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 .אוכלוסיןהמרשם ברשום תושב הלמי שאינו ישראלית נוהל הטיפול בבקשה לתעודת מעבר 

קובע כי דרכון ישראלי ינתן לאזרח ישראלי לפי )להלן: "החוק"(  1952 –חוק הדרכונים, תשי"ב 

 .אזרחותושל מדינת  מסמך נסיעהמי שאיננו אזרח ישראלי יכנס לישראל או יצא ממנה עם בקשתו. 

 וק נקבעה הסמכות לסרב, לקבוע תנאים, לבטל או לסייג דרכון ותעודת מעבר. לח 6בסעיף 

במקרים  ככלל, לא תינתן תעודת מעבר ישראלית לזרים שאינם רשומים במרשם האוכלוסין אלא 

 .בלבד וכמפורט בנוהל זה חריגים

 :בנוהל זה הגדרות .1

  תעודת מסע ישראלית שאינה דרכון. –" תעודת מעבר"

 .ודת מעבר ישראלית לזריםתע – "תמי"ל"

 לשימוש חד פעמי לטובת יציאה מישראל בלבד.ישראלית תעודת מעבר  – "תמל"מ"

 עובד לשכת מינהל האוכלוסין ברשות האוכלוסין וההגירה –" עובד לשכה"

מי שאינו אזרח ישראלי או למי שאזרחותו בלתי מוגדרת או מסופקת או מי  -" מבקש"

 .ושאינו בגדר תושבן האוכלוסישאינו רשום במרשם 

 כללי  .2

מי שאינו ל תעודת מעבר תינתן 1952 -( לחוק  הדרכונים, תשי"ב1)ב()2בהתאם לסעיף  .2.1

 .אזרח ישראלי או למי שאזרחותו בלתי מוגדרת או מסופקת

עפ"י חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר  .2.2

יעה ביומטרי יונפק לתושב כהגדרתו בחוק מרשם , מסמך נס2009-מידע, תש"ע

, ומאחר ומי שאינו רשום במרשם אינו בגדר תושב, הרי 1965 –האוכלוסין התשכ"ה 

 שיש לנפק עבורו מסמך נסיעה זמני שאינו ביומטרי.

 נוהל זהבבכפוף למפורט למבקש תינתן  )תמי"ל או תמל"מ(ישראלית  תעודת מעבר .2.2

 במקרים הבאים:ו

 .לטובת יציאתו מישראל בלבד דינתו נציגות קונסולרית בישראללזר שאין למ 2.2.1

זר שהוצא נגדו צו הרחקה מישראל או מבקש לצאת מרצון ואין לו מסמך נסיעה ל 2.2.2

 .תקף

 לזכאי שבות הנמצא בחו"ל ומבקש לעלות לישראל 2.2.2

 –)להלן  2002 –למי שחוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת השעה(, תשס"ג  2.2.2

 – 1מסוג ב/ישיבה שיון יהה בישראל בהיתר שהייה או רושו "הוראת השעה"(

 במקרים חריגים בלבד.



 

 3.2.0016 מספר נוהל:   דרכונים תחום: 

 לזריםתעודת מעבר ישראלית  נושא:

 למי שאינו רשום במרשם 

 8מתוך      2דף    

 26/12/2019 : תאריך עדכון 

 
 

 

 

 
 

 3.2.0016 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות
 

 

ת מכוח הזוגיו 1מסוג ב/ביקור  שנים ברישיון 2לפחות  ישראלי שמחזיקלבן זוג של  2.2.5

 כנות קשר עדכנית.מרכז חיים וובכפוף לבדיקת 

, אשר הוכח כי אין באפשרות המבקש לצאת מישראל במקרים הומניטריים חריגים 2.2.6

מינהל האוכלוסין מטה , בכפוף למסמכים התומכים טענות אלו ובאישור פן אחרבאו

כל זאת, בשים לב לכך שככלל  .וביומטרי בהיוועצות עם אגף אשרות( מרשם)אגף 

 לא תינתן תעודת מעבר ישראלית למי שאינו רשום במרשם. 

