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ן החזוןז

פרויקט מרכז המבקרים במצפה       
,רמון יציג את סיפורם של הטבעל

, האדם במדבר והחלל, המכתש
וישזור אותם בסיפורו של אילן 

האסטרונאוט הישראלי,רמון רא,רמון ה או רו הא
. הראשון
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הפרויקט מטרות הפרויקטמטרות

הנצחת אילן רמון

חדשות חווייתיות תצוגות יצירת   יצירת תצוגות חווייתיות חדשות
)פנים וחוץ(בכל המתחם 

ל  חיזוק הקשר עם הקהילה
והסביבה

  הפיכת מרכז מבקרים רמון
לאטרקציה תיירותית
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המבקרים מרכז תכני מרכז המבקריםתכני
לפי מסלול הביקור

  ןסיפור חייו של אילן רמון וסיפור מסעו בחלל ן
במעבורת קולומביה

סיפור היווצרותו של מכתש רמון

 תופעות טבע ותופעות גיאולוגיות ייחודיות
לאזור

ובלילה ביום במדבר והצומח החי סיפור סיפור החי והצומח במדבר ביום ובלילה

 היווצרות כדור הארץ והיקום -החלל

במדבר האדם האדם במדבר

4



רמון המבקרים מרכז חידוש מרכז המבקרים רמוןחידוש

– המכלול יקיף את 
המבקרים מרכז מבנה מבנה מרכז המבקרים

גבעת הפארק הארכיאולוגי

טיילת מצפה רמון
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כולל המבקרים מרכז :פיתוח מרכז המבקרים כוללפיתוח

תוספת מבנה מבואה חדש

מעבר תת קרקעי מהמבואה למרכז המבקרים

מעלית שקופה לקומה העליונה

 שיפוץ המבנה הקיים והתאמתו לצרכים
החדשים 

תצוגות ומיצגים חדשים

 הסברים+ מודל המכתש – תצוגת חוץ
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תוכנית כללית

מגרש החניה
המרכז המסחרי

תצפית מכתש

מבואת הכניסה

המרכזי הבניין
7 קרקעי-מעבר תת

הבניין המרכזי



מבנה המבואה החדש

משרדים

חדרי שירותים

מעבר תת קרקעי
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חתכים וחזיתות מבנה המבואה החדש
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תת קרקעי-מעבר קרקעימעבר תת
  מעבר תת קרקעי יוביל ממבנה המבואה  אל

המבקרים למרכז שתעלה(מתחת מעלית אל אל מעלית שתעלה  (מתחת למרכז המבקרים
)אותם לקומה העליונה של המרכז

  בפיר המעבר ובמעלית יערך דימוי של הובלת
.  האסטרונאוטים אל המעבורת לפני ההמראה

  ספירה לאחור תלווה את המבקרים עד לכניסתם
לאולםלאולם
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תכנית קומה עליונה

אודיטוריום

מעלית

אולם המיצג

רמון מופע רמוןמופע
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תכנית קומת כניסה למרכז המבקרים

אודיטוריום

מעלית

חנות

אולם המיצג

מופע רמון
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קחתך במבנה מרכז המבקרים ך

חלון פנוראמי 
מורחב למכתש

מעלית
אולם המיצג
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ןמפלס עליון 
מסלול הסיור–סירקולציה 

יציאה מהמעלית  
ל לס

המכתש אל תצפית

במפלס העליון  

תצוגת
אילן רמון

מיצג חווייתי 

תצפית אל המכתש 
מהחלון   

מעלית

אילן רמון

עלייה לגג 

"מופע רמון"
)מודל אינטראקטיבי(

14
גומחות

תצוגת גיאולוגיה



מפלס קרקע  
מיצג

–סירקולציה 

מסלול הסיור

צג  מ
באודיטוריום 

המדבר ביום  (
יציאה למרכז המסחרי )ובלילה והחלל

ל

אזור החנות

ולמבואה

"פ" "מופע רמון"
)מודל אינטראקטיבי(
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קסיכום מסלול זרימת הקהל  

כניסה למבנה המבואה
 מבקרים בקבוצה 25(חלוקה לקבוצות(

  קעכניסה לתצוגה בפולסים דרך מעבר תת קרקעי ק ע ך
)דקות הפרש בין הקבוצות 15(

עלייה לקומה שנייה באמצעות מעלית שקופה
ירידה ברמפה בתוך הבניין
קיציאה בקומה הקרקע ק ק
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במבנהאזורשלושה תצוגה י  תצוגה במבנהאזורשלושה

123

סיפור הטבע  סיפור  סיפור אילן רמון  
האסטרונאוט  

הישראלי הראשון
והלילה במדבר רמון מכתש

והחלל
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סיפורו של אילן רמון 11

סיפור אילן רמון  
האסטרונאוט  

–קרקעי -תצוגה חווייתית במעבר תת
בדרך אל המעבורת

הישראלי הראשון
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סיפורו של אילן רמון1 1

סיפור אילן רמון  
הדמיה–עלייה במעלית החווייתית האסטרונאוט  

ל ל ל של המעלית למעבורת ביום השיגורהישראלי הראשון
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1
סיפורו של אילן רמון1 1

סיפור אילן רמון  
האסטרונאוט  

 - –' מבואה בקומה ב
תצוגת פריטים אסטרונאוטיים

הישראלי הראשון
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סיפורו של אילן רמון1 1

