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  ,שלום רב

  

  2010 –ע "התש, ) מורי דרך–תיקון (הצעת חוק שירותי תיירות : הנדון

  

 HOLY LAND INCOMING TOUR OPERATORSוכן  GUIDING UNION, מרשייבשם 

ASSOCIATION (HLITOA) שלים מדריכי תיירות תושבי מזרח ירו300 - יותר מ המעסיקים ומאגדים ,

  :הריני לפנות אליכם כדלקמן

  

לאחרונה הונחה הצעת החוק שבנדון על שולחן הכנסת ולפיה לא יינתנו סיורי תיירות לקבוצת   .1

, ההצעה מוסיפה." מורה דרך מורשה שהוא אזרח ישראלי" אנשים אלא בליווי 11תיירי חוץ מעל 

מורה דרך מורשה "י " אף הוא עהלווי, סיור בישראל במהלכו נוסעים תיירים במספר כלי רכבכי 

תושבי ,  לפי דברי ההסבר של הצעת חוק זו."שהוא אזרח ישראלי בכל אחד מכלי הרכב כאמור

 ישראליות –עמדות אנטי "ועל כן הם עלולים לייצג " נאמנות כפולה"מזרח ירושלים מחזיקים ב

  ."בפני קבוצות תיירים אותן הם מדריכים

  

 משרדי תיירות 36 - מאגדים כHLITOA ,כי תיירות ומשרדי תיירות מדריהינם איגודי, מרשיי  .2

מקבלים פניות ישירות משרדי תיירות אלו . במזרח ירושלים ומרבית עיסוקם עם תיירי חוץ

 והם,  תיירי חוץ מידי שנה700,000 עד 600-000 -מקבוצות תיירי חוץ ומעניקים שירות לכ

בעלי רישיונות לעסוק בתחום  והם י מזרח ירושליםתושבשהינם רה דרך  מו300 -מעסיקים יותר מ

בעלי רישיונות מזה שנים של מדריכים אלה הם מרביתם . 1976 –ו "תשל, שירותי תיירותחוק י "עפ

. 1967לק מהם אף עוסק בתחום עוד מלפני  וחרבות ועוסקים בפועל בתחום מזה שנים רבות

וקצה אך ורק לאחר שהמדריכים מסיימים י חוק התיירות מ"כי קבלת רישיונות אלו עפ, להדגיש

. ח" ש30,000 -קורס תיירות מטעם משרד התיירות הישראלי האורך תקופה של שנתיים ועלותו כ

זהו עיסוקם היחיד המהווה מקור הכנסה בלעדי עבורם , עבור מרביתם המכריע של מדריכים אלו

   .ועבור משפחותיהם

  



  

  2

הרי , י אזרחות ישראלית יורשו לעסוק בתחוםלדרך בע ת החוק דורשת כי אך ורק מוריעהואיל והצ  .3

 הם עוסקים מזה ול לעסוק בתחום מקצועם ב"התוצאה הינה שלילת הזכות מכל מורי הדרך הנ

בלתי שלילת עיסוק זו מהווה פגיעה .  וזאת בהיותם במעמד של תושבי קבע ולא אזרחיםשנים רבות

  .חופש העיסוק:  המעוגנת בחוק יסודלחופש עיסוקדרך הקתית של מורי  בזכותם החומידתית

  

מהווה הפליה הנמצא בעירם שלילת זכותם של תושבי מזרח ירושלים מלעסוק בתחום זה , בנוסף  .4

שכן אין שונות רלוונטית בין מורי דרך בעלי מעמד של תושבי , גדם על רקע לאום ועל בסיס מעמדנ

הצעה האין ספק כי  .ות ישראלית בכל הנוגע לעיסוק בתחום התיירותקבע לבין אלו בעלי אזרח

 לאתרים הזהות והמסרים הפוליטים הנוגעים, מבקשת להכתיב את הנרטיב ההסטורי

תכלית זו של הצעת  הלכה למעשה .ממוקמים במזרח ירושליםבמיוחד אלו ה, התיירותיים

זה וכי העיסוק יהיה על רקע קובעת כי פלסטינים לא יהיו זכאים לעסוק בתחום החקיקה 

  . לפחותאידואלוגי אך ורק למי שמזדהה עם הזרם הציוני המרכזי

  

 למשפט הבינלאומי הקובע כי מזרח ירושלים הינה עיר  גםמנוגדת הצעת החקיקה הינה ,בנוסף  .5

לא כן המחייב את ישראל לא לפגוע במרקם החיים הכלכלי של תושבי העיר הכבושה ו, כבושה

הצעת החקיקה מבקשת למעשה לפגוע במעמד . ות ההסטורית והדתית של העירלפגוע בזה

ההיסטורי והזהות ההיסטורית של האתרים בירושלים בניגוד לחובות המוטלות על המעצמה 

כי הצעת החוק שבנדון מנוגדת לא רק , יוצא אם כן. הכובשת לפי המשפט הבינלאומי ההומניטארי

  .בינלאומיכי אם גם למשפט ה, למשפט הישראלי

  

  .ל"הנכם מתבקשים לפעול לאי אישורה של הצעת החוק הנ, לאור האמור לעיל  .6

  

  

  

  ,בכבוד רב                

   דין-עורכת , סאוסן זהר                

  

  


