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לשחרור ממאסרים קצרים )להלן: יחידה  פועלתבשירות בתי הסוהר  .א .1

או תנאי ממאסר -לשחרור עלאסיר  תבבקש ומחליטה"היחידה"( שדנה 

 .שחרורהוי תנאי לשינ

ופה העולה על אסיר, הנושא עונש מאסר לתקהיחידה  תדון ותחליט בבקשת  .ב

מתקופת  שני שליש לפחות ינה עולה על שנה, שנשאשלושה חודשים וא

 בהתאם למפורט בפקודה זו. .המאסר שעליו לשאת

 –לחוק שחרור על תנאי ממאסר, תשס"א  17היחידה פועלת בהתאם לתיקון  .ג

 –נאי על ידי היחידה לשחרור ממאסרים קצרים ת-שחרור עלסימן ג'  2001

 .הוראת שעה

 

 יכלל

אסיר הנושא עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ואינה עולה כל  .א .2

 על שישה חודשים;

 .אסיר הנושא מאסר לתקופה העולה על שישה חודשים ואינה עולה על שנה .ב

 

אוכלוסיות בהן 

היחידה  דנה 

 למאסרים קצרים

 באסיר לא תדון היחידה למאסרים קצריםב' לעיל, 2על אף האמור בסעיף  .3

הנושא מאסר לתקופה העולה על שישה חודשים אם הוא עונה על אחד 

 הקריטריונים הבאים:

אסיר שהינו קטין במועד תום שני שלישים מתקופת המאסר שעליו  .א

 לשאת.

בשל עבירת אלימות במשפחה או מין  ו הנוכחיאסיר הנושא מאסר .ב

 .בתוך המשפחה

 .בשל עבירת מין ו הנוכחיאסיר הנושא מאסר .ג

 .דר כטעון פיקוח רמה א' או חולה נפשהמוג אסיר .ד

 

 

אוכלוסיות בהן לא 

תדון היחידה 

 למאסרים קצרים

או לשינוי תנאי על תנאי לפרט כללים ולקבוע הליך לדיון בבקשות אסירים לשחרור  .4

 בפני היחידה למאסרים קצרים. שחרור 

 

 מטרה
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תנאי על ידי  סימן ג: שחרור על .2001 –שס"א תנאי ממאסר, ת-חוק שחרור על .5

 הוראת שעה. –היחידה לשחרור ממאסרים קצרים 

 

 בסיס חוקי

 

6. 

 

 

 

 

 –א לחוק שחרור על תנאי ממאסר, תשס"א 31כהגדרתה בסעיף  -"היחידה" .א

2001. 

   שנגזר דינו.מי    - "אסיר" .ב

 .כל הנמנה עם שירות בתי הסוהר – "סוהר" .ג

 .נדר ומעלהגו-ר בדרגת סגןהסו   -"סוהר בכיר"  .ד

מצית כלל חוות הדעת והנתונים שנאספו על האסיר ת -ום מאסר""סיכ .ה

 כפי שסוכמו על ידי קצין האסירים במהלך מאסרו

סך כל תקופות המאסר שעל האסיר לשאת, למעט, מאסר  –"תקופת מאסר" .ו

 בגין ביטול שחרור על תנאי )הפקעת רישיון(, מאסר חלף קנס ומאסר אזרחי.

 

 ותהגדר

סיר לשחרור על תנאי או לשינוי תנאי שחרור  יהיה בבקשת אהרכב המחליט  .א .7

 רע"ן כליאה ורע"ן תקון.  ובהשתתפות ראש היחידהבראשות 

 ראש היחידה רשאי, לזמן בעלי תפקידים נוספים מקרב אנשי היחידה.  .ב

 

הרכב המחליט 

בבקשת אסיר 

 לשחרור על תנאי

 

 .שחרור על תנאיל אסיר לדון ולהחליט בבקשת .א . 8

 תנאי.-י השחרור, רישיון למשוחרר עללקבוע את תנא .ב

 לשנות את תנאי השחרור. .ג

 

 סמכויות היחידה

 

 

היחידה לא תשחרר אסיר, אלא אם כן שוכנעה כי הוא ראוי לשחרור וכי  .א .9

 שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור.

