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המידע במדריך זה כפוף לתנאים הכלליים שנקבעו בכללים למדריכים

 

   
 

הנכנסים לישראל שמדריך זה דן בהם

מי שנכנס לישראל על פי אשרה מסוג ב/2 (תייר).  . 1

מי שנכנס לישראל על פי צו או היתר, ויש ברשותו דרכון דיפלומטי, קונסולרי, וכד'.   . 2

מי שנכנס לישראל על פי אשרה מסוג א/2 (תלמיד).  . 3

מי שנכנס לישראל על פי אשרה מסוג ב/1 (עובד זר), או א/3 (איש דת), או ב/4 (מתנדב).  . 4

 
החפצים הפטורים ממסים  המסלול הירוק

כניסתך למסלול הירוק נחשבת כהצהרה, שאתה נושא עמך רק את החפצים ובכמויות שנקבעו להלן. 
כללי

בנמלי חיפה, אשדוד, נתב"ג ובמעבריהגבול היבשתיים  מופעלת השיטה 
הדומסלולית לשחרור מהיר מהמכס: אדוםירוק.

לאחר קבלת מטענך, היציאה מאולם הנוסעים היא דרך אחד משני המסלולים המסומנים בריבועים: אדוםירוק.
בטרם תחליט ותקבע באיזה מסלול תעבור, היעזר בלוח המותקן לפני הכניסה למסלולים, שעליו הוראות מסייעות להחלטה.

 

אם יש לך ספק באיזה מן המסלולים לבחור, עבור במסלול האדום.
 

א. המסלול הירוק  החפצים והכמויות המותרים
דרך המסלול הירוק הינך רשאי לעבור כשאתה נושא עמך רק חפצים מהסוגים ובכמויות המפורטים בזה:

 
1) הלבשה, הנעלה וצורכי טואלט אישיים  מהסוגים ובכמויות שנהוג להביאם כמטעןיד של נוסע. 

2) משקאות ויינות: משקה חריף עד 1 ליטר, ויין עד 2 ליטר  לכל נכנס מגיל 18. 
3) תמרוקים כוהליים, עד ¼ ליטר  לכל נכנס.

4) טבק על כל צורותיו במשקל שאינו עולה על 250 גרם (לעניין סיגריות – עד 200 סיגריות שהן פקט אחד)
5) חפצים  אחרים שלא פורטו לעיל, שהבאת אתך בכניסתך לשימושך העצמי או כמתנה לאדם אחר, שערכם אינו עולה 

    על $200 (ארה"ב)  לכל נכנס מגיל שנתיים ומעלה.
    במסגרת סכום זה ניתן להביא סוגי מזון שמשקלם הכולל הוא עד 3 ק"ג, בתנאי שמשקלו של כל סוג מזון לא יעלה

    על 1 ק"ג.
    (בעניין פריטים, שייבואם מותנה באישור רשות מוסמכת, או שייבואם אסור  ראה להלן סעיפים 9ב, 9ג בעמ' 18,17).

    הפטור הוא אישי לכל נכנס, ולכן אין לצרף זכויות של מספר נכנסים ולקבל פטור לגבי חפץ, שערכו מעל $200.
    אם ערכו של חפץ מיובא עולה על $200, לא ניתן לקבל פטור על $200 ולשלם מסים על ההפרש, אלא הנכנס יחוייב  

    בתשלום המסים על ערכו המלא של חפץ כאמור.
 

ב. חפצים אחרים משומשים ומיטלטלים, שאיתם תוכל לעבור במסלול הירוק
 צליל,  מקליט  טלוויזיה,  מקלט  רדיו,  מקלט  מסרטה,  נישא,  מחשב  אישי,  מחשב  וידאו,  מצלמת  מצלמה,  כתיבה, מכונת
משקפת, תכשיטים אישיים, כלי נגינה, מקול (פטיפון), עגלת ילדים, אוהל אחד, ציוד מחנאות, ציוד ספורט, זוג אופניים ללא

מנוע, וחפצים כיוצא באלה של נוסעים. 
 

