State of Israel – Ministry of the Interior
Population Administration

מדינת ישראל – משרד הפנים
מינהל אוכלוסין

תעודת מעבר/טופס בקשה לניפוק דרכון
Application for a Passport / Laissez Passer
: הבקשה היא. במשבצת המתאימה לבקשתךX נא לסמן
. נוכחות אישית חובה. לדרכון ראשון
. נוכחות אישית חובה. במקום דרכון גנוב
. נוכחות אישית חובה. במקום דרכון אבוד
. לחידוש דרכון
. נוכחות אישית חובה. במקום דרכון שהושחת

Please check the appropriate box for your application:
 First passport. You must appear in person.
 Replace a stolen passport. You must appear in person.
 Replace a lost passport. You must appear in person.
 Renew a passport.
 Replace a passport that was destroyed. You must appear
in person.
Please print clearly on the form.
Enter the information according to your identity card and the
instructions below and at the bottom of the application.

.נא למלא הטופס בכתב ברור
 וע"פ ההדרכה בהמשך,רשום הפרטים ע"פ תעודת הזהות שלך
.ובתחתית הבקשה

פרטי מבקש השירות
Applicant’s details
מספר הזהות
ID number
שם המשפחה
Last name
בעברית
בלועזית
In Hebrew
In Latin letters

השם הפרטי
First name
בעברית
In Hebrew

)שם המשפחה הקודם (לא נעורים
Former last name (not maiden name)
בעברית
בלועזית
In Hebrew
In Latin letters

שם האב
Father’s name

בלועזית
In Latin letters

ים/ים הקודם/ות הפרטי/השם
Former first name
בעברית
בלועזית
In Hebrew
In Latin letters

ארץ הלידה
Country of birth

תאריך לידה
Date of birth
יום
Day

חודש
Mont
h

מין
Sex
שנה
Year

 Male
Femal
e

מצב אישי
Marital status
 זכר  Single

Married
 נקבה 
Divorced

Widow/er

המען
Address
הישוב
City

1

הרחוב
Street

מספר הבית
Bldg. number

אה/שם הנעורים לנשוי
Maiden name
בעברית
בלועזית
In Hebrew
In Latin letters

. שנים מיום השינוי7 השם הקודם ירשם בדרכונך אם טרם עברו
  במשבצת זוX י/שם הנעורים ירשם אם תסמן
X  שנים נא לסמן7 ים ירשם למרות שחלפו/ות הקודם/אם ברצונך שהשם
 במשבצת זו

Your former name will be written in your passport if less than 7 years
have elapsed since the change.
Your maiden name will be written in your passport if you check this
box .
If you want your former name to appear, despite the fact that 7 years
have elapsed, please check this box .
)מקום הלידה (ישוב
Place of birth (city)

שם האם
Mother’s name

 רווק
 נשוי
 גרוש
 אלמן

טלפון בבית
Home phone
no.
מספר הדירה
Apt. number

מיקוד
ZIP code

תאריך רישום כעולה
Date registered
as immigrant
יום
חודש
שנה
Da
Mont Yea
y
h
r

טלפון בעבודה
Work phone no.

Please note: The address listed on this form will serve as
notification of change of your address and the address of your
spouse and minor children, provided that you attach the
appendices of their identity cards.
If the application for the passport is for a minor under 18 years of
age, one of the parents must sign this application, and the
presence of the parent and the minor are mandatory.
If the parents are not married to one another, the other parent must
sign a consent to issue the passport, in the presence of the office
clerk.
In the absence of the personal consent of the other parent, a court
judgment or original court-certified divorce agreement must be
attached, stating that the parent submitting the application has
custody of the minor, for the purpose of clarification and decision.
Father’s signature ___________________ ID number
_________________
Mother’s signature ___________________ ID number
_________________
I am an Israel citizen. I have not declared, pursuant to Section 2 (c)
2 of the Citizenship Law, 5712-1952, my desire not to become an
Israeli citizen and, as a minor, I was not included in a Declaration
of Desire Not to Become an Israeli Citizen by my parents. I hereby
declare that the information on this form is correct.
Declaration: I confirm that as part of the handling of this
application, information on me will be received from the criminal
files of the Israel Police.
Place____________ Date______________ Applicant's
signature_______________
Instruction: Only an Israeli citizen may submit an application for a
passport. Your identity card and previous passport must be
attached to the application, along with 2 new, identical, front-facing
current pictures, size 4 x 4.5 cm (the height and width of the face
should be 3.5 x 2.5 cm). Pictures in uniform or of bad quality will
not be accepted.
Under the law, the fee is collected for submitting the application
and will not be refunded if the application is rejected or cancelled. If
your name is composed of more than 20 letters, the first name will
appear in your passport in full, along with the first letter of the
second name. If less than 7 years have elapsed from the date of
your change of name, your former name will appear in your
passport in parenthesis next to your current name. Under the law
and the International Civil Aviation Organization regulations, a
passport is given to an individual. Under law, an additional fee is
charged for an application to replace a stolen, lost or destroyed
passport.

