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 ל' בשבט תש"פ
 2020בפברואר  25

 1100-0005-2020-670428 סימוכין:
 שלום רב,

 
 הורונת הקיפטיפול משרד התיירות במגהנדון: 

 
הכרזת ארגון הבריאות העולמי על מצב חירום עולמי בשל התפרצות נגיף הקורונה בסין 
ובמדינות נוספות, הובילה להחלטת ממשלת ישראל לפעול על מנת למנוע ככל הניתן את 

 התפשטות הנגיף בישראל. 
 

שר הפנים פרסם צווים האוסרים את כניסתם לישראל של אזרחים זרים ממדינות סין, יפן, 
 מקאו ודרום קוריאה. תאילנד,סינגפור, הונג קונג, 

 
הצו בנוגע לדרום קוריאה הוצא בשל גידול משמעותי במספר החולים בנגיף במדינה זו 

 ולאחר שנתגלה שתיירים קוריאנים ששהו בישראל, חלו בנגיף לאחר שובם לקוריאה. 
 .15.2.2020 -יובהר שקבוצה זו עזבה את ישראל ב

 

   Diamond Princes-עד כה נתגלו בישראל שני חולים בנגיף לאחר ששבו משייט באונית ה 
 

סינגפור, הונג קונג, מקאו ודרום קוריאה, נדרשו תאילנד, תיירים השוהים בארץ מסין, 
 להיכנס לבידוד עד עזיבתם את הארץ. 

 
ההנחיה לבודד תיירים ממדינות אלו ננקטת במסגרת הזהירות המונעת וקרוב לוודאי שלא 

 יתגלו חולים בקרבם. 
 

הימים האחרונים חלה על תיירים וישראלים  14 –הנחיית הבידוד למי ששהה במדינות אלו ב
 כאחד. 

 
ממשלת ישראל רואה חשיבות רבה לנהוג בכבוד בתיירים הנמצאים בישראל. על מנת למנוע 
מהם את הצורך לשהות בבידוד ארוך ומכביד בישראל הוחלט לארגן טיסות במימון 

 עזוב את ישראל. הממשלה עבור התיירים שלגביהם הוצא צו, שטיסתם בוטלה וביקשו ל
אתמול אורגנו שתי טיסות במימון ממשלתי מלא עבור תיירים מדרום קוריאה שטיסותיהם 

 בוטלו. התיירים לא נדרשו לשלם עבור טיסות אלו. 
 

משרד התיירות פועל בשיתוף מלא ופורה עם תעשיית התיירות ומטפל בכל מקרה בו תיירים 
 ה. נתקלו בקושי כלשהוא בעקבות התפרצות המגיפ

 
אנו פועלים על מנת לשמור על בריאותם של התיירים ואזרחי ישראל ובמקביל אנו פועלים 
לאפשר למאות אלפי תיירים השוהים בישראל, אשר לא חלה עליהם שום מגבלה, להמשיך 

 וליהנות בצורה מקסימלית מהביקור בישראל. 
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ר תוך ציפייה לעתיד שר התיירות, מנכ"ל וצוות המשרד פועלים ללא לאות לטיפול במשב
 ומתוך מטרה להמשיך את הפריחה של תעשיית התיירות. 

 
 בתקווה שנחזור לשגרת עשייה ברוכה מהר ככל הניתן ושכולנו נהיה בריאים. 

  
 
 
 

 בברכה,                           
 
 
 
 

 פיני שני                  
 סמנכ"ל בכיר חווית התייר               
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