
מדינה
האם יש טיסות בינ"ל יוצאות 

משדה התעופה

האם מבחינת חופש התנועה/ 
סגר , ניתן להגיע לשדה 
התעופה או למעבר גבול 

יבשתי למדינה שכנה

אם התשובה לשאלה 
הקודמת הינה חיובית ציינו 

לאיזו מדינה שכנה ניתן 
לעבור?

גבול יבשתי לארה"ב פתוח.ניתן להגיע לשדה התעופהיש טיסות מהערים הגדולותקנדה

ארה"ב
טיסות בינ"ל עם מגבלות מסוימות. 
אלעל ויונייטד עדיין טסים ניו יורק 

לישראל
ניתן להגיע לשדה התעופה

מעבר גבול לקנדה ייסגר 
כנראה היום ויורשו רק מעברים 

חיוניים

ברזיל
קיימות טיסות - חברת אתיופיין 

ממשיכה לטוס מסאו פאולו לישראל 
דרך אדיס. יש גם טיסות דרך 

ניתן להגיע לשדה התעופה.

יש טיסות מצומצמותקולומביה
ניתן להגיע לשדה התעופה. 

גבולות יבשתיים סגורים.

הרפובליקה 
הדומיניקנית

אי- לא רלוונטיאין טיסות.

תנועה חופשית.טיסות קיימות לכל היעדיםצ'ילה

פרו
אין טיסות.מדינה בסגר מוחלט. סגר 

יבשתי. מובאות טיסות מיוחדות 
לפינוי הישראלים

התניידות יבשתית אסורה 
וגבולות יבשתיים סגורים.

ארגנטינה

טיסות ספורות בלבד בעיקר של 
חברת התעופה הלאומית שעסוקה 

בהחזרת ארגנטינאים בעיר 
פעילותה.

תנועה יבשתית לזרים מוגבלת 
מאוד. זרים כפופים לסגר 

במידה ומתגלים.זרים שנכנסו 
לאחר תחילת מרץ נשלחים 
לבידוד.  מעברים יבשתיים 

סגורים.

לטביה
אין טיסות מסחריות- טיסות מטען 

בלבד

אין תחבורה ציבורית, 
מאפשרים יציאה במעברים 

יבשתיים

שוודיה
יש טיסות יוצאות בעיקר לבריטניה 

וגרמניה
ניתן להגיע לשדה התעופה 

ומעברי הגבול.
אין יציאה לנורבגיה, 

פינלנד,דנמרק יבשתית.

יש טיסות בינלאומיות מעטותצ'כיה
לא ניתן להגיע לשדה התעופה 

ממדינות אחרות או מעבר 
יבשתי.

יש טיסותאירלנד
יש אפשרות להגיע לשדה 

התעופה.

ניתן להגיע לשדה התעופה.מעט טיסות יוצאותליטא
מדינות שכנות לא מאפשרות 

מעבר גבול יבשתי.

מעברי גבול יבשתיים סגורים.ניתן להגיע לשדה התעופהיש טיסות כולל לישראלדנמרק

יציאה אווירית ויבשתית ממדינות ברחבי העולם - נכון ל-18/3 לשעה 11:00 ב-19/3

צפ"א

אמל"ט

אירופה



אין טיסות יוצאותבלגיה
ניתן להגיע לשדה התעופה 

בפריז
קיימת ביקורת הדוקה אך 
המעבר לצרפת אפשרי.

אין טיסותסלובקיה
תנועה אפשרית . מעברי הגבול 

לחמשת המדינות הגובלות 
סגורים.

מעברים יבשתיים סגוריםשדה התעופה סגורסלובניה

טיסות ספורות בלבדקרואטיה
יש אפשרות להגיע לשדה 

התעופה.

מלטה
מעט מאוד טיסות- בעיקר לבריטניה 

ואיסטנבול
יש אפשרות להגיע לשדה 

התעופה.
לא רלוונטי

ממחר ב6 בבוקר אין טיסותיוון
הגבול היבשתי עם מקדוניה 

ואלבניה סגור.

