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רחמימוב אדריכלים  

מ"ומתכנני ערים בע

המזמין וחברי צוות התכנון של תכנית האב

הדס בשן;אוריאל אהרונוב;אריה כהן–מועצה אזורית מגילות ים המלח 

אלדד קדר;אילון ברנהרד;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–חקלאות ושטחים פתוחים 3.

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

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

שמעון פרהנג–מ "לנדיוז בע–תחבורה6.

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

כהן-יערה טופל;רפי נשיא–מ "סינרגיה בע–פרוגרמה למועצה 8.

אורן נעם;גדי רוזנטל–כלכלה9.

דוד-לידור בן;אריה רחמימוב–מ "רחמימוב אדריכלים ומתכנני ערים בע–תכנית האב .   9
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רחמימוב אדריכלים  

מ"ומתכנני ערים בע

3742החלטת ממשלה 
15.04.2018

משימות של גורמים מוסדיים

ניטור  , מחקר;מפלס ים המלח והבולענים–מכון גיאולוגי 
והמלצות  

מימון תשתיות שניזוקו מבולענים

תכניות מפורטות עד –משרד התיירות 

כולל מרכז תיירות  , היתרי בנייה

המינהל האזרחי  

וקאסר אל יהוד' ארץ המנזרים, 'זכויות קנייניות

מרכז אזרחי

רשות לפינוי המוקשים

תכנון מפורט במצפה שלם

גיוון היצע החקלאות–משרד החקלאות 

90תכנית רב שנתית לכביש 

תכנית מתאר כוללנית ותכנית יישום–ש "משהב

צוות לגיבוש מדיניות ארוכת טווח
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רחמימוב אדריכלים  

ומתכנני ערים  
מ"בע

שנת יעד
צמיחה מתוכננת  

–

מספר תושבים

מספר יחידות  
דיור

צמיחה מואצת  
יישובים קיימים

–( כולל מרכז מגילות)

מספר תושבים

מספר יחידות  
דיור

צמיחה מואצת  
יישובים קיימים  

–וחדשים 

מספר תושבים

מספר יחידות  
דיור

20305,5001,3756,6001,6507,3001,825

20409,5002,37514,6003,65018,4004,600

204811,4002,85018,3004,57522,1005,525

2040ש עד "ד לישובי יו"יח40,000תוספת –מטרופולין ירושלים וסביבותיה 

שנה30–2048-דמוגרפיה ל
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רחמימוב אדריכלים  

מ"ומתכנני ערים בע

בינוי ושימור–' תרחיש ג

בכלל התרחישים פרישה  
:מרחבית

 דגש על  –מרחב צפוני
פיתוח

 דגש על  –מרחב דרומי
שימור

+הרחבת היישובים הקיימים 

' מרכז מגילות'ד ל"יח800-תוספת של כ
( תושבים3,200)

=
אלף תושבים בשנת היעד  18-22-כ

2048

צומת אלמוג

צומת הלידו

צומת בית הערבה

ה"צומת קלי

:צפיפויות

ד לדונם"יח2-6נטו 

ד לדונם"יח3-4ברוטו 

דונם בנוי תוספת  800-1,200
'מרכז מגילות'ב
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רחמימוב אדריכלים  

מ"ומתכנני ערים בע

'מרכז מגילות'–פרוגרמה ראשונית מוצעת 

מסחר

מגורים

תיירות

תעסוקה

חינוך

מסוף תחבורה ציבורית

א
'

ב
'

'ג
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רחמימוב אדריכלים  

מ"ומתכנני ערים בע

התכניתעקרונות

הימיםותעלתהמלחיםמפלס,הבולעניםלבעייתהתייחסות1.

סביבתי-נופי-ציבורירצף2.

למועצהאזרחימרכז3.

התיירותבתחומיתעסוקה4.

הלאומיותהדרכיםמערךשדרוג5.

המרחבנחליופיתוחשימור6.

מגווןדיורהיצעיצירת–מועצתית'קומפקטיזציה'7.

וטבעתשתיתכצירהורקניהבקעתתכנון8.

אדומיםולמעלהירושליםלמטרופוליןקישוריות9.

