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 לכבוד
     בעלי צימריםותיירות העמותות 

 

 שותפים יקרים,

 והיערכות לתיירות בצל קורונה לצימרים 'תו הסגול'הנדון: שמירת הנחיות ה

המשרד ושינוי  בשנים האחרונות חווינו שיאים של כל הזמנים בתיירות לישראל, הודות בין היתר למאמצי

האסטרטגיה. אף אחד מאיתנו לא שיער שניאלץ לחשב מסלול מחדש כל כך מהר ולהתאים את עצמנו לעולם 

התיירות המשתנה. ואולם, משרד התיירות הגיע מוכן למשימה ואנחנו איתכם ולצידכם מתחילת המשבר 

 וגם כעת כשאנו נערכים למציאות אחרת ושונה מכל מה שהכרנו. 

 
שר התיירות ח"כ יריב לוין, פורסמו ופרסום המתווה לפתיחת הצימרים בהובלת ם רבים, לאחר מאמצי

אני פונה אליכם, ראשי . בתיאום ובאישור משרד הבריאות בשעה טובה ההנחיות לתו סגול להפעלת צימרים

 עמותות התיירות במרחב הכפרי, בעלי צימרים ותיירנים יקרים בבקשה לשמור על ההנחיות כלשונן. 

 
 כולה פעילות מבין שלל ענפי התיירות בישראל, ועל כן עיני התעשייההצימרים הם הראשונים להיפתח ל

 נשואות אליכם. ככל שההנחיות תישמרנה, הרי שיהא זה פשוט יותר להקל גם על ענפים אחרים בתיירות. 

תתרחש הדבקה בקורונה בשל זלזול בהנחיות, או יפורסמו תמונות של אי שמירת ההנחיות אם חלילה 

זהו במתקני האירוח שלכם, הרי שהנזק יהיה לא רק לענף הצימרים כי אם לתעשיית התיירות כולה. 

 אינטרס משותף של כולנו להצליח לקיים תיירות בישראל תוך שמירת בריאות הציבור. 

 
בימים אלה 'ספר הפעלה' של המלצות להנחיות לקבלת 'תו סגול' לכלל ענפי תעשיית  משרד התיירות מכין

התיירות, מבוסס על מסמכים שהתקבלו מכם, על שיחות עמכם ועל שולחנות עגולים שנערכו במשותף על 

 מנת להיות מוכנים בכל שלב של הקלות לאזרחים בתחום התיירות. 

 
לא נוכל ות הפנים בישראל, אשר יתפתח ככל שההקלות יורחבו. בנוסף, מכין המשרד קמפיין לעידוד תייר

 להצליח במאמצים האלו ללא שותפות מלאה ואמיתית אתכם בשטח. 

 
לחזק את כלכלת צליח להחזיר את התיירות לישראל, מחזקים את ידיכם ומאמינים שיחד נסומכים עליכם, 

 י בתיירות. ישראל ולהחזיר עשרות אלפי מובטלים אל מעגל התעסוקה בתחומ

 
 מצורפות ההנחיות לשימושכם.

 

 ב ה צ ל ח ה,     

 

 אמיר הלוי    
 המנהל הכללי    


