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תכנון הביקור:
תיירים מגיעים לישראל מסיבות שונות כמו סיור תיור ,עסקים ,טיפול רפואי ולמגוון עבודות
זמניות .סוג האשרה מוגדר לפי חוקי התיירות ,ולפי מטרת הביקור העיקרית של האורח.
לתשומת לבכם ,מתן אשרה אינו מבטיח כניסה לארץ.

ביקורת גבולות
עם הגעת המבקר לישראל ,יתקיים בידוק ביטחוני והמבקר יתבקש להציג דרכון בעל תוקף של
חצי שנה לפחות מיום יציאתו מהארץ.

דרכונים ואשרות
על כל מבקר להציג דרכון בעל תוקף של חצי שנה לפחות .מבקרים ללא זהות לאומית חייבים
תעודת מעבר עם אשרה לארץ שהנפיקה אותו נציגות או שגרירות ישראל בחו"ל.

אשרות תייר
אזרחי ארצות רבות פטורות מהשגת אשרה מראש .על כל תייר לבדוק ,לפני צאתו לביקור
בארץ ,האם יש צורך באשרה מנציגות ישראל המקומית .באתר משרד החוץ קיימת רשימה
המציינת את הארץ והדרישה לאשרה:
http://mfa.gov.il/MFA/ConsularServices/Documents/VisaRequirements -Tourists.pdf

כל מבקר חייב להציג דרכון הניתן לסריקה ע"י מערכת מחשוב בינ"ל .אם מבקר מגיע עם
כרטיס מעבר בלבד עליו להמציא אשרה מנציגות ישראל בארץ מושבו .מידע נוסף זמין באתר
של משרד החוץWWW.MFA.GOV.IL :
מבקרים עם אשרת תייר רשאים להישאר בישראל עד שלושה חודשים מיום הגעתם ,ובהתאם
לתנאי האשרה שניתנה להם במעבר הגבול .מבקרים המבקשים לעבוד בישראל חייבים לבקש
את האישורים המתאימים מרשות האוכלוסין.

הכניסה לישראל והגייטפס האלקטרוני
כרטיס "גייטפס אלקטרוני" החליף את הליך החתמת דרכון בכניסה ויציאה מהארץ .הכרטיס
משלב את הנתונים הבסיסיים המצויים בדרכון הכולל תמונה ,מועד כניסה לארץ וסוג אשרת
הכניסה כולל תוקפה .כרטיס חכם זה נותן מענה לעקרונות הביטחון ולצרכים התיירותיים.
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הכרטיס מאפשר לתייר/ולאזרח לצאת לאזור איסוף המזוודות דרך שערים אוטומטים .התייר
נדרש לשמור את כרטיס הזיהוי הזה למשך כל תקופת ביקורו בארץ.
כמוכן ,באמצעות כרטיס זה ניתן יהיה לממש את זכויות התייר כמפורט בפרק של המכס
והמע"מ.
מומלץ לתיירים שאינם מעוניינים כי דרכונם יוחתם במעבר הגבול בישראל לבקש זאת
מהפקיד בביקורת גבולות ולבקש תעודת שער יציאה.

הכניסה לישראל דרך מעברי הגבול היבשתיים
 .1אזרחי ארצות רבות המגיעים מארצות פטורות מהשגת אשרה מראש יכולים
לקבל ויזה לישראל לשלושה חודשים בצד הירדני והמצרי של המסוף .
 .2זאת למעט אזרחים ממדינות שמחייבות הצטיידות בוויזה מראש מנציגות
ישראל בחו"ל.
 .3תיירים המגיעים מירדן יכולים לפנות לשגרירות ישראל בירדן בטל':
962 6696511
 .4תיירים המגיעים ממצרים יכולים לפנות לשגרירות ישראל במצרים בטל':
202 3610528/545
 .5שעות הפתיחה במעברים משתנות בהתאם לעונות השנה.
 .6לתשומת ליבכם ,שעות הפתיחה אינן זהות במעברים השונים.
 .7ניתן לבקש התערבותו של המנהל התורן במשמרת ,לגבי כל בעיה בהליך
המעבר.
 .8יש להקפיד על הוראות משרד החקלאות המופיעים על גבי השילוט במסוף.
 .9יש להימנע מהכנסת מוצרים אסורים לארץ.