בשלביםיישום–ביצועשלביות10.
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חברהשםתפקיד

עמוס ברנדייסאדריכלות ותכנון-עורכי התכנית 

איילת כרמון

מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע-עמוס ברנדייס

אבי קורנסתיירות ותכן

רונית ניר

ראש תיירותי

מ"יועץ וניהול תכנון סטטוטורי בע-עדנה פרדועדנה פרדויעוץ סטטוטורי

גין'ורשצאנדריייעוץ משפטי

מ"בע( 2005)תכנון תנועה וכבישים לנדיוזיאן'גאלי יועץ תנועה

פלגי מיםאבניאלערן, קופלוביץיונתן ניקוז והידרולוגיה, ביוב, יועץ מים

יועץ סביבה

וסייסמיקהיועצי גאולוגיה 

דרור נחמיאס

,  ולדימיר פריד, איה גולן

ניר בן אליהו

מ"בבעמדעי הסביבה והגאולוגיה אדםה

איתן הלליועץ אומנות

קיימא-תכנון בר-צמח בר עמוס כץ יועץ נוף

מ"בעופוטוגרמטריההלפרין פלוס מדידות רונן אורימדידה



נוף ואוירה מדברית, טבע

מורשת וצליינות, היסטוריה

המקום הנמוך בעולם

 חופי רחצה-ציפה בים המלח

שער לים המלח וצומת דרכים ראשית

 הדתות3שיתוף פעולה של בני

אל יהודקאסר

השער לים המלח
קומראן

מצפה  
שלם

עיינות צוקים

9

חופי  
רחצה

מצוקי  
דרגות

ורד יריחו-מתחם מסחרי

אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                        "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה



מרחבליצורנועד"המלחיםארץ"פיתוח
.כוללתבראייה,איכותיתיירות

ובמשולבבמקבילנעשיםוהפיתוחהתכנון
.ומגילותתמראזוריותבמועצות

מגילות.א.במהמוצעאתמציגהזותכנית,
המגובשתהכוללניתמהתפיסהכחלק

.למועצההאבבתכנית

להגנותהממשלתיתהחברהידיעלמקודם
לקדםהממשלההחלטתפי-על,המלחים

שהוקצוותקציביםזהבאזורהתיירות
.כךלצורך

ציבוריותהשקעותביןאיזוןליצורהכוונה
.התיירותבתחוםיזמיתופעילות
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אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                        "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה



האזורשלהייחודייםהפוטנציאליםאתהממצה,ופעילאטרקטיביתיירותימרחב,
התיירותיתהתפיסהבכללותומךומשתלבהמלחליםצפוניכשערשמתפקדבאופן

תושבישלהפרנסהמקורותאתומגוון(בכללהמלחוים)המלחיםצפוןאזורשל
.האזור

ייחודיתתיירותיתחוויהיחדהיוצריםלינהואתריפעילויות,ביקוראתרימגוון
באזורהעובריםלתייריםהגורמת,עיצוביתושפהזהותעם,המדברבנופיהמשולבת

-(לינהלצורךכולל)אליולהגיענוספיםתייריםומושכתזהבמרחבולהישארלעצור
.ופניםנכנסתתיירות-ובודדיםלקבוצותהמתייחסתבגישה

עבורופעילויותהמלחיםתיירותממרחבכחלק,ממוקדיםיעדקהליעלמיוחדדגש
:המרחבבכלהלנים

ים-גלילהצלייניבצירותנועהקומראן,יהודאללקאסרבזיקהצלייניםקבוצות.א
.ירושלים-המלח

בטבעופעילותמיוחדתאוירההמחפשים(FIT)מאורגנתלאנכנסתתיירות.ב
.המדברי

במרחבהיוםקייםשאינומענההמחפשת(ונכנסתפניםתיירות)עממיתתיירות.ג
.ייחודיקונספטבעלועממיותזולותלינותשלהמלחים
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אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                        "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה
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ירושליםבית לחם

מוקד תיירות מתמחה

:מקרא
מוקד תיירות משולב

ציר התיירות 

אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                        "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה



אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                        "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה
13

מקטע צפוני 
של תחומי חבל מגילות

מקטע צפוני 
של תחומי חבל מגילות

מוקד תיירות מתמחה

:מקרא
מוקד תיירות משולב

ציר התיירות 



אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                        "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה
14

