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רשות המסים בישראל
הודעות לציבור

פעילות בתי המכס והמעברים החל מה19.3.20 -
נושא משני :יבוא אישי  ,יבוא מסחרי  ,יצוא  ,הערכות משרדי ממשלה

נושא :מכס
תאריך פרסום19.03.2020 :

לאור ההיערכות לעבודה במתכונת בשעת חירום ,להלן שעות הפעילות בבתי המכס :
בית מכס

פעילות כללית

שעות קבלת קהל

משקף
המכולות

חיפה

08:00-17:30

08:00-17:30

07:3016:00

ביום ו' תהיה פעילות ביחידת
היצוא בלבד בין השעות 08:00-
.12:00

נתב"ג

08:00-18:00

08:00-18:00

אין

ביום ו' תהיה פעילות בין השעות
08:00-13:00

אשדוד

08:00-17:30

08:00-15:00

07:3017:00

ביום ו' – סגור

מרכז

08:00-16:00

08:00-14:00

אין

ביום ו' – סגור

אילת

07:30-16:00

08:00-14:30

אין

ביום ו' – סגור

ירושלים

08:30-16:30

08:30-13:30

אין

ביום ו' – סגור

בימים א'-ה'

הערות

ביום זה קבלת הקהל תהיה בין
השעות .08:00-12:00
אולם הנוסעים יפעל במתכונת
רגילה  24שעות ביממה.

בימים א'-ה' קבלת קהל בדואר
חבילות בין השעות 08:00-
.14:00

מעברים

שעות

בית מכס

נוסעים בימים א' -ה' 07:30-17:00 -

נהר הירדן

אגף מטענים 07:30-18:00 -
בימי ו' ושבת  -אגף מטענים -סגור
אולם נוסעים 08:30-15:00 -

עמוד  1מתוך 2

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/pa190320-1

19.3.2020, 13:59

אלנבי
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נוסעים בימים א' -ה' 08:00-20:00 -
אגף מטענים 08:00-20:00 -
בימי ו' ושבת  -אגף מטענים -סגור
אולם נוסעים 08:00-15:00 -

ניצנה

אגף מטענים 08:00-17:00 -
בימי ו' ושבת  -סגור

מנחם בגין

עד לתאריך  - 19/3/20יפעל  24שעות ביממה .
החל מתאריך  - 20/3/20יפעל במשך כל השבוע בין השעות , 08:00-20:00
פתיחת המסוף מעבר לשעות אלה תהיה רק במקרה חירום ובתיאום מראש.
החל מתאריך ה 26/3/20-המסוף ייסגר בסופי השבוע החל מיום חמישי בשעה 20:00
בערב ועד ליום ראשון בשעה  08:00בבוקר.

יצחק רבין

נוסעים בימים א' -ה' 07:30-17:00 -
אגף מטענים 07:30-17:00 -
בימי ו' ושבת  -אגף מטענים -סגור
אולם נוסעים 08:30-15:00 -

יחידת אס"ח

בימים א'-ה' 06:00-20:00 -
בימי ו' ושבת  -סגור

נמל התעופה
רמון

בימים א' -ש'  -יינתן מענה לכל הטיסות הבינ"ל הנוחתות והממריאות בהתאם לצפי הטיסות
של רשות שדות התעופה.

הערות :שעות הפעילות במהלך חג הפסח יפורסמו בהמשך.
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