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חול צבעוני ו"הים של מצפה"
על כביש  40בדרך לאילת ,ניתן לעצור בצד הדרך היכן שהשלט "רוח ,אבן ומים" מוצב ולמלא
בקבוקי חול צבעוני ואם היה חורף מוצלח מבחינת גשמים אף לשכשך במי השטפונות הנאגרים
במחצבת החול הישנה ,בפי התושבים נקרא גם המקום "הים של מצפה".
איך נוצר חול צבעוני?
חול עשוי מסלעים וחומרים אחרים שרוסקו לפירורים קטנטנים .צבע אבן החול (או החול
שהתבלה ממנה) תלוי בהרכב המינרלים שמהם עשוי הסלע .חול ,כמו סלעים מורכב ממגוון
מינרלים ,שעי רבובם נותן לחול את צבעו המיוחד .חול ים ,למשל ,בעיקר באזורים טרופיים,
מורכב בעיקר ,מסלעי גיר ,אלמוגים וקונכיות לבנות שנגרסו לפירורים קטנטנים .זו הסיבה
שקיבל את צבעו הלבן המוכר .במקומות מסוימים בעולם ,חול הים מורכב גם מתרכובות שונות
של מתכת ,המוסיפות לו גוון צהבהב .במכתש עצמו הצבעים מקורם במינרלים הבאים :אדום -
ברזל ,ירוק  -נחושת ,צהוב  -מנגן ,כתום  -גופרית.
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מנסרה
גבעה הבנויה מסלעי קוורציט הבנויים כעמודים משושים הנראים כעצים בנגריה .מקורם של
סלעי קוורציט אלו הוא בהתמרה של אבן חול .לפני כ 125 -מיליון שנה ,בתקופת הקרטיקון
התחתון ,תא מגמטי חדר אל קרוב לפני הקרקע וחימם את הסלע ואת מי התהום שמעליו אל
מעל  250מעלות .חימום זה הביא להתמרה של אבן החול והפיכתה לקוורציט קשה .הקירור
המהיר של הקוורציט הודות לקרבה לפני השטח ,הוביל לסידוק הסלע .הסידוק התרחש בצורת
משושים כיוון שצורת סידוק זו מאפשרת קירור והתכווצות תוך שמירה על התאמה מירבית בין
עמודי הסלע (בדומה לסדקי התייבשות בבוץ וסדקי קירור בבזלת) .רק מיליוני שנים מאוחר
יותר ,בעקבות התחתרות ויצירת מכתש רמון ,המנסרה נחשפה לפני השטח .היא יוצרת גבעה
בולטת בנוף הודות לסלע הקוורציט הקשה שעמיד יותר לבליה לעומת אבן החול שסביבו .על
הסלעים שנחשפו הצטבר קרום עשיר בתחמוצות ברזל ומגנזיום (פאטינה) אשר מקנה למשושי
הקוורציט את צבעם הכהה.
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טיילת אלברט
נקראת על שמו של אלברט כץ ,ידיד קק"ל משווייץ ומתוחזקת על ידי המועצה האזורית מצפה
רמון .בתחילת הטיילת נמצא הפסל המרשים "שבעת הרקיעים" ,יצירתו של האמן ישראל הדני.
אלה הם שבעה עמודים בדמות מפרש ,המקשרים את העיר אל הטיילת .בתוכנית המקורית
הייתה אמורה להיות למרגלותיהם בריכת השתקפות .בהמשך ניתן לראות גושי אבן הגדולים
המונחים זה על זה ,יצירתו של דוד פיין ,ופסל מרשים של חצי פנים מזוקנות ,יצירתו של דני
קיש .בקצה הטיילת נמצאת "המרפסת התלויה" ,שנבנתה ע"י קק"ל בשנים  1994-5והיא תלויה
על שפת המצוק הצופה אל נופי המכתש.
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מרכז מבקרים
מרכז מבקרים מצפה רמון ממוקם על מצוקו הצפוני של מכתש רמון ומשקיף אל עבר נופיו
הקסומים  ,באתר יכולים תיירים ומטיילים לקבל מידע והמלצות על מסלולי הטיול ואפשרויות
הבילוי השונות באיזור.
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במרכז המבקרים ניתן להסתובב בתערוכה המציגה את היווצרות המכתש ,להכיר את מגוון
התופעות שניתן לצפות באיזור ,ללמוד על עולם החי והצומח המדברי וכן להתרשם מהצילומים
והדגמים המכניים המיועדים להסביר את שלל נפלאות המכתש .בנוסף ,מרכז המבקרים מציג
גם את מסלול חייו של אילן רמון ,טייס בחיל האויר והאסטרונאוט הישראלי הראשון .המרכז
מנציח את אילן שנספה בהתרסקות מעבורת החלל "קולומביה" ב 2003-וכן את בנו ,אסף רמון
שנהרג בתאונה במהלך אימון של חיל האוויר.
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ארכיטקטורה במצפה רמון
מצפה רמון הוקמה ב 1951-כמחנה עבודה לחיל ההנדסה אשר פרץ את הדרך לאילת דרך
המכתש ,לאחר מכן המבנים ששימשו את הפורצים ניתנו לפועלי המחצבות שחצבו במכתש.
