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מצפה רמון
רצף של חיים על שפת המכתש

מצפה רמון הוקמה ב- 1956  כקואופרטיב של 
כורים, כאשר מכתש רמון והנוף הפתוח נתפשו 
בעיקר כמקור למחצבים. מאז ועד היום עברה 
העיירה גילגולים רבים )עיירת עולים בשנות ה- 
60, ישוב צבא קבע, ושוב עיירת עולים בראשית 
שנות ה- 90(. ב- 20 השנים האחרונות החלה 
העיירה לשנות את  אופייה לישוב המתבסס 
על תיירות ותופס את הנוף כמשאב לטיולים 

ונופש מדברי. 

בגבולה הדרומי של מצפה רמון נמצאת  גבעה 
דמוית גמל רובץ הצופה אל מרחבי המכתש. 
הגבעה ידועה בפי התושבים כ-"הר הגמל" ובפי 
הבדווים כ-"ראס אל סראביט", והיא ממוקמת 
מעל לראשו של "נאקב סראביט"–  שביל גמלים 
קדום היורד אל מכתש רמון ודרכו אל מרחבי 

הנגב הדרומי בואך אילת. 

אתר  הגמל"  "הר  בקרבת  התגלה  לימים 
ארכיאולוגי קדום הקשור לראש המעלה והוקם 
על ידי תרבות קדומה של רועים, ציידים ולקטים, 
אשר שכנה באזור באלף השלישי לפני הספירה, 

תקופת הברונזה הקדומה. 

"אתר הגמל" נחפר ותועד בראשית שנות ה-90 על 
ידי פרופסור סטיב רוזן מהמחלקה לארכיאולוגיה 

באוניברסיטת בן גוריון.

עמותת "קשת" מובילה את תהליך השימור 
והשחזור של האתר בשיתוף הקהילה, כחלק 
מהעשייה למען חיזוק הקשר בין תושבי מצפה 

רמון וסביבתם. 

פרופסור רוזן ותלמידיו ילוו את את התהליך 
כולו.



שיקום "אתר הגמל" 
טיפוח הזיקה 

של הקהילה לסביבה 

שיקום "אתר הגמל" ושיחזורו בשיתוף הקהילה 
ומערכת החינוך, יתרום לטיפוח "תחושת מקום" 
בקרב התושבים, לחיזוק הקשר לסביבה הקרובה 

ולפיתוח אחריות כלפיה. 

שחזור האתר יאפשר הדגמה חזותית ומוחשית 
של החיים הקדומים בהר הנגב, על שפת מכתש 
רמון – של החברה הנוודית שחיה כאן והתמחתה 
בניצול אוצרות הטבע, ושל החיים של "המצפאי 

הראשון".

שילוב מגמות האמנות של בית ספר השלום, 
הסמוך לאתר, תאפשר המחשה של הדמויות 
והמלאכות הקדומות שהתקיימו באתר. האתר 
המשוקם יכול להשתלב בלימודי ההיסטוריה 

והגיאוגרפיה בישוב.

שיתוף התלמידים והמורים בעשייה, יתרום 
גוון מיוחד לבתי הספר המקומיים  ליצירת 
ולהידוק הקשר בין הפעילות המדעית  והאמנותית 

המתקיימת בו לבין הסביבה והנוף הפתוח.

איירה: הלנה סוקולובסקי



פיתוח מארג תיירותי סביב "אתר הגמל"

האתר המשוקם ישמש מוקד למרחב תיירותי שסביבו: אתר 
הגמל – תצפית הר גמל – טיילת המכתש; וכן, כבסיס יציאה 
לטיולים נושאיים היורדים אל המכתש באמצעות שבילים 
העתיקים )"נאקבים"( ובאמצעותם אל אתרים ארכיאולוגים 
נבחרים שבתוך המכתש כמו אתר "מחצבות אבני הריחיים", 
אתרי ה"עפיפונים"  בנחל עפיפון ואתרי המגורים של הלקטים 
– ציידים שבתוך המכתש המצויים בתחתית השביל היורד 
מן הגמל אל המכתש.  כך יתרום השיקום להרחבת הבסיס 

