
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 

  
  תעודת מעבר/ בקשה להארכת דרכו� ולשינויי� בדרכו� 

ANTRAG AUF VERLÄNGERUNG EINES REISEPASSES / REISEDOKUMENTES 
  

  Angaben zum Antragsteller                   פרטי מבקש השרות

          ID-Nummer  מספר זהות
 

  שם משפחה
Familiennamen 

  שם פרטי
Vorname 

  שם האב
Vorname des Vaters 

  שם האם
Vorname der Mutter 

 מצב אישי
Familienstand 

    

 Geschlecht      המין Geburtsortארץ לידה       Geburtsdatum    תאריך לידה
 .w �נקבה  .m �זכר      

  רווק
  נשוי
  גרוש
 אלמן

�

�

�

� 

Ledig 
Verh. 

Gesch.  
Verw. 

 Rufnummer -טלפון     Anschrift            כתובת
 PLZהמיקוד  .Nr –הבית' מס Straße –הרחוב  Ort –הישוב 

       
 

 
  X       bitte ankreuzen-נא לסמן את השירות המבוקש ב

 Verlängerung des Reisepasses/Dokumentes  – תעודת מעבר/הארכת תוקף דרכון  

  Namenänderung    –   :שינוי שמי ל  

  
  )nur nach Erhalt einer Bestätigung  des Innenministeriums (                  לאחר קבלת אישור משרד הפנים בלבד 

 Latein  לועזית  Hebräisch עברית  
 Familiennamenשם משפחה   Vornamenשם פרטי    Familiennamenשם משפחה  Vornamenשם פרטי    

    
   vorab beantragt werdenseparatNamensänderung muss                עליך להגיש בקשה נפרדת         שימך ה והינך מעוניין בשינויבמיד  

  

  Sonstige Änderungen   –  שינויים אחרים   
  ___________________________________________________________________________ :פירוט

  . זו יתקבל ממשטרת ישראל מידע לגבי מקובץ המרשם הפליליאני מאשר שבמסגרת הטיפול בבקשה: הצהרה

Im Rahmen der Bearbeitung werden Informationen vom israelischen Führungsregister eingeholt 
  

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

. במידה וההורים אינם נשואים או גרושים יחתמו שניהם בפני נוטריון או בפני קונסול ישראל. לגבי קטינים דרושה חתימת שני ההורים
 .לחילופין יש להגיש פסק דין של בית משפט המעיד על חזקה בלעדית

Bei Minderjährigen müssen beide Eltern unterschreiben. Wenn die Elten geschieden sind muss die Unterschrift beim Notar 
oder vor dem israelischen Konsul geleistet werden, bzw. muss das alleinige Sorgerecht nachgewiesen werden. 

  
  Unterschrift der Mutter  ___________________:    חתימת האם          :Unterschrift des Vaters  ________________: חתימת האב

  

 :Datum ___________:                תאריך X ________________Unterschrift des Antragstellers: חתימת מגיש הבקשה
  

  Zur Eintragung der Konsularabteilung      דלשימוש המשר
  

  ________________________ :    שם הפקיד מקבל הבקשה__________________:        תאריךברליןהלשכה האזורית ב
  

 אושרה הארכה עד תאריך הנפקה
 מספר תעודה סוג

לשכה 
  יום  חודש  שנה מנפקת

לשכה 
  יום  חודש  שנה מדווחת

 סמלי הגבלות

                    

  _____________________________________________________________________________: רשימות פנימיות

  ____________________: נשלח בדואר ביום___________________    :י"נחתם ע___________________    : י"נבדק ע

 ____________חתימת המקבל____________  : זהות' מס_________________  :לידי___________ : נמסר ביד בתאריך


