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 اجراء ازالة المنع االمني لغرض التجارة: الموضوع

فً حال كان احد سكان ٌهودا والسامرة معنً بالحصول على تصرٌح دخول الى اسرائٌل لغرض  .1

 .التجارة وعلمنا انه ٌوجد ضده منع امنً ساري المفعول

على المواطن تقدٌم طلب تصرٌح تجارة فً مكتب االرتباط الفلسطٌنً فً منطقة سكنه، برفقة وثائق  .2

وباالضافة الى ذلك تعبئة استمارة طلب  (صوالت، زمالء تجارة وما شابه)تدل على كونه تاجرا 

الزالة المنع االمنً، التً ٌمكن انزالها من موقع االنترنت التابع لوحدة تنسٌق اعمال الحكومة فً 
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ٌتم فحص الطلب بشكل موضوعً، وارسال اجابة فً نهاٌة الفحص، تسلم الى مكاتب االرتباط  .3

اذا تقرر . فً حال تقرر ازالة المنع، ٌتم اصدار تصرٌح مالئم. الفلسطٌنٌة من اجل نقلها الى المواطن

ابقاء المنع كما كان، هنالك امكانٌة امام المواطن لتقدٌم طلب اضافً الزالة المنع، بعد عام من ٌوم 

 .الحصول على الجواب

باالضافة الى ذلك، بإمكان المواطن اختٌار محام لٌقدم طلبه الزالة المنع االمنً، على المحامً تقدٌم  .4

ٌمكن تقدٌم الطلب والوثائق . كل الوثائق المعروضة اعاله برفقة توكٌل محتلن موقع من قبل المواطن

ٌجب تقدٌم الطلبات بواسطة ارسال فاكس الى . المرفقة فً الطلبات التً تقدم من قبل المواطن نفسه

 مكاتب االرتباط االسرائٌلٌة

ٌجب التنوٌه الى ان اوقات معالجة الطلبات التً تقدم من قبل المحامٌن تكون مساوٌة الوقات معالجة  .5

مع الحصول على االجابة فً موضوع المواطن تتم حتلنة . الطلبات التً تقدم من قبل المواطن نفسه

 .المحامً بشكل مالئم

 :فٌما ٌلً قائمة فاكس وارقام هاتف مكاتب االرتباط االسرائٌلٌة .6

 رقم الهاتف رقم الفاكس مكتب االرتباط اللوائً

 9703017-02 9703019-02 جنٌن

 9703083-02 9703082-02 طولكرم- افراٌم 

 9703107106/8-02 9703107-02 قلقٌلٌة- افراٌم 
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 9703173-02 9703172/61-02 نابلس

 9703704-02 9703706-02 رام هللا

 9703987-02 9703986-02  ابو دٌس–عابر اورشلٌم 

 9703961-02 9703960-02 الرام- عابر اورشلٌم 

 9703808-02 9703813/10-02 ارٌحا

 9703870/7-02 9703857-02 بٌت لحم

 9703900/17-02 9703904-02 الخلٌل

 

 مع التبرٌكات .7

 بار اكوكا مالزم
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