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0B דרכון מסמך נסיעה שאינו ביומטרי: מסמך נסיעה זמני (לנוהל הטיפול בבקשה
ומסמך נסיעה המונפק בנציגויות ישראל בחוץ  )זמני / תמבד"ל זמני / תמי"ל זמני

 לארץ

1. 1B כללי 

1.1 7Bהגדדות 
1.1.1 8Bוהוא כולל שבב אלקטרוני  תקן בינלאומיהמונפק בהתאם לדרכון  – דרכון ביומטרי

השתמש בו עפ"י דרישת מדינות היעד, , וניתן לרייםעם אמצעים או נתונים ביומט

 שנים לקטין  5עד לבגיר ו םשני 10עד תוקפו 

1.1.2 9Bתקן מונפקת בהתאם ל במקום דרכון לאומי ת מעברותעוד - ביומטרי תמבד"ל

וניתן , והיא כוללת שבב אלקטרוני עם אמצעים או נתונים ביומטריים בינלאומי,

 שנים. 5תוקפה עד  עפ"י דרישת מדינות היעד, ההשתמש בל

1.1.3 10Bוהיא  תקן בינלאומיהמונפקת בהתאם ל לזרים ת מעברותעוד - תמי"ל ביומטרי

עפ"י  ההשתמש בוניתן ל ,כוללת שבב אלקטרוני עם אמצעים או נתונים ביומטריים

 שנים. 5דרישת מדינות היעד, תוקפה עד 

1.1.4 11Bדרכון זמני 

1.1.4.1 12Bאינו דרכון  , דרכון זהלכל דבר ועניין פרט לתוקפו הקצררכון ישראלי ד

 ביומטרי

1.1.4.2 13B שנה אחת בלבדהמונפק בישראל  זמנישל דרכון תוקפו המירבי. 

1.1.5 14Bזמני תמבד"ל 

1.1.5.1 15Bהקצר, ה לכל דבר ועניין פרט לתוקפ תעודת מעבר במקום דרכון לאומי

 תביומטרי ה תעודהאינ תעודה זו

1.1.5.2 16B המונפק בישראל שנה אחת בלבד. תמבד"ל זמניתוקפו המירבי של 

1.1.5.3 17B. 

1.1.6 18Bתמי"ל זמני 

1.1.6.1 19Bתעודה הקצר, ה לכל דבר ועניין פרט לתוקפ ישראלית לזרים תעודת מעבר

 ת.ביומטרי ה תעודהאינ זו

1.1.6.2 20B המונפק בישראל שנה אחת בלבד. זמני תמי"לתוקפו המירבי של 
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1.1.7 21B המונפק בנציגויות ישראל בחו"ל: נסיעהמסמך  

22B נציגויות בעד למועד שבו ניתן יהיה לקבל בקשות למסמכי נסיעה ביומטריים

רץ, ינפיקו עובדי משרד החוץ בנציגויות מסמכי נסיעה שאינם בחוץ לאישראל 

יחד עם זאת, לתושב המתגורר  .שנים 5 -המירביתביומטריים ותקופת תוקפם 

דרך קבע בישראל ונזקק להנפקה בחוץ לארץ, יונפק לו מסמך נסיעה לתקופת 

 תוקף של שנה וזאת על מנת שיונפק לו עם שובו לישראל מסמך נסיעה ביומטרי.

1.2 23Bהוראות החוק 

24B השר רשאי להורות "(א) לחוק הדרכונים הקובע כי  4יינתן לפי סעיף מסמך נסיעה זמני
, ", לתקופה קצרה מעשר שניםסוג מסוים של דרכוניםעל הנפקת דרכון מסוים או 

מסמך נסיעה זמני של  תוקפותקופת תקנות הדרכונים, ל 2017-ע"זובהתאם לתיקון התש

  שנים. 5עד  -מסמך נסיעה שאינו ביומטרי המונפק בחו"ל ועד שנה,  –המונפק בארץ 

1.3 25Bנקבע במפורט מהם במקרים בהם ניתן לנפק תקנות הדרכונים תיקון תשע"ז לבנוסף, ב

 מסמך נסיעה זמני.

1.4 26B מצב שבו לא  נוצר, במרכז הנפקה ארציביומטריים נסיעה   כימסמעם המעבר לניפוק

מנת להקל -על, ובפרק זמן קצר מאודבארץ,  הרשותבלשכות  מסמכי נסיעהניתן לנפק 

  בארץ הרשותלשכות מספר במסמך נסיעה זמני על מבקשי השירות, ניתן יהיה לנפק 

 . נתב"גבו

1.5 27B כל דבר ועניין, ל ישמש כמסמך נסיעהאו מסמך נסיעה המונפק בחו"ל  מסמך נסיעה זמני

 למעט תוקפו הקצר.

1.6 28B הזכאי / רשאי תושב ישראל  /יינתן לאזרח ישראלי שינופק בארץ מסמך נסיעה זמני

, אך מפאת קוצר הזמן או דחיפות מסמך נסיעה בהתאם להוראות נוהל הדרכוניםלקבל 

 . ביומטריהנסיעה ההנסיעה לא ניתן להמתין עד לקבלת מסמך 

1.7 29B ,בנוסף, בשלב זה לא ניתן לקבל בקשה למסמך זיהוי ביומטרי בנציגויות ישראל בחו"ל

 יינתן מסמך נסיעה שאינו ביומטרי. לכן, בבקשה למסמך נסיעה בחו"ל

1.8 30Bניתן יהיה לנפק מסמך קבלת מסמך נסיעהבקשה של אזרח ישראלי הנמצא בחו"ל לב ,

 כדלהלן:שאינו ביומטרי  נסיעה 

1.8.1 31B יע לביקורים קצרים גשנים ברציפות בחו"ל ומ 5מי שאינו תושב הארץ (שוהה מעל

ויות ישראל בחו"ל בנציגמאוד בארץ המסתכמים בפחות ממאה ימים), ניתן לנפק 

 מסמך נסיעה בתוקף לחמש שנים.

1.8.2 32B.לתושב הארץ, תוקף מסמך הנסיעה יינתן לשנה אחת בלבד 
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1.8.3 33B למי שדרכונו אבד / נגנב / הושחת בחו"ל, יינתן תמח"פ לשיבה לישראל, במקרים

מיוחדים וע"י שיקול דעת הקונסול, ניתן לנפק מסמך נסיעה (דרכון או תעודת 

  שנה. עד ף) בתוקמעבר זמניים

1.8.4 34B מי שאינו זכאי לדרכון ישראלי, כדוגמת אזרח ישראלי המבקש דרכון במקום אובדן

/ גניבה / השחתה שניה ומעלה או עולה חדש / מתאזרח שלא השתקע בישראל, 

לא  ינופק לו דרכון אלא תמח"פ לשיבה לישראל, לחילופין ניתן יהיה להגיש בקשה 

 לתמבד"ל.

1.9 35B בנוסף גם בלשכות הרשות, על המבקש להגיש י למסמך נסיעה זמנבעת הגשת בקשה

 בקשה למסמך נסיעה ביומטרי מספר ביומטרי, בהתאם לנוהללמסמך נסיעה בקשה 

הוא  מסמך הנסיעה הזמנייחתום המבקש על תצהיר כי ידוע שתוקף , בנוסף, 3.2.0008

את מסמך  החזירידוע לו כי עליו להביומטרי  מסמך הנסיעהעם קבלת לשנה בלבד, ו

 השתמש במסמך הנסיעה הביומטרי בלבד.לסיעה הזמני ללשכה והנ

1.10 36Bמקום הגשת הבקשה. 

1.10.1 37B רשות האוכלוסין וההגירה ת ותושב הארץ יגיש את בקשתו בלשכ -בישראל

 .6.4בהתאם להחלטת המנכ"ל והפורטות בנספח 
1.10.2 38B נתב"גבהאוכלוסין לשכת רשות. 

1.10.3 39B במקום. שראלאזרח ישראלי הנמצא בחו"ל יגיש את בקשתו בנציגות י -בחו"ל 

1.11 40B ניתן לאשר בקשה לניפוק מסמך נסיעה זמנילהלן המקרים בהם. 

1.11.1 41B של המבקש או בן משפחה מקרבה ראשונה.או הומניטרי מקרה חירום רפואי 

1.11.2 42B של המבקש מקרבה ראשונה של בן משפחהבחו"ל פטירה. 

1.11.3 43Bלמי שנדרש לצאת מישראל בדחיפות במשלחת מטעם המדינה. 

1.11.4 44B ג לחוק ההתגוננות האזרחית, 9ף לפי סעיף הכרזה על מצב מיוחד בעורבזמן

 .1951 –התשי"א 

1.11.5 45B ה, כדוגמת ב לפקודת המשטר90המוני לפי סעיף הכרזה על אירוע אסון בזמן

 חב במדינה.ריקף נהרעידת אדמה ב

1.11.6 46B פעלת מערך משק לשעת חירום (מל"ח)החלטה על תחילתה של תקופת הבזמן. 

1.11.7 47B בהדפסת הפרטים / המשרד  שלתקלה אירעה  בדרכונו הביומטרי / הנוכחישמי

 ממנו מלצאת את הארץ.מונעת זו ותקלה  תמונה

1.11.8 48B לחייל בשירות סדיר או בשירות קבע אשר עקב שירותו נמנע ממנו להגיש בקשה

 .להנפקת מסמך נסיעה מבעוד מועד



 3.2.0008 מספר נוהל:  דרכוניםתחום:  

/ מסמך נסיעה  זמני נסיעהמסמך   נושא:
 שאינו ביומטרי

 7מתוך      4דף    

 15/10/2017: תאריך עדכון 
 
 

 

 
 

 3.2.0008 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות
 

1.11.9 49B והוא (הורים וילדים קטינים) למי שאמור לצאת מישראל כחלק מתא משפחתי

 .ףהיחיד שאין בידו מסמך נסיעה תק

1.11.10 50B לאזרח שנזקק למסמך נסיעה לצורך כניסה לישראל ואין הוא יכול להגיש בקשה

, כדוגמת אזרחים ישראלים ששוהים למסמך נסיעה ביומטרי במקום הימצאו

 ברצועת עזה ומבקשים להיכנס לישראל.

1.11.11 51B לכך,  שהוא הסמיך מיראש רשות האוכלוסין או אם שוכנע  נוספיםמיוחדים ומקרים

 .קש דחוף והבקשה מוגשת בתום לבכי עניינו של המב

1.12 52B בנתב"גמסמך נסיעה זמני ניפוק 

53B ניפוק מסמך נסיעה זמני בנתב"ג בהתאם למקרים שפורטו לעיל ובתנאי שהבקשה

ידי הצגת כרטיס -הנסיעה, הוכחת הנסיעה עללפני מועד  ימי עבודה  2 עד הוגשה 

 טיסה.

1.13 54Bלנפק מסמך נסיעה זמני במקרים בהם ניתן לסר 

1.13.1 55Bלעיל 1.11עומד בסעיף  שאינו מקרה 

1.13.2 56B יסוד סביר לחשד בדבר קבלת תעודת זהות או מסמך נסיעה או ניסיון של  קייםאם

 .תוך מסירת פרטים כוזביםהמבקש לקבל תעודת זהות או מסמך נסיעה 

1.14 57Bה הגשת בקשה למסמך נסיעה ביומטרי. תנאי להנפקת מסמך נסיעה זמני יהי 

2. 2Bמטרת הנוהל 

2.1 58Bשאינו ביומטרי/ מסמך נסיעה זמני  למסמך נסיעה לקבוע את השיטה לטיפול בבקשה. 

2.2 59B מסמך נסיעה זמני / מסמך נסיעה שאינו ביומטרילקבוע מי זכאי / רשאי לקבל. 

3. 3Bתנאים ודרישות 

60B:על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים 

3.1 61Bנוכחות אישית. 

 , נוכחות אישית חובה בלשכה.בבקשה לבגיר 3.1.1

 נוכחות הקטין חובה, נוכחות אישית של ההורה/ים כדלהלן: ,בבקשה לקטין 3.1.2

נוכחות אישית בלשכה של הקטין ואחד  חובתקטין שהוריו נשואים זה לזו,  3.1.2.1

 ההורים.  