מוקד תיירות מתמחה

:מקרא
מוקד תיירות משולב

ציר התיירות 

מקטע דרומי 
של תחומי חבל מגילות

מקטע דרומי 
של תחומי חבל מגילות
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אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                        "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה

:מצב קיים

חדרי אירוח בישובים325-כ
אתרי ביקור פעילים6
מסעדות5
אתרי מסחר ושירותים  3

ברמת שירות נמוכה
חופים בהפעלה פרטית3
מתחם ספא1
נקודות תצפית בלתי  6-כ

מפותחות

-מתחם התיירות 
ים המלח' צפ

אל יהוד  קאסר
וארץ המנזרים

-מרחב אלמוג
ורד יריחו

מצפה שלם  
ומצוקי דרגות

:תכנית מוצעת בנוסף לקיים

מתחם חוויה1
מלון יוקרה1
(תמהיל)מוקדי אכסון תיירותי 2
1לקידום בשלב -אתרי חאן 3
גלמפינג/אתרי קמפינג3
אתר ספא1
בולעניםאטרקציית 1
(לבדיקה)חוף רחצה ציבורי 1
(1שלב )תיירותי שאטלתחנות 3
נקודת יציאה לשייט 1
מתחם הסעדה ושוק1
אתרי מסחר ושירותים2
 אל יהוד קאסרחיזוק פעילות מוקד
  הקמת דרך מקשרת בין מתחם

אל יהודלקאסרהחוויה 
 ביצוע מסלולי תיור ואופניים

מוצעים ופיתוח מצפורים
הוספת אטרקציות תיירות
 הגדלת הכמות הכוללת של שירותי

(פאבים)ההסעדה והבילוי 
 להופעות  כאמפיפיתוח מרפסת נוף

בינלאומיות  
הסדרה ופיתוח נופי, פינוי מפגעים
  טיפול מקיף בשילוט ואיחוד המרחב

כמותג
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אתרי ביקור משניים

אתרי ביקור ראשיים
:קיימים
אל יהודקאסר

קומראן

:מוצעים
 אל יהוד  קאסרפיתוח
 שער לים המלח"מרכז חוויה"

:קיימים
עינות צוקים

שמורת קנה וסמר
ורד יריחו

מרכז מבקרים אהבה

:מוצעים
 בולעניםאתר ביקור

חוויתישאטלתחנות 
:מוצעות

אל יהודקאסר
מרכז החוויה
שיכונים ירדנים וחופי הרחצה
  בהוכחת כדאיות כלכלית יתווספו תחנות

ים המלח' גם במתחם התיירות בדר

אל יהודקאסר

שער לים המלח-מרכז החוויה 

מתחם השיכונים הירדניים  
וחופי הרחצה

מצפה שלם

צומת אלמוג
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ספא
:קיימים

ורד יריחו

:מוצעים
מצפה שלם

חופי רחצה
:קיימים

ה"קלי
ביאנקיני

נווה מדבר

(:לבחינה הנדסית)מוצעים 
 לחוף קליה  ' מצפחוף ציבורי
מדברלנוה' חוף ציבורי מדר

נקודת יציאה לשייט
ליד מצפה שלם: קיים

:מוצע
ליד מרכז החוויה

אל יהודקאסר

שער לים המלח

מתחם השיכונים הירדניים

מצפה שלם

צומת אלמוג



18 אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                        "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה

מסחר ושירותים

הסעדה
:קיימים
קומראן
הלידוצומת 

מתחם ורד יריחו
חופים

:מוצעים
אל יהוד  קאסר
מרכז החוויה
מתחם השיכונים הירדנים

:קיימים
הלידוצומת 

צומת אלמוג
מתחם ורד יריחו

:מוצעים
אבנת
מצפה שלם

אל יהודקאסר

שער לים המלח

מתחם השיכונים הירדניים

מצפה שלם

צומת אלמוג
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שבילי טיול רגליים

מסלולי אופניים
 הלידואל יהוד אל צומת מקאסרפיתוח שביל
  פיתוח מערכי המסלולים המוצעים בתכנית האב