יחידה את התנאי, תשקול -בבואה להחליט אם ראוי אסיר לשחרור על .ב

אסיר לשלום הציבור, לרבות למשפחתו, לנפגע הסיכון הצפוי משחרורו של ה

העבירה ולביטחון המדינה, את סיכויי שיקומו של האסיר ואת התנהגותו 

 –א' את הנתונים המפורטים בנספח בכלא; לשם כך תביא היחידה בחשבון, 

ואת נימוקי הבקשה,  "שיקולי היחידה ונתונים לצורך קבלת ההחלטה"

 אותה הגיש האסיר. 

 תבחן  ,16סעיף ב כאמור"כ חוו"ד בעניינו של אסיר ביטחוני, לא העביר שב .ג

וכן בהתאם לנימוקי  היחידה בהתאם לשיקולים המפורטים בנספח א'

האסיר ראוי האם  ,ובהתחשב בעובדה שלא התקבלה חוו"ד שב"כ הבקשה,

 . לשחרור וכי שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור

 

 

 שיקולי היחידה
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שהייה לאסיר, בהתאם לנוהלי חטיבת הכליאה, בעת מסירת אישור  .א .10

 לאסירלמסור האגף,  מנהל, באמצעות ביחידה קצין הכליאהבאחריות 

  .מאסרים קצריםלשחרור מעל זכותו להגיש בקשה ליחידה  הודעה

דון על מידע לאסיר המבקש שעינינו י" –' בנספח  באמצעות ההודעה תימסר 

בקשת אסיר לשחרור על תנאי "–ג'  יר נספחכן יימסר לאס-כמו "ידי היחידה

ע"י היחידה לשחרור ממאסרים קצרים בהתאם לחוק שחרור ממאסרים 

 ". 2001 –קצרים, תשס"א 

 לאסיר במערכת הממוחשבת.ונספח ג' מפקד האגף יתעד מסירת ההודעה  .ב

 

 בקשתמתן טופס 

 אסיר

חלה  .'בעל גבי נספח  או בא כוחו תוגש על ידי האסירעל תנאי בקשת שחרור  .א .11

וכן מדוע ראוי לשחרור מוקדם  מדוע הואחובה על האסיר לנמק את בקשתו 

הבקשה תועבר למשרד רישום בבית  .שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור

 הסוהר בו שוהה האסיר. 

, לא האסיר מפורטים על גבי נספח ג'  ימוקינלוודא כי כליאה באחריות ק. ה .ב

 .קי האסירללא נימולידי היחידה, עבר בקשה ות

שפוט לשלושה חודשים ויום ועד שישה חודשים, יכול הבמידה והאסיר קטין  .ג

 יחידתי.גם על ידי קצין אסירים  בשמו של הקטין שתוגש הבקשה

מנהלי, באם טרם התקבלה בקשת האסיר או בא  2/3חודשיים טרם מועד  .ד

 .10יעביר קצין הכליאה פניה חוזרת כמפורט בסעיף  ,כוחו

 המנהלי קטן מחודשיים, תוגש הבקשה בהקדם האפשרי. 2/3במידה ומועד  .ה

 

 תהגשת בקשאופן 

 שחרור ליחידה

 עם קבלת בקשת האסיר, באחריות מפקד האגף להעבירה לקצין הכליאה .א .12

 ללא דיחוי.  ביחידה

באחריות קצין הכליאה היחידתי לציין את פרטי האסיר המבקש ובכללם  .ב

פנות לגורמים שלהלן לקבלת חוות ול מנהלי ממאסרו 2/3המועד בו מסיים 

 :דעתם

 מנהל אגף קצין מודיעין,מרפאה, מנהל , ראש תחום עבודה סוציאלית (1

   , קצין תעסוקה, רב וקצין חינוך.רלוונטי

 כלל בעלי התפקידים יגבשו את חוות הדעת בהקדם.

 שם גיבוש סיכום המאסר.ל –קצין האסירים  (2

לרכז היחידה לשם הבקשה להעביר את  היחידתיכליאה צין הבאחריות ק .ג

  שילובו של האסיר לדיון במסגרת היחידה.