שכה תקבע על ידי עובד הלישראלית לזרים תקופת תוקפה המרבית של תעודת המעבר  .2.2

בהתאם שנה מיום הנפקתה.  עדלכל היותר  תהיההפרטניות, ו יהובהתאם לנסיבות

(, מסמך נסיעה 2017-ג.)א( לתקנות הדרכונים )מסמך נסיעה זמני תק' תשע"ז6לתקנה 

לא ניתן להאריך תוקף תעודה זו, במידת ב ו6זמני לא יכיל שבב כמשמעותו בתקנה 

 תעודת מעבר חדשה. הצורך ובהתאם לאישורים מתאימים יש לנפק

תוקף הרישיון של תאושר ככלל לתקופה של . 2.3.5 יובהר, כי בקשה לפי סעיף .2.5

 שנה, בהעדר מניעה אחרת.המבקש אך לא תעלה על 

עובד מוגבלת למדינת היעד לגביה מבוקשת היציאה. ואולם, ככלל, תעודת מעבר תהיה  .2.6

לכל הארצות.  בעלת תחולה גיאוגרפיתמתן תעודת המעבר  אשרהלשכה, רשאי ל

תאושר ככלל ללא מגבלה גיאורפית כלשהי, וזאת  2.2.5ויובהר, כי בקשה לפי סעיף 

 בהעדר מניעה אחרת.

המבקש יציג אשרת כניסה תקפה לארץ היעד ולארצות המעבר אליהן הוא מבקש לנסוע  .2.7

 .תנאים ודרישות 2כמפורט בפרק 

את התעודה י ישיב וכ בתעודת המעבר צהיר שלא יעשה שימוש לרעהעל המבקש לה .2.2

 ללשכה בה נופקה בעת חזרתו לישראל.

 : ישראלית לזרים מבנה תעודת מעבר .2.9

פרטי נושא  עמודים 22בצבע בורדו והדפים הפנימיים בצבע כחול, מכילה  -כריכה 

 התעודה לרבות פרט האזרחות מודפסים על מדבקת הפרטים האישיים. 

 מטרת הנוהל .3

רשום תושב הת תעודת מעבר ישראלית למי שאינו להגדיר את אופן הטיפול בבקשה לקבל

 . אף אם היה רשום במרשם בעבר ומעמדו פקע מכל סיבה שהיא במרשם האוכלוסין

 תנאים ודרישות .4

 על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים:

 חובת נוכחות אישית של המבקש. 2.1
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נוהל בבקשה עבור קטין, חובת נוכחות אישית של הקטין וההורים בלשכה, בהתאם ל 2.2

 .2.2.0002הטיפול בבקשה לדרכון/תעודת מעבר לקטין מס' 

 ידי המבקש כראוי ובשלמות.-( על1מילוי טופס בקשה לדרכון / תעודת מעבר )דר/ 2.2

 מ"מ(. x 25 25שתי תמונות פספורט עדכניות, צבעוניות, חזותיות, חדשות וזהות )בגודל  2.2