הארכת הביקור
ניתן להאריך את הביקור (תמורת אגרה) במשרד רשות האוכלוסין הקרוב אליך.
ניתן לפנות לטלפון מספר:

. 1 700 55 1111

ניתן למלא את הטופס מהאתר
https://www.gov.il/he/service/request_for_extension_tourisem_visa_or_visitor_visa

ולשלוח ללשכת האוכלוסין הקרובה אליכם.

מכס
להלן הקישורית למדריך המכס המלא המופק ע"י רשות המיסים לאזרח הישראלי:
https://taxes.gov.il/customs/PersonalImport/Documents/CustomsReturningPa
ssanger.pdf
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מכס ומע"מ לתייר:
עפ"י חוק מס ערך מוסף בישראל ,על מיגון של שירותי תיירות הניתנים לתייר (תושב-חוץ) בעת
שהותו בישראל ,חל מע"מ בשיעור אפס.




השירות ניתן לתייר השוהה בישראל עפ"י אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב ,2/ב,3/
ב , 4/או למי שנכנס לישראל עפ"י צו או היתר מיוחד (דיפלומטים ,נציגי מדינות-חוץ,
וכו').
קיימת רשימה שלמה של שירותים הניתנים לתייר בזמן ביקורו בארץ ,שעליהם חל
מע"מ בשיעור אפס .נא לעיין במדריך המקוון:
INFORMATION GUIDE FOR TOURISTS
http://ozar.mof.gov.il/ita2013/eng/mainpage.htm

לתשומת לב הנוסעים ,המעבר דרך גשר אלנבי כורך בתוכו תקנות מיוחדות .מבקרים בין
ישראל וירדן רשאים לשאת עמם בכניסה לישראל לא יותר מערך של  2000דינר ירדניים .
המדריך לעיל מתייחס לכל המעברים האחרים בלבד אלנבי ,ונוגע לכל אלו הנכנסים לישראל
.
היציאה מכל טרמינל בין לאומי וכן בשדה התעופה כמו במעברי הגבול ,מתפצלת למסלול אדום
או מסלול ירוק .מבקרים אשר אין להם על מה להצהיר רשאים לעבור במסלול הירוק.

היציאה מישראל בשדה תעופה
תיירים המבקשים לממש את זכותם להחזר מע"מ מתבקשים לפנות לדלפק של החזר המע"מ
בטרם תחילת תהליך היציאה מהארץ.
המבקרים חייבים להגיע לשדה התעופה שלוש שעות לפני המראה.
מתקיים תהליך בידוק ביטחוני מזורז לפני מעבר לדלפק חברת התעופה .הכבודה נבדקת ע"י
מערכות משוכללות רק לאחר בידוק זה ללא נוכחות הנוסעים .על פי הנחיות הבודק ,ניתן
להמשיך לרישום בדלפק.
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בידוק דרכון ביציאה בשדה תעופה
לאחר הרישום בדלפק חברת התעופה ,ממשיכים נוסעים לביקורת דרכונים .על הנוסע להציג
את הדרכון וכרטיס הטיסה והכבודה הנישאת ביד.

מידע ליוצאים במעברי הגבול היבשתיים


שעות הפתיחה במעברים משתנות בהתאם לעונות השנה.



לתשומת ליבכם ,שעות הפתיחה אינן זהות במעברים השונים.



ניתן לבקש התערבותו של המנהל התורן במשמרת ,לגבי כל בעיה בהליך המעבר.



יש להקפיד על הוראות משרד החקלאות המופיעים על גבי השילוט במסוף.



יש להימנע מהכנסת מוצרים אסורים לארץ.



יוצאים במעברים היבשתיים לירדן שאינם מעוניינים שדרכונם יוחתם ביציאה
מתבקשים להודיע על כך לבקר הגבול ולבקש תעודת שער.

