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 أتلفت/  سرقت/  تبطاقة فقدعوضا عن إجراء إصدار بطاقة هوية 

 عام .0

أن يحمل معه دائما بطاقة الهوية. المواطن , بموجب القانون, عاما ملزم 61 المقيم الموجود في اسرائيل وقد اتم

على الذي بطاقة هويته ضاعت أو سرقت أو تم إتالفها ملزم بالتوجه إلى مكتب سلطة السكان من أجل الحصول 

  بطاقة جديدة.

 الغاية من اإلجراء .4

 .أتلفت /سرقت  /تحديد الطريقة لمعالجة طلب لبطاقة هوية محل بطاقة ضاعت  .2.2

 وجهاز الشرطة معالجة, وسرقة ضياع أعقاب في هوية لبطاقاتتكررة م لطلبات المعالجة طريقة تحديد .2.2

 :بهدف العام األمن

 ين وفتح تحقيق ضدهم.تحديد المشتبه بهم في تحويل بطاقات هوية لآلخر .2.2.6

 ردع المقيمين والمواطنين الذين ينوون تحويل بطاقات هوية لآلخرين عن القيام بذلك. .2.2.2

 تحديد الطريقة لمعالجة طلب بطاقة هوية محل بطاقة أتلفت. .2.2

, مرضى) المكتب إلى الوصول عليهم تعذرג مقيمين / لمواطنين هوية بطاقة طلب لمعالجة الطريقة تحديد .2.2

 (.ذلك إلى وما وموقوفين سجناء, مسنين

 شروط ومتطلبات .3

 :على مقدم الطلب الستخراج بطاقة هوية أن يستوفي الشروط التالية

 :مكان تقديم الطلب .2.6

بحسب , يجب تقديمه في المكتب األم فقط ,سرقت أو أتلفت, طلب بطاقة هوية مكان بطاقة ضاعت .2.6.6

 مكان سكنى مقدم الطلب.

ويمكن التعرف الحاسوب الخدمة ممسوحا في منظومة لكن في حال كون الملف الشخصي لطالب  .2.6.2

 يمكن تقديم طلب لبطاقة هوية, عليه بموجب الصور الموجودة في الملف الشخصي الممسوح

 .في أي مكتب, سرقت أو أتلفت, البطاقة التي ضاعتعوضا عن 

من , كامل وبالتبواسطة مقدم الطلب كما ينبغي ( 6/م ر) تعبئة والتوقيع على استمارة طلب لبطاقة هوية .2.2

 ..إتالف بطاقة الهوية السابقة/  سرقة/  الملزم تعبئة والتوقيع على تصريح حول ضياع

على خلفية فاتحة , ملم x 22 22 جديدتان ومتماثلتان بحجم, يثتان حد, ملونتان, اماميتان صورتان  .2.2

 وجرداء.

  لإلجراء بالعبرية اضغط هنا

http://piba.gov.il/Regulations/51.pdf
http://piba.gov.il/Regulations/51.pdf
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مع  تشخيصب إبراز بطاقة في غياب جواز سفر يج .ملزم في حال وجوده – إبراز جواز سفر اسرائيلي .2.2

, ضابط صف في الخدمة اإلجبارية أو الدائمة, بطاقة شرطي :صورة من قبل هيئة رسمية أخرى مثل

 .تشخيص رخصة القيادة ليست وثيقة 

بخصوص القاصر يجب الطلب من . إتالف بطاقة هوية/  سرقة/  فقدان تعبئة والتوقيع على تصريح حول  .2.2

  المكتب من أجل التوقيع على تصريح. الىضور القاصر ومن أحد الوالدين الح

سنه , الذي ال يستطيع الوصول إلى المكتب بسبب مرضه, مريض أو ذي إعاقة ,طلب بطاقة هوية للبالغ .2.1

 :المتقدم أو إعاقته على أحد أبناء العائلة القريب من الدرجة األولى الوصول شخصيا للمكتب وأن يرفق

 .والتي تمت تعبئتها بواسطة مقدم الطلب كما ينبغي وكاملة( 6/م ر) استمارة طلب بطاقة هوية .2.1.6

 .أخرى لمقدم الطلب تشخيصوثيقة  .2.1.2

السن المتقدم يتعذر على مقدم الطلب /  رسالة من طبيب مختص تصادق على أنه بسبب المرض .2.1.2

 الوصول إلى المكتب بشكل شخصي.

 توقيع وختم الطبيب المختص على استمارة الطلب. .2.1.2

  لمختص على متن الصورتين المرفقتين مع الطلب.توقيع وختم الطبيب ا .2.1.2

  بطاقة هوية ابن األسرة الذي يصل إلى المكتب الستصدار بطاقة الهوية. .2.1.1

 تصريح نفس ابن األسرة حول صحة الطلب. .2.1.3

  توكيل من مقدم الطلب البن األسرة لتقديم الطلب في المكتب. .2.1.3

 .موقوفين/  طلب بطاقة هوية لصالح سجناء .2.3

والتي تمت تعبئتها وتوقيعها بواسطة مقدم الطلب كما ينبغي ( 6/م ر) قة هويةاستمارة طلب بطا .2.3.6

 وكاملة.