 לצורך זיהוי מגיש הבקשה. מסמך מזהההצגת  2.5

 הצורך.במידה ,לצורך בדיקתה וביטולהככל שקיימת מעבר קודמת  המצאת תעודת 2.6

 .המבקשהצגת מסמך נסיעה זר לצורך רישום תעתיק השמות בלועזית, ככל שקיים בידי  2.7

 הצגת ראיות נוספות במידת הצורך ובהתאם לנסיבות המקרה. 2.2

המצאת מסמך ממדינת היעד בה נמצאת נציגות מדינתו או מכתב כוונות כי מוכנה  2.9

 .יעד על גבי תמי"לניק למבקש אשרת כניסה למדינת הלהע

 2.9בסעיף  אישור רישמי כאמור שאינה נותנתלמדינה שידוע לרשות מבקש לצאת ככל ש 2.10

לאותה מדינה בלבד, )פירוט רשימת המבקש כי מתכוון לצאת מלקבל תצהיר  יש

 (.9.7המדינות הידועות לרשות בנספח 

מינימלי של מסמך נסיעה לשם כניסתו לשם המצאת אישור ממדינת היעד לגבי תוקף  2.11

 )תוקף המעמד שלו כארעי צריך להיות ארוך יותר מדרישת תוקף התמי"ל(.

במקרים בהם עומד המבקש בתנאים לעיל, ניתן לנפק תמי"ל בהתאם לדרישה של  2.12

מדינת היעד )ובלבד שתוקף התמי"ל לא יהיה ארוך יותר מתוקף רישיון הישיבה( ואשרת 

מנת לאפשר -על)במקרים בהם מאושרת אשרת כניסה כאמור( חד פעמית כניסה חוזרת 

 יציאה לחו"ל לקבלת דרכון זר תקף.

 השירות כרוך בתשלום אגרה, כמפורט בלוח אגרות. -תשלום אגרה  2.12

 הליך הטיפול .5

 יזהה את המבקש מול המסמך המזהה שהמציא.מקבל הבקשה הלשכה עובד  5.1

והמסמכים המצורפים  טופס הבקשהיבדוק את הפרטים הרשומים ב לשכהעובד ה 5.2

במיוחד לגבי  כמפורט בנוהל זה , ויוודא שהמבקש ממלא את כל התנאיםלבקשה

יבדוק עובד הלשכה את סוג המעמד / האשרה / רישיון עוד  .1.02עד  4.9סעיפים 

 הישיבה של המבקש ואת רשומתו בקובץ זרים במערכת המחשוב.

יעשו למי שאינו רשום במרשם האוכלוסין  תעודת מעברבדיקת הבקשה, אישור וניפוק  5.2

 .בשינויים המחוייבים לפי נוהל זה 2.2.0002מסמך נסיעה זמני מספר  בהתאם לנוהל
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 :בהתאם למעמד המבקשיהא אופן הטיפול המשך  5.2

 (13.2.)כאמור בסעיף  שאין למדינתו נציגות קונסולרית בישראלזר ל 5.2.1

ממנה יוכל המבקש של מדינתו לאין בארץ נציגות שיוודא  הלשכהעובד  5.2.1.1

מציג אסמכתא מהנציגות הזרה או לחילופין כשהמבקש  לקבל מסמך נסיעה

 .על העדר אפשרות להנפיק או להאריך מסמך נסיעה

לצורך טיפול אם דרכונו של המבקש אבד ו/או נגנב, יהיה על המבקש להציג   5.2.1.2

 דרכונואישור משטרה על הגשת תלונה בגין גניבת לתעודת מעבר בבקשה 

 הרה בכתב על אובדן הדרכון. או הצ

 המבקש נדרש להציג כרטיס טיסה סגור ליציאה מן הארץ. 5.2.1.2

ללא תעודת מעבר יאשר  הלשכהעובד הוחלט לאשר את הבקשה, ו היה 5.2.1.2

 (.לכל היותר ודשיםחשלושה לתקופה קצרה ) תחוזרכניסה אשרת 

עובד הלשכה רשאי לקבוע תנאים למתן תעודת המעבר או להארכתה.  5.2.1.5

די דרישה להצגת מסמכים או הסבר לסיבות בגינן מתבקשת לרבות, על י

 תעודת המעבר.