קפריסין
טיסות ספורות בלבד. החל מ21.3 

לא תהיינה טיסות כלל.
לא רלוונטיניתן להגיע לשדה התעופה

ניתן להגיע לשדה התעופהיש טיסות מצומצמות בלבדנורווגיה
זרים יכולים לצאת דרך הגבול 

היבשתי.

מעבר יבשתי אפשרי לבולגריה.ניתן להגיע לשדה התעופהטיסות ליעדים ספורים בלבד.טורקיה

טיסות ספורות בלבדהולנד
ניתן להגיע לשדה התעופה. 

תחבורה ציבורית פעילה.
דנמרק לא מאפשרת מעבר 

יבשתי וככל הנראה גם גרמניה.

הגבולות סוגרים לזריםניתן להגיע לשדה התעופהיש טיסות כולל לישראלשוויץ

ניתן להגיע לשדה התעופהיש טיסותבריטניה
ניתן להגיע ברכבת לפריז, 

בריסל ואמסטרדם

טיסות מצומצמותהונגריה
ניתן להגיע לשדה התעופה. 

גבולות יבשתיים סגורים.

גרמניה
טיסות בינ"ל יוצאות ישנן, כולל 

ממינכן. סביר שמספר הטיסות יילך 
ויצטמצם

ניתן להגיע לשדה התעופה.

צרפת
יש טיסות בינ"ל משדה התעופה 
שאר דהגול- נסגר שדה התעופה 

אורלי בפריז מספרן הולך ומצטמצם
ניתן להגיע לשדה התעופה.

מעברי הגבול לבלגיה, גרמניה 
וספרד פועלים באיטיות רבה 

ומאפשרים יציאה רק לאזרחים 
בעלי צידוק מתועד בלבד.

מעבר יבשתי לבולגריה בלבד.ניתן להגיע לשדה התעופה.יש טיסות בינ"לרומניה

איטליה
מעט מאוד טיסות בינ"ל. ניתן להגיע 

לישארל דרך מסקו ואדיס.
ניתן להגיע לשדה התעופה

מעברים יבשתיים פתוחים.התנועה מוגבלתיש טיסותלוקסמבורג

אוזבקיסטן
אין טיסות סדירות. פעילות מוגבלת 

של טיסות סחר ומיוחדות.
ניתן להתנייד בתוך המדינה. 

מעברים יבשתיים סגורים.

אוקראינה
מחר ב18:00 תצא טיסת חירום של 

ישראלים שנתקעו וחוזרים ארצה.

אירו-אסיה



תנועה חופשיתיש טיסות כולל טיסה סדירה ארצה.בלארוס

אזרבייג'ן
יש טיסות בעיקר למוסקבה, לונדון 

ומינסק
ניתן להגיע לשדה. גבולות 

יבשתיים סגורים.

גאורגיה
טיסות ספורות בלבד, קיימת טיסה 

יומית לישראל שצפויה להיפסק ימים 
קרובים.

ניתן להגיע לשדה התעופה.

רוסיה
יש טיסות כולל לישראל. יש טיסות 

ישירות גם מסנט פטרסבורג
ניתן להגיע לשדה הצנועה, 

ישנה תנועה סדירה.

גבולות סגורים לאוקראינה, 
בלארוס, גאורגיה, פולין 

ןפינלנד. מעבר למדינות מרכז 
אסיה אפשרי.

קיימו טיסות בינ"לאלבניה
ניתן להגיע לשדה התעופה. כל 

הגבולות היבשתיים סגורים 
מה15.3.

קזחסטן
יש טיסות. עד ה22.3 ניתן להתפנות 
יבשתית או אווירית ומנקודה זו ככלל 

הנראה המצב ישתנה דרסטית.
תנועה חופשית.

מעבר יבשתי לתאילנד בלבד.תנועה חופשית.יש טיסותמיאנמר
אין טיסותנוי זילנד
לא רלוונטיניתן להגיע לשדה התעופהיש טיסות בינ"לטייוואן

תנועה חופשית.יש טיסות בינ"לסינגפור
מעבר יבשתי לאינדונזיה- לא 

רלוונטי לישראלים.