קטין שהוריו אינם נשואים זה לזו, על ההורה נותן ההסכמה להציג פסק דין  3.1.2.2

שני המציין כי ניתנה לו החזקה הבלעדית על הקטין. בהיעדר פסק דין על 

 ההורים לחתום על ההסכמה בלשכה. 
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3.2 62B לשכות הרשות בארץ:המונפק בבבקשה למסמך נסיעה זמני 

 בבקשה לבגיר, הצגת תעודת הזהות של המבקש, חובה. 3.2.1

גם ומעלה  16בבקשה לקטין, הצגת תעודת הזהות של ההורה/ים, וקטין מגיל  3.2.2
 חובה.של הקטין הצגת תעודת זהות 

) כראוי ובשלמות תוך המצאת 12זמני (דר/הגשת בקשה לאישור הנפקת דרכון  3.2.3

 אישורים והוכחות המאמתות את בקשתו.

 כראוי ובשלמות.  המבקש ידי-) על11(דר/ למסמך נסיעה זמנימילוי טופס בקשה  3.2.4

 ), כראוי ובשלמות.41מילוי טופס בקשה לדרכון / תעודת מעבר ביומטריים (דר/ 3.2.5

 x 35 45וזהות בגודל  חדשות ,חזותיותעדכניות, צבעוניות, מסירת שתי תמונות  3.2.6

 מ"מ על רקע לבן ובהיר.

 רשות. ,או תעודת עולה לצורך רישום השמות בלועזיתזר הצגת מסמך נסיעה  3.2.7

 .ויש במידה וביטול לצורךם המצאת דרכון קוד 3.2.8

 במידת הצורך ובהתאם לנסיבות המקרה.נוספות ות יהמצאת אישור ורא 3.2.9

(למעט נתב"ג), חובה להגיש בבקשה למסמך נסיעה זמני בלשכות הרשות בארץ  3.2.10

 .3.2.0010במקביל גם בקשה למסמך נסיעה ביומטרי, בהתאם לנוהל 

, בנוסף לאגרה עבור בקשה למסמך השירות כרוך בתשלום אגרה -תשלום אגרה  3.2.11

 כפי שמפורט בלוח אגרות נסיעה ביומטרי,

3.3 63Bבנציגות ישראל בחו"לשאינו ביומטרי המונפק  בבקשה למסמך נסיעה. 

 של המבקש, חובה.מסמך נסיעה ישראלי קודם  / מסמך נסיעה זר ר, בבקשה לבגי 3.3.1

של ההורה/ים, מסמך נסיעה ישראלי / מסמך נסיעה זר בבקשה לקטין, הצגת  3.3.2

 חובה להציגם. שברשותו מסמך נסיעה ישראלי קודם / מסמך נסיעה זר,וקטין 

 כראוי ובשלמות.  המבקש ידי-) על1למסמך נסיעה (דר/מילוי טופס בקשה  3.3.3

 x 35 45וזהות בגודל  חדשות ,חזותיותעדכניות, צבעוניות, סירת שתי תמונות מ 3.3.4

 מ"מ על רקע לבן ובהיר.

 רשות. ,או תעודת עולה לצורך רישום השמות בלועזיתזר הצגת מסמך נסיעה  3.3.5

 .ויש במידה וביטול לצורךם המצאת דרכון קוד 3.3.6

 ה.במידת הצורך ובהתאם לנסיבות המקרנוספות ות יהמצאת אישור ורא 3.3.7

 כפי שמפורט בלוח אגרות, השירות כרוך בתשלום אגרה -תשלום אגרה  3.3.8



 3.2.0008 מספר נוהל:  דרכוניםתחום:  

/ מסמך נסיעה  זמני נסיעהמסמך   נושא:
 שאינו ביומטרי

 7מתוך      6דף    

 15/10/2017: תאריך עדכון 
 
 

 

 
 

 3.2.0008 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות
 

4. 4Bהליך הטיפול 

4.1 64B עובד הרשות מקבל הבקשה יבדוק הפרטים והנסיבות בגינם נדרש מסמך נסיעה זמני

) 12(דר/ הנפקת מסמך נסיעה זמני בקשה לאישורוזאת בהתאם למידע שהוגש בטופס 

 שה.שהוצגו בפניו התומכים בבקובהתאם למסמכים 

4.2 65B יבדוק את הפרטים והמסמכים המצורפים לבקשה, ויוודא עובד הרשות מקבל הבקשה

 .לקבלת דרכון לאומי שהמבקש ממלא את כל התנאים

4.3 66B לבעל תפקיד בלשכה שהוסמך יעביר את הבקשות הנ"ל עובד הרשות מקבל הבקשה

ה בקש, בעל התפקיד שהוסמך ירשום החלטתו ונימוק לכך על טופס "למתן החלטהלכך, 

 ".)12לאישור הנפקת מסמך נסיעה זמני (דר/

4.4 67B 6.5בעלי התפקידים שהוסמכו לאשר מסמך נסיעה זמני מפורטים בנפסח . 

4.5 68B:המשך הליך הטיפול בבקשה למסמך נסיעה זמני בהתאם להחלטה בלשכה 

4.5.1 69Bאושר, ניתן לנפק מסמך ניסעה זמני . 

4.5.2 70B זמני נסיעהלא אושר, אין לנפק מסמך. 

4.5.3 71B ,בקשה לאישור הנפקת  את טופס / לסרוק לתייק חובה בכל סוג של החלטה"

 , בתיק האישי של המבקש.)"12מסמך נסיעה זמני (דר/

4.6 72B ייעשו על פי הכללים  למסמך נסיעה זמני נוהל הגשת בקשה, בדיקה ואישור בקשה

רמ"ד, ובכללם, בדיקת  3.2.0001לדרכון / תעודת מעבר מספר  הוהל בקשנבשנקבעו 

 וכו'. אזרחות, אסמכתאות

4.7 73Bפעול בנוסף עפ"י האמור בנוהל הטיפול בבקשה ללקטין, יש  למסמך נסיעהבקשה ב

 .3.2.0002לדרכון / תעודת מעבר לקטין מספר 
4.8 74Bבנציגות ישראל בחו"להמוגשת   למסמך נסיעהקשה ב: 

75B עד למועד שבו ניתן יהיה לקבל בנציגויות ישראל בחו"ל בקשות להנפקת מסמכי נסיעה

 בחו"ל.שאינו ביומטרי  מסמך נסיעה ם ניתן לנפק להלן המקרים בהביומטריים, 

4.8.1 76Bאבד,  ל (לתקופה קצרה) ואשר מסמך הנסיעה שלוזרח ישראלי המבקר בחו"א

נגנב או הושחת, וברצונו להמשיך לבקר בחו"ל תקופה נוספת, ובלבד שמדובר 

 במקרה ראשון של אובדן, גניבה או השחתת דרכון.

4.8.2 77Bמסמך הנסיעה מבקש לחדש את אזרח ישראלי המתגורר בחו"ל דרך קבע, ו

 . שאינו ביומטרי עהילמסמך נסבמקרה כזה יש לקבל בקשה שברשותו, 

 

 



 3.2.0008 מספר נוהל:  דרכוניםתחום:  

/ מסמך נסיעה  זמני נסיעהמסמך   נושא:
 שאינו ביומטרי

 7מתוך      7דף    

 15/10/2017: תאריך עדכון 
 
 

 

 
 

 3.2.0008 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות
 

4.8.3 78B ,אזרח ישראלי השוהה בחו"ל ועפ"י הנהלים יש לנפק לו תמח"פ לשיבה לישראל

אולם מפאת אילוצים של חוסר אפשרות לטיסה ישירה לארץ או לטיסה ללא מעבר 

ם הגבלה בתוקף של חודש בלבד, ע ביומטרישאינו  מסמך נסיעהגבול, ניתן לנפק 

 גיאוגרפית ולשיבה לישראל.

4.8.4 79B שנים ויותר,  10במקרה של אזרח ישראלי, שלא מימש ביקור בישראל במשך

ומבקש מסמך נסיעה, ומצהיר כי בכוונתו לממש בקרוב (תוך חודשים מספר) 

 ביקור בישראל.

4.9 80B זה פג (לאחר שנה) נסיעה מסמך , ותוקף בארץ מנימסמך נסיעה זאזרח ישראלי שקיבל

, מסמך נסיעה ביומטרי תלקבללשכת רשות האוכלוסין ובתקופה זו לא הסדיר ענייניו מול 

 למסמך ניסעה ביומטרי. וסף, ועליו להגיש בקשהמסמך נסיעה זמני נלא ניתן לנפק לו 

4.10 81B מקרים מיוחדים של בקשה נוספת למסמך נסיעה זמני, יועברו למחלקה למרשם ודרכונים

 .הומסמכים תומכים בבקשה, לברור והחלט סבריםעם ה

4.11 82B ניתן להאריך תוקפו עד לא ופקו קצר משנה, תש יזמנמסמך נסיעה אזרח ישראלי שקיבל

 .מסמך נסיעה זמניתוקף לא ניתן להאריך להשלמת שנה מיום שנופק. למעשה, 

4.12 83B מסמך  – 90יש להטביע אסמכתא המונפק בלשכות / בנתבג בכל מסמך נסיעה זמני"

שניתן בנסיבות מיוחדות לתקופה קצרה, לא ניתן להאריך יעה זמני שאינו ביומטרי נס

 תוקף מסמך נסיעה זמני זה".

4.13 84Bטופס ההחלטה להנפקת מסמך נסיעה ו) 11(דר/ יאת טופס הבקשה למסמך נסיעה זמנ

 לסריקה ולתיוק בתיק האישי.יש לשלוח ) ומסמכים נוספים שצורפו לבקשה 12זמני (דר/

4.14 85B ,את המסמכים שצורפו לבקשה כגון: תצהירים על גם תייק בתיק האישי יש לבנוסף

 וכו'. פסק דין, הסכמת הורים אובדן או השחתה,

5. 5Bהחוק וסעיפיו 

5.1 86B1952-חוק הדרכונים התשי"ב 

5.2 87B1980 -, התש"ם תקנות הדרכונים. 

6. 6Bנספחים 

6.1 88B11(דר/זמניים ת מעבר / תעוד זמני בקשה לדרכון(. 