כתוקף  השתוקפתעודת מעבר בסמכות מנהל הלשכה להחליט על מתן  5.2.1.6

במקרים חריגים ניתן עומד בכל התנאים לעיל. ה והמבקש במיד, שיוןיהר

 .במטה מינהל האוכלוסין מחלקת מרשם ודרכוניםלהתייעץ עם 

ואין לו מסמך או מבקש לצאת מרצון קה מישראל צו הרחנגדו שהוצא זר ל 5.2.2

 :(2.3.2) נסיעה תקף

ושוהה במשמורת יטופל על ידי מחלקת הרחקה  צועניינו של זר שהוצא נגדו  5.2.2.1

 תיאום טיסות וקונסוליות.

מישראל,  מרצוןמבקש לצאת זר ה שהוצא נגדו צו הרחקה אועניינו של זר  5.2.2.2

לצורך  מנהל אכיפה וזריםעזיבה מרצון בסיוע להיחידה ל על ידי יטופל

 תמל"מ. קתפהנ

ככל שלא ניתן להשתמש בתמל"מ, הרי שיש לקבל בקשה עבור תעודת  5.2.2.2

 יפנה נציג מנהל אכיפה וזריםהרחקה או עזיבה מרצון,  למטרתמעבר 

למי שאינו רשום במרשם  מי"לתבבקשה להנפקת  מנהל האוכלוסין ללשכות

תיאום  מחלקתבאחריות הכוללת את פרטי הזר ותמונותיו.  ,האוכלוסין

עזיבה מרצון במנהל אכיפה וזרים סיוע לו/או היחידה לטיסות וקונסוליות 

ככל הניתן במסגרת תפקידה  ,לוודא נכונות הפרטים המופיעים בבקשה

 ומתוקף סמכויותיה.
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התאמה בין פרטי הבקשה המועברת ממחלקת תיאום טיסות במקרה של אי  5.2.2.2

לבין הפרטים המופיעים  יבה מרצוןעזסיוע לו/או היחידה ל וקונסוליות

הנתונים הלשכה לעדכן ולתקן את עובד  בסמכות, במערכת המחשוב

בהתאם לפרטים המופיעים בבקשה שהועברה המוזנים במערכת המחשוב 

 .עזיבה מרצוןסיוע לו/או היחידה ל תיאום טיסות וקונסוליות ממחלקת

 למבוקש ע"י )בהתאםתעודת מעבר יאשר  הלשכהעובד  ,ככללבמקרה זה,  5.2.2.5

אשרת ללא  , (עזיבה מרצוןסיוע לוהיחידה ל יחידת תיאום טיסות וקונסוליות

 גיאוגרפי תוקףויקבע  התעודהיסייג את  לשכההכמו כן עובד  כניסה חוזרת

 לארץ היעד ולארצות המעבר בלבד.