 وثيقة معرفة أخرى لمقدم الطلب. .2.3.2

موقوف ويتعذر عليه /  سجون نزيل رسالة من خدمة السجون والتي تصادق على أن مقدم الطلب  .2.3.2

 الوصول إلى المكتب شخصيا.

 استمارة الطلب. قائد السجن على/  توقيع وختم ضابط السجناء .2.3.2

 توقيع وختم مندوب خدمة السجون على متن الصورتين المرفقتين مع الطلب. .2.3.2

  الخدمة منوطة بدفع رسوم خدمة بحسب جدول الرسوم. – رسوم الخدمة .2.3

 ال يعفي من دفع الرسوم.شرد ال مسكن له الموقوفين أو لم /طلب للسجناء  .2.3

من صالحية مدير المكتب اإلعفاء , سبب كارثة طبيعيةأو ب, لعمل تخريبي معادنتيجة فقدت  التي وثائقال .2.63

 بشرط إيجاد أدلة على ذلك., من الرسوم
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 سير المعالجة .2

موظف السلطة الذي يتلقى طلب بطاقة هوية يعرض ويقترح على مقدمه الحصول على بطاقة هوية  .2.6

موافقة مقدم الطلب وبحسب قرار و, األمر واإلجراءات ذات الصلة, األنظمة, بيومترية ذكية بحسب القانون

 :يقوم بـ

 يجب العمل بموجب اإلجراء, في حال وافق على الحصول على بطاقة هوية بيومترية ذكية .2.6.6

 وكذلك بموجب هذا اإلجراء. 2.63.3362

 يجب العمل بموجب هذا اإلجراء., في حال رغبته بالحصول على بطاقة هوية عادية .2.6.2

فاصيل في استمارة الطلب ويتأكد من تعبئتها كما موظف السلطة الذي يتلقى استمارة الطلب يفحص الت .2.2

ينبغي. كذلك عليه أن يكون مقتنعا بشأن حقيقة التصريح ويحقق مع المقيم حول حيثيات مصير بطاقة 

  الحاسوب الهوية السابقة وبموجب المعلومات في منظومة 

المواطن  \خصي للمقيم مقابل الملف الشيتم التشخيص مقدم الطلب بشكل أكيد وعند الحاجة تشخيص يجب  .2.2

  كما هو مفصل الحقا.

سجناء , مسنين, مرضى) مقيمين تعذر عليهم الوصول إلى المكتب \في طلب بطاقة هوية لمواطنين  .2.2

بحسب ) 2.3 أو 2.1 وبتوافر الشروط والمتطلبات كما هو مفصل في البنود (وموقوفين وما إلى ذلك

يمكن المصادقة على ( أو الملف الشخصي\وثائق مرفقة وبموجب ) وبعد التعرف إليهم بشكل مؤكد (الحالة

 استمرار العملية.

على الطبيب , التوقيع أو التواصل مع بيئته , مسن أو ذي إعاقة والذي ال يمكنه الكتابة, في طلب لمريض .2.2

  عدم قدرته على التوقيع.بإعطاء المصادقة والشهادة حول هذه الحالة و

والعمل بحسب المعايير التالية وذلك بعد الحاسوب ة هوية في منظومة الدخول إلى خدمة إصدار بطاق .2.1

  مقدم الطلب بشكل مؤكد.تشخيص 

  - عن ضياع بطاقة الهوية في فترة زمنية من ثالثة أشهر من يوم إصدارها األخيرن تم االعالم إ .2.1.6

 .2.3 يجب العمل بحسب البند

يجب العمل بحسب  – فترة زمنية من سنةعن ضياع بطاقة هوية ثالثة أو أكثر في ان تم االعالم  .2.1.2

 2.3 -و 2.3 البنود

إتالف بطاقة هوية منوطة بعمل  /سرقة  /  في حال وجود شك معقول أن مقدم اإلعالم حول ضياع .2.1.2

 .2.3 -و 2.3  يجب العمل بحسب البنود – نشاط تخريبي معاد / جنائي

صدار المحدد فيها يختلف عن في أي حال يضبط فيه مشتبه فيه يحمل بيده بطاقة هوية موعد اإل .2.1.2

 .2.3 -و 2.2 يجب العمل بحسب البنود  - موعد اإلصدار الظاهر في سجل السكان 
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شك بأن بطاقة سابقة تم التصريح عنها يتواجد في أي طلب لبطاقة هوية يتم االشتباه بأنها مزيفة أو  .2.1.2

اق شهادة موظف يجب تقديم شكوى في الشرطة مع إرف, متلفة هي مزيفة/  مسروقة/  كضائعة

 جمهور.

