
    

 
 

 

  

 
 

 כך ייראה אזור התיירות החדש בים המלח   

 

היום יתפרסם המכרז להקמת אלף חדרי מלון חדשים בים המלח כולל מלון 

על המים. "לאחר שנים רבות שבהן לא נוספו חדרי מלון לים המלח 

משווקים קרקעות בהיקף שיזניק את היצע התיירות באזור". כך נראות 

 ההדמיות

 

 דני שדה

08:33 , 26.02.19 

רשות מקרקעי ישראל תפרסם היום שני מכרזים לשיווק והקמה  רוח חדשה בים המוות:

של כאלף חדרי מלון חדשים. מלון ומרכז ספא יוקרתי הם חלק מהם לצד אטרקציות נוספות 

 במים וכן מרכז מסחרי חדש ומרכז כנסים רב תכליתי.

 
)באדיבות משה ספדיה אדריכלים  שייבנה בים המלחאזור מקומות הבילוי והתיירות 

 בע"מ(

תוכנית הפיתוח של אזור ים המלח מנוהלת על ידי החברה להגנת ים המלח )חל"י( וזרוע 

 הביצוע של משרד התיירות באזור. 

  

https://www.ynet.co.il/home/0,7340,8,00.html


חדרים.  750-על פי התוכנית, באזור עין בוקק, יוקמו במתחם חדש שלושה בתי מלון ובהם כ

 חדרים, ייבנה על המים ולצידו יהיה מרכז ספא ובריאות יוקרתי. 330-אחד המלונות, עם כ

 
 )באדיבות משה ספדיה אדריכלים בע"מ( המלון על המים, מרכז הכנסים והמרכז המסחרי

 

 
 יה אדריכלים בע"מ()באדיבות משה ספד

  

 220באזור חמי זוהר, שיזכה להתחדשות לאחר שנים רבות, ייבנה על שפת המים מלון בן 

 חדרים. לצד כל אלה יוקם, כאמור, מרכז כנסים רב תכליתי שישמש גם למופעי בידור. 

חודשים שבעקבותיו  72המתחמים החדשים מוצעים ליזמים שיתחייבו לחוזה פיתוח של  

שנים. יצוין כי בחודש יולי  49שנים עם אופציה להארכה לעוד  49-ה חכירה לייחתם חוז

 חדרים.  400-זכתה חברת "אלעד מלונות" במכרז להקמת שני מלונות באזור עם כ 2018



 
  

  

 

 
 )באדיבות משה ספדיה אדריכלים בע"מ( הדמיה של חדרי המלון ומרכז הספא בים המלח

 

הוא מברך על תחילת תהליך בניית מאות חדרי מלון שר התיירות, יריב לוין אמר אתמול כי 

חדשים באזור ים המלח. "יחד עם הטיילת שכבר הושקה והקניון שנחנך ממש לאחרונה, 

אנו עתידים לראות שטחי מסחר ובילוי, ובעיקר תנופה במספר חדרי המלון שיתרמו 

 לתעסוקה ולכלכלה באזור".

 
 )באדיבות משה ספדיה אדריכלים בע"מ(

  

מנהל רשות מקרקעי ישראל, עדיאל שמרון אמר: "אני רואה בקרקעות המדינה משאב יקר 

ערך שניתן לחולל באמצעותו גם פיתוח כלכלי משמעותי. לאחר שנים רבות שבהן לא 

נוספו חדרי מלון לים המלח אנחנו משווקים ביחד עם משרד התיירות קרקעות בהיקף 

 האזור".שיזניק את היצע התיירות ויסייע בפתוח 

 טל"ח

 


