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ביסוד התכנית נמצאת ההזדמנות הנדירה
של הפסקת עבודות הכריה  

וחשיפת מחשופי הסלע ליצירת חלון גיאולוגי 
חינוכי קולט קהל -מדעי-ואזור תיירותי
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חוויתי-יפותח כמכלול גיאולוגי
עם תחנות הדרכה לאורך הדרך
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לכל רכב -”ציר צבעי הרמון”-
דרך רכב פרטי ואוטובוסים-
דרך רכב שטח ואופניים  -
דרך אופניים והולכי רגל-
דרך הולכי רגל בלבד-
דרך קיימת לטשטוש-
ערוץ נחל-
ציר הנפט-

מקרא

  ’א86
84  

לעין  
סהרונים

מחצבת
חולהחול

צבעוני

המנסרה

לאילת

המכרה הישן
היסטורית -תחנה גיאולוגית

שיקום ושימור
עם תצוגה פתוחה

חניון  
בארות
מוקד קיים
 

208בור 
שיקום למטרת טיול
ותצפית גיאולוגית

’ב86בור 
אתר פנאי ונופש  
עם גוף מים

70בור 
,  שיקום נופי כחלון גיאולוגי
למטרות טיול ותצפית  

בשילוב גוף מים

50  

שיקום נופי מלא -
שיקום ופיתוח נופי -
גוף מים  לתצפית -
גוף מים לשיט   -
מוקד פיתוח -
תחנת עניין -

היסטורי -נופי -גאולוגי 
נקודת תצפית-
תחום התוכנית -
גבול גן לאומי מוצע -

   -חניון הגבס
מוקד לפיתוח עתידי

תצפית
בכוכבים

"נגב מינרלים"

אדריכלות נוף עוזרשות הטבע והגנים                                                                                                     ברוידא מ



2012מטרות תכנית האב     לאחר שיקום נופי   

אדריכלות נוף עוזרשות הטבע והגנים                                                                                                     ברוידא מ

ארץ  "הגדול מבין מכתשי , שימור מכתש רמון
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הגדול  , שימורו של מכתש רמון
  "ארץ המכתשים"במכתשי 

הדגשת חשיבותו של מכתש  
  -רמון כאתר מורשת עולמי 

"ארץ המכתשים"
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העמקת הקשר ההיסטורי ושימור המורשת בין  
  המכתש למצפה רמון

  

מבנה הקומפקטור–מפעל נגב מינרלים 

הנצחת פועלם של תושבי   •
מצפה רמון במכתש  

"  ארץ המחצבים"המעבר מ •
"ארץ המכתשים"ל

חיזוק הקשר התכני והכלכלי   •
בין מצפה רמון ובין המכתש
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פיתוח צירי טיול למגוון משתמשים

.הולכי רגל, אופניים, צירים נפרדים לרכב •
אזורים מוגדרים לחניה •
מסלולים טבעתיים שנפגשים במוקדים •



'עיקרי התכנית המוצעת שלב א
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, עד לחניון בארות 40יצירת דרך סלולה מכביש 
40סגירת נחל אפור לכניסה מכביש 

יצירת מערכת המשכית של שבילי אופניים המובילה  
,  על גבי דרכים קיימות, 40ממזרח המכתש לכביש 

מדרום לציר צבעי הרמון

יצירת חניות בהיקף מצומצם לאורך כל הדרך ליד 
וכן שני מוקדי חניה גדולים ליד  , המוקדים השונים

התנור וליד גבעת התצפית

יצירת מערכת מקבילה של שבילי הולכי רגל על גבי 
במסלולים מעגליים  , תוואי דרכים קיימות

