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הסרת מניעה ביטחונית לצורכי מסחר נוהל : הנדון 
 

במידה ותושב יהודה ושומרון מעוניין בקבלת היתר כניסה לישראל לצורכי מסחר  .1

 .ונודע לו כי קיימת נגדו מניעה ביטחונית בתוקף

, על התושב להגיש בקשה להיתר מסחר במשרדי הקישור הפלסטיני שבאזור מגוריו .2

ולמלא  (עמיתי סחר וכדומה,  קבלות)בצירוף מסמכים המעידים על היותו סוחר 

אותו ניתן להוריד באתר , בנוסף לכך טופס בקשה להסרת מניעה ביטחונית

 .www: האינטרנט של יחידת תיאום פעולות הממשלה בשטחים בכתובת

Cogat.idf.il. 

תימסר למשרדי הקישור הפלסטיני , ותשובה עם קבלתה, הבקשה תיבחן לגופה .3

באם . יונפק היתר בהתאם, באם יוחלט להסיר את המניעה. לטובת העברתה לתושב

יהא באפשרות התושב להגיש בקשה נוספת להסרת , יוחלט להשאירה על כנה

 . מיום קבלת התשובהכעבור שנה, המניעה

באפשרותו של התושב לבחור כי עורך דין יגיש את בקשתו להסרת , נוסף על כך .4

על עורך הדין להגיש את כלל המסמכים המוצגים מעלה . המניעה הביטחונית

את הבקשה והמסמכים הנלווים . בצירוף לייפויי כוח עדכני החתום על ידי התושב

 . יש להגיש באמצעות משלוח פקס אל משרדי הקישור הישראליים

יש לציין כי זמני הטיפול בבקשות אשר יוגשו על ידי עורכי דין יהיה שווה לזמני  .5

עם קבלת תשובה בעניינו של . הטיפול בבקשות אשר יוגשו על ידי התושב בעצמו

 .תושב יעודכן עורך הדין בהתאם
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 :להלן רשימת הפקסים ומספרי הטלפון של משרדי הקישור האזוריים .6

 

 מספר טלפון מספר פקס משרד קישור אזורי

 02-9703017 02-9703019 נין'ג

 02-9703083 02-9703082 כרם-טול- אפרים 

 02-9703106/8 02-9703107 קלקיליה- אפרים 

 02-9703173 02-9703172/61 שכם

 02-9703704 02-9703706 רמאללה

 02-9703987 02-9703986 אבו דיס– עוטף ירושלים 

 02-9703961 02-9703960 ראם-א– עוטף ירושלים 

 02-9703808 02-9703813/10 יריחו

 02-9703870/7 02-9703857 בית לחם

 02-9703900/17 02-9703904 חברון

 

 ,בברכה .7
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