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נוהל הטיפול בבקשה לדרכון  /תעודת מעבר לקטין
.1

כללי
1B

 1.1בקשה לדרכון עבור קטין תוגש ע"י הוריו או ע"י האפוטרופוס ,מאחר וקטין אינו רשאי
7B

להגיש בקשה למסמך נסיעה על שמו.
 1.2קטין – מי שטרם מלאו לו  18שנה.
8B

 1.3תקופת תוקפו של דרכון לקטין
9B

בתקנה 6א' לתקנות הדרכונים נקבע כי "תקופת תוקפו המירבי של דרכון הניתן לקטין
10B

יהיה חמש שנים" .לכן ,תוקפו של דרכון לקטין יהיה לחמש שנים בלבד ללא יכולת
להאריך תוקפו מעבר לתקופה זו .המועד הקובע הנו הגיל בעת הוצאת הדרכון.
 1.4הסכמת הורים להנפקת דרכון לקטין
1B

 1.4.1כאשר ההורים נשואים זה לזו:
12B

 1.4.1.1בקשה לדרכון עבור קטין רשאי להגיש אחד ההורים .אין צורך בהסכמת
13B

ההורה השני בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב-
 1962הקובע כי "חזקה על ההורה שהסכים לפעולת רעהו כל עוד לא הוכח
היפוכו של דבר".
 1.4.1.2במקרה בו נמסר למשרד ,אם בכתב ואם בעל-פה על התנגדות אחד ההורים
14B

להוצאת דרכון לילדם הקטין ,או אם נתקבל מידע בדבר פרידה והליכי
גירושין של ההורים ,חובה לדרוש הסכמת שני ההורים בלשכה למתן דרכון,
או המצאת פסק דין של בית משפט מוסמך המאשר ניפוק דרכון לקטין
בהסכמת ההורה מגיש הבקשה בלבד.
 1.4.2כאשר ההורים אינם נשואים זה לזו:
15B

 1.4.2.1יש לקבל הסכמת שני ההורים למתן דרכון לקטין ,פרט למקרה בו ההורה
16B

מגיש הבקשה מציג פסק דין או הסכם גירושין מקורי ומאושר על ידי בית
המשפט המציין כי האפוטרופסות הבלעדית על הקטין ניתנה לאותו הורה
מגיש הבקשה ,או פסק דין הקובע כי אותו הורה רשאי לבקש דרכון עבור
הקטין ללא צורך בהסכמת ההורה השני.
 1.4.2.2יש לבדוק היטב אם נקבע בהסכם גירושין )שקיבל תוקף של פסק דין( ו/או
17B

בפסק הדין מפורשות שניתן להנפיק דרכון לקטין בהסכמת אחד ההורים
בלבד.
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 1.4.3הגבלת תוקף דרכון עפ"י פסק דין  -אסמכתא  - 81הדרכון הוגבל על סמך פסק דין
18B

של בית משפט או בית דין או בהסכם גירושין בין ההורים לגבי ילדם.
 1.5מסמך נסיעה ביומטרי:
19B

בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי
ובמאגר מידע ,התש"ע – ) 2009תיקון תשע"ז( מסמך נסיעה חדש )דרכון לאומי ,דרכון
עסקי ,תמבד"ל ותמי"ל( עם מרכיבים ביומטריים יינתן לכלל התושבים בכל לשכות
הרשות ובמקומות נוספים שיורה ראש רשות האוכלוסין או מי שהוא הסמיך לכך.
.2

מטרת הנוהל
2B

 2.1לקבוע את השיטה לטיפול בבקשה לדרכון/תעודת מעבר לקטין.
20B

 2.2נוהל הטיפול בקטין בעל אזרחות כפולה שהגיע לישראל בגפו לביקור קצר בארץ.
21B

.3

תנאים ודרישות
3B

2B

על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים:

 3.1בעל אזרחות ישראלית.
 3.2נוכחות אישית.
 3.2.1בבקשה לקטין ,נוכחות הקטין חובה ,נוכחות אישית של ההורה/ים כדלהלן:
 3.2.1.1קטין שהוריו נשואים זה לזו ,חובת נוכחות אישית בלשכה של הקטין ואחד
ההורים.
 3.2.1.2קטין שהוריו אינם נשואים זה לזו ,יש לקבל הסכמת שני ההורים למתן דרכון
לקטין ,פרט למקרה בו ההורה מגיש הבקשה:
 3.2.1.2.1מציג פסק דין או הסכם גירושין מקורי ומאושר על ידי בית המשפט
המציין כי אותו הורה רשאי לבקש הנפקת דרכון לקטין ללא צורך
בהסכמת ההורה השני.
 3.2.1.2.2או מציג פסק דין הקובע כי האפוטרופסות הבלעדית על הקטין ניתנה
לאותו הורה מגיש הבקשה.
 3.2.1.2.3הצהרה בכתב של ההורה מגיש הבקשה כי ,ידוע לו שפסק דין או
הסכם גירושין שהוצג על-ידו הנו האחרון שהוצא.
 3.2.1.3הורה השוהה בחו"ל יכול לתת את הסכמתו בשגרירות ישראל בחו"ל.
 3.2.1.4הסכמת הורה שניתנה בחו"ל תועבר בדואר ובדוא"ל ללשכת הרשות לתיוק
בתיק האישי.
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 3.2.2בבקשה לאדם שמונה לו אפוטרופוס ,נוכחות אישית של האדם שמונה לו
אפוטרופוס והאפוטרופוס/ים חובה.
 3.2.2.1חובה על האפוטרופוס/ים להציג אסמכתאות )צו אפוטרופסות  /פסק-דין(
בדבר היותו/ם נציגו/ם החוקי של האדם שמונה לו אפוטרופוס.
 3.2.2.2כאשר מדובר בקטין שמונה לו אפוטרופוס ,ככל שלא נשללה האפוטרופסות
הטבעית של הוריו ,נדרשת גם הסכמת ההורים להנפקת הדרכון אלא אם
נקבעה בצו סמכותו של האפוטרופוס לבקש דרכון ללא הסכמת ההורים.
 3.2.2.3בכל בקשה של אדם שמונה לו אפוטרופוס יש לטפל במלוא תשומת הלב
וברגישות הנכונה ,ולהתאים את אופן הטיפול למבקש.
 3.3הצגת תעודת הזהות
 3.3.1בבקשה לקטין:
 3.3.1.1הצגת תעודת הזהות של ההורה/ים.
 3.3.1.2קטין מעל גיל  ,16הצגת תעודת זהות חובה ,וקטין מתחת לגיל  16אין חובה
להציג ת"ז ,אלא אם נופקה לו תעודת זהות לפני גיל  ,16שאז חובה עליו
להציג את תעודת הזהות.
 3.3.2בבקשה לאדם שמונה לו אפוטרופוס:
 3.3.2.1הצגת תעודת הזהות של כל האפוטרופוס/ים בהתאם למפורט בסעיף 3.2.2
לעיל.
 3.3.2.2במידה ונופקה לאדם שמונה לו אפוטרופוס תעודת זהות ,חובה להציגה.
 3.4הצגת דרכון לאומי  /תעודת מעבר קודמים במידה ונופקו בעבר.
 3.5מקום הגשת הבקשה -ניתן להגיש הבקשה בכל לשכה של הרשות.
 3.6מילוי טופס בקשה לדרכון  /תעודת מעבר ביומטריים )דר.(41/
 3.7הסכמת המבקש לשמירת טביעות האצבע במאגר הביומטרי:
 3.7.1בבקשה לקטין מעל גיל  ,16במידה והקטין מסכים לשמירת תמונות שתי טביעות
האצבע במאגר הביומטרי ,על אחד ההורים והקטין לחתום על טופס הסכמה
להכללת טביעות אצבע במאגר הביומטרי – "טופס הסכמה לקטין מעל גיל / 16
אדם שמונה לו אפוטרופוס" )מר39/א( ,לאחר מתן דף הסבר לקטין ,אלא אם כן
אחד ההורים הודיע מראש על סירובו ,במקרה כזה חובה לקבל הסכמת שני
ההורים ואין לקבל הסכמת הורה אחד.
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 3.7.2בבקשה לקטין מתחת לגיל  ,16לא ניתן לקבל הסכמה ולא ניתן לשמור תמונות
טביעות האצבע במאגר הביומטרי.
 3.7.3בבקשה לאדם שמונה לו אפוטרופוס ,במידה ומסכים לשמירת תמונות שתי
טביעות

האצבע

במאגר

הביומטרי,

על

האדם

שמונה

לו

אפוטרופוס

והאפוטרופוס/ים )לגבי קטין -כולל הורים ובתנאי שלא נשללה אפוטרופסותם בצו(
לחתום על טופס "הסכמה להכללת טביעות אצבע במאגר הביומטרי לקטין מעל
גיל  / 16אדם שמונה לו אפוטרופוס" )מר .(39/ככל שהאדם מבין בדבר – יחתום
גם הוא בנוסף לחתימת האפוטרופוס.
 3.8תמונות – ככלל אין צורך בהמצאת תמונות על-ידי המבקש ,אולם במקרים שיפורטו להלן
יש לצרף תמונה העומדת בדרישות האיכות.
 3.8.1קטין מעל גיל  ,6ולאחר שבוצעו  6נסיונות צילום ,ואף תמונה לא עמדה בדרישות
האיכות.
 3.8.2קטין עד גיל  ,6ההורים רשאים לבחור עפ"י בהתאם לאחת מהאפשרויות הבאות:
 3.8.2.1הבאת תמונה מודפסת העומדת בדרישות האיכות ולבקש לסרוק למערכת.
 3.8.2.2לבקש לצלם את הקטין בלשכה.
 3.8.3אולם ,קטין שצולם ולאחר שבוצעו  6ניסיונות צילום ,אף תמונה לא עמדה
בדרישות האיכות )ובהתאם לתקנות( יש לדרוש מההורים להביא תמונה מודפסת
העומדת בדרישות האיכות.
 3.9הצגת מסמך נסיעה או תעודת עולה לצורך רישום תעתיק השמות בלועזית ,לא חובה.
 3.10המצאת אישור וראיות נוספות במידת הצורך ובהתאם לנסיבות המקרה.
 3.11תשלום אגרה  -בהתאם ללוח האגרות ,במקרים בהם נדרש תשלום אגרה ,יש לוודא לפני
תחילת קבלת הבקשה כי למבקש יש אפשרות ואמצעי תשלום.
.4