התיירותי של מצפה רמון.
בתהליך השיקום ישולבו קבוצות נוער ומבוגרים מהארץ 
והעולם, כחלק מסמינרים של נוער ציוני, כתרומה לפיתוח 

הנגב וכסדנאות לימודיות.
השביל הירוק: המסלול הראשי המחבר את אתר הגמל עם 
אתרי המכתש. ממנו מסתעפים מסלולים נוספים אל מגוון 
האתרים והמסלולים, בחלקם כבר קיימים. מסלול זה יורד 
בנאקב סראביט שהוא שביל גמלים עתיק היורד מאתר הגמל 
אל המכתש, חוצה את נחל רמון אל בארות רעף שהיו מקור 
מים עיקרי במרכז המכתש, משם נמשך השביל מערבה אל 
אתרי כרייה וליקוט של מחצבים, אבני שחיקה ואבני חן. החזרה 
דרך שביל קדום נוסף שאנו מציעים לקרוא לו: "מעלה הגלישה 
השבורה', על שום המבנה הגיאולוגי המיוחד המאפשר טיפוס 
נוח אל מרומי הצוק הצפוני של מכתש רמון. לאורכו חוזרים 

אל נקודת היציאה שבאתר הגמל. 
השביל האדום: מתפצל מנאקב סראביט בתחתית המעלה 

ופונה מזרחה אל אתר מנסרת הקוורציט ואל כביש 40. 
השביל הכחול: מתפצל מן המסלול הירוק ופונה דרומה אל 

נחל עפיפון – מתקן צייד קדום ואתרי חניה קדומים.
השביל השחור: מתפצל מן המסלול הירוק באזור בורות רעף 
ופונה דרומה אל שן רמון ואל קיר האמוניטים. בשן רמון אתר 

חניה קדום.
השביל החום: מחבר את אתר העפיפון ופרצת פיטם שבקצה 
המסלול הכחול עם אזור שן רמון והמסלול השחור דרך הר פיטם 

– פנינת נוף ייחודית ואתרי חניה קדומים לאורך השביל.

  

   

  

 

  

 

 

 

            
מסלולי הטיול במכתש רמון היוצאים מאתר הגמל



ממצאים ארכיאולוגיים באתר

אלפי ממצאים ארכיאולוגיים נמצאו ותועדו 
באתר הגמל. בחדרים השונים נמצאו חרוזים 

מקליפות ביצי יען, בשלבי הכנה שונים, 
מקדחי צור, חרוזי אובסידיאן, אבני שחיקה 

בשלבים שונים של הכנה וסיגי נחושת, 
המרמזים על עיסוקם של תושביו במלאכה 

זעירה ובמסחר.

אחרי שיקום אתר הגמל, ניתן יהיה לקבל את 
הממצאים  לצורך הקמת מוזיאון או תצוגה 

ארכיאולוגית אשר תמחיש את התקופה.



מתווה לשימור, 
שחזור ופיתוח 

מצב השתמרות

"אתר הגמל" שימש ככל הנראה לרעיית צאן 
עונתית או לצרכי לקט וציד ועל כן לא הושקעו 
בבנייתו מאמצים טכנולוגיים רבים. עובדה זו 

משתקפת באופי בנייתו הפשוט.

למרות שנהרס כליל, לא "נשדדו"  אבני המבנים 
לצרכי בנייה מאוחרים יותר והאתר נשאר חד 
שכבתי, קרי, לא נעשה בו שימוש בתקופות 

מאוחרות.

זוהי נקודת מוצא מצוינת להבנת האתר, למרות 
שמצב השתמרותו כיחידה אדריכלית, פיזית 
בשטח, כמעט ולא קיימת. מצב זה מאפשר 
לארכיאולוגים לקבוע את מתאר האתר. זאת 
לפי נדבכי היסוד של קבוצת המבנים, הממצא 
דומים  לאתרים  השוואתי  ומחקר  החומרי 

מהתקופה.