6.2 89B12(דר/ בקשה לאישור הנפקת מסמך נסיעה זמני( 

6.3 90B/(לשימוש הנציגויות)1בקשה לדרכון / תעודת מעבר (דר ( 

 )61נסיעה זמניים (דר/לשכות הרשות המנפיקות מסמכי  6.4

6.5 91B בעלי התפקידים שהוסמכו לאשר מסמך נסיעה זמנישמות. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 , במשבצת המתאימה לבקשתך Xנא לסמן 
 זמנית תעודת מעבר  זמנידרכון   :ל בקשה
 נוכחות אישית חובה. /נהראשון  נוכחות אישית חובה./ה במקום אבוד 
 תעודת מעבר חידוש דרכון /  נוכחות אישית חובה /תושחתמ במקום 

  נוכחות אישית חובה. /הבמקום גנוב 
 מבקש/ת השרותפרטי 

0Bמספר הזהות 
         
         

         
 

1B2 שם המשפחהB3 השם הפרטיB4 שם האבBשם האם 
5B6 בעבריתB7 בלועזיתB8 בעבריתBבלועזית 

                                    
 

9B10 הקודם (לא שם נעורים) שם המשפחהB11 השם/ות הפרטי/ים הקודם/יםBשם הנעורים לנשוי/אה 
12B13 בעבריתB14 בלועזיתB15 בעבריתB16 בלועזיתB17 בעבריתBבלועזית 

                                    

 . שנים מיום השינוי 7אם טרם עברו  / תעודת המעבר ךירשם בדרכונ השם הקודם
 במשבצת זו  xשנים, נא לסמן  7אם ברצונך שהשם/ות הקודם/ים ירשם/ו למרות שחלפו 

 

 אם ברצונך . שנים מיום השינוי 7אם טרם עברו ירשם  שם הנעורים
 במשבצת זו  xשנים, נא לסמן  7שם הנעורים ירשם למרות שחלפו ש

 

18B19 (ישוב) מקום הלידהB20 ארץ הלידהB21 תאריך הלידהB22 המיןB23 המצב האישיBתאריך רישום כעולה 

  
24Bשנה 
 

25B26 חודשBיום  זכר 
 נקבה 

 הרווק/  אהנשוי/ 

 הגרוש/  נ/האלמ 
27B28 שנהB29 חודשBיום 

 

30B31 המעןB 32 ניידטלפוןBטלפון נוסף 
33B34 הישובB35 הרחובB36 ביתB37 דירהB38 כניסהBמיקוד 

                                                

 בתנאי שיצורפו ספחי תעודות הזהות שלכם.המען שירשם בטופס זה ישמש כהודעה על שינוי המען שלך, של בן / בת זוגך וילדיך הקטנים,  שים לב:
39B 40 הדרכון / תעודת מעברכתובת למשלוחBאצל משפחת 

41B42 הישובB43 הרחובB44 ביתB45 דירהB46 כניסהBמיקוד 

                                          
 ירשם בקובץ מרשם התושבים, ימסור בנוסף למען הרשום במרשם התושבים גם כתובת למשלוח דואר אשר , כל תושב רשאי ל2005-עפ"י חוק עדכון כתובת, התשס"ה

 ."כתובת למשלוח דואר" הרשומה במרשם התושבים תימסר למוסדות ורשויות עפ"י בקשתם בהתאם לרשום בתוספת לחוק
   במשבצת Xלסמן  יש שלך  כ"כתובת למשלוח דואר"יירשם בקובץ מרשם התושבים  הדרכון/תעודת המעבראם ברצונך שהכתובת למשלוח 

   במשבצת Xלסמן  ישנים, יילדיך הקטאם ברצונך שהכתובת הנ"ל תירשם גם עבור 
  נוכחות ההורה והקטין חובה.אחד ההורים לחתום על בקשה זו, על נדרשת הסכמת ההורים,  שנה 18עבור קטין שטרם מלאו לו / תעודת מעבר  אם הבקשה לדרכון

דין המאשר את הסכמת ההורה השני. בהיעדר -בנוכחות הפקיד בלשכה, או בפני עורך/ תעודת מעבר אם ההורים אינם נשואים זה לזו על ההורה השני לחתום על הסכמה להנפקת הדרכון 
החזקה על הקטין האפוטרופסות הבלעדית / המשמורת / כי נים פסק דין או הסכם גירושין מקורי מאושר ע"י בית המשפט המצייו את מלוא המסמכיםהסכמה אישית של ההורה השני יש להציג 

 ניתנה להורה מגיש הבקשה לצורך בירור והחלטה.
 

       
 מספר הזהות  חתימת האם  מספר הזהות  חתימת האב

 אני מצהיר/ה בזה שהפרטים בטופס זה נכונים.  על אי רצון להיות אזרח ישראלי, ולא נכללתי בתור קטין בהצהרה כזו שניתנה ע"י הורי. 1952-האזרחות התשי"ב לחוק 2(ג) 2אני אזרח ישראלי, לא הצהרתי לפי סעיף 
 אני מאשר/ת שבמסגרת הטיפול בבקשתי זו יתקבל ממשטרת ישראל מידע לגבי מקובץ המרשם הפלילי. הצהרה:

  /תחתימת המבקש       תאריך       המקום
 

  
 

47Bהלשכה ב- 
48B      49Bתאריך 

50B      51Bהבקשה /תשם מקבל 
52B      

 

 פרטי מסמך 
 נסיעה קודם:  

53Bמספרקבלה  גורל מסמך קודם תאריך ההנפקה מספר סוג המסמך 

                  
 אבד   בוטל    תהושח 
 נגנב  מלא  ________:אחר 

 

 

 פרטי מסמך 
 החדש:נסיעה 

54Bאסמכתאות בתוקף עד תאריך ההנפקה מספר  סוג המסמך 
    

   

              

   נחתם ע"י   לאחר ניפוקו נבדק ע"י    הבקשה אושרה ע"י

  הערות:

   /תחתימת המקבל _______________נמסר ביד לבעל הדרכון או למיופה כוחו (השם) _________________ר רשום ביום נשלח בדוא

צבעוניות, תמונות  2אלי בלבד. לבקשה יש לצרף תעודת זהות ודרכון קודם שניתן לך. רשאי להגיש אזרח ישרזמני בקשה לדרכון   הדרכה:
תמונות במדים  ,על רקע בהיר וחלק ס"מ) 2.5x3.5ס"מ (גובה ורוחב הפנים  3.5x4.5עדכניות, חזותיות, חדשות וזהות בגודל 

פי החוק -על מונות שנמסרות באחריות המבקש.טיב הת מאיכות גרועה לא יתקבלו.תמונות המודפסות במחשב ביתי או תמונות או 
 20-אם שמך מורכב מיותר מנגבית האגרה בעד הגשת הבקשה ואין מחזירים התשלום אם הבקשה נדחית או מתבטלת. 

שנים מיום שינוי השם יירשם  7השם הראשון במלואו והאות הראשונה של השם השני. בטרם עברו  במסמך הנסיעהאותיות יירשם 
 מסמך הנסיעהפי תקנון ארגון התעופה הבינלאומי, -פי החוק ועל-שמך הקודם בסוגריים בסמוך לשם הנוכחי. על עהבמסמך הנסי

  פי החוק.-גנוב, אבוד או מושחת נגבית תוספת לאגרה על מסמך נסיעהבמקום  למסמך נסיעהניתן ליחיד. בגין בקשה 
 אישור יציאה מן הארץ למי שיש כנגדו מניעה כלשהי ליציאה מן הארץ.לתשומת ליבך, אין בהנפקת דרכון או תעודת מעבר כדי להוות 

 
 
 

 
 
 

ישראל נת   מדי
וההגירה ן  סי כלו ת האו  רשו

 

 
 
 

ן ו לדרכ י בקשה  מעבר זמנ דת   זמנית / תעו
 

 
 
 
 

 תמונה
 

Photograph 

 06/2017 לשימוש המשרד 11דר / 

 נא למלא הטופס בכתב ברור.
תעודת הזהות שלך, פי -רשום הפרטים על

 .המשך הבקשהשלעיל ובפי ההדרכה -ועל

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פרטי המבקש:
0B1 תאריך הלידהB2 השם הפרטיB3 שם המשפחהBמספר הזהות 

4B      5B      6B      7B      
 :, מבקש לקבל מסמך נסיעה זמני, בגיןום מטהתהחו לעילשפרטיי רשומים אני 
  או בן משפחה מקרבה ראשונה. של המבקשאו הומניטרי מקרה חירום רפואי 

 מקרבה ראשונהי של פטירה בחו"ל של בן משפחה. 

  נדרש לצאת מישראל בדחיפות במשלחת מטעם המדינהאני. 

  1951 –ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א 9הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף. 

  עידת אדמה ביקף נחב במדינה.ה, כדוגמת רב לפקודת המשטר90הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף 

 (מל"ח) החלטה על תחילתה של תקופת הפעלת מערך משק לשעת חירום. 

 מלצאת את הארץ. יממנמונעת זו ותקלה  בהדפסת הפרטים / תמונה של המשרדתקלה הביומטרי / הנוכחי נעשתה  יבדרכונ 

  קשה להנפקת מסמך נסיעה מבעוד מועדנמנע ממנו להגיש ב יחייל בשירות סדיר או בשירות קבע אשר עקב שירותאני. 

  מסמך נסיעה תקף. יהיחיד שאין ביד ואני(הורים וילדים קטינים) אמור לצאת מישראל כחלק מתא משפחתי אני 

  י.יכול להגיש בקשה למסמך נסיעה ביומטרי במקום הימצאנני ך נסיעה לצורך כניסה לישראל ואיאזרח שנזקק למסמאני 

 פרט את במקרה: מוגשת בתום לבה מקרים מיוחדים ונוספים ,  

  

  

  

  

, ולא ניתן להאריך את תוקפו מעבר לשנה בלבד לשנה הוא הזמני הנסיעה מסמך שתוקףלי  ידוע כי צהירהריני לה
 ולהשתמש ללשכה הזמני הנסיעה מסמך את להחזיר עלי הביומטרי הנסיעה מסמך קבלת עםכן, ידוע לי כי -כמו

 דבלב הביומטרי הנסיעה במסמך

   החתימ       תאריך       המקום
      

  
 

  תפקיד  מקבל ההחלטהשם        -הלשכה ב

 סורבה  אושרה  להלן החלטת בעל תפקיד מוסמך הלשכה, הבקשה למסמך נסיעה זמני: 

 :שרבמקרים שאושרה הבקשה, יש לקבוע סוג מסמך הנסיעה שאו

 דרכון זמני  תמבד"ל זמני  תמי"ל זמני 

  נימוק מפורט להחלטה: 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  חתימת העובד        תאריך
 

 

 מדינת ישראל
 רשות האוכלוסין וההגירה

  בקשה לאישור הנפקת מסמך נסיעה זמני 
 

 06/2017 לשימוש המשרד 12דר / 

 נוכחות אישית של המבקש/ת בלשכה חובה, בור ילדיו הקטינים, סכמה המבקש/ת עבור עצמו/ה בלבד או ערשאי להגיש הה  הדרכה:
   חובה לצרף לבקשה מסמכים ואישורים התומכים בסיבה לבקשה למסמך נסיעה זמני.



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 , במשבצת המתאימה לבקשתך Xנא לסמן 
 תעודת מעבר  דרכון   :ל בקשה
 נוכחות אישית חובה. /נהראשון  נוכחות אישית חובה./ה במקום אבוד 
 תעודת מעבר חידוש דרכון /  נוכחות אישית חובה /תושחתמ במקום 

  נוכחות אישית חובה. /הבמקום גנוב 
 ותפרטי מבקש/ת השר

0Bמספר הזהות 
         
         

         
 

1B2 שם המשפחהB3 השם הפרטיB4 שם האבBשם האם 
5B6 בעבריתB7 בלועזיתB8 בעבריתBבלועזית 

                                    
 

9B10 שם נעורים) שם המשפחה הקודם (לאB11 השם/ות הפרטי/ים הקודם/יםBשם הנעורים לנשוי/אה 
12B13 בעבריתB14 בלועזיתB15 בעבריתB16 בלועזיתB17 בעבריתBבלועזית 

                                    

 . שנים מיום השינוי 7אם טרם עברו  המעבר/ תעודת  ירשם בדרכונך השם הקודם
 במשבצת זו  xשנים, נא לסמן  7אם ברצונך שהשם/ות הקודם/ים ירשם/ו למרות שחלפו 

 

 אם ברצונך . שנים מיום השינוי 7אם טרם עברו ירשם  שם הנעורים
 במשבצת זו  xשנים, נא לסמן  7שם הנעורים ירשם למרות שחלפו ש

 

18B(ישוב) 19 מקום הלידהB20 ץ הלידהארB21 תאריך הלידהB22 המיןB23 המצב האישיBתאריך רישום כעולה 

                              24B      
 

25B26 המעןB 27 1טלפוןB 2טלפון 
28B29 הישובB30 הרחובB31 ביתB32 דירהB33 כניסהBמיקוד 

                                                

 הזהות שלכם.בתנאי שיצורפו ספחי תעודות המען שירשם בטופס זה ישמש כהודעה על שינוי המען שלך, של בן / בת זוגך וילדיך הקטנים,  שים לב:
34B 35 הדרכון / תעודת מעברכתובת למשלוחBאצל משפחת 

36B37 הישובB38 הרחובB39 ביתB40 דירהB41 כניסהBמיקוד 

                                          
 ירשם בקובץ מרשם התושבים, י, כל תושב רשאי למסור בנוסף למען הרשום במרשם התושבים גם כתובת למשלוח דואר אשר 2005-שס"העפ"י חוק עדכון כתובת, הת

 ."כתובת למשלוח דואר" הרשומה במרשם התושבים תימסר למוסדות ורשויות עפ"י בקשתם בהתאם לרשום בתוספת לחוק
   במשבצת Xלסמן  יש שלך  יירשם בקובץ מרשם התושבים כ"כתובת למשלוח דואר" הדרכון/תעודת המעבראם ברצונך שהכתובת למשלוח 

   במשבצת Xלסמן  ישנים, יילדיך הקטאם ברצונך שהכתובת הנ"ל תירשם גם עבור 
  כחות ההורה והקטין חובה.נואחד ההורים לחתום על בקשה זו, על נדרשת הסכמת ההורים,  שנה 18עבור קטין שטרם מלאו לו / תעודת מעבר  אם הבקשה לדרכון

דין המאשר את הסכמת ההורה השני. בהיעדר -בנוכחות הפקיד בלשכה, או בפני עורך/ תעודת מעבר אם ההורים אינם נשואים זה לזו על ההורה השני לחתום על הסכמה להנפקת הדרכון 
החזקה על הקטין האפוטרופסות הבלעדית / המשמורת / כי נים פסק דין או הסכם גירושין מקורי מאושר ע"י בית המשפט המצייו את מלוא המסמכיםהסכמה אישית של ההורה השני יש להציג 

 ניתנה להורה מגיש הבקשה לצורך בירור והחלטה.
 