הליך הטיפול
4B

 4.1עובד הרשות המקבל את טופס הבקשה יבדוק את הפרטים והמסמכים המצורפים
23B

לבקשה ,ויוודא שלגבי המבקש מתמלאים כל התנאים.
 4.2עובד הרשות יזהה את ההורה מגיש הבקשה מול תעודת הזהות שהציג .ובמידה והציג
24B

גם דרכון ישראלי קודם של הקטין ,יזהה את הקטין גם עפ"י הדרכון.
 4.3במידה ושני ההורים התייצבו בלשכה להגשת הבקשה ,עובד הרשות יזהה את ההורים
25B

עפ"י תעודות הזהות שברשותם ויחתים את ההורים על גבי טופס הבקשה במקומות
המיועדים לכך בטופס.
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 4.4במידה ולקטין מלאו  16שנים או קטין מתחת לגיל  16שנופקה לו תעודת זהות ,חובה על
26B

עובד הרשות לזהות הקטין עפ"י תעודת הזהות שלו ולהחתימו על גבי טופס הבקשה
במקום המיועד לכך וזאת בנוסף לחתימת ההורה/ים.
 4.5מקבל הבקשה יכנס למערכת אביב ויבצע:
27B

 4.5.1בדיקת תעודת זהות של ההורים ושל הקטין ,מול קובץ מרשם האוכלוסין ומול
28B

התמונות שצורפו לבקשה כפי שפורט בסעיפים  4.1עד  4.4בנוהל הטיפול
בבקשה לדרכון ראשון מספר .3.2.0001
 4.5.2בדיקת אזרחות של ההורה והקטין )לפחות אחד ההורים חייב להיות אזרח(.
29B

 4.5.3כאשר מגיע הורה אחד בלבד  -בדיקת מצב משפחתי של ההורה ,על-מנת לראות
30B

ולוודא כי שני הוריו נשואים זה לזו.
 4.5.4בדיקת הגבלות – עובד הרשות מקבל הבקשה יוודא שאין הגבלת רמ"ד – "רשימה
31B

מיוחדת דרכונים" ברשומת הקטין ,בנוסף יש לבדוק גם הגבלות אחרות המופיעות
ברשומתו וכן הערות שנרשמו בגיליון הרישום הממוחשב.
 4.5.5בדיקת דרכון קודם  -במידה ולקטין הונפק דרכון בעבר ,יידרש להמציאו.
32B

 4.6ילד )מעל גיל  (6שיודע לחתום יתבקש לחתום במקום המיועד לחתימת המבקש.
3B

 4.7הסכמת ההורים:
34B

 4.7.1מתי מספיקה הסכמת הורה אחד:
35B

 4.7.1.1ההורים נשואים זה לזו ואין מידע שאחד מהם מתנגד להנפקת דרכון.
36B

 4.7.1.2כאשר ההורה השני נפטר.
37B

 4.7.1.3אין הכרה באבהות על הקטין ,דהיינו  -לא קיים מידע בדבר זהות ההורה
38B

הנוסף.
 4.7.1.4הורה גרוש/ה שעלה לבדו עם ילדו הקטין לארץ וההורה השני לא נכנס
39B

לארץ.
 4.7.1.5הורים שאינם נשואים ויש להם פסק דין המסמיך את ההורה המבקש לקבל
40B

דרכון ללא צורך בהסכמת ההורה השני או פסק-דין המעניק להורה המבקש
אפוטרופסות בלעדית על הקטין.
 4.7.2מתי חובת הסכמת שני ההורים:
41B

 4.7.2.1ההורים נשואים זה לזו ויש מידע שהם פרודים או שאחד מהם מתנגד
42B

להנפקת דרכון )בין מידע בכתב בין מידע בעל-פה(.
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 4.7.2.2ההורים אינם נשואים זה לזו )היו נשואים זה לזו והתגרשו ,או שלא נישאו זה
43B

לזו( ,ואין לאחד מהם פסק-דין או הסכם גירושין שקיבל תוקף של פס"ד,
המסמיך את אותו ההורה לבקש דרכון עבור הקטין ללא צורך בהסכמת
ההורה השני ,או פסק דין המעניק לו אפוטרופסות בלעדית על הקטין.
 4.7.2.3אם רווקה ויש הכרה באבהות על הקטין.
4B

 4.7.3הסכמת ההורים יכולה להינתן בכל אחת מאפשרויות הבאות:
45B

 4.7.3.1בכל אחת מלשכות רשות האוכלוסין בארץ.
46B

 4.7.3.2בכל אחת מנציגויות ישראל בחו"ל.
47B

 4.7.3.3בפני עורך דין או נוטריון בארץ.
48B

 4.7.3.4בפני עו"ד בחו"ל המוכר ע"י הנציגות ושהתקבל באמצעותם.
49B

 4.7.3.5בפני נוטריון בחו"ל כאשר האישור על ההסכמה בפני הנוטריון אומת ואושר
50B

כנדרש )מאומת בחותמת אפוסטיל ) (APOSTILLEאו שרשרת חתימות(
ומתורגם לעברית.
 4.7.3.6הסכמת הורה שנמצא במאסר או במעצר תינתן בפני מפקד הכלא  /מפקד
51B

בית המעצר ו/או קצין אסירים ,המאשרים )בחתימה וחותמת( את קבלת
ההסכמה למתן דרכון מאותו הורה.
 4.7.3.7לגבי חולים ומאושפזים ,בנוסף לאמור בסעיף  ,4.7.3.3ניתן לתת הסכמה
52B

בפני מנהל בית החולים  /מנהל המחלקה בה מאושפז ההורה החולה ואותו
מנהל בית חולים  /מנהל מחלקה מאשר )בחתימה וחותמת( כי ההסכמה
למתן דרכון מאותו הורה ניתנה בפניו.
 4.7.4זיהוי נותן הסכמה כאמור בסעיף  4.7.3עפ"י:
53B

 4.7.4.1בארץ ,הצגת תעודת הזהות של הורה – חובה בפני מקבל ההסכמה.
54B

 4.7.4.2בחו"ל ,הצגת מסמך נסיעה תקף של הורה – חובה בפני מקבל ההסכמה.
5B

 4.7.5אין חובה כי שני ההורים יגיעו יחד ללשכה למתן הסכמה ,ההסכמה יכולה להינתן
56B

ולהתקבל בלשכות שונות ובמועדים שונים ,אולם ,בעת הגעת הקטין ללשכה וביצוע
ההרכשה ,חובה לקבל את הסכמת שני ההורים בטרם ביצוע ההרכשה.
 4.7.6הסכמת הורה למתן דרכון שניתנת בלשכה אחרת ,תינתן על טופס "הסכמת הורה
57B

לניפוק  /הארכת תוקף דרכון לילדו הקטין השוהה בארץ" )דר ,(58/תירשם בגיליון
רישום הסכמת ההורה ,והטופס הנ"ל יועבר לאחר שיסרק במייל ללשכה בה
הוגשה הבקשה ,הטופס המקורי יתויק בתיקו האישי של הקטין.
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 4.7.7הלשכה מקבלת הבקשה ,תבצע הרכשה ביומטרית ותנפק הדרכון על-סמך
58B

הרישום בגיליון הרישום או קבלת המייל )ניתן להסתפק באחד מהשניים(.
 4.7.8במקרים בהם ההורים מבקשים לתת הסכמה גורפת לניפוק דרכון לקטין עד הגיעו
59B

לגיל בגירות ,הם רשאים לעשות זאת בטופס הסכמת הורה לניפוק ו/או הארכת
תוקף דרכון לילדיו הקטינים עד הגיעם לגיל בגירות )דר.(64/
 4.7.9כאשר ניתנת הסכמה עד לגיל בגרות ,יש לסרוק את ההסכמה למערכת "אביב"
60B

ולתייקה בתיק האישי של הקטין ,יש לציין זאת בגיליון הרישום של הקטין.
 4.8הגשת בקשה לדרכון על-ידי קטין בלבד
61B

במידה והמבקש קטין המגיע ללשכה לבדו ,מציג תעודת זהות של ההורים ומבקש דרכון,
62B

עובד הרשות יבדוק בתעודת הזהות של ההורה ובמערכת אביב מהו מצבם המשפחתי
של הורי הקטין ,וכן יבדוק שהקטין רשום בתעודת הזהות של ההורה שהוצגה:
 4.8.1אם ההורים נשואים זה לזו ,עובד הרשות ידריך את המבקש הקטין כי עליו להופיע
63B

אישית בליווי אחד ההורים עם תעודת הזהות של אותו הורה לשם הגשת בקשה
וחתימה על הסכמה לניפוק דרכון ,בכפוף לאמור לעיל.
 4.8.2אם ההורים אינם נשואים זה לזו ,יש לפעול בהתאם לסעיף  4.7לעיל.
64B

 4.9בקשה לדרכון עבור קטין שלא רשום לגביו שם האב
65B

 4.9.1עובד הרשות יבדוק במערכת אביב אם אבי הילד מסר הצהרת הכרה באבהות ,או
6B

שזו נקבעה בפס"ד .במידה וקיימת הכרה באבהות או ישנו פס"ד הקובע אבהות,
יש לדרוש את הסכמתו של האב בטרם ניפוק הדרכון.
 4.9.2במידה ולא ניתנה הכרה באבהות או שלא נקבעה האבהות ,האם רשאית להגיש
67B

