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קובץ פקודות קבע  
عاملل لااجررااء ااصدداارر تصرريیح ددخوولل االى إإسرراائيیلل  

سيیاحة  
1. :عامم   

في االسنووااتت ااألخيیررةة يیتططوورر فررعع االسيیاحة في منططقة يیهھوودداا وواالسامررةة بشكلل كبيیرر٬، هھھھذذاا االفررعع هھھھامم  .1
.جدداا للنموو ااالقتصادديي في منططقة االسلططة االفلسططيینيیة  

ء ووبشكلل يیتمم ااصدداارر تصارريیح االددخوولل االى إإسرراائيیلل لصالح عمالل االسيیاحة بحسبب هھھھذذاا ااالجرراا .2
.  حسبب سرريیانهھا منن حيینن آلخرر"ووضع االتصارريیح"  لتعليیماتتخاضع   

2. :االهھددفف   

.تعرريیفف معايیيیرر الصدداارر تصرريیح ددخوولل االى إإسرراائيیلل لعاملل االسيیاحة .1  

.تعرريیفف فررعع عملل عمالل االسيیاحة .2  

.معالجة ططلباتت االعملل في مجالل االسيیاحة ططرريیقة ووصفف .5  

3. :تعرريیفف   

حة في منططقة يیهھوودداا وواالسامررةة٬، االذذيي لدديیهھ مووااططنن فلسططيیني يیعملل في مجالل االسيیا: عاملل االسيیاحة
عالقاتت سيیاحة ووتجاررةة مع جهھاتت سيیاحيیة في ددوولة إإسرراائيیلل وومصاددقق عليیهھ منن قبلل ووززااررةة االسيیاحة 

.االفلسططيینيیة  

4. :االططرريیقة   

تقددمم ططلباتت االتصارريیح االى مكتبب ااالررتباطط بووااسططة ووززااررةة االسيیاحة االفلسططيینيیة/ االعالقاتت االددااخليیة  .1
.تمم قبوولل ططلباتت بشكلل مباشرر بمصاددقة ررئيیسس االقسمم االلوواائيااللوواائي٬، في حاالتت شاذذةة يی  

:االووثائقق االتي يیجبب ااررفاقهھا بالططلبب .2  

1( .ااستماررةة ططلبب االحصوولل على تصرريیح   

2( .صووررةة بططاقة االهھوويیة   

3( ووززااررةة االسيیاحة االفلسططيینيیة االذذيي يیفصلل ااعمالل مقددمم االططلبب  مدديیرر عامم ووثيیقة مووقعة منن قبلل 
.في مجالل االسيیاحة  

4( ووثيیقة منن جسمم ااوو هھھھيیئة إإسرراائيیليیة تشيیرر االى عالقاتت تجارريیة ووسيیاحيیة بيینن ااألططرراافف٬،  
. بشكلل مشابهھ إلجررااء االذذيي يیتمم عنن ططرريیقق منح تصارريیح لقاء االعملل  

االتي يیططلبب ااصدداارر تصارريیح عمالل ) بملكيیة سكانن فلسططيینيیيینن( وواالسامررةة يیهھوودداا منططقة في االمصالح .5
:االسيیاحة منن ااجلهھا  

1( .ظظائفف كبيیررةة منن قبلهھممأأصحابب فناددقق ووأأصحابب وو   

2( .أأصحابب مططاعمم للسيیاحة   

3( .أأصحابب شرركاتت سيیاحة وونقليیاتت   

4( .أأصحابب حوواانيیتت تذذكارريیاتت ووما شابهھ   

تكوونن على أأساسس أأوواامرر "ووضع االتصارريیح" كما تتمم حتلنتهھا بيینن  – مصاددقة ووصالحيیاتت معايیيیرر .8
. االحيینن ووااآلخرر  
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קובץ פקודות קבע  
 5. :االتشدديیدد   

سططيینيیة لصالح تصدديیقق حقيیقة اانن االمووااططنن يیررفقق كلل ططلبب بووثيیقة االمدديیرر االعامم لووززااررةة االسيیاحة االفل .1
  .يیعملل في مجالل االسيیاحة بشكلل قانووني في منططقة يیهھوودداا وواالسامررةة