אתר חד שכבתי בעל קווי מתאר ברורים ואשר 
נחקר היטב, מאפשר למשמרי אתרים להבין 
את טכנולוגיית הבנייה, חומרים ושיטות הבנייה,  
גיבוש דרכי פעולה לשימורו ואף שחזורו למטרות 

לימוד והצגתו לציבור.

עבודות שחזור האתר ניתנות לביצוע בעזרת 
בני נוער בליווי של משמר מקצועי.  העבודות 
נתנות לביצוע בשלבים, קרי, בשנה הראשונה, 
שחזור הגדר התוחמת את המתחם ומבנן קטן 
כדוגמה ובשנה השנייה, שחזור עוד מספר 

מבננים/חדרים וכן הלאה.

מצב השתמרות האתר נכון להיום



טכנולוגיית הבנייה

אתר גמל נבנה מאבני לקט שטוחות, ללא 
עיבוד, אשר גודלן קבע את אופי ורוחב קירות 
המסד. אבני לקט קטנות, גם הן לא מעובדות, 

היוו תמיכה למתווה ויציבות הקיר.

רוחב קירות המסד נע בין 50 ל- 60 ס"מ וגובהם 
מוערך, לפי כמות האבן שנמצאה באתר, ל- 50 

עד 70 ס"מ. 

מבנים  שמספר  נראה  האתר  מתווה  לפי 
אליפטיים קטנים חוברו באמצעות קיר התוחם 
את האתר כלפי חוץ. הקיר משמש גם כחלוקה 
של החצר הפנימית. קשה לקבוע באופן מוחלט 
את הנתונים המדויקים ביחס למתווה הכללי 
והפרטני של קירות התיחום ושל קירות המבנים 

האליפטיים.

אבני הבנייה הראשיות, השטוחות, היוו את 
עיקר הקיר. אבני הבנייה הקצרות יותר הושלמו 
עם אבני לקט קטנות על מנת לקבל את רוחב 
הקיר הרצוי. אבני הבנייה הארוכות היוו קושרות 

לרוחב כל הקיר. 

חומר המליטה שבין האבנים היה מורכב מאדמה 
מקומית עשירה בחרסית, בדרך כלל עד 15% 
- 20%, ואגרגטים קטנים. חומר המליטה היה 
ללא כוח קונסטרוקטיבי אלא שימש כמילוי בין 
האבני הבנייה. אם נוצר רווח בין הפאן החיצוני, 
קרי, האבן הראשית לפנימי בין האבן הקטנה 
המשלימה, שולבה מליטת האדמה עם שברי 

אבן על מנת לדחוס ולחזק את ליבת הקיר.

לפי המחקר, הקירוי מעל מסד קירות המבנים 
האליפטיים, היה בנוי מענפי שיחים מיובשים, 
מעובים בתערובת אדמה רטובה אשר יצרו צורת 

כיפה.

לפי מתווה קירות המסד של הגדר התוחמת 
והמבנים, פתחי הכניסה למבנים היו מחוץ לחצר 
הקטורה ולא מתוך החצר כפי שצפוי ומקובל.

חתך קיר 
לשימור ושחזור

ב"אתר הגמל"

אבני בנייה ראשיות

אבני בנייה משניות

מילוי טיט וקפיסי אבן

מילוי משקים

רולקה

מסד מהודק

מקרא



לאור המחקר הארכיאולוגי, מצב ההשתמרות וטכנולוגיית הבנייה ובהתייחס 
לחזון השימוש המיועד לאתר גמל, ניתן לקבוע את הנקודות הבאות כמנחות 

את התוכנית לשימור ושיקום האתר.

• שיפור מדידת מתווה האתר המקורי, שרטוט/מדידה של כל האבנים 
שבאתרם למטרות תיעוד, ארכיון ועבודות השיקום )קיים(.

• שימור והשלמה של מתווה מסד הקירות המקורי.

• המידות לשחזור קירות האבן כמסד לגדר ולמבנים האליפטיים יהיו ברוחב 
של 60 ס"מ ובגובה של 70 ס"מ.

• אופי בניית הקירות יהיה לפי טכנולוגיית הבנייה המקורית עם מליטת אדמה 
מחוזקת בסיד ולפי מפרט טכני ושרטוט חתך עקרוני נלווה.

