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 מטה מעברים
 

מטה בית מכס מעברים בינלאומיים ומעברים פנימיים, מנהל את מעברי הגבול הבינלאומיים 
 מעבריםאת הו)אזרחיים וצבאיים( הקיימים לאורך גבולותיה היבשתיים של מדינת ישראל 

הפנימיים )מנר"מ איו"ש ואזח"ע( עם הרשות הפלסטינית ובעוטף ירושלים, מטעם רשות 
 המסים בישראל. 

 
לאורך גבולותיה היבשתיים של מדינת ישראל, קיימים  מעברי גבול בינלאומיים: .1

מכס מעברי גבול -מעברי גבול המאוישים ע"י אנשי רשות המסים וכפופים לבית
יבשתיים. המעברים משמשים אוכלוסיות שונות )ישראלים, פלסטינים, דיפלומטים 

וכוחות או"ם(. חלקם של המעברים מופעל ע"י רשות שדות התעופה )מעברים 
 ים( וחלקם מופעל ע"י צבא הגנה לישראל )מעברים צבאיים(.אזרחי

 
לאורך גדר הביטחון בין שטחי יהודה ושומרון לשטחי ישראל, עוטף  מעברים פנימיים: .2

ירושלים ועוטף רצועת עזה, קיימים מעברים פנימיים לפיקוח על הסחר ההדדי בין 
שות מסים ישראל לרשות הפלסטינית. מעברים אלה מאוגדים בשתי מנהלות ר

 )מנר"מ(. 

 להלן המעברים: 

 א. מעברי גבול בינלאומיים אזרחיים:
 נהר הירדן )שיח' חוסין( מכס-בית( 1
 ( מעבר גבול המלך חוסין )גשר אלנבי(2
 ( מעבר גבול ניצנה 3
 בית מכס אילת -( מעבר גבול יצחק רבין )ערבה( 4
 בית מכס אילת -( מעבר גבול טאבה 5
 

 בינלאומיים צבאיים:ב. מעברי גבול 
 ( מעבר גבול קוניטרה1
 הנקרה-( מעבר גבול ראש2
 

 מנהלות רשות מסים: -ג. מעברים פנימיים 
 משרדי ההנהלה במעבר שער אפרים; -( מנר"מ איו"ש כולל עוטף ירושלים 1

  ;מעבר גלבוע 
  ;מעבר שער אפרים 
  .)מעבר עופר )ביטונייה 

 די ההנהלה במעבר תרקומייה;משר -( מנר"מ אזח"ע כולל אזור יהודה 2

  ;מעבר תרקומייה 
  ;מעבר כרם שלום 
  .מעבר ארז 

 ( יחידת הביצוע.3
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 בעלי תפקידים במטה:
 

 שם ומשפחה תפקיד מספר טלפון מספר פקסימיליה

 זילברמן אופיר גובה בית מכס מעברים 11-8111347 11-8111348

 חדד אבי סגן גובה בית מכס מעברים 11-8111357 11-8111348

 הינו נזיר ממונה פרויקטים )הערכה( 11-8111341 12-1118883

 פניש יובל רמ"ד יס"מ בכיר 11-8111318 12-1111114

 גיספן יואב רמ"ד חקירות בכיר 11-8111355 12-1118882

 יהונדב יאיר ממונה מודיעין 11-8111343 12-1118887

 גיטהון אברהם מרכז פרופיילינג 11-8111371 12-1111113

 יואל ניטש מעברים - מנהל תחום 11-8111353 12-1118173

 רמי כהן מנהל תחום  18-1211121 18-1211111

 מירי ציטרין רכזת לשכה בכירה  11-8111347 11-8111348

 הרוש-מאיה בן רכזת אמרכ"לות בכירה 11-8111334 11-8111332

 
 כתובת:

 , נתניה42432, 1רחוב סמילנסקי 
 

 יחידת הביצוע:

 שם ומשפחה תפקיד מספר טלפון מספר פקסימיליה

 אפרים אליעזר ממונה יחידת הביצוע 12-1331113 12-1537824

 דודו וקנין ממונה פרויקטים 12-1331112 12-1537825

 ענת גילה מרכזת תפיסות 12-1331111 12-1537825

 
 כתובת:

 , ירושלים24רחוב כנפי נשרים 
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 בינלאומיים אזרחייםמעברי גבול 
 

 מכס נהר הירדן )שיח' חוסין(-בית
 מכס בין ישראל לירדן, המשמש למעבר נוסעים, כלי רכב פרטיים ומטענים. -בית

 
 א. ימים ושעות פעילות המכס: 

 מסוף ימים שעות

11.31-22.11 

18.11-11.11  

 חמישי -ראשון 

 שבת -שישי 

 נוסעים וכלי רכב פרטיים

18.11-18.11 

 סגור 

 חמישי -ראשון 

 שבת -שישי 

 מטענים

 
 ימי מועד וערבי חג: 

בגלל שינויים בשעות הפעילות במועדים ובערבי החגים, הלקוחות מתבקשים לעקוב אחר 
 פרסומי רשות שדות התעופה לעניין השינוי בלוחות זמני הפעילות.

 
 הירדן: -מכס נהר-ב. בעלי תפקידים בבית

טלפוןמספר  מספר פקסימיליה  שם ומשפחה תפקיד 

 דוד יהודה-בן גובה מכס נהר הירדן 14-8432111 14-1481121

 מלכה יגאל סגן גובה 14-8432111 14-1481211

 
 

 ג. מעבר נוסעים: 
 יציאת נוסע לירדן:

נוסע היוצא לירדן יצהיר בפני המכס על חפצים בעלי ערך שהם חלק מכבודתו האישית ועל 
 חדש. שקל 111,111כספים מעל 

 
 כניסת נוסע לישראל:

נוסע החוזר מירדן יצהיר בפני המכס על טובין החייבים במס שהביא עמו ועל כספים מעל 
 שקל חדש. 111,111

 כספים מעבר לחובת ההצהרה ולא דווחו כנדרש בחוק ייתפסו. 

 זכויות החוזרים לישראל:

 כללי:
 נוסע החוזר לאחר שהות עד שלושה ימים, לא זכאי לפטור. -
 דולר ארה"ב. 211לפטור עד ערך של נוסע החוזר לאחר שהות מעל שלושה ימים זכאי  -
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 לתשומת ליבכם:
לעניין חובות וזכויות בכניסת ויציאת נוסעים וכלי רכב, מומלץ לעיין במדריך מכס לנוסע 

  דרך המעברים היבשתיים.
 

