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על שפת המכתש
התצפית  נקודת   - דבשת(  במראהו  )המזכיר  גמל 
האחרונה שלנו. מכאן יש תצפית נוחה מאוד אל חלקיו 
גבעות  ביופיין  בולטות  רמון.  מכתש  של  המערביים 
הבזלת השחורות - קרני רמון והר רמון. באזור זה של 
- שלו  הדרומי  במצוק  היטב  לצפות  אפשר   המכתש 
הוא המצוק הנגדי שמולנו. נחזור על עקבותינו באותו 

המסלול אל הרכב החונה בחניית מרכז המבקרים. 

מסלול 2 - ממצפה רמון לאתר המנסרה
קילומטרים,  כשבעה  לכת,  למיטיבי  המסלול:  אופי 
שלוש-ארבע שעות. נדרש תיאום איסוף מסוף המסלול 
סימון  במפת  להצטייד  חובה  המנסרה.  אתר  מחניית 

שבילים מספר 18 - מערב מכתש רמון.
מה רואים? תחילת המסלול בהליכה ממרכז המבקרים 
שבה  לנקודה  עד   ,)1 מסלול  )ראו  הטיילת  שביל  על 
מסתיימת הטיילת הבנויה ומתחיל שביל עפר, המסומן 
נוסף  שביל  מתחיל  זו  בנקודה  שחור.  שבילים  בסימון 
המסומן בסימון שבילים ירוק, היורד מראש המצוק אל 
תוך המכתש. זהו השביל שבו נלך לכל אורכו )שביל מס' 

18202 במפת סימון שבילים מספר 18(. 
מהתופעות  לחלק  גיאולוגי  חלון  מהווה  זה  מסלול 
שנחשפות במכתש. בתחילת המסלול נלך על גג שכבת 
של  העליונה  השכבה  את  שמרכיבה  הקשה  הסלע 
שיוצרים  והדולומיט  הגיר  סלעי  הם  אלו  המכתש. 
המצוק  של  העליון  חלקו  של  התלול  האנכי  הנוף  את 
יתגלו  ירידה  כדי  תוך  בשביל.  נרד  שדרכו  הצפוני, 
הצבעוניות  החול  אבני  של  התלולים  המדרונות  לנו 
המכתש,  של  התחתונות  השכבות  את  שמרכיבות 
שעליהן נלך עד תחתית המכתש. הירידה תלולה ולכן 
נרד באטיות עד קרקעיתו של המכתש. בהמשך השביל 
הראשונה,  נוספות:  גיאולוגיות  תופעות  בשתי  נבחין 
אתר פריזמות הבזלת - מצולעים מוארכים )מנסרות(, 
המנסרות  צורת  בזלת.  העשויים  צפוף,  במקבץ 
התקבלה כתוצאה מהתגבשות של לבה מותכת לסלע 
הנמצאת  השנייה,  התופעה  ומהתמצקותה.  בזלת 
גבעה   - המנסרה  אתר  היא  המסלול,  סוף  לקראת 
התגבשות  במהלך  אפויה.  חול  אבן  מנסרות  שעשויה 
והתקררות אבן החול שנאפתה נוצרו גם כאן מנסרות. 
אבן  גושי  של  הדמיון  בשל  הנגרייה  גם  מכונה  האתר 
החול לגזרי עץ. את גבעת המנסרה מקיף שביל מעגלי, 
עליהן.  ומגן  החול  אבן  מנסרות  מעל  "צף"  שחלקו 

הסיור בגבעת המנסרה חותם את המסלול. 
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מסלול

לטיול יצאנו

איך מגיעים? למגיעים מצפון - נוסעים על 
כביש 40 מבאר שבע דרומה עד מצפה רמון, 

מרחק של כ–80 ק"מ. בכיכר השנייה בעיר 
פונים ימינה ובפניה הראשונה - שמאלה, עד 

 מגרש החניה של המרכז. למגיעים מדרום -
נוסעים צפונה על כביש 40 עד מצפה רמון. 

בכיכר הראשונה שמאלה. פונים שמאלה 
בצומת הראשון עד מגרש החניה.