אגרות מעבר:
להלן הנחיות מרשות שדות תעופה לציבור הנוסעים היוצאים מהארץ ממסופי הגבול היבשתיים:
נהר הירדן ,אלנבי ,יצחק רבין וטאבה:
נוסע/ת היוצא/ת מגבול מדינת ישראל לירדן או מצרים ,חייב/ת עפ"י תקנות רשות שדות
התעופה (אגרות במסופי הגבול) התשנ"ה  ,1994 -בתשלום לרשות שדות התעופה של אגרת
מעבר לנוסע יוצא .פרטים באתר רשות שדות התעופה.
תעריף האגרה/ות הוא מתחדש מדי שנה בראשון לינואר ועד  31בדצמבר.

מידע לראשי קבוצות:


במקרים מיוחדים ,ניתן לפנות ,מראש ,אל מנהלי המסופים בבקשה לאשר מעבר
קבוצת תיירים בשעה מאוחרת יותר (מעבר לשעות הפעילות) .יש לזכור כי תאום
של מעבר מאוחר כזה חייב להיעשות משני צידי המעבר ולכן יש להצטייד באישור
מבעוד מועד.



קבוצות תיירים חייבות להגיע למעבר לפחות שעה לפני סגירת המעבר.
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חשוב לתאם מראש מעבר קבוצות תיירים עם הנהלת המסוף ,על מנת שיוכלו
להיערך בהתאם .מצ"ב טופס דיווח .דיווח מראש יכול לקצר את זמני ההמתנה
בתורים ולהקל על התיירים.

 )2הבהרות נוספות ודיווחים ניתן לקבל באתר רשות שדות תעופהwww.iaa.gov.il :
 )3במשרד התיירות ניתן לפנות לגב' ננסי שדלז ,מינהל תקינה ,תפעול ואיכות השירות ,
 Nancys@Tourism.gov.ilטלפון050 6214127 :

מידע לבודדים:


בדקו את תוקף דרכונכם -עליו להיות בתוקף לפחות לשישה חודשים .לידיעתכם ,לא
ניתן להאריך את תוקף הדרכון במסוף.


על מנת לחסוך עמידה בתורים ,מומלץ לרכוש אגרת מעבר בבנק הדואר -ללא
תוספת עמלה.



לעוברים ברכב ,אנא וודאו שרישיון הנהיגה בתוקף ושרכבך אינו משועבד או
מעוקל.



מומלץ לנוסעים ברכבים פרטיים לשוב לישראל בשעות הצהריים על מנת
למנוע עיכובים בלתי צפויים.

מידע לנוסעים עם מוגבלויות

מסופי הגבול תוכננו לנגישות נוסעים בעלי מוגבלויות .קיימת התייחסות לצרכים המיוחדים
ומתן פתרונות לציבור הנוסעים זה כדי לאפשר להם קבלת שירות באופן עצמאי ואישי.
במסגרת השירות ניתן גם לפנות לעובדי המסוף לקבלת סיוע ועזרה מראש.
המעבר במסופים ,הן ליוצאים והן לנכנסים ,קל להתמצאות ,נגיש לבעלי מוגבלויות
ומאפשר תנועה רציפה בכל כיוון .במגרשי החנייה סומנו עמדות חנייה לנכים .עמדות
החניה קרובות ונגישות למבנה המסוף .ניתן לקבל במסוף כסאות גלגלים ללא תשלום,
שיעמדו לרשות הנזקקים עד ליציאתם מהמסוף .השירותים הציבוריים במסוף נגישים
ומותאמים לכיסאות גלגלים.
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: לכבוד
_________  מסוף- מנהל תורן

: הקבוצה באחריות חברת.הרינו להודיע על כניסת קבוצת נוסעים לישראל דרך המסוף
_________
:) בשעה ( משוערת
מעורבים

תיירים

: בתאריך

ישראלים

: ביום
_ ___________

: מספר הנוסעים בקבוצה ולאום

:  הקבוצה באחריות חברת.הרינו להודיע על יציאת קבוצת נוסעים מישראל דרך המסוף
:) בשעה ( משוערת
: בתאריך
: ________ ביום
מעורבים