 
החפצים החייבים בהצהרה  המסלול האדום

מענק עבודהאכיפה והרתעהקרן פיצויים מס רכושמס קניה ובלומיסוי מקרקעיןמע"ממס הכנסהמכסאודות
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מעבר במסלול זה מחייב הצהרה על כל החפצים שהובאו עמך. 
במסלול האדום עליך לעבור במקרים הבאים:

 
א) יש לך ספק מהו המסלול הנכון שעליך לבחור. 

ב) הבאת חפצים, שלא צויינו במפורש באחת משתי הרשימות לעיל של המסלול הירוק. 
ג) הבאת חפצים, כגון: כלי עבודה מיטלטלים, ציוד צלילה, מצלמת וידאו חדשה, מכשיר וידאוטייפ חדש, מחשב אישי 

   חדש, וכיוצא באלה. 
לתשומת לב: 

1) אם הבאת חפצים מאלה שפורטו לעיל, דע כי עליך להוציאם בצאתך מישראל. 
 הוצאת  עם  רק  לך  שתוחזר  החלים,  המסים  בגובה  ערבות  להפקיד  המכס  פקיד  ידי  תידרש על  מהחפצים  חלק  לגבי (2

החפצים הנ"ל לחו"ל.  

 
תשלום מסים, ו/או הפקדת ערבויות
א. תשלום מסים והפקדת ערבות 

   הערך של טובין מיובאים נקבע ע"י רשות המסים בישראל על בסיס מחירונים שנמצאים ברשותה, המהווים   
   אסמכתא לקביעת המחיר; אך כאשר הנכנס מציג חשבון קנייה, שצויין בו ערך הנמוך עד 20% מהערך שנקבע 

   במחירון, יתקבל הערך שבחשבון הקנייה.
   אם הבאת חפצים שאין עליהם פטור ממסים, תחוייב בתשלום המסים החלים לפני שחרור החפצים מהמכס.

   אם הבאת: מחשב אישי חדש, מכשיר וידיאו טייפ חדש, מצלמת וידיאו חדשה, או חפצים כיוצא באלה, תחוייב בהפקדת 
   ערבות בגובה המסים החלים עליהם  במזומן, או בכרטיסי אשראי "ויזה", "יורוקרד", אמריקן אקספרס", דיינרס קלאב". 

 
ב. החזרת ערבות, או מימושה

   הערבות תוחזר לך  אם תוציא את החפצים מישראל במועד. 
   הערבות שהפקדת, תמומש  אם לא תוציא את החפצים במועד שנקבע.

   בהקשר זה מומלץ, שתבטח את כל חפציך בערכם המלא, כולל כל המסים; וזאת, כדי להבטיח לעצמך את כיסוי תשלום 
   המסים, במקרה שאינך יכול לממש את התחייבותך להוציא את החפצים מישראל.

 
רכב מנועי

תייר רשאי לייבא רכב או לרכוש רכב בישראל, ללא תשלום מסים, עם כניסתו לישראל או תוך 3 חודשים מיום כניסתו.
 

א.   יבוא רכב או רכישת רכב בישראל  ע"י תייר שאינו מחזיק באשרת כניסה מסוג א/2, או א/3, או בתעודת  עיתונאי 

יבוא רכב . 1

הינך רשאי לייבא רכב ללא תשלום מסים או הפקדת ערבויות לתקופה של  6 חודשים או עד המועד שבו יפוג תוקף
אשרת הכניסה שלך (לפי המוקדם מביניהם). 

לגובההמכס ניתנה הסמכות לחייב אותך, במקרים מסויימים, להפקיד ערבות בנקאית בגובה המסים החלים, מייד עם
ייבואו של הרכב, וזאת עד ליצוא הרכב או תשלום המסים החלים עליו.