לאופניים  

 מצוקי דרגות, מצפה שלם-מסלולים מקומיים
קישוריות, הנגשה, חיזוק מערכת השבילים הקיימת  ,

מידע

מצפורים
מצוקי דרגות
 90אתרים מוצעים לאורך כביש

אל יהודקאסר

שער לים המלח

מתחם השיכונים הירדניים

מצפה שלם

צומת אלמוג

קומראן
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.מוקד משולב מוצע

:מוצע
פיתוח מרכז חוויה
  קידום המלון

המתוכנן
  הקמת מתחם לינה

-עממית וקמפינג 
השיכונים הירדנים

  קידום פיתוח
האכסון המלונאי  

הפוטנציאלי  
פיתוח חוף ציבורי
  פיתוח נקודת

יציאה לשייט
  הקמת מערך

תיירותישאטל

-שער לים המלח 
ים המלח' צפ, מתחם התיירות

מתחם התיירות צפון ים המלח
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608/9. תכנית מפורטת מס
9/2/98-מאושרת מ

:עורך
לייטרסדורףטומס' אדר

-שער לים המלח 
(שאטל.ת)+מרכז חוויה 

איתור 
חוף רחצה ציבורי

מתחם 
לינה עממי

(שאטל.ת)+

איתור 
חוף רחצה ציבורי

מלון 
בתכנון

11

-שער לים המלח 
מרכז חוויה

החוויהמרכזעלהנשענותמגוונותתיירותיותפונקציותבתוכוהכוללמרחביצירת:המטרה
."שואבתאבן"כ

אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                        "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה

מתחם התיירות צפון ים המלח

אתר הופעות
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 יהיה , שימוקם בשער הכניסה הצפוני למרחב' ארץ ים המלח'המטרה היא לייצר מרכז חוויה של
 visitor-את ההיצע והחוזקות של המרחב שמתכללתחוויה , מבוא לביקור במרחב, אטרקציה

experience

עם  , אשר יצרו חווית ביקור שונה ומגוונת לקהלים שונים, של חוויותמיכלול-המרכז יתוכנן כ
.והתאמה למגוון צרכים והרגלי ביקוראורכי ביקור שונים 

 בצורה את המידע וינגישהמרכז ישלב חוויות בתוך מבנה וחוויות חוץ המייצרות קשר חזק למקום
.חווייתית

אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                        "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה

"שער לים המלח"-מרכז החוויה 
מתחם התיירות צפון ים המלח

ר
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"שער לים המלח"-מרכז החוויה 
מתחם התיירות צפון ים המלח

תוך חשיבה על טכנולוגיות  , חדשנות ומובילות, המרכז ישקף ייחודיות
.על תכנים ומסרים ועל עיצוב מתקדם, עתידיות

  תוכן מרכז החוויה יעסוק בנושאים החזקים של המקום הכי נמוך בעולם
.ובעיקר אלו שלא ניתן לחוש אותם ישירות

 קהל יעד עיקרי אליו יפנה האתר-F.I.Tתיירות נכנסת וישראלים.

בהתאמה לדרישות  , מרכז החוויה יכלול אפשרות לאורכי ביקור שונים
לא רק חוויות  . החוויות יתוכננו כך שיצרו שייכות חזקה למקום. המבקרים

AVעוצמתיות ומהנות, אלא חוויות מחוברות לשטח, סרטים ומולטימדיה.

להארכת משך השהות של המבקרים  . לילה וזריחה, שילוב חוויות ערב
.באזור

אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                        "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה



 או יומיים במרכז או תקף ליום ביקור במרכז  )עם תוכן ליומיים כרטיס דו יומי
אתרי , כניסה לחופים, באיזורהחוויות ולמחרת הנחות משמעותיות לפעילויות 

('יפים וכד'טיולי ג, ביקור

 אירועי תוכן בערב לאורחי המלונאות במרחב, צפייה בכוכבים-חוויות לילה  ,
של העיסקימגזר )במקום הכי נמוך בעולם ואירגוניםאירועי ערב לחברות 

,  בר לאירוח ערב/פאב, אירועים בכלל, (ירושלים

 חביתת זריחה)ארוחת זריחה משולבי, עם אירועי זריחה קבועיםמרפסת תצפית  ,
בנוסף  (. משקה זריחה ושאר מוצרים תומכי קונספט, מלח גס, דגים מלוחים

