מדינת ישראל
האוצר/אגף המכס ומע"מ
הנהלה
תאריך:
תיק:
סימוכין:

כ"א באב תשע"ח
 2באוגוסט 2018
מכ8/
639252

לכבוד
מר אמיר שני ,יו"ר ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים
Amir@Amit.co.il
מר גדי כהן ,נשיא לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים ,חיפה
gadi@pal-ltd.org
מר רונן סימגי ,יו"ר לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים ת"א
customs.co.il-Ronens@gaash
מר ברי פינטוב ,מנכ"ל ארגון התאגידים של סוכני המכס
Barrypintow@BEZEQINT.NET
מר יאיר ביטון ,יו"ר חטיבת חברות הבלדרות הבינלאומית
yair.Bitton@dhl.com
מר רז הילמן ,מנהל אגף יבוא ,מכס ותקינה
razh@chamber.org.il
מר אוהד כהן ,ראש מינהל סחר חוץ ,משרד הכלכלה
OhadC@economy.gov.il
מר דני קטריבס ,מנהל אגף סחר חוץ וקשרים בינ"ל  ,התאחדות התעשיינים
Danc@industry.org.il
משרד הביטחון ,חטיבת השינוע ,פקס 03-6976158

הנדון :פעילות יחידות המכס בערב ראש השנה  ,ערב כיפור
ובחופשה המרוכזת בסוכות 2018 -
הריני להודיעכם כי בערב ראש השנה ה 9/9/18-ובערב יום כיפור ה 18/9/18 -בתי המכס יהיו
סגורים ,למעט בית מכס נתב"ג שיפעל במתכונת מצומצמת וכן מעברי הגבול שיפעלו כדלקמן:
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בית מכס  /מעבר

מועדים ושעות

הערות

ערב ראש השנה9/9/18 :
נתב"ג

בבית המכס נתב"ג לא תהיה
קבלת קהל ביח' יבוא אישי
ויח' התפישות.

בשעות 08:00 - 12:00 :

בשעות  :מטענים -

08:00-12:00

מעבר אלנבי

בשעות  :מטענים -

סגור

מעבר ניצנה

יח' היצוא במכס חיפה תפעל
בשעות .08:00-12:00

בשעות  :מטענים -
נוסעים -
פועלים -
ירדנים

08:00-14:00
06:30-20:00
06:30-23:30

מעבר רבין

בשעות  24 :שעות ביממה

מעבר בגין

בשעות  :עד לשעה 13:00

מעבר אס"ח

מועדים ושעות

בית מכס  /מעבר

הערות

ערב יום כיפור 18/9/18 :
נתב"ג

בבית המכס נתב"ג לא תהיה
קבלת קהל ביח' יבוא אישי
ויח' התפישות.

בשעות 08:00 - 11:00 :

בשעות  :מטענים -

סגור

מעבר אלנבי

בשעות  :מטענים -

סגור

מעבר ניצנה

יח' היצוא במכס חיפה תפעל
בשעות .08:00 - 11:00

בשעות  :מטענים -
נוסעים -
פועלים -
ירדנים

סגור
06:30-12:00
06:30-12:00

מעבר רבין

בשעות  :עד לשעה 12:00

מעבר בגין

בשעות  :עד לשעה 12:00

מעבר אס"ח
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כמו כן ,רשות המסים יוצאת לחופשה מרוכזת בימי חג הסוכות .שעות קבלת הקהל בתחנות
המכס בהן יינתן שרות בכל הקשור ביבוא ויצוא סחורות ,לרבות דואר חבילות יהיו כדלקמן:
מועדים ושעות

הערות

בית מכס  /מעבר

ערבי החג ה 23/9/18-וה30/9/18-
אשדוד
חיפה

בבתי המכס אשדוד וחיפה ולא
תהיה קבלת קהל במחלקת יבוא
אישי.

בשעות 11:00 - 08:00 :

דואר חבילות ת"א

פניות לבית מכס מרכז יטופלו
בתחנת המכס  -דואר חבילות
ת"א ,למעט טיפול ביבוא אישי.

