
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25.9.00 בתוקף מתאריך:  פיקדונות וחפצי אסירים הפרק:

 31.05.2020 ת' עדכון אחרון:   

מס' 
 עמודים 7 מתוך 1 עמוד מס'  2.01 הנוהל:

 
 
 

 

 שירות בתי הסוהר 

 
 כליאהחטיבת 

 

 שראלי תושבי יםתעודת זהות לאסירהנפקת 

 כללי .1

  .תעודת זהותברשותם  נדרשים לשאת מדינת ישראל יתושב 1.1

חופשה מבית יציאתו ל  יישא אותה בעתהוא בפיקדון האסיר ו תופקדשל אסיר תעודת הזהות  1.2

 . סוהרה

רשות  ,2009-תש"עהכי זיהוי ובמאגרי מידע, מבהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במס 1.3

 .האוכלוסין וההגירה החלה להנפיק תעודות זהות ביומטריות בלבד

ויש צורך הכרחי  שאינו ניתן לדיחוי או במקרים בהם   זהות, תתעוד האסיר ברשותשאין   במקרה 1.4

 –במשרד הפנים )להלן  מינהל האוכלוסין מולהסדר  לשב"ס קיים ,מתבקש שינוי בכרטיס ת.ז

 ע"פ המפורט בנוהל זה תושבי ישראל עודות זהות לאסיריםלהנפקת ת "מינהל האוכלוסין"(

 

  מטרה .2

 תושב ישראל. את אופן הטיפול בהנפקת תעודת זהות לאסירלפרט 

 

 הגדרה .3

 .המוחזק כדין במשמורת שב"ס– "אסיר"

 

 שיטה .4

 תוקף תעודת זהות: 4.1

 .2022תקפה עד לשנת  2013תעודת זהות שהונפקה לפני  .4.1.1

 קפות על פי הרשום בהן. ת 2013תעודות שהונפקו לאחר שנת  .4.1.2
 

 אסיר בסבב חופשות ינפיק תעודת זהות בעת יציאתו לחופשה.  .4.2

בבחירות לכנסת או לרשויות המקומיות, באמצעות כרטיס אסיר ולכן בחירות אינן  מצביעאסיר  .4.3

 מהוות צורך הכרחי להנפקת תעודת זהות.  

לבצע את השינוי באמצעות פניה ככל והשינויים המבוקשים אינם נוגעים לכרטיס ת.ז הקשיח, ניתן  .4.4

 .כתובה לרשות האוכלוסין



 2.01 נוהל מס': פיקדונות וחפצי אסירים הפרק: 
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 31.05.2020 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 7 מתוך 2 עמוד מס' 

 
 

 

 :אופן הטיפול בבקשת אסיר להנפקת/שינוי כרטיס תעודת זהות .4.5

על גבי נספח א' "בקשת אסיר להוצאת/שינוי להנפקת ת.ז  למנהל האגףבקשה  הגיש האסיר .4.5.1

ם )לרבות שינוי של שם פרטי/ש מוצדקתהבקשה כי מצא מנהל האגף ו כרטיס תעודת זהות"

ת אסיר על היעדר הצהר"על טופס את האסיר  מנהל האגף יחתים , משפחה/תאריך לידה( 

ימלא האסיר כמו"כ  (א'נספח ראה ) "תעודת זהות/ בקשת אסיר לשינוי פרטים על גבי ת.ז

ע"ג טופס "בקשה לקבלת תעודת זהות  תעודת זהות חדשה להנפקתלמנהל האוכלוסין בקשה 

 ב'(.נספח  ראה) או ספח לתעודת זהות" 

 אגרה עבור הנפקת/שינוי כרטיס ת.ז. תהיה על חשבונו של האסיר.  .4.5.2

קצין  להמשך טיפולו של את בקשת האסיר להנפקת תעודת הזהותיעביר מנהל האגף  .4.5.3

 .האסירים

למפקד בית הסוהר לבחינת דחיפות המלצתו קצין האסירים יעביר את בקשת האסיר בצירוף  .4.5.4

 .הבקשה

 עד לסיום ריצוי מאסרו.של האסיר יש לדחות את בקשתו דת זהות, אין צורך מידי בתעוככל ש .4.5.5

 

יפעל קצין האסירים  ,מפקד בית הסוהר כי התקיימו התנאים להכרחיות הבקשה החליט  .4.5.6

 כדלקמן:

הצהרת אסיר על היעדר תעודת נספח ב '": רף לבקשת האסיר את המסמכים הבאיםיצ .4.5.6.1

 והמחאת תשלום מגזבר בית הסוהר.  "ז.בקשת אסיר לשינוי פרטים ע"ג תנספח ג' " /"זהות

 בדבר הצורך בקיום ליווי להנפקת תעודת זהות. ק. אג"ם ביחידהיעדכן את  .4.5.6.2

ביצוע הליווי לרשות האוכלוסין . לאופן יוציא הנחיות ביטחון פרטניות  ק. אג"ם ביחידה .4.5.6.3

                                                                                    טרם הליווי יקבע תור מול רשות האוכלוסין לשעה בה אין קבלת קהל.

