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המתווה הוכן ע"י מטה עתיד התיירות והמטה להצלת תיירות חו"ל בשיתוף עם עו"ד דויד שפרכר ,מומחה בדיני תעופה
ותיירות וראש הועדה לדיני תיירות ותעופה של לשכת עורכי הדין בישראל
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 :Tagמטה עתיד התיירות ,פתיחת השמיים ,המטה להצלת תיירות חו"ל ,דויד שפרכר

מתווה חדש לפתיחת השמיים הוכן ע"י מטה עתיד התיירות והמטה להצלת תיירות חו"ל בשיתוף עם עו"ד דויד שפרכר
,מומחה בדיני תעופה ותיירות וראש הועדה לדיני תיירות ותעופה של לשכת עורכי הדין בישראל .המתווה מסתמך על
המתווה שהכינו ארגונים בינ״ל .IATA,EASA,FAA,ICAO :
המתווה המוצע מוגש יחד עם הנחיות והמלצות אפידמיולוגיות כגון אלה של הוועדה מטעם איגוד רופאי בריאות
הציבור בישראל והועבר אתמול לפרופ רוני גמזו ,לשכת רוה״מ ,ראש המל״ל ,מנכ״ל רש״ת ,שר הבריאות ,שרת
התחבורה ,שר התיירות ,ח״כ מיקי לוי ,יו״ר ועדת קורונה ח״כ יפעת שאשא ובכירים נוספים.
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המתווה כולל:
.1שימוש באפליקציה בדומה למערכת  APISהקיימת כבר שנים רבות לכניסה למדינות שונות .התאמת האפליקציה
לחוקי הגנת הפרטיות הרלוונטיות בישראל ובחו"ל והיא תשמש גם ,בהסכמת הנוסע ,לצרכי מעקב במהלך הנסיעה.
.2המתווה מתייחס לנוסעים ללא אבחנת המדינה וצבעה )ירוקה/אדומה( ומותנה בבדיקה אחת בלבד שתתבצע ע"י
הנוסעים היוצאים מישראל  72שעות לפני היציאה מהארץ ,כנ"ל לגבי הנוסעים הנכנסים שיבצעו את הבדיקה בארץ
המוצא.
.3נדרשת פוליסת ביטוח המכסה על .Covid -19
.4לגבי ניהול קבוצות תיירים מאורגנות מחו"ל:
א .מרבית התיירים מגיעים ממקומות סגורים ומוגדרים וניתן לדעת מראש את מקורם וזהותם של המשתתפים
)כנסיות/אוניברסיטאות וכדומה(.
ב .הכניסה והביקור בארץ יהיו מוגדרים כקפסולת תיירים סגורה מלווה ע"י מורה דרך ונהג אוטובוס צמודים במהלך
שהותם בארץ.
ג .האתרים בהם יבקרו מוזמנים מראש ובכל מקרה מאפשרים כניסה מוגבלת של מס' מבקרים בטווחי זמן ספציפיים
עפ"י קפסולות.
.5לגבי ישראלים השבים ארצה :כמו התיירים ,תתבצע בדיקה  72שעות לפני העליה למטוס.
למתווה יתרונות משמעותיים:
.1
.2
.3
.4

חידוש תנועה אווירית בין ישראל לעולם.
הקטנה משמעותית של נגועי קורונה הנכנסים ארצה.
הקטנת סיכויי הידבקות בטיסות )הבדיקה מתבצעת לפני העליה למטוס(.
מניעת בידוד בכניסה לישראל.

מיותר לציין שפתיחת השמים תשיב לעבודה חלק מרבע מיליון עובדי ענף התיירות ותסייע לכלכלה ולמשק בישראל.
ממשלת ישראל ,כפי שהבטחתם  -יישום ההמלצות המקצועיות ופתיחת השמים ב.16/8/20-
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