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מעל מאה חמישים אלף נוסעים צפויים בחגי תשרי במעבר
טאבה
 Posted on 19בספטמבר  by 2019דפנה וייס

בחגי תשרי השנה התש"פ צפויים לעבור במעבר הגבול בגין בטאבה מעל  150.000נוסעים
 :Categoriesתיירות ,ראשי
 :Tagרשות שדות התעופה ,חגי תשרי ,מעבר בגין

מתחילת השנה עברו במעבר הגבול בגין בין אילת לטאבה כמליון נוסעים ,גידול של  30%לעומת אותה התקופה
אשתקד .רשות שדות התעופה נערכה לתנועת הנוסעים המוגברת במעבר הגבול למצרים עם תגבור כח אדם ומשמרות.
המעבר פתוח לרשות הנוסעים  24שעות )למעט ביום הכיפורים בו המעבר סגור(.
במהלך ראש השנה ) (25.9-1.10צפויים לעבור במעבר הגבול בגין כ 35,000-נוסעים .ערב יום הכיפורים יעברו במעבר
כ 20.000-נוסעים .המעבר ייסגר ערב יום הכיפורים ה 8.10-בשעה  13:00וייפתח למחרת ה 9.10-בשעה  .22:00בחג
הסוכות )מה 10.10-ועד ה (21.10-צפויים לעבור בבגין מעל  90,000נוסעים.
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לרשות הנוסעים אפשרות תשלום מראש ,בכדי להקל על
המעבר ,באפליקציה לתשלום "אגרות מעבר באון-ליין" הישר מאתר
רשות שדות התעופה .הורדת האפליקציה תאפשר רכישה און ליין
מהסמארטפון וקבלת האגרה ישירות לתיבת הדוא"ל של הרוכש ללא
צורך בהדפסתה .באפליקציה ניתן יהיה להציג את תצלום האגרה
בסמארטפון ולעבור במסוף מבלי להמתין בתור של עמדות הרכישה
בתקופות העומס בעיקר בתקופות החגים.
עוד ניתן לרכוש אגרה מבעוד מועד באתר האינטרנט של חברת
"מילגם" בה ניתן לשלם את אגרות מעבר הגבול ולהפיק אותה ביום
העסקים שלאחר מועד הרכישה בקיוסק במסוף המעבר באמצעות
כרטיס האשראי .במעבר הגבול "דיוטי-פרי" לרשות העוברים למצריים.
מעבר הגבול בגין בטאבה הוא מסוף הגבול היבשתי שממוקם בנקודה שוק בסיני .מאות אלפי ישראלים כבר חזרו
לחצי האי .צילום עירית רוזנבלום
הדרומית ביותר של ישראל על כביש תשעים ,כעשרה קילומטרים
דרומית לאילת .מהמעבר קיימת תצפית על שלוש המדינות הגובלות
בישראל ,מצרים ,ירדן וערב הסעודית.
מעבר הגבול בטאבה משרת את התיירות העוברת בשער היבשתי למצרים .בשנה האחרונה ,חלה עלייה של כ30%-
במספר העוברים במעבר משני צדדיו.
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