את האסיר על קבלתה ויפקידה  מנהל האגףיחתים  ,ממנהל האוכלוסין תעודת הזהות קבלתעם  .4.6

תעודת הזהות שלו לבית הסוהר לבית סוהר אחר, תישלח האסיר   הועבר. של האסיר בפיקדונו

  .מהבמעטפה סגורה וחתו אליו הועבר,

 

  בקרה .5

 , בתדירות של אחתמחוזי יכלול נושא זה בין יתר נושאי הבקרה בבית הסוהראסירים ניהול קצין  .5.1

 שישה חודשים.ל

רע"ן רישום וניהול אסירים במחלקת האסיר יכלול נושא זה בין יתר נושאי הבקרה בבית הסוהר,  .5.2

 אחת לשנה.
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 אחריות ביצוע .6
 מפקד ביס"ר  בבית הסוהר:

 מחוזי אסיריםניהול קצין  :מחוזבמפקדת ה

 ראש מחלקת האסיר  בנציבות:

 

 נספחים: .7

 "בקשת אסיר להוצאת תעודת זהות/שינוי כרטיס תעודת זהות" –נספח ג' 

 ".הצהרת אסיר על היעדר תעודת זהות" – 'בנספח 

 "בקשה לקבלת תעודת זהות או ספח לתעודת זהות" -'גנספח 

 

 עדכונים קודמים: .8

18.04.2004 ,11.11.2009 ,30.11.2013 ,20.10.14 
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 נספח א' 

 שינוי כרטיס תעודת זהות/הנדון : בקשת אסיר להוצאת תעודת זהות

 

 פרטי האסיר /עצור : .1
 
        _________אגף:__________               __________מספר אסיר :                    שם ומשפחה : 

 
שינוי תאריך לידה/ שינוי שם פרטי/ שינוי שם משפחה/ אחר: מהות הבקשה:   .2

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

נתונים נוספים  חוו"ד מפורטת מ. אגף: ממליץ  /  לא ממליץ )מנ"א יפרט את המלצתו לרבות .3
  (:לבקשה רלוונטים

 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________                                                                                                              
 
              _________________               _________________ 

 תימהח                                              תאריך                                                                                       
 

 חוו"ד קמ"ן: ממליץ    /     לא ממליץ .4
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
             _________________      _____________________ 

 תימהח                                                   תאריך                                                                                  
 

 חוו"ד ק.אג"מ: ממליץ    /     לא ממליץ .5
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
             _________________      _____________________ 

 תימהח                                               תאריך                                                                                       
 

 אסירים: ממליץ    /     לא ממליץ חוו"ד ק. .6
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

            _________________      _____________________ 
 תימהח                                                 תאריך                                                                                     
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 /    לא מאשר      מאשר         . החלטת מפקד  /  סגן  : 8
 

 ________נימוקים ____________________________________________________________
 

                                ____________________חתימה :                                תאריך : _________________
 

 

 : הצהרת אסיר על היעדר תעודת זהות'ב נספח

                                                     

 שירות בתי הסוהר

         בית סוהר

           תאריך
 

 

 זהות תעודת רעדיה הצהרת אסיר על
 
 

 ____________  __________              ___________ אני  החתום  מטה
 שם משפחה      שם  האב     שם פרטי      

 
    .מצהיר בזאת כי אין ברשותי תעודת זהות

 תעודת הזהות שהייתה ברשותי אבדה/לא הייתה לי תעודת זהות )מחק המיותר(.

מינהל באזורית מיד ללשכה החזירה אאם אמצא את תעודת הזהות שאבדה, שאני מתחייב בזאת 

 משרד הפנים. ,אוכלוסין

  אני מצהיר כי האמור בהצהרה זו הינו אמת.

 
        ______________ 
 חתימת האסיר                  

 
 עד לחתימה :

 
_____________ ______________ ______________ ___________ 

 .מ.א          חתימה            תפקיד           שם        
 
 
 
 
 

 * טופס זה יתויק בתיק האסיר. ללא מילוי טופס זה אין לפנות בבקשה למשרד הפנים.
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 בקשה לקבלת תעודת זהות או ספח לתעודת זהות:  ספח ג'נ



 2.01 נוהל מס': פיקדונות וחפצי אסירים הפרק: 

 25.9.00 בתוקף מתאריך: דות זהות לאסירים תושבי ישראלתעוהנפקת  הנוהל:

 31.05.2020 ת' עדכון אחרון: 

 עמודים 7 מתוך 7 עמוד מס' 

 
 

 

  