       
 מספר הזהות  חתימת האם  מספר הזהות  חתימת האב

 אני מצהיר/ה בזה שהפרטים בטופס זה נכונים.  על אי רצון להיות אזרח ישראלי, ולא נכללתי בתור קטין בהצהרה כזו שניתנה ע"י הורי. 1952-אזרחות התשי"בלחוק ה 2(ג) 2אני אזרח ישראלי, לא הצהרתי לפי סעיף 
 אני מאשר/ת שבמסגרת הטיפול בבקשתי זו יתקבל ממשטרת ישראל מידע לגבי מקובץ המרשם הפלילי. הצהרה:

       /תחתימת המבקש       תאריך       המקום
 

  
 

42Bהלשכה ב- 
43B      44Bתאריך 

45B      46Bהבקשה /תשם מקבל 
47B      

 

 פרטי מסמך 
 נסיעה קודם:  

48Bמספרקבלה  גורל מסמך קודם תאריך ההנפקה מספר סוג המסמך 

                  
 אבד   בוטל    תהושח 
 נגנב  מלא  ________:אחר 

 

 

 פרטי מסמך 
 החדש:נסיעה 

49Bאסמכתאות בתוקף עד תאריך ההנפקה מספר  סוג המסמך 
    

   

              

   ע"ינחתם    לאחר ניפוקו נבדק ע"י   הבקשה נבדקה ואושרה ע"י 

  הערות:

   /תחתימת המקבל _______________נמסר ביד לבעל הדרכון או למיופה כוחו (השם) _________________נשלח בדואר רשום ביום 

צבעוניות, תמונות  2בקשה לדרכון רשאי להגיש אזרח ישראלי בלבד. לבקשה יש לצרף תעודת זהות ודרכון קודם שניתן לך.   הדרכה:
תמונות במדים  ,על רקע בהיר וחלק ס"מ) 2.5x3.5ס"מ (גובה ורוחב הפנים  3.5x4.5עדכניות, חזותיות, חדשות וזהות בגודל 

פי החוק -על טיב התמונות שנמסרות באחריות המבקש. מאיכות גרועה לא יתקבלו.תמונות המודפסות במחשב ביתי או תמונות או 
 20-אם שמך מורכב מיותר מנגבית האגרה בעד הגשת הבקשה ואין מחזירים התשלום אם הבקשה נדחית או מתבטלת. 

שנים מיום שינוי השם יירשם  7השם הראשון במלואו והאות הראשונה של השם השני. בטרם עברו  ך הנסיעהבמסמאותיות יירשם 
 מסמך הנסיעהפי תקנון ארגון התעופה הבינלאומי, -פי החוק ועל-שמך הקודם בסוגריים בסמוך לשם הנוכחי. על במסמך הנסיעה

  פי החוק.-ב, אבוד או מושחת נגבית תוספת לאגרה עלגנו מסמך נסיעהבמקום  למסמך נסיעהניתן ליחיד. בגין בקשה 
 לתשומת ליבך, אין בהנפקת דרכון או תעודת מעבר כדי להוות אישור יציאה מן הארץ למי שיש כנגדו מניעה כלשהי ליציאה מן הארץ.

 
 
 

 
 
 

ישראל נת   מדי
וההגירה ן  סי כלו ת האו  רשו

 

 
 
 

מעבר דת  / תעו ן  ו לדרכ  בקשה 
 

 
 
 
 

 תמונה
 

Photograph 

 07/2015 לשימוש המשרד 1דר / 

 נא למלא הטופס בכתב ברור.
תעודת הזהות שלך, פי -רטים עלרשום הפ

 .המשך הבקשהשלעיל ובפי ההדרכה -ועל



 

 
 לשכות הרשות המנפיקות מסמכי נסיעה זמניים

 מען הלשכה לשכה מס"ד

 (קומה ב') אילת  1קניון מול הים הפלמ''ח  אילת 1

 , אשדוד1מרכז צימר, דרך מנחם בגין  אשדוד 2

 (קומה ג'), אשקלון 9קרית הממשלה כצנלסון  אשקלון 3

 , באר שבע 4ווה קרית הממשלה התק באר שבע 4

 , בית שמש 1אבא נעמת  בית שמש 5

 , בני ברק168בנין שקל  זבוטנסקי  בני ברק 6

 , הרצליה 2הדר  הרצליה 7

 , חדרה 42קניון הכיכר, דוד שמעוני  חדרה 8

 , חולון 164שדרות ירושלים  חולון 9

 א' , חיפה15קרית הממשלה שד' פלים  חיפה 10

 , טבריה 23 זאבי אלחדיף טבריה 11

 תל אביב 53רחוב סלמה  יפו 12

 י"ם 1בניין ג'נרלי שלומציון המלכה ,  ירושלים 13

 , י"ם  25אליהו קורן  ירושלים דרום 14

 מזרח י"ם 49וואדי ג'וז  ירושלים מזרח 15

 , כפר סבא 140שדרות ויצמן  כפר סבא 16

 , נצרת עלית   29רח' מעלה יצחק  1מתחם סיטי  נצרת עלית 17

 , נתניה 13רמז  נתניה 18

 , קניון עכו 1שלום הגליל  עכו 19

 , עפולה 1יהושע חנקין  עפולה 20

 , פתח תקוה 6מרכז ברוך, מוהליבר  פתח תקוה 21

 , צפת 4ויצמן  צפת 22

  3קריית הממשלה ישראל גלילי  ראשון לציון 23

 רחובות 4נימין ב רחובות 24

 רמלה 91בניין הקריה הרצל  רמלה 25

 גבעתיים 17סירקין  רמת גן גבעתיים 26

  125קרית הממשלה דרך מנחם בגין  תל אביב 27
 61/  דר 

 

 

ישראל נת   מדי
כל ת האו וההגירהרשו ן  סי  ו

 
 

 לשכות הרשות המנפיקות מסמכי נסיעה זמניים
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 :מסמך נסיעה זמנילתקנות הדרכונים, להלן בעלי התפקידים שבסמכותם לאשר  2017 –בהתאם לתיקון תשע"ז 

 בעלי תפקיד במטה הרשות:
 המנהל הכללי. .1

 משנה למנהל הכללי. .2

 בעלי תפקיד במטה מינהל האוכלוסין:
 .מנהל מינהל האוכלוסין .1

 .סגן מנהל מינהל האוכלוסין .2

 .רשם ומעמדמנהל אגף מ .3

 .מנהל תחום מרשם ודרכונים .4

 .ממונה מרשם ודרכונים (ראש דסק) .5

 .מרכז ביומטרי .6

 בעלי תפקיד בלשכות מינהל האוכלוסין:
 .מנהל הלשכה .1

 .סגן מנהל הלשכה .2

 .מרכז .3

 בעלי תפקיד במינהל מעברי גבול:
 מנהל מינהל מעברי גבול. .1

 סגן מנהל מינהל מעברי גבול. .2

 מנהל אשכול נתב"ג. .3

 סגן מנהל אשכול נתב"ג. .4
 אחראי משמרת. .5

 62/  דר
 

 

נת ישראל  מדי
 רשות האוכלוסין וההגירה

 
 