ראש תחום קצין האסירים יגבש את סיכום המאסר על סמך חוות דעת של  .ד

, )לגבי אגפים בהם פועל עו"ס לפי נוהל השירות הסוציאלי( עבודה סוציאלית

 וכל חוות דעת אחרת מנהל מרפאה, קצין מודיעין, מנהל אגף רלוונטי,

אופן הטיפול 

בבקשה ע"י 

 הביס"ר
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אלא תמציתו  מידע חסויסיכום המאסר לא יכלול  ה בפניו לעניין זה.שהונח

 בלבד. 

 מנהלי. 2/3יהיו מעודכנות למועד שלא יעלה על חודש לפני כלל חוות הדעת  .ה

במידה ובעת קבלת טופס הבקשה החתום על ידי האסיר או בא כוחו, יתרת  .ו

 ות הדעתחוכלל המנהלי עומדת על שבוע או פחות, יגובשו  2/3-מאסרו עד ל

  תוך שני ימי עבודה. לרבות סיכום המאסר

 
נושא האסיר עונש מאסר, שבגינה סיכום המאסר יכלול מידע בעניין העבירה  .13

תקופת המאסר שגזר עליו בית המשפט, מידע בעניין דיונים קודמים 

האישיים, וכן , התנהגות האסיר במהלך מאסרו ונתוניו על תנאילשחרור 

בכלל זה תמצית של המידע  ,נוספות שאינן חסויות ככל שמצויות ות דעתחו

 .החסוי כפי שיועבר על ידי קצין מודיעין היחידה

 

 סיכום מאסר

במידה . באמצעות מנהל האגף, את סיכום המאסר לאסיר.קצין האסירים, יעביר  .14

 והאסיר מיוצג, יועבר סיכום המאסר גם לבא כוחו.

 

ברת סיכום הע

 מאסר לאסיר

האסיר רשאי להעביר התייחסותו ליחידה בכתב באמצעות מנהל האגף  .א .15

 . "טופס טיעונים" –על גבי נספח ד'  שעות 48וקצין הכליאה בתוך 

, יסמן מנהלי קרוב יותר, והאסיר עמד על מתן התייחסותו 2/3היה מועד  .ב

  הדיון ,וחשבת.זאת על גבי טופס הטיעונים, הנושא יתועד במערכת הממ

 ., ידחה עד קבלת הטיעוניםבשאלת שחרורו ממאסר ביחידה הדיון

 

 התייחסות האסיר

רשימת רכז היחידה יכין קבלת בקשת האסיר במזכירות היחידה עם  .א .16

 אסירים לדיון. הרשימה תכלול:

 .מנהלי 2/3בהתאם למועד על תנאי אסירים המבקשים שחרור  (1

אשר התקבלה פניה לדיון בתנאי  אסירים ו/או אסירים משוחררים (2

 שחרורם.

 2/3יתאם מועד לדיון בבקשה, ככל שניתן, שבועיים טרם מועד רכז היחידה  .ב

  ובהתאם לצורך. 'ה-ו ', ג'מנהלי. דיוני הוועדה יקבעו לימים א

רכז היחידה יעביר רשימות האסירים לדיון לנותני חוות דעת מחוץ לשב"ס:  .ג

ככל ימה תכלול את מועד הדיון הצפוי. משטרת ישראל, שב"כ, רש"א. הרש

 "ד הנדרשות, ישוב ויפנה. ושלא יתקבלו חו

 

 רכזפעולות 

יחידה לתאום ה

 מועד הדיון

הדיון בבקשת האסיר לשחרור מוקדם ממאסר יהא על בסיס הבקשה, חוות  .א .17

 בקשה.ההדעת והמסמכים שהוגשו ליחידה בקשר לאותה 

 בא כוחו.הדיון יתקיים שלא בנוכחות האסיר או  .ב

סדרי הדיון 

בבקשה לשחרור 

על תנאי ובדיון 
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, לאפשר לאסיר ובהתאם לשיקול דעתה היחידה רשאית, במקרים חריגים

 לטעון טענותיו בפניה. בא כוחואו 

היחידה את המידע המודיעיני שנאסף  קצין מודיעיןבמהלך הדיון, יציג  .ג

ושהועבר ממשטרת ישראל וגורמי המודיעין והביטחון.  בשירות בתי הסוהר

, לאפשר לחטיבת בהתאם לשיקול דעתהו היחידה רשאית, במקרים חריגים

הביטחון והמודיעין, משטרת ישראל או גורמי הביטחון לטעון טענותיהם 

 בפניה.