 : (2.3.3) הנמצא בחו"ל עבור מי שחוק השבות חל עליו 5.2.2

, ולא ניתן להנפיק את אשרת ות לישראלומבקש לעלזכאותו הוכחה במקרה בו 

יונפק תמי"ל בנציגות ישראל בחו"ל לצורך עליה לישראל,  העולה על גבי דרכונו זר,

 וביומטרי בהיוועצות עם אגף אשרות(. מרשםמטה מינהל האוכלוסין )אגף באישור 

שיון ישיבה ייתרי שהייה או  רהב בישראל השוהמי שהוראת השעה חלה עליו ו 5.2.2

 (2.3.4במקרים חריגים בלבד ) 1מסוג ב/

בהיתרי שהייה או רשיון ישיבה וק כי המבקש שוהה בארץ יבד לשכהעובד ה 5.2.2.1

 .1מסוג ב/

, דרך מעבר צא ונכנס לארץוכלל תושב הרש"פ השוהה בישראל כדין יכ 5.2.2.2

בהם  אולם במקרים. שברשותוהפלסטיני באמצעות מסמך הנסיעה  אלנבי,

ועדת ואשר לגביו מתקבל אישור מ, ובהיתרי שהייהשוהה בישראל המבקש 

או שבמידה  דרכון פלסטיני כיוון שמאוים כי אינו יכול לקבל חיהמוכמים אוימ

 ., יש לבחון לפי נוהל זה. ויכנס לשטחי הרשות הפלסטינית חייו בסכנה

במידה והמבקש תעודת מעבר בסמכות מנהל הלשכה להחליט על מתן  5.2.2.2

 .ועומד בכל התנאים לעיל

"ל, ככל שבכוונת המבקש לצאת/להיכנס דרך מעבר לאחר הנפקת תמי 5.2.2.2

 הצבא.להסדיר זאת מול  באחריותושאינו מעבר אלנבי, 

מכוח  1שנים ברישיון ביקור מסוג ב/ 3בן זוג של ישראלי שמחזיק לפחות  5.2.5

 (:2.3.5הזוגיות )

יבדוק כי המבקש שוהה ברישיון עובד מחלקת אשרות המטפל בתיק הזוגיות  5.2.5.1

  .שנים 2ות לפחות מכוח הזוגי 1מסוג ב/
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ובד מחלקת אשרות יוודא כי ההתרשמות בדבר כנות הקשר הינה חיובית ע 5.2.5.2

ויובהר כי לא יונפק תמי"ל אלא לאחר  וכי לבני הזוג מרכז חיים בישראל.

 הינן חיוביות. ןקיום ראיון עדכני לטובת המשך ההליך וכי תוצאות הריאיו

ון של המבקש אך לא תאושר ככלל לתקופה של תוקף הרישיתעודת המעבר  5.2.5.2

 .בהעדר מניעה אחרתוזאת  וכן ללא מגבלה גאוגרפית, תעלה על שנה,

בסמכות מנהל הלשכה להחליט על מתן תעודת מעבר במידה והמבקש  5.2.5.2

 עומד בכל התנאים לעיל.

בסמכות מנהל הלשכה להגביל את תעודת המעבר למדינת היעד או לפרק  5.2.5.5

פרטני. מנהל הלשכה זמן מסויים, ולהתנות הנפקתה בהתאם למקרה ה

ינמק את החלטתו. על החלטת מנהל הלשכה לפי סעיף זה ניתן להגיש ערר 

 פנימי בהתאם לנוהל )מס' נוהל בקשות ועררים(.

 לנוהל זה: 3.62.בקשה לפי סעיף , במקרים הומניטריים חריגים 5.2.6

בתיאום עם הגורמים  – עובד הרשות המקבל את הבקשה יבדוק 5.2.6.1

 כי  -מנהל אכיפה וזרים( ואשרות, אגף הרלוונטיים )

 . המבקש מחזיק ברישיון עבודה או שהייה בתוקף 5.2.6.1.1

דרכון זר תקף, אין לו מדינת נציגות בישראל, ואין  אין ברשות המבקש 5.2.6.1.2

 באפשרותו לצאת באופן אחר.  

סמכים התומכים בטענה כי מדובר מעובד הרשות יוודא כי קיימים  5.2.6.1.2

 . ויבחן אותם במקרה הומניטארי חריג

ביומטרי ו מרשםבאישור מטה מינהל האוכלוסין )אגף תקבל ההחלטה ת 5.2.6.2

כל זאת, בשים לב לכך שככלל לא תינתן  ,בהיוועצות עם אגף אשרות(

 תעודת מעבר ישראלית למי שאינו רשום במרשם. 

 מתן אשרת כניסה לשוב לישראל .6

במקרים המתאימים לפי נוהל זה, מבקש המעוניין לחזור לישראל לאחר יציאתו ממנה,  6.1

בקשה למתן אשרת כניסה חוזרת. בקשתו  רש להגיש, במקביל להגשת הבקשה,נד

תבחן על ידי ראש צוות אשרות בלשכה  וככל והוחלט לאשר את חזרתו של המבקש 

ככלל בקשה לאשרת כניסה חוזרת למי   .לישראל תינתן לו אשרת כניסה לשוב לישראל

 .  אחרת וזאת בהעדר מניעהתאושר,   2.2.5 שהגיש בקשה לפי סעיף

על החלטת ראש צוות אשרות לפי סעיף זה ניתן להגיש ערר פנימי בהתאם לנוהל  6.2

1.6.0001. 
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תונפק במדבקת אשרת החוזר הצמודה למדבקת הפרטים  אשרת הכניסה לשוב לישראל 6.2

 האישיים.