תיירים

ישראלים

: מספר הנוסעים בקבוצה ולאום

TO THE ATTENTION OF:
DUTY MANAGER - BORDER TERMINAL at ______________

WE WOULD LIKE TO INFORM YOU ON THE ARRIVAL OF A GROUP ENTERING ISRAEL
ARRIVAL DATE: _________________ DAY: _____________

TIME: ______

AGENCY NAME: __________
PAX NUMBER and NATIONALITY: ________

ISRAELIS

TOURISTS

MIXED

WE WOULD LIKE TO INFORM YOU ON THE DEPARTURE OF A GROUP EXITING ISRAEL
DEPARTURE DATE: ________________ DAY: ________

TIME: __________

AGENCY NAME: __________
PAX NUMBER and NATIONALITY: ________

ISRAELIS

TOURISTS

MIXED

הנהלת המסוף ממליצה לשלם האגרות מראש
לקבלת מידע נוסף אודות נהלי המעבר ותשלומי האגרה ניתן להתקשר ישירות
.למסוף

WE RECOMMEND YOU TO PAY THE BORDER TAX IN ADVANCE AT THE MAIN POST
OFFICE

פרטים נוספים על מעברי הגבול היבשתיים בכלל ועל מסוף טאבה בפרט ניתן לקבל באתר:
FOR FURTHER INFORMATION PLEASE LOOK AT THE ISRAEL AIRPORT ASSOCIATION:
http://www.iaa.gov.il/RASHAT/en-US/Borders/Menachem Begin
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מעברי גבול לישראל
שדות תעופה
נתב"ג
עובדה

גבולות עם ירדן:
 מעבר נהר הירדן



( הנקרא גם מעבר שייח חוסיין)

מעבר גשר אלנבי (הנקרא גם מעבר מלך חוסיין) -
המעבר מיועד לתיירים ,לישראלים בעלי וויזה מיוחדת
לירדן ולפלסטינאים.

 מעבר יצחק רבין

(נקרא גם מעבר ערבה-עקבה)

גבול עם מצרים:
 מעבר מנחם בגין
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מידע כללי
בישראל שני שדות תעופה בינלאומיים ו  5 -שדות תעופה פנים ארציים .השדה הגדול ביותר
בישראל הינו נתב"ג.
שדה תעופה נתב"ג
נמל התעופה בן-גוריון (ראשי תיבות נתב"ג) הוא נמל התעופה הבינלאומי הגדול בישראל,
ומשמש כשער הכניסה הראשי למדינה השדה מופעל על ידי רשות שדות התעופה .רוב
הנכנסים לישראל מגיעים דרך שער זה.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר רשות שדות התעופה:
http://www.iaa.gov.il/he-IL/airports/BenGurion/Pages/default.aspx

נמל התעופה עובדה
הטרמינל של נמל עובדה נפתח רק כאשר קיימת פעילות של טיסות אזרחיות ומסחריות.
מידע נוסף על פעילות שדה תעופה עובדה ניתן למצוא באתר של רשות שדות התעופה:
www.iaa.gov.il

טלפון08-3675387/ 08-6378542 :

שדה התעופה עובדה משמש בשנים האחרונות כשער כניסה ויציאה לתיירות צ'רטרים ממדינות
שונות באירופה  .שדה זה הינו זמני עד להקמת שדה התעופה רמון לצד פארק תמנע .בנוסף,
גם ישראלים יכולים לטוס לאירופה עם חברות הטיסה הפועלות בנמל התעופה .מידע נוסף
ניתן למצוא באתר רשות שדות התעופה:
http://www.iaa.gov.il/he-IL/airports/ovda/Pages/default.aspx
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מסוף נהר הירדן
מסוף נהר הירדן משמש למעבר גבול בין ישראל לירדן עבור אזרחים ישראלים ותיירים
זרים .מעבר הירדן שוכן על פרשת דרכים בינלאומית בין ישראל ,ירדן וסוריה בקרבת
בית שאן.