רכישת רכב . 2
ברכישת רכב בישראל ללא תשלום מסים, הנך חייב להפקיד ערבות בנקאית בגובה המסים החלים, בעת שחרור הרכב
ממחסןרשוי. האישור להשארת הרכב בישראל יינתן לתקופה של 6 חודשים, או עד למועד שבו יפוג תוקף אשרת הכניסה

שלך (לפי המוקדם מביניהם).
אישור הארכת התקופה להשארת הרכב בישראל . 3

בתום 6 חודשים מיום שחרור הרכב (ביבוא, או ברכישה בישראל), עליך לייצא את הרכב, או לבקש הארכה להשארתו
בישראל לתקופה של עד 6 חודשים נוספים, בכפוף לתוקף אשרת הכניסה שלך.

 
אם תאושר לך הארכת התקופה, תידרש להפקיד ערבות בנקאית בגובה המסים החלים.

יצוא הרכב מישראל . 4
בתום שנה מיום שחרור הרכב (ביבוא או ברכישה), עליך לייצא את הרכב, 

או לשלם את מלוא המסים החלים (אם מתקיימים כל התנאים כאמור להלן בסעיף ה.).
 

ב.  יבוא רכב או רכישת רכב בישראל  ע"י תייר המחזיק באשרת כניסה מסוג א/2 (סטודנט), או א/3 (איש דת), 
     או תעודת עיתונאי מטעם לשכת העיתונות הממשלתית

שחרור הרכב ייעשה לאחר הפקדת ערבות בנקאית, או לאחר המצאת התחייבות מהמוסדות, כמפורט להלן:

תייר המחזיק באשרת כניסה א/2 (סטודנט) . 1

ערבות בנקאית בגובה 30% מהמסים החלים על הרכב להבטחת תשלום המסים אם יוכח שלא הוצאת את הרכב בתום
הלימודים או שלא שילמת את מלוא המסים החלים.

 
 המנהל,  של  להנחת דעתו  הרכב,  על  המסים החלים  ערבות בנקאית בגובה מלוא במקרים מסויימים תידרש להפקיד

להבטחת תשלום מסי היבוא.  
תייר המחזיק באשרת כניסה א/3 (איש דת) . 2

התחייבות ממוסד הדת שבו הינך משרת, כי המוסד מתחייב לשלם את המסים החלים  אם יוכח, שלא ייצאת את הרכב
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בתום שירותך במוסד, או שלא שילמת את מלוא המסים החלים.

 
. תייר (שהוא עיתונאיחוץ או צלםחוץ) המחזיק בתעודת עיתונאי מטעם לשכת העיתונות הממשלתית  .3

 המעסיק מתחייב לשלם את המסים החלים  אם  כי  אתה מועסק, התחייבות מהמעסיק (אם הוא מעסיק ישראלי), שאצלו
יוכח, שלא ייצאת את הרכב בתום העסקתך, או שלא שילמת את מלוא המסים החלים. 

2   סעיף  לפי  רכב  ורישיון  מחובת רישום  פטור  מוצאו  הרשום בארץ  פרטי  "רכב  572 לתקנות התעבורה קובעת כי תקנה
לפקודה, תוך שנה מיום כניסתו לישראל, אם הרכב נמצא באופן זמני בארץ ועומד לרשותו של אדם שהוא תושב קבוע בחוץ

לארץ."
לכן, בחלוף שנה משחרור הרכב מפיקוח המכס יהיה עליך לרשום את הרכב במשרד הרישוי הישראלי ולנוע בכבישי הארץ

עם המספר הצהוב שיוענק לך ו עם רישיון רכב ישראלי.
! לתשומת לב: לא ניתן יהיה לרשום בישראל רכב שממועד ייצורו חלפו למעלה מ – 48 חודשים
ללא רישום ישראלי לא ניתן יהיה להאריך את אישור המכס להשארת הרכב בארץ (מ.ב. 161).

רכב שמסיבה כלשהי לא יאושר רישומו בארץ (למשל הגה ימני) ע"י משרד התחבורה, לא יוכל להמשיך לנוע בארץ, ויהיה
עליך לייצאו מן הארץ.

