
 

  

  

  מדריך 

  לתושב חוזר

 

  

  מוגש באדיבות צוות המומחים בחברת

  מ"יוניברס טרנזיט בע. א

  

  

  

  



 

  

   2005ינואר 

  

  ,לקוח נכבד, חבר יקר

  

בזאת את  האישי לישראל ומלווים יבוא מטענךולטפל ב לשרתךאנו מודים לך על ההזדמנות 

   - בברכת כניסתך

  .ברוכים הבאים לישראל

  

  :מ"יוניברס טרנזיט בע. א   -מי אנחנו ולמה דווקא

  

טיפול , כחברה המתמחה בשחרור 1990נוסדה בשנת , מ"יוניברס טרנזיט בע. א, חברתנו

מאז החברה גדלה וכיום מספקת שירותים כוללים . והובלה של חפצים אישיים לישראל

אומנות יקרה ורילוקיישן , תערוכות, של אריזה ושילוח בינלאומי של חפצים אישיים

)Relocation.(  

משלחים , סוכני מכס: חברתנו בעלת כל ההסמכות לביצוע יעיל של השירות לרבות

  . ISO 9001:2000בינלאומיים וסוכני ביטוח כמו גם פועלים תחת מערכת הבטחת איכות 

. םלה לביתך ופריקה בעזרת צוותי החברה המיומניהוב, ככאלה אנו נדאג לטיפול במטענך המגיע לישראל לרבות שחרור ממכס

  .באפשרותנו לספק אף שירותי אחסנה באם ביתך אינו מוכן

  . transit.co.il-www.univers: לפרטים נוספים אנא בקר באתרנו באינטרנט

  

  

  .שראל לתושב חוזרבמדריך זה ננסה לפרט ככל שניתן את תהליכי הטיפול במטען המגיע לי

מטרת המדריך לחדד ולהבהיר ככל שניתן את התהליכים הקשורים ביבוא מטען : לזכור חשוב

. נמל וגופים אחרים הקשורים בשחרור מטענך, ייתכן ויחולו שינויים כתוצאה מעדכוני המכס. אישי

או כל הוצאה כספית כתוצאה \חברתנו תהא אחראית בשום צורה שהיא לאמיתות הנתונים ואין 

   .מכך

  



 

  

  

  

  :תהגדרו

  " השב סופית לישראל, ל שנתיים או יותר"ששהה בחו, תושב ישראל: "תושב חוזר

לבין תושב , שש שנים עדל שנתיים "בין תושב חוזר ששהה בחוישנה הבחנה ) 01.01.05( 2005, 01החל מינואר 

  .ל מעל שש שנים זכאי לזכויות נרחבות יותר"תושב חוזר ששהה בחו .ל מעל שש שנים"חוזר ששהה בחו

  

ולמד כתלמיד מן המניין במוסד , חודש 18ל לפחות "השב סופית לאחר ששהה בחו, תושב ישראל: "סטודנט חוזר

או היה תלמיד מן המניין במוסד כאמור וקיבל , להשכלה גבוהה המוכר ככזה בארץ במשך שתי שנים אקדמיות רצופות

  .תואר אקדמי מטעם אותו מוסד

חודשים מיום סיום לימודיו או מיום שקיבל את  6ם חזר לארץ לאחר שחלפו א, תושב כזה לא יוכר כסטודנט חוזר

  "התואר

  

אנו ממליצים להיוועץ עמנו מבעוד מועד או לחילופין לבקר באתר הרשמי של המכס ולעיין במדריך לתושב חוזר 

)ms/2years.htmhttp://www.mof.gov.il/custo .(  

  

  

  :ניירת נדרשת לשם שחרור מטען מרשויות המכס והנמל

  

אווירית  \לשם הובלה ימית אישור קבלת המטען) משלח(זהו מסמך שנתקבל על ידי חברת הספנות  –) Express(מקורי או אקספרס  שטר מטען �

 . מסמך זה מהווה גם חוזה בין הצדדים. מנקודת מוצא ליעד

לבית המכס  עם הגיעך לארץ עליך לגשת - בעל המטען לרבות צילום מעמדך כתושב חוזר צילום דרכון של �

  ).חותמת בדרכון(הקרוב לבית מגוריך לקבלת מעמד של תושב חוזר 

 רשימת אריזה �

 )למוצרים שאינם פטורים מתשלום מסים( חשבוניות קנייה של מוצרי חשמל או מוצרים חדשים �

החפצים  שיעור גובה המיסים עלישנה הנחה ב.) ועוד(ב "ארה, לאור הסכמי הסחר בין ישראל לבין אירופה. ור הטוביןתעודה המעידה על מק -תעודת מקור �

 דרוש תעודה שכזו מחברת השילוח במדינת המקור. שאינם פטורים

  .ר המטעןמסמך זה בבית המכס בעת קבלת מעמד תושב חוזר או לחברתנו בעת שחרו יש להציג - שכירות של דירה \חוזה קניה �

 :כמפורט שייבאת לארץ בו הנך נדרש לציין את כל החפצים מסמך -)ב"רצ( טופס הצהרה למכס �

o שנות שימוש או חדש' מס, )ריאלי לאותו היום(ערך , שם יצרן, שם המוצר, יש לציין כמות - מוצרי חשמל 

o חדש שנות שימוש או' ומס) ריאלי לאותו היום(ערך , יש לציין את תיאור הפריט - ריהוט 

o וערך גלובלי לכל הפריטים הללו) 'וכו, ספרים, בגדים(לציין את תיאור הפריט באופן כוללני  - שאר חפצי הבית.  



 

  

אין מסמך זה תקף אלא לייצגכם בפני רשויות המכס . מסמך בו הנכם מייפים את כוחנו לשחרר בעבורכם ובשמכם את מטענכם האישי -)ב"רצ( יפויי כוח �

 .ישיביום שחרור מטענכם הא

השירות הניתן על ידי ) אלא אם צוין אחרת(בין אם רכשת שירות מדלת לדלת ובין אם לאו  - )ב"רצ(טופס התחייבות לתשלום ההוצאות הנלוות  �

חילופין ת או לם ישירות לאותן רשויולבאפשרותך להגיע ולש. הוצאות אלו יש לשלם למוסדות הרלוונטיים בעת השחרור. חברתנו אינו כולל הוצאות מקומיות

 .ולהתחייב להחזיר לפני העברת המטען לרשותך לבקש מחברתנו לשלמן

ן יצוא "פח: מסמכים אלה כוללים. באם ייצאת בעבר מטען מישראל יש לדאוג לקבלן את מסמכי היצוא מן החברה ששילח מטענך כשיצאת - מסמכי יצוא �

 . מקוריים החתומים על ידי רשויות המכס יש צורך במסמכים> -- רשימת חפצים , )רשומון מכס ליצוא מטען אישי(

  

  .יש להעביר למשרדינו סמוך למועד הגעת האוניה או ביום ההגעה ,מקוריים, את המסמכים הללו

  .חברתנו את המסמכים לשם הבטחת מילויים כראוילמשרדנו ולמלא ביחד עם המומחים שב אנו ממליצים לסור

  

  : כתובתנו

  ,2' ההדרים מס' רח

  אשדוד, אזור תעשייה

)ב מפה"מצ(



 

  

  :תהליך השחרור והשירותים הניתנים בארץ

  

מכים או מס\פרטים נוספים אודות מטענך ועם הגיעך לארץ אנו ממליצים ליצור עמנו קשר ולברר 

  .מבעוד מועד נדרשים

עליך , באם הנך תושב חוזר. בהתאם למעמדך ותנאי שחרור מטענך אנו ננחה אותך את שעליך לעשות

כתובות בתי המכס נתן (. את מעמדך) בת זוגתך \ודרכון בן(כס הקרוב למקום מגוריך ולהחתים על דרכונך לבקר בבית המ

  ).  http://www.mof.gov.il/taxes/yhidot.htm: הבא למצוא באתר

 -130טופס ( המומחים בחברה תתבקש לחתום על מסמכי היבואמיד עם קבלת מעמדך אנא סור למשרדנו וביחד עם צוות 

  . )וכן ייפוי כוח הצהרה על יבוא אישי של טובין

זמן משוער לשחרור . ל לשחרורם מרשויות המכסעלאחר קבלת כל הניירת הנדרשת ועם הגעת המטען לחופי ישראל אנו נפ

  . ימים 2-3 -מטען מרשויות המכס כ

  . מיד לאחר השחרור נתאם אתך מועד להובלת המטען ופריקותו. 'בדיקות מכס וכו, מסים נדרשיםתהליך השחרור ידווח לרבות 