 :תעודת המעברהליך הטיפול בהנפקת  .7

 לאחר שהוחלט על הנפקת תמי"ל יש לפעול באופן הבא:

במידה ויש הגבלה יש לפעול  .למתן השירותוודא שאין הגבלה כלשהי, י הלשכהעובד  7.1

 .1.2.0001בהתאם לנוהל טיפול בהגבלה מספר 

הנפקת ל אישור הבקשה המחשובבמערכת  יעדכן בחוצץ מסמכי נסיעההלשכה עובד  7.2

תעודת מעבר למי יש להנפיק הנ"ל אחר ביצוע כל האמור בסעיפים ולתעודת מעבר 

 )במקרים המתאימים(./אשרת חוזר ואשרת כניסההאוכלוסין  שאינו רשום במרשם

 :רישום פרט האזרחות בתעודת המעבר 7.2

ככל שידועה אזרחותו הזרה של מגיש הבקשה והוא מבקש לרשום את אזרחותו הזרה 

בכל מקרה אחר ירשם  במסמך הנסיעה, ניתן להיעתר לבקשתו ולרשום כמבוקש.

"UNDEFINED" . 

רשום במרשם האוכלוסין, מדבקת פרטים אישיים תנופק מתיק מאחר ומדובר בזר שאינו  7.2

זר במערכת הממוחשבת, ובהתאם למסמך המזהה שהמציא המבקש. במקרה שזר אינו 

על מנת שזה יבחן את יחידה לסיוע לעזיבה מרצון מופיע במערכת המחשוב יש להפנותו ל

ת יירשמו תשעה עניינו ויערוך לו שימוע. במדבקת הפרטים האישיים בפרט מספר הזהו

 (.0 0000000 0) אפסים

  תעודת המעבר תימסר למבקש במסירה ידנית בלשכה. 7.5

אשרת כניסה חוזרת לישראל בתיק אשרות  את הבקשה לויש לתייק את הבקשה לתמי"ל  7.6

 של המבקש, וכן לסרוק אותם למערכת הממוחשבת.

 ל המבקש.בתיק האישי או בתיק האשרות שהאישורים והמסמכים הנלווים יש לתייק  7.7

 החוק וסעיפיו .8

 )א( 5(, 2)ב()2סעיפים - 1952-חוק הדרכונים, תשי"ב 9.1

חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע,  9.2

 2009-תש"ע

 .1920 –תקנות הדרכונים התש"ם  9.2

 לתקנות הכניסה 11סעיף  9.2
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 נספחים .9

 (11בקשה לדרכון זמני / תעודת מעבר זמניים )דר/ 9.1

 (12בקשה לאישור הנפקת מסמך נסיעה זמני )דר/ 9.2

 (5בקשה לאשרת כניסה חוזרת )דר/ 9.2

 (2תצהיר על אובדן/גניבה/השחתה של דרכון או תעודת מעבר )דר/ 9.2

 (62"ל )דר/ירשימת האסמכתאות ותוקף תמ 9.5

  לוח אגרות. 9.6

למבקש  רשמית אישור ונותנרשימת המדינות הידועות לרשות האוכלוסין וההגירה שאינן  9.7

 (27הן )דר/אליאשרת כניסה 
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https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/DR12.pdf
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https://www.gov.il/he/departments/general/fees_and_payments
https://www.gov.il/he/departments/general/fees_and_payments
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