כל מידע הנוגע לעניין שהובא בפניה תביא בחשבון  , לצורך ההחלטה,היחידה .ד

לרבות מידע שלדעת הגורם שמסר אותו ליחידה, גילויו לאסיר עלול לפגוע 

 .יין ציבורי חשוב אחרבביטחון המדינה או בענ

החלטות היחידה בדבר שחרור האסיר, תנאי השחרור ושינוי התנאים, יקבעו  .ה

 .7המניין, כמפורט בסעיף על פי רוב 

היחידה תציין בהחלטתה אם הונח בפניה מידע חסוי כאמור לעיל בנוסח  .ו

שהעביר הגורם שמסר את המידע, ככל שסבר הגורם שניתן לעשות כן מבלי 

 ון המדינה או בעניין ציבורי אחר.לפגוע בביטח

החלטת היחידה תהיה מנומקת, תיחתם בידי חבריה ויצוינו בה המסמכים  .ז

 שהונחו לפניה.

 .רכז היחידהעל ידי  ממוחשבתלמערכת  וזןהחלטת היחידה ת .ח

העתק פרוטוקול הדיון יועבר למשרד הרישום של בית הסוהר בו שוהה  .ט

 על ידי רכז היחידה. האסיר

ובמקרים על ידי רכז היחידה   ישלח למשטרת ישראל ול הדיוןפרוטוקהעתק  .י

המתאימים גם לרשויות הביטחון, שירות המבחן ו/או הרשות לשיקום 

 .במידה והאסיר היה מיוצג, גם לבא כוחו האסיר לפי העניין.

 

בשינוי תנאי 

 שחרור

18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

בדבר  האגף הרלוונטי מנהלליידע את היחידתי יאה באחריות קצין הכל .א

 העובדה שהתקבלה החלטה בעינינו של האסיר.

האגף והדבר             מנהלהעתק ההחלטה החתומה יימסר לאסיר על ידי  .ב

 .ממוחשבתיתועד במערכת 

 ץבהתאם לפקנ" יפעל בית הסוהרמידה והוחלט על שחרורו של האסיר, ב .ג

 ."שחרור אסירים" – 04.25.00

 

פעולות לאחר 

קבלת החלטת 

 היחידה

 
 
 
 
 
 
 

 היחידה רשאית לעיין מחדש בהחלטתה כל עוד לא הגיע מועד ביצועה. .19

 

 

 

עיון מחדש 

 בהחלטת היחידה
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בית המשפט המוסמך לדון בעתירת אסיר או אסיר משוחרר כנגד החלטת היחידה  .20

זי שבאזור שיפוטו )אי שחרור או שינוי תנאי שחרור( הינו בית המשפט המחו

 מוחזק/הוחזק האסיר. 

סמכות שיפוט 

עתירה מקומית ב

כנגד החלטת 

 היחידה

 

 אסיר המבקש לשנות את תנאי שחרורו, יגיש בקשה מנומקת בכתב בפקס  .א .21

לרכז היחידה. באם האסיר שוחרר בתנאים הכוללים גורם מפקח, יצרף גם 

 את עמדתו.

 ראל. רכז היחידה יפנה לקבלת עמדת משטרת יש .ב

 החלטת היחידה תתקבל בהתייחס לכלל המידע שיעמוד לרשותה. .ג

 י'.-ח' ו 17ל בהחלטת היחידה כמפורט בסעיף טיפו .ד

 

שינוי בקשה ל

 תנאי שחרור

 הינה של וועדת השחרורים. על תנאי סמכות ביטול שחרור  .22

 

ביטול סמכות 

 שחרור על תנאי

 

23. 