בקשה לדרכון עבור בנה.
 4.9.3כאמור לעיל ,במידה וניתנה הכרה באבהות לגבי הקטין ,האב יידרש לתת את
68B

הסכמתו ,במקרה של אי הסכמת האב ,נדרשת הצגת פסק דין המאפשר הנפקת
דרכון בהסכמת האם בלבד.
 4.9.4במקרים בהם רשום בגיליון רישום הערה בדבר תמ"ש אבהות יש לבדוק מול
69B

הדסק הרלוונטי בטרם הנפקת דרכון.
 4.9.5במידה וניתנה הכרה באבהות לגבי הקטין ,בשום מקרה אין לשלוח מכתב
70B

להורה השני ,ולהמתין  21יום כפי שנוהגים במקרים מיוחדים להורים שהיו
נשואים זה לזו והתגרשו.
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 4.10הורה גרוש שעלה לארץ עם ילדו הקטין
71B

הורה גרוש שעלה לישראל עם ילדו הקטין ,וההורה השני נתן הסכמה בנוגע
72B

לאפוטרופסות בלעדית של ההורה שעלה עם הקטין בנציגות ישראל בחו"ל לפני העלייה,
לפיכך לפני מתן דרכון יש לבדוק אם ההורה השני נכנס גם הוא לארץ ,במידה ונכנס יש
לדרוש הסכמתו ,במידה ולא נכנס אין לדרוש ראיות נוספות ,וניתן לנפק דרכון בהתבסס
על ההסכמה שניתנה לפני העלייה.
 4.11הורה שנפטר
73B

 4.11.1אם ההורה השני נפטר ,על ההורה שמגיש את הבקשה למסור הסכמתו על טופס
74B

הבקשה ,ובהתאם לאמור בסעיף  4.7.1.2לא תידרש הסכמה של גורם נוסף.
 4.11.2במקרה של התנגדות סבים ,סבתות  -אין לעכב הבקשה אלא עפ"י פסק-דין.
75B

 4.12התנגדות הורה להנפיק דרכון לילדו/יו הקטין/נים
76B

במידה ואחד ההורים פונה ללשכה ומבקש שלא להנפיק דרכון לילדיו הקטינים כיוון שהוא
7B

נמצא בהליכי גירושין מבן/בת זוגו ,או שכבר התגרש ,או מכל סיבה אחרת ,עובד הרשות
יבקש מההורה מכתב המפרט את בקשתו ואת הסיבות לכך .עובד הרשות המוסמך לכך
יקבל את בקשת אותו הורה לאי-ניפוק מסמך נסיעה ,ירשום הערה מתאימה בגיליון
רישום ,יוסיף הגבלה "אחר" ברשומתו של הילד הקטין עם פירוט הסיבה ,יסרוק את
המכתב של ההורה לתיקו האישי של הקטין ,ויעביר את החומר לממונה מרשם ודרכונים
במטה על מנת לכלול את הילדים ברשימת מנועי דרכון )רמ"ד(.
 4.13זכאות הורה גרוש המחזיק בילדים  -אפוטרופסות בלעדית
78B

 4.13.1עובד הרשות יזהה את ההורה מגיש הבקשה עפ"י תעודת הזהות שלו .במידה
79B

ורשום כי אינו נשוי להורה השני )גרוש ממנו/ה( יידרש להוכיח את זכאותו להגשת
הבקשה עפ"י אחת מהאפשרויות הבאות:
 4.13.1.1הסכמה בכתב של ההורה השני בפני עובד הרשות בלשכה  /נציגות ישראל
80B

בחו"ל  /באמצעות עורך דין בארץ ,כמפורט לעיל.
 4.13.1.2צו בית משפט הקובע כי ניתן להוציא דרכון או להכליל את הילד בדרכונו של
81B

ההורה המבקש ללא הסכמת ההורה השני.
 4.13.1.3המצאת פסק דין או הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין בו נקבע באופן
82B

ברור ומוחלט שלהורה מגיש הבקשה ניתנה אפוטרופסות בלעדית על
הילד ואין בהסכם  /בפסה"ד כל הוראה המגבילה מתן מסמך נסיעה לילד או
להוצאתו מן הארץ .פסק דין או הסכם המוצג חייב להיות האחרון שניתן ,לכן
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יידרש ההורה להצהיר בכתב כי לא ניתנה החלטת בית משפט )פסק דין( או
הסכם נוסף )בנוגע לילד( בתאריך מאוחר לזה שהמציא.
83B

יודגש  -הסכם הגירושין חייב להיות מאושר על ידי בית משפט ולקבל

תוקף של פסק דין של בית משפט.
 4.13.1.4במידה והומצא הסכם גירושין שלא קיבל תוקף של פסק דין ,אין להתייחס
84B

אליו.
 4.13.2הוצג צו מבית הדין הרבני המאפשר ניפוק דרכון לקטינים ללא הסכמת אחד
85B

ההורים ,יש לבדוק האם צו בית הדין הרבני ניתן בסמכות .לכן ,יש לבקש מההורה
מגיש הבקשה את הסכם הגירושין המקורי ,ופרוטוקול הדיון בבית הדין .להעבירם
למחלקת מרשם ודרכונים לבחינת הסוגיה  /לקבלת החלטה.
 4.13.3במידה ומוצגת החלטה מבית הדין השרעי לגבי מוסלמים המאפשרת הנפקת
86B

דרכון ללא הסכמת אחד ההורים ,יש לפעול על-פיו.
 4.13.4במקרה של המצאת פסק דין מבימ"ש לענייני משפחה המאפשר לנפק דרכון
87B

בצורה חד משמעית ללא צורך בהסכמת ההורה השני וללא ציון של מתן ערבויות
או הגבלות לתוקף הדרכון ,ניתן לנפק דרכון לחמש שנים והוספת הגבלה .81
 4.13.5פסק דין שיש בו החלטה שההורה מגיש הבקשה רשאי לבדו להגיש בקשה לדרכון
8B

ללא הסכמת ההורה השני של הקטין ,בכפוף לערבויות כספיות וכו' או שתוקפו של
הדרכון מוגבל לתקופה קצרה יש לנפק דרכון לתוקף של עד שנה בלבד )במקרים
מיוחדים לשישה חודשים בהתאם לפסק הדין( ולהוסיף הגבלה .81
 4.14הסכם גירושין המעניק להורה השני זכויות שונות
89B

סעיף זה מתייחס רק להורים שהיו נשואים זה לזו והתגרשו ,ואינו מתייחס למקרים
90B

אחרים כדוגמת :אם רווקה ואב שהכיר באבהות ,אפוטרופסים וכו'
 4.14.1במידה ונקבע בהסכם הגירושין כי להורה מגיש הבקשה סמכות החזקה/משמורת
91B

על הילד ולהורה השני נקבעו זכויות שונות כגון :ביקורים ,זכות לקביעת חינוכו וכו',
יידרש המבקש להמציא את הסכמתו של ההורה השני למתן השירות.
 4.14.2במידה וההורה המבקש אינו יכול להמציא הסכמה זו ,בטענה כי אין לו קשר עם
92B

ההורה השני ,ואינו יודע את כתובתו ומוכיח את טענותיו על-פי אישורים ומסמכים
המוכיחים שההורה השני אינו מקיים כל קשר עם הקטין ,עליו להמציא לפחות
שלושה אישורים  /הוכחות עפ"י הפירוט הבא:
 4.14.2.1מסמך מביטוח לאומי על תשלום מזונות במקום ההורה.
93B
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 4.14.2.2אישור משירותי הרווחה כי ההורה השני אינו מקיים קשר עם הקטין.
94B

 4.14.2.3הוכחה כי ההורה השני נמצא בחו"ל מעל  5שנים ברציפות ללא ביקורים
95B

בארץ ,ולכן אינו מקיים קשר עם הקטין.
 4.14.2.4מכתב  /אישור מיועצת בית הספר שידוע להם כי ההורה השני אינו מקיים
96B

כל קשר עם הילד.
 4.14.3עובד הרשות מקבל המסמכים והשתכנע באופן מוחלט כי ההורה השני אינו מקיים
97B

קשר עם ילדו ,ישלח להורה השני מכתב עפ"י הנוסח )המצוי בנספח( הודעה זו
תישלח בדואר רשום וגם בדואר רגיל ,על פי המען של ההורה השני הרשום
במרשם האוכלוסין )במידה וידוע מען נוסף של ההורה השני יש לשלוח העתק
מהמכתב בדואר רשום גם למען השני(.
 4.14.4במידה והמכתב שנשלח חזר מהדואר מבלי שנתקבל ניתן לנפק דרכון לשנה אחת
98B

עם אסמכתא .81
 4.14.5הנפקת הדרכון להורה המבקש תעוכב  21יום מתאריך משלוח המכתב /
9B

ההודעה כדי לאפשר להורה השני לבצע כל פעולה שימצא לנכון כדי למנוע את
יציאתו של הילד מן הארץ ,ובכלל זה הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ.
 4.14.6במידה והמכתב לא חזר בדואר לאחר  21יום ,ולא התקבלה כל התייחסות
10B

מההורה השני ,יש לפעול ביום ה 22-ולנפק דרכון לשנה עם אסמכתא ) 81כל
זאת במידה ולא נתקבלה התנגדות ההורה השני(.
 4.14.7במידה ונתקבלה התנגדות ההורה ,יש להודיע להורה המבקש על התנגדות זו,
10B

ולהודיעו כי לא ניתן לנפק דרכון אלא עפ"י פסק-דין מבית משפט המאשר הנפקת
דרכון לקטין בהסכמת הורה אחד וללא צורך בהסכמת ההורה השני.
 4.14.8במידה וההורה השני נתן הסכמתו לניפוק דרכון ,יינתן לקטין דרכון ללא הגבלות.
102B