 בעלי התפקידים שהוסמכו לאשר מסמך נסיעה זמני
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	נוהל הטיפול בבקשה למסמך נסיעה שאינו ביומטרי: מסמך נסיעה זמני (דרכון זמני / תמבד"ל זמני / תמי"ל זמני) ומסמך נסיעה המונפק בנציגויות ישראל בחוץ לארץ
	1. כללי 
	1.1 הגדדות
	1.1.1 דרכון ביומטרי – דרכון המונפק בהתאם לתקן בינלאומי והוא כולל שבב אלקטרוני עם אמצעים או נתונים ביומטריים, וניתן להשתמש בו עפ"י דרישת מדינות היעד, תוקפו עד 10 שנים לבגיר ועד 5 שנים לקטין 
	1.1.2 תמבד"ל ביומטרי - תעודות מעבר במקום דרכון לאומי מונפקת בהתאם לתקן בינלאומי, והיא כוללת שבב אלקטרוני עם אמצעים או נתונים ביומטריים, וניתן להשתמש בה עפ"י דרישת מדינות היעד, תוקפה עד 5 שנים.
	1.1.3 תמי"ל ביומטרי - תעודות מעבר לזרים המונפקת בהתאם לתקן בינלאומי והיא כוללת שבב אלקטרוני עם אמצעים או נתונים ביומטריים, וניתן להשתמש בה עפ"י דרישת מדינות היעד, תוקפה עד 5 שנים.
	1.1.4 דרכון זמני
	1.1.4.1 דרכון ישראלי לכל דבר ועניין פרט לתוקפו הקצר, דרכון זה אינו דרכון ביומטרי
	1.1.4.2 תוקפו המירבי של דרכון זמני המונפק בישראל שנה אחת בלבד.
	1.1.5 תמבד"ל זמני
	1.1.5.1 תעודת מעבר במקום דרכון לאומי לכל דבר ועניין פרט לתוקפה הקצר, תעודה זו אינה תעודה ביומטרית
	1.1.5.2 תוקפו המירבי של תמבד"ל זמני המונפק בישראל שנה אחת בלבד.
	1.1.5.3 .
	1.1.6 תמי"ל זמני
	1.1.6.1 תעודת מעבר ישראלית לזרים לכל דבר ועניין פרט לתוקפה הקצר, תעודה זו אינה תעודה ביומטרית.
	1.1.6.2 תוקפו המירבי של תמי"ל זמני המונפק בישראל שנה אחת בלבד.
	1.1.7 מסמך נסיעה המונפק בנציגויות ישראל בחו"ל: 
	עד למועד שבו ניתן יהיה לקבל בקשות למסמכי נסיעה ביומטריים בנציגויות ישראל בחוץ לארץ, ינפיקו עובדי משרד החוץ בנציגויות מסמכי נסיעה שאינם ביומטריים ותקופת תוקפם המירבית- 5 שנים. יחד עם זאת, לתושב המתגורר דרך קבע בישראל ונזקק להנפקה בחוץ לארץ, יונפק לו מסמך נסיעה לתקופת תוקף של שנה וזאת על מנת שיונפק לו עם שובו לישראל מסמך נסיעה ביומטרי.
	1.2 הוראות החוק
	מסמך נסיעה זמני יינתן לפי סעיף 4 (א) לחוק הדרכונים הקובע כי "השר רשאי להורות על הנפקת דרכון מסוים או סוג מסוים של דרכונים, לתקופה קצרה מעשר שנים", ובהתאם לתיקון התשע"ז-2017 לתקנות הדרכונים, תקופת תוקפו של מסמך נסיעה זמני המונפק בארץ – עד שנה, ומסמך נסיעה שאינו ביומטרי המונפק בחו"ל - עד 5 שנים. 
	1.3 בנוסף, בתיקון תשע"ז לתקנות הדרכונים נקבע במפורט מהם במקרים בהם ניתן לנפק מסמך נסיעה זמני.
	1.4 עם המעבר לניפוק מסמכי נסיעה  ביומטריים במרכז הנפקה ארצי, נוצר מצב שבו לא ניתן לנפק מסמכי נסיעה בלשכות הרשות בארץ, בפרק זמן קצר מאוד, ועל-מנת להקל על מבקשי השירות, ניתן יהיה לנפק מסמך נסיעה זמני במספר לשכות הרשות בארץ  ובנתב"ג. 
	1.5 מסמך נסיעה זמני או מסמך נסיעה המונפק בחו"ל  ישמש כמסמך נסיעה לכל דבר ועניין, למעט תוקפו הקצר.
	1.6 מסמך נסיעה זמני שינופק בארץ יינתן לאזרח ישראלי / תושב ישראל הזכאי / רשאי לקבל מסמך נסיעה בהתאם להוראות נוהל הדרכונים, אך מפאת קוצר הזמן או דחיפות הנסיעה לא ניתן להמתין עד לקבלת מסמך הנסיעה הביומטרי. 
	1.7 בנוסף, בשלב זה לא ניתן לקבל בקשה למסמך זיהוי ביומטרי בנציגויות ישראל בחו"ל, לכן, בבקשה למסמך נסיעה בחו"ל יינתן מסמך נסיעה שאינו ביומטרי.
	1.8 בבקשה של אזרח ישראלי הנמצא בחו"ל לקבלת מסמך נסיעה, ניתן יהיה לנפק מסמך נסיעה  שאינו ביומטרי כדלהלן:
	1.8.1 מי שאינו תושב הארץ (שוהה מעל 5 שנים ברציפות בחו"ל ומגיע לביקורים קצרים מאוד בארץ המסתכמים בפחות ממאה ימים), ניתן לנפק בנציגויות ישראל בחו"ל מסמך נסיעה בתוקף לחמש שנים.
	1.8.2 לתושב הארץ, תוקף מסמך הנסיעה יינתן לשנה אחת בלבד.
	1.8.3 למי שדרכונו אבד / נגנב / הושחת בחו"ל, יינתן תמח"פ לשיבה לישראל, במקרים מיוחדים וע"י שיקול דעת הקונסול, ניתן לנפק מסמך נסיעה (דרכון או תעודת מעבר זמניים) בתוקף עד שנה. 
	1.8.4 מי שאינו זכאי לדרכון ישראלי, כדוגמת אזרח ישראלי המבקש דרכון במקום אובדן / גניבה / השחתה שניה ומעלה או עולה חדש / מתאזרח שלא השתקע בישראל, לא  ינופק לו דרכון אלא תמח"פ לשיבה לישראל, לחילופין ניתן יהיה להגיש בקשה לתמבד"ל.
	1.9 בעת הגשת בקשה למסמך נסיעה זמני בלשכות הרשות, על המבקש להגיש בנוסף גם בקשה למסמך נסיעה ביומטרי, בהתאם לנוהל בקשה למסמך נסיעה ביומטרי מספר 3.2.0008, בנוסף, יחתום המבקש על תצהיר כי ידוע שתוקף מסמך הנסיעה הזמני הוא לשנה בלבד, ועם קבלת מסמך הנסיעה הביומטרי ידוע לו כי עליו להחזיר את מסמך הנסיעה הזמני ללשכה ולהשתמש במסמך הנסיעה הביומטרי בלבד.
	1.10 מקום הגשת הבקשה.
	1.10.1 בישראל - תושב הארץ יגיש את בקשתו בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה בהתאם להחלטת המנכ"ל והפורטות בנספח 6.4.
	1.10.2 לשכת רשות האוכלוסין בנתב"ג.
	1.10.3 בחו"ל - אזרח ישראלי הנמצא בחו"ל יגיש את בקשתו בנציגות ישראל במקום.
	1.11 להלן המקרים בהם ניתן לאשר בקשה לניפוק מסמך נסיעה זמני.
	1.11.1 מקרה חירום רפואי או הומניטרי של המבקש או בן משפחה מקרבה ראשונה.
	1.11.2 פטירה בחו"ל של בן משפחה של המבקש מקרבה ראשונה.
	1.11.3 למי שנדרש לצאת מישראל בדחיפות במשלחת מטעם המדינה.
	1.11.4 בזמן הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א – 1951.
	1.11.5 בזמן הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה, כדוגמת רעידת אדמה בהיקף נרחב במדינה.
	1.11.6 בזמן החלטה על תחילתה של תקופת הפעלת מערך משק לשעת חירום (מל"ח).
	1.11.7 מי שבדרכונו הביומטרי / הנוכחי אירעה תקלה של המשרד בהדפסת הפרטים / תמונה ותקלה זו מונעת ממנו מלצאת את הארץ.
	1.11.8 לחייל בשירות סדיר או בשירות קבע אשר עקב שירותו נמנע ממנו להגיש בקשה להנפקת מסמך נסיעה מבעוד מועד.
	1.11.9 למי שאמור לצאת מישראל כחלק מתא משפחתי (הורים וילדים קטינים) והוא היחיד שאין בידו מסמך נסיעה תקף.
	1.11.10 לאזרח שנזקק למסמך נסיעה לצורך כניסה לישראל ואין הוא יכול להגיש בקשה למסמך נסיעה ביומטרי במקום הימצאו, כדוגמת אזרחים ישראלים ששוהים ברצועת עזה ומבקשים להיכנס לישראל.
	1.11.11 מקרים מיוחדים ונוספים אם שוכנע ראש רשות האוכלוסין או מי שהוא הסמיך לכך, כי עניינו של המבקש דחוף והבקשה מוגשת בתום לב.
	1.12 ניפוק מסמך נסיעה זמני בנתב"ג
	ניפוק מסמך נסיעה זמני בנתב"ג בהתאם למקרים שפורטו לעיל ובתנאי שהבקשה הוגשה  עד 2 ימי עבודה  לפני מועד הנסיעה, הוכחת הנסיעה על-ידי הצגת כרטיס טיסה.
	1.13 מקרים בהם ניתן לסרב לנפק מסמך נסיעה זמני
	1.13.1 מקרה שאינו עומד בסעיף 1.11 לעיל
	1.13.2 אם קיים יסוד סביר לחשד בדבר קבלת תעודת זהות או מסמך נסיעה או ניסיון של המבקש לקבל תעודת זהות או מסמך נסיעה תוך מסירת פרטים כוזבים.
	1.14 תנאי להנפקת מסמך נסיעה זמני יהיה הגשת בקשה למסמך נסיעה ביומטרי. 
	2. מטרת הנוהל

	2.1 לקבוע את השיטה לטיפול בבקשה למסמך נסיעה זמני / מסמך נסיעה שאינו ביומטרי.
	2.2 לקבוע מי זכאי / רשאי לקבל מסמך נסיעה זמני / מסמך נסיעה שאינו ביומטרי.
	3. תנאים ודרישות

	על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים:
	3.1 נוכחות אישית.
	3.2 בבקשה למסמך נסיעה זמני המונפק בלשכות הרשות בארץ:
	3.3 בבקשה למסמך נסיעה שאינו ביומטרי המונפק בנציגות ישראל בחו"ל.
	4. הליך הטיפול

	4.1 עובד הרשות מקבל הבקשה יבדוק הפרטים והנסיבות בגינם נדרש מסמך נסיעה זמני וזאת בהתאם למידע שהוגש בטופס בקשה לאישור הנפקת מסמך נסיעה זמני (דר/12) ובהתאם למסמכים שהוצגו בפניו התומכים בבקשה.
	4.2 עובד הרשות מקבל הבקשה יבדוק את הפרטים והמסמכים המצורפים לבקשה, ויוודא שהמבקש ממלא את כל התנאים לקבלת דרכון לאומי.
	4.3 עובד הרשות מקבל הבקשה יעביר את הבקשות הנ"ל לבעל תפקיד בלשכה שהוסמך לכך, למתן החלטה, בעל התפקיד שהוסמך ירשום החלטתו ונימוק לכך על טופס "בקשה לאישור הנפקת מסמך נסיעה זמני (דר/12)".
	4.4 בעלי התפקידים שהוסמכו לאשר מסמך נסיעה זמני מפורטים בנפסח 6.5. 
	4.5 המשך הליך הטיפול בבקשה למסמך נסיעה זמני בהתאם להחלטה בלשכה:
	4.5.1 אושר, ניתן לנפק מסמך ניסעה זמני. 
	4.5.2 לא אושר, אין לנפק מסמך נסיעה זמני.
	4.5.3 בכל סוג של החלטה, חובה לתייק / לסרוק את טופס  "בקשה לאישור הנפקת מסמך נסיעה זמני (דר/12)", בתיק האישי של המבקש.
	4.6 נוהל הגשת בקשה, בדיקה ואישור בקשה למסמך נסיעה זמני  ייעשו על פי הכללים שנקבעו בנוהל בקשה לדרכון / תעודת מעבר מספר 3.2.0001 ובכללם, בדיקת רמ"ד, אזרחות, אסמכתאות וכו'.
	4.7 בבקשה למסמך נסיעה לקטין, יש לפעול בנוסף עפ"י האמור בנוהל הטיפול בבקשה לדרכון / תעודת מעבר לקטין מספר 3.2.0002.
	4.8 בקשה למסמך נסיעה  המוגשת בנציגות ישראל בחו"ל:
	עד למועד שבו ניתן יהיה לקבל בנציגויות ישראל בחו"ל בקשות להנפקת מסמכי נסיעה ביומטריים, להלן המקרים בהם ניתן לנפק מסמך נסיעה  שאינו ביומטרי בחו"ל.
	4.8.1 אזרח ישראלי המבקר בחו"ל (לתקופה קצרה) ואשר מסמך הנסיעה שלו אבד, נגנב או הושחת, וברצונו להמשיך לבקר בחו"ל תקופה נוספת, ובלבד שמדובר במקרה ראשון של אובדן, גניבה או השחתת דרכון.
	4.8.2 אזרח ישראלי המתגורר בחו"ל דרך קבע, ומבקש לחדש את מסמך הנסיעה שברשותו, במקרה כזה יש לקבל בקשה למסמך נסיעה שאינו ביומטרי .
	4.8.3 אזרח ישראלי השוהה בחו"ל ועפ"י הנהלים יש לנפק לו תמח"פ לשיבה לישראל, אולם מפאת אילוצים של חוסר אפשרות לטיסה ישירה לארץ או לטיסה ללא מעבר גבול, ניתן לנפק מסמך נסיעה שאינו ביומטרי בתוקף של חודש בלבד, עם הגבלה גיאוגרפית ולשיבה לישראל.
	4.8.4 במקרה של אזרח ישראלי, שלא מימש ביקור בישראל במשך 10 שנים ויותר, ומבקש מסמך נסיעה, ומצהיר כי בכוונתו לממש בקרוב (תוך חודשים מספר) ביקור בישראל.
	4.9 אזרח ישראלי שקיבל מסמך נסיעה זמני בארץ, ותוקף מסמך נסיעה זה פג (לאחר שנה) ובתקופה זו לא הסדיר ענייניו מול לשכת רשות האוכלוסין לקבלת מסמך נסיעה ביומטרי, לא ניתן לנפק לו מסמך נסיעה זמני נוסף, ועליו להגיש בקשה למסמך ניסעה ביומטרי.
	4.10 מקרים מיוחדים של בקשה נוספת למסמך נסיעה זמני, יועברו למחלקה למרשם ודרכונים עם הסברים ומסמכים תומכים בבקשה, לברור והחלטה.
	4.11 אזרח ישראלי שקיבל מסמך נסיעה זמני שתופקו קצר משנה, לא ניתן להאריך תוקפו עד להשלמת שנה מיום שנופק. למעשה, לא ניתן להאריך תוקף מסמך נסיעה זמני.
	4.12 בכל מסמך נסיעה זמני המונפק בלשכות / בנתבג יש להטביע אסמכתא 90 – "מסמך נסיעה זמני שאינו ביומטרי שניתן בנסיבות מיוחדות לתקופה קצרה, לא ניתן להאריך תוקף מסמך נסיעה זמני זה".
	4.13 את טופס הבקשה למסמך נסיעה זמני (דר/11) וטופס ההחלטה להנפקת מסמך נסיעה זמני (דר/12) ומסמכים נוספים שצורפו לבקשה יש לשלוח לסריקה ולתיוק בתיק האישי.
	4.14 בנוסף, יש לתייק בתיק האישי גם את המסמכים שצורפו לבקשה כגון: תצהירים על אובדן או השחתה, פסק דין, הסכמת הורים וכו'.
	5. החוק וסעיפיו

	5.1 חוק הדרכונים התשי"ב-1952
	5.2 תקנות הדרכונים, התש"ם - 1980.
	6. נספחים

	6.1 בקשה לדרכון זמני / תעודת מעבר זמניים (דר/11).
	6.2 בקשה לאישור הנפקת מסמך נסיעה זמני (דר/12)
	6.3 בקשה לדרכון / תעודת מעבר (דר/1) (לשימוש הנציגויות)
	6.5 שמות בעלי התפקידים שהוסמכו לאשר מסמך נסיעה זמני.
	
