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המזמין וחברי צוות התכנון של תכנית האב
הדס בשן;אוריאל אהרונוב;אריה כהן–מועצה אזורית מגילות ים המלח 

אלדד קדר;אילון ברנהרד;אברי לבני;אסנת קמחי–מינהל לענייני הכפר –משרד הבינוי והשיכון 

אביעד יוגב;הדר גלר;יובל ויצמן–מ "יובל ויצמן ניהול ויעוץ הנדסי בע–הנהלת הפרויקט 1.

מ"מ והחברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"עמוס ברנדייס תכנון ואדריכלות בע–תיירות2.

נעה עיני וצוות;רן מולכו–מ "ליגמ פרויקטים סביבתיים בע–משרד החקלאות –חקלאות ושטחים פתוחים 3.

אופיר רונן–מ "גיאופרוספקט בע–גיאולוגיה -גיאולוגיה והידרו4.

דניאלה קופל;גבי גרינשטיין;עמית טל–מ "אמפיביו בע–סביבה5.

שמעון פרהנג–מ "לנדיוז בע–תחבורה6.

כהן-יערה טופל;רפי נשיא–מ "סינרגיה בע–פרוגרמה למועצה ושיתוף בעלי עניין 7.

גדי רוזנטל  –כלכלה 8.

שרה לוי;עמיחי בלאו–מ "בלאו מהנדסים בע.א–תשתיות9.

שלמה חסון–אסטרטגיה מרחבית –יועץ 10.

מוחמד נכאל–אזורי -שיתוף מרחבי–יועץ 11.

דוד-לידור בן;אריה רחמימוב–מ "רחמימוב אדריכלים ומתכנני ערים בע–ראש צוות התכנון 
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מרחבייםהיבטים

מטרופולין ירושלים•
מעלה אדומים•
ז תמר"מוא•
ז בקעת הירדן"מוא•
ז גוש עציון"מוא•

:מרחבים5
מקומי1.
אזורי2.
מטרופוליני3.
לאומי4.
לאומי-בין5.

הרשות הפלסטינית•
+ממלכת ירדן•

חסוןשלמה'פרופ
רחמימוב אדריכלים  

מ"ומתכנני ערים בע
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מרכז מגילות וסביבותיו אוריאל אהרונוב: מקור
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וכלכלידמוגרפיפיתוחתוךהאזורשלהייחודיאופיואתמשמרתהתכנית
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'מרכז מגילות'
מסוף תחבורה ציבורית, תעסוקה, קרית חינוך(תפקודי -מרכז שירותים רב ,

)מגורים, ספורט ופנאי, מוסדות ציבור לתרבות
 ומרכז החוויה608/9שילוביות עם תכנית התיירות
שדרה נופית ויזואלית
עקרונות אקולוגיים טיילת חוף בחתך משתנה
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'מרכז מגילות'
מסוף תחבורה ציבורית, תעסוקה, קרית חינוך(תפקודי -מרכז שירותים רב ,

)מגורים, ספורט ופנאי, מוסדות ציבור לתרבות
 ומרכז החוויה608/9שילוביות עם תכנית התיירות
שדרה נופית ויזואלית
עקרונות אקולוגיים טיילת חוף בחתך משתנה



חקלאות

9 מ"ליגמ פרויקטים סביבתיים בע: מקור

תכנית האב לחקלאות בשלבי תכנון מתקדמים
תיאום עם תכנית האב
למימוש בחומשים, שטחי חקלאות' ד20,000-חיפוש כ
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תכנית אב לתיירות

 ארץ ים המלח'פיתוח'
שילוב בין מועצות
  איזון בין השקעות ציבוריות

ויזמויות פרטיות
  חוויה תיירותית ייחודית המשולבת

עם זהות ושפה  , בנופי המדבר
עיצובית

מ"עמוס ברנדייס אדריכלות ותכנון בע: מקור

רחמימוב אדריכלים  
מ"ומתכנני ערים בע
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שימור ואתרי מורשת
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אזור צפון המועצה מ"ליגמ פרויקטים סביבתיים בע: מקור
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מ"בעסינרגיהנתוניבסיסעלעיבוד*
כיוםתושבים2,000-כ**

ד בתרחיש הצמיחה הנבחר לפי יישובים"מימוש יח

יחידות קיימות
סטאטוטוריקה  

מאושרת
2030-ד ב"צפי יח

צמיחה  (ד"יעד יח
)מואצת

יעד אוכלוסיה  
כללית

ד לתכנון למיצוי יעד "יח
אוכלוסיה

)2021-2025(' חומש א

633301695002,0001700אלמוג

1101102456502,600540135ורד יריחו

551221585002,00037836בית הערבה

1434102285502,2001400ה"קלי

35353107002,800665275קדם ערבה

35701353001,20023065אבנת

602601505002,0002400מצפה שלם

2508003,200800250מרכז מגילות

5011,3371,6454,50018,0003,163761כ"סה

סטאטוטוריחוסר
מובהק רחמימוב אדריכלים  

מ"ומתכנני ערים בע



רחמימוב אדריכלים  
מ"ומתכנני ערים בע

14

תועלות כלכליות צפויות מתכנית האב

:תכנוןעקרונות
יבססואשרמגווניםהכנסהמקורותפיתוחעלדגששמההיישוםתכנית

למגורים-שלאהארנונהגבייתאתוירחיבוהמועצהכלכלתאת

:יישובכללגבי
תעסוקהמוקדיפיתוח
חדשיםחקלאייםגידוליםהכשרת;ומיםקרקעתוספת–חקלאות

)ורימוןחוחובה(
לתיירשירותיםכולל,תיירותשליזמי-עסקיפיתוח
חינוכיתיזמות
יישוביותבריאותיוזמות
מרחביותעסקיותשותפויותתמיכה
צעיריםיזמיםלקליטתתמריצים
90+1כביששדרוג
חשמל,ביוב,מים(תשתיותשדרוג(

homee.co.il: מקור
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