            

אל מול  של בתי הסוהר אחר הליך העבודה קרפקח ויבקצין שחרורים מחוזי י

 ף. טהיחידה למאסרים קצרים באופן שו

 

 ביקורות

 ראש היחידה למאסרים קצרים. –בנציבות  .24

 קצין ניהול אסירים מחוזי.  –במחוז 

 מפקד היחידה. –ביחידה 

 

 אחריות ביצוע

 ."שיקולי היחידה" - נספח א' .25

 .ד היחידה"נינו ידון על יהמבקש שעי"מידע לאסיר  - נספח ב'

צרים  יחידה לשחרור ממאסרים קלשחרור על תנאי ע"י ה בקשת אסיר " -  נספח ג'

 ."2001 -לחוק שחרור על תנאי, תשס"א  בהתאם

  ".טופס טיעונים" - 'דנספח 

 

 נספחים
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 נספח א'

 
 

 שיקולי היחידה ונתונים לצורך קבלת ההחלטה

 בקיומם של שני תנאים מצטברים:שוכנעה  היחידה לא תשחרר אסיר, אלא אם כן .1

 .ראוי לשחרורהאסיר  .א

 שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור. .ב

יחידה את הסיכון הצפוי התנאי, תשקול -בבואה להחליט אם ראוי אסיר לשחרור על .2

משחרורו של האסיר לשלום הציבור, לרבות למשפחתו, לנפגע העבירה ולביטחון המדינה, 

 האסיר ואת התנהגותו בכלא; את סיכויי שיקומו של 

 בין השאר, נתונים אלה:תשקול היחידה  .3

העבירה שבשלה נושא האסיר עונש מאסר, לרבות נסיבות ביצועה, סוגה, חומרתה,  .א

היקפה ותוצאותיה, תקופת המאסר שגזר עליו בית המשפט, האם שילם קנס או פיצוי 

 וכן הקלה בעונש.

 גד האסיר. תוכנם של כתבי אישום התלויים ועומדים נ .ב

 הרשעותיו הקודמות של האסיר. .ג

 דיונים קודמים בנושא שחרור על תנאי וביטולו. .ד

 הקלות בעונש בשל עונשי מאסר קודמים שהוטלו עליו; .ה

 התנהגותו של האסיר בבית הסוהר במהלך תקופת מאסרו, כמפורט להלן: .ו

 התנהגות טובה של האסיר במהלך תקופת המאסר; (1

 לשם שיקומו; יחסו לעבודה ולצעדים שננקטו (2

 שימוש בסם מסוכן; (3

 גמילה משימוש בסם מסוכן; (4

 עבירה פלילית שעבר האסיר וסוג העבירה; (5

התנהגות שיש בה כדי לפגוע פגיעה של ממש באסירים אחרים או בסוהרים  (6

 או לשבש את סדריו של בית הסוהר;

 מעורבות בפעילות עבריינית, בין בתוך כותלי בית הסוהר ובין מחוץ להם; (7

 מבית הסוהר או חזרה אליו שלא במועד; בריחה (8

חוות דעת על האסיר שנתנו בשירות בתי הסוהר, לרבות הערכת מסוכנות לאסירים  .ז

 המוגדרים אלמ"ב או פרופיל אלמ"ב, אם ניתנו.

 חוות דעת משטרת ישראל או רשויות הביטחון. .ח

 חוות דעת של הרשות לשיקום האסיר, אם ניתנה; .ט

 בות גילו ומצבו המשפחתי.נתונים אישיים של האסיר, לר .י

 הערכת מסוכנות בהתאם לחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, אם זו הועברה לה. .יא
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  ב'נספח 
 
 

 מידע לאסיר המבקש שעניינו יובא בפני היחידה לשחרור ממאסרים קצרים

 לקראת הדיון בעניינך אנו מבקשים להביא לידיעתך את הפרטים המפורטים להלן: 

בכתב לשחרור מוקדם ברישיון, שתובא לדיון בפני מנומקת יש בקשה זכאי להג הנך .1

 היחידה לשחרור ממאסרים קצרים.

מבקש להגיש בקשה כאמור באמצעות עורך דין, לצורך כך עליך ליצור קשר עם  הנךאם 

 עורך דינך. 

 העובד או האגף מנהל באפשרותך לפנות לרשות שיקום האסיר )רש"א( באמצעות .2

 לגיבוש לקראת שחרור או שיקום תכנית לגיבוש האפשרות בחינת לצורך, הסוציאלי

עליך לוודא כי במידה  .היחידה לשחרור ממאסרים קצרים בפני תוצג אשר, דעתה-חוות

  ויש בעניינך תכנית היא תונח בפני היחידה לשחרור ממאסרים קצרים.