 4.15התנגדות ההורה השני להוצאת דרכון לקטין
103B

 4.15.1הורה שמתנגד להוצאת דרכון לילדו הקטין אך להורה השני מגיש הבקשה
104B

לדרכון יש אפוטרופסות בלעדית על הקטין ,על-פי פסק דין ,יש למסור
להורה המתנגד כי יונפק דרכון לקטין על פי החלטת בית המשפט.
 4.15.2במקרים בהם נרשם בפסק הדין כי להורה מגיש הבקשה יש חזקה או
105B

משמורת בלעדית על הקטין ,אין הדבר אומר כי למגיש הבקשה
אפוטרופסות בלעדית על הקטין ולכן אין לנפק דרכון ויש לקבל הסכמת
ההורה השני.
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 4.16הגשת בקשה לדרכון על-ידי אפוטרופוס של הקטין
106B

 4.16.1כאשר אפוטרופוס של קטין מגיש הבקשה לדרכון עבור הקטין שבחסותו ,ידרוש
107B

עובד הרשות צו מינוי אפוטרופסות בלעדית מבית משפט ,אולם במקרים בהם
נקבע כי האפוטרופוס מגיש הבקשה הוא אפוטרופוס נוסף )על ההורים או שיש
מספר אפוטרופוסים נוספים לקטין( חובה לקבל הסכמת כל האפוטרופוסים.
 4.16.2במידה ובצו האפוטרופסות רשום אפוטרופוס אולם לא נרשם שמדובר באפוטרופוס
108B

בלעדי ולקטין רשומים הורים יש לבקש את הסכמת כל הגורמים ,לרבות ההורים
והאפוטרופוס.
 4.16.3הצו חייב להיות במקור או העתק מתאים למקור ולא צילום.
109B

 4.16.4עובד הרשות ידרוש ממגיש הבקשה הצהרה בכתב שידוע לו שצו מינוי
10B

האפוטרופסות שהציג הוא הצו האחרון שהוצא.
 4.16.5עובד הרשות יזהה את האפוטרופוס מול תעודת הזהות שלו ויחתימו על גבי טופס
1B

הבקשה לדרכון.
 4.16.6במידה ובצו מינוי האפוטרופסות רשומים מספר אפוטרופוסים ,יידרשו כולם
12B

להזדהות ולתת הסכמתם לניפוק הדרכון.
 4.17בקשה לדרכון ע"י אומנים
13B

 4.17.1נוכחות אישית בלשכה בפני עובד הרשות של כל מי שנרשם כאומן ,והצגת תעודות
14B

הזהות שלהם.
 4.17.2הצגת רישיון האומנה מקורי – שהוצא ע"י לשכת הרווחה.
15B

 4.17.3אישור מקורי של מנחת אומנה.
16B

 4.17.4אישור מקורי מהגוף המפעיל כי מנחת האומנה אושרה מטעמו או כי היא מועסקת
17B

על ידו כמנחה ,כיום ישנם חמישה גופים מפעילים כפי שנבחרו על-ידי משרד
הרווחה ומאושרים לפעול כ"גוף מפעיל":
 4.17.4.1מט"ב
18B

 4.17.4.2שח"ר
19B

 4.17.4.3אור שלום
120B

 4.17.4.4סאמיט
12B

 4.17.4.5א.ד.נ.מ
12B

רשות האוכלוסין וההגירה

מספר נוהל

3.2.0002

תחום:

דרכונים

נושא:

דרכון  /תעודת מעבר לקטין

מספר נוהל:

3.2.0002

דף  12מתוך 15
תאריך עדכון:

14/01/2019

 4.17.5חתימת האומנים על טופס "הסכמה והצהרת אומנים לצורך הגשת בקשה לדרכון
123B

לקטין" )דר ,(14/כי הם מודעים למגבלות החלות על השימוש בדרכון ,ומתחייבים
בזאת לעשות שימוש בדרכון שיונפק לקטין אך ורק בהתאם להוראות הדין.
 4.17.6פעילות עובד הרשות מקבל הבקשה.
124B

 4.17.6.1לוודא כי נמסרו כל המסמכים האמורים לעיל ,ובכללם ,קבלת הסכמת כל
125B

האומנים הרשומים ברישיון בלשכה בפני מקבל הבקשה.
 4.17.6.2קבלת טופס "הסכמה והצהרת אומנים לצורך הגשת בקשה לדרכון לקטין"
126B

)דר ,(14/חתום על-ידי כל האומנים.
 4.17.6.3הנפקת מסמך נסיעה )דרכון( בתוקף של חמש שנים .במקרים מיוחדים ניתן
127B

לתת תוקף קצר יותר.
 4.18תמונה של הקטין בעל הדרכון
128B

ככלל אין צורך בהמצאת תמונות על-יד המבקש ,אלא יש להשתמש בצילום בלשכה,
129B

אולם במקרים שיפורטו להלן יש לצרף תמונה העומדת בדרישות האיכות.
 4.18.1קטין מעל גיל  ,6ולאחר שבוצעו  6נסיונות צילום ,ואף תמונה לא עמדה בדרישות
130B

האיכות.
 4.18.2קטין עד גיל  ,6ההורים רשאים לבחור עפ"י בהתאם לאחת מהאפשרויות הבאות:
13B

 4.18.2.1הבאת תמונה מודפסת העומדת בדרישות האיכות ולבקש לסרוק למערכת.
132B

 4.18.2.2לבקש לצלם את הקטין בלשכה.
13B

 4.18.3אולם ,קטין שצולם ולאחר שבוצעו  6ניסיונות צילום ,אף תמונה לא עמדה
134B

בדרישות האיכות )ובהתאם לתקנות( יש לדרוש מההורים להביא תמונה מודפסת
העומדת בדרישות האיכות.
 4.19קטין בעל אזרחות כפולה
135B

קטין שהגיע לישראל בגפו ובהגיעו לביקורת הגבולות הציג את דרכונו הזר ,לאחר
136B

שהתברר כי הוא אזרח ישראלי יודרך לפנות ללשכת הרשות לבירור מעמדו ולקבוע שאכן
אזרח ישראלי או ילד של אזרח ישראלי שנולד בחו"ל  ,דור ראשון.
 4.19.1עובד הרשות יבדוק אם הקטין הגיע לישראל בגפו ,ללא הוריו.
137B

 4.19.2עובד הרשות יבדוק אם הקטין אזרח ישראלי ,בן להורים ישראליים.
138B

 4.19.3עובד הרשות יבדוק מהי מטרת ביקורו של הקטין בישראל ,והאם מדובר בביקור
139B

משפחתי קצר בלבד כיוון שהוא ומשפחתו השתקעו בחו"ל.
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 4.19.4עובד הרשות יבדוק אם בדרכונו הזר של הקטין הוטבעה החותמת ב) 3/תייר
140B

מסופק( ו/או א 14/שפירושה שהוא אזרח ישראלי החייב להיכנס ולצאת מהארץ
בדרכון ישראלי בהתאם לחוק.
 4.19.5מאחר והקטין הגיע בגפו אין לעכב את יציאתו עד לקבלת הסכמת ההורים
14B

להנפקת דרכון לקטין ,לכן עובד הרשות ייתן לקטין לצאת באופן חד פעמי בדרכונו
הזר עם "אישור יציאה לביקורת הגבולות" ובו ציון של א - 14/אזרח ישראלי.
 4.19.6הקטין יודרך לפנות לנציגות ישראל בחו"ל ,באזור מגוריו ,יחד עם ההורה להסדרת
142B

מעמדו והוצאת דרכון ישראלי בהתאם.
 4.20תוקף דרכון הניתן בנציגויות ישראל בחו"ל
143B

בהתאם לתקנה 6א' לתקנות הדרכונים )תיקון תשס"ה  ,(2005 -דרכון לקטין המונפק
14B

בישראל יינתן בתוקף מלא של חמש שנים )גם לגילאים  (14-18וללא הגבלות או
אסמכתאות בדרכון.
 4.20.1למרות האמור לעיל ,דרכון לקטין הניתן בנציגויות ישראל בחו"ל יינתן בהתאם לגיל
145B

המבקש ,ולתקופה הקצרה מחמש שנים.
 4.20.2רישום האסמכתא בדרכון  -בדרכון של בני  18-14אשר תוקף דרכונם מוגבל יש
146B

להוסיף חותמת" :בדבר אסמכתא  /חידוש ראה אסמכתא "50
 4.20.3האמור לעיל יחול גם על הארכות תוקף דרכון לקטינים בחו"ל.
147B

 4.21תקופת תוקפו של מסמך הנסיעה )במקום אובדן  /גניבה( והאסמכתאות
148B

 4.21.1בנוהל הטיפול בבקשה למסמך נסיעה במקום מסמך נסיעה שאבד  /נגנב  /הושחת
149B

מספר  ,3.4.0002נקבע כי מי שאיבד שלושה דרכונים תוך  10שנים יש לנפק לו
תעודת מעבר במקום דרכון לאומי.
 4.21.2בהתאם לאמור לעיל ,קטין שאיבד  3דרכונים ומעלה בתקופת תוקף דרכון )דהיינו
150B

 5שנים( ,יש לנפק תעודת מעבר במקום דרכון לאומי.
 4.21.3אם הקטין או הוריו מערערים על החלטת הלשכה למתן תמבד"ל ,יידרשו למסור
15B

מכתב מנומק בו יפרטו את הסיבות לערעור ולצרף אישורים ומסמכים התומכים
בטענתו ,מנהל הלשכה רשאי עפ"י שיקול דעתו ,ולאחר שהשתכנע כי הבקשה
אמינה לאשר דרכון במקום תעודת מעבר ,יש לרשום בגיליון הרישום של המבקש
את נסיבות המקרה ואת ההחלטה ,ולסרוק את כל המסמכים הרלוונטיים לתיק
האישי.
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 4.21.4החליט מנהל הלשכה שאין מקום לנפק דרכון ,רשאי המבקש למסור מכתב מנומק
152B