טלפונים חיוניים ושעות פעילות
רשימת טלפונים חיוניים ושעות פעילות:
טלפון

פירוט
מרכזיית המסוף
מכס מסוף נהר הירדן
משטרת הגבולות
שירותי אח"מ

פקס

04 6093400
04 6480018
04 6481103
04 6584042

04 6586421
04 6581098

לאופר תעופה – ג'י.אייץ.איי

שירותי בנק וביטוחים
מוניות מסוף נהר הירדן
שגרירות ירדן בישראל
שגרירות ישראל בירדן

04 6060368
04 6585834
03 7517722
00962 6696511

שעות פעילות כל הגופים המיוצגים זהות לשעות פעילות המסוף.
שעות קבלת קבוצות ובודדים:
ימים א'  -ה'.06:30 - 20:00 :
שישי  -שבת:

.08:00 - 19:00

המסוף פועל במשך כל השנה ,למעט יום כיפור וראש השנה המוסלמי -עיד אל היג'רה .לפני
מועדים וחגי ישראל מתפרסמות הודעות בתקשורת על שינויים בשעות הפעילות .מומלץ לעקוב
אחריהן ולברר גם במסופים עצמם מהן שעות הפעילות המדויקות.

תחבורה למסוף וממנו
מוניות שירות לנסיעה מהמסוף לכל רחבי הארץ.
רכב פרטי  -ניתן לעבור עם הרכב לירדן או להחנות בחניון הצמוד למסוף  -בתשלום.
לידיעתכם :לא קיימת תחבורה ציבורית המגיעה למסוף -ניתן להגיע בתחבורה ציבורית
לבית שאן ומשם במונית למסוף.

ליוצאים ברכב
החלפת לוחית זיהוי בצד הירדני  +ביטוח בצד הירדני.
ביטוח בצד הישראלי.
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מעבר אלנבי
מסוף אלנבי משמש כמעבר גבול בין ישראל לירדן ובין הרשות הפלסטינאית לירדן.
רשאים לעבור במסוף :פלסטינאים ותיירים .רק ישראלים שהם בעלי וויזה מיוחדת,
משגרירות ירדן בישראל בלבד ,בה אושרה הגישה דרך מעבר אלנבי רשאים לעבור במסוף
זה.
עפ"י הסכמי אוסלו משנת  '94עם הרשות הפלסטינאית והסכם השלום עם ירדן ,רשות שדות
התעופה היא זו שמפעילה את מסוף גשר אלנבי .פלסטינאים הנוסעים לחו"ל משתמשים
במסוף זה כדי לעבור מהרשות הפלסטינאית לירדן ומשם באפשרותם לטוס לחו"ל .
תיירים אשר מעוניינים לנסוע לירדן חייבים להצטייד מראש באשרה יציאה לירדן .תיירים
המגיעים מירדן דרך גשר אלנבי יכולים לחזור ע"י הצגת אשרת היציאה.

לידיעתכם:
 כל היוצא ברכב ממסוף אלנבי לירדן ,ישלם עבור ביטוח חובה.


חל איסור לעבור לירדן עם אופנוע.



מוניות וכלי רכב שכורים אינם רשאים לעבור לירדן.

טלפונים חיוניים
פירוט

טלפון

פקס

02 - 5482600
02 - 9409187
02 - 9406555
02 - 9407444
02 - 9943375
02 - 9943492
02 - 9947301

02 -9943289
02 -9409207
02 -9944359
02 -9407440
02 -9943394

הנהלת המסוף
משרד הפנים
מכס מסוף אלנבי
משטרה
מת"ק
משרד החקלאות
חברת הדואר
מסעדה
שירותי אח"מ -לאופר תעופה – ג'י.אייץ.איי

02 -9947301
02 -9400137
02-9409041

02-9409041
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שעות פעילות המסוף
הפעילות במסוף אלנבי מתבצעת  7ימים בשבוע במשך כל השנה ,למעט יום כיפור והיום
הראשון של חג הקורבן המוסלמי בו האגף הפלסטיני סגור.

לפני מועדים וחגי ישראל

מתפרסמות הודעות בתקשורת על שינויים בשעות הפעילות .מומלץ לעקוב אחריהן ולברר גם
במסופים עצמם מהן שעות הפעילות המדויקות.
השעות למעבר קבוצות תיירים הנכנסים לישראל מירדן :
 .1בימים ראשון עד חמישי כניסת קבוצות תיירים בין ירדן וישראל דרך גשר קינג חוסיין
(מעבר אלנבי) תתאפשר עד לשעה . 20:00
 .2בימים שישי שבת תנועת קבוצות תיירים בין ירדן וישראל דרך גשר קינג חוסיין
(מעבר אלנבי) תתאפשר עד לשעה .12:00
 .3מומלץ להודיע ולתאם מראש על כניסת קבוצות מאורגנות לתיירות לארץ ,באמצעות
פקס' מס'  02-9943289 -ו/או מייל  Allenby-info@iaa.gov.ilולעידית בן
ארי .050 6214070 , IditB@tourism.gov.il

תחבורה אל המסוף וממנו
 .1שירות מוניות למזרח ירושלים.
 .2מוניות מכל רחבי הארץ.
 .3קו אוטובוס  961מירושלים ומטבריה וקו  966מירושלים ומקצרין.
תחנת האוטובוס נמצאת בכביש  ,90בצמוד לשער הכניסה העליון למסוף .משער
זה ניתן להיכנס למסוף במונית בלבד.
 .4ביציאה מהמסוף  -יש להגיע במונית עד לשער העליון ומשם ניתן להמשיך
באוטובוס לכיוון ירושלים או לטבריה והצפון.
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מעבר יצחק רבין
מסוף יצחק רבין הנקרא בעבר מסוף ערבה ליד אילת ,משמש מעבר גבול בין ישראל לירדן
עבור ישראלים ותיירים זרים ,למעט תושבי שטחים.
רוב הנוסעים ,עוברים במסוף בקבוצות היוצאות לטיול חד יומי לפטרה ,חלקן באופן אקראי
מבתי מלון באילת וחלקן כקבוצות מאורגנות מחו"ל.

שעות פעילות וטלפונים חיוניים
שעות פעילות המסוף:

א'-ה' .06:30 - 19:00 -
ו' +שבת .08:00 -19:00 -
ביום כיפור וראש השנה המוסלמי  -המסוף סגור .לפני מועדים וחגי ישראל מתפרסמות הודעות
בתקשורת על שינויים בשעות הפעילות .מומלץ לעקוב אחר השינויים ולברר גם במסופים
עצמם מהן שעות הפעילות המדויקות.
שם
הנהלת המסוף
מכס מסוף יצחק רבין
ביקורת הגבולות
יחידת קישור לכוחות זרים
שגרירות ירדן בישראל
שגרירות ישראל בירדן

טלפון
08-6300555
08-6300400
08-6336753
08-6302425
03-7517722
00962655524680

פקס
08-6336844

אמצעי תחבורה למסוף
ניתן להגיע למסוף באמצעות מונית ,מונית שירות מאילת או רכב פרטי.
ניתן להמשיך עם הרכב לירדן או להחנותו בחניון הצמוד למסוף.
אין תחבורה ציבורית אחרת אל המסוף וממנו.

קבלת ויזה לירדן במסוף הירדני:
לפרטים -שגרירות ירדן בישראל ,טל'. 03 - 7517722 :
לתשומת לבכם :מעת לעת יתכנו שינויים בנהלים לקבלת האשרה .ניתן להתעדכן
בשגרירות ירדן בישראל.
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יציאת רכב פרטי לירדן
כלל התשלומים החלים על נוסע ללא רכב ,חלים גם על נוסעי הרכב ,בנוסף לתשלומים
הבאים:


תרגום רישיון רכב .



מסים ובולים בירדן.



החלפת לוחיות רישוי בירדן.



ביטוח רכב צד ג' בירדן (לפי נפח המנוע).

לתשומת לבכם :מעת לעת יתכנו שינויים במחירים.
לקבלת עזרה נוספת ,ניתן להתקשר למסוף במספר  08 6360977או למר אבי קנדלקר,
מנהל לשכת התיירות באילת במספר  08 6309111או . 050 6214114

אגרות ותעריפים במעבר גבול בצד הישראלי
על כלל העוברים לירדן לרכוש אגרת מעבר טרם יציאתם את הארץ .ניתן לרכוש אגרה זו
לפי הפירוט במידע כללי במסמך זה .
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מעבר מנחם בגין (טאבה) הגבול בין ישראל למצרים
מסוף טאבה משמש כמעבר גבול בין ישראל למצרים ,עבור בעלי אזרחות ישראלית
ותיירים זרים ,למעט פלסטינאים .