לבקשתך נסיר האריזות מן היחידות . לפרוק החפצים אל תוך הבית ופיזורם בחדרים השונים, אנו נדאג להוביל המטען לביתך

  . והשולחנות ובכך נסיים את שירותנו כמו כן נדאג להרכיב את המיטות. ונפנה הפסולת) 'רהיטים וכו(הגדולות 

  

  

  הוצאות מקומיות בישראל

  

  .  בהתאם לשירות אותו רכשת ומן הראוי לידע אותך כי יוטלו על מטענך הוצאות נוספות בישראל

  . רשימת ההוצאות ועלותן המשוערת מצורפת למדריך זה

   :ישנן שתי דרכים לתשלום הוצאות אלה

 א כל מעורבות מצידנותשלום ישיר  לאותן רשויות לל .1

 אותן רשויותם לחברתנו לאחר הצגת חשבוניות מתשלו .2

  

  .בכל מקרה התשלום יהיה במזומן לפני מסירת המטען

  



 

  

  : שירותים נוספים שבאפשרותנו לספק

 

 התקנת מוצרי חשמל �

 פריקה וסידור כל הקרטונים לרבות בגדים וכלי מטבח �

 הרכבה כוללת של כל הרהיטים �

 יית תמונותהתקנת מנורות ותל �

 סידור מלא של הבית �

  

  . אנו בטוחים שגם אתה תהנה משירותי חברתנו ומאחלים לך קליטה מוצלחת

  

  

  

  ,בכבוד רב

  

  מחלקת יבוא

  

  מ"יוניברס טרנזיט בע. א

  



   הצהרה על  יבוא אישי של טובין
 

DECLARATION OF PERSONAL IMPORT 
OF GOODS 

 COSTUMS FORM 130 (VERSION D)   )'מהדורה ד( 130פס מכס טו

  

  

  :צירוף מסמכים
לצורך שחרור טובין ביבוא אישי יש לצרף את המסמכים הבאים 

  ):לפי העניין(
  .חשבון מטענים, ת שערתעוד, )שטר מטען(פקודת מסירה  . 1
  ).שכירות/ רכישה ( מבוילחוזה  -הוכחת דיור בישראל  . 2
  .תעודת עולה/ דרכון  . 3
  ".רשימת אורז" . 4
  .חשבוניות וקבלות . 5

Documents Required: 
In order to release goods under “personal Import”, you must attach the 
following documents (as applicable):  

.  Delivery Order / airway bill, bill of landing/ gate pass /cargo invoice. 

.  Proof of residency (housing contract / deed). 

.  Passport / Teudat Oleh (immigrant certificate). 

.  Packing list. 

.  Invoice / receipts. 

  ).י פקיד המכס בכל מקרה של שחרור טובין"שו עבת הזוג יידר/פרטים ומסמכים על בן(פרטים אישיים של בעל הטובין 
Personal details of the owner of the goods (details and documents of the spouse will be requested in all cases by the customs 
collector at the time of clearance of the goods) 

תעודת ' מס  .ID No  זהות' מס  Name  שם פרטי  Family Name  שם משפחה
  טיפול/עולה

Teudat Oleh 
No.  

                                                                                            

ם ארץ מגורי  Country  מארץ  .Passport No  דרכון' מס
  אחרונה 

Country of 
origin  

הכתובת 
  בישראל

Address  

                                                                  

  )ללא זכויות(מיסים מלאים    תושב חוץ   סטודנט חוזר/ תושב    עולה   :מעמד בעל הטובין
  Immigrant  Returning resident / Returning Student  Foreign resident  Full taxes (without rights) Status:  

ערך , )למוצרי חשמל(דגם , שם היצרן, )'ליטרים וכד/ ג "ק/ ביחידות (יש לציין כמויות , נא למלא בטבלה להלן את תוכנו של המטען במלואו
  .פריטים כגון ריהוט או מוצרי חשמל יש לציין בנפרד). יש לציין כמה שנות שימוש(האם הפריט חדש או משומש , ח"במט

In the table below, please enter complete details of the goods. Include the quantity (units / kg. / liters / etc.), the name of the 
manufacturer, models (for electrical goods), the value in foreign currency, and if new or used (give the number of years used). Items 
such as furniture and electrical goods must be listed individually. 

