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 לישראל תיירים/ נוהל הנפקת היתרים למדריכי טיולים

 
 

 :כללי .1

' קיימת האפשרות ליציאת תושבים פלס', הפלס' במסגרת ההקלות לאוכ
 .'הינם נציגי משרד התיירות הפלס, מדריכים אלה. להדרכת תיירים בישראל

 :מטרה .2

הגדרת דרך הטיפול בבקשות להנפקת היתרים עבור מדריכי הטיולים 
 .לכניסה לישראל

 : שיטה .3

 :הגדרה .א

י "שהוסמך ע' תיירים בישראל הינו תושב פלס/ מדריך טיולים (1
 . ככזה' משרד התיירות הפלס

 .תיירים ילווה קבוצות תיירים המגיעות לישראל/ מדריך הטיולים (2

 :  טיפול בבקשות למדריכי טיולים .ב

 :הגשת הבקשות (1

אל ' י משרד התיירות הפלס"הבקשות תוגשנה אך ורק ע (א
 . ל בלבד"ק בי"מת

ג מסמך רשמי "הבקשות תוגשנה ברשימות מסודרות ע (ב
 .'ממשרד התיירות הפלס

המאמת , לבקשות יוצמדו מסמכי משרד התיירות הישראלי (ג
 .כי התושבים המופיעים בבקשה אכן מדריכי טיולים מורשים

שם , ז.ת)הבקשות תוגשנה בצירוף כלל הפרטים הנדרשים  (ד
 .(מקום מגורים, גיל, מרובע

 :הנפקת ההיתרים (2

ללא האצלת הסמכות ) ל"א בי"קתי "הבקשות תאושרנה ע (א
 .ק"או הרמת (לסגנו

 :תנאים להנפקת ההיתרים (ב

 "  מדריך תיירות ":מטרה (1)

אלא אם כן הוגש ליעד -  ישראל למעט אילת :יעד (2)
 .ספציפי בישראל

 00:00-00:00 :שעות (3)

  עד שלושה חודשים:משך (4)

 מ" יש צורך בכר:מ"כר (5)
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 30:  (בהתאם לסטאטוס הרשאות עדכני) קריטריון (6)
 .(ללא קשר למצב משפחתי)ומעלה 

באופן חד " מידע על תושב"יש להזין הערה במערכת  (7)
 .פעמי טרם הנפקת היתר בפעם הראשונה

 .עבור מנועים: אבחון ביטחוני (8)

 לפי סטאטוס ההרשאות:מכסה (9)

 :ק"היתרים בסמכות רמת (ג

 ל"תושבים שאינם תושבי גזרת בי (1)

 :היתרים בסמכות מפקד אזור (ד

 עבור מנועים (1)

 חריגי גיל (2)

 מ"חסרי כר (3)

 :דגשים .4

 .ל בלבד"ק בי"י מת"ענושא מדריכי הטיולים לישראל ירוכז ויטופל  .א

ל בלבד לאשר הנפקת היתרים עבור תושבים "ק בי"בסמכות רמת .ב
 .ל" מגזרת בישאינם

 (או דיווח מבצעי)א מסמך "יוציא הקת, באם מונפקים היתרים מסוג זה
 .קים הרלוונטיים ולמפקדה אודות הנפקת ההיתרים הללו"למת
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