,  ל משרד המדע"הגיעו מנכ. המדע לביקור בפארק

יום שלם . ואיתו ראשי אגפים במשרד, אריה שומר

הסתובבנו אתם ואריה שומר לא הראה שום סימן  

.התלהבות

לקראת ערב עלינו לארוחת ערב במסעדת צוקית  

ואריה שומר אמר שהוא הולך לרגע לטלפן אל 

.השר

,  כשחזר הודיע שלא רק שיושארו משרות החוקרים

שהשר החליט על הקמת מרכז מדע אלא 

.במצפה רמון



מרכז מחקר ופיתוח אזורי של משרד המדע  -מרכז מדע רמון 
1990נחנך בשנת 

מחקר קדומני  מרכז : ...החזון

שבו החוקרים גרים במקום ותוך  

.  דקות הם בשטח10

אם יש שיטפון או אם יש  , כלומר

את  חוקרים מיד בשטח הם שרב 

(2004, עמנואל מזור... )המקום



בתי גידול באזור הר הנגב ומכתש רמון6מוזאון חי המציג –רמון חי •

סדנאות יצירה בחומרי טבע–יצירמון•

מצפה רמוןה"פסגמרכז –מרכז לימודי גאולוגיה ארצי •

מסלולי טיולים גאולוגים משולטים במכתש רמון•

מדע ותיירות, אמנות: ת"אמ: חזון עמנואל מזור לפיתוח מצפה רמון היה

90-שנות הממדע ותיירות נוספים הפכו מיזמי 
את מצפה רמון למרכז הלאומי של ארץ המכתשים

עמנואל מזור/וידאו_מכתש_רמון.mp4
עמנואל מזור/וידאו_מכתש_רמון.mp4


מכתש והר של חלומות  
תכניות ורעיונות לשימור ופיתוח מצפה רמון וארץ המכתשים



פרק רביעי
ממשיכים את דרכו של עמנואל מזור

הגאופארקחזון 

פארק גאולוגי בינלאומי ומצפה רמון בירתו



המכתשיםארץ גיאופארקחזון 
חברתי-ערכי הטבע כהזדמנות לפיתוח כלכלי

:  חינוך

א"כתה דרומית למדעי כדה•

תלמידים בעבודות הנחיית •

מחקר

למידה מקוונת•
מרכז הדמיות מחקר  –ם "מהמ•

המאדים

:  תיירות

מדריכיםוהכשרת השתלמויות •

פיתוח עזרי הדרכה•

תצוגת סלעים ומאובנים•

:  קהילה

מדע לקהילהאירועי •

ייעוץ ומחקר יישומי לתמיכה  •

בתהליכי תכנון ופיתוח



ארץ המכתשיםגיאופארקחזון אבני 

ופיתוחמחקר מחלקת 
,  שרית אשכנזי, יוני שטרן, חנן גינת, שקד אבני, פינציירון –מרכז מדע ים המלח והערבה 

אבני  -נעה אבריאל, נופית גת, קרן ספיר, לנה איוב

אפרת קדם  , יואש לימון, שחר שילה-עמותת תיירות הר הנגב

יואב אבני  -המכון הגיאולוגי לישראל 

!!!הלוגו שלך כאן  !!!הלוגו שלך כאן  !!!הלוגו שלך כאן  !!!הלוגו שלך כאן 



אתר ארץ המכתשים
(בהקמה)

דרום מדבר יהודה והבקע המרהיב, ספרי ארץ המכתשים הקסומה

ארץ המכתשיםגיאופרקההכנסות קודש לקידום 

?אז מה אנחנו עושים כאן עדיין

...יש עוד כל כך הרבה עבודה לעשות



דרום מדבר יהודה והבקע המרהיב, ערכת ספרי ארץ המכתשים הקסומה

אלי אשכנזי, ענב וידן, אופיר מצרפי, טל חצב( עורך)עמנואל מזור 

:הבראשיתההכרות הכללית עם אוצר נופי 

.ההיסטוריההחירות ואירועי לוחמי , ך"המוזיאון הפתוח לנפלאות הטבע והארכיאולוגיה ונופי התנ.1ספר 

:טיולי השטח

.חתרוריםנאת עין גדי ומדבר , בדרום מדבר יהודההבראשיתאוצר נופי .2ספר 

.וקמריהםבחמשת המכתשים הבראשיתאוצר נופי .3ספר 

.אוצרות נופיים נוספים בלב ארץ המכתשים.4ספר 

.נחל הערבה-בתעלת הבקע דרום ים המלח הבראשיתאוצר נופי .5ספר 

:מדריכי השטח המקצועיים

.המוזיאון הגיאולוגי הפתוח בנופי מדבר הסלעים.6ספר 

.הגן הבוטני הפתוח בנופי מדבר הסלעים.7ספר 

.גן החיות הפתוח בנופי מדבר הסלעים.8ספר 

.ואירועי ההיסטוריהלוחמי החירות , ך"ונופי התנ; המוזיאון הפתוח לארכיאולוגיה.9ספר 

.הססגונימדבר הסלעים ראייה אמנותית ויצירה בהשראת , המוזיאון הפתוח להשתאות.10ספר 