י פקיד המכס"ימולא ע To be filled in by the person requesting clearance  י   ה פ ו נ ה" י מ ו ל א   ע   
To be filled in by the 
Custom official  

  כמויות
Quantity  

תאור מלא של 
  המוצר

Description  

  יצרן
Manufacturer  

  דגם
Model  

ח"ערך במט  
Value in 
Foreign 
currency 

שנות שימוש' מס  
 years of use 

  חדש
New  

  מכס - פרט
Customs Code  

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

ה לעונש בהתאם /מהווה עבירה ואהיה צפוי, או מסירת פרטים לא נכונים/הנני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל נכונים וידוע לי כי אי מסירת פרטים ו 
  .לחוקים

I hereby declare that all the details entered above are correct and I am aware that the nondisclosure or giving of false details constitutes an 
offence punishable by law. 

לרבות הוצאתם מרשותי לפני תום תקופה של , וכל שימוש או עשייה אחרים ;ל מיועדים לשימושי או לשימוש בני משפחתי הגרים עימי בלבדהמוצרים המפורטים לעי 
  .אחרת צפויים הטובין להחרמה, י הרשאת גובה המכס ובתנאים שיקבע"יהיו עפ, שנים לפחות 6

The goods detailed above are solely for my personal use and / or for the use of those members of my family who reside with me. All other users and / or acts - 
including the transfer from my possession before the completion of a period of at least 6 years, that are without authorization of the customer collector and 
conditions he / she shall set, subject the goods for confiscation. 

 
                          

  היבואן/ חתימת בעל זכות הפטור     Dateתאריך 
Signature Person with Rights / Importer  



 

  

  רשות המיסי בישראל/ מדינת ישראל             
  

  )ייפוי כח(� מכס כתב הרשאה לסוכ
   לפקודת המכס �169ו 168סעיפי

    

  )'ומהדורה ( 165טופס מכס 
      

  ___________________________________________________________________________אני החתו� מטה         

         _____________________________________________________________________________________מע

  _________________________________________________________________רישו� התאגיד         ' מס/ ' מס. ז.ת

  ________________________________________________________________  ממנה בזאת את סוכ המכס 

4 בסעיפי� כמפורט להל(להיות מורשה מטעמי ולבצע את פעולות המכס �1 (  :*    הנדרשות בעניי הטובי

__________________________________________________________________________________________    

__________________________________________________________________________________________  

  בקשר לעניי� להכו –כול� או מקצת� , י לפעול בשמי ובמקומי בכל הפעולות הבאותיהא רשא, סוכ� המכס האמור      

  :כדלקמ�, ל ולכל הנובע ממנו"הנ      

1.   .עד לסילוק� מפיקוח המכס, לבצע פעולות מכס לגבי יבוא הטובי

2.  .לבצע פעולות מכס בקשר לייצוא� של הטובי

3.   :הרשומוני� הבאי� לגבי, להגיש תביעה להישבו או להחזר מסי� על הטובי

 .המהווה חלק בלתי נפרד מייפוי כוח  זה, י סוכ המכס"ב וחתומה ע"או על פי רשימה פרטנית המצ            

, לפטר� או למנות אחרי� במקומ�, כולה או מקצתה לסוכ מכס אחר ע� זכות העברה לאחרי�, להעביר הרשאה זו .4

והריני מאשר את מעשיו או מעשי ממלאי , זה כפי שימצא לנכו ולמועיל חי כוולעשות את כל הפעולות האמורות בייפו

 .זה מראש) חייפוי כו(המקו� בתוק( כתב הרשאה 

 

_______________________          ______________________  
  החתימה                                      התארי*               

 

     _______________________            ______________________  
  חתימה וחותמת התאגיד                           ש� התאגיד              

  
            

  _________________רישו� התאגיד ' מס/   ז"ת ______________________אני מייפה את כוחו של סוכ המכס 

או תביעה להישבו לגבי הרשומוני� / תביעה להחזר מס ולקבל בשמי את הכספי� שיגיעו לי מרשות המסי� בישראל בגי

  .3המצויני� לעיל בסעי( 

 

    ____________________                     _____________________  
  החתימה                                      התארי*              

  
 

    ____________________             ___________________  
  חתימה וחותמת התאגיד                           ש� התאגיד              

  
  ל"הנני מאשר את חתימת מרשי הנ** 
 

               _______________                  _________________    _______________________________    
  מאשר החתימה חתימה וחותמת                    ש� המאשר              התארי*              