אליהם הצטרפו המתיישבים הראשונים שהוסיפו מבנים נוספים ביישוב ומטרתם הייתה לבסס
קואופרטיב עירוני אך כעבור שנה מהקמתו הקואפרטיב נסגר .המדינה החליטה להפוך את
מצפה רמון לעיירת פועלים והיא תוכננה ונבנתה על ידי משרד השיכון ואוכלסה בעולים
חדשים .אותם מבנים שיתופיים היו סטנדרטיים באותם ימים ונבנו ברחבי הארץ ולא נבנו לפי
צורכי המקום .מכיוון שכך התגלגל סיפור הקמת היישוב ,הרעיון שעמד בעיצוב ותכנון העיר לא
היה בשילוב עם הסביבה ולא התייחס לפוטנציאל התיירותי ,אלא בא לענות על צורך של בנייה
ואכלוס מהירים (חלק רב מהמבנים הם טרומיים ,כלומר נוצרו במפעל והוסעו והורכבו באתר
הבניין) .גם השטחים הגדולים בין הבניינים תוכנן במקור כשטחים ירוקים אך בגלל האקלים
המדברי ויכולת מוגבלת של הרשויות היה קושי לטפח את אותם גינות ירק.
רק בתחילת שנות ה 80-התחילה בנייה של בתים פרטיים צמודי-קרקע אחידים בישוב אשר
קיבלה תנופה בעקבות העלייה מברית המועצות .בסוף שנות ה 90-שכונות נוספות נבנו
בפרויקטים של "בנה ביתך" ,את הפרוייקט יזם משרד השיכון אך התכנון והבינוי בפועל התבצע
על ידי הזוכים בפרוייקט ולכן שכונות אלו מגוונות יותר באופי המבנים.
(מקור הקטע ולקריאה נוספת" -ישוב על שפת מכתש" ,קרן אנגלמן והדס שדר מתוך הספר "הר
החלומות")
לחזרה לתמונת התצפית

תצפית פנורמית – מצפה רמון
גן הפסלים וגן הצלילים
לאורך הדרך היוצאת ממצפה לכיוון מזרח על שפת המכתש ,ניצב פארק לפיסול מדברי.
בשנת  1962נהגה הרעיון בעת סימפוזיון בינלאומי לפיסול שכלל  11פסלים מהארץ ומחו"ל,
הביצוע והצבת הפסלים באתר נעשתה רק ב 1986-בעזרת ציוד מכאני כבד ועיבוד ידני קל.
בשנת  2004שולבו בין הפסלים יצירות נוספות שזכו לשם "גן הצלילים" ,היצירות עושות שימוש
ברוח המדברית המנשבת תכופות להפקת צלילים .הגן זכה בפרס של המועצה לארץ ישראל
יפה .בין היצירות בפארק ניתן לראות את :חלון לציפור ,ספינת דגים/ספינת מדבר ,ענן גשם ,נבל
מניפה ועוד רבים.
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אתר הגמל -אתר ארכיאולוגי
למרגלות ההר נמצא אתר ארכיאולוגי קדום ,האתר נחפר בשנות התשעים על ידי פרופסור סטיב
רוזן מהמחלקה לארכיאולוגיה באוניברסיטת בן גוריון .באתר נמצאו מספר סוכות נמוכות,
גדרות ורגמים .בין השרידים העתיקים נמצאו ממצאים מיוחדים ,ביניהם כמות גדולה של כלי
צור ,כולל מקדחים שיוצרו במקום ושימשו לתעשייה זעירה של חרוזים .עוד נמצאו חרוזים
מביצי יענים ,פיסות קוורץ אדום ואבני כתישה ממסלע ייחודי למכתש רמון (כנראה נסחר עם
ערד) .החוקרים סוברים כי השרידים מלמדים על כפר קטן של רועים-ציידים-לקטים שחיו
באתר באלף השלישי לפני הספירה לפני כ 5000-שנים בתקופת הברונזה (כנענית) .האתר
שוחזר במהלך שנת  2013על ידי בני נוער מכל הארץ במסגרת מחנה נוער ארכיאולוגי שהתקיים
בשיתוף פעולה של מרכז מדע רמון ,בית ספר שדה הר הנגב ועמותת קשת והוא נהנה ממימון
של אוניברסיטת בן גוריון ומליווי מקצועי של פרופ' רוזן עצמו.
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יב"א  – 509יחידת בקרה אווירית דרומית
בבסיס צהל זה ,מתקיימת הבקרה האווירית על אזור הדרום .תפקיד מערך הבקרה של חיל
האוויר הינו יצירת תמונה אווירית כוללת של כל כלי הטיס הנמצאים בשטחה של מדינת
ישראל .מטרת היחידה הינו פיקוח של התנועה האווירית ,גילוי וזיהוי ניסיונות חדירה למרחב
האווירי וכן הכוונת יירוטים לעבר מטרות מסוכנות.
היב"א מצויידת במכ"מים (מגלה כיוון ומרחק ,רדאר) משוכללים השוכנים בתוך כיפות גאודזיות
הנקראים ראדומים (קיצור של  )Radar domeענקיים וכינויים בפי התושבים – "קרמבואים" על
שם הממתק הישראלי .תפקיד הראדום הוא לשמור על האנטנה מפני פגעי מזג האוויר ,להסתיר
את הכיוון אליו האנטנה צופה וכן את ממדיה כדי למנוע גילוי של התדר בו היא משדרת.
המכ"מים מאפשרים לגלות כלי טיס במרחק של יותר מ 360-ק"מ .על־פי חוקי התעופה
הבינלאומיים ,חייב כל כלי טיס שמתקרב למרחק של  120ק"מ מגבולות ישראל להזדהות מול
מערך הבק רה הישראלי .במקרה שכלי טיס לא מזדהה מול מערך הבקרה או מעלה חשדות
שונים ,מוזנקים לכיוונו זוג מטוסי או מסוקי קרב ,שמתקרבים ,ובודקים כי לא מדובר באיום.
החיילים שמשרתים בבסיס כאן במצפה רמון אינם מתגוררים ליד הבסיס כי אם במצפה רמון
כחלק משכונת המגורים הקרובה לשפת המצוק.
לחזרה לתמונת התצפית