('ארוחת בריאות לרוכבי אופניים וכד)ארוחות עם התאמות לקהלים ייחודיים 

בערב  , חלק מהחדרים ישנו את החוויה המוצעת בהם בין יום ללילה: ורסטיליות
.תהיה חוויה אחרת שתגרום למבקרים להישאר או לחזור

24
אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                        "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה

ר



Destinationשל חוויות שכל מבקר חייב לחוות

 עיסוק בנושאים החזקים של המקום הכי נמוך בעולם ובעיקר אלו
.שלא ניתן לחוש אותם ישירות

 קהל יעד עיקרי-F.I.Tתיירות נכנסת וישראלים

 מיקום מותאם לעקרונות הרב תחושתיות שיאפשר מבט לים
המלח ונגיעה במקום הכי נמוך בעולם

25

"שער לים המלח"-מרכז החוויה 
מתחם התיירות צפון ים המלח

אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                        "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה



11,10מגרשים -608/9מאושרת ע"מתבמקטע 

26 אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                         "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה

"שער לים המלח"-מרכז החוויה 
מתחם התיירות צפון ים המלח

שטח התכנון



תכנית בינוי ונוף עקרונית

27 אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                         "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה

נספח זה הינו מנחה בלבד  : הערה
ובהתאם להוראות מסמכי המכרז  

ניתן לשנות את ההעמדה ומרכיבים  
בתנאי עמידה בתכנית  , נוספים

608/9מספר -המאושרת  

"שער לים המלח"-מרכז החוויה 
מתחם התיירות צפון ים המלח

:נתונים עקרוניים
 2תכנית הבינוי מציעה מבנה בן

ר  "מ500-750בהיקף  של קומות
(.608/9ע"תב)11Wבמגרש 

  מבנה המשטרה ישמש כחלק ממתחם
.זה

תמוקם בסמוך תחנת  , בנוסף
.אוטובוס ושאטל

אוטובוסים וכ10-תוכננה חניה ל-
.מכוניות פרטיות120

 איש 300המבנה יתוכנן לשהיה של
.במקביל



28 אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                         "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה

,  נספח זה הינו מנחה בלבד ובהתאם להוראות מסמכי המכרז ניתן לשנות את ההעמדה ומרכיבים נוספים: הערה
608/9בתנאי עמידה בתכנית המאושרת 

"שער לים המלח"-מרכז החוויה 
מתחם התיירות צפון ים המלח

הגדלה-תכנית בינוי ונוף עקרונית 
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אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                        "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה

השיכונים הירדניים

הרקע  
.לבין הים90מחנה צבאי ירדני נטוש בין כביש 

.  4-ו3המבנים מרוכזים ברובם בשטח מתחמים 
ר כל אחד"מ60-מבנים של כ30-קיימים במתחם כ

נתונים על פי תכנית מאושרת
דונם  341-כ: שטח כולל
61בצפיפות  ( 'אכסון ב)יחידות לאכסון תיירותי 550עבור '  ד

במבנים חד ודו קומתיים  , יחידות אכסון לדונם10של 
3390רצועת שירותי דרך במקביל לכביש ' ד
24לטיילת ורצועת חוף' ד

42למתקני תיירות ימיים וקמפינג' ד.

מתחם לינה ואומנות-השיכונים הירדניים 

הפוטנציאלים
בין  , מסודרים בצורה פונקציונלית, מבנים בעלי אופי
.  חללי פנים גדולים יחסית, הבניינים צמחיה

הסעדה ועוד  , מותאם להקמת מלון מדברי ברמה עממית
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-פרוגראמה לאכסניית מטיילים 
מיטות440

בהתאם לתקן משרד התיירות לאכסניית  * 
מטיילים

כ"סהר"מ

20דורמיטוריחדרי 15
+ מיטות בכל אחד 

שירותים ומקלחת
מבנים קיימים6090015

חדרים משפחתיים עד  20
שירותים + מיטות 5

ומקלחת
30600

מבנים 10
כל מבנה . קיימים

2-יחולק ל
יחידות

+  חדרים זוגיים 20
שירותים ומקלחת

20400

. מבנים חדשים
אפשרות לאוהלי  

גלמפינג
משודרגים

מיטות440כ "סה1,900כ"סה

מבני ציבוריים ושירות
פ התקן"ר נטו ע"מ

110לובי כניסה קבלה
26משרדים

352(כולל פאב)שטח ציבורי רב תכליתי 
44מטבח בישול עצמי

66אחסנה כללית ולובנה

560כ"סה

אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                        "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה

מתחם לינה ואומנות-השיכונים הירדניים 
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אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                        "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה

שער לים המלח

ביאנקיניחוף 

חוף נווה מדבר

ה"קליחוף  חוף מוצע לבחינה

חוף מוצע לבחינה

ביאנקינירצועת החוף מדרום לחוף  ה"קלירצועת החוף מצפון לחוף 

חופי רחצה
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.אתר ביקור קיים
מוצע לתכנן כמוקד  

.תיירות מתמחה

:מוצע
פיתוח מסחר
  פיתוח פעילויות

תיירותיות
מסעדה
 תיירותישאטלתחנת
שילוב ציר המנזרים
  ציר רכיבה לשער לים

המלח

אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                        "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה

וארץ המנזרים" אל יהודקאסר"



הפוטנציאלים

:למתחם פוטנציאל כלכלי ותיירותי

נפח  ". שער לים המלח"מאות אלפי צליינים מבקרים באזור ועוברים בסמוך מאוד ל
.משמעותיתהתיירות צפוי לעלות במידה 

.  יש למנף זאת כדי לגוון ולהאריך את משך השהות באתר ולשיפור השירותים לתייר
מעבר לכך למשוך את התיירים לביקור באתרים נוספים בחבל מגילות וללינה  

".חוויה מדברית"ב

33
אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                        "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה

וארץ המנזרים" אל יהודקאסר"
ר



34 אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                         "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה

לטובת ג"רטי "לבחון מחדש את התכנון המוצע ע

מימוש הפוטנציאל התיירותי האדיר של האתר  

(חיזוק הדדי)עצמו ובהקשר לאתר אחרים במרחב 

  לבחון אפשרות לחיבור אתר הטבילה לאתרי

,  דרך)הלידוהעניין בציר המזרחי ועד לצומת 

(.שביל אופניים

 יצירת נקודות טבילה נוספות להורדת העומס

, קתוליים: קהלים מרכזיים3באתר וחלוקה בין 

יהודים , (כולל אוונגליים)פרוטסטנטיים 

(אפשרי באזור שפך ואדי קלט)

וארץ המנזרים" אל יהודקאסר"
ר
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-מצפה שלם 
.מוקד מתמחה מוצע

:מוצע
פיתוח אתר מלונאי
פיתוח אתר ספא
  מתחמי קמפינג

חאן/ וגלמפינג
  קישור המתחם למרכז

"אהבה"המבקרים 
 אתרי  2פיתוח

אטרקציות תיירותיות
  פיתוח נופי
פיתוח שירותי דרך
  פיתוח אתר ביקור

בולעניםבנושא 

מצפה שלם



36 אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                        "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה

שטח ההרשאה 
לתכנון מתחם תיירות

דונם644.3

מצפה שלם



:הפוטנציאלים

מדרגת נוף גבוהה הצופה לים המלח.

 וירידה נוחה ממנו90צמידות לכביש.

שטח גדול וזמין.

 מסלול טיול אטרקטיבי בצמוד לקיבוץ-נחל דרגות.

 עוגן ומותג. מרכז המבקרים-אהבה.

 מגרש מאושר למלונאות עם נוף מדהים ונגישות טובה-מצוקי דרגות.

37אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                         "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה

מצפה שלם
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:תמצית המוצר התיירותי המוצע

 מדבריבעלת אופי  , יחודיתמוקד תיירות משולב הכולל מלונאות  ,
משולב עם  ( קמפינג/גלמפינג/כפר נופש/מלונות)בתמהיל מגוון 

.מתחם ספא

 את חוויית ים המלח למבקריםהמנגישמתחם בריכות -מתחם ספא  ,
.בתוך הנוף המדברי, הן באמצעות בריכות מי ים והן בחוויית בוץ

אטרקציות תיירותיות

 חנות מזכרות למוצרי אהבה וים המלח בכלל-מסחר תיירותי  ,
.קוסמטיקה ועוד, תכשיטי מלח

שירותי דרך

אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                         "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה

מצפה שלם
ר



39 אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                        "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה

מוצע וקומפילציהתשריטטיוטת 

מצפה שלם

( + מלון על השלוחה)' ד84
( + מלונאות/ גלמפינג)' ד50

32+22+17שלושה מגרשים למלונאות 
לפיתוח ' ד207= 
( ברמות שונות)מלונאיים פרוייקטים5

מגרשים לפיתוח תיירותי3+ 



40
אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                        "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה

מצפה שלם

מוצעתשריטטיוטת 

מגרשי  4
מלונאות

מסחר  
מלונאותושירותי דרך

אטרקציה  
תיירותית

אטרקציה  
תיירותית

ככר וכניסה  
למתחם

ש"מט

ככר כניסה  
לקיבוץ

ואדי הספא
(בריכות בטבע)

:עיקרי התכנית

שימור הגדה  
כשטח נופי



41
אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                        "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה

מצפה שלם

מתחם התיירות במצפה שלם-תכנית בינוי 
קטע מוגדל
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-פיתוח אכסון מלונאי 

בסמוך למצוקי דרגותיחודימלון 
ים'הלודגכדוגמת )מדברי ברמה גבוהה ' לודגפיתוח 

,  מהנוף, הנהנה מהמיקום הייחודי, (בשמורות ספארי
-מאווירה מדברית מבודדת ומפעילויות ברוח המדבר 

/ יפים'ג/ אופניייםטיול , טיול בנחל דרגות, מדיטציה ויוגה
.  'וכוטיפוס מצוקים / טרקטורונים

מצוקי דרגות
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מדרום לחוף מינרל:מיקום מוצע
עלתצפיתמציעה,צלחופותעםמרחפתטיילת

.בצבעוניותםמרהיביםבולענים

,מינרללחוף90מכבישהירידהדרךלאתרהגעה
.לדרךסמוכהכניסהמבואתאל

מתוך הצעה של אור בירן

בולעניםאתר ביקור 

מתוך הצעה של אור בירן
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בולעניםאתר ביקור 
נערכה בדיקה משפטית
נערך מפרט ונוסח מכרז לבדיקות קרקע
 המתקן' לבדיקה ותכנון קונקונסטרוקטורנבחר

הצעה של אור בירן
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מסלול תצפיות

:מתוכננתלתצפיתהצעה
-שלםמצפהתצפיותשביל
וקלקצרמעגליטיולשביל

עם(שעהעדשעהכחצי)
לעברמרהיבותתצפיתנקודות

ההעתקיםמצוק,המלחים
עםלהגיעגםניתן.דרגותונחל
ללאהתצפיתלנקודותהרכב

.ביניהןרגליתהליכה
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תצפית נוף
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מרחפת מעל המתלולבולעניםחלופת מרפסת תצפית על 

בן יצחק אדריכלים
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תצפית נוף
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אן אלמוג'ח

הורקניהאן 'ח

מסרקאן 'ח

קידרוןאן 'ח

אן 'ח
נקה-אום'רוג
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תוכנית החאנים של המועצה האזורית מגילות מבקשת לייצר מוקדי 
מגילות עם יישובי גב  . א.בחיבור של בין מ, לינה בלב השטח המדברי

.ההר במועצות השכנות

אינם  )המיקומים המוצעים לחאנים בעלי סבירות סטטוטורית נמוכה 
.וממוקמים בלב שטחי אש( דופןצמודי

אן מוצע'ח
מצפה שלם

אן מוצע לקידום'ח

:  מקרא

מוצע בשלב זה לקדם את חאן אלמוג  
שהינו בעל נגישות גבוהה יותר וכן לקדם  

תכנון חאן לצד שפך נחל דרגות בסמוך  
.למצפה שלם וחאן נוסף בקדם ערבה

ככל שיתפתח מערך הטיילות במרחב 
מדבר יהודה מכיוון המועצות האזוריות  

נכון , גוש עציון ודרום הר חברון, בנימין
,  יהיה לבחון פיתוח את כלל מערך החאנים

.אלולביקושיםכמענה 

קיום סיור )לקידום אחרי בחינת המיקום 
וחאן  הורקניהחאן -( בשטח והתייעצויות

.נקה-אום'רוגו

:  הגדלה מתוך
התכנית למיקום חאנים  

,2018, במרחב מדבר יהודה
ייעוץ תיירות–לילך אשתר
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נוף אל שמורת הטבע

