
 
 פרוגרמות רעיוניות ותכניות אב 

לנתון בסיסי זה פוטנציאל אדיר . ך”ישראל הינה ארץ גיאולוגית במקביל להיותה ארץ ארכיאולוגית או ארץ מורשת התנ 
פ ”מרכזי מו; מסלולים גיאולוגיים משולטים, שמורות טבע גיאולוגיות: דוגמאות.  אינספור גומחות של תכנון אזורי ויישובילשדרוג

אך בסיסי עיגון , הנגב הינו מדבר סלעים ססגוני ועל כן הרכיב הגיאולוגי חשוב בו במיוחד. או עיגון יישובים בסביבתם; מייםמקו
 . גיאולוגי ערכיים מצויים בשפע גם במרכז וצפון הארץ

 
  פרוגרמות רעיוניות ותכניות אב-שמורת הרמון ומצפה רמון * 

 רבות ומן הראוי שימש דגם לשמורות, נים דגל בהנהגת רשות הטבע והגפרויקטהינו  לאומי גיאולוגי פארק -שמורת הרמון  
 פארק גגיאולוהפארק כלל למן היווסדו . ויחידת הדרכה, היצירמון, רמון-החי,  הפארק כוללת את מרכז המבקריםתקריי. נוספות

 .ולאחר שש שנים צמח מרכז מדע רמון
 

המסלול הוקם במלואו ושימש מטיילים . ‘ ע27; האוניברסיטה הפתוחההוצאת . מכתש רמוןמסלול גיאולוגי משולט ): 1987. (מזור ע
הומלץ לחדש את השילוט . שלטים במקומות חבויים ניצבים עד היום. הכבישוכתות בית ספר עד אשר רובו פורק בעת הרחבת 

 .במסגרת ציר טיילות חוצה רמון
 

הוגש ;  עמודים94; מכון וייצמן למדע, איזוטופית-הקבוצה הגיאו.  תכנית אב-מון פארק גיאולוגי לאומי במכתש ר): 1979. (מזור ע
 .םהמיישבימשרדי הממשלה והגופים , מועצת מצפה רמון, לרשות שמורות הטבע

 
; נכתב בשיתוף קבוצת עבודה של רשות שמורות הטבע.  תכנית אב- הפארק הגיאולוגי הלאומי במכתש רמון תקריי): 1980. (מזור ע

 . עמודים43
 

 .27  עד24’ ע; 5 גליון ”מכון ויצמן”.  לאומי במכתש רמוןפארק גיאולוגי): 1980. (מזור ע
 

 .10 עד 8’ ע; 7/ח; החברה להגנת הטבע, ”סלעית”. פארק גיאולוגי במצפה רמון): 1980. (מזור ע
 

רשות שמורות , משרד התיירות, ה רמוןהוגש למועצה המקומית מצפ. קווים לאתר נופש מרכזי במצפה רמון):  1982. (מזור ע
 .' ע10; משרדי הממשלה והגופים הציבוריים, הטבע

 
מוסדות ההשכלה , הוגש לממשלת ישראל.  תכנית אב-מרכז תצפיות מדע רמון : המחקר המדעי של הר הנגב): 1983. (מזור ע
 .‘ ע49; םהמיישבירשות שמורות הטבע והמוסדות , האקדמיה הלאומית למדעים, הגבוהה

 
 . ‘ ע4חוברת .  קווים לתכנון- רמון מרכז תצפיות מדע): 1986. (מזור ע

 
 .‘ ע12חוברת .  המקומית מצפה רמוןהוגשה לרשות שמורות הטבע והמועצה.  תכנית אב-ציר טיילות חוצה רמון ): 1987. (מזור ע

 
 .‘ ע22חוברת . ווים לתוכנה ולתפעול ק-) רמון-הביו(רמון -החי): 1988. (מזור ע

 
 ‘ ע7חוברת .  תכנית אב- טבע ומדע אמנות בסימן: גלרית רמון): 1988. (מזור ע

 
 והוועדה הלאומית ישראלית ליר-מכון ון, מדרשת שדה בוקר, ”ותסביב”. שמורה ביוספירית רמון): 1988. (וחרובי ר. מזור ע

   .152 עד 140’ ע; לבעיות הסובב
 

 רשות, הוגש למשרד המדע והטכנולוגיה;  ועדת ההקמהזריכונכתב במסגרת . ים לייסוד קוו-מרכז מדע רמון ): 1989. (מזור ע
 .‘ ע16; זוטופית במכון וייצמן למדעהקבוצה הגיאואי, גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, המועצה המקומית מצפה רמון, שמורות הטבע

 
 . ‘ ע34חוברת ; צפה רמוןועצה המקומית מנכתב בהזמנת המ.  פרוגרמה רעיונית ליישוב-מצפה רמון ): 1989. (מזור ע

 
 .30 עד 28’ ע, 250חוברת , ”טבע וארץ”.  שמות חדשים במכתש רמון-נתיב מן האגדות ): 1992. (ואנגלשטיין ש. מזור ע

