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  תעודת מעבר/ בקשה לדרכו� 

ANTRAG AUF AUSSTELLUNG EINES REISEPASSES/REISEDOKUMENT 
  

  nkreuzenaBitte!      במשבצת המתאימה לבקשתךXנא סמן 
 

  
  דרכון ראשון לקטין

Erster Reisepass 

  
  דרכון חדש

Neuer Reisepass 

  
  אבודדרכון 

Verlorener Reisepass 

  
  דרכון שנגנב

Gestohlener Reisepass 

  
  דרכון שהושחת

Beschädigter Reisepass 

  

  Angaben zum Antragsteller                     פרטי מבקש השרות

          ID-Nummer  מספר זהות

 
 Vornamen      שם פרטי  Familiennamen       שם משפחה

 Lateinלועזית  Hebräischעברית  Lateinלועזית  Hebräischעברית 

  שם האב
Vornamen des Vaters 

  שם האם
Vornamen der Mutter 

      

  שם המשפחה הקודם 
Frühere Familiennamen 

  שם פרטי קודם
Frühere Vornamen 

  שם נעורים
Geburtsname 

 Lateinלועזית  Hebräischעברית  Lateinלועזית  Hebräischעברית  Lateinלועזית  Hebräischעברית 

      

  Bitte ankreuzen, wenn Eintragung des früheren Namens erwünscht  הנעורים ירשם בדרכון /סמן אם ברצונך ששמך הקודם
 

 מקום הלידה
Geburtsort 

  ארץ הלידה
Geburtsland 

  אריך הלידהת
Geburtsdatum 

 תאריך רישום כעולה
Einwanderungsdatum 

  המין
Geschlecht 

  המצב האישי
Familienstand 

      

  .במידה ומקום הלידה עבר מארץ לארץ תרשם עיר הלידה. בדרכון תרשם ארץ הלידה
Das Geburtsland wird eingetragen. Wenn Ihre Geburtstadt früher zu einem anderen Land 
gehörte, wird i.d.R. das Geburtsland eingetragen 

  זכר
 הנקב

�

� 
m. 
w. 

  רווק
  נשוי
  גרוש
 אלמן

�  
�  
�  
� 

Ledig 
Verh. 

Gesch. 
Verw. 

 Rufnummer -טלפון     Anschrift            כתובת

 PLZהמיקוד  .Nr –הבית' מס  Straße –הרחוב   Ort –הישוב 

       

 

 
   Bei Minderjährigen(Einverständnis der Eltern( –רים להארכת מסמך נסיעה לקטין הסכמת הו

  

 :Unterschrift der Mutter _________________:   חתימת האם:Unterschrift des Vaters           _______________:    חתימת האב

  

 על אי רצון להיות אזרח ישראלי ולא נכללתי בתור קטין בהצהרה 9152-ב"התשי, רחות לחוק האז2)ג(2לא הצהרתי לפי סעיף , הנני אזרח ישראלי
אני מאשר שבמסגרת הטיפול בבקשתי זו יתקבל . על פי החוק נגבית אגרה ואין מחזירים אותה אם הבקשה נידחית או מתבטלת .כזאת של הורי

   . ממשטרת ישראל מידע לגבי מקובץ המרשם הפלילי
Ich erkläre hiermit israelischer Staatsbürger zu sein und habe auf die Einbürgerung bei meiner Einwanderung nach Israel nicht verzichtet. 
Die Gebühren werden nicht erstattet, wenn dem Antrag nicht stattgegeben wird. Im Rahmen der Bearbeitung werden Informationen vom 
israelischen Führungsregister eingeholt. 

  

 :Datum ________________: תאריך         :X__________________ Unterschrift des Antragstellers: חתימת מגיש הבקשה
 

  Zur Eintragung der Konsularabteilung      דלשימוש המשר

 _______________________________ :  שם מקבל הבקשה________________________:  תאריך       ברלין :המקום

  _______________________________ :סוג המסמך שניתן    _______________________:י"הבקשה נבדקה ואושרה ע

  __________________________________ ___:י"נחתם ע_   _____________________:י"הדרכון לאחר ניפוקו נבדק ע

 _________________ __________________________________________________________________:הערות
 

 ________________ :בתוקף עד __________________:מיום ל"תמי/  ל"תמבד / דרכון מספ

 ______________________________________________: אסמכתאות        
  

 ____________________נמסר ביד חתימת המקבל______________נשלח בדואר רשום ביום 

פרטי דרכון   ניפוקמקום  ניפוקתאריך בוער נמחק הושחת אבד נגנז הוחזר/בוטל מספר דרכון
     6 5 4 3 2 1        קודם