	נוהל הטיפול בבקשה למסמך נסיעה שאינו ביומטרי: מסמך נסיעה זמני (דרכון זמני / תמבד"ל זמני / תמי"ל זמני) ומסמך נסיעה המונפק בנציגויות ישראל בחוץ לארץ
	1. כללי 
	1.1 הגדדות
	1.1.1 דרכון ביומטרי – דרכון המונפק בהתאם לתקן בינלאומי והוא כולל שבב אלקטרוני עם אמצעים או נתונים ביומטריים, וניתן להשתמש בו עפ"י דרישת מדינות היעד, תוקפו עד 10 שנים לבגיר ועד 5 שנים לקטין 
	1.1.2 תמבד"ל ביומטרי - תעודות מעבר במקום דרכון לאומי מונפקת בהתאם לתקן בינלאומי, והיא כוללת שבב אלקטרוני עם אמצעים או נתונים ביומטריים, וניתן להשתמש בה עפ"י דרישת מדינות היעד, תוקפה עד 5 שנים.
	1.1.3 תמי"ל ביומטרי - תעודות מעבר לזרים המונפקת בהתאם לתקן בינלאומי והיא כוללת שבב אלקטרוני עם אמצעים או נתונים ביומטריים, וניתן להשתמש בה עפ"י דרישת מדינות היעד, תוקפה עד 5 שנים.
	1.1.4 דרכון זמני
	1.1.4.1 דרכון ישראלי לכל דבר ועניין פרט לתוקפו הקצר, דרכון זה אינו דרכון ביומטרי
	1.1.4.2 תוקפו המירבי של דרכון זמני המונפק בישראל שנה אחת בלבד.
	1.1.5 תמבד"ל זמני
	1.1.5.1 תעודת מעבר במקום דרכון לאומי לכל דבר ועניין פרט לתוקפה הקצר, תעודה זו אינה תעודה ביומטרית
	1.1.5.2 תוקפו המירבי של תמבד"ל זמני המונפק בישראל שנה אחת בלבד.
	1.1.5.3 .
	1.1.6 תמי"ל זמני
	1.1.6.1 תעודת מעבר ישראלית לזרים לכל דבר ועניין פרט לתוקפה הקצר, תעודה זו אינה תעודה ביומטרית.
	1.1.6.2 תוקפו המירבי של תמי"ל זמני המונפק בישראל שנה אחת בלבד.
	1.1.7 מסמך נסיעה המונפק בנציגויות ישראל בחו"ל: 
	עד למועד שבו ניתן יהיה לקבל בקשות למסמכי נסיעה ביומטריים בנציגויות ישראל בחוץ לארץ, ינפיקו עובדי משרד החוץ בנציגויות מסמכי נסיעה שאינם ביומטריים ותקופת תוקפם המירבית- 5 שנים. יחד עם זאת, לתושב המתגורר דרך קבע בישראל ונזקק להנפקה בחוץ לארץ, יונפק לו מסמך נסיעה לתקופת תוקף של שנה וזאת על מנת שיונפק לו עם שובו לישראל מסמך נסיעה ביומטרי.
	1.2 הוראות החוק
	מסמך נסיעה זמני יינתן לפי סעיף 4 (א) לחוק הדרכונים הקובע כי "השר רשאי להורות על הנפקת דרכון מסוים או סוג מסוים של דרכונים, לתקופה קצרה מעשר שנים", ובהתאם לתיקון התשע"ז-2017 לתקנות הדרכונים, תקופת תוקפו של מסמך נסיעה זמני המונפק בארץ – עד שנה, ומסמך נסיעה שאינו ביומטרי המונפק בחו"ל - עד 5 שנים. 
	1.3 בנוסף, בתיקון תשע"ז לתקנות הדרכונים נקבע במפורט מהם במקרים בהם ניתן לנפק מסמך נסיעה זמני.
	1.4 עם המעבר לניפוק מסמכי נסיעה  ביומטריים במרכז הנפקה ארצי, נוצר מצב שבו לא ניתן לנפק מסמכי נסיעה בלשכות הרשות בארץ, בפרק זמן קצר מאוד, ועל-מנת להקל על מבקשי השירות, ניתן יהיה לנפק מסמך נסיעה זמני במספר לשכות הרשות בארץ  ובנתב"ג. 
	1.5 מסמך נסיעה זמני או מסמך נסיעה המונפק בחו"ל  ישמש כמסמך נסיעה לכל דבר ועניין, למעט תוקפו הקצר.
	1.6 מסמך נסיעה זמני שינופק בארץ יינתן לאזרח ישראלי / תושב ישראל הזכאי / רשאי לקבל מסמך נסיעה בהתאם להוראות נוהל הדרכונים, אך מפאת קוצר הזמן או דחיפות הנסיעה לא ניתן להמתין עד לקבלת מסמך הנסיעה הביומטרי. 
	1.7 בנוסף, בשלב זה לא ניתן לקבל בקשה למסמך זיהוי ביומטרי בנציגויות ישראל בחו"ל, לכן, בבקשה למסמך נסיעה בחו"ל יינתן מסמך נסיעה שאינו ביומטרי.
	1.8 בבקשה של אזרח ישראלי הנמצא בחו"ל לקבלת מסמך נסיעה, ניתן יהיה לנפק מסמך נסיעה  שאינו ביומטרי כדלהלן:
	1.8.1 מי שאינו תושב הארץ (שוהה מעל 5 שנים ברציפות בחו"ל ומגיע לביקורים קצרים מאוד בארץ המסתכמים בפחות ממאה ימים), ניתן לנפק בנציגויות ישראל בחו"ל מסמך נסיעה בתוקף לחמש שנים.
	1.8.2 לתושב הארץ, תוקף מסמך הנסיעה יינתן לשנה אחת בלבד.
	1.8.3 למי שדרכונו אבד / נגנב / הושחת בחו"ל, יינתן תמח"פ לשיבה לישראל, במקרים מיוחדים וע"י שיקול דעת הקונסול, ניתן לנפק מסמך נסיעה (דרכון או תעודת מעבר זמניים) בתוקף עד שנה. 
	1.8.4 מי שאינו זכאי לדרכון ישראלי, כדוגמת אזרח ישראלי המבקש דרכון במקום אובדן / גניבה / השחתה שניה ומעלה או עולה חדש / מתאזרח שלא השתקע בישראל, לא  ינופק לו דרכון אלא תמח"פ לשיבה לישראל, לחילופין ניתן יהיה להגיש בקשה לתמבד"ל.
	1.9 בעת הגשת בקשה למסמך נסיעה זמני בלשכות הרשות, על המבקש להגיש בנוסף גם בקשה למסמך נסיעה ביומטרי, בהתאם לנוהל בקשה למסמך נסיעה ביומטרי מספר 3.2.0008, בנוסף, יחתום המבקש על תצהיר כי ידוע שתוקף מסמך הנסיעה הזמני הוא לשנה בלבד, ועם קבלת מסמך הנסיעה הביומטרי ידוע לו כי עליו להחזיר את מסמך הנסיעה הזמני ללשכה ולהשתמש במסמך הנסיעה הביומטרי בלבד.
	1.10 מקום הגשת הבקשה.
	1.10.1 בישראל - תושב הארץ יגיש את בקשתו בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה בהתאם להחלטת המנכ"ל והפורטות בנספח 6.4.
	1.10.2 לשכת רשות האוכלוסין בנתב"ג.
	1.10.3 בחו"ל - אזרח ישראלי הנמצא בחו"ל יגיש את בקשתו בנציגות ישראל במקום.
	1.11 להלן המקרים בהם ניתן לאשר בקשה לניפוק מסמך נסיעה זמני.
	1.11.1 מקרה חירום רפואי או הומניטרי של המבקש או בן משפחה מקרבה ראשונה.
	1.11.2 פטירה בחו"ל של בן משפחה של המבקש מקרבה ראשונה.
	1.11.3 למי שנדרש לצאת מישראל בדחיפות במשלחת מטעם המדינה.
	1.11.4 בזמן הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א – 1951.
	1.11.5 בזמן הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה, כדוגמת רעידת אדמה בהיקף נרחב במדינה.
	1.11.6 בזמן החלטה על תחילתה של תקופת הפעלת מערך משק לשעת חירום (מל"ח).
	1.11.7 מי שבדרכונו הביומטרי / הנוכחי אירעה תקלה של המשרד בהדפסת הפרטים / תמונה ותקלה זו מונעת ממנו מלצאת את הארץ.
	1.11.8 לחייל בשירות סדיר או בשירות קבע אשר עקב שירותו נמנע ממנו להגיש בקשה להנפקת מסמך נסיעה מבעוד מועד.
	1.11.9 למי שאמור לצאת מישראל כחלק מתא משפחתי (הורים וילדים קטינים) והוא היחיד שאין בידו מסמך נסיעה תקף.
	1.11.10 לאזרח שנזקק למסמך נסיעה לצורך כניסה לישראל ואין הוא יכול להגיש בקשה למסמך נסיעה ביומטרי במקום הימצאו, כדוגמת אזרחים ישראלים ששוהים ברצועת עזה ומבקשים להיכנס לישראל.
	1.11.11 מקרים מיוחדים ונוספים אם שוכנע ראש רשות האוכלוסין או מי שהוא הסמיך לכך, כי עניינו של המבקש דחוף והבקשה מוגשת בתום לב.
	1.12 ניפוק מסמך נסיעה זמני בנתב"ג
	ניפוק מסמך נסיעה זמני בנתב"ג בהתאם למקרים שפורטו לעיל ובתנאי שהבקשה הוגשה  עד 2 ימי עבודה  לפני מועד הנסיעה, הוכחת הנסיעה על-ידי הצגת כרטיס טיסה.
	1.13 מקרים בהם ניתן לסרב לנפק מסמך נסיעה זמני
	1.13.1 מקרה שאינו עומד בסעיף 1.11 לעיל
	1.13.2 אם קיים יסוד סביר לחשד בדבר קבלת תעודת זהות או מסמך נסיעה או ניסיון של המבקש לקבל תעודת זהות או מסמך נסיעה תוך מסירת פרטים כוזבים.
	1.14 תנאי להנפקת מסמך נסיעה זמני יהיה הגשת בקשה למסמך נסיעה ביומטרי. 
	2. מטרת הנוהל

	2.1 לקבוע את השיטה לטיפול בבקשה למסמך נסיעה זמני / מסמך נסיעה שאינו ביומטרי.
	2.2 לקבוע מי זכאי / רשאי לקבל מסמך נסיעה זמני / מסמך נסיעה שאינו ביומטרי.
	3. תנאים ודרישות