 
אשר על כן, מומלץ לבדוק לפני יבוא הרכב האם יאושר רישומו במשרד הרישוי. 

לנוחותך להלן קישור לנוהל משרד התחבורה בעניין רישום רכב תיירים, עליך לפעול בהתאם לנוהל. 
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_RECHEV/NohalT032015.pdf

 
ג.  כלי רכב ששוחררו לפני 1.9.99 

באם שחררת רכב בזכויות תייר לפני יום 1.9.99, ושילמת עליו מכס (אם חל על הרכב) ומע"מ, ועדיין רכבך נע בישראל . 1
עם לוחיותרישוי זרות, עליך לפנות בהקדם לביתהמכס הקרוב למקום מגוריך  כדי לקבל הפניה למשרד הרישוי לשם
 לקבלת  וכן  בעלות"),  העברת  "הגבלת  יצויין:  (שבו  ישראלי  רכב  רשיון  לקבלת  לרכב,  (טסט)  שנתי  מבחן עריכת

לוחיותרישוי ישראליות. 
לאחר מכן עליך לפנות לאותו ביתמכס, לשם הוכחת האמור לעיל. 

עד להוכחת האמור לעיל, עליך להפקיד בביתהמכס ערבות בנקאית בגובה המסים החלים על הרכב.

את יתרת תשלום המסים החלים על הרכב, עליך לשלם בעת העברת הבעלות. . 2

 
ד. המסמכים הנדרשים ליבוא/רכישת רכב, ולהארכת התקופה להשארתו בישראל

אם אתה מבקש לייבא רכב או לרכוש רכב בישראל ללא תשלום המסים, או להאריך את תקופת השארת הרכב בישראל מעבר
ל6 חודשים, עליך לפנות לגובההמכס ולהציג את המסמכים הבאים:

רשיון נהיגה ברתוקף על שמך. . 1

רשיון רכב ברתוקף ע"ש התייר או בתזוגו. . 2

לוחיות זיהוי (מארץ המוצא) לרכב שיובא. . 3

תעודת ביטוח ברתתוקף של הרכב. . 4

אשרת כניסה ברתתוקף. . 5

דרכון ברתוקף. . 6

תעודת עיתונאי ברתתוקף מטעם לשכת העיתונות הממשלתית  לתייר שהוא עיתונאי. . 7

בקשה מנומקת  במקרה של בקשה להארכת התקופה. . 8

 
ה. תשלום מסים 

התנאים לתשלום המסים החלים על הרכב, הם:  

4 שנים ממועד ייצור הרכב, או אם מועד ייצורו אינו ידוע  מהמועד שבו נרשם לראשונה לתנועה בדרכים במדינת חוץ . 1

רכב, עם רישיון (בתוקף) ולוחיות זיהוי ישראליים  לא יחול לגביו האמור לעיל בתתפיסקה 1). . 2

הרכב הוא מסוג ודגם שאושר ע"י הרשות המוסמכת (משרד התחבורה) לתנועה בדרכים. . 3

ו.  השארת הרכב בישראל בתקופת הפטור
אם תצא מישראל אך תחזור לפני תום תקופת הפטור של הרכב, תוכל להשאיר את רכבך בישראל, בתנאי שתודיע בכתב

לגובההמכס שבאזור מגוריך על מקום הימצאו של הרכב בהיעדרך. 
תקופת הפטור נחשבת, בכל מקרה, ממועד שחרור הרכב.

 תום  לפני  בסמוך למועד צאתך מישראל,  או  הרכב,  יצוא הרכב מישראל בסמוך לתום תקופת הפטור שאושרה לך לגבי ז.
התקופה, עליך לוודא, שרכבך יאוחסן בנמל היצוא לשם ייצואו, שאם לא כן עלול רכבך להיתפש עלידי המכס. 

אין מתירים העברת בעלות על רכב מדרכון לדרכון (מתייר לתייר).
 