, ס"שב י"ע ניתנהש בעניינך הדעת חוות את דינך עורך באמצעות או לעיונך לקבל זכאי הנך .3

הכוללת מידע בעניין העבירה בגינה נשאת מאסרך; תקופת המאסר שנגזרה עליך; 

הרשעות קודמות ותקופות מאסר שנשאת בשלהן, ככל שישנן; דיונים קודמים בוועדות 

שחרורים בעניינך, ככל שנערכו, והחלטות בהם; מידע הנוגע להתנהגותך במהלך תקופת 

דותיך, לרבות גילך ומצבך המשפחתי, ולמעט מידע חסוי. מאסרך; נתונים אישיים או

 מקצינת החומרים את לקבל לפנות עליך, חוות דעת כאמור לידיך קיבלת ולא במידה

 . הסוהר בבית האסירים

, הדעת לחוות בכתב התייחסותך את קצרים ממאסרים לשחרור ליחידה להגיש רשאי הנך .4

 לשחרור ליחידה תועבר התייחסותך. בלתהמק שעות 48 בתוך וזאת, לעיל 3 בסעיף כאמור

 התייחסות כאמור שתועבר במועד. דינך עורך או האגף מנהל באמצעות קצרים ממאסרים

ככל  ,ביחידה הדיון מועד לדחיית לגרום עלולה, הנקובים מהמועדים יותר מאוחר

יכולה היחידה לקבל החלטה אף ללא  ,שביקשת להגיש טיעונך. במידה ולא ביקשת

 יםהטיעונ
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  נספח ג'
 תאריך ____________

 לכבוד

 היחידה לשחרור ממאסרים קצרים

 

חוק שחרור על ל בהתאם ע"י היחידה לשחרור ממאסרים קצרים  על תנאי בקשת אסיר לשחרור 

 2001 -, תשס"א תנאי ממאסר

 אני האסיר הח"מ:

    ____________       ______________    ____________       _______ 

 מספר ת.ז/ דרכון זר        בית סוהר           מספר אסיר/ה       שם האסיר

מבקש כי היחידה לשחרור ממאסרים קצרים תדון בענייני לקראת תום ריצוי תקופת    .1

-שני שליש מתקופת המאסר שנגזרה עליי, בהתאם לחוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א

2001.  

יחידה לשחרור ממאסרים קצרים, יימסר מידע אודותיי על פי ידוע לי כי לצורך הדיון בפני ה

כן, לאנשי המקצוע נותני דעת ליחידה ו-כל דין, לרבות מידע רפואי וסוציאלי, לצורך מתן חוות

 דעת ולגורמי היחידה לשחרור ממאסרים קצרים.ה-חוות

 

 להלן הנימוקים לבקשתי:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 -או  -

 ריצוי תום תדון בענייני לקראת היחידה לשחרור ממאסרים קצרים אינני מעוניין כי    .2

  –וזאת מהסיבות להלן , עליי שנגזרה המאסר מתקופת שליש שני תקופת

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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לא ידוע לי כי אי הגשת בקשה, תביא לכך שהיחידה לשחרור ממאסרים קצרים לא תדון ו .3

 תקבל החלטה בענייני, וכן כי הגשת בקשה באיחור, תביא לדחייה במועד הדיון בענייני.

 

 

 

 

 תאריך       חתימת נציג שב"ס ר                  חתימת האסי    

_____            ___________________________             _________ 
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 טופס טיעוני אסיר – ד'נספח 
 

 תאריך: _______________
 
 

 שם האסיר: _________________  מספר אסיר: ______________________
 

, להלן נימוקיי לבקשתי לשחרור 902לאחר שהובא בפניי המידע אודותיי כמפורט בטופס 
סותי למידע )על האסיר לפרט מדוע רואה עצמו כראוי לשחרור ומדוע שחרורו לא יסכן את והתייח

 שלום הציבור(:
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 אתגורר בכתובת: על תנאי  באם יוחלט על שחרורי 

 רחוב: __________________________ מספר_______

 עיר:______________ טלפון: ________________________

 

 חתימה: __________________________

 
 