	על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים:
	3.1 נוכחות אישית.
	3.2 בבקשה למסמך נסיעה זמני המונפק בלשכות הרשות בארץ:
	3.3 בבקשה למסמך נסיעה שאינו ביומטרי המונפק בנציגות ישראל בחו"ל.
	4. הליך הטיפול

	4.1 עובד הרשות מקבל הבקשה יבדוק הפרטים והנסיבות בגינם נדרש מסמך נסיעה זמני וזאת בהתאם למידע שהוגש בטופס בקשה לאישור הנפקת מסמך נסיעה זמני (דר/12) ובהתאם למסמכים שהוצגו בפניו התומכים בבקשה.
	4.2 עובד הרשות מקבל הבקשה יבדוק את הפרטים והמסמכים המצורפים לבקשה, ויוודא שהמבקש ממלא את כל התנאים לקבלת דרכון לאומי.
	4.3 עובד הרשות מקבל הבקשה יעביר את הבקשות הנ"ל לבעל תפקיד בלשכה שהוסמך לכך, למתן החלטה, בעל התפקיד שהוסמך ירשום החלטתו ונימוק לכך על טופס "בקשה לאישור הנפקת מסמך נסיעה זמני (דר/12)".
	4.4 המשך הליך הטיפול בבקשה למסמך נסיעה זמני בהתאם להחלטה בלשכה:
	4.4.1 אושר, ניתן לנפק מסמך ניסעה זמני. 
	4.4.2 לא אושר, אין לנפק מסמך נסיעה זמני.
	4.4.3 בכל סוג של החלטה, חובה לתייק / לסרוק את טופס  "בקשה לאישור הנפקת מסמך נסיעה זמני (דר/12)", בתיק האישי של המבקש.
	4.5 נוהל הגשת בקשה, בדיקה ואישור בקשה למסמך נסיעה זמני  ייעשו על פי הכללים שנקבעו בנוהל בקשה לדרכון / תעודת מעבר מספר 3.2.0001 ובכללם, בדיקת רמ"ד, אזרחות, אסמכתאות וכו'.
	4.6 בבקשה למסמך נסיעה לקטין, יש לפעול בנוסף עפ"י האמור בנוהל הטיפול בבקשה לדרכון / תעודת מעבר לקטין מספר 3.2.0002.
	4.7 בקשה למסמך נסיעה  המוגשת בנציגות ישראל בחו"ל:
	עד למועד שבו ניתן יהיה לקבל בנציגויות ישראל בחו"ל בקשות להנפקת מסמכי נסיעה ביומטריים, להלן המקרים בהם ניתן לנפק מסמך נסיעה  שאינו ביומטרי בחו"ל.
	4.7.1 אזרח ישראלי המבקר בחו"ל (לתקופה קצרה) ואשר מסמך הנסיעה שלו אבד, נגנב או הושחת, וברצונו להמשיך לבקר בחו"ל תקופה נוספת, ובלבד שמדובר במקרה ראשון של אובדן, גניבה או השחתת דרכון.
	4.7.2 אזרח ישראלי המתגורר בחו"ל דרך קבע, ומבקש לחדש את מסמך הנסיעה שברשותו, במקרה כזה יש לקבל בקשה למסמך נסיעה שאינו ביומטרי .
	4.7.3 אזרח ישראלי השוהה בחו"ל ועפ"י הנהלים יש לנפק לו תמח"פ לשיבה לישראל, אולם מפאת אילוצים של חוסר אפשרות לטיסה ישירה לארץ או לטיסה ללא מעבר גבול, ניתן לנפק מסמך נסיעה שאינו ביומטרי בתוקף של חודש בלבד, עם הגבלה גיאוגרפית ולשיבה לישראל.
	4.7.4 במקרה של אזרח ישראלי, שלא מימש ביקור בישראל במשך 10 שנים ויותר, ומבקש מסמך נסיעה, ומצהיר כי בכוונתו לממש בקרוב (תוך חודשים מספר) ביקור בישראל.
	4.8 אזרח ישראלי שקיבל מסמך נסיעה זמני בארץ, ותוקף מסמך נסיעה זה פג (לאחר שנה) ובתקופה זו לא הסדיר ענייניו מול לשכת רשות האוכלוסין לקבלת מסמך נסיעה ביומטרי, לא ניתן לנפק לו מסמך נסיעה זמני נוסף, ועליו להגיש בקשה למסמך ניסעה ביומטרי.
	4.9 מקרים מיוחדים של בקשה נוספת למסמך נסיעה זמני, יועברו למחלקה למרשם ודרכונים עם הסברים ומסמכים תומכים בבקשה, לברור והחלטה.
	4.10 אזרח ישראלי שקיבל מסמך נסיעה זמני שתופקו קצר משנה, לא ניתן להאריך תוקפו עד להשלמת שנה מיום שנופק. למעשה, לא ניתן להאריך תוקף מסמך נסיעה זמני.
	4.11 בכל מסמך נסיעה זמני המונפק בלשכות / בנתבג יש להטביע אסמכתא 90 – "מסמך נסיעה זמני שאינו ביומטרי שניתן בנסיבות מיוחדות לתקופה קצרה, לא ניתן להאריך תוקף מסמך נסיעה זמני זה".
	4.12 את טופס הבקשה למסמך נסיעה זמני (דר/11) וטופס ההחלטה להנפקת מסמך נסיעה זמני (דר/12) ומסמכים נוספים שצורפו לבקשה יש לשלוח לסריקה ולתיוק בתיק האישי.
	4.13 בנוסף, יש לתייק בתיק האישי גם את המסמכים שצורפו לבקשה כגון: תצהירים על אובדן או השחתה, פסק דין, הסכמת הורים וכו'.
	5. החוק וסעיפיו

	5.1 חוק הדרכונים התשי"ב-1952
	5.2 תקנות הדרכונים, התש"ם - 1980.
	6. נספחים

	6.1 בקשה לדרכון זמני / תעודת מעבר זמניים (דר/11).
	6.2 בקשה לאישור הנפקת מסמך נסיעה זמני (דר/12)
	6.3 בקשה לדרכון / תעודת מעבר (דר/1) (לשימוש הנציגויות)
	נספחים
	נוהל הטיפול בבקשה למסמך נסיעה שאינו ביומטרי: מסמך נסיעה זמני (דרכון זמני / תמבד"ל זמני / תמי"ל זמני) ומסמך נסיעה המונפק בנציגויות ישראל בחוץ לארץ
	1. כללי 
	1.1 הגדדות
	1.1.1 דרכון ביומטרי – דרכון המונפק בהתאם לתקן בינלאומי והוא כולל שבב אלקטרוני עם אמצעים או נתונים ביומטריים, וניתן להשתמש בו עפ"י דרישת מדינות היעד, תוקפו עד 10 שנים לבגיר ועד 5 שנים לקטין 
	1.1.2 תמבד"ל ביומטרי - תעודות מעבר במקום דרכון לאומי מונפקת בהתאם לתקן בינלאומי, והיא כוללת שבב אלקטרוני עם אמצעים או נתונים ביומטריים, וניתן להשתמש בה עפ"י דרישת מדינות היעד, תוקפה עד 5 שנים.
	1.1.3 תמי"ל ביומטרי - תעודות מעבר לזרים המונפקת בהתאם לתקן בינלאומי והיא כוללת שבב אלקטרוני עם אמצעים או נתונים ביומטריים, וניתן להשתמש בה עפ"י דרישת מדינות היעד, תוקפה עד 5 שנים.
	1.1.4 דרכון זמני
	1.1.4.1 דרכון ישראלי לכל דבר ועניין פרט לתוקפו הקצר, דרכון זה אינו דרכון ביומטרי
	1.1.4.2 תוקפו המירבי של דרכון זמני המונפק בישראל שנה אחת בלבד.
	1.1.5 תמבד"ל זמני
	1.1.5.1 תעודת מעבר במקום דרכון לאומי לכל דבר ועניין פרט לתוקפה הקצר, תעודה זו אינה תעודה ביומטרית
	1.1.5.2 תוקפו המירבי של תמבד"ל זמני המונפק בישראל שנה אחת בלבד.
	1.1.5.3 .
	1.1.6 תמי"ל זמני
	1.1.6.1 תעודת מעבר ישראלית לזרים לכל דבר ועניין פרט לתוקפה הקצר, תעודה זו אינה תעודה ביומטרית.
	1.1.6.2 תוקפו המירבי של תמי"ל זמני המונפק בישראל שנה אחת בלבד.
	1.1.7 מסמך נסיעה המונפק בנציגויות ישראל בחו"ל: 
	עד למועד שבו ניתן יהיה לקבל בקשות למסמכי נסיעה ביומטריים בנציגויות ישראל בחוץ לארץ, ינפיקו עובדי משרד החוץ בנציגויות מסמכי נסיעה שאינם ביומטריים ותקופת תוקפם המירבית- 5 שנים. יחד עם זאת, לתושב המתגורר דרך קבע בישראל ונזקק להנפקה בחוץ לארץ, יונפק לו מסמך נסיעה לתקופת תוקף של שנה וזאת על מנת שיונפק לו עם שובו לישראל מסמך נסיעה ביומטרי.
	1.2 הוראות החוק
	מסמך נסיעה זמני יינתן לפי סעיף 4 (א) לחוק הדרכונים הקובע כי "השר רשאי להורות על הנפקת דרכון מסוים או סוג מסוים של דרכונים, לתקופה קצרה מעשר שנים", ובהתאם לתיקון התשע"ז-2017 לתקנות הדרכונים, תקופת תוקפו של מסמך נסיעה זמני המונפק בארץ – עד שנה, ומסמך נסיעה שאינו ביומטרי המונפק בחו"ל - עד 5 שנים. 
	1.3 בנוסף, בתיקון תשע"ז לתקנות הדרכונים נקבע במפורט מהם במקרים בהם ניתן לנפק מסמך נסיעה זמני.
	1.4 עם המעבר לניפוק מסמכי נסיעה  ביומטריים במרכז הנפקה ארצי, נוצר מצב שבו לא ניתן לנפק מסמכי נסיעה בלשכות הרשות בארץ, בפרק זמן קצר מאוד, ועל-מנת להקל על מבקשי השירות, ניתן יהיה לנפק מסמך נסיעה זמני במספר לשכות הרשות בארץ  ובנתב"ג. 
	1.5 מסמך נסיעה זמני או מסמך נסיעה המונפק בחו"ל  ישמש כמסמך נסיעה לכל דבר ועניין, למעט תוקפו הקצר.
	1.6 מסמך נסיעה זמני שינופק בארץ יינתן לאזרח ישראלי / תושב ישראל הזכאי / רשאי לקבל מסמך נסיעה בהתאם להוראות נוהל הדרכונים, אך מפאת קוצר הזמן או דחיפות הנסיעה לא ניתן להמתין עד לקבלת מסמך הנסיעה הביומטרי. 
	1.7 בנוסף, בשלב זה לא ניתן לקבל בקשה למסמך זיהוי ביומטרי בנציגויות ישראל בחו"ל, לכן, בבקשה למסמך נסיעה בחו"ל יינתן מסמך נסיעה שאינו ביומטרי.
	1.8 בבקשה של אזרח ישראלי הנמצא בחו"ל לקבלת מסמך נסיעה, ניתן יהיה לנפק מסמך נסיעה  שאינו ביומטרי כדלהלן:
	1.8.1 מי שאינו תושב הארץ (שוהה מעל 5 שנים ברציפות בחו"ל ומגיע לביקורים קצרים מאוד בארץ המסתכמים בפחות ממאה ימים), ניתן לנפק בנציגויות ישראל בחו"ל מסמך נסיעה בתוקף לחמש שנים.
	1.8.2 לתושב הארץ, תוקף מסמך הנסיעה יינתן לשנה אחת בלבד.
	1.8.3 למי שדרכונו אבד / נגנב / הושחת בחו"ל, יינתן תמח"פ לשיבה לישראל, במקרים מיוחדים וע"י שיקול דעת הקונסול, ניתן לנפק מסמך נסיעה (דרכון או תעודת מעבר זמניים) בתוקף עד שנה. 
	1.8.4 מי שאינו זכאי לדרכון ישראלי, כדוגמת אזרח ישראלי המבקש דרכון במקום אובדן / גניבה / השחתה שניה ומעלה או עולה חדש / מתאזרח שלא השתקע בישראל, לא  ינופק לו דרכון אלא תמח"פ לשיבה לישראל, לחילופין ניתן יהיה להגיש בקשה לתמבד"ל.
	1.9 בעת הגשת בקשה למסמך נסיעה זמני בלשכות הרשות, על המבקש להגיש בנוסף גם בקשה למסמך נסיעה ביומטרי, בהתאם לנוהל בקשה למסמך נסיעה ביומטרי מספר 3.2.0008, בנוסף, יחתום המבקש על תצהיר כי ידוע שתוקף מסמך הנסיעה הזמני הוא לשנה בלבד, ועם קבלת מסמך הנסיעה הביומטרי ידוע לו כי עליו להחזיר את מסמך הנסיעה הזמני ללשכה ולהשתמש במסמך הנסיעה הביומטרי בלבד.
	1.10 מקום הגשת הבקשה.
	1.10.1 בישראל - תושב הארץ יגיש את בקשתו בלשכות בהן ניתן לקבל דרכון זה, והן: ירושלים, חיפה, תל-אביב, עפולה, באר שבע, אשדוד, אילת ונתב"ג, או בכל לשכה נוספת עפ"י החלטת מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה.
	1.10.2 בקשה לתמי"ל לתושב מזרח ירושלים, ניתן להגיש גם בלשכה ירושלים מזרח.
	1.10.3 בחו"ל - אזרח ישראלי הנמצא בחו"ל יגיש את בקשתו בנציגות ישראל במקום.
	1.11 להלן המקרים בהם ניתן לאשר בקשה לניפוק מסמך נסיעה זמני.
	1.11.1 מקרה חירום רפואי או הומניטרי של המבקש או בן משפחה מקרבה ראשונה.
	1.11.2 פטירה בחו"ל של בן משפחה של המבקש מקרבה ראשונה.
	1.11.3 למי שנדרש לצאת מישראל בדחיפות במשלחת מטעם המדינה.
	1.11.4 בזמן הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א – 1951.
	1.11.5 בזמן הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה, כדוגמת רעידת אדמה בהיקף נרחב במדינה.
	1.11.6 בזמן החלטה על תחילתה של תקופת הפעלת מערך משק לשעת חירום (מל"ח).
	1.11.7 מי שבדרכונו הביומטרי / הנוכחי אירעה תקלה של המשרד בהדפסת הפרטים / תמונה ותקלה זו מונעת ממנו מלצאת את הארץ.
	1.11.8 לחייל בשירות סדיר או בשירות קבע אשר עקב שירותו נמנע ממנו להגיש בקשה להנפקת מסמך נסיעה מבעוד מועד.
	1.11.9 למי שאמור לצאת מישראל כחלק מתא משפחתי (הורים וילדים קטינים) והוא היחיד שאין בידו מסמך נסיעה תקף.
	1.11.10 לאזרח שנזקק למסמך נסיעה לצורך כניסה לישראל ואין הוא יכול להגיש בקשה למסמך נסיעה ביומטרי במקום הימצאו, כדוגמת אזרחים ישראלים ששוהים ברצועת עזה ומבקשים להיכנס לישראל.
	1.11.11 מקרים מיוחדים ונוספים אם שוכנע ראש רשות האוכלוסין או מי שהוא הסמיך לכך, כי עניינו של המבקש דחוף והבקשה מוגשת בתום לב.
	1.12 ניפוק מסמך נסיעה זמני בנתב"ג
	ניפוק מסמך נסיעה זמני בנתב"ג בהתאם למקרים שפורטו לעיל ובתנאי שהבקשה הוגשה  עד 2 ימי עבודה  לפני מועד הנסיעה, הוכחת הנסיעה על-ידי הצגת כרטיס טיסה.
	1.13 מקרים בהם ניתן לסרב לנפק מסמך נסיעה זמני
	1.13.1 מקרה שאינו עומד בסעיף 1.11 לעיל
	1.13.2 אם קיים יסוד סביר לחשד בדבר קבלת תעודת זהות או מסמך נסיעה או ניסיון של המבקש לקבל תעודת זהות או מסמך נסיעה תוך מסירת פרטים כוזבים.
	1.14 תנאי להנפקת מסמך נסיעה זמני יהיה הגשת בקשה למסמך נסיעה ביומטרי. 
	2. מטרת הנוהל