לתשומת לבכם:
 .1תיירים המעוניינים לבקר בקהיר חייבים להצטייד מראש בויזה מהקונסוליה המצרית
באילת .לסיני לא נדרש להוציא ויזה מראש ,וניתן לקבלה בגבול.
 .2תייר המבקש להיכנס עם רכבו הפרטי למצרים חייב להמציא לשלטונות המכס "קרנה
דה פסג' " ( carne de passageטריפטיק) .ללא מסמך זה ,לא יוכל להיכנס עם
הרכב למצרים .את המסמך יש להוציא בארץ המוצא.

שעות פעילות וטלפונים חיוניים
המסוף פתוח  24שעות ביממה .הפעילות במסוף טאבה מתבצעת  7ימים בשבוע במשך כל
השנה למעט יום כיפור וחג הקורבן המוסלמי ,בהם המסוף סגור .לפני מועדים וחגי ישראל
מתפרסמות הודעות בתקשורת על שינויים בשעות הפעילות .מומלץ לעקוב אחריהן ולברר גם
במסופים עצמם מהן שעות הפעילות המדויקות.
שם
מרכזיית המסוף
מנהל תורן
מכס מסוף טאבה
משטרת הגבולות
משרד מ.מ.ס.י
מוניות טאבה
מוניות המלך שלמה
מוניות שחמון
שגרירות ישראל במצרים
שגרירות מצרים בישראל
הקונסוליה המצרית באילת

טלפון
08-6360999
050-9753976
08-6372108
08-6370192
08-6340502
08-6333339
08-6332426
08-6315455
00 20 2 - 3610528/545
03-5464151
6376882-08

פקס
08 6325257
08-6373024

03 5441615

לקבלת עזרה נוספת ,ניתן להתקשר למסוף במספר  08 6360977או למר אבי קנדלקר,
מנהל לשכת התיירות באילת במספר  08 6309111או . 050 6214114
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1.1.2017
Below are the Land Gateways' Hours of Operation and
Present Passage Rates on the Israel side
תעריפי מעבר גבול בצד הישראלי ביציאה מישראל כולל שעות הפתיחה במעברים

טלפון

שעות פתיחה

מס נמל

PHONE
NUMBERS

OPENING HOURS

AUTHORIZED
GATEWAYS TAX
'NIS' RATES

08 6360999

 – סגור רק ביום24/7 פתוח
כיפור ובחג הקורבן
Open 24/7 year round Closed on

₪ 100 NIS

; 19:00  עד06:30 -ה' פתוח מ-'א
;19:00  עד08:00 -ו' וש' פתוח מ

₪ 100 NIS

סגור ביום כיפור וראש השנה המוסלמית
Open S-Th from 06:30 until 19:00;
Open Friday and Saturday from
08:00 until 19:00;
Closed on Yom Kippur and the
Moslem New Year

02 5482600

04 6093400

20:00  עד06:30 -ה' פתוח מ-'א
19:00  עד08:00 -ו' וש' פתוח מ
;סגור ביום כיפור וראש השנה המוסלמית
Open S-Th from 06:30 until 20:00;
Open Friday and Saturday from
08:00 until 19:00; Closed on Yom
Kippur and the Moslem New Year

Please note: It is required to
arrive at the Gateways at least
one hour before closing.
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מנחם בגין

יצחק רבין
YITZHAK
RABIN

חובה להגיע לפני סגירת המסוף ולפי
₪ 174 NIS
עבור תיירים וישראלים
:הפירוט הבא
;בעלי וויזה
20:00  עד08:00 -ה' פתוח מ-'א
 לפלסטינאים152₪ NIS
12:00  עד08:00 -ו' וש' פתוח מ
;בלבד
;סגור רק ביום כיפור ובחג קורבן
Open S- Th from 08:00 until 20:00;
Friday and Saturday from 08:00 until
12:00;
Closed on Yom Kippur and the
Muslim Feast of the Sacrifice

GATEWAY

MENACHEM
BEGIN

Yom Kippur and the Muslim Feast of
the Sacrifice

08 6300555

מעברים

אלנבי
Allenby

₪ 153 NIS
FOR PALESTINIANS;
ISRAELIS AND
TOURISTS PAY 173
NIS.

₪ 100 NIS

נהר הירדן
Jordan
River

 חובה להגיע למעברי:לתשומת לבכם
.גבול לפחות שעה לפני סגירה

