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7.11.18  |  יום רביעי

07:00     עליה לאוטובוס, יציאה בשעה 07:15 במדויק . נקודת המפגש : על דרך נמיר(מקביל לרכבת ארלוזורוב ) בקצה מסוף האוטובוסים.
הפסקה לארוחת בוקר בצומת שוקת (על המטיילים לדאוג לארוחה בעצמם ) 

שדה בוקר – 
צריף בן גוריון –בו נפגוש פיסת היסטוריה מחייו ומפועלו של דוד בן-גוריון, ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון של 

ישראל. ונבחן יחדיו את חזונו שלו (ושל מדינת ישראל) אל מול המציאות בנגב. 

גן לאומי קבר בן-גוריון -
הוא גן לאומי השוכן ברמת עבדת שבנגב, לצידה של מדרשת שדה בוקר. הגן הוקם סביב חלקת הקבר שבה נטמנו 

ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל דוד בן-גוריון ואשתו פולה. החלקה משקיפה אל ערוצו של נחל צין.
הגן משתרע על פני שטח של 90 דונם, שרובו מכוסה צמחייה. שביל מתפתל מוביל ממגרש החניה שבכניסה לגן אל 

רחבת הקבורה .לוחות אבן מדורגים וסלעים שהונחו משני צידי השביל ובצידם צמחייה ועצים משווים לו 
מראה של ערוץ נחל. 

13:30  - ארוחת צהריים במדרשת שדה בוקר 

נסיעה למצפה רמון - 
תצפית מרהיבה על המכתש , נשמע הסבר כיצד נוצר המכתש 

כתופעה ייחודית לארץ . 

ביקור במרכז מרכז מבקרים מצפה רמון : 
מרכז המבקרים מציע מסע מרתק בחייו של האסטרונאוט הישראלי הראשון, לצד היכרות עם פלאי הטבע באזור 

הייחודי בין המייצגים במרכז -חליפת האסטרונאוט של אילן, שרידים מהמעבורת, יומניו האישיים וסרטים שלו מהחלל 
לצד מייצגים בתחום הגיאולוגיה והטבע.מרכז המבקרים מכתש רמון  נפתח בימים אלו למבקרים ומציע חווית ביקור 

מדהימה, המשלבת בין סיפור חייו של האסטרונאוט הישראלי הראשון, לצד היכרות עם המכתש הגדול בעולם, המציג 
תופעות נוף וגיאולוגיה ייחודיות בקנה מידה עולמי. הקונספט הרעיוני שהנחה את מתכנני הפרויקט היה החיבור בין 

שמיים לארץ ובין אדמה לחלל. בין מכתש רמון – במלוא הדרו ועוצמתו, לבין סיפורו של אילן רמון – המעורר השראה 
בכולנו.

נסיעה ללב המכתש-
נקיים מסלול הליכה רגלי קל במנסרה , 

נשמע הסבר כיצד נוצרה המינסרה ומדוע בצורת המשושים ?

נסיעה חזרה הביתה 

מחיר למשתתף 190 ₪ ( מותנה במינימום 45  איש )
המחיר כולל: 

אוטובוס תיירותי ,מדריך מוסמך ,ארוחת צהריים במדרשת שדה בוקר 
כניסות לאתרים – ביקור במרכז מבקרים מצפה רמון ,  

ביקור בצריף בן גוריון כולל הדרכה מקומית . 
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יש למלא את טופס ההרשמה ולשלוח לגב‘ שוש רביב
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