
BOTSCHAFT DES STAATES ISRAEL 

Konsularabteilung 
 

 שגרירות ישראל
  הקונסולריתהמחלקה

 STAAT ISRAEL – INNENMINISTERIUM                                                 משרד הפנים       –מדינת ישראל 

 Auguste-Viktoria-Str. 74-76 

14193 Berlin 

 

Telefon: 

Zentrale:     030-890 45-511 

 

Telefax: 

030-890 45-519 

e-mail: 

botschaft@israel.de 

Internet: 

http://www.israel.de 

 
  השחתה של דרכו� או תעודת מעבר/ גניבה / תצהיר על אובד� 

ERKLÄRUNG ÜBER DEN VERLUST/BESCHÄDIGUNG EINES REISEPASSES/REISEDOKUMENTES 

  
  Angaben zur Person                                                                                                                          פרטי המצהיר

  מספר זהות
ID-Nummer 

  שם המשפחה
Familiennamen 

 שם פרטי
Vornamen 

  שם האב
Vorname des Vaters 

  תאריך לידה
Geburtsdatum 

                              

 

  Datum des Verlustes/Beschädigung                                אני מצהיר בזה שבתאריך
  

 
  
  אבד

verloren 

  
  נגנב

gestohlen  

  
  הושחת

beschädigt 
 

                             :        תעודת המעבר/ הדרכון 

  eigener Reisepass/Reisedokument   -              על שמי 

   Reisepass/Reisedokment meines minderjährigen Kindes -ין  על שם בני הקט

  Namen                 שם הקטין     ID-Nummer       זהות . מס

                    

 
 Angaben zum Reisepass/Reisedokument                                                                תעודת המעבר / פרטי הדרכון 

  תעודת מעבר/מספר דרכון
Nummer 

  מקום הניפוק
Ausstellungsort 

 תאריך ניפוק
Ausstellungsdatum 

 בתוקף עד
Gültig bis 

                

 

   :Ort und Umstände des Verlustes / Beschädigung                  :             נסיבות האובדן או הנזק/תיאור המקום
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  

  
תעודת המעבר אליכם  /  דרכוניירהריני מתחייב להחז. המעבר שאבדותעודת  /תעודת המעבר שיינתן לי מבטל את דרכוני / הובא לידיעתי כי הדרכון 

 מסירת מידע כוזב ביודעין לשם קבלת 1952-ב"תשי, לחוק הדרכונים) 5(8הנני מאשר בזה שהובא לידיעתי כי לפי סעיף . לאחר שימצאו
  .תעודת מעבר מהווה עבירה על החוק ודינה מאסר או קנס/דרכון

  
Der verlorene Reisepass/Reisedokument wird mit der Ausstellung des neuen Reisepasses/Reisedokumentes  ungültig und 
muss, falls gefunden, an die israelischen Behörden ausghändigt werden. Aufgrund des israelischen Reisepassgesetzes von 
1952 ist die Abgabe von falschen Angaben zwecks der Erhalt eines Reisepasses/Reisedokumentes strafbar.  

  
תעודת מעבר /לידיעתי כי אם אאבד דרכון הובא. תעות המעבר החדשים שברשותי בקפדנות/הנני מתחייב לשמור על הדרכון

  .פעם נוספת ישקול משרד הפנים בהתאם לחוק הדרכונים האם לנפק לי מסמך נסיעה
 

Ich verpflichte mich, meinen neuen Reisepass/Reisedokument sorgfältig aufzubewahren. Es ist mir bekannt, 
dass mir die Ausstellung eines neuen Reisepasses/Reisedokumentes verweigert werden darf, falls ich erneut 
einen Reisepass/Reisedokument verliere. 

 
  .לא אוכל להשתמש בוואם אמצא אותו , אני מצהיר כי לא מצאתי את דרכוני האבוד

Ich erkläre, meinen verlorenen Reisepass/Reisedokument nicht gefunden zu haben und werde keinen Gebrauch 
davon machen, falls ich ihn finde.                                                                    

  

____________                           ___________________        ___X_________________________  

           Unterschrift  צהיר       חתימת המ                   Datum    תאריך                       Ort  מקום

      