ח. מתן פטור על רכב, בשנית
ככלל, פטור מתשלום מסים על רכב ניתן פעם אחת בסמוך לכניסה לישראל.

עם זאת, יש מקרים שפטור כאמור, עשוי להינתן בשנית, כמפורט בזה:

התנאיםתיאור המקרה

1.  ייצאת את הרכב לפני תום תקופת הפטור, 
     ונכנסת שנית עם הרכב לפני תום התקופה

1.   תהיה זכאי לפטור ממסים עד לתום תקופת הפטור 
      שאושרה במועד היבוא הראשון של הרכב.

2.  ייצאת את הרכב לפני תום התקופה, ונכנסת שנית
2.   תהיה זכאי לפטור ממסים, רק אם חלפה תקופה של 3  

http://media.mot.gov.il/PDF/HE_RECHEV/Nohal-T-03-2015.pdf
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      חודשים ממועד יצוא הרכב הקודם  תקופה, שבה גם      עם רכב  לאחר תום התקופה
      אתה שהית בחו"ל.

3.   שולמו כל המסים המגיעים על הרכב הקודם, 
      ונכנסת שנית עם רכב

3.   תהיה זכאי לפטור לאחר שיצאת את ישראל לתקופה
      של 3 חודשים.

4.   הינך תייר המחזיק באשרה מסוג א/3 (איש דת), 
      המבקש לייבא/לרכוש רכב אחר

4.   הרכב הקודם היה בשימושך העצמי לתקופה 
      של 3 שנים, לפחות; או לתקופה קצרה מזו, עפ"י אישור 

      המנהל (מטעמים מיוחדים).

5.   הינך תייר המחזיק בתעודת עיתונאי/עיתונאיחוץ, 
      או צלםחוץ מטעם לשכת העיתונות 
      הממשלתית – המבקש לייבא/לרכוש

      רכב אחר.

5.   הרכב הקודם היה בשימושך העצמי לתקופה של שנה, 
      לפחות.

לתשומתלב:
האמור לעיל בסעיפים 4 ו5  יחול רק לאחר תשלום המסים החלים על הרכב הקודם, או לאחר יצוא הרכב.

 רכב  לייבא/לרכוש  וברצונך  ניזוק,  או  נשרף  או  נגנב, הרכב
אחר

 הביטוח  מכספי  עליו  החלים  המסים  סכום  מלוא שולם
שקיבלת.

 
 

 
מידע נוסף
א. כללי 

דאג לבטח את חפציך ורכבך בערכם המלא (כולל המסים החלים עליהם).  . 1

אין פטור על חפצים המגיעים בחבילות דואר.  . 2

 עלול  אתה  האדום,  במסלול  שלא  איתם  ותעבור  לעיל) .4   בסעיף  (כמפורט  ממסים  פטורים  שאינם  חפצים  תביא אם . 3
להידרש לתשלום כפל מסים. 

גובההמכס רשאי לדרוש ממך הפקדת ערבויות (במזומן או בצורה אחרת), לפי שיקול דעתו, לשם הבטחת קיום תנאי . 4
הפטור. 

דע, כי הרכב והחפצים שישוחררו לך בזכויותיך, חייבים להיות לשימושך העצמי בלבד.  . 5

ייצואם של טובין (כגון: אתרוגים, עתיקות, וכו') מותנה בקיום הדינים הנוגעים לחוקיות היצוא.  . 6

אם אתה מבקש לשנות את מעמדך, עליך לפנות לפני השינוי לביתהמכס, וזאת כדי שתדע מראש איך ישפיע השינוי על . 7
זכויותיך במעמד החדש. 

 
ב.  פריטים, שייבואם מותנה באישור הרשות המוסמכת 

ישנם פריטים רבים, שייבואם מותנה בעמידה בקריטריונים הנקבעים מעת לעת ע"י הרשויות המוסמכות.
לדוגמה:

טלפון נייד  משרד התקשורת.
קורקינט ממונע  משרד התחבורה.