 :לנוחותך הרינו להביא את עיקרי הדברים
 

 :להלן לעבור הנושא עמו חפצים מהסוגים ובכמויות המפורטים דרך המסלול הירוק רשאי
 מהסוגים ובכמויות שנהוג - הלבשה )לא מלבושי פרווה(, הנעלה וצורכי טואלט אישיים 

 .להביאם כמטען יד של נוסע
 18)ליטר )לכל נוסע מגיל  1ליטר, ומשקה משכר אחר עד  2יין עד  - משקאות משכרים. 
 ליטר לכל נוסע. 1/4עד  - תמרוקים כוהליים 
 סיגריות שהן  211עד  – סיגריות או גרם 251במשקל שאינו עולה על  טבק על כל צורותיו

 .פקט אחד
 )שלא פורטו לעיל לשימוש עצמי או כמתנה לאחר, שערכם אינו - חפצים אחרים )מתנות 

 שמשקלם סוגי מזוןומעלה(. במסגרת סכום זה ניתן להביא  2)לכל נוסע מגיל  $211עולה על 
  .ק"ג 1ק"ג, בתנאי שמשקלו של כל סוג מזון לא יעלה על  3הכולל הוא עד 

וליהנות מפטור  הפטור הוא אישי לכל נוסע ואין אפשרות לצרף זכויות של מספר נוסעים
  .$022עבור מוצר שערכו מעל 

  .יחויב בתשלום מלוא המסים $022חפץ שערכו מעל 

 ד. כלי רכב: 
 לירדן:יציאת רכב ישראלי 

 בעל רכב רשאי לצאת לירדן עם רכבו בכפוף להמצאת המסמכים שלהלן: 

  רשיון רכב על שמו )במידה והרכב אינו רשום על שמו חייב להציג ייפוי כוח נוטריוני
 החתום ע"י הבעלים המקוריים של הרכב המתיר לו לצאת עם רכבו לחו"ל(. 

  .רשיון רכב מתורגם לאנגלית )ניתן לתרגם רשיון הרכב לאנגלית במשרדי מ.מ.ס.י
 במעבר( 

  .רשיון נהיגה לאומי בתוקף 

 חשוב: רכב מעוקל לרשויות המס לא תתאפשר יציאתו לירדן.
 

 כניסת רכב ישראלי לישראל:
ראל בכל רכב ישראלי החוזר מירדן יחולו על הנהג ועל נוסעיו הכללים של כניסת נוסע ליש

 הקשור לחובת הדיווח על רכישות שהן לא כבודה אישית ומעבר לפטור הזכאי לו הנוסע.
 נהג הרכב ידווח למכס על כל תיקון או שיפור שבוצע ברכבו בירדן.

 
 יציאת רכב זר לירדן:

שנמסר לו  111רכב זר היוצא לירדן יציג בפני המכס את אשורי שהייתו בארץ לרבות מ.ב. 
 ונית לארץ.בכניסתו הראש

 
 כניסת רכב זר לישראל:

 תתאפשר כניסת הרכב בתנאים שלהלן: 

  )רשיון רכב בתוקף ועל שם הנהג )מתורגם לאנגלית 
  .רשיון נהיגה בינלאומי 
  .)ביטוח תקף לתקופת השהייה )ניתן לרכוש במקום 
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 ה. מטענים:
 

  תהליכי סחר:

  יבוא: .1
את רשימון היבוא  על היבואן או מייצגו להעביר למשרדי המכס במעבר .1

 והצרופות ערב קודם הגעת הטובין. 
. תתאפשר העברת B.T.Bגב -אל-העברת סחורות מתבצעת בשיטת גב .2

 באמצעות משאית ישראלית בלבד.  D.T.Dדלת -אל-מטענים בשיטת דלת
מטעני יבוא חריגים: מומלץ להתייעץ עם המכס לפני ביצוע היבוא על מנת  .3

 למנוע עיכובים מיותרים. 
לאחסן טובי יבוא )טרום שחרור מהמכס( בתיאום עם גורמי רשות שדות  ניתן .4

 התעופה )אחסנת לילה( בכפוף להגשת רשימון. 
  יצוא: .2

דלת -אל-או בהעברה ישירה דלת B.T.Bגב -אל-היצוא מתבצע בשיטת גב .1
D.T.D  .באמצעות משאית ישראלית 

יציאת המשאית הישראלית לירדן: הנהג חייב להמציא למכס את המסמכים  .2
 החייבים בעת יציאת רכב פרטי. 

 רשימון היצוא והצרופות יוגשו למכס בסמוך להגעת הטובין למעבר.  .3

  ה'(.-)ימים א'00.22חשוב: משאית שיצאה לירדן חייבת לחזור לארץ לפני השעה 

  טרנזיט: .3
בלבד. ההובלה מ/אל הנמלים  B.T.Bגב -אל-הטרנזיט מבוצע בשיטת גב .1

 תתבצע על גבי משאיות ישראליות בלבד 
 הרשימון והצרופות יוגשו למכס ערב קודם.  .2
 קיימת אפשרות של אחסנת לילה במעבר בתיאום עם רשות שדות התעופה.  .3
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 מעבר גבול המלך חוסיין )גשר אלנבי(

כלי רכב פרטיים )בעלי אישורים  ים,למעבר נוסעמעבר בין ישראל )איו"ש( וירדן, המשמש 
  .מיוחדים( ומטענים

חשוב: המעבר משמש את האוכלוסייה הפלסטינית ומזרח ירושלים תיירים, דיפלומטים 
  .וארב"ל "ארגונים בינלאומיים" בלבד

 :א. ימים ושעות פעילות המכס במעבר

 מסוף ימים שעות

08.00-24.00 
08.00-15.00 

 חמישי -ראשון 
 שבת -שישי 

 נוסעים

08.00-20.00 
 סגור

 חמישי -ראשון 
 שבת וחגים -שישי 

 מטענים

08.00-22.00 
08.00-13.30 

 חמישי -ראשון 
 שבת -שישי 

 כלי רכב

 :ימי מועד וערבי חג

בגלל שינויים בשעות הפעילות במועדים ובערבי החגים, הלקוחות מתבקשים לעקוב אחר 
 .לעניין השינוי בלוחות זמני הפעילותפרסומי רשות שדות התעופה 

 )ב. בעלי תפקידים במעבר גבול המלך חוסין )גשר אלנבי

 שם ומשפחה תפקיד מספר טלפון מספר פקסימיליה

 שמואל אלפסה מנהל המכס במעבר 02-9406555 02-9944359

 נחמה רוני מנהל תחום מטענים 02-6330565 02-9943976

 עמי אייל-בן תחום אולמות נוסעיםמנהל  02-9406550 02-6668862

 
מומלץ לעיין במדריך מכס לנוסע  לעניין חובות וזכויות בכניסת ויציאת נוסעים וכלי רכב,

 .דרך המעברים היבשתיים

 :ג. מעבר נוסעים

 :כניסת נוסע לישראל

נוסע החוזר מירדן יצהיר בפני המכס על טובין החייבים במס שהביא עמו ועל כספים מעל 
 י )כולל שקים(.דינר ירדנ  2,000
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 :זכויות החוזרים לישראל

 כללי:
 .נוסע החוזר לאחר שהות עד שלושה ימים, לא זכאי לפטור -
 .דולר ארה"ב 211נוסע החוזר לאחר שהות מעל שלושה ימים זכאי לפטור עד ערך של  -

 לתשומת ליבכם:
לעיין במדריך מכס לנוסע לעניין חובות וזכויות בכניסת ויציאת נוסעים וכלי רכב, מומלץ 

  דרך המעברים היבשתיים.
 

