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נוהל הסרת מניעה ביטחונית
כללי:
לאור מספרן הרב של בקשות להסרת מניעה ביטחונית ,ובשים לב לכך שלתושבים
פלסטינים אין זכות מוקנית להיכנס לישראל ,נקבעו קריטריונים להגשת בקשות
להסרת המניעה.

המטרה:
קביעת נוהל המסדיר תהליכי הגשת בקשה ומתן מענה בפניות להסרת מניעה
ביטחונית.

השיטה:
 .2לאור עומס הפניות בבקשות להסרת מניעה ביטחונית ,הוגדרו קריטריוני סף
לבחינת הבקשות .רק בקשות העונות לקריטריוני הסף יבחנו .להלן
הקריטריונים:
א) בקשה לקבלת היתרי תעסוקה -תושב אשר עונה לקריטריונים לקבלת רישיון
תעסוקה בישראל או בהתיישבות ,ורק המניעה הביטחונית מונעת ממנו
קבלת היתר.
ב) תושב המבקש היתר מסחר -תושב אשר עונה לקריטריונים לקבלת היתר
מסחר בישראל ,ורק מניעה ביטחונית מונעת ממנו קבלת היתר.
ג) תושב מגיל  06ומעלה -לכל מטרה .למען הסר ספק ,בקשה להזנת היתר "גיל
מבוגר" במערכת הממוחשבת ,בהתאם למדיניות הנוהגת ביחס לגברים מעל
גיל  55ולנשים מעל גיל  56לא תיחשב "מטרה" לעניין זה ולא תאפשר הגשת
בקשה להסרת מניעה ביטחונית.
ד) אוכלוסיות נוספות -מקרים פרטניים ,בעלי אופי הומניטארי או מיוחד,
שיבחנו ויומלצו ע"י המת"ק.
ה) תוקף תשובת שב"כ לבקשת הסרת המניעה ביטחונית הינו לשנה ,על כן ,לא
יועבר תושב לאבחון הסרת מניעה לפני תום שנה מתאריך קבלת תשובה
בבקשה הקודמת בעניינו.
ו) תשובת המת"ק לפונה תועבר בכתב ,ישירות או באמצעות הקישור
הפלסטיני ,תוך  8שבועות מיום הגשת הבקשה.
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 .1בקשות להסרת מניעה יש להגיש ע"ג הטופס הייעודי המצורף לנוהל ,כנספח א'.
 .3טיפול בבקשות להסרת מניעה ביטחונית:
א) בקשת תושב להסרת מניעה ביטחונית לטובת קבלת רישיון תעסוקה
בישראל או בהתיישבות-
 )2בקשה להסרת מניעה תועבר ע"י המעסיק ,התושב או בא כוחם (מחויב
בייפוי כוח) התעסוקה למת"ק הגזרתי בצירוף המסמכים הרלוונטיים.
 )1הבקשה תטופל רק במידה והתושב עבורו מבוקשת הסרת המניעה ,עונה
על הקריטריונים לקבלת רישיון תעסוקה ,ורק בשל המניעה הביטחונית
נמנעת העסקתו.
 )3לאחר קבלת תשובת גורמי הביטחון ,משרד הקמ"ט תעסוקה או המת"ק
יפעל כדלקמן:
א) אישור הבקשה-
( )1ימסור תשובה בכתב לפונה.
( )2ינפיק היתר תעסוקה וימסור אותו בהתאם לנהלים לגורם
המבקש.
ב) שלילית דחיית הבקשה -העברת תשובה כתובה לפונה בנוסח הבא:
"פנייתו של הנדון להעסקתו בישראל/בהתיישבות נבחנה על ידי
גורמי הביטחון ובשים לב למידע הכולל ,לרבות מידע מודיעיני חסוי,
לא ניתן להתיר את כניסתו לישראל/להתיישבות מטעמי ביטחון.
בקשה חדשה לבחינת המניעה ניתן להגיש בחלוף שנה ממועד סירוב
הבקשה".
ב) בקשת תושב להסרת מניה לטובת קבלת היתר מסחר-
תושב המבקש להסיר את מניעתו ביטחונית לטובת קבלת היתר מסחר ,יגיש
בקשה להיתר מסחר בישראל עפ"י הנהלים לקבלת היתר זה.
 )2המת"ק ייבחן את הבקשה בהתאם לקריטריונים לקבלת היתר מסחר.
 )1במידה והבקשה אינה עומדת בקריטריונים ,הבקשה תסורב מטעם זה.
 )3במידה והתושב עומד בקריטריונים ,התושב זכאי להגיש בקשה להסרת
מניעה.
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 )4במידה והתושב מבקש להגיש בקשה להסרת מניעה:
א) בקשתו לקבלת היתר כניסה לישראל למטרת מסחר ,תשמש כבסיס
לבקשה להסרת מניעה.
ב) בנוסך התושב יגיש בקשה לסרת מניעה ביטחונית.
ג) הבקשה תועבר לבחינת גורמי הביטחון.
ד) במידה והוחלט לאשר את הבקשה-
 .1המת"ק ימסור תשובה בכתב לפונה ע"ג טופס טיפול בבקשה.
 .2המת"ק ינפיק היתר מסחר וימסור אותו בהתאם לנהלים.
ה) סירוב הבקשה-
 .1המת"ק ימסור תשובה בכתב ע"ג טופס הטיפול בבקשה בציון
הערה הבאה:
"פנייתו של הנדון להתיר כניסתו לישראל נבחנה על ידי גורמי
הביטחון ובשים לב למידע הכולל ,לרבות מידע מודיעיני חסוי ,לא
ניתן להתיר את כניסתו לישראל מטעמי ביטחון .בקשה חדשה
לבחינת המניעה ניתן להגיש בחלוף שנה מיום הסירוב".
ג)בקשה להסרת מניעה עבור אוכלוסיות בעלי טעם הומניטרי או מיוחד ,וכן
בקשות להיתרים עבור תושבים מעל גיל .60
יובהר כי בקשות לאוכלוסיות נוספות נוגע למקרים חריגים והומניטריים.
 )1על התושב המבקש להסיר מניעה ביטחונית לטובת קבלת היתר מישראל,
לכל מטרה להגיש בקשה לקבלת היתר.
 )2המת"ק יבדוק ,באם התושב עומד בקריטריונים לקבלת היתר.
 )3במידה התושב אינו עומד בקריטריונים הבקשה תסורב מטעם זה.
 )4במידה התושב עומד בקריטריונים לקבלת היתר ומבקש להגיש בקשה
להסרת מניעה -עליו לעמוד בסף הגיל הנדרש.
 )5לחילופין ,באפשרות המת"ק להעביר בקשה להסרת מניעה לבחינת גורמי
הביטחון באם מצא הגורם הרלוונטי כי הבקשה מגלמת בתוכה נסיבות
הומניטאריות או מיוחדות ,שלא נמנות על קריטריונים הרשומים מעלה.
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 )0באם התושב עונה לקריטריונים הרשומים בסעיף זה תועבר בקשתו לבחינת
גורמי הביטחון.
א) לאחר קבלת עמדת גורמי הביטחון ,המת"ק יפעל כדלקמן:
ב) חיובית אישור הבקשה-
 .1המת"ק ימסור תשובה בכתב לפונה ע"ג טופס טיפול בבקשה.
 .2המת"ק ינפיק היתר וימסור אותו בהתאם לנהלים.
ג) שלילית סירוב הבקשה-
 .1תועבר תשובה בכתב ע"ג טופס טיפול בבקשה בתיון ההערה
הבאה:
"פנייתו של הנדון להתיר כניסתו לישראל נבחנה על ידי גורמי
הביטחון ובשים לב למידע הכולל ,לרבות מידע מודיעיני חסוי ,לא
ניתן להתיר את כניסתו לישראל מטעמי ביטחון .בקשה חדשה
לבחינת המניעה ניתן להגיש בחלוף שונה מיום הסירוב".
 )7למען הסר ספק ,בקשה להזנת היתר "גיל מבוגר" במערכת הממוחשבת,
בהתאם למדיניות הנוהגת ביחס לגברים מעל גיל  55ולנשים מעל גיל  56לא
תיחשב "מטרה" לעניין זה ולא תאפשר הגשת בקשה להסרת מניעה
ביטחונית.
)4מצ"ב בנספח -טופס הגשת בקשה להסרת מניעה ביטחונית
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נספח א':

מת"ק XXX
DCO
בקשה להסרת מניעה ביטחונית/פלילית
طلب الزالت المنع االمني
__ /__/

.2

תאריך הגשת הבקשה:

.1

تاريخ رفع الطلب
פרטי התושב המבקש( :שם מרובע)
تفاصيل مقدم الطلب
 -שם אב -

 שם פרטי-משפחה –
االسم

 -שם סב -

اسم االب

 -שם

اسم الجد

العاءله
.3

מס' ת.ז :

.4

رقم الهويه
ש .לידה :

.5

تاريخ الميالد
מספרי טלפון /פל' :

כתובת מגורים:
مكان السكن
:

:

.

رقم الهاتف
.6

הנימוקים לבקשה . :سبب الطلب

.7

מסמכים /אישורים המצורפים לבקשה :اوراق مضافه للطلب

.8

פרטי המעסיק (במידה ומדובר בבקשה להסרת מניעה על רקע תעסוקה):

.9

عنوان صاحب العمل ( طلب ازالت منع بشان عمل )
שם המעסיק וכתובת :
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اسم وعنوان صاحب العمل
א .מספר מעסיק:
رقم صاحب العمل
ב .מספרי טלפונים /פל' :

:

:

رقم الهاتف
.20

פרטי היתר קודם (אם היה):
تفاصيل تصريح مسبق ( اذا كان )
א .שם המעסיק :
اسم صاحب العمل
ב .תאריך ההיתר :

1026

:

تاريخ التصريح
ג .הערות נוספות______________ :
مالحظات اضافيه
........................................................................................................
החלטה :
القرار
_____________________________________________________
_______
_____________________________________________________
_______
_____________________________________________________
_______
תאריך____________:
חתימה _____________:
التاريخ
التوقيع