חלופה ב
בצמוד לגדר, בתחום הישוב

חלופה א
מחוץ ובצמוד  , על בסיס חניון קיים

לגבול הישוב

חלופה א

חלופה ב
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מוצע לפיתוח כחלק מתכנית האב הכוללת למועצה, מוקד מתמחה
:מוצע

 היחודיהסדרת אזור מסחר ובילוי תוך שימור אופיו המקומי
 הקיבוץבקירבתהוספת חאן מטיילים

ורד יריחו ואלמוג 



50
אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                        "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה

שביל נהר הירדן  
ושביל ערבות יריחו  

המייצרים שביל  
,  (מ"ק20-כ)מעגלי 

אל  לקאסרהמחובר 
.יהוד ולמרכז החוויה

שער לים  
המלח

אל יהודקאסר

מערך פעילויות במדבר  
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מצפה שלם-מסלולי אופניים מקומיים

מצפה שלם-מסלולי הליכה מקומיים

מערך פעילויות במדבר  

מצפה שלם
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-השאטלתחנת 
שער לים המלח

-השאטלתחנת 
אל יהודקאסר

-השאטלתחנת 
השיכונים הירדנים והחופים

תיירותי חווייתישאטל
מעלהדרך,לירושליםחיבורלבחוןמוצע

יהודאלקאסר)מגילותאתרי,אדומים
.תמרואתרי(ונוספים

החווייתימהמרכזיציאה

ומטייליםאופנייםלרוכביגםשירותנותן

באישוריתלוי)צפונימסלולחלופות
(הצבא

הדרכהשמשלביםרמקוליםאואוזניות
הנסיעהכדיתוך

הבודדיםקהללהתפתחותבהתאם
מענהלתתעתידיצורךויעלהבמידה

.ציבוריתבתחבורהמטייליםלאוכלוסיית
התייריםאתשיביארגולרשלמערךיוקם

ייצאווממנוהחוויהלמרכזמירושלים
בעתידשיתפתחוהענייןלמוקדישאטלים

.ועודקומראן,לחופיםוכן

הזריחהוהפלגתהלילההפלגתאתישרת



בפרטושקיעהזריחהוהפלגותבכלללהפלגותיוצאיםממנומתחםלהסדירמוצע.

אך',המלחליםהשער'החוויהלמתחםבסמוךלשייטהיציאהנקודתאתלמקםהיאההמלצה
.זהלמיקוםהשטחהתאמתלבחוןיש

ומלאכותייםטבעייםהמלחיםבאוצרותלצפייהענייןמוקדיהמשלבסיוריאפשרהשייט,
.באילתהצלילהשללאילובדומה
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נקודת יציאה לשייט בים המלח
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המלחיםעלפנורמהמבט

המלחיםשלצפוניקצה-עלמבט המשפטיתהדעתחוותניתוח
האבתכניתעםתיאום
פרוגרמהתכנון
תכניתמסמכיקידום

להופעות בינלאומיות" מרפסת"



55
אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                        "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה



56
אבי קורנס ורונית ניר-תיירותי ש.א.רמ                        "אדריכלות ותכנון בע-עמוס ברנדייס חברה הממשלתית להגנות ים המלחה
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מוקד תיירות מתמחה

:מקרא
מוקד תיירות משולב

ציר התיירות 

האבתכניתולטיוטתלמצגתהתייחסות
:היתרובין,לתיירות

המועצהשלהתיירותיתהייחודיות1.
.מבקריםאליהלמשוךוהכלים

ורעיונותהתיירותילפיתוחדגשים2.
נוספים

?דגשלשיםישתיירותסוגיאילועל3.

/לישוביםמחוץ-תיירותיפיתוח4.
?בתוכם/להםבצמוד

נוספיםנושאים5.