 :לנוחותך הרינו להביא את עיקרי הדברים
 

 :להלן דרך המסלול הירוק רשאי לעבור הנושא עמו חפצים מהסוגים ובכמויות המפורטים
 מהסוגים ובכמויות שנהוג - הלבשה )לא מלבושי פרווה(, הנעלה וצורכי טואלט אישיים 

 .נוסעלהביאם כמטען יד של 
 18)ליטר )לכל נוסע מגיל  1ליטר, ומשקה משכר אחר עד  2יין עד  - משקאות משכרים. 
 ליטר לכל נוסע. 1/4עד  - תמרוקים כוהליים 
 סיגריות שהן  211עד  – סיגריות או גרם 251במשקל שאינו עולה על  טבק על כל צורותיו

 .פקט אחד
 )שלא פורטו לעיל לשימוש עצמי או כמתנה לאחר, שערכם אינו - חפצים אחרים )מתנות 

 שמשקלם סוגי מזוןומעלה(. במסגרת סכום זה ניתן להביא  2)לכל נוסע מגיל  $211עולה על 
  .ק"ג 1ק"ג, בתנאי שמשקלו של כל סוג מזון לא יעלה על  3הכולל הוא עד 

וליהנות מפטור  מספר נוסעיםהפטור הוא אישי לכל נוסע ואין אפשרות לצרף זכויות של 
  .$022עבור מוצר שערכו מעל 

  .יחויב בתשלום מלוא המסים $022חפץ שערכו מעל 

 :ד. בלדרות

  :יצוא
חברת הבלדרות תצהיר בפני המכס בהתאם לנוהל בלדרות וכמתחייב ממהות המטען היוצא 

 .ובצירוף המסמכים הרלוונטיים
 :יבוא

בהתאם לנוהל בלדרות וכמתחייב ממהות המטען הנכנס חברת הבלדרות תצהיר בפני המכס 
 .ובצירוף המסמכים הרלוונטיים

חברת הבלדרות תפריד בין החבילות הפטורות )תווית ירוקה( לבין החבילות החייבות במס 
 .()תווית אדומה

  .חשוב: למידע נוסף בעניין נוהל בלדרות, יש לפנות לממונים במעבר
 

 :וחדיםה. כלי רכב בעלי אישורים מי

 :יציאת רכב פלסטיני לירדן

 :בעל רכב רשאי לצאת לירדן עם רכבו בכפוף להמצאת המסמכים שלהלן
רישיון רכב על שמו )במידה והרכב אינו רשום על שמו חייב להציג ייפוי כוח נוטריוני החתום  -

 .(ע"י הבעלים המקוריים של הרכב המתיר לו לצאת עם רכבו לחו"ל
 .בתוקף רישיון נהיגה לאומי -
  .רישיון רכב מתורגם לאנגלית -
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 .חשוב: רכב מעוקל לרשויות המס לא תתאפשר יציאתו לירדן
 .נהג הרכב ידווח למכס על תיקונים או שיפורים שבוצעו ברכב בישראל

 :כניסת רכב פלסטיני לישראל

בכל רכב פלסטיני החוזר מירדן יחולו על הנהג ועל נוסעיו הכללים של כניסת נוסע לישראל 
 .הקשור לחובת הדיווח על רכישות שהן לא כבודה אישית ומעבר לפטור הזכאי לו הנוסע

 2,111נהג הרכב ידווח למכס על כל תיקון או שיפור שבוצע ברכבו בירדן ועל כספים מעל 
 .דינר ירדני

 :יציאת רכב זר לירדן

שנמסר לו  111 רכב זר היוצא לירדן יציג בפני המכס את אשורי שהייתו בארץ לרבות מ.ב.
 .בכניסתו הראשונית לארץ

 :כניסת רכב זר לישראל

 :תתאפשר כניסת הרכב בתנאים שלהלן
רישיון רכב בתוקף ועל שם הנהג )במידה והרכב לא שייך לו, חייב הנהג בהצגת ייפוי כוח  -

 (נוטריוני מהבעלים המתיר לו להשתמש ברכב כולל יציאה לחו"ל
 .רישיון נהיגה בינלאומי -
 .חובה וצד ג' תקף בישראליטוח ב -

 :ו. מטענים

 :תהליכי סחר

 יבוא  .1

  24על היבואן או מייצגו להעביר למשרדי המכס במעבר את רשימון היבוא והצרופות 
  .('שעות לפני הגעת הטובין )ניתן להעביר באמצעות הפקס

 גב-אל-בעיקרון העברת הסחורות מתבצעת בשיטת גב B.T.B  ובמקרים מיוחדים
-אל-או בשיטת דלת D.T.D דלת-אל-מוקדם אפשר להעביר בשיטת דלת ובאישור

  .D.T.P יעד
  11.31במקרים המיוחדים שאושרו המשאית הריקה חייבת לחזור לירדן לפני השעה.  

 יצוא  .2

  .בלבד B.T.B גב-אל-היצוא מתבצע בשיטת גב

 רשימון היצוא והצרופות יוגשו למכס בסמוך להגעת הטובין למעבר.  
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 גבול בינלאומי ניצנה  מעבר
 מעבר בין ישראל למצרים, המשמש למעבר מטענים בלבד. 

 
 א. ימים ושעות פעילות המכס במעבר:

 מסוף ימים שעות

18.31-11.31 

 סגור

 חמישי -ראשון 

 שבת וחגים -שישי 

 מטענים

 
 ימי מועד וערבי חג:

מתבקשים לעקוב אחר בגלל שינויים בשעות הפעילות במועדים ובערבי החגים, הלקוחות 
 פרסומי רשות שדות התעופה לעניין השינוי בלוחות זמני הפעילות.