בו יפרט את הסיבות לערעור ולצרף אישורים ומסמכים התומכים בטענתו לממונה
מרשם ודרכונים למתן החלטה .יש לרשום בגיליון הרישום של המבקש את נסיבות
המקרה ואת ההחלטה.
 4.21.5הערעור יופנה לדסק המתאים להחלטה.
153B

 4.22פעולות נוספות של עובד הרשות מקבל הבקשה
154B

 4.22.1יש להיכנס לשירות דרכונים במערכת אביב הפקת דרכון.
15B

 4.22.2יוודא שאין הגבלה כלשהי )רמ"ד( למתן השירות .במידה ויש הגבלה יש לפנות
156B

למחלקה למרשם ודרכונים לבירור סיבת ההגבלה ולפעול בהתאם להנחיות.
 4.22.3עובד הרשות יוודא שהתושב לא רשום בסטטוס נפטר או רשום כמי שנמצא בחו"ל,
157B

במידה וכן יש לפעול בהתאם לנוהל טיפול בסטטוס.
 4.22.4עובד הרשות יוודא שהתושב לא רשום בסטטוס חדל להיות תושב או עבר ,במידה
158B

וכן יש לבדוק כי אכן מדובר באזרח ישראלי ,ככל שמדובר באזרח ,יש לנפק מסמך
נסיעה עפ"י נוהל זה.
 4.22.5באם הכתובת שונתה בצע את השינוי/תיקון בהתאם לנוהל עדכון מען/כתובת
159B

מספר .2.13.0001
 4.23לאחר ביצוע כל האמור בסעיפים  4.1עד  4.22יש לוודא:
160B

 4.23.1כי השמות בלועזית נרשמו בהתאם לתקנות ובהתאם לנוהל הטיפול בבקשה
16B

לדרכון ראשון  /תעודת מעבר ראשונה לבגיר מספר .3.2.0001
 4.23.2כתובת למשלוח הדרכון לאחר ניפוקו )המען או כתובת למשלוח דואר(.
162B

 4.24לאחר ביצוע כל האמור בסעיפים  4.1עד  4.23יש להנפיק דרכון לקטין.
163B

 4.24.1במידה והדרכון הוגבל עפ"י פסק דין תירשם האסמכתא .81
164B

 4.24.2במקרים בהם לקטין תעודת זהות ביומטרית ,וטביעות האצבע שלו נשמרו במאגר
165B

הביומטרי בהתאם לבקשתו ,וכיום לא ניתנה הסכמה לשמירת ט"א ע"י ההורים
והקטין ,יש להסביר להורים ולקטין כי אי ההסכמה לשמירת טביעות האצבע
במאגר למי שאישר בעבר משמעותה בקשה למחיקת טביעות האצבע מהמאגר,
בהתאם לכך תעודת זהות שברשות הקטין תבוטל..
 4.24.3במקרים בהם גם לאחר ההסבר עדיין מבקשים שלא לשמור את טביעות האצבע
16B

במאגר הביומטרי ,יש לבטל את תעודת הזהות שברשותו ,ולנפק לו תעודת זהות
חדשה.
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 4.25בנוהל הטיפול בבקשה למסמך נסיעה ביומטרי מספר  3.2.0010מפורט:
167B

 4.25.1אופן הטיפול במתן הסכמה לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי  /אי הסכמה
168B

לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי  /בקשה למחיקת טביעות אצבע ממאגר
הביומטרי ותוקף מסמכי הנסיעה שניתן בהתאם.
 4.25.2ביצוע שאלון אימות זהות  /אימות עפ"י תעודת זהות קיימת.
169B

 4.25.3ביצוע הרכשה של טביעות האצבע וצילום תווי פנים.
170B

 4.25.4אישור קו אחורי לבקשות למסמך נסיעה.
17B

.5

החוק וסעיפיו
5B

 5.1חוק הדרכונים תשי"ב1952-
172B

 5.2תקנות הדרכונים תש"מ1980-
173B

 5.3סעיף  18לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב.1962-
174B

.6
6B

נספחים

 6.1בקשה לדרכון  /תעודת מעבר ביומטריים )דר(41/
 6.2כתב אישור והסכמה כתב הסכמה לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי לקטין מעל
גיל  / 16אדם שמונה לו אפוטרופוס )מר(39/
 6.3מכתב להורה גרוש על מתן דרכון לילדו )דר(53/
 6.4טופס הסכמת הורה לניפוק דרכון לילדו הקטין השוהה בארץ )דר(58/
6.5

טופס הסכמת הורה לניפוק דרכון לילדיו הקטינים עד הגיעם לגיל בגרות )דר(64/

 6.6טופס הסכמה של הורה לניפוק דרכון לילדיו הקטינים להעברה לנציגויות בחו"ל )דר(57/
 6.7טופס הסכמה והצהרת אומנים לצורך הגשת בקשה לדרכון לקטין )דר(14/
 6.8רשימת האסמכתאות ותוקף דרכון )דר(24/
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3.2.0002

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
בק שה לדרכון  /תעודת מעבר ביומטרי
בקשה לדרכון רשאי להגיש אזרח ישראלי בלבד .לבקשה יש לצרף תעודת זהות ודרכון קודם שניתן לך .רשאי להגיש הבקשה המבקש/ת עבור עצמו/ה או עבור ילדים קטינים
בלבד ,נוכחות אישית של המבקש/ת בלשכה חובה .בבקשה עבור קטין/נה או חסוי נוכחות אישית של הקטין  /החסוי ואחד ההורים  /אפוטרופוסים בלשכה חובה .בבקשה
לקטין/נה שהוריו אינם נשואים זה לזו יש לפעול עפ"י ההנחיות בהמשך .על-פי החוק נגבית האגרה בעד הגשת הבקשה ואין מחזירים התשלום אם הבקשה נדחית או
מתבטלת .אם שמך מורכב מיותר מ 20-אותיות יירשם במסמך הנסיעה השם הראשון במלואו והאות הראשונה של השם השני .בטרם עברו  7שנים מיום שינוי השם יירשם
במסמך הנסיעה שמך הקודם בסוגריים בסמוך לשם הנוכחי .על-פי החוק ועל-פי תקנון ארגון התעופה הבינלאומי ,מסמך הנסיעה ניתן ליחיד .בגין בקשה למסמך נסיעה במקום
מסמך נסיעה גנוב ,אבוד או מושחת נגבית תוספת לאגרה על-פי החוק.
לתשומת ליבך ,אין בהנפקת דרכון או תעודת מעבר כדי להוות אישור יציאה מן הארץ למי שיש כנגדו מניעה כלשהי ליציאה מן הארץ.

 תעודת מעבר

בקשה ל  :דרכון
 ראשון/נה
 חידוש דרכון  /תעודת מעבר
 בעקבות שינויים בפרטים אישיים

נא לסמן  Xבמשבצת המתאימה לבקשתך,
 אחר

 במקום גנוב/ה
 במקום אבוד/ה
 במקום מושחת/ת

נא למלא הטופס בכתב ברור.
רשום הפרטים על-פי תעודת הזהות שלך,
ועל-פי ההדרכה שלעיל ובהמשך הבקשה.

פרטי מבקש/ת השרות
מספר הזהות
0B

1B

בעברית

שם המשפחה

5B

9B

2B

בעברית

בלועזית
6B

8B

השם/ות הפרטי/ים הקודם/ים
10B

בלועזית

12B

בלועזית

7B

שם המשפחה הקודם )לא שם נעורים(
בעברית

השם הפרטי

3B

בעברית

13B

השם הקודם ירשם בדרכונך  /תעודת המעבר אם טרם עברו  7שנים מיום השינוי.

16B

ארץ הלידה

18B

2B

המען

חודש
23B


המין

המצב האישי

24B

19B

יום

20B

 זכר
 נקבה

הישוב
31B

21B

 רווק/ה  נשוי/אה
 גרוש/ה  אלמנ/ה

תאריך רישום כעולה
25B

שנה

טלפון נייד

28B

הרחוב

בלועזית

שם הנעורים ירשם אם טרם עברו  7שנים מיום השינוי .אם ברצונך
ששם הנעורים ירשם למרות שחלפו  7שנים ,נא לסמן  xבמשבצת

תאריך הלידה

שנה

שם הנעורים לנשוי/אה

בעברית

15B

אם ברצונך שהשם/ות הקודם/ים ירשם/ו למרות שחלפו  7שנים ,נא לסמן  xבמשבצת זו 
מקום הלידה )ישוב(

1B

בלועזית

14B

17B

שם האב
4B

מספר בית

מס' דירה

3B

מיקוד

34B

חודש
26B

27B

יום

טלפון נוסף

29B

32B

שם האם

30B

35B

שים לב :המען שירשם בטופס זה ישמש כהודעה על שינוי המען שלך ,של בן  /בת זוגך וילדיך הקטנים ,בתנאי שיצורפו ספחי תעודות הזהות שלכם.

