--הודעה לתקשורת--

חדרי הכושר והסטודיו יישארו ביום ראשון  21.2.2021סגורים!
לא ניתן יד לאפליה בין המחוסנים לאלה שטרם התחסנו!
ארגון בעלי העסקים בענף הספורט והכושר בישראל (ע"ר) הינו גוף המאגד מאות עסקים מתחומי
מכוני הכושר ,הסטודיו והפעילות הגופנית המאורגנת ומייצג את העסקים בענף כחוק.
הארגון פעל לאורך משבר הקורונה בתיאום מלא עם משרדי הממשלה והבריאות ולעולם לא המליץ
לחברי הארגון לקחת את החוק לידיים ולפעול בניגוד להנחיות משרד הבריאות והתו הסגול.
נציגי הארגון נפגשו פעמים רבות עם שר הבריאות יולי אדלשטיין ונציגי משרדו והבהירו כי מתווה
הדרכון הירוק חושף את בעלי עסקי הכושר ,הסטודיו ובריכות השחייה לתביעות משפטיות ופרסום
שלילי חריף מצד לקוחות ואנשי צוות שטרם התחסנו ולא יורשו להיכנס למתקני האימון.
בנוסף ,ברור כי ללא רגולציה מתאימה ,כל מתווה תו ירוק הוא בלתי חוקי ובלתי ישים ולפיכך ,מתווה
הדרכון הירוק יוצר סלקטיביות בלתי חוקית ובלתי מוסרית ויביא בוודאות להפרות חמורות ואי ציות
של המלצות/תקנות משרד הבריאות בעסקים שיבחרו לפתוח את עסקיהם ביום ראשון .21.2.2021
משרד הבריאות אשר ניהל מסע דמוניזציה חריף והרסני מאין כמותו נגד ענף הכושר במהלך משבר
הקורונה ,יוצר כעת במדיניותו קניבליזם אכזרי בין בעלי העסקים בענף ומוצא לנכון להעניק "לקמפיין -
צאו להתחסן" "ביצת הפתעה" בדמות חדרי הכושר ,הסטודיו ובריכות השחייה ,זאת על חשבונם וגבם
של בעלי העסקים המדממים ,אשר נסגרו בהוראת משרד הבריאות במשך חודשים רבים ומצויים
במשבר כלכלי עמוק.

העסקים קורסים! פתיחת העסקים בדרכון ירוק ,בסבסוד המדינה בלבד!
לאור קצב המתחסנים בישראל ,רק  25%עד  30%מפוטנציאל הלקוחות של ענף הכושר ,עומדים
כעת בקריטריונים המאפשרים להם לחזור ולהתאמן במסגרת מאורגנת.
הארגון לא יכול לקבל מצב בו בעלי העסקים יהיו מחויבים לעמוד ב –  100אחוז הוצאות על עסקיהם
בזמן שפוטנציאל המחזור העסקי נגזר מ  25 -אחוז מהלקוחות בלבד!
כל מתווה של פתיחת העסקים בענף הספורט והכושר דורש פרק זמן התארגנות טכנית ,גיוס עובדים
ולקוחות ,עידוד הלקוחות ואנשי הצוות ללכת להתחסן וכו'  45יום מינימום מרגע קבלה ופרסום כל
החלטה ע"י משרד הבריאות.
יש לקחת בחשבון כי גם לאחר חזרה מלאה של ענף הספורט והכושר לפעילות ,בעלי העסקים לא
יתחילו את פעילותם מהנקודה בה נכפה עליהם לסגור את עסקיהם ורבים מהם יחזרו סמוך לנקודת
ההתחלה של פעילותם העסקית מבחינת גיוס הלקוחות והעובדים.
נציגי ארגון בעלי העסקים בענף הספורט והכושר (ע"ר) מקבלים בשאט נפש ובאכזבה מרה את
התנהלות משרד הבריאות ,קבינט הקורונה וממשלת ישראל בנוגע למדיניות פתיחת העסקים בדרכון
ירוק למחלימים מקורונה ומחוסנים בלבד וקוראים לשר הבריאות וראש הממשלה להיפגש בהקדם
עם נציגי הארגון לצורך יצירת מתווה ישים לפתיחת הענף.
מאות בעלי עסקים בענף הספורט והכושר אשר חתמו על עצומה הקוראת לא לפתוח את עסקי
הספורט והכושר ביום ראשון ,21.2.2021
מצפים ממשרד הבריאות ,קבינט הקורונה והממשלה לפעול בשיקול דעת ואחריות כלפי ציבור צרכני
הספורט ,הכושר ו בעלי העסקים בענף ולהישמר מלהביא למצב בו הם מעמידים את הציבור ואת בעלי
העסקים מול שוקת שבורה ומצבים בלתי אפשריים.
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FFNDWMQSkMDqMmDTwfnjJlrTSfwDfGSF
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