, המען שירשם בטופס זה ישמש כהודעה על שינוי המען שלך:שים לב
 בתנאי שיצורפו ספחי תעודות הזהות, בת זוגך וילדיך הקטנים/של בן
.שלכם
 יחתום אחד, שנה18 אם הבקשה לדרכון היא עבור קטין שטרם מלאו לו
. נוכחות ההורה והקטין חובה,ההורים על בקשה זו
 על ההורה השני לחתום על הסכמה,אם ההורים אינם נשואים זה לזו
.להנפקת הדרכון בנוכחות הפקיד בלשכה
בהעדר הסכמה אישית של ההורה השני יש להציג פסק דין או הסכם
 המציין כי החזקה על הקטין,גירושין מקורי מאושר ע"י בית המשפט
.ניתנה להורה המגיש את הבקשה לצורך בירור והחלטה
.ז.חתימת האב __________________ מ
_________________________
.ז.חתימת האם __________________ מ
_________________________
- לחוק האזרחות התשי"ב2)(ג2 לא הצהרתי לפי סעיף,אני אזרח ישראלי
 ולא נכללתי בתור קטין בהצהרה, על אי רצון להיות אזרח ישראלי1952
.ה בזה שהפרטים בטופס זה נכונים/ אני מצהיר.כזו שניתנה ע"י הורי
ת שבמסגרת הטיפול בבקשתי זו יתקבל ממשטרת/ אני מאשר:הצהרה
.ישראל מידע לגבי קובץ המרשם הפלילי
המקום __________________ תאריך __________ חתימת
___________ המבקש
 לבקשה יש. בקשה לדרכון רשאי להגיש אזרח ישראלי בלבד:הדרכה
, חזותיות, תמונות עדכניות2 .לצרף תעודת זהות ודרכון קודם שניתן לך
,) ס"מ3.5x2.5  ס"מ (גובה ורוחב הפנים4x4.5 חדשות וזהות בגודל
.תמונות במדים או באיכות גרועה לא יתקבלו
ע"פ החוק נגבית האגרה בעד הגשת הבקשה ואין מחזירים התשלום אם
 אותיות יירשם20- אם שמך מורכב מיותר מ.הבקשה נדחית או מתבטלת
 בטרם.בדרכונך השם הראשון במלואו והאות הראשונה של השם השני
 שנים מיום שינוי השם יירשם בדרכונך שמך הקודם בסוגריים7 עברו
, ע"פ החוק וע"פ תקנון ארגון התעופה הבינלאומי.בסמוך לשם הנוכחי
 אבוד או מושחת, בגין בקשה לדרכון במקום דרכון גנוב.דרכון ניתן ליחיד
.נגבית תוספת לאגרה ע"פ החוק

לשימוש המשרד
For office use only

1/דר

____________________________________________________  ______________________ תאריך ______________________ שם מקבל הבקשה-הלשכה האזורית ב
Regional office in ___________________________ Date: ______________________ Name of person who received the application: ________________________________
__________________________________________ הבקשה נבדקה ואושרה ע"י _________________ סוג המסמך שניתן _________________ הדרכון לאחר ניפוקו נבדק ע"י
The application was examined and approved by ________________ Type of document provided ________________ After issue the passport was examined by
______________________
_____________________________________ ________________________________ ________________________________ נחתם ע"י ________________ הערות
Signed by _______________________ Comments
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________ תמי"ל ___________________________ מיום _________________ בתוקף עד _________________________ אסמכתאות/תמבד"ל/מס' דרכון
No. of passport / Israeli laissez passer in place of a passport / Israeli laissez passer for foreigners ___________________ Dated _______________ Expiration
date________________ References___________________
__________________________ נשלח בדואר רשום ביום _________________ נמסר ביד לבעל הדרכון או למיופה כוחו (השם) ________________________ חתימת המקבל
Sent by registered mail on _____________________________ Hand delivered to the passport holder or his agent (name)
_________________________________________________
'קבלה מס
Receipt no.

 נגנב
 Stolen

 מזויף
 Forged

 בוער
 Destroyed

 אבד
 Lost

מתאריך
Dated

 נגנז
 Removed
from use
 נפגם
 Damaged

 מלא
 Full

 תקף
 Valid

 אחר
 Other

 נגנב
 Stolen

 הושחת
 Destroyed

 בוטל
 Cancelled

2

תאריך
Date
יום
חודש
Day Month

שנה
Year

מספר דרכון
Passport
number

פרטי
דרכון
קודם
Details
of
previous
passport