כתובת למשלוח הדרכון  /תעודת מעבר
מספר בית
הרחוב
36B

הישוב
38B

40B

39B

37B

מספר דירה
41B

תא דואר
42B

המיקוד

אצל משפחת

43B

עפ"י חוק עדכון כתובת ,התשס"ה ,2005-כל תושב רשאי למסור בנוסף למען הרשום במרשם התושבים גם כתובת למשלוח דואר אשר תירשם במרשם האוכלוסין.
הכתובת שנרשמה על-ידך ככתובת למשלוח הדרכון  /תעודת המעבר תירשם במרשם האוכלוסין כ"כתובת למשלוח דואר" לתקופה של  14יום ותימסר למוסדות ורשויות עפ"י
בקשתם בהתאם לרשום בתוספת לחוק.
אם ברצונך שהכתובת למשלוח הדרכון/תעודת המעבר תירשם במרשם האוכלוסין כ"כתובת למשלוח דואר" שלך באופן קבוע יש לסמן  Xבמשבצת 
אם ברצונך שהכתובת הנ"ל תירשם באופן קבוע גם עבור ילדיך הקטינים ,יש לסמן  Xבמשבצת 
אם הבקשה לדרכון  /תעודת מעבר עבור קטין שטרם מלאו לו  18שנה נדרשת הסכמת ההורים ,על אחד ההורים לחתום על בקשה זו ,נוכחות ההורה והקטין חובה.
אם ההורים אינם נשואים זה לזו גם על ההורה השני לחתום על ההסכמה בנוכחות הפקיד בלשכה ,או בפני עורך-דין המאשר זאת .בהיעדר הסכמה אישית של ההורה השני יש
להציג פסק דין או הסכם גירושין מקורי מאושר ע"י בית המשפט ,המציין כי החזקה הבלעדית על הקטין ניתנה להורה מגיש הבקשה לצורך בירור והחלטה.

חתימת האב

חתימת האם

מספר הזהות

מספר הזהות

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

המקום

תאריך
4B

חתימת המבקש/ת

מידע לגבי תוקף מסמך הנסיעה ושמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי

בהתאם להוראת השעה בחוק ,מי שרק תמונת הפנים שלו נשמרת במאגר הביומטרי יקבל מסמכי זיהוי עם תוקף עד חמש שנים ,מי שיסכים לשמירת
תמונות טביעות האצבע והן נשמרות במאגר הביומטרי ,יקבל מסמכי זיהוי עם תוקף עד עשר שנים .ידוע לי כי היות ואינני מסכים לשמירת תמונות טביעות
האצבע במאגר הביומטרי ,הן תועברנה בהתאם לחוק למאגר לצורך ביצוע בדיקת השוואה ולאחר קבלת תוצאת זיהוי תימחקנה מהמאגר הביומטרי
ותישמרנה בשבב האלקטרוני שבמסמך הזיהוי בלבד ,מסמך הזיהוי שיונפק לי יהיה בתוקף עד חמש שנים.

חתימת המבקש/ת:

דר 41 /

לשימוש המשרד
תאריך

הלשכה ב-
45B

מספר מסמך קודם
48B

שם מקבל/ת הבקשה

46B

גורל מסמך קודם

 אבד  בוטל  הושחת
 נגנב  מלא _________ 

01/2019
47B

סוג מסמך חדש

תוקף

שם מאשר קו אחורי

קבלה מספר

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
הביומטרי
הסכמהלשמירת
כתבהסכמה
כתב
במאגרהביומטרי
אצבע במאגר
טביעות אצבע
לשמירת טביעות
לקטין מעל גיל  / 16אדם שמונה לו אפוטרופוס
לקטין מעל גיל  / 16אדם שמונה לו אפוטרופוס

הדרכה :ההסכמה תינתן ע"י קטין מעל גיל  16והוריו או ע"י אדם שמונה לו אפוטרופוס והאפוטרופוס .הסכמה תינתן באופן אישי
ובלעדי ,נוכחות אישית של הקטין  /האדם שמונה לו אפוטרופס וההורים  /אפוטרופוסים בלשכה חובה.
נא למלא הטופס בכתב ברור.
רשום הפרטים על-פי תעודת הזהות שלך ועל-פי ההדרכה שלעיל ובהמשך הבקשה.

כתב אישור והסכמה

אני החתום מטה:
מספר הזהות
3B

7B

2B

שם המשפחה

6B

1B

השם הפרטי

5B

0B

תאריך הלידה

4B

אני מביע בזה את הסכמתי לשמירת תמונות שתי טביעות האצבעות שלי והנתונים שיופקו מהן )במסמך זה -תמונות טביעות
האצבעות( לשמירה במאגר הביומטרי )להלן -המאגר( ושימוש בהם לפי הוראות חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני
זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע ,התש"ע) 2009-להלן -החוק(.
ידוע לי כי לא ייעשה כל שימוש בתמונות טביעות האצבעות שיישמרו במאגר אלא לפי החוק וכי בנסיבות מסוימות משרד הפנים
יהיה רשאי להעבירם למשטרת ישראל ,למשטרה הצבאית או לרשויות הביטחון.
ידוע לי כי לאחר שנתתי את הסכמתי ,אוכל לחזור בי מהסכמתי ולבקש את מחיקת תמונות טביעות האצבעות מן המאגר ,על ידי
הגשת בקשה ברשות האוכלוסין .אם אבקש כאמור יבוטלו מסמכי הזיהוי שבידי ואצטרך לבקש הנפקה מחדש של מסמכי זיהוי
בכפוף לתשלום אגרה.
ידוע לי כי אינני חייב להסכים לשמירת תמונות טביעות האצבעות שלי במאגר וכי אם לא אסכים כאמור ,אקבל מסמכי זיהוי
ביומטריים לתקופה שלא תעלה על חמש שנים.
פרט לכך ,תוקף מסמכי הזיהוי והשימושים שאוכל לעשות בהם לא יוגבלו.
ידוע לי שבאפשרותי לבקש הסבר על המשמעות של שמירת תמונות טביעות האצבעות במאגר הביומטרי ,לרבות השימוש
שניתן לעשות בהם ,כמפורט בעלוני ההסבר.
ידוע לי כי שמירת תמונות טביעות האצבע והנתונים כאמור במאגר הביומטרי נעשית מכוח הוראת שעה ל 5-שנים הניתנת
להארכה.
המקום

תאריך

חתימה

הסכמת ההורה/ים ו/או אפוטרופוס/ים
אני מביע בזה את הסכמתי לשמירת תמונות שתי טביעות האצבעות ,של בני/בתי/האדם שמוניתי לו אפוטרופוס שפרטיו/ה
מופיעים לעיל  ,והנתונים שיופקו מהן )במסמך זה -תמונות טביעות האצבעות( לשמירה במאגר הביומטרי )להלן -המאגר(
ושימוש בהם לפי הוראות חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע ,התש"ע-
) 2009להלן -החוק(.
ידוע לי כי לא ייעשה כל שימוש בתמונות טביעות האצבעות שיישמרו במאגר אלא לפי החוק וכי בנסיבות מסוימות משרד הפנים
יהיה רשאי להעבירם למשטרת ישראל ,למשטרה הצבאית או לרשויות הביטחון.

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
כתב הסכמה לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי
לקטין מעל גיל  / 16אדם שמונה לו אפוטרופוס

ידוע לי כי לאחר שנתתי את הסכמתי ,נוכל אני או בני/בתי/האדם שמוניתי לו אפוטרופוס ,לחזור מההסכמה ולבקש את מחיקת
תמונות טביעות האצבעות מן המאגר ,על ידי הגשת בקשה ברשות האוכלוסין .אם אבקש כאמור יבוטלו מסמכי הזיהוי שבידי
בני/בתי /האדם שמוניתי לו אפוטרופוס שפרטיו/ה מופיעים לעיל ונצטרך לבקש הנפקה מחדש של מסמכי זיהוי בכפוף לתשלום
אגרה.
ידוע לי כי אינני חייב להסכים לשמירת תמונות טביעות האצבעות במאגר וכי אם לא אסכים כאמור ,יונפקו בעבור בני/בתי/
האדם שמוניתי לו אפוטרופוס מסמכי זיהוי ביומטריים לתקופה שלא תעלה על חמש שנים .ידוע לי שפרט לכך ,תוקף מסמכי
הזיהוי והשימושים שניתן יהיה לעשות בהם לא יוגבלו.
ידוע לי שבאפשרותי לבקש הסבר על המשמעות של שמירת תמונות טביעות האצבעות במאגר הביומטרי ,לרבות השימוש
שניתן לעשות בהם ,כמפורט בעלוני ההסבר.
ידוע לי כי שמירת תמונות טביעות האצבעות במאגר הביומטרי נעשית מכוח הוראת שעה ל 5-שנים הניתנת להארכה.
מספר הזהות
1B

המקום

10B

שם המשפחה
9B

השם הפרטי

תאריך

8B

תאריך הלידה

חתימה

אני החתום מטה )הסכמת ההורה השני  /אפוטרופוס נוסף( ,מביע בזה את הסכמתי לשמירת תמונות שתי טביעות האצבעות
והנתונים שיופקו מהן לשמירה במאגר הביומטרי והשימוש בהם בהתאם לחוק בעבור בני/בתי/החסוי שפרטיו/ה מופיעים לעיל
מספר הזהות
15B

המקום

14B

שם המשפחה
13B

תאריך

השם הפרטי

חתימה

מר 39 /א

לשימוש המשרד

06/2017

אישור על קבלת ההסכמה
אני הח"מ )שם עובד הלשכה(

תפקיד

מאשר בזה כי בתאריך
הקטין:
האדם שמונה לו אפוטרופוס:

התייצב/ה בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה
והוריו:
האב:
אטפוטרופוס:

וחתם/חתמה על הסכמה זו בפניי.
הלשכה ב-

12B

תאריך הלידה

חתימת העובד מקבל ההסכמה:

האם:
אפונרופוס נוסף:

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
לשכת הרשות ב-
כתובת:
טלפון:
פקס:
תאריך:
מס' תיק:
לכבוד:
מר/ת

אדון נכבד  /גברת נכבדה,
הנדון :מתן דרכון לילדכ/ם

הריני להודיעך כי ביום

הוגשה על ידי מר/ת

)להלן המבקש/ת( בקשה לדרכון על שם ילדך/יך

שמות הילדים

בקשה זו תאושר תוך  21יום במידה ולא תתקבל תגובתך ,זאת מאחר ועל פי פסק הדין שניתן בעניינכם או הסכם הגירושין
שנחתם בין המבקש/ת לבינך )ושאושר ע"י בית המשפט( נמסרה הזכות להחזיק  /המשמורת  /האפוטרופסות בילד/ה
למבקש/ת ,וכן הוצגו בפנינו מסמכים המעידים כי אינך מקיים קשר עם הילד/ה הרשום לעיל.

