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כנס בחירות בהשתתפות ראשי ונציגי המפלגות השונות
 Posted on 15בפברואר  by 2021מערכת האתר

טלי לאופר ,מנכ"לית התאחדות משרדי הנסיעות " :לפני שנה כשהתחיל משבר הקורונה והענף השתתק מפעילות ,איש
מאיתנו לא שיער ששנה לאחר מכן עדיין נהייה באותו מצב ,במערכת בחירות רביעית"

 :Categoriesסוכנים ,ראשי
 :Tagכנס בחירות

לקראת הבחירות לכנסת ה 24-שייערכו ביום ג'  23במרץ  ,2021מקיימת התאחדות משרדי הנסיעות לראשונה כנס
בחירות בהשתתפות ראשי ונציגי המפלגות השונות
בכנס משתתפים :ח"כ יעקב מרגי – יו"ר וועדת הכלכלה ויו"ר סיעת ש"ס; ח"כ יפעת שאשא ביטון – יו"ר וועדת הקורונה
ונציגת סיעת "תקוה חדשה"; ח"כ מיקי לוי – נציג "יש עתיד"; ח"כ אילת שקד – נציגת "ימינה"; ח"כ קרן ברק – יו"ר
שדולת התיירות והשדולה לעסקים קטנים ובינוניים ,נציגת "הליכוד"; ח"כ אורית פרקש הכהן – שרת התיירות ,נציגת
"כחול לבן"; ח"כ עודד פורר – יו"ר השדולה לעסקים קטנים ובינוניים; נציג "ישראל ביתנו" – ,ח"כ אחמד טיבי – יו"ר
תע"ל; עומר בר לב – "העבודה"
כל אחד מנציגי המפלגות מדבר בנפרד בפני  200סוכני נסיעות המשתתפים בכנס ,מציג בפניהם את ה"אני מאמין" שלו
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ושל מפלגתו עם דגש על המשבר בענף התיירות ועונה לשאלותיהם
טלי לאופר ,מנכ"לית התאחדות משרדי הנסיעות אמרה בפתח הכנס " :לפני שנה כשהתחיל משבר הקורונה והענף
השתתק מפעילות ,איש מאיתנו לא שיער ששנה לאחר מכן עדיין נהייה באותו מצב ושנהייה בעיצומה של מערכת
בחירות רביעית .לצערנו זה המצב .כפי שידוע לכולכם ,ההתאחדות פועלת מאז פרוץ המשבר כנושאת דגל המאבק של
ענף התיירות המדמם .במסגרת זו אנו גאים לארח כאן היום ומחר את נציגי המפלגות השונות כדי שנוכל לשמוע מהם
את משנתם ובמיוחד כיצד הם מתכוונים לפעול כדי לסייע להשיב את הענף שלנו לפעילות".
ח"כ יעקב מרגי – יו"ר וועדת הכלכלה היה ראשון המשתתפים .ח"כ מרגי אשר ידוע במחויבותו הגדולה לסיוע לענף
בשעת המשבר הקשה שעוברת עליו ,חזר והדגיש בדבריו כי ימשיך לפעול ולסייע למען חזרתם של אנשי הענף
לפעילות.
ח"כ יפעת שאשא ביטון – יו"ר וועדת הקורונה הציגה את עמדתה הברורה כי יש לחזור במהרה לפעילות ולייצר שגרה
חדשה של חיים לצד הקורונה והתחייבה בפני הנוכחים כי ככל שהדברים יהיו תלויים בה ,לא יקרה שוב מצב בו
משביתים ענף שלם מפעילות מבלי לתת לו מענה.
ח"כ מיקי לוי אמר כי התיירות היא מנוע צמיחה כלכלי ועל כן יש לפעול לחזרת הענף לפעילות והבטיח לפעול בנושא
ביטוחי הנסיעות לחו"ל .בנוסף אמר" :כשנתחיל להתאושש מהמגיפה כל ממשלה שתיבחר צריכה להכין תכנית מיוחדת
לסיוע לענף התיירות .יש לכם ידיד בכנסת ,אני רוצה להחזיר אתכם אל קדמת הבמה .עסקתי  24שנים בנושאים
בטחוניים ,עכשיו אני רוצה לעסוק בנושאים כלכליים .בהקשר זה ,נפשי יוצאת אל משרד התיירות".

להלן משך הלו"ז של הכנס היום ומחר:
יום שני:15.2 ,
 - 15:30ח"כ מיקי לוי – נציג "יש עתיד"
 – 16:30ח"כ אילת שקד – נציגת "ימינה"
 - 17:30ח"כ קרן ברק – יו"ר שדולת התיירות והשדולה לעסקים קטנים ובינוניים ,נציגת "הליכוד"
יום שלישי:16.2 ,
 -11:00ח"כ אורית פרקש הכהן – שרת התיירות ,נציגת "כחול לבן"
 - 12:00ח"כ עודד פורר – יו"ר השדולה לעסקים קטנים ובינוניים ,נציג "ישראל ביתנו"
 – 13:00ח"כ אחמד טיבי – יו"ר התנועה להתחדשות – תע"ל
 – 14:00עומר בר לב – נציג מפלגת "העבודה"
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