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 לכבוד

 נציגי חברות התעופה הזרות בנתב"ג

מתאם חברות התעופה  –מר אבי יניב באמצעות 

 שלום רב

 עם דרכון בתוקף של פחות מחצי שנהנוסע זר כניסה הנדון: 

קובעות  כי נוסע זר שדרכונו בעל תוקף שפחות מחצי שנה לא יורשה   TIMהנחיות ה  .1

 ארצה. סלהיכנ

אין מניעה לכניסת נוסע בעל דרכון  ,מעברי גבול ורשות האוכלוסין וההגירה למנהל .2

.מחצי שנה תשתקפותו פחו

זר הינם: נוסעת לכניס םתנאיה  .3

 בעת הכניסה.תוקף דרכונו תום לא יעלה על  של הנוסע מועד כרטיס החזרה   .א

 הישיבה כפי שניתן לו בתחנת הגבול. ןרישיותוקף בתום עליו לצאת  .ב

כל הכללים המוגדרים לכניסת אדם לארץ על פי חוק הכניסה לישראל  בנוסף .ג

.בחוק כמצויןחלים 

.וטיפולכם םלידיעתכ .4

בברכה

דוכן                         יגאל

גבול  מעברי   מינהל     'ר

 העתק:

מ"מ מנכ"ל הרשות –מר אמנון שמואלי 



  מינהל  מעברי   גבול
Border Control Administration  

01/25/2017 

To whom it may concern amongst staff and officials at various international airports, 

Shalom - Peace to you 

Subject: Entrance of Foreign National with passport expiration date less than 6 months 

1 - We understand that many foreign country guidelines stipulate that a foreign passenger whose 
passport is valid, but will expire in less than 6 months will not be permitted entrance into a country 

2 - The director of Border Crossing and the Population/Immigration Authority have no ability to stop 
entrance of a foreign passenger with a passport that is valid for less than 6 months 

3 - The rule of entry of a foreign passenger 

a) Upon entry, The return ticket date of the passenger can not exceed the date of passport
expiration date

b) Passenger would need to depart country upon the expiration of entry permit given to him by
Border Patrol Officers upon arrival in Israel

c) In addition, all rules defined for entry into Israel of a foreign national, according to the regulations
of entry into Israel, are applicable and considered law

4) This document may be used for informational purposes in clarifying matters brought to your attention

With Blessings of Peace 

מינהל מעברי גבול מר אמנון שמואלי – מ"מ מנכ"ל הרשות    יגאל דוכן
Yigal Duchan              Amnon Shemueli 
Managing Director of Border Patrol  Head of Border Patrol - Ben Gurion Airport 
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