תאילנד
 2חברות תעופה ממשיכות לטוס

לישראל- טורקיש ואתיופיין
ניתן להגיע לשדה התעופה

מעבר יבשתי לקמבודיה. ללאוס 
רק ב12 מתוך 26 מעברי 

הגבול.

ניתן להגיע לשדה התעופהטיסות בינ"ל מעטותדרום קוריאה
מעברי גבול יבשתי פתוחים 

חלקית.

ניתן להגיע לשדה התעופהיש טיסות בינ"להודו

ניתן להגיע לשדה התעופהטיסות בינ"ל מעטותאוסטרליה

יפן
טיסות מעטות בלבד. אך ניתן להגיע 

לישראל בטיסות של אירופלוט 
תורקיט, ובריטיש איירוויס.

לא רלוונטיניתן להגיע לשדה התעופה

התנועה חופשית.טיסות בינ"ל יוצאות לתאילנד.לאוס
המעבר לויטנאם,קמבודיה 
ומיאנמר אפשרי. 12 מ16 

מעברי הגבול לתאילנד פתוחים 

יש טיסותוייטנאם
אין בעיות גישה ותנועה. מעבר 

יבשתי לסין סגור.
מעבר לקמבודיה ולאוס פתוח

פיליפינים
יש טיסות בינ"ל עם שיבושים 

מסויימים
לא רלוונטיהתנועה בבירה קשה

רואנדה
יש טיסות עד יום שישי (20.3) 

בחצות
אין בעיה להגיע לשדה התעופה

אין בעיה להגיע לשדה התעופהיש טיסות בודדותגאנה

אסיה פסיפיק

אפריקה



אין בעיה להגיע לשדה התעופהיש טיסותליבריה

אין בעיה להגיע לשדה התעופהיש טיסותסיירה לאון

יש טיסות ליעדים בודדים לבד.סנגל

אין בעיה להגיע לשדה 
התעופה. כלל המדינות השכנות 

סגרו את מעברי הגבול עם 
סנגל.

טיסות החל מה19.3 מבוטלות- כולן.אנגולה
כרגע אין בעיה להגיע לשדה 

התעופה

אין בעיה להגיע לשדה התעופהיש טיסות מצומצמותחוף השנהב

יש טיסותקניה
ניתן להגיע למעברי גבולות ואין 
הגבלת תנועה- אין בעיה להגיע 

לשדה התעופה

יש טיסותאוגנדה
ניתן להגיע למעברי גבולות ואין 
הגבלת תנועה- אין בעיה להגיע 

לשדה התעופה

זמביה
ניתן להגיע ליוהנסבורג ולאדיס 

ומשם ארצה

בוצואנה
ניתן להגיע ליוהנסבורג ולאדיס 

ומשם ארצה

אין בעיה להגיע לשדה התעופהיש טיסות בינ"לניגריה

זימבבואה
ניתן להגיע ליוהנסבורג ולאדיס 

ומשם ארצה

דרום אפריקה
יש טיסות - אל על תבטל טיסה 

ארצה לאחר ה23.3
ישנה תנועה. מעברי גבול 

פתוחים חלקית.

אין טיסות מ16.3טוגו

נמיביה
ניתן להגיע ליוהנסבורג ולאדיס 

ומשם ארצה

יש טיסותדרום סודן

יש טיסותטנזניה
ניתן להגיע למעברי גבולות ואין 
הגבלת תנועה- אין בעיה להגיע 

לשדה התעופה

יש טיסותמלאווי
ניתן להגיע למעברי גבולות ואין 
הגבלת תנועה- אין בעיה להגיע 

לשדה התעופה

אין טיסותגינאה ביסאו

אין טיסותקמרון



יש טיסותאיי סיישל
ניתן להגיע למעברי גבולות ואין 
הגבלת תנועה- אין בעיה להגיע 

לשדה התעופה

אין טיסות.ירדן
מעבר יבשתי לישראל נסגר 

למעט דיפלומטים.

קהיר
אין טיסות לישראל, יש טיסות 

ספורות ליעדים אחרים אך השדה 
ייסגר הערב

ניתן עדיין  להגיע שדה התעופה.
מעבר גבול לישראל ייסגר 

הערב

מזרח תיכון