נתב"ג (מסחרי ואישי)

בבית המכס נתב"ג לא תהיה
קבלת קהל ביח' התפישות.

בשעות  :מטענים -

08:00-12:00

מעבר אלנבי

בבית המכס אילת ,בדואר
חבילות אילת ובדואר חבילות
ירושלים לא תהיה קבלת קהל.

בשעות  :מטענים -

סגור

מעבר ניצנה

בשעות  :מטענים -

סגור

בית מכס נהר הירדן

בשעות  :מטענים -
נוסעים -
פועלים -
ירדנים

08:00-14:00
06:30-20:00
06:30-23:30

מעבר רבין

בשעות 12:00 - 08:00 :

בשעות  24 :שעות ביממה

מעבר בגין

בשעות  :עד לשעה 14:00
מועדים ושעות

מעבר אס"ח
בית מכס  /מעבר

הערות

חול המועד 27/9/18- 25/9/18 :
בשעות 13:00 - 08:00 :

אשדוד
חיפה
נתב"ג (מסחרי ואישי)
אילת

ב 28/9/18-בתי המכס יהיו
סגורים למעט בית המכס נתב"ג
שיפעל במתכונת יום ו'.
בבתי המכס אשדוד וחיפה לא
תהיה קבלת קהל במחלקת יבוא
אישי .
בבית המכס נתב"ג לא תהיה
קבלת קהל ביח' התפישות.
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דואר חבילות ת"א

פניות לבית מכס מרכז יטופלו
בתחנת המכס  -דואר חבילות
ת"א ,למעט טיפול ביבוא אישי.

דואר חבילות ירושלים

בדואר חבילות ירושלים תהיה
קבלת קהל ב 27/9/18 -בלבד.

בשעות  :מטענים -

08:00-14:00

מעבר אלנבי

בשעות  :מטענים -

08:00-14:00

מעבר ניצנה

בשעות  :מטענים -

07:00-14:00

בית מכס נהר הירדן

בשעות  :מטענים -
נוסעים -
פועלים -
ירדנים

08:00-14:00
06:30-20:00
06:30-23:30

מעבר רבין

בשעות  24 :שעות ביממה

מעבר בגין

בשעות  24 :שעות ביממה

מעבר אס"ח

בבית המכס אילת ובדואר
חבילות אילת לא תהיה קבלת
קהל.

אולמות הנוסעים שבמעברי הגבול היבשתיים יפעלו בהתאם לפרסום של רשות שדות התעופה.
אולם הנוסעים בנתב"ג יפעל במתכונת רגילה .24/7
בימי חול המועד לא תפעל המשמרת השנייה בבית המכס נתב"ג.
קבלת הקהל כוללת את יח' היצוא בבתי המכס (ללא הפעלת משמרת שנייה).
מודגש בזה כי בימי חול המועד ,ביחידות תהליך השחרור בבתי המכס ,למעט בית המכס נתב"ג,
במסגרת תור חובה ,יטופלו הצהרות שהמשלוחים הנוגעים אליהן יהיו מסירות ישירות ,בעלי
חיים ,תרופות ,טובין שבפיקוח נפש ,חומרים נפיצים ,מסוכנים או רדיואקטיביים ,חומרי גלם
וכיו"ב ,על סוכני המכס להיערך טרם החג .יובהר כי כל פניה הנוגעת לטובין אחרים ,תענה בסירוב
ולא תטופל.
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הבנה ושיתוף הפעולה של ציבור היבואנים וסוכני המכס חיוניים להבטחת פעולה תקינה ומתן
שירות בבתי המכס בימי החג.
אבקשכם להביא מכתב זה לידיעת ציבור סוכני המכס חברי ארגוניכם.

בכבוד רב ,ובתודה על שיתוף הפעולה,

אבירם אברמוביץ
מנהל תחום בכיר תש"ר

העתקים :מר אבי ארדיטי ,ראש מינהל המכס
חברי מטה מינהל המכס
גב' יפית חודדה ,מנהלת תחום תש"ר
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