 نص حر.كتابة مصير البطاقة و, يجب تحديث تقديم طلب في الملف .2.1.1

وتسليمه ليد المتوجه الذي ) يجب تعبئة استمارة طلب – المعايير هذه على أحدستوفي مقدم الطلب الذي ي .2.3

 \كنى المقيم ركز ذي الصلة في منطقة سالم \لوحدة التحقيقات التابعة لشرطة اسرائيل في المنطقة ( يسلمه

  المواطن.

مركز الشرطة ذي الصلة والتي يتصل معا  \ترسل نسخة من االستمارة لوحدة التحقيقات في المنطقة  .2.3

  المكتب.

المواطن فقط بعد عودته إلى المكتب مع االستمارة موقعة وعليها ختم  \بطاقة الهوية يتم إصدارها للمقيم  .2.3

  فاكس من محطة الشرطة.شرطة اسرائيل. أو بعد تلقي االستمارة بال

  يجب تسليم مقدم الطلب إيصاال حول الدفع بخصوص تقديم طلب للحصول على بطاقة هوية جديدة. .2.63

 والمشار إليه 1/3/6333 من يوم 32.233.66 على أساس توجيه قسم التحقيقات رقم, شرطة اسرائيل .2.66

صاال مع جهاز األمن تقيم ات, المواطن \تنفذ الفحوص بخصوص المقيم  322/33333 - 3632/ف أ

المواطن بحيث يكون ممكنا لمكتب  \العام في الحاالت التي تراها ملزمة وتختم االستمارة التي بيدي المقيم 

على وجود أسفر وفي خالة ان هذا التحقيق . تحقيقا \صا حدائرة السكان إصدار بطاقة هوية. بالمقابل تنفذ ف

 \المواطن تحقيق ويتم توثيق األمر في ملف التحقيقات  \يفتح ضد المقيم  شك لتنفيذ مخالفة جنائية

  االستعالمات.

في كل األحوال ال يتم تأخير إصدار بطاقة هوية ألكثر من ثالثة أشهر وبشكل عام فإن شرطة اسرائيل  .2.62

  تعمل خالل أيام معدودة إلنهاء المعالجة وختم االستمارة.

, المواطن يتم إصدار بطاقة جديدة له \د على المقيم المؤكشخيص بعد الت, بطاقة هوية أتلفت ان في حال .2.62

 وبعد ذلك يجب إبادة بطاقة الهوية التي أتلفت.

يجب العمل مالحظة كهذه لتقديم الخدمة. في حال وجود مالحظة كانت يجب التأكد من عدم وجود أي  .2.62

 6.2.3336 بحسب إجراء معالجة التحديد رقم

في حال ذلك يجب العمل بحسب . 63 أو 33, 33 ليس على موظف السجل التأكد من رمز المواطنة .2.62

 2.3.3332 إجراء معالجة رمز المواطنة رقم

مسجل او انه , انتقلاو , لم يعد مقيمااو انه , توفيكمعلى موظف السجل التأكد من أن المقيم ليس مسجال  .2.61

 عالجة الحالة رقمفي حال ذلك يجب العمل بحسب اإلجراء م. تم إغالقه, ملغى, في خارج البالدتواجد كم

6.3.3336 
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 العنوان رقم \التصحيح بحسب إجراء تحديث مكان اإلقامة  \في حال تم تغيير العنوان يجب تنفيذ التغيير  .2.63

2.62.3336 

 المقيم تصديقا على تقديم طلب لصالح جباية الرسوم. \ل أن يسلم للمواطن يسجتعلى موظف ال .2.63

 ف على مقدم الطلب بشكل مؤكد حسب جواز سفر اسرائيليفي حاالت ضياع أول لبطاقة الهوية وتم التعر .2.63

لكن يجب إرسال , سكنى مقدم الطلبلقريب من يمكن إصدار بطاقة هوية جديدة حتى في غير مكتب ( فقط)

صورة عن جواز السفر وتصريح حول الضياع إلى مكتب سكناه لحفظها في الملف , طلب بطاقة الهوية

  الشخصي.

  ة محدثة في ملفه الشخصي.يجب إدراج الطلب مع صور .2.23

 القانون وبنوده .5

 .6312 - لقانون سجل السكان 23,  23,  21,  22,  22 البنود .2.6

 6332 - لقانون حمل بطاقة هوية وإبرازها 3 حتى 6 البنود .2.2

 مالحق .6

 (6/م ر) طلب بطاقة هوية .1.6

 (62/م ر) إتالف بطاقة هوية/  سرقة/  تصريح حول ضياع .1.2

 (12/م ر) استمارة تحقيق للتعرف على طالب الخدمة .1.2

 (.إيصال, )ديم طلبمصادقة على تق .1.2

 (16/م ر) تصور حول إصدار بطاقة هوية محل بطاقة ضاعت .1.2
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