
 עסבקשה לברור פרטים על נו
Request for Information on a Traveler 

Applicant’s details פרטי המבקש: 
  

  מספר זהות  
Identity number 

                  
  

  תעודת מעבר/מספר דרכון
Passport / laissez passer no. 

  

  
  שם המשפחה
Last name 

  השם הפרטי
First name 

  שם האב
Father’s name 

  מספר טלפון
Telephone number 

        
  

  המען
Address 

  הישוב
City 

  הרחוב
Street 

  מספר הבית
Bldg. number 

  מספר הדירה
Apt. number 

  המיקוד
Zip code 

           

  .ה של הרשום מטהסאו הכני/היציאה ו) תאריכי(אבקש להודיעני את תאריך 
  __________________________________________________________________________________________________________: הפרטים דרושים לי למטרת

  בקשה עבור בן משפחה אחר , דרשאי לבקש השירות המבקש עבור עצמו או עבור ילדיו הקטינים בלב: ת/לתשומת לב המבקש
  .או עבור הזולת יש לצרף צו מבית משפט המורה על ניפוק התעודה) בת זוג/בן אפילו(

Please notify me of the departure and/or entry date (dates) of the person named below. I require these details for the following reason: 
________________________________________________________________________________________________________________ 

For the applicant - please note: You may only request this service for yourself or for your minor children. For an application for another family member (even a 
spouse) or for anyone else, a court order for the issue of the certificate must be attached. 

 :Details of the person about whom the application is submitted  :פרטי האדם אודותיו מבוקשת הבקשה
  

  מספר זהות  
Identity number 

                  
  

  תעודת מעבר/מספר דרכון
Passport / laissez passer no. 

  

  
  שם המשפחה  

Last name 
  השם הפרטי
First name 

  שם האב
Father’s name 

  שם האם
Mother’s name 

  תאריך הלידה הלועזי
Gregorian date of birth 

  בעברית
In Hebrew 

  שנה        
Year 

  חודש
Month 

  יום
Day 

  בלועזית
In Latin 
letters 

              

 
  מקום הלידה  

Place of birth 
  האזרחות

Citizenship 
 המעמד בארץ

Status in Israel 
  שם משפחה קודם

Former last name 
  שם פרטי קודם

Former first name 
  בעברית

In Hebrew 
          

  בלועזית
In Latin 
letters 

          

 
  :תאריכי היציאה הידועים לי

Dates of departure known to me 
        

  :תאריכי הכניסה הידועים לי
Dates of entry known to me 

        

  _________________________________________________________________________________________________________:פרטים נוספים אודות המבקש
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

Additional details on the applicant   

 

  המען למשלוח התעודה
Mailing address for the certificate 

  הישוב
City 

  הרחוב
Street 

  מספר הבית
Building number 

  מיקוד
ZIP code 

  מספר טלפון
Telephone number 

          

  _____________________מבקש חתימת ה____________________  תאריך ______________________________  המקום 

Location______________________________ Date _________________ Applicant’s signature ______________________________ 
 For office use only   לשימוש המשרד

  _____________________________: התאריך ________________________________ -הלשכה האזורית ב
Regional office in ____________________ Date _____________________ 

  ________________________: שם הפקיד הבודק_____________________________שם פקיד מקבל הבקשה 
Name of the clerk taking the application __________________________  Name of inspecting clerk __________________________ 

  .עפ״י הפרטים שציינת בבקשה לא מצאנו רישום שמו של המבוקש בקבצי ביקורת הגבולות

Pursuant to the details you noted, we did not find a record of the applicant’s name in the passport control files. 

    ______________________________חותמת המשרד ____________________________________חתימת הפקיד 

Signature of clerk ______________________________________ Ministry stamp ________________________ 

 

 

 
 

 

  .Receipt no                'קבלה מס
                  Date               מתאריך

 


