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 לכבוד
 יולי אדלשטייןח"כ 

 שר הבריאות
 
 

 שלום רב,
 

 
 "אטרקציותה"צורך חיוני לפתיחה אחראית ובטוחה של הנופש המשפחתי  הנדון:

 לכלל בני המשפחה
 

מיליון אזרחים מחוסנים מנה שניה או  4 -בשעה שכ התקדמות מבצע החיסוניםעם 
 בהתאם למתווה התו הירוק יםונפתח ים שבוהצימרים המלונות , מחלימים

  .הארץברחבי ללינה ולנופש ומאפשרים הגעה של כל המשפחה 
 

הלחם והחמאה של הנופש שהן , האטרקציות התיירותיות, אליה וקוץ בהאך 
מתווה שלא מאפשר , מתווה התו הירוק תחתגם הן עתידות להיפתח , המשפחתי 

הפעלת . המשפחהאתרי הנופש מהווים בילוי לכל  .16כניסה לילדים מתחת לגיל 
  .קריטית לפעילות התיירותיתה האטרקציות התיירותיות גם לילדים הינ

 
 כלכלת "האטרקציות", בדגש על אזורי הפריפריה, נסמכת במידה רבה על תיירות. 

 קשה ביותר.באופן  בענף ובאלפי המשפחות המתפרנסות ממנו משבר הקורונה פגע
 
במרחבים גדולים , וחיםמהאטרקציות התיירותיות נמצאות בשטחים הפת 70% כ

גני החיות , שמורות הטבע, ואין כל הבדל בינם לבין פתיחת החופים, ומאווררים
 .וודאי וודאי המוזאונים

 
שהדרך הנכונה לפתיחת המשק על  " Black Friday"למדנו כולנו ממתווה הקניונים 

שכן העומס מתרכז באתרים הפתוחים ונוצרת ! ידי צמצום אפשרויות הינה שגויה
 .עוד לפני הכניסה למקום , התקהלות שקשה לשלוט בה

 
יש להתיר פתיחה , של פתיחת אתרי הנופש והבילויבכדי להשלים את המשימה 

 16מתחת לגיל כולל ילדים  -לכל בני המשפחה ושימוש באטרקציות התיירותיות
לתמוך , השמחה לאזרחים זאת בכדי להחזיר את  .שאין באפשרותם להתחסן

להחזיר  ,בשנה האחרונה אנושהפגיעה מ סבלבכלכלה המקומית ובענף התיירות ש
חל"ת לשוק העבודה, לפזר את האטרקציות ומקומות הבילוי  /מאות מובטלים

 התקהלויות. הפתוחים ובכך למנוע



 

 

 
 האטרקציות פתיחה אחראית ובטוחה שליש לפעול בנושא במהירות בכדי לוודא 

שבו משפחות הינו חג , שכידוע חג, טרם חג הפסח המתקרב תחת מתווה התו הסגול
 . תקופת זמן קריטית לענף התיירותומהווה , יוצאות לנופש

 
 

 
 בברכה,

 
 

 חיים ביבס שי חג'ג'
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ראש מועצה אזורית מרחבים

 כז השלטון המקומימרויו"ר  מרכז השלטון האזורי בישראלויו"ר 
 

    
 רונן מרלי יב ויזלנ

 אש עיריית נהריהר מטה יהודהראש מועצה אזורית 
 ועדת תיירות ויו"ר 

 ראלשבמרכז השלטון האזורי בי
 ועדת תיירות ויו"ר 

 רכז השלטון המקומיבמ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתק:
 חברי קבינט הקורונה

 שרת התיירות -אורית פרקש הכהן 'גב
 ראשי רשויות המקומיות 
 ראשי המועצות האזוריות

 יבור, משרד הבריאותראש שירותי בריאות הצ -לרעי פרייסד"ר שרון א
 הפרויקטור הלאומי למאבק בנגיף הקורונה בישראל -פרופ' נחמן אש

 מנכ"ל משרד הבריאות -פרופ' חזי לוי
 מנכ"ל מרכז השלטון המקומי -מר שלמה דולברג

 בישראלהאזורי  מנכ"ל מרכז השלטון -איציק אשכנזימר 
                                                                   