 
, בעהוגש לרשות שמורות הט. מכון וייצמן למדע, המחלקה למדעי הסביבה.  קווים לאתר תיירות-אתר הרי הגבס ): 19951. (מזור ע

 . עמודים14. םהמיישבימשרדי הממשלה והמוסדות , ל”קק, א רמת נגב”מ, מינהלת תיירות נגב, מועצת מצפה רמון
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קודם במרכז אשר ,  מצפה רמון כדגם- אקולוגיה אורבנית בפרויקטפרק .. תכנון ערכי ועיגון מצפה רמון בסביבתה): 1999. (מזור ע
 ‘ ע10חוברת . מדע רמון

 
 .'ע 19חוברת .  תכנית אב- ההדרכה בקרית פארק הרמון מכלולשידרוג : )2000. (מזור ע

 
רשות , הוגש לקרן לשיקום מחצבות הפעילה בהגשמת הפרוייקט.  נוצרו התנאים למימוש-ציר טיילות חוצה רמון ): 2001. (מזור ע

 .  11; הטבע והגנים והמועצה המקומית
 

 . 'ע 2.  פרוגרמה רעיונית לאזור הכרייה המרכזי במכתש רמון- ציר צבעי הרמון ):2002. (אבני י.. שביט י, .גבאי ג, .מזור ע
 

 .'ע 4; הוגש למועצה המקומית מצפה רמון.  פרוגרמה רעיונית-מכון הטבע והאדם בנגב : רמוניברסיטה): 2005. (מזור ע
 

  פרוגרמות רעיוניות ותכניות אב-מרחב הנגב * 
 שטחי הבר ונופי הבראשית כמעט -התוצאה . ומגף הפיתוח רץ בהם בקצב מסחרר, תצפון ומרכז הארץ מאוכלסים בצפיפו 
 בינות ליישובים ומרכזי התעשייה והחציבה נשמרו עדיין שטחים מכובדים של טבע -מבחינה זאת המצב בנגב עדיין שפיר . ונעלמו

בסיס לתיירות טבע ומורשת שניתן , של המדינה מדובר בפוטנציאל של ריאות מרחביות -זהו משאב שלא יסולא בפז . משומר ומגוון
 .וזהו הפיקדון שעלינו להוריש בשלמות מירבית לדורות הבאים, קיימות-לנהל בממשק של בר

גורם מפתח בעשייה !  אך הזמן קצרצר והמלאכה מרובה-בנגב ניתנת לנו עדיין ההזדמנות לבצע פיתוח תואם סביבה , כלומר 
 ארציות ומקומיות ברמה הגבוהה מתארויציאה עם תכניות , דיון אינטנסיבי בהם,  רעיוניות ותכניות אב הכנת פרוגרמות-חיונית זו 

 !  ביותר ובעוד מועד
 

משרד ; גוריון- כנוס לזכרו של דוד בן”דשים לנוכח מדיניות פיתוח הנגביעדי מחקר ח”. פארקים גיאולוגיים בנגב): 1980. (מזור ע
 .תקציר; גוריון בנגב-ת בןהאנרגיה והתשתית ואוניברסיט

 
 .'ע 37; הוגש לחברה הממשלתית לתיירות ולרשות שמורות הטבע.  קווים לפיתוחה כאתר נופש-עין בוקק ): 1981. (מזור ע

 
 .'ע 20; הוגש לחברה הממשלתית לתיירות.  קווים לפיתוח המרחצאות-חמי זהר ): 1981. (מזור ע

 
, הוגש למועצת באר שבע.  קווים לפיתוח האתר- עדות לשלב יבש של ים תיכון -ר שבע המחצבה הגדולה בלב בא): 1986. (מזור ע

 .'ע 8חוברת בת ; רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע
 

 ם התייבשות יעאירוולוגי ואגף מחקר  קווים לפיתוח האתר כולל מוזיאון גיא-המחצבה הגדולה בלב באר שבע ): 1987. (מזור ע
 . 'ע 11חוברת בת . תיכון

 
 .'ע 10חוברת . ברחבי הנגב) א”תנמ(אמנות -מדע-נופש-מארג תיירות): 1988. (מזור ע

 
; חברה ומדינה, חינוך, עת לענייני ביטחון-כתב” סקירה חודשית”.  תכנון פיזי וכלכלי של הנגב בהיבט סביבתי): 1993. (מזור ע
 33. עד 18 'ע; 11 ןגיליו

 
 .263 עד 261’ ע; 4 ןגיליו’ כרך ד, ”אקולוגיה וסביבה”. הנגב כדגם: קיימא בשנות האלפיים-וח ברגיאולוגיה ופית): 1996. (מזור ע

 
. שטחי אימונים ודרכי מרחבים,  ייצורמתחמי,  אורבנייםמכלולים, מארג שמורות סביבתיות: א נגב”קווים לתמ): 1998. (מזור ע

 .'ע 24חוברת בת ; 35 א"תמ צוות ההכנה של -הוגש למינהל התכנון 
 

 .'ע 10חוברת . הצורך בהגדרה מחדש של תאי שטח ייעודיים: 12-תכנון הנגב למאה ה): 1998. (מזור ע
 

