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מכתב התראה   –הפליה חמורה ושרירותית של האטרקציות התיירותיות  - מכתב תזכורת : הנדון

 טרם פנייה לבג"צ 

מכתב  ,  התאחדות האטרקציות בישראל )ע"ר(,  מרשתנובשם  שלחנו    17.2.2021ביום רביעי שעבר  

ודרשנו נגיף הקורונה החדש    תיקון כי במסגרת    פנייה  תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם 

פתיחה של אטרקציות תיירותיות בהתאם    תאושר  2021-התשפ"א   )הגבלת פעילות והוראות נוספות(

ה של תחומי פעילות אחרים, שכן אין כל הצדקה בדין  לכללי התו הירוק והתו הסגול, בדומה לפתיח

פישר בינ״ל LL.Mקיימברידג׳    -גדעון  לבוררות  מוסמך   ,
FCIArb 

Gideon Fisher- LL.M. Cambridge, FCIArb 

 Liba Musan Levi Ofer Reznik Daphna Fisher   ליבה מוסן לוי  עופר רזניק דפנה פישר

 Adaya Tzachi Yigal Barak-Ofer Ram Toren, Notary   עדיה צחי  עופר-יגאל ברק רם תורן, נוטריון 

 Yodan Kurizki Shiran Shai Refael Yulzari   יודן קוריצקי  שירן שי  רפאל יולזרי

 Lior Dorot Meir Bar On Dan Shwec   ליאור דורות  מאיר בר און  דן שווץ 

 Boaz Talsky Shiri Levy Noa Klau-Levin   בועז טלסקי  שירי לוי  לוין -נעה קלאו

 Pnina Jan Limor Amit Amitai Naveh   פנינה ז'אן  לימור עמית  אמתי נוה 

 Yonatan Grinstein Haim Sharvit Raz Even-Har   יונתן גרינשטיין  חיים שרביט  הר -רז אבן

 Nicole Leschov Sivan Azarzar Hila Tsairi   ניקול לשצ'וב סיוון אזרזר הילה צאירי

 Ziv Karmi Racheli Berliner Yaacov Brey   זיו כרמי  רחלי ברלינר  בריייעקב 

 Omri Meiri Idit Hagler     עמרי מאירי עידית הגלר

 Oron Moshe Offri Meroz     אורון משה  עופרי מרוז

 Gali Bitton Matan Geringer     גלי ביטון  מתן גרינגר

 לכבוד

 ח"כ מר בנימין נתניהו 

 ראש הממשלה

באמצעות דוא"ל 

bnetanyahu@knesset.gov.il 

 לכבוד  

 מר יואל )יולי( אדלשטיין ח"כ 

 הבריאותשר 

 באמצעות דוא"ל

sar@moh.gov.il 

 לכבוד

 הכהן-גב' אורית פרקש

 שרת התיירות

 באמצעות דוא"ל

sar@tourism.gov.il 

 

 לכבוד  

 ח"כ יעקב אשר  

יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט של  

 הכנסת

 באמצעות דוא"ל

yakova@knesset.gov.il 

 לכבוד

 ד"ר אביחי מנדלבליט 

 היועץ המשפטי לממשלה 

 מקוון באתר באמצעות טופס 



 
 

 

  שנפתחו שאר תחומי הפעילות    האטרקציות התיירותיות לבין   בין   ובלתי חוקתית  להפליה שרירותית 

חדרי כושר וסטודיו, אירועי תרבות וספורט, תערוכות,  מחסר, קניונים,    , כגון 21.2.2021ביום ראשון  

 .וכו'  בתי מלון ובריכות שחייה

פנינו שוב ליועץ המשפטי לממשלה והתרענו על הפגמים החמורים בנוסח התקנות    18.2.2021ביום  

 המתגבש.  

, ובפועל התקנות התירו פתיחת אטרקציות  לפניותינו  לצערנו הרב עד מועד זה לא קיבלנו כל מענה

הוראה המשולה להתרת פתיחת חנות  .  ללא הפעלת מתקנים באטרקציהתיירותיות באוויר הפתוח  

. מדובר בהוראה מפלה ושרירותית שאינה עומדת באמות  א אישור למכור את מרכולה לציבורלל

 . , ולטעמו אין היא תעמוד במבחן הבג"צהמידה החוקתיות

כך שהאטרקציות התיירותיות ייפתחו בהתאם  לאלתר נבקש כי התקנות יתוקנו נשוב ו אשר על כן, 

, כך שיותר לאטרקציות להפעיל את המתקנים, ולשוב  האטרקציותלמתווה שהוצג על ידי התאחדות  

 . לפעילות

 

טרם הגשת עתירה לבג"צ כנגד   ופנייה מוקדמת  מיצוי הליכיםמהווה  מכתב זה  נשוב ונדגיש כי  

בתקנות. שנפלו  של    הפגמים  בזכויות  לפגוע  כדי  בו  אמור  שאינו  ובמה  זה  במכתב  באמור  אין 

 מרשתנו.

 
 

 ,הבברכ

 ד"ר מתן גוטמן, עו"ד     עו"ד גדעון פישר                    

 גדעון פישר ושות'