שנדרש לבצע פעולות המכס , חמתייחס לכל הטובי ל מיופה הכו חאו לציי כי ייפוי הכו, נית לפרט טובי מסוימי� בלבד*   
  .בעניינ�

  .פקיד בבית המכס/ יוע+ מס / ח "רו/ ד "עו/ סוכ מכס : מאשר החתימה יהיה אחד מאלה בלבד** 



 

  

  
  
  

    __________________: תאריך
  

  _______________: תיק מספר
  : פרטי הלקוח

  ____________________גברת  \מר

  ____________________)_____(____)___(_____)_____(____________________________ _: כתובת
  עיר                           רה             קומהבית                די' רחוב                                                      מס                      

  ____________________    ____________________      _______________________: טלפונים

  

  ,אדון או גברת נכבדים
  

לרשותכם את אנו שמחים שנפל בחלקנו לטפל במטענכם ומעמידים . בימים אלה הגעתם לשלב האחרון בתהליך העברת מטענכם לישראל
  . מיטב עובדי חברתנו

  
חברת , ל"י נציגנו בחו"נבקש להבהיר בזאת כי השירות אותו רכשתם ע, מניסיון משנים קודמות ועל מנת למנוע הפתעות בלתי צפויות

  :או לחילופין ישירות דרכינו כולל________________ 
סילוק , סילוק חומרי אריזה של החפצים הגדולים ביום הפריקה, פריקת המטען בביתכם, הובלה לביתכם, שחרור מכס של חפצים אישיים

  . הארגזים מעץ וכן החזרת המכולה לנמל
  

  ): ל"אלא אם כן סוכם אחרת עם הסוכן בחו(השירות אינו כולל 
, )כל עלות וניתן לבצע לבד ללא, אופציונלי(בדיקת מכס , )במידה ויש(תשלומי מסים ומכס , פקודת מסירה, הוצאות נמל ומסוף מטען

שימוש במנוף חיצוני חפצים כבדים , פירוק והרכבת דלתות מקרר, ללא מעלית' בפריקת המטען מעל קומה , או השהיית מכולה\אחסנה ו
  )ל ובין אם לאו"י הנציג בחו"בין אם משולם ע(עבור שירותנו בארץ  17%מ "מע, הובלה נוספת לכתובת נוספת, )כספת, פסנתר: כגון(
  

  :לענות על מספר שאלות המתארות את הגישה לביתכם נבקשכם בזאת

  אחר      לא     כן                                                                                                             
  ______________________      ?האם קיימת מעלית בבנין  -1

  ______________________      ?האם כל חפציכם יכנסו למעלית -2

  ______________________      ' ?מ 20האם המרחק שבין מקום חניית המשאית ופתח הבית אינו עולה על  -3

  ______________________      ?כספת \וכבדות כגון פסנתרהאם מטענכם מכיל יחידות גדולות  -4

  ______________________      ?האם יש צורך בהרכבת רהיטים מיוחדת מעבר למיטות ושולחנות -5

  _____________________________________________________________________________________: הערות

__________________________________________________________________________________________  

  

מטרתנו היחידה היא לגרום לשביעות רצון מצדכם ולייצוגכם כלפי כל הרשויות . ליאמתחייבים לשרתכם באופן מקסימ, אנו מצדנו
  . חרור מטענכםהמעורבות בש

  

  . אנו תקווה כי גם אתם תהינו משירותי חברתנו ותוכלו להיות שגרירינו בעתיד
  

_________________________________________________________________  
  

  . מאשר בזאת האמור לעיל ומתחייב להביא לכיסוי מלא של ההוצאות הכרוכות בטיפול במטענינו בארץ, אני החתום מטה
  

_________________________                 _____________________________________________  
 מהשם מלא                                                        תאריך                                                       חתי



 

  

  

  הוצאות מקומיות בישראלהוצאות מקומיות בישראלהוצאות מקומיות בישראלהוצאות מקומיות בישראל

  

  .ההוצאות הנלוות אותן יש לשלם בישראללהלן רשימה של 
  .הסכומים שיפורטו הנם מוערכים והחיוב בפועל יתבצע בהתאם לחשבוניות מקוריות מהרשויות הרלוונטיות