 
לעתים יידרש גם אישור/רשיון יבוא פרטני. 

לפני היבוא, מומלץ לבדוק עם הרשות המוסמכת הרלוונטית את הקריטריונים התקפים וכן אם נדרש אישור/רשיון יבוא.
 

ג.  פריטים, שייבואם אסור
להלן דוגמאות לפריטים, שייבואם אסור לחלוטין:

טובין שהם פרוצים או מגונים.  
זיופים וחיקויים של מטבעות ושל מסמכים. 

כרטיסים ודברי פרסומת להגרלה או להימור, שלא ניתן מראש היתר לעריכתם. 
זיופים או חיקויים של טופס של חשבון מכר, מסמך העדפה, או תעודת מקור. 

שקים משומשים ששימשו לאריזת חומר צמחי.  
 סכין, למעט אולר ולמעט סכין שנועדה לשמש במקצוע, במלאכה, בעסק, לצורכי בית, או למטרה כשרה אחרת. 

משבש מד מהירות לייזר. 
כלי ירייה דמוי עט, או דמוי אקדח הזנקה, או המופעל בגז, וכדומה.  

מכל גז מדמיע, שצורתו צורת כלי יריה. 
  10) משחקים אסורים. 

  11) חומרי נפץ וחומרים מתלקחים, יצורים חיים כגון: נחשי צפע, 
        וטובין מסוכנים דומים.  

  12) ציוד משומש לגידול דבורים.  
  13) טובין, שהם כלים מן הסוג המשמש להכנת סם מסוכן או לצריכתו. 

  14) טובין, שיש בהם כדי להסית לאלימות, לטרור או לגזענות. 
  15) טובין, שיש בהם גילוי של הזדהות עם ארגון טרור או אהדה כלפיו.

 
ד. קבלת מידע

לקבלת מידע בישראל  ניתן לפנות למשרד מכס הקרוב לאזור המגורים.
לפונים מחוץ לארץ  ניתן לפנות בכתב לבתיהמכס כמפורט בזה:

http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/8/1368.pdf
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קישורים נוספים

מע"מ בשיעור אפס על שירותי תיירות הניתנים לתייר בישראל

החזר מע"מ לתייר שרכש טובין בישראל

חובת דיווח על הכנסת או הוצאת כספים לישראל וממנה

כללים לשימוש במדריכי רשות המסים בישראל

לכל מדריכי רשות המסים בישראל

RSS חוק חופש המידע צור קשר מפת אתר תנאי שימוש באתר

פניות מארה"ב  לביתהמכס חיפה.
פניות מארצות אירופה  לביתהמכס אשדוד.
פניות מהארצות האחרות  לביתהמכס מרכז.

פניות לגבי מטען נלווה (כגון מצלמות)  לביתהמכס נתב"ג, לוד.
yishi@customs.mof.gov.il :כמוכן ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת

 
ו. רשימת משרדי המכס ומע"מ (שפועלות בהם יח' יבוא אישי)

כתובת המשרדהעיר
מס' טלפון,
יבואאישי

אילת
 ת"ד  אילת,  נמל  ומע"מ, ביתהמכס

88101 ,131
086383834

אשדוד
 (בנין 2   הבנאים  רח' ביתהמכס,

הפורום), ת"ד 241, 77102
088510501

בארשבע
,31   שז"ר  רח'  ומע"מ,  המכס משרד

84212
086293348

חיפה
,245   ת"ד ,3   הנמל  שער ביתהמכס,

31002
048354861

מרכז
4242   ת.ד.  3א  גלילי  ישראל רח'

ראשל"צ 75142
039421666

ירושלים
ביתהמכס ומע"מ, רח' כנפי נשרים 66,

ת"ד 34014, 91340
026545607

לוד
,9   ת"ד  נתב"ג,  ממ"ן,  בנין ביתהמכס,

70100
039751220

 
www.goisrael.com\israel  קישור לאתר משרד התיירות
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