
כתבה: אושרה גבאי

שבת, 1 בפברואר 2003, עשתה מעבורת החלל ב
קולומביה את דרכה חזרה לכדור הארץ לאחר 
לאטמוספירה  כניסתה  עם  בחלל.  ימים   16
התפרקה המעבורת וכל שבעת חברי הצוות נספו, ובהם 

אל"מ אילן רמון, טייס החלל הישראלי הראשון.
נחישותו  הישגיו,  בשל  לאומי  לסמל  הפך  רמון 
ושאיפותיו להגיע לשיאים חדשים. הוא השאיר אחריו 
מורשת של חינוך הנוער למנהיגות ולמצוינות ומסירות 
לעם ישראל ולאנושות כולה, והיה זה רק עניין של זמן 
זכרו  את  להנציח  ממשלה  החלטת  שהתקבלה  עד 

באופן ממלכתי.

בין שמים לארץ
על  אהובים  תמיד  היו  הנגב  הר  ואזור  רמון  מכתש 
וולפרמן.  במקור  היה  משפחתם  ששם  רמון,  משפחת 
במהלך שירותו הצבאי של רמון בחיל האוויר שונה שם 

המשפחה לשם העברי רמון בשל אהבתם לאזור.
רמון,  של  מותו  לאחר  כשנתיים   ,2005 שנת  בסוף 
והגנים  הטבע  רשות  עם  קשר  רמון  רונה  אשתו  יצרה 
רמון.  מכתש  באזור  להנצחתו  אפשרות  לבחון  כדי 
לאחר כמעט שלוש שנים של דיונים, תכניות ואישורים 
שנים  שלוש  לאחר  אלה,  ובימים  לדרך,  הפרויקט  יצא 
נוספות של עבודות בינוי ופיתוח בשטח, הגיע לסיומו 

והאתר נפתח למבקרים.
את  מציג  רמון  מכתש  של  המחודש  המבקרים  מרכז 
רמון, משירותו בחיל האוויר, דרך  סיפורו המרתק של 
תקופת האימונים בנאס"א ועד המשימה בחלל וסופה 
הטרגי. כל זאת לצד היכרות עם המכתש הגדול בעולם, 
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שאהב כל כך.
יש למה לצפות

את החלל
מידה  בקנה  ייחודיות  וגיאולוגיה  נוף  תופעות  המציג 
עולמי. הקונספט הרעיוני שהנחה את מתכנני הפרויקט 
בין  לחלל.  אדמה  ובין  לארץ  שמים  בין  החיבור  היה 
מכתש רמון במלוא הדרו ועוצמתו, לבין סיפורו של אילן 

רמון, המעורר השראה בכולנו.
באופן טבעי ומתבקש, מופיע במפעל ההנצחה, בתמונות 
ובסיפורים, גם בנו של רמון - סרן אסף רמון ז"ל. אסף, 
מגמת  בהצטיינות  סיים  אביו,  בדרכי  ללכת  שבחר 
קורס טיס בחיל האוויר ואף דיבר על שאיפותיו להיות 
התרסק  מטוסו  כאשר  בתאונה  נהרג  אך  אסטרונאוט, 

במהלך אימון טיס בהר חברון.

שער הכניסה למכתש
רמון,  מכתש  של  המצוק  שפת  על  בנוי  המבקרים  מרכז 
נופיו,  אל  הצופה  זה  מקום  רמון.  מצפה  היישוב  בפאתי 
רמון  מכתש  המכתש.  אל  הכניסה  מבואת  למעשה  הוא 
מבקרים  אלפי  למאות  הזוכה  פתוחה  טבע  שמורת  הוא 
בשנה - חלקם שוהים בו לילה או יותר, וחלקם מבקרים 
בו בדרכם לאילת או בחזרה ממנה. מכיוון שלמכתש רמון 
הפתוחים  רבים  ושבילים  דרכים  אלא  כניסה,  שערי  אין 
לקהל, מרכז המבקרים משמש כשער למכתש. כאן יכול 
תופעת  ועל  האזור  על  המידע  בכל  להצטייד  המטייל 
המכתש הייחודית, להתעדכן בכללי ההתנהגות הנדרשים 
ולקבל  הסבר  וחוברות  מפות  לרכוש  טבע,  בשמורת 
הבילוי  ואפשרויות  הטיול  מסלולי  שפע  על  המלצות 

במכתש ובסביבותיו )ראו כתבת מסלול בעמ' 54(.
בניין  דרך  עוברת  המחודש  המבקרים  למרכז  הכניסה 
נמצא  המבואה  בבניין  לאחרונה.  שנבנה  חדש,  מבואה 
רמון,  של  לזכרו  לוח  מוצב  גם  וכאן  המידע  דלפק 