 
 ב. בעלי תפקידים במעבר גבול ניצנה:

 שם ומשפחה תפקיד מספר טלפון מספר פקסימיליה

 מאיר שונק מנהל המכס ניצנה  18-1831111 18-1831111

 שמואל איתן ממונה צוות מעריכים 18-1831111 18-1831111

 
 ג. מטענים:

 
 תהליכי סחר:

 יבוא: .1
 
על היבואן או מייצגו להעביר למשרדי המכס במעבר את רשימון היבוא והצרופות  -

 ערב קודם הגעת הטובין )ניתן להעביר באמצעות הפקס'(.
 בלבד. B.T.Bגב -אל-בעיקרון העברת הסחורות מתבצעת בשיטת גב -
ניתן לאחסן טובי יבוא )טרום שחרור מהמכס( בתיאום עם גורמי רשות שדות  -

 התעופה )אחסנת לילה(. 
 יצוא: .2

 
 .B.T.Bגב -אל-היצוא מתבצע בשיטת גב -
 רשימון היצוא והצרופות יוגשו למכס בסמוך להגעת הטובין למעבר.  -

 העברת כספים: .3
 

בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, חלה חובת דיווח על הכנסת/הוצאת כסף מעל 
 שח' בפני שלטונות המכס במעבר.  111,111
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 מעבר גבול יצחק רבין )ערבה( 
 מעבר בין ישראל לירדן, המשמש למעבר נוסעים, כלי רכב פרטיים ומטענים.

 א. ימים ושעות פעילות המכס במעבר:

 מסוף ימים שעות

 מסוף ימים שעות

11.31-21.11 

18.11-21.11 

 חמישי -ראשון 

 שבת -שישי 

 נוסעים וכלי רכב פרטיים

18.11-18.11 

 סגור

 חמישי -ראשון 

 שבת וחגים -שישי 

 מטענים

 ימי מועד וערבי חג:

בגלל שינויים בשעות הפעילות במועדים ובערבי החגים, הלקוחות מתבקשים לעקוב אחר 
 התעופה לעניין השינוי בלוחות זמני הפעילות.פרסומי רשות שדות 

 ב. בעלי תפקידים במעבר גבול יצחק רבין:

 שם ומשפחה תפקיד מספר טלפון מספר פקסימיליה

 אדית הרוש מכס ומע"מ אילת תמנהל 18-1383888 18-1374141

 שאלתיאל נדב מנהל המכס במעבר 18-1311411 18-1311411

 ג. מעבר נוסעים:

 לירדן:יציאת נוסע 

נוסע היוצא לירדן יצהיר בפני המכס על חפצים בעלי ערך שהם חלק מכבודתו האישית ועל 
 שקל חדש. 111,111כספים מעל  

 כניסת נוסע לישראל:

נוסע החוזר מירדן יצהיר בפני המכס על טובין החייבים במס שהביא עמו ועל כספים מעל  
 שקל חדש. 111,111

 זכויות החוזרים לישראל:

 כללי:
 נוסע החוזר לאחר שהות עד שלושה ימים, לא זכאי לפטור. -
 דולר ארה"ב. 211לפטור עד ערך של נוסע החוזר לאחר שהות מעל שלושה ימים זכאי  -
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 :לנוחותך הרינו להביא את עיקרי הדברים
 

 :להלן דרך המסלול הירוק רשאי לעבור הנושא עמו חפצים מהסוגים ובכמויות המפורטים
  מהסוגים ובכמויות שנהוג - מלבושי פרווה(, הנעלה וצורכי טואלט אישייםהלבשה )לא 

 .להביאם כמטען יד של נוסע
 18)ליטר )לכל נוסע מגיל  1ליטר, ומשקה משכר אחר עד  2יין עד  - משקאות משכרים. 
 ליטר לכל נוסע. 1/4עד  - תמרוקים כוהליים 
 סיגריות שהן  211עד  – סיגריות או גרם 251במשקל שאינו עולה על  טבק על כל צורותיו

 .פקט אחד
 )שלא פורטו לעיל לשימוש עצמי או כמתנה לאחר, שערכם אינו - חפצים אחרים )מתנות 

 שמשקלם סוגי מזוןומעלה(. במסגרת סכום זה ניתן להביא  2)לכל נוסע מגיל  $211עולה על 
  .ק"ג 1ק"ג, בתנאי שמשקלו של כל סוג מזון לא יעלה על  3הכולל הוא עד 

וליהנות מפטור  הפטור הוא אישי לכל נוסע ואין אפשרות לצרף זכויות של מספר נוסעים
  .$022עבור מוצר שערכו מעל 

  .יחויב בתשלום מלוא המסים $022חפץ שערכו מעל 

 ד. כלי רכב:

 יציאת רכב ישראלי לירדן:

 בעל רכב רשאי לצאת לירדן עם רכבו בכפוף להמצאת המסמכים שלהלן:
רשיון רכב על שמו )במידה והרכב אינו רשום על שמו חייב להציג ייפוי כוח נוטריוני החתום  -

 ע"י הבעלים המקוריים של הרכב המתיר לו לצאת עם רכבו לחו"ל(.
 רשיון נהיגה לאומי בתוקף. -
 רשיון רכב מתורגם לאנגלית )ניתן לתרגם רשיון הרכב לאנגלית במשרדי מ.מ.ס.י. במעבר( -

 רכב מעוקל לא תתאפשר יציאתו לירדן.חשוב: 
 נהג הרכב ידווח למכס על תיקונים או שיפורים שבוצעו ברכב בישראל.

 כניסת רכב ישראלי לישראל:

רכב ישראלי החוזר מירדן יחולו על הנהג ועל נוסעיו הכללים של כניסת נוסע לישראל בכל 
 פטור הזכאי לו הנוסע.הקשור לחובת הדיווח על רכישות שהן לא כבודה אישית ומעבר ל
 נהג הרכב ידווח למכס על כל תיקון או שיפור שבוצע ברכבו בירדן.

 יציאת רכב זר לירדן:

שנמסר לו  111רכב זר היוצא לירדן יציג בפני המכס את אשורי שהייתו בארץ לרבות מ.ב. 
 בכניסתו הראשונית לארץ.

 כניסת רכב זר לישראל:

 תתאפשר כניסת הרכב בתנאים שלהלן:
רשיון רכב בתוקף ועל שם הנהג )במידה והרכב לא שייך לו, חייב הנהג בהצגת ייפוי כוח  -

 נוטריוני מהבעלים המתיר לו להשתמש ברכב כולל יציאה לחו"ל(
 רשיון נהיגה בינלאומי. -
 ביטוח מקיף וחובה. -
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 ה. מטענים:

 תהליכי סחר:

 יבוא:. 1

  ש על הכוונה לביצוע יבוא, הרשימון שעות מרא 48על היבואן או מייצגו לדווח למכס
 והצרופות יוגשו למכס בסמוך להגעת הטובין למעבר. 