	2.1 לקבוע את השיטה לטיפול בבקשה למסמך נסיעה זמני / מסמך נסיעה שאינו ביומטרי.
	2.2 לקבוע מי זכאי / רשאי לקבל מסמך נסיעה זמני / מסמך נסיעה שאינו ביומטרי.
	3. תנאים ודרישות

	על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים:
	3.1 נוכחות אישית.
	3.2 בבקשה למסמך נסיעה זמני המונפק בלשכות הרשות בארץ:
	3.3 בבקשה למסמך נסיעה שאינו ביומטרי המונפק בנציגות ישראל בחו"ל.
	4. הליך הטיפול

	4.1 עובד הרשות מקבל הבקשה יבדוק הפרטים והנסיבות בגינם נדרש מסמך נסיעה זמני וזאת בהתאם למידע שהוגש בטופס בקשה לאישור הנפקת מסמך נסיעה זמני (דר/12) ובהתאם למסמכים שהוצגו בפניו התומכים בבקשה.
	4.2 עובד הרשות מקבל הבקשה יבדוק את הפרטים והמסמכים המצורפים לבקשה, ויוודא שהמבקש ממלא את כל התנאים לקבלת דרכון לאומי.
	4.3 עובד הרשות מקבל הבקשה יעביר את הבקשות הנ"ל לבעל תפקיד בלשכה שהוסמך לכך, למתן החלטה, בעל התפקיד שהוסמך ירשום החלטתו ונימוק לכך על טופס "בקשה לאישור הנפקת מסמך נסיעה זמני (דר/12)".
	4.4 המשך הליך הטיפול בבקשה למסמך נסיעה זמני בהתאם להחלטה בלשכה:
	4.4.1 אושר, ניתן לנפק מסמך ניסעה זמני. 
	4.4.2 לא אושר, אין לנפק מסמך נסיעה זמני.
	4.4.3 בכל סוג של החלטה, חובה לתייק / לסרוק את טופס  "בקשה לאישור הנפקת מסמך נסיעה זמני (דר/12)", בתיק האישי של המבקש.
	4.5 נוהל הגשת בקשה, בדיקה ואישור בקשה למסמך נסיעה זמני  ייעשו על פי הכללים שנקבעו בנוהל בקשה לדרכון / תעודת מעבר מספר 3.2.0001 ובכללם, בדיקת רמ"ד, אזרחות, אסמכתאות וכו'.
	4.6 בבקשה למסמך נסיעה לקטין, יש לפעול בנוסף עפ"י האמור בנוהל הטיפול בבקשה לדרכון / תעודת מעבר לקטין מספר 3.2.0002.
	4.7 בקשה למסמך נסיעה  המוגשת בנציגות ישראל בחו"ל:
	עד למועד שבו ניתן יהיה לקבל בנציגויות ישראל בחו"ל בקשות להנפקת מסמכי נסיעה ביומטריים, להלן המקרים בהם ניתן לנפק מסמך נסיעה  שאינו ביומטרי בחו"ל.
	4.7.1 אזרח ישראלי המבקר בחו"ל (לתקופה קצרה) ואשר מסמך הנסיעה שלו אבד, נגנב או הושחת, וברצונו להמשיך לבקר בחו"ל תקופה נוספת, ובלבד שמדובר במקרה ראשון של אובדן, גניבה או השחתת דרכון.
	4.7.2 אזרח ישראלי המתגורר בחו"ל דרך קבע, ומבקש לחדש את מסמך הנסיעה שברשותו, במקרה כזה יש לקבל בקשה למסמך נסיעה שאינו ביומטרי .
	4.7.3 אזרח ישראלי השוהה בחו"ל ועפ"י הנהלים יש לנפק לו תמח"פ לשיבה לישראל, אולם מפאת אילוצים של חוסר אפשרות לטיסה ישירה לארץ או לטיסה ללא מעבר גבול, ניתן לנפק מסמך נסיעה שאינו ביומטרי בתוקף של חודש בלבד, עם הגבלה גיאוגרפית ולשיבה לישראל.
	4.7.4 במקרה של אזרח ישראלי, שלא מימש ביקור בישראל במשך 10 שנים ויותר, ומבקש מסמך נסיעה, ומצהיר כי בכוונתו לממש בקרוב (תוך חודשים מספר) ביקור בישראל.
	4.8 אזרח ישראלי שקיבל מסמך נסיעה זמני בארץ, ותוקף מסמך נסיעה זה פג (לאחר שנה) ובתקופה זו לא הסדיר ענייניו מול לשכת רשות האוכלוסין לקבלת מסמך נסיעה ביומטרי, לא ניתן לנפק לו מסמך נסיעה זמני נוסף, ועליו להגיש בקשה למסמך ניסעה ביומטרי.
	4.9 מקרים מיוחדים של בקשה נוספת למסמך נסיעה זמני, יועברו למחלקה למרשם ודרכונים עם הסברים ומסמכים תומכים בבקשה, לברור והחלטה.
	4.10 אזרח ישראלי שקיבל מסמך נסיעה  זמנ שצופקו קצר משנה, לא ניתן להאריך תוקפו עד להשלמת שנה מיום שנופק. למעשה, לא ניתן להאריך תוקף מסמך נסיעה זמני.
	4.11 את טופס הבקשה למסמך נסיעה זמני (דר/11) וטופס ההחלטה להנפקת מסמך נסיעה זמני (דר/12) ומסמכים נוספים שצורפו לבקשה יש לשלוח לסריקה ולתיוק בתיק האישי.
	4.12 בנוסף, יש לתייק בתיק האישי גם את המסמכים שצורפו לבקשה כגון: תצהירים על אובדן או השחתה, פסק דין, הסכמת הורים וכו'.
	5. החוק וסעיפיו

	5.1 חוק הדרכונים התשי"ב-1952
	5.2 תקנות הדרכונים, התש"ם - 1980.
	6. נספחים

	6.1 בקשה לדרכון זמני / תעודת מעבר זמניים (דר/11).
	6.2 בקשה לאישור הנפקת מסמך נסיעה זמני (דר/12)
	6.3 בקשה לדרכון / תעודת מעבר (דר/1) (לשימוש הנציגויות)
	דר
	הבקשה אושרה ע"י    לאחר ניפוקו נבדק ע"י   נחתם ע"י
	דר / 11
	לשימוש המשרד
	סוג המסמך 
	סוג המסמך
	     
	שם מקבל/ת הבקשה
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	הלשכה ב-
	מיקוד
	כניסה
	דירה
	בית
	הרחוב
	הישוב
	אצל משפחת
	כתובת למשלוח הדרכון / תעודת מעבר
	מיקוד
	כניסה
	דירה
	בית
	הרחוב
	הישוב
	טלפון נוסף
	טלפון נייד
	המען
	יום
	חודש
	שנה
	יום
	חודש
	שנה
	תאריך רישום כעולה
	המצב האישי
	המין
	תאריך הלידה
	ארץ הלידה
	מקום הלידה (ישוב)
	בלועזית
	בעברית
	בלועזית
	בלועזית
	בעברית
	שם הנעורים לנשוי/אה
	השם/ות הפרטי/ים הקודם/ים
	השם הפרטי
	מספר הזהות
	שם המשפחה
	דר / 1
	פרטי מבקש/ת השרות
	לשימוש המשרד
	בעברית
	שם המשפחה הקודם (לא שם נעורים)
	בלועזית
	בעברית
	בלועזית
	בעברית
	שם האם
	שם האב

	דר
	הדרכה:  רשאי להגיש ההסכמה המבקש/ת עבור עצמו/ה בלבד או עבור ילדיו הקטינים, נוכחות אישית של המבקש/ת בלשכה חובה,
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