
 במיאמי -הקונסוליה הכללית של ישראל  
 

Consulate General of Israel – in Miami            
  

  pplication for a Passport / Travel DocumentA -#1                                       בקשה לדרכון / תעודת מעבר - #1
 

 :Applicant Details E-Mail for FedEx Tracking Number/ פרטי המבקש 

 מספר
 :זהות

          Israeli 

I.D. #: 
 

 

 שם האם
Mother’s First Name 

 שם האב
Father’s First Name 

                                         Last Nameשם המשפחה  First Name (& Middle Name)  )ושם שני( השם הפרטי
                   Hebrew בעברית English                   בלועזית                   Hebrewבעברית  English                   בלועזית

      

 

 נשואה(שם הנעורים )של אישה 
Maiden Name 

 השם)ות( הפרטי)ים( הקודם)ים(
Previous First Name/s 

 )לא שם נעורים( שם המשפחה הקודם
Previous Last Name (not maiden name) 

                       Hebrewבעברית  Englishבאנגלית                                  Hebrewבעברית  Englishבאנגלית                         Hebrewבעברית  English      באנגלית  

      
 

  מקום )ישוב( הלידה
 Place of Birth 

  ארץ הלידה
Country of Birth 

 תאריך הלידה
Date of Birth 

 מין
Gender 

 )לסמן בעיגול(מצב אישי  

(check  in circle)  Marital Status 

  שינוי מצב אישיתאריך 

Date of Marital Status change 

  
שנה 
Year 

 חודש
Month 

 יום
Day 

 
   Divorced  רוש/הג Single ה /רווק

 שנה
Year 

 חודש
Month 

 יום
Day 

    Widowed  אלמן/ה Married נשוי/אה   
 

 .Home Tel. NO  מס' טלפון בבית .Cell-Phone. NO  פלאפוןמס'   Current Address for Shipping (Type Clearly!)                               ) בכתב ברור!(הנוכחי למשלוח  המען

   Street Addressרחוב  City/Town & State הישוב והמדינה    Zip Code המיקוד
   

 

 ",X2"2תמונות עדכניות בגודל  2, נוכחייש לצרף דרכון  (:11 -לבוגר )מעל ל
  - ויזה או מסטרכארד בלבדבאמצעות כרטיס  ,עבור אגרת משלוח חזרה אחת בקשותניתן לצרף מספר -אגרה 

 טופס חיוב בכרטיס אשראי להורדה כאן.באמצעות 
 לקונסוליה גיעההורים יחד עם הקטין צריכים לה 2 (:11 -לקטין )מתחת ל

Adult (over 18): Current passport must be attached, along with 2 current pictures size 2"X 2", 

fee -You can combine several requests for one return shipping fee, payment by Visa or 

MasterCard only - a credit card form can be download here. 

Minor (under 18): both parents with the minor need to come to the consulate 

  1592 -לחוק האזרחות תשי"ב  2)ג(2סעיף אני אזרח ישראלי, לא הצהרתי לפי 
 על אי רצון להיות אזרח ישראלי, ולא נכללתי בתור קטין בהצהרה כזו שניתנה ע"י הורי. 

 אני מצהיר/ה בזה שהפרטים בטופס זה נכונים.

I am an Israeli citizen, I did not declare according to section 2(C)2 of the Citizenship Law 5712 - 

1952 that I do not wish to be an Israeli citizen, and I was not included as a minor in such a 

declaration made by my parents. I hereby declare that the information in this form is correct. 

 

 X______________________X gnatureSi חתימה :Date   /  /   תאריך:
 

 :For Minors only! (under the age of 18) :(11לקטינים בלבד! )מתחת לגיל 
 :# .Israeli I.D מספר הזהות: :Signature of the mother חתימת האם: :# .Israeli I.D מספר הזהות: :Signature of the father חתימת האב:

X                                                    X          X                                                    X          
 

 .Please sign the application in front of a notary public .מול נוטריון ציבורי טופסה על חתוםיש ל

STATE OF FL, COUNTY OF _______________.  The foregoing instrument was acknowledged before me this ___ day of ___, 20___, by: 

Name of persons acknowledging: ___________________________________________________________________________________. 

Name of Notary Typed, or Printed: __________________________________________________________________________________. 

 

Signature of Notary Public-State of Florida: ____________________________________________________________ (NOTARY SEAL). 
 

  For office use onlyלשימוש המשרד 
 

      דואר / קונסוליה .       אופן הגשת הבקשה   ___ _______שם מקבל הבקשה_____  __     _________תאריך ___       פלורידה  -מיאמי   המקום 
 

 ____________  בדיקת איות פונטי___50/53/54/58/60/69/71אסמכתאות ______  __________ החלטה  ___________ישראל _מאחרונה  יציאה
 

 _______________סמל אזרחות_______ _______  בתוקף עד ___________מיום ____ _______________ : מס' דרכון/תמבד"ל/תמי"ל/תמח"פ
 

  _____________לעולה _ זמן מגורים בישראל________הערות______________________________________________________________

פרטי מסמך 
 נסיעה קודם

 בוטל מספר המסמך סוג
 הוחזר

 אבד
 נגנב

 הושחת
 מלא פגום

 תאריך תוקף תאריך ניפוק

           
The Consular Department ∙ 100 North Biscayne Blvd. Suite 1800 Miami, Florida 33132 

 
 

http://miami.mfa.gov.il/mfm/Web/main/NoMenuDocument.asp?DocumentID=160263&MissionID=74&tem=:&strMissionColor=tchelet
http://miami.mfa.gov.il/mfm/Web/main/NoMenuDocument.asp?DocumentID=160263&MissionID=74&tem=:&strMissionColor=tchelet
http://miami.mfa.gov.il/mfm/web/main/missionhome.asp?MissionID=74&
http://miami.mfa.gov.il/mfm/web/main/missionhome.asp?MissionID=74&
http://embassies.gov.il/miami/ConsularServices/Documents/Credit%20Card%20Payment%20Form.pdf
http://embassies.gov.il/miami/ConsularServices/Documents/Credit%20Card%20Payment%20Form.pdf

