
  משרד הפנים–מדינת ישראל   
ן וההגירה  .רשות האוכלוסי

ן לבקשה   רתעודת מעב/ דרכו

 

 

,עדכניות, צבעוניות תמונות 2. ת זהות ודרכון קודם שניתן לךלבקשה יש לצרף תעוד. בקשה לדרכון רשאי להגיש אזרח ישראלי בלבד  :הדרכה
תמונות תמונות במדים או , על רקע בהיר וחלק)מ" ס2.5x3.5גובה ורוחב הפנים (מ " ס3.5x4.5חדשות וזהות בגודל , חזותיות

פי החוק נגבית האגרה -על . טיב התמונות שנמסרות באחריות המבקש.מאיכות גרועה לא יתקבלוהמודפסות במחשב ביתי או תמונות 
במסמך  אותיות יירשם 20-אם שמך מורכב מיותר מ. בעד הגשת הבקשה ואין מחזירים התשלום אם הבקשה נדחית או מתבטלת

 שמך הקודם במסמך הנסיעה שנים מיום שינוי השם יירשם 7בטרם עברו .  השם הראשון במלואו והאות הראשונה של השם השניהנסיעה
 מסמך נסיעהלבגין בקשה .  ניתן ליחידמסמך הנסיעה, פי תקנון ארגון התעופה הבינלאומי-פי החוק ועל-על. לשם הנוכחיבסוגריים בסמוך 

  .פי החוק-אבוד או מושחת נגבית תוספת לאגרה על,  גנובמסמך נסיעהבמקום 
 .כנגדו מניעה כלשהי ליציאה מן הארץאין בהנפקת דרכון או תעודת מעבר כדי להוות אישור יציאה מן הארץ למי שיש , לתשומת ליבך

 
 
 
 

 תמונה
 

Photograph

, במשבצת המתאימה לבקשתךXנא לסמן
 תעודת מעבר  דרכון   :ל בקשה

 תעודת מעבר / חידוש דרכון  .נוכחות אישית חובה נה/ראשון 
  נוכחות אישית חובהת/ושחת מבמקום  .נוכחות אישית חובה ה/במקום גנוב 
  .נוכחות אישית חובה ה/במקום אבוד 

 
         
         

          מספר הזהות
 

 שם האם שם האב השם הפרטי שם המשפחה
 בלועזית בעברית בלועזית בעברית

    

  

 

 אה/ם לנשוישם הנעורי ים/ים הקודם/ות הפרטי/השם )לא שם נעורים(שם המשפחה הקודם 
 בלועזית בעברית בלועזית בעברית בלועזית בעברית

      

  במשבצת זו  xי /שם הנעורים ירשם אם תסמן  שנים מיום השינוי7 אם טרם עברו תעודת המעבר / השם הקודם ירשם בדרכונך
  במשבצת זו xנא לסמן ,  שנים7ו למרות שחלפו /ים ירשם/ות הקודם/אם ברצונך שהשם

 

 תאריך רישום כעולה המצב האישי המין תאריך הלידה ארץ הלידה )ישוב(הלידה מקום 
   יום חודש שנה יוםחודש שנה

   
 זכר 
 נקבה 

 אה/נשוי  ה/רווק 

    ה/נאלמ  ה/גרוש 
 

 טלפון בעבודה טלפון בבית המען
 מיקוד מספר דירה מספר בית הרחוב הישוב

     
  

 .בתנאי שיצורפו ספחי תעודות הזהות שלכם, בת זוגך וילדיך הקטנים/ של בן , ם בטופס זה ישמש כהודעה על שינוי המען שלךהמען שירש :שים לב
 אצל משפחת תעודת מעבר/ הדרכון כתובת למשלוח 

 המיקוד תא דואר מספר דירה מספר בית הרחוב הישוב
      

 

 , ירשם בקובץ מרשם התושביםיאי למסור בנוסף למען הרשום במרשם התושבים גם כתובת למשלוח דואר אשר כל תושב רש, 2005-ה"התשס, י חוק עדכון כתובת"עפ
 .י בקשתם בהתאם לרשום בתוספת לחוק"הרשומה במרשם התושבים תימסר למוסדות ורשויות עפ" כתובת למשלוח דואר"

     במשבצתX לסמן  יש שלך "כתובת למשלוח דואר"בים כ יירשם בקובץ מרשם התושתעודת המעבר/הדרכוןאם ברצונך שהכתובת למשלוח 
     במשבצתX לסמן יש, ניםיילדיך הקטל תירשם גם עבור "אם ברצונך שהכתובת הנ

ואים זה לזו על אם ההורים אינם נש .נוכחות ההורה והקטין חובה, יחתום אחד ההורים על בקשה זו,  שנה18עבור קטין שטרם מלאו לו תעודת מעבר  / אם הבקשה לדרכון
בהיעדר הסכמה אישית של ההורה  .דין המאשר את הסכמת ההורה השני-או בפני עורך, בנוכחות הפקיד בלשכהתעודת מעבר / ההורה השני לחתום על הסכמה להנפקת הדרכון 

 .המציין כי החזקה על הקטין ניתנה להורה המגיש את הבקשה לצורך בירור והחלטה, י בית המשפט"השני יש להציג פסק דין או הסכם גירושין מקורי  מאושר ע
  מספר הזהות    חתימת האם   מספר הזהות   חתימת האב

 .ה בזה שהפרטים בטופס זה נכונים/ אני מצהיר .י הורי"ולא נכללתי בתור קטין בהצהרה כזו שניתנה ע,  על אי רצון להיות אזרח ישראלי1952-ב" לחוק האזרחות התשי2)ג (2לא הצהרתי לפי סעיף , אני אזרח ישראלי
 .ת שבמסגרת הטיפול בבקשתי זו יתקבל ממשטרת ישראל מידע לגבי מקובץ המרשם הפלילי/ אני מאשר:הצהרה

    ת/חתימת המבקש   תאריך   המקום

 ת השרות/פרטי מבקש

 

 הבקשה ת/  שם מקבל   תאריך   -הלשכה ב

י " הדרכון לאחר ניפוקו נבדק ע   סוג המסמך שניתן  י "הבקשה נבדקה ואושרה ע

 הערות  י "נחתם ע

  אסמכתאות   בתוקף עד   מיום  ל "תמי/ל"תמבד/מספר דרכון

  ת/ חתימת המקבל_______________)השם(נמסר ביד לבעל הדרכון או למיופה כוחו  _________________רשום ביום נשלח בדואר 

תאריך ההנפקה מספר הדרכון
        

 יוםחודש שנה
פרטי 
דרכון 
            קודם

  אבד
  אחר
 בוטל

 בוער
  תקף

  הושחת

  צורף
  מזויף
  מלא

  נגנב
  נגנז
  נפגם

  לא נמסר
  אבד בדואר
  אבד בלשכה

 מספרקבלה 
 

 

11/2008מהדורה 

 .נא למלא הטופס בכתב ברור
, תעודת הזהות שלךפי -רשום הפרטים על

 .המשך הבקשהשלעיל ובפי ההדרכה -ועל

1/דר לשימוש המשרד