בכבוד רב,
ב  /מנהל לשכת
רשות האוכלוסין וההגירה
העתק :תיק אישי של הקטין/נה

דר 5 3 /

רשות האוכלוסין וההגירה ברשתw w w . p i b a . g o v . i l :

07 / 20 1 5

מרכז שירות ומידע ארצי טל'3450 :

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
הסכמת הורה לניפוק דרכון לילדו הקטין השוהה בארץ.
U

חובה לתת ההסכמה בפני עובד הרשות בלשכה עם הצגת תעודת זהות.

אני הח"מ

שם משפחה

מספר זהות

שם פרטי

נותן/נת בזה את הסכמתי לניפוק דרכון עבור ילדיי הרשומים מטה:
שם פרטי

שם משפחה

שנת לידה

מספר זהות

את ההסכמה אבקש להעביר ללשכת רשות האוכלוסין ב-
הערות:
חתימת האב/האם

תאריך______/______/_______ :

דר 58 /
אל:

U

לשימוש המשרד

01/2018

לשכת רשות האוכלוסין ב-

מאת :לשכת רשות אוכלוסין ב-
אנא קבלו הסכמת  האב   /האם אשר חתם/מה בנוכחותי

יש לצרף אישור זה לטופס
הבקשה למסמך נסיעה.

למתן דרכון לילדיו/ה הרשומים לעיל.
המידע הנ"ל עודכן בגיליון רישום של הקטין)ים( בקובץ המרשם.
הלשכה ב-

תאריך
חתימת הפקיד

רשות האוכלוסין וההגירה ברשתw w w . p i b a . g o v . i l :

שם הפקיד
חותמת המשרד

מרכז שירות ומידע ארצי טל' 3450 :מכל טלפון

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
הסכמת הורה לניפוק דרכון לילדיו הקטינים עד הגיעם לגיל בגירות
U

יש לתת ההסכמה זו בפני הפקיד בלשכה עם הצגת תעודת זהות,
ניתן לתת הסכמה זו גם בפני עו"ד בארץ ,עפ"י האמור בחלק השני של הטופס
אני הח"מ

שם משפחה

מספר זהות

שם פרטי

נותן/ת בזה את הסכמתי לניפוק דרכון עד לגיל בגירות עבור ילדיי הרשומים מטה:
שם פרטי

שם משפחה

שנת לידה

מספר זהות

הנך מתבקש לקרוא ולחתום על הרשום-מטה.
ידוע לי כי:
 .1הסכמה זו ניתנת לצורך הנפקת דרכון עבור ילדיי הרשומים לעיל עד הגיעם לגיל  18ופוטרת אותי ממתן הסכמה
נוספת בעתיד.
 .2הודעה זו תקפה כל-עוד לא נמסרה על ידי הודעה בכתב על ביטולה.
הערות:
חתימת האב/האם

תאריך______/______/_______ :

אישור קבלת הצהרה שניתנה בפני עורך דין
אני עו"ד/רשם

 ,רישיון מס'

מאשר כי מר/גב'

מ-

אשר זוהה/תה ע"י על פי ת"ז

ולאחר שהוסבר לו/ה משמעות ותוכן הצהרה זו )מתן דרכון לילדיו/ה הקטינים עד לגיל בגרות ללא צורך בהסכמה נוספת(.
אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל בפני עליה.
_____________________
חתימת עו"ד  /רשם

___________________
חותמת
לשימוש המשרד

דר 64 /

הלשכה ב-

01/2018

תאריך
חתימת הפקיד

שם הפקיד
חותמת המשרד

 המידע הנ"ל עודכן בגיליון רישום של הקטין)ים( בקובץ המרשם.
 טופס זה נסרק ותויק ברשומת הקטין/נים בקובץ המרשם.

רשות האוכלוסין וההגירה ברשתw w w . p i b a . g o v . i l :

מרכז שירות ומידע ארצי טל' 3450 :מכל טלפון

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
הסכמת הורה לניפוק  /הארכת דרכון לילדו הקטין השוהה בחו"ל.
U

יש לסמן  xבמשבצת המתאימה

חובה לתת ההסכמה בפני הפקיד
בלשכה עם הצגת תעודת זהות.

 הסכמה לניפוק דרכון חדש
 הסכמה להארכת דרכון נוכחי
אני הח"מ

שם משפחה

מספר זהות

שם פרטי

נותן הסכמה לניפוק  /הארכת דרכון עבור ילדיי הרשומים מטה:
שם פרטי

שם משפחה

שנת לידה

מספר זהות

את האישור אבקש להעביר לנציגות ישראל ב-
הערות:
חתימת האב/האם

תאריך______/______/_______ :
דר 57 /
U

לשימוש לשכת רשות האוכלוסין וההגירה

03/2013

אל :המחלקה למרשם ודרכונים ,רשות האוכלוסין ,ההגירה ומעברי הגבול
U

U

מאת :לשכת רשות האוכלוסין ב-
אנא העבירו לנציגות ישראל ב _____________________ -הסכמת  האב   /האם
 למתן דרכון   /הארכת תוקף דרכון ,לילדיו הרשומים לעיל
הלשכה ב-

תאריך
חתימת הפקיד

שם הפקיד
חותמת המשרד

אל :החטיבה הקונסולרית ,משרד החוץ ,ירושלים
U

U

אבקש להעביר לנציגות ישראל ב ______________________________ -ההסכמה הנ"ל.
בברכה
המחלקה למרשם ודרכונים

מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
הסכמה והצהרת אומנים לצורך הגשת בקשה לדרכון לקטין
הדרכה :ההצהרה וההסכמה תינתן על-ידי האומנים בפני עובד הרשות ,במקרים בהם נקבעו מספר אומנים לקטין/נה ,על כל האומנים
הרשומים ברישיון להופיע בלשכה ולתת הסכמה .נוכחות אישית הקטין/נה והאומנים בלשכה חובה בצירוף:
• רישיון האומנה מקורי – שהוצא על-ידי לשכת הרווחה.
• אישור מקורי של מנחת אומנה.
• אישור מקורי מהגוף המפעיל כי מנחת האומנה אושרה מטעמו או כי היא מועסקת על ידו.

פרטי הקטין/נה לגביו/לגביה ניתנת הצהרת האומנים
מספר הזהות
2B

3B

שם המשפחה
1B

השם הפרטי

0B

תאריך הלידה

6B

שנה

חודש
5B

יום
4B

הסכמת והצהרת האומנים לצורך הגשת בקשה לדרכון
אני החתום/מה מטה נותן את הסכמתי להוצאת דרכון עבור הקטין/נה שפרטיו רשומים לעיל ,ובנוסף ,מצהיר/ה בזאת כי אני מודע/ת למגבלות
החלות על השימוש בדרכון ,ומתחייב/ת בזאת לעשות שימוש בדרכון שיונפק לקטין/נה שפרטיו/ה רשומים לעיל אך ורק בהתאם להוראות הדין.
מספר הזהות
9B

10B

שם המשפחה
8B

השם הפרטי

7B

שנה
13B

תאריך

המקום

תאריך הלידה
חודש
12B

יום
1B

חתימה

הסכמת והצהרת האומן השני  /הנוסף:
אני החתום/מה מטה נותן את הסכמתי להוצאת דרכון עבור הקטין/נה שפרטיו רשומים לעיל ,ובנוסף ,מצהיר/ה בזאת כי אני מודע/ת למגבלות
החלות על השימוש בדרכון ,ומתחייב/ת בזאת לעשות שימוש בדרכון שיונפק לקטין/נה שפרטיו/ה רשומים לעיל אך ורק בהתאם להוראות הדין.
מספר הזהות
16B

17B

שם המשפחה
15B

השם הפרטי

14B

שנה
20B

תאריך

המקום

תאריך הלידה
חודש
19B

יום
18B

חתימה

הסכמת והצהרת אומן נוסף:
אני החתום/מה מטה נותן את הסכמתי להוצאת דרכון עבור הקטין/נה שפרטיו רשומים לעיל ,ובנוסף ,מצהיר/ה בזאת כי אני מודע/ת למגבלות
החלות על השימוש בדרכון ,ומתחייב/ת בזאת לעשות שימוש בדרכון שיונפק לקטין/נה שפרטיו/ה רשומים לעיל אך ורק בהתאם להוראות הדין.
מספר הזהות
23B

24B

שם המשפחה
2B

השם הפרטי
27B

21B

28B

המקום

תאריך

דר 14 /

אני הח"מ )שם עובד הלשכה(

שנה

תאריך הלידה
חודש
26B

יום
25B

חתימה
לשימוש המשרד

06/2018

תפקיד:

מאשר בזה כי בתאריך ________/________/__________ :התייצבו בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה הקטין והאומנים שפרטיהם רשומים
לעיל ,וחתמו על הסכמה זו בפניי ,הלשכה ב-

חתימת העובד מקבל ההסכמה:

אסמכתאות ותוקף דרכון חדש
אסמכתא
50
0B

משמעות הסמל ובאילו נסיבות יש לבטלו

תוקף בארץ
בגיר

קטין

תוקף בחו"ל
בגיר

קטין

ניתנת בנציגויות ישראל בחו"ל בלבד ,ונרשמת בהגבלת תוקף של מסמך לא

לא

לא

עד

נסיעה ,שניתן לגילאי  .14-18ההגבלה מבוטלת במסמך הנסיעה ובקובץ רלווטני

רלווטני

רלווטני

השלמה
לגיל 18

הדרכונים בעת חידוש הניתנת עם הגיע בעל המסמך לגיל  18ובתנאי
שהסדיר את מעמדו מבחינת חוק שירות ביטחון.
51

נרשמת בדרכון ,שניתן לעולה ,ששהה בארץ פחות משנה .תוקף הדרכון

שנה

שנה

שנה

שנה

יוארך רק אם העולה השלים שנת ישיבה בארץ או נתקבלה המלצה
מרשות ממשלתית להארכה ,היות ויציאתו של בעל הדרכון לחו"ל עשויה
לתרום למדינה בשטח הכלכלי ,המדיני ,התרבותי או בשטח חשוב אחר.
הסמל  51יושאר בדרכון עד שבעל הדרכון ישלים שנת ישיבה בארץ ואז
האסמכתא תבוטל בדרכון בלבד.
53

54

נרשמת בדרכון של מי ששהה בחו"ל למעלה מעשר שנים .הסמל יבוטל עם לא

לא

שובו של האזרח לארץ בעת חידוש דרכונו.