• המפרט הטכני ייקח בחשבון את אופי שימוש המבנה לפי החזון המיועד.

• קירוי המבנים האליפטיים מעל מסד האבן ייבנה מענפים מיובשים בעיבוי 
אדמה רטובה.

• הכיפה האליפטית )קירוי המבנה( תישען על קונסטרוקציית מתכת דקה 
בתוך המבנה ועיגון לרצפת הסלע. לתוכנית הקירוי יש ליצור מפרט טכני 

הנדסי.

 • לצרכי שימוש המבנה, הפתחים המקוריים יישמרו כמתווה, אך במקביל 
ייפתחו פתחים חדשים לכיוון פנים החצר. הפתחים המקוריים יהיו שמישים, 

או שייחסמו תוך הדגשת מיקומם המקורי.

• תוכנית הניקוז של המתחם/אתר תעשה לפי הטופוגרפיה של שיפועי סלע 
הקיימים ולפי קביעת היזמים לכניסות ויציאות מהאתר ושימוש החדרים/
מבנים. לאחר הצלבת הטופוגרפיה ויעוד השימוש תסומן תוכנית הניקוז 

ותיושם במהלך בניית/שחזור מסד הקירות.

חומרים, ציוד וכלים לעבודות השיקום:
פטישים: 800 גרם; 2.5 ק"ג

אזמלים: שוקיה; שטוח
מסטרינות: כף מרובעת; כף משולשת

כפפות עבודה: בד; גומי: עדין, גס
מברשות: פלסטיק קשיחות

מברשות צבע: ברוחב "1 עד "4
מטאטאים: עדין; כביש

מקוש: גדול; ארכיאולוגי
פיילות: פלסטיק; פח

אדמה מקומית מנופה גס
שברי אבן לקט מקומית

אבני בנייה ראשיות ממוינות 
אבני בנייה קטנות

סיד הידראולי חזק
לבני אדמה מיוצבות

ברזל לתשתית הקירוי
רשתות ברזל גמישות

קש קצוץ
אגס עם פיה )פומפה(

מוט לום
מריצות

את חפירה
טוריה 
דליים

פירוט השימור, השחזור והפיתוח



הכנה כללית:

יש למיין את כל אבני הבנייה הראשיות שבאתר ובסביבתו לקבוצות של 
גדלים:

אבני בנייה קושרות באורך של 55 עד 60 ס"מ
אבני בנייה רגילות באורך של 40 עד 50 ס"מ

אבני בנייה משניות: עם אפיון ריבועי או מלבני באורך שבין 10 עד 30 ס"מ
יש לנפות בנפה גסה את האדמה המקומית.

הכנת התערובת:

להשרות את האדמה המנופה עם מים בארגזי תערובת למשך 24 שעות.
לפני היישום יש לערבב לתוך התערובת המיועדת לשימוש מיידי %5 עד 

%10 סיד הידראולי טבעי.

אופן הבנייה:

הרטבה: יש להרטיב היטב את המסד/מתווה המוסכם והמשוקם ואת כל 
אבני הבנייה המיועדות לשימוש.

הרכב הקירות: פאן חיצוני יורכב מאבני בנייה ראשיות באורך שבין 40 עד 
50 ס"מ.

הפאן הפנימי, כהשלמה לרוחב הקיר, יורכב מאבני בנייה משניות באורך 
שבין 10 עד 20 ס"מ, כמשלימות לרוחב קיר 60 ס"מ.

אבנים קושרות: כל נדבך שני או שלישי יורכב מאבני בנייה קושרות לאורך 
כל 55 עד 60 ס"מ של הקיר. או לחילופין, כל אבן שלישית או רביעית בכל 

אורך הנדבך תהיה אבן קושרת.  

מילוי מליטה: אם בליבת הקיר או במשקי הקיר, תורכב מ %70 כפיסי אבן 
קטנות ו %30 מליטת אדמה.

קופינג: יש לתכנן את גובה הנדבכים באופן שהנדבך העליון בגובה 70 ס"מ 
יהיה מאבני בנייה ראשיות קושרות ובכך יהווה קופינג – סגירת ראש קיר.