 גב -אל-בעיקרון העברת הסחורות מתבצעת בשיטת גבB.T.B  ובמקרים מיוחדים
 .  D.T.Dדלת -אל-ובאישור מוקדם אפשר להעביר בשיטת דלת

  מטעני יבוא חריגים ובגלל מוגבלויות ביטחוניות מומלץ להתייעץ עם המכס לשם
 ביצוע היבוא ללא עיכובים מיותרים. 

 יצוא:. 2

 גב -אל-היצוא מתבצע בשיטת גבB.T.B דלת -אל-או בהעברה ישירה דלתD.T.D 
 באמצעות משאית ישראלית. 

 המסמכים החייבים  יציאת המשאית הישראלית לירדן: הנהג חייב להמציא למכס את
 בעת יציאת רכב פרטי )ראה סעיף ד'(. 

  .רשימון היצוא והצרופות יוגשו למכס בסמוך להגעת הטובין למעבר 

  .00.82חשוב: משאית שיצאה לירדן חייבת לחזור לארץ לפני השעה 

 טרנזיט: .3

 בלבד. B.T.Bגב -אל-הטרנזיט מבוצע בשיטת גב -
 מלווה לנמלי הים.מטעני טרנזיט ינועו בשיירה  -
למרות האמור לעיל, משאית ישראלית הנהוגה בידי נהג ישראלי יוצא צבא וללא רישום  -

 פלילי ניתן לפטור משיירה ומליווי.
 הרשימון והצרופות יוגשו למכס בסמוך להגעת הטובין למעבר. -
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 מעבר גבול בינלאומי טאבה 

 נוסעים וכלי רכב פרטיים בלבד.מעבר בין ישראל למצרים, המשמש למעבר 
 

 א. ימים ושעות פעילות המכס במעבר:

 מסוף ימים שעות

 נוסעים וכלי רכב פרטיים שבת -ראשון  שעות  24

 
 ימי מועד וערבי חג:

בגלל שינויים בשעות הפעילות במועדים ובערבי החגים, הלקוחות מתבקשים לעקוב אחר 
 בלוחות זמני הפעילות. פרסומי רשות שדות התעופה לעניין השינוי

 
  ב. בעלי תפקידים במעבר גבול טאבה:

 שם ומשפחה תפקיד מספר טלפון מספר פקסימיליה

 אדית הרוש מכס ומע"מ אילת תמנהל 18-1383888 18-1374141

 שלומי מצליח מנהל המכס במעבר 18-1311511 18-1311517

 
רכב,מומלץ לעיין במדריך מכס לנוסע לעניין חובות וזכויות בכניסת ויציאת נוסעים וכלי 

 דרך המעברים היבשתיים.

 ג. מעבר נוסעים:
 

 יציאת נוסע למצרים )סיני(:
נוסע היוצא למצרים יצהיר בפני המכס על חפצים בעלי ערך שהם חלק מכבודתו האישית ועל 

 כניסת נוסע לישראל:שקל חדש.  111,111כספים מעל 
על טובין החייבים במס שהביא עמו ועל כספים מעל  נוסע החוזר ממצרים יצהיר בפני המכס

 שקל חדש. 111,111
 זכויות החוזרים לישראל:

 כללי:
 נוסע החוזר לאחר שהות עד שלושה ימים, לא זכאי לפטור. -
 דולר ארה"ב.  211נוסע החוזר לאחר שהות מעל שלושה ימים זכאי לפטור עד ערך של  -
 

 לתשומת ליבכם:
בכניסת ויציאת נוסעים וכלי רכב, מומלץ לעיין במדריך מכס לנוסע  לעניין חובות וזכויות

  דרך המעברים היבשתיים.
 

 :לנוחותך הרינו להביא את עיקרי הדברים
 :להלן דרך המסלול הירוק רשאי לעבור הנושא עמו חפצים מהסוגים ובכמויות המפורטים

 מהסוגים ובכמויות שנהוג - הלבשה )לא מלבושי פרווה(, הנעלה וצורכי טואלט אישיים 
 .להביאם כמטען יד של נוסע

 18)ליטר )לכל נוסע מגיל  1ליטר, ומשקה משכר אחר עד  2יין עד  - משקאות משכרים. 
 ליטר לכל נוסע. 1/4עד  - תמרוקים כוהליים 
 סיגריות שהן  211עד  – סיגריות או גרם 251במשקל שאינו עולה על  טבק על כל צורותיו

 .פקט אחד
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 )שלא פורטו לעיל לשימוש עצמי או כמתנה לאחר, שערכם אינו - חפצים אחרים )מתנות 
 שמשקלם סוגי מזוןומעלה(. במסגרת סכום זה ניתן להביא  2)לכל נוסע מגיל  $211עולה על 

  .ק"ג 1ק"ג, בתנאי שמשקלו של כל סוג מזון לא יעלה על  3הכולל הוא עד 

וליהנות מפטור  אפשרות לצרף זכויות של מספר נוסעיםהפטור הוא אישי לכל נוסע ואין 
  .$022עבור מוצר שערכו מעל 

  .יחויב בתשלום מלוא המסים $022חפץ שערכו מעל 

 
 ד. כלי רכב:

 
 יציאת רכב ישראלי למצרים:

 בעל רכב רשאי לצאת למצרים עם רכבו בכפוף להמצאת המסמכים שלהלן:
רשום על שמו חייב להציג ייפוי כוח נוטריוני החתום  רשיון רכב על שמו )במידה והרכב אינו -

 ע"י הבעלים המקוריים של הרכב המתיר לו לצאת עם רכבו לחו"ל(.
 רשיון נהיגה לאומי בתוקף. -
 רשיון רכב מתורגם לאנגלית )ניתן לתרגם רשיון הרכב לאנגלית במשרדי מ.מ.ס.י. במעבר( -

 
 יאתו למצרים.חשוב: רכב מעוקל לרשויות המס לא תתאפשר יצ

 נהג הרכב ידווח למכס על תיקונים או שיפורים שבוצעו ברכב בישראל.
 

 כניסת רכב ישראלי לישראל:
רכב ישראלי החוזר ממצרים יחולו על הנהג ועל נוסעיו הכללים של כניסת נוסע לישראל בכל 

 .הקשור לחובת הדיווח על רכישות שהן לא כבודה אישית ומעבר לפטור הזכאי לו הנוסע
 נהג הרכב ידווח למכס על כל תיקון או שיפור שבוצע ברכבו במצרים.