רלווטני

רלווטני

נרשמת בדרכון שהפרטים הרשומים בו אינם נכונים ואינם מעודכנים ויש

שנתיים

שנתיים

שנה

שנתיים

שנה

שנתיים

לעדכן את המרשם ,לדוגמה :מקום לידה  /תאריך לידה  /מין  /אזרחות.
הדרכון יינתן בתוקף לשנתיים ,ובמידה ובמשך תקופה זו לא תוקנו פרטי
המרשם כאמור יונפק מסמך נסיעה חדש לתקופה של שנתיים נוספות.
אולם ,לאחר השלמה ותיקון הפרטים כאמור ניתן למחוק האסמכתא ולנפק
מסמך נסיעה בתוקף מירבי.
55

נרשמת במסמך נסיעה שניתן למי שיש לו מסמך נסיעה ישראלי נוסף
שהינו בתוקף.
במקרים בהם החליט מנהל הלשכה או סגנו לאשר להחזיר למבקש מסמך
נסיעה שתוקפו פחות משנה כשמבקש מסמך נסיעה ביומטרי חדש יש
לנפק המסמך הביומטרי החדש בתוקף מרבי.

56

נרשמת במסמך נסיעה שניתן לבעל עבר פלילי או למי שחל עליו סעיף 2

שנה

שנה

עד

עד

עשר

חמש

שנים

שנים

שנה

שנה

שנה

שנה

שנה

שנה

של החלטה מספר  303של הממשלה .הסמל יבוטל במסמך הנסיעה על פי
החלטה של ממונה מרשם ודרכונים בלבד.
57

נרשמת במסמך של מי שהתנהגותו בחו"ל אינה כשורה או איבד/השחית לא

לא

מספר מסמכי נסיעה .האסמכתא תבוטל על פי הוראת ממונה על מרשם רלווטני

רלווטני

שנה

שנה

ודרכונים במסמך הנסיעה בלבד.
59

דרכון שניתן לתינוק )במקרים מיוחדים( עד גיל חצי שנה ללא תצלום ,תוקף לא

לא

לא

שלוש

הדרכון יינתן עד שנה בלבד ,דרכון זה לא ניתן ללא להארכה ו/או להוספת רלווטני

רלווטני

רלווטני

שנים

תצלום של התינוק לדרכון.

אסמכתא
60

משמעות הסמל ובאילו נסיבות יש לבטלו

תוקף בארץ
בגיר

קטין

תוקף בחו"ל
בגיר

קטין

נרשמת במסמך נסיעה הניתן במקום מסמך נסיעה שאבד/נגנב .יחד עם עשר

חמש

חמש

חמש

שנים

שנים

שנים

שנים

הסמל מוטבעת במסמך הנסיעה גם חותמת כי המסמך ניתן במקום מסמך
נסיעה קודם שאבד/נגנב .הסמל והחותמת יושארו במסמך נסיעה זה ואין
לבטלם כאשר מאריכים את תוקף מסמך הנסיעה .הוברר כי המסמך נגנב
בנסיבות שלא הייתה התרשלות בשמירת המסמך וניתן למבקש פטור מן
"התוספת" של האגרה ,רשאי מנהל הלשכה האזורית למנ"א או הנציג
הקונסולרי בחו"ל ,אם שוכנע בכנותו של המבקש ,להורות כי לא תרשם
האסמכתא ולא תוטבע החותמת במסמך החדש .האסמכתא לא תבוטל.

עשר

חמש

חמש

חמש

שנים

שנים

שנים

שנים

עשר

חמש

חמש

חמש

שנים

שנים
חמש
שנים

61

נרשמת במסמך נסיעה שנופק במקום מסמך שאבד בדואר.

62

נרשמת במסמך נסיעה שנופק במקום מסמך שאבד בלשכה.

שנים

שנים

63

נרשמת בדרכון של אדם שתוך שנה מיום קבלת האזרחות על ידי חמש

חמש

חמש

שנים

שנים

שנים

התאזרחות ביקש מסמך נסיעה .מסמך הנסיעה יחודש רק לאחר
שהמבקש לאחר התאזרחותו ,השתקע בארץ.
69

שנה

שנה

שנה

עולה חדש לאחר שחלפו חמש שנים מיום העלייה אך אינו מראה עד

עד

עד

עד

השתקעות בארץ או מתאזרח שחלפו חמש שנים מיום ההתאזרחות אך חמש

חמש

חמש

חמש

מסמך נסיעה שניתן לעולה שטרם חלפו חמש שנים מיום העלייה ,ו/או

שנה

אינו מראה השתקעות בארץ.
71

נרשמת במסמך נסיעה שניתן במקום מסמך נסיעה ששונה או הושחת .עשר

חמש

חמש

חמש

שנים

שנים

שנים

שנים

יחד עם הסמל מוטבעת במסמך הנסיעה גם חותמת כי המסמך ניתן
במקום מסמך נסיעה שהושחת .הסמל והחותמת יושארו במסמך נסיעה זה
ואין לבטלם כאשר מאריכים את תוקף מסמך הנסיעה.
הוברר כי מסמך הנסיעה הקודם הושחת ,או שונה בתום לב ,ובלי שהייתה
רשלנות בשמירת המסמך וניתן למבקש פטור מן "התוספת" של האגרה,
רשאי מנהל הלשכה האזורית למנ"א ,או הנציג הקונסולרי בחו"ל ,אם
שוכנע בכנותו של המבקש ,להורות כי לא יירשם הסמל ולא תוטבע
החותמת במסמך החדש.
80

נרשמת במסמך נסיעה אשר בעליו נזקק בחו"ל לסיוע כספי או הלוואה לא

לא

מנציגות ישראל בחו"ל .תוקפו של המסמך יוארך/יחודש בישראל רק לאחר רלוונטי

רלוונטי

שבעליו ימציא אישור ממשרד החוץ כי פרע את חובו ,ועל סמך אישור זה
תבוטל האסמכתא בקובץ הדרכונים ובמסמך הנסיעה .את האסמכתא
)קבלה( יש לתייק בתיק האישי.

שנה

שנה

אסמכתא
81

85

משמעות הסמל ובאילו נסיבות יש לבטלו

תוקף בארץ
בגיר

בגיר

קטין

נרשמת במסמך נסיעה שהוגבל על סמך פסק דין של בית משפט או הסכם לא

שנה

לא

שנה

גירושין שאושר ע"י בית משפט .בעת ההארכה או חידוש תושאר רלוונטי

עד

רלוונטי

עד

האסמכתא אלא אם נתקבל פסק דין שונה ,ואז תבוטל האסמכתא במסמך

חמש

חמש

הנסיעה בלבד.

שנים

שנים

שנה

שנה

שנה

עד

עד

עד

שלוש

שלוש

שלוש

שלוש

שנים

שנים

שנים

שנים

דרכון ביומטרי שניתן במקום דרכון קודם )ושאינו דרכון זמני( שניתן

בהתאם

בהתאם

בהתאם

בהתאם

לתקופה קצרה ושלא ניתן להאריך תוקפו ,תוקף דרכון החדש ,השלמה של

לקודם

לקודם

לקודם

לקודם

מתן דרכון או הארכת דרכון לעולה חדש שאינו משתקע בארץ בהתאם

שנה

להחלטת שר הפנים לנוכח המלצת שר ממונה בהתאם להחלטת ממשלה עד
,2422
אסמכתא זו תוטבע יחד עם אסמכתא  51או  69בהתאם.
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קטין

תוקף בחו"ל

תוקף מקסימלי לדרכון הקודם שפג תוקפו
87

דרכון ביומטרי שניתן במקום דרכון קודם בעקבות שינויים בפרטים

בהתאם

בהתאם

בהתאם

בהתאם

האישיים של בעל הדרכון הקודם ומאחר ולא ניתן לבצע שינויים בפרטים

לקודם

לקודם

לקודם

לקודם

אישיים בדרכון כזה ,תוקף דרכון החדש כתוקף הדרכון המקורי.
88

עשר

חמש

שנים

שנים

מסמך נסיעה שאינו מכיל שבב ושאינו ביומטרי שניתן בנציגויות בחו"ל לא

לא

חמש

חמש

בלבד ,תוקפו המרבי עד  5שנים וניתן בהתאם לתקנה 6ד' לתקנות רלווטני

רלווטני

שנים

שנים

מסמך נסיעה רגיל שנופק בתקופת המבחן לאחר שנופק למבקש מסמך

שנה

שנה

נסיעה ביומטרי ו/או תעודת זהות ביומטרית) ,ביצע הרכשה(.
89

הדרכונים.
90

מסמך נסיעה זמני שאינו ביומטרי שניתן בנסיבות מיוחדות בלשכות
הרשות בארץ ,תוקפו המקסימלי של מסמך זה עד שנה ,לא ניתן להאריך
תוקפו מעבר לