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הנדון  :נוהל הסרת מניעה ביטחונית לצורכי תעסוקה
.1
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במידה ותושב אזור יהודה ושומרון מעוניין בקבלת היתר כניסה לישראל לצורכי תעסוקה
ונודע לו כי קיימת בעניינו מניעה ביטחונית בתוקף :
באפשרותו של התושב להגיש את בקשתו להסרת מניעה ביטחונית לצרכי תעסוקה
במשרדי הקישור הפלסטיני שבאזור מגוריו .יש לשים לב כי לבקשתו נדרש לצרף
אסמכתא ממדור התשלומים בדבר סירוב בקשתו של המעסיק להעסיק את התושב
מגיש הבקשה נוכח קיומה של מניעה ביטחונית.
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נוסף על כך ,קיימת האפשרות כי הבקשה תוגש על ידי עורך דין המייצג את התושב,
מעסיקו של התושב ו/או עורך דין המייצג את המעסיק .את כלל הטפסים יש לשלוח
למשרדי הקישור הישראליים באזור מגוריו של העובד ,באמצעות מכשיר הפקס (מספרי
הפקס ומספרי הטלפון לאימות נמצאים בתחתית המסמך) .את טופס הבקשה להסרת
מניעה ביטחונית ניתן להוריד מאתר האינטרנט של תיאום פעולות הממשלה בשטחים
בכתובת .www. Cogat.idf.il
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הודעה בדבר החלטת גורמי הביטחון באשר לבקשת התושב תועבר לו באמצעות האפיק
בו הגיש את בקשתו .באם יוחלט להסיר את המניעה ,יהיה באפשרות מעסיקו של
מרשך להגיש בקשה בשם התושב לקבלת היתר כניסה לישראל לצורכי תעסוקה
בהתאם להנחיות ולנהלים הקיימים במדור התשלומים במשרד הפנים .באם יוחלט
להשאירה על כנה ,יהא באפשרות התושב להגיש בקשה נוספת להסרת המניעה ,כעבור
שנה מיום קבלת התשובה.
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להלן רשימת הפקסים ומספרי הטלפון של משרדי הקישור האזוריים:
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משרד קישור אזורי

מספר פקס

מספר טלפון

ג'נין

02-9703019

02-9703017

אפרים  -טול-כרם

02-9703082

02-9703083

אפרים  -קלקיליה

02-9703107

02-9703106/8

שכם

02-9703172/61

02-9703173

רמאללה

02-9703706

02-9703704

עוטף ירושלים – אבו דיס

02-9703986

02-9703987

עוטף ירושלים – א-ראם

02-9703960

02-9703961

יריחו

02-9703813/10

02-9703808

בית לחם

02-9703857

02-9703870/7

חברון

02-9703904

02-9703900/17

בברכה,
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