 
 יציאת רכב זר למצרים:

שנמסר לו  111רכב זר היוצא למצרים יציג בפני המכס את אשורי שהייתו בארץ לרבות מ.ב. 
 בכניסתו הראשונית לארץ.

 
 כניסת רכב זר לישראל:

 תתאפשר כניסת הרכב בתנאים שלהלן:
ף ועל שם הנהג )במידה והרכב לא שייך לו, חייב הנהג בהצגת ייפוי כוח רשיון רכב בתוק

 נוטריוני מהבעלים המתיר לו להשתמש ברכב כולל יציאה לחו"ל(
 רשיון נהיגה בינלאומי. -
 ביטוח מקיף וחובה. -

 
חשוב: יצוא בעלי חיים )חיות מחמד( מחייב אישור מהרשויות הרלוונטיות לרבות אישור 

 המחוזי של משרד החקלאות.מאת הווטרינר 
 

 למידע נוסף בעניין הוצאת חיות, יש לפנות לממונים במעבר. 
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 מעברי גבול בינלאומיים צבאיים

 

 מעבר גבול בינלאומי צבאי ראש הנקרה
 

( ואונטס"ו UNIFILיוניפ"ל ) -ו"ם א זרחים ואנשיאמעבר בין ישראל ללבנון, המשמש למעבר 
(UNTSO .אנשים, כלי רכב ומטענים ) 

 ימים ושעות פעילות המכס במעבר:א. 

 .11:11עד  17:31ה' מהשעה -ימים א'

 הנקרה:-בעלי תפקידים במעבר גבול ראשב. 

 שם ומשפחה תפקיד מספר טלפון מספר פקסימיליה

 הנו נזיר ממונה פרויקטים ומעברי הגבול הצפוניים 14-1823451 14-1827515

 שלומי ניסים בודק בכיר מיומן )ראש ענף( 14-1823451 14-1827515

 
  תהליכי סחר:ג. 

 יצוא:

 שעות מראש. 48היצוא יתואם עם המכס במעבר  -
 רשימון היצוא והצרופות יוגשו למכס בסמוך להגעת הטובין למעבר. -

 העברת כספים:ד. 

 111,111כסף מעל  הכנסת/הוצאתבהתאם לחוק איסור הלבנת הון, חלה חובת דיווח על 
 שח' בפני שלטונות המכס במעבר.
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 מעבר גבול בינלאומי צבאי קוניטרה
 

( UNTSO( ואונטס"ו )UNDOFאונדו"ף ) -מעבר בין ישראל לסוריה המשמש את כוח האו"ם 
 אנשים, כלי רכב ומטענים.

המעבר משמש גם למעבר תושבי רמת הגולן הדרוזיים למטרת לימודים )סטודנטים(, עליה 
 כלות(, המעבר מתואם ע"י משרד הפנים וצה"ל. -לרגל )שייח'ים( ואיחוד משפחות )נישואין

הגולן קיימים מחנות או"ם. בין המחנות קיים מעבר רגלי, רכוב -משני צדי הגבול ברמת
 ומטענים בפיקוח המכס.

 ימים ושעות פעילות המכס במעבר:א. 

 מסוף ימים שעות

17.11-17.11 

17.11-17.11 

 שישי -ראשון 

 שבת

 נוסעים וכלי רכב

17.11-15.11 

 סגור

 חמישי -ראשון 

 שבת -שישי 

 מטענים

 יש לתאם את הפעילות עם אנשי המכס במעבר
 
 בעלי תפקידים במעבר גבול קוניטרה: ב.
 

מספר 

 פקסימיליה
טלפוןמספר   שם ומשפחה תפקיד 

ממונה פרויקטים ומעברי הגבול  14-1823451 14-1827515

 הצפוניים

 הנו נזיר

 לוי משה/שמעון לוי בודק בכיר מיומן )ראש ענף(  14-1851412 14-1851454

 
 תהליכי סחר: ג. 

 יצוא:

 שעות מראש. 24היצוא יתואם עם המכס במעבר  -
 למכס בסמוך להגעת הטובין למעבר.רשימון היצוא והצרופות יוגשו  -

 מעבר נוסעיםד. 

 יציאת נוסע לסוריה:

נוסע היוצא לסוריה יצהיר בפני המכס על חפצים בעלי ערך שהם חלק מכבודתו האישית ועל 
 שקל חדש. 111,111כספים מעל 
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 זכויות החוזרים לישראל:

 זכאים לפטור כמפורט להלן:  ת ממושכת,הגולן החוזרים לישראל לאחר שהו-תושבי רמת

 נוסע החוזר לאחר שהות עד שלושה ימים, לא זכאי לפטור ממסים. -
דולר  211נוסע החוזר לאחר שהות מעל שלושה ימים זכאי לפטור ממסים עד ערך של  -

 ארה"ב.

 לתשומת ליבכם:
לנוסע לעניין חובות וזכויות בכניסת ויציאת נוסעים וכלי רכב, מומלץ לעיין במדריך מכס 

  דרך המעברים היבשתיים.
 

 :לנוחותך הרינו להביא את עיקרי הדברים
 

 :להלן דרך המסלול הירוק רשאי לעבור הנושא עמו חפצים מהסוגים ובכמויות המפורטים
 מהסוגים ובכמויות שנהוג - הלבשה )לא מלבושי פרווה(, הנעלה וצורכי טואלט אישיים 

 .להביאם כמטען יד של נוסע
  18)ליטר )לכל נוסע מגיל  1ליטר, ומשקה משכר אחר עד  2יין עד  - משכריםמשקאות. 
 ליטר לכל נוסע. 1/4עד  - תמרוקים כוהליים 
 סיגריות שהן  211עד  – סיגריות או גרם 251במשקל שאינו עולה על  טבק על כל צורותיו

 .פקט אחד
 )שלא פורטו לעיל לשימוש עצמי או כמתנה לאחר, שערכם אינו - חפצים אחרים )מתנות 

 שמשקלם סוגי מזוןומעלה(. במסגרת סכום זה ניתן להביא  2)לכל נוסע מגיל  $211עולה על 
  .ק"ג 1ק"ג, בתנאי שמשקלו של כל סוג מזון לא יעלה על  3הכולל הוא עד 

וליהנות מפטור  ספר נוסעיםהפטור הוא אישי לכל נוסע ואין אפשרות לצרף זכויות של מ
  .$022עבור מוצר שערכו מעל 

  .יחויב בתשלום מלוא המסים $022חפץ שערכו מעל 

 מומלץ להתייעץ עם המכס בעניין מטענים שקיים ספק לגבי זכאותך להכניסם לארץ.