מרכז הדרכה רמון )להזמנת טיולים וסיורים(: 
08-6588821 ,mh.ramon@npa.org.il

כתב: איתי נוה

מסלול 1 - תצפיות על המכתש 
אופי המסלול: משפחתי, קל, כשעה וחצי.

מהתצפיות  בכמה  עובר  זה  מסלול  רואים?  מה 
מרכז מאזור  נתחיל  המכתש.  על  והמרהיבות   היפות 
המבקרים - התצפית הראשונה. מרכז המבקרים נבנה 
של הצפוני  מהמצוק  חלק  שהיא  טבעית  גבעה   על 
על  רחב  מבט  מאפשרת  זו  גובה  נקודת  רמון.  מכתש 
מהקצה  רוחבו:  במלוא  לרגלינו  הפרוש  רמון  מכתש 
הצפון–מזרחי, שבו נישא בגאון הר ארדון ומשני עבריו 
 שתי הבקעות האדירות - בקעת מחמל ובקעת ארדון, 
העין, שבו  מן  ועד הקצה הדרום–מערבי הצר, הנסתר 
של  בפינתו  הצפוני  והמצוק  הדרומי  המצוק  נפגשים 
יוצא המבקרים  ממרכז  ערוד.  מעבר  היא   -  המכתש 
הקיימת  הקרן  ידי  על  שהוקם  יפהפה  טיילת  שביל 
לישראל והמועצה המקומית בראשית שנות ה–90 של 
המאה הקודמת. שביל הטיילת מלווה את קו המצוק 
המרפסת  עד  הטיילת  לאורך  נמשיך  מערב.  לכיוון 
התלויה - נקודת התצפית השנייה שלנו. כאן, כתחנה 
לאורך שביל הטיילת, יש מצפור תלוי באוויר והמראה 
האדיר  המצוק  אל  למטה,  כשמביטים  ממנו  הנגלה 
באותו  ללכת  נמשיך  נשימה.  עוצר  הוא  שתחתינו, 
כיוון, כשלימיננו שכונות העיר מצפה רמון, ולשמאלנו 
המתכתבים  סביבתיים,  פסלים  בדרכנו  המכתש. 
ממצפה  מקומיים  פסלים  ידי  על  שפוסלו  הנוף,  עם 
הנוף. כאשר  מן  ולהנאה  ישיבה למנוחה  ופינות  רמון, 
שביל  על  לצעוד  נמשיך  הבנויה  הטיילת  מסתיימת 
הר  מצפור  אל  שנגיע  עד  שחור  בסימון  המסומן  עפר 

1. יעלים על מצוק
 מכתש רמון.
צילום: מנחם צוקר
2. עין חתול אפור בחי רמון.
צילום: גל וין 
3. המנסרה במכתש רמון. 
צילום: דורון ניסים
4. פסמון בחי רמון. 
צילום: דורון הורוביץ
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מסלול 3 - אתר חי רמון
אתר חי רמון ממוקם למרגלות מרכז המבקרים ומהווה 
מוזיאון מדברי חי. המבקרים בו זוכים להכיר את מגוון 
ואת בתי הגידול המתקיימים  המינים של בעלי החיים 

באזור מכתש רמון והר הנגב הגבוה.
בחי רמון שני מוקדי עניין: פינת חי וגן בוטני. פינת החי 
מציגה אוסף של בעלי חיים מדבריים מקומיים, שבדרך 
כלל קשה מאוד לפגוש בהם בטבע. אלו הם אותם בעלי 
חיים קטנים, שעליהם אנו מנסים להגן ולשמור. תוכלו 

מינים  כולם  ועוד.  צבים  נחשים,  לטאות,  שם  לראות 
בתי  משישה  להתרשם  תוכלו  הבוטני  בגן  מקומיים. 
תשתית  על  נאמנה  ששוחזרו  לאזור,  אופייניים  גידול 

המסלע שלהם, וממיני הצומח האופייניים להם.
בו  והביקור  המשפחה  לכל  מתאים  רמון  בחי  הביקור 
וכולל  האתר  צוות  ידי  על  מודרך  הסיור  כשעה.  אורך 
היכרות עם בעלי החיים שוכני המדבר, לימוד אורחות 
המדבר  לתנאי  הסתגלותם  ודרכי  המרתקים  חייהם 

הקיצוניים. הכניסה בתשלום. 
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