 חוברת צבעונית .  תכנון ערכי ותפעולי של שטחים מוגנים-ערי המדבר ודרכי הסחר הקדומות , ארץ המכתשים): 1998. (מזור ע
 .'ע 16

 
.  קווים לפרוגרמה רעיונית לשמורה ביוספירית- רפיח - הקדומות ויישובי פיתחת ניצנה ערי המדבר, חוליות עגור): 1998. (מזור ע

 .'ע 16חוברת צבעונית ; הוגש לרשות הטבע והגנים
 

’  ע; 24 ןגיליו.  פורום המשק והכלכלה למען איכות הסביבה בישראלןביטאו, ”לבן-ירוק כחול”. על ממשק הנגב): 1999. (מזור ע
 .20 עד 16
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נכתב בשותפות עם צוות של .  ריאות מרחביות המקושרות בכבישי נוף- 35א ” נוף בנגב לתמומכלולי נוף מרקמי): 1999. (מזור ע

 . עמודים14; 35א ”רשות הטבע והגנים ובתיאום עם צוות ההכנה של תמ
 

 דלוועהוגש . עולמית הצעה לשמורה נושאית ואתר המורשת ה-מצדה ונופי הבראשית של הבקע וים המלח ): 2000. (מזור ע
 .'ע 16חוברת צבעונית ; הישראלי לאתרי המורשת העולמית

 
 הלאומית לאיכות למועצהאשר הוגשה , 'ע 8חוברת בת . א נגב סביבתי”תמ:  מיוחדת לנגבמתארהצורך בתכנית ): 2000. (מזור ע

 .האוניברסיטה המשודרת הסביבה והחומר נכלל בקורס של
 

 .'ע 3; תקציר. סביבתי- התכנון הערכי-א רמת נגב ” מומתארנית אב משוב לתכ): 2002. (מזור ע
 

 .'ע 21; חוברת צבעונית. גיבוש קהיליית ארץ המכתשים והבקע הצמוד): 2004. (מזור ע
 

  פרוגרמות רעיוניות ותכניות אב-אתרים נבחרים במרכז וצפון הארץ * 
וגיים אשר שומה עלינו להצילם ולשלבם בתוך גושי היישוב במרכז וצפון הארץ מצוי מערך עשיר של מקומות מחמד גיאול 
שמורות ותופעות נקודתיות המתאימות לשילוב במערכי היישובים לשם עיגונם , יש מקום למסלולים משולטים ומוסברים. הצפופים
 ! הבה ונהפכן לאוצרות שלך ממש-מתנות הטבע קיימות. בסביבתם

 
 .'ע 8; הוגש לרשות שמורות הטבע. צעה לתכנית אב ה-שמורת נחל המערות ): 1980. (מזור ע

 
המסלול בוצע . ”משלל החוף”הוגש בעברית ובאנגלית וכן הוכן פוסטר צבעוני .  טקסט לסיור משולט-שמורת פולג ): 1980. (מזור ע
 .'ע 81ה ”ס. י האוניברסיטה הפתוחה ורשות שמורות הטבע אך בשל הסמיכות לים יש צורך בתחזוקה שוטפת”בזמנו ע

 
 . 'ע 3.  הצעת שילוט-שמורת הבניאס ): 1981. (מזור ע

 
 .הוגש לרשות הגנים הלאומיים.  טקסט ושלטים בשמורה המוצעת-קרני חיטין ): 1981. (מזור ע

 
 .'ע 3; הוגש לרשות שמורות הטבע.  קווים לתוכנה-) מעגן מיכאל(שמורת נחל התנינים ): 1981. (מזור ע

 
 .'ע 7חוברת בת ; הוגש לרשות שמורות הטבע.  הצעת מסלול משולט ותוכנה- הבונים שמורת): 1981. (מזור ע

 
רשות שמורות , האוניברסיטה הפתוחה. המסה והשקעה במערת הנטיפים): 1891(צילומים . אנגלשטיין ש; כתיבה. כהן י, .מזור ע

 . עמודים8חוברת צבעונית בת ; הטבע ומכון וייצמן למדע
 

רשות שמורות הטבע ומכון וייצמן , האוניברסיטה הפתוחה.  דפי הפעלה בסיסית-סה והשקעה במערת הנטיפים המ): 1981. (מזור ע
 .'ע 5; למדע

 
 .'ע 6; הוגש לרשות שמורות הטבע ולאוניברסיטה הפתוחה.  קווים לתוכנה חדשה-מערת הנטיפים ): 1981. (מזור ע

 
 . 'ע 3. טל משול קווים לתוכנה ומסלו-חולה שמורת ה): 1983. (מזור ע

 
 .'ע 6חוברת ; הוגש למועצת בית זית.  קווים לפיתוח האתר-עקבות הדינוזאורים בבית זית ): 1989. (מזור ע

 
 .'ע 7; הוגש למועצת אופקים בעקבות דיון משותף בנושא.  הייחודיות והעיגון בסביבה-אופקים ): 2005. (מזור ע
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