מעוגל באמפיתיאטרון חווייתי מיצג

סיפור אילן רמון  
האסטרונאוט  

מיצג חווייתי באמפיתיאטרון מעוגל
המסך עולה ודרך החלון נגלה המכתש

הישראלי הראשון
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סיכום סיפורו של אילן רמון ן1 ן

קרקעי                          - תצוגה חווייתית במעבר התת
לשיגור ההכנות

1

ההכנות לשיגור

 עלייה במעלית השקופה בליווי סאונד הולם - 
הדמיה של המעלית למעבורת ביום השיגור

פריטים אסטרונאוטים במבואה

  אמפיתיאטרון מעוגל מול מסך ענק

  מיצג חווייתי סיפור חייו של רמון וסיפור מסעו
)דקות 15(בחלל במעבורת קולומביה 

המיצג היקום–סיום אל מהחלל אלמבט זום זום אל , מבט מהחלל אל היקום–סיום המיצג
.מכתש רמון

המסך עולה ודרך החלון נגלה המכתש

סיפור אילן רמון  
האסטרונאוט  

 מכאן ארץ ישראל נראית  "–כיתוב על החלון
דקות לתצפית 5 - " קטנה ויפה ממש כמו במפות

הישראלי הראשון
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הגגהגג
תמונות סמל מטיסת -ברמפה

המעבורת קולומביה ומהחלל     

נוף תצפית ת נוף תצפ

שעון שמש
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סיפור מכתש רמון
2

ן
2

סיפור  
-ברמפה היורדת גומחות תצוגה תלתרמוןמכתש ן

תופעות טבע גיאולוגיות –ממדיות
ייחודיות למכתש רמון
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2
סיפור מכתש רמון

2
ן

מודל אינטראקטיבי –" מופע רמון"
המכתש היווצרות את שממחיש את היווצרות המכתש שממחיש

ומידע סטאטי  ) במרכז האולם העגול(
בהיקף המודל

25



סיכום סיפור מכתש רמון
22

ל ברמפה היורדת גומחות תצוגה תלת-
תופעות טבע גיאולוגיות ייחודיות  –ממדיות 

המכתש היווצרות של הנגרייה(להיסטוריה ווצרות המכתש  ה של ה סטור ה(לה ,  הנגר
)ועוד, מאובנים, שן רמון

המודל מול הישענות במורד(מעקה  שענות מול המודל במורד (מעקה ה
)הרמפה

"מודל אינטראקטיבי –"מופע רמון
סיפור  
רמוןמכתש

קן
במרכז  (שממחיש את היווצרות המכתש 

)האולם העגול ן
מידע סטאטי בהיקף המודל
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החנות
חנות חנותהחנותמחסן החנותמחסן 

 ר"מ 40  - גודל החנות כ

 ר"מ 7לרשותה יעמוד מחסן של

דלפק רחב וארוך

נקודת צומת בין המופעים ועל דרך היציאה
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המדבר ביום ובלילה והחלל
3

סיפור הטבע    
והלילה במדבר 

מסכי חווייתי על תקרת -מיצג רבלל קוהחלל ע
הלילה במדבר   - האודיטוריום 

החלל והיווצרות כדור הארץ
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המדבר ביום ובלילה והחלל
3

מסכי חווייתי באודיטוריום-מיצג רב
ל תנוחת חצי שכיבה אלכסונית

  מסכים בגבהים שונים תלויים
מהתקרה מהתקרה

הקרנות על התקרה ועל הקירות
ל מאבק הקיום -המדבר בין אור לחושך

מנגנוני ההישרדות של החי והצומח  (    
)במדבר)במדבר

 הארץ והשמיים(הלילה במדבר(
הארץ כדור והיווצרות החלל החלל והיווצרות כדור הארץ
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הפארק הארכיאולוגי–האדם במדבר 

 40על רחבה לקבוצה של –מודל המכתש וסביבתו

הארכיאולוגי בפארק לסיור סרפנטינות יצירת יצירת סרפנטינות לסיור בפארק הארכיאולוגי

הצללות ותצוגה לאורך המסלול

ל שימוש ברפליקות

טקסטים להסבר

עיצוב שמתמזג בנוף 
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בינוי

 חלל –מבנה מבואה חדש בקצה מגרש החנייה
משרדים ושירותים , תחנת מידע, כירטוס, התכנסות

קרקעי מהמבואה למרכז המבקרים-מעבר תת

המבקרים במרכז השנייה לקומה שקופה מעלית מעלית שקופה לקומה השנייה במרכז המבקרים

 חידוש המבנה הקיים והתאמתו לתוכנית המוצעת
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גשר יהווה המבקרים גשרמרכז יהווה המבקרים מרכז מרכז המבקרים יהווה גשר  מרכז המבקרים יהווה גשר    
גורמי בין פעולה גורמילשיתוף בין פעולה לשיתוף פעולה בין גורמילשיתוף פעולה בין גורמילשיתוף

וחינוך,,מדעמדע,,תיירותתיירות וחינוךאומנות אומנות רות רותת נוך  ,,מדעמדע,,ת נוך  אומנות וח אומנות וח
לביןלבין,,בקהילה המקומיתבקהילה המקומית ק קק ןן,,ק

..הציבור בארץ ובעולםהציבור בארץ ובעולם
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