רולקות: למרגלות כל קירות המסד ומשני צדדיו תבנה רולקה בשיפוע עם 
מליטת אדמה וכפיסי אבן, להרחקת מים מבסיסי הקירות.

רווח בין אבני הבנייה: מישקי הקירות שנוצרו בתהליך הבנייה ימולאו 
בתערובת אדמה וכפיסי אבן מתאימים ביחס של %70 כפיסי אבן ל %30 

מליטת אדמה.

תהליך בניית קירוי המבנים:

המפרט העקרוני של הקירוי ייקבע על ידי מהנדס, בהתחשב בכך שמעבר 
למשקל מרכיבי הקירוי, קרי, המשקל העצמי, יתכנו עומסים נוספים כגון: 

טיפוס בני נוער, משקל של שלגים והתמודדות עם גשמי זעף.
כאמור מפרט הקונסטרוקטור ייקח בחשבון את העיגון, סוג ועובי המתכת, 
עומסים צפויים ובלתי צפויים. מפרט הנדסי זה יקודם עם תחילת עבודות 

השיקום של האתר.

מפרט לשיקום הקירות:



"עמותת קשת" נוסדה בשנת 1999, כאשר קבוצת 
תושבים במצפה רמון שמה לה למטרה להוציא מהכוח 
אל הפועל את יתרונותיו הגיאוגרפים והקהילתיים של 
הישוב. בצוות המוביל של העמותה חברים אמנים, 

תיירנים, אנשי מדע, אנשי חינוך ושוחרי סביבה.

מיקומה הייחודי של מצפה רמון, כעיירה היושבת על 
שפת שמורות טבע ומוקפת במרחבים לא מפותחים, 

מדגיש את בידודה.

הקהילה המקומית הקטנה מתאפיינת בריבוי תרבויות 
ובפערים כלכליים וחברתיים, אשר מעלים מגוון רב של 
צרכים. הריחוק ממרכז ישראל ודלילות האוכלוסייה 
בנגב מחייבים מציאת פתרונות מקומיים ואזוריים 
לצרכים השונים, ליצירת אקלים פלורליסטי ורב 

תרבותי ולהעצמת הקהילה.

במהלך השנים הוכיחה העמותה את הכוח שיש 
לתושבים המוכנים להקדיש מזמנם לשיפור יישובם 

ולפעול כ"אזרחים סביבתיים".

העמותה נתמכת ומקבלת שירותי ליווי וייעוץ מארגון 
שתי"ל וחלק גדול מפעילותה נעשה בהתנדבות.

מרכז "אדם ואדמה במדבר", מיסודה של עמותת 
"קשת", מהווה פלטפורמה לפיתוח וליישום של 
תכניות ויוזמות בנושאי חברה, תרבות, מוסיקה וסביבה. 
התכניות, בחלקן, מפותחות בחסות אקדמית של 
מרכז מדע "ארץ המכתשים" )אוניברסיטת בן גוריון( 

והפעלתן נשענת על כוח הדרכה מקומי.

הפעילויות מופעלות ברובן בהתנדבות וממומנות 
על ידי הכנסות עצמיות ובעזרת תמיכות ממשרד 
המדע, מנהל תרבות, מפעל הפיס, קרן פורד, קרן 

של"י והרשות לפיתוח הנגב.

המרכז פועל בשיתוף פעולה עם גופים, ארגונים, 
מוסדות ועסקים באזור: המועצה המקומית, המתנ"ס, 
מערכות החינוך, רשות הטבע והגנים, ביס"ש הר 
הנגב – החלה"ט, מרכז מדע "ארץ המכתשים", 

אוניברסיטת בן גוריון, הרשות לפיתוח הנגב, האנגר 
"אדמה" ועוד..

לפרטים ולהתקשרות: אפרת לייברוק, מנהלת עמותת 
efratly@netvision.net.il  2127521-050 "קשת"

מרכז "אדם ואדמה במדבר" – פרויקטים מרכזיים

חינוך והעשרה מוסיקלית:
תזמורת הג'אז של מצפה רמון – תזמורת ג'אז 
קהילתית, המאגדת בתוכה תושבים צעירים ומבוגרים 

ממצפה רמון ויישובי הסביבה. 

מועדון הג'אז - האנגר ששופץ על ידי חברי העמותה 
ותושבים ומשמש כמרכז קהילתי חברתי וכ"בית" לרוב 
פעילויות העמותה.                                                                                                                           

הופעות מוסיקה – הופעות של הרכבים ולהקות 
מקומיות ומבחוץ מתקיימות במועדון הג'אז מידי שבוע. 

בחגים מתקיימים ימים מרוכזים של הופעות.

קונצרטים מוסברים לילדים ולנוער – קונצרטים 
של מוסיקה קלאסית ובארוק, הניתנים במהלך סבב 
שנתי, לתלמידי מצפה רמון מגני הילדים ועד התיכון, 

במועדון הג'אז ובבתי הספר.

שיעורי מוסיקה – באופן רצוף מתקיימים במועדון 
שיעורי מוסיקה פרטניים וחזרות של הרכבי נוער.

ערבי נגינה פתוחים - מידי שבוע פותח מועדון הג'אז 
את שעריו בפני נגנים חובבים מהישוב והסביבה 

לערבי ג'אם סשן. 

חינוך לקיימות במסגרות 
פורמאליות ובלתי פורמאליות:

- גן ילדים עם מעורבות הורים ובדגש  גן "קשת" 
חינוך סביבתי. 

הרצאות העשרה לקהילת מצפה רמון – מתקיימות 
במועדון הג'אז אחת לשבוע, בנושאי סביבה, תכנון, 

קיימות, חינוך ועוד..

שיתוף ציבור בתכנית אב - מתאר של מצפה רמון 
– סדנאות לקהילה בנושאי תכנון ופיתוח בר קיימא. 
כתיבת מסמך "סדר יום ירוק למצפה רמון" שפורסם 
והוגש למועמדים לבחירות ולראש המועצה. כינוסי 
תושבים למפגשים עם מתכנני התכנית ונציגי המוסדות. 
התמקדות בנושאי חינוך, תעסוקה, חזות ותיירות. 

אירועים קהילתיים בדגש חברה וסביבה. 

השתלמויות לצוותי חינוך סביבתי - במטרה לגבש 
צוותים של אנשי חינוך וקהילה אשר יהיו בעלי נכונות, 
ידע וכלים להמשיך ולהוביל את פיתוח החינוך הסביבתי 

באזור.

חינוך סביבתי בבית ספר "רמון"- כתיבה ותמיכה 
בתכניות חינוכיות העוסקות בטיפוח הקשר בין ילדי 
מצפה רמון ובין סביבתם, טיפוח תחושת גאווה במקום 

וטיפוח של אוריינות מדעית וסביבתית. 

"פרחי מדבר" – תכנית לילדים בגני טרום-חובה, 
במצפה רמון. התכנית משלבת למידת חקר והעשרה 
מדעית עם פעילות להכרת הסביבה, תוך התייחסות 
לסביבה הייחודית  )טבעית וחברתית( של מצפה 

רמון. 

"קסם המדבר" – חוגים וקייטנות רב- גילאיות בנושאי 
טבע, יצירה, סביבה ומדע.

שיקום המבואה הצפונית של מצפה רמון- במסגרת 
זו מופעלים תלמידים ביסודי, תלמידי תיכון ותושבים 
בתכניות חינוכיות לשיקום טראסות חקלאיות )בשיתוף 
רשות העתיקות( ותכנית לפיתוח שבילי אופנים סביב 
העיירה, המלווה בסקרי נוף. הפרויקט זכה פעמיים 

בתמיכת קרן "פורד". 

שיחזור "אתר הגמל" – בשיתוף הקהילה, מערכת 
החינוך, ביס"ש הר הנגב, רשות העתיקות והמחלקה 
לחיזוק  גוריון,  בן  באוניברסיטת  לארכיאולוגיה 
תחושת ה"מקום" בקרב התושבים ולהרחבת הבסיס 

התיירותי. 

עמותת "קשת"
מרכז "אדם ואדמה במדבר"




