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מכתש רמון נחשב למכתש הגדול בעולם
מסוגו .ברשות הטבע והגנים מקווים

קרן מרציאנו :מכתש רמון נחשב למכתש הגדול בעולם מסוגו.
ברשות הטבע והגנים מקווים להוסיף לו בקרוב תואר נוסף ,שמורת
אור כוכבים .הכוונה למקום שבו במרבית ימי השנה תנאי הצפייה
בכוכבים הם קרובים לאידאליים .אלעד זוהר עם הכתבה.
אלעד זוהר :כולנו מכירים את מכתש רמון הגדול מסוגו בעולם
כשמורת טבע וחלון גאולוגי מרהיב .על המצוקים המקיפים אותו
מטיילים יעלים לקראת השקיעה .קסום ככל שיהיה ,הפלא האמיתי
כאן מתרחש בלילה.
נדב סילברט :כיפת שמיים נפלאה ,אפשר לראות את שביל החלב,
מאות ואלפי כוכבים מעלינו.
אלעד זוהר :בעוד שבשמי גוש דן מבחינים במספר מועט של
כוכבים ,בנגב ובערבה ניתן למצוא חשכה מוחלטת ואלפי כוכבים
מנצנצים .בצילומי הכוכבים מהמדבר בישראל מבחינים בשביל
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החלב ,פיסה מהגלקסיה שלנו ובה מקטעים כהים יותר ,אבק בין
כוכבי המסתיר את אור השמשות במרכז הגלקסיה .כעת ברשות
הטבע והגנים מבקשים הכרה בינלאומית במכתש ומגישים בקשה
לארגון דארק סקיי העולמי להכיר בו כשמורת אור כוכבים ,אזור
מרוחק וחשוך שבו מתקבלים תנאים אידאליים לצפייה בכוכבים,
ובהנחה שיוכרז ,המכתש יצטרף לעשרים ושבעה פארקים דומים
בארצות הברית ובאירופה.
נדב טאובה :גילינו שיש פה שמיים באיכות יוצאת דופן ,ברמה
בינלאומית .אגב ,זו הולכת להיות השמורת אור כוכבים הראשונה
במזרח התיכון.
אלעד זוהר :אבל המכתש לא לבדו בנוף .תכירו את זיהום האור.
נדב סילברט :זיהום אור זו בעצם תופעה שבה אור שאנחנו
משתמשים בו פוגע בשכבות הגבוהות שלה האטמוספרה ומוחזר
משם .הדבר יוצר הפרעה לתצפיות שמיים מכל מיני סוגים.
אלעד זוהר :זיהום האור המתואר במפה מגיע לשיאו בערים
הגדולים .במכתש הוא אפסי ,אלא שעל שפת המכתש ששוכן
הישוב מצפה רמון שיחד עם בסיסים ומתקנים אחרים מאיר על
המכתש.
 זה מצפה רמון ,זאת ההילה שאנחנו רוצים לצמצם .זה מהשמפריע לנו .ובלעדיה אנחנו נוכל לראות הרבה יותר כוכבים.
אלעד זוהר :במועצה המקומית זיהו את הפוטנציאל הטמון כאן
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ובעתיד יחליפו את התאורה בישוב בכזו שתזהם פחות ,בשאיפה
להפוך לקהילת אור כוכבים.
רוני מרום :המשמעות היא להחליף את גופי התאורה ולהתאים
אותם לצרכים שלנו באופן שבו נוכל להמשיך לתפקד כישוב עירוני,
ומצד שני ,יצמצם באופן משמעותי את זיהום האור.
עזרי קידר :אין ספק שברגע שהמקום הזה גם יוכרז כשמורת שמי
לילה ,הכוח של ההכרזה הזאת תביא לפה המון המון תיירים ,גם
מהארץ וגם מהעולם.
אלעד זוהר :לא תוכלו להגיע לאתר שיגור לוויינים בארץ ,אבל
באשדוד תוכלו להתקרב כמה שיותר .כאן יוקם פארק החלל
הגדול ביותר במזרח התיכון.
דר' יגאל פת אל :כל השטח הזה שהוא בערך חמישים דונם,
הולך להיות מרכז החלל הגדול ביותר בישראל ,ובין הגדולים
באירופה.
אלעד זוהר :ובקרוב יגיע לישראל אורח מכוכב אחר.
דר' יגאל פת אל :בשניים עשר באוקטובר יתקיים הקונגרס הגדול
ביותר של הפדרציה הבינלאומית לאסטרונאוטיקה.

ישראל נבחרה

לארגן את הכנס הזה .יבוא לפה באז אולדרין ,האדם השני שהילך
על הירח ,והפעילות של ישראל בחלל מייצבת אותנו כמעצמת חלל
במקום שראוי למדינה שלנו.
אלעד זוהר :השמש שוב זורחת מעל המכתש ומכבה את אור
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הכוכבים .אולי יידרשו שנים עד שחובבי האסטרונומיה מכל העולם
ינהרו לשמורה החדשה ,אם תוכר ,ויתמכו אגב כך בכלכלת האזור.
כרגע נראה שקהילת הנגב הקטנה הזו תולה המון תקוות בשמיים.
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