  
  :הוצאות קבועות

  רגל 40'מכולה   רגל 20'מכולה   מטען חלקי  אווירי  סעיף

  $ 135.00  $ 135.00  $ 150.00  $ 75.00  דמי פקודת מסירה

  מס 
  נמל

+ $  75.00  ולה חדשע
6.00$\ 
  ג"ק 100

45.00 $  45.00 $  45.00 $  

  של המטען' CIF'מערך  1.02%  שאינו עולה

  $ 95.00  $ 95.00  טון או חלק \$ 85.00  מסוף מטען

  מעלות השירותים הניתנים בארץ 16.5%  מ על שירותים בארץ"מע

  
  

  :אחסנה והשהיית מכולה
  +5וע שב  4שבוע   3שבוע   2שבוע   1שבוע   

  )מידי יום 45% - עולה ב(יום  \$ 1.75כל יום מעבר לכך . שלושה ימים ראשונים פטורים  אווירי

  יום \$ 2.00  חינם  חינם  חינם  חינם  )טון 1(מטען חלקי 

  יום \$ 36.00  יום \$ 36.00  יום \$ 30.50  יום \$ 25.50  יום \$ 20.50  אחסנה -20'מכולה 

  יום \$ 54.00  יום \$ 54.00  יום \$ 46.50  יום \$ 38.50  יום \$ 31.00  אחסנה -40'מכולה 

  יום \$ 20.00  יום \$ 20.00  יום \$ 20.00  יום \$ 14.00  יום \$ 7.00  השהייה -20'מכולה 

  יום \$ 50.00  יום \$ 50.00  יום \$ 50.00  יום \$ 40.00  יום \$ 25.00  השהייה 40'מכולה 

  
  

  :לוליםעלויות נוספות בגין שירותים שאינם כ
  

 מותנה במרחק -)וחה ומעבר לסטנדרטכתוצאה מגישה שאינה נ(נשיאה ארוכה  �

 )$ 50.00מינימום ( ק לקומה"למ$  7.00: פריקה בדרך מדרגות הבניין �

 $ 65.00: פירוק והרכבת דלתות מקרר �

 )ג"ק 150למשקל של עד ($  125.00): כספת \פסנתר(משא כבד  �

 ו חלק ממנהלשעה א$  95.00: שימוש במנוף חיצוני �

 רגל 40'-$  175.00, רגל 20'-$  125.00, מטען חלקי- $  100.00: הובלה ופריקה במקום נוסף באותה העיר �

 ל"מעל המחיר הנ 25%תוספת של : מ"ק 50הובלה ופריקה במקום נוסף ברדיוס של עד  �

  : בדיקת מכס �
 $ 105.00 -)ק"מ 10עד (מטען חלקי  �

 $ 195.00: רגל 20'מכולה  �

 $ 395.00: רגל 40'מכולה  �

 )שעות עבודה 4עבור מקסימום (לעובד $  175.00): שולחן \מעבר למיטה(הרכבת רהיטים  �

  
  

  :הערות
 ל מצוטטים בדולר אמריקאי"המחירים הנ .1

 כחוק 16.5%מ בשיעור של "ל אינם כוללים מע"המחירים הנ .2

 כל מקרה עם הצגת חשבוניות מקוריותהחיוב יעשה ב. ל משוערים ויכולים להשתנות ללא כל הודעה מוקדמת"המחירים הנ .3

 הוצאות אלה יגבו מן הלקוח טרם מסירת המטען -אלא אם צוין אחרת .4

 רגל 40'יהיו גבוהים ממכולה  HC 40'הוצאות מקומיות למכולה  .5

  
  

  ,בכבוד רב
מחלקת יבוא



 

  

Bnei Darom 

Junction 

    Hbossem 

Ashdod port  

Ha'orgim 

Ashdod Port  

Junction 

Nir 

Galim 

212  ,280  ,282  
312  ,313  ,314  ,315  
320  ,323  ,325 

Bus Station 

Exit from Ashdod 

212  ,280  ,282  
312  ,313  ,314  ,315  ,325  
438  ,448 

Bus station 

To Ashdod 
11  ,12  

From central 

 bus station 

212  ,280  ,282  
312  ,314  ,315  ,323 

  Bus station to Ashdod 

Ba'alei 
Melacha   

 Ha'hadarim   

Bnei          
Brit 
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Bnei Darom 
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