 העברת כספים:ה. 

 111,111בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, חלה חובת דיווח על הכנסת/הוצאת כסף מעל 
 שח' בפני שלטונות המכס במעבר.
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 מנהלות רשות מסים )מנר"מ( -מעברים פנימיים 
  

ההנהלה במעבר שער  ימשרד –כולל עוטף ירושלים איו"ש  מנר"מ
  אפריים

 מנר"מ איו"ש:
במקביל לתוואי קו התפר בין ישראל לאיו"ש הוקמה גדר ביטחון המהווה בעיקר חיץ ביטחוני 

הביטחון כוללת מעברים המשמשים הן את האוכלוסייה הישראלית והן את אפקטיבי. גדר 
האוכלוסייה הפלסטינית. המעברים במרחב התפר באחריות רשות המעברים במשרד 

 הביטחון והמעברים בעוטף ירושלים באחריות המשרד לביטחון פנים.
והציבה  רשות המסים הקימה מנהלת רשות מסים לאזור יהודה ושומרון )להלן; מנר"מ(.

גב וחוליות ניידות במעברים הישראלים ולאורך המעברים, -אל-עובדים קבועים במעברי גב
 לשם, פיקוח על החוקים שרשות המסים אחראית לאכיפתם.

 
 בעלי תפקידים מנר"מ איו"ש: 

 שם ומשפחה תפקיד מספר טלפון מספר פקסימיליה

 פלד יובל מנהל תחום בכיר מנר"מ איו"ש 11-8781111 11-8782153

 
 

גב המשמשים למעבר סחורה שמקורה או יעדה שטחי -אל-להלן רשימת מעברי גב
 הרשות הפלסטינית: 

 מעבר גלבוע
 מעבר שער אפרים

 מעבר עופר
 

 :הסחורות יבמעברימים ושעות פעילות המכס 

 מסוף ימים שעות

 גב-אל-מעבר גב חמישי -ראשון  אפרים(-)שער 17.11-11.11

     )עופר( 17:31-11:31

     )גלבוע( 18:11-11:11

   שישי 18.11-12.11

   שבת סגור

 
 

בר במעברים המשמשים את תושבי ( מעברים ישראלים, המדו12לאורך הגדר קיימים )
 שעות(. 24ות הישראליות בתוך הגדר )ישביההת
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 לישראלים: ההתיישבותמעברי רשימת להלן 
 
 . מעבר הבקעה1
 . מעבר ריחן2
 צומת הפירות -מעבר אליהו . 3
 חוצ"ש -. מעבר שומרון 4
 רנטיס -. מעבר עופרים 5
 נעלין -. מעבר נילי 1
 מודיעין -. מעבר מכבים 7
 ח'זמה -. מעבר בחורים 8
 יםזע אל –. מעבר אדומים 1

 443. מעבר 11
 . מצפה שלם11
 מעבר תאנים. 12
 שפט. מעבר 13
 צפין. מעבר 14
 

העברת סחורה שמקורה או יעדה הרשות הפלסטינית דרך  חשוב: חל איסור מוחלט על
 נקודות הביקורת לישראלים.

 
 תהליכי סחר:

 
 "( :Iהעברת סחורה מעוסק ישראלי לעוסק פלסטיני )מכירה חשבונית "

 " או תעודת המשלוח.Iהעוסק יציג בפני איש המנר"מ )מנהלת רשות המסים( חשבונית " -
 ל הפרטים בהתאם לנדרש בחוק.התיעוד הנ"ל חייב להיות מלא בכ -
 פריקה( וטרם יציאתו )סיום פריקה(העוסק חייב לעבור במשרדי המנר"מ עם כניסתו )טרום  -

 .במעבר הסחורות
 

 העברת סחורה מיבואן ישראלי )ישירות מיבוא( לעוסק פלסטיני:
היבואן הישראלי חייב להצהיר בתצהיר היבואן כי יעד הטובין הינו שטחי הרשות  -

 הפלסטינית.
 רשימון היבוא ישא קוד אוטונומיה. -
יחולו עליהם אותם התנאים של העברת סחורה מעוסק  הסחורותעם הגעת הטובין למעבר  -

 ישראלי לעוסק פלסטיני.
 

 "(:Pהעברת סחורה מעוסק פלסטיני לישראל )קניה חשבונית "
ר תהיה מלאה בכל " בלבד, אשPעם חשבונית " הסחורותהעוסק הפלסטיני יגיע למעבר  -

 הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות.
 מקבל הסחורה לא יעמיס את הסחורה עד לאישור המנר"מ. -
 מקבל הסחורה חייב לעבור במשרדי המנר"מ טרם יציאתו מהמסוף. -

 
 העברת סחורה מעוסק פלסטיני מיהודה ושומרון לסוחר פלסטיני מרצועת עזה:

ורות עם הטובין וחשבונית או תעודת משלוח הכוללת העוסק הפלסטיני יתייצב במעבר הסח -
 את פרטי הטובין והנמען לרבות מספר העוסק ברש"פ .

עובדי המנר"מ יפתחו תנועה במערכת מעקב המטענים ויתנו עותק שלה לנהג המוביל  -
 שלום.-למעבר כרם

 שלום. -על הטובין להגיע באותו יום למעבר כרם -
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משרדי ההנהלה במעבר  –כולל אזור יהודה  מנר"מ אזח"ע
 תרקומייה

 
גב והמעברים הישראלים בגזרת יהודה כולל -אל-מנר"מ אזח"ע אחראי על ניהול מעברי גב

-ומנהרות( והמעברים בעוטף רצועת עזה )כרם המעברים בדרום עוטף ירושלים )חוסאן, ג'בע
 שלום וארז(. 

 מנהלת המנר"מ ממוקמת במעבר תרקומייה.
 

 "מ אזח"ע:א. בעלי תפקידים מנר

 שם ומשפחה תפקיד מספר טלפון מספר פקסימיליה

 חזיז גיל מנהל תחום בכיר מנר"מ אזח"ע  12-1111311 12-1118128

 אבי וזאנה ממונה פרויקטים )הערכה( 12-1111311 12-1111817

 
 מעבר תרקומייה: 

 
ולהיפך ובין גב "תרקומייה", המעבר משמש למעבר מטענים בין איו"ש לישראל -אל-מעבר גב

 איו"ש לאזח"ע.
 

 א. ימים ושעות פעילות המכס במעבר תרקומייה:

 מסוף ימים שעות

 גב-אל-מעבר גב חמישי -ראשון  11:45-11:11

   שישי  סגור

   שבת סגור

 
 ב. בעלי תפקידים במעבר תרקומייה:

 שם ומשפחה תפקיד מספר טלפון מספר פקסימיליה

 חזיז גיל מנהל תחום בכיר מנר"מ אזח"ע  12-1111311 12-1118128

 אבי וזאנה ממונה פרוייקטים )הערכה( 12-1111311 12-1111817

 אלון עטיה מרכז בודקים 12-1111311 12-1118188

 
 לאורך הגדר הסובבת את רצועת עזה קיימים שני מעברים:

 
מעבר נוסעים וגורמי ארב"ל )ארגונים בינלאומיים ודיפלומטים( מישראל  - . מעבר ארז0

המעברים במשרד הביטחון. פעילות המכס  רשותלרצועת עזה ולהפך. המעבר מנוהל ע"י 
 העיקרית אכיפת חוק איסור הלבנת הון.
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 א. ימים ושעות פעילות המכס במעבר ארז:

 מסוף ימים שעות

 מעבר נוסעים חמישי -ראשון  11.11-22.11

   שבת -שישי  סגור

 
 ב. בעלי תפקידים במעבר ארז:

 שם ומשפחה תפקיד מספר טלפון מספר פקסימיליה

 חזיז גיל מנהל תחום בכיר מנר"מ אזח"ע  12-1111311 12-1118128

 יהודה רזיאל ממונה צוות מעריכים בכיר  18-1845455 18-1842481

 
וישונה ייעודם בעתיד ע"י צמצום או הרחבת תחומי המדובר במעברים ייחודיים שייתכן 

 הפעילות בהם.
 
המעבר הוקם כמעבר חלופי למעבר רפיח שפונה במהלך  - שלום-מעבר גבול כרם. 2

 ההינתקות מרצועת עזה.
המעבר משמש כמעבר פנימי בין ישראל לעזה ומשמש כמעבר סחורות ביבוא וביצוא מרצועת 

 עזה ואליה דרך מדינת ישראל. 

 . ימים ושעות פעילות המכס במעבר:א

 מסוף ימים שעות

 מטענים  חמישי -ראשון  11:31-18.11

   שישי  לפי הצורך

   שבת סגור

 
 יש לתאם מראש כל פעילות במעבר עם משרדי המכס לשם קביעת המועד והתהליך. 

 שלום:-ב. בעלי תפקידים במעבר גבול כרם

ומשפחהשם  תפקיד מספר טלפון מספר פקסימיליה  

 חזיז גיל מנהל תחום בכיר מנר"מ אזח"ע  12-1111311 12-1118128

 אבי וזאנה ממונה פרויקטים )הערכה( 12-1111311 12-1111817

 עקיבא )עקי( שביט מרכז בודקים 18-1122187 18-1121715
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 :בנוסף מנר"מ אזח"ע אחראי על המעברים
 

 א. מעברי דרום עוטף ירושלים:
למעבר האוכלוסייה הישראלית משני צדי קו התפר כולל מעבר טובין מעברים המשמשים 

 ישראליים להתיישבות הישראלית.
ומנהרות מתאפשרת העברה מוגבלת של טובין מסוג אבן וטקסטיל עבור  הבמעברי ג'בע

 הרש"פ 

 דרך האבות;מנהרות : 
 בית"ר;חוסאן : 
 נתיב הל"ה;ג'בע : 
 עין יעל. 

 ב. מעברי גזרת יהודה:
עבר המשמש למעבר של סחורות מסוג אגריגטים, המעבר מנוהל ע"י מנהלת מ -מיתר 

 המעברים של משרד הביטחון.

מעבר המשמש למעבר האוכלוסייה הישראלית משני צדי קו התפר כולל  -מצודות יהודה
 מעבר טובין ישראליים להתיישבות הישראלית.

צדי קו התפר כולל מעבר מעבר המשמש למעבר האוכלוסייה הישראלית משני  -מצוקי דרגות
 טובין ישראליים להתיישבות הישראלית.

 
 א. ימים ושעות פעילות המכס במעבר מיתר:

 מסוף ימים שעות

 מטענים  חמישי -ראשון  17:11-11.11

   שישי שבת סגור

 
  ב. בעלי תפקידים במעבר מיתר:

 שם ומשפחה תפקיד מספר טלפון מספר פקסימיליה

 חזיז גיל מנהל תחום בכיר מנר"מ אזח"ע  12-1111311 12-1118128

 יהודה אדי מרכז בודקים  18-1171181 18-1171174

 תהליכי סחר:
 

 "( :Iהעברת סחורה מעוסק ישראלי לעוסק פלסטיני )מכירה חשבונית "
 " או תעודת המשלוח.Iהעוסק יציג בפני איש המנר"מ )מנהלת רשות המסים( חשבונית " -
 הנ"ל חייב להיות מלא בכל הפרטים בהתאם לנדרש בחוק.התיעוד  -
העוסק חייב לעבור במשרדי המנר"מ עם כניסתו )טרום פריקה(, במידה ויעמיס סחורה  -

פלסטינית חייב לעבור ביציאתו דרך משרדי המנר"מ, אך במידה ולא יעמיס סחורה פלסטינית 
 אינו חייב לעבור דרך משרדי המנר"מ.

 
 



24 
 

 ואן ישראלי )ישירות מיבוא( לעוסק פלסטיני:העברת סחורה מיב
היבואן הישראלי חייב להצהיר בתצהיר היבואן כי יעד הטובין הינו שטחי הרשות  -

 הפלסטינית.
 רשימון היבוא יישא קוד אוטונומיה. -
עם הגעת הטובין למעבר יחולו עליהם אותם התנאים של העברת סחורה מעוסק ישראלי  -

 לעוסק פלסטיני.
 

 "(:Pסחורה מעוסק פלסטיני לישראל )קניה חשבונית " העברת
" בלבד, אשר תהיה מלאה בכל Pגב עם חשבונית "-אל-העוסק הפלסטיני יגיע למעבר הגב -

 הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות.
 מקבל הסחורה חייב לעבור במשרדי המנר"מ טרם יציאתו מהמסוף. -

 
 סוחר פלסטיני מרצועת עזה:העברת סחורה מעוסק פלסטיני מיהודה ושומרון ל

העוסק הפלסטיני יתייצב במעבר הסחורות עם הטובין וחשבונית או תעודת משלוח הכוללת  -
 את פרטי הטובין והנמען לרבות מספר העוסק ברש"פ .

 עובדי המנר"מ יפתחו תנועה במערכת מעקב המטענים. -
 שלום. -על הטובין להגיע באותו יום למעבר כרם -

 

 

 

 

 

 12.15.2113ליום מעודכן 