המתחברים למוקדי העניין השונים

במקביל לשבילי האופניים, מערכת דרכי רכיבת סוסים

ושביל , גישה ברכב לסביבות האגם קרוב ככל האפשר
נגישות מהחניה עד לאגם  

.טיול, מנוחה, פיתוח ראשוני של אזור האגם לתצפית

פיתוח גשר החבלים כאטרקציה מרכזית
מערכת הסברה ושילוט לכל המוקדים הקיימים  

גבעת , האגם, מוקד התנור, כיס קארסטי
..'המכרה וכו, דיונת הירח, השכבות

40ביתן כניסה מינימאלי מכביש 

אפשור יזמויות בנושא הגן הלאומי וברוח של פנאי  פינות ישיבה והצללה במוקד התנור, מבנה שירותים
במוקדים ובאופי המוגדרים לכך, ונופש



'עיקרי התכנית המוצעת שלב ב

אדריכלות נוף עוזרשות הטבע והגנים                                                                                                     ברוידא מ

מרכז מבקרים באזור התנורמוזיאון פתוח באזור התנור

מוזיאון המכרה–המכרה הישן גידור ושילוט, מבנה מבואה עם מרכז מידע

טיפול בנושא המים באגם

מוזיאון מאובנים שדרוג מערך המידע בפארק

תצפית והצללה במוקד האגם, משטחי עץ



עד חניון בארות 40מכביש  4.5יצירת כביש אספלט דו סטרי ברוחב 1.

אפשרות לצביעת האספלט או שימוש בטכנולוגית סלילה המשתלבת יותר עם הרקע המדברי2.

יתוכננו מפרצי עצירה וחניה לאורך הכביש3.

עם עדיפות ליציאה בלבד, )דרך לא סלולה(תהיה אפשרות לויסות הכניסה בדרך נחל אפור 4.

לגן הלאומי ולאתרי מזרח הרמון" שער כניסה"יוקם שילוט  40בחניון בארות ועל כביש 5.

מערך כבישים וחניות
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לב הפארק



לב הפארק
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: במקביל / לביצוע עתידי 
פיתוח מוקדי עניין תואמים

 The Gas–סיאטל –ניצול מבני המפעל : דוגמא 
Works Park  

הפיכת סילו לספריית : דוגמא 
קיבוץ איילון -תווים 
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יצירת מוקד לפנאי וטיול
הנאה ממוקד המים 

"חוף המחצבה"
דיונת הירח

פיתוח מוקד עניין בנושא החלל
ופני הקרקע בכוכבי לכת
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מוקד האגם  

חלופה

חלופה
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מוקד האגם
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גבעת השכבותשביל הולכי רגל

אדריכלות נוף עוזרשות הטבע והגנים                                                                                                     ברוידא מ



2חלופה  -גשר תלוי

אדריכלות נוף עוזרשות הטבע והגנים                                                                                                     ברוידא מ



אדריכלות נוף עוזרשות הטבע והגנים                                                                                                     ברוידא מ



Carrick-a-Rede Rope Bridge, Antrim, Northern Ireland דוגמאות קיימות -גשר תלוי
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בנחל הבשור' מ 80גשר תלוי באורך 

דוגמאות קיימות -גשר תלוי
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קירוי   -מוזיאון המכרה
מנהרה לנסיעת קרונית  

המבנה יכוסה כולו

ר  "מ 5000 -שטח בנוי
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בינוי   -מוקד המכרה
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מוזיאון המכרה
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70בור 
יצירת מרפסת תצפית
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הכניסה לפארק
יצירת נקודת כניסה

למזרח הרמון
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?האם וכיצד להכניס קהל משתמשים לאזור משוקם

מה השיקולים התכנוניים שיאפשרו גם קליטת קהל וגם 
?עידוד תהליכים טבעיים

?מה המינון הנכון של פיתוח במקום רגיש שהופר ושוקם

מה הממשק הנכון להכנסת קהל כך שיוכל להינות  
?מהמשאב הנופי בלי לפגוע בו

כיצד מוקד פיתוח מרוכז בסביבה רגישה יכול לתרום  
?להקטנת הפגיעה בסביבתו