שסיפורו ילווה את הבאים בהמשך הביקור.
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מסלול הסיור מוביל מבניין המבואה דרך מעבר החצוב 
בסלע מתחת לפני הקרקע. ההליכה בינות לקירות הסלע 
החשופים מעוררת את תחושת העוצמה הן של הסלע 
ידי האדם, המשתלבים כאן זה  והן של מעשה  הטבעי 

בזה. מן המעבר החצוב נכנסים אל חלל גבוה ומרשים 
וכאן פוגשים בסיפורם של אילן רמון ובנו אסף בתחנות 
- הטיס  ובקורס  האוויר  בחיל   - בחייהם   המקבילות 
ובהמשך דרכו של אילן כטייס שנבחר לייצג את ישראל 
התצלומים  באמצעות  נאס"א.  של  החלל  בתכנית 
השונים ובמילותיו של רמון מתוארים שנות האימונים 
המשימה  לקראת  הארוכות  ההכנות  בנאס"א,  שלו 
מעבורת  של  ומרשים  גדול  דגם  לצוות.  וחבריו  בחלל 
אווירת  את  ממחיש  כאן  המוצב  קולומביה  החלל 
במעלית  עולים  בהמשך,  החלל.  אל  לטיסה  ההכנה 
ויוצאים  המוצבת,  החללית  של  גובהה  למלוא  עגולה 
האסטרונאוטים  של  ההכנה  צלילי  כשברקע  ממנה 

בדרכם אל כן השיגור.
מרגש  בסרט  וצופים  הקרנה  אולם  אל  נכנסים  מכאן 
הטיסה   - השיא  רגע  עד  רמון  של  דרכו  את  המתאר 
לחלל. קטעי סרטים ותצלומים מקוריים מתארים את 
גודל החוויה ועוצמתה עד סופה הטרגי. עם סיום הסרט 
העגול,  הזכוכית  לקיר  מבעד  ומאחוריו,  המסך  עולה 

נגלה לעיני הצופים מכתש רמון במלוא תפארתו. 
ביציאה מן האולם, במסלול היורד מהקומה השנייה 
של  נפלאותיו  אל  מתוודעים  הקרקע,  קומת  אל 
הגיאולוגיות  והתופעות  נוצר  כיצד   - רמון  מכתש 
ומיצג  תצלומים  תערוכה,  באמצעות   - לו  הייחודיות 
עוברים  הגיאולוגית  התצוגה  מסלול  בתום  חווייתי. 
במדבר.  הטבע  על  בסרט  צופים  ושם  לאודיטוריום 
חסר  נראה  וצחיח,  מדברי  אזור  שהוא  רמון,  מכתש 
עולם  בו  מתגלה  מעמיק  במבט  אך  ושומם,  חיים 
החי  עולם  אל  הצצה  מעניק  הסרט  ומגוון.  עשיר  חי 
את  וחותם  זה  באזור  המתקיים  המופלא  והצומח 

הביקור במרכז המבקרים. 

לטיול יצאנו

מצפה רמון הוא מרכז תיירות מדברית 
למטיילים באזור והוא מציע מגוון מקומות 

לינה ברמות שונות - מלונות, צימרים, 
 אכסניות, חוות בודדים ואורחנים מיוחדים;

מסעדות, טיולי ג'יפים, טיולי אופניים, 
סנפלינג ועוד; גלריות של אמנים ויוצרים 
מקומיים; סדנאות תנועה, יוגה, טאי–צ'י 

וכדומה, מטפלים הוליסטיים ועוד.
איך מגיעים: בכביש 40 בקטע שבין באר שבע 

לאילת, על פי השילוט בכניסה למצפה רמון.
משך הסיור: שעה עד יום
עונה מומלצת: כל השנה

לא לוותר על: תצפית על מצוק המכתש עם 
היעלים לעת שקיעה.

מה יש עוד: תחנת מידע, מרפסת תצפית, 
 חנות מזכרות, מסעדה סמוכה, נגישות לנכים.

 שעות הפתיחה של מרכז המבקרים: בקיץ:
א'-ה' ושבת 17:00-8:00, שישי 16:00-8:00. 

בחורף: הסגירה שעה אחת קודם.
 דמי כניסה: 38 שקל למבוגר, 23 שקל לילד
חשוב: הביקור במרכז המבקרים המחודש 

מתאפשר בקבוצות קטנות ולכן מחייב 
תיאום מראש. 

 להזמנת ביקור ולפרטים נוספים:
www.parks.org.il ,08-6588691/8

 מרכז המבקרים על שפת 
המצוק של מכתש רמון

צילום: דורון ניסים
 אל"מ אילן רמון ז"ל 
)מימין(, האסטרונאוט 
הישראלי הראשון, עם 

חבריו לצוות שנספו באסון 
המעבורת קולומביה

צילום: מתוך המיצגים 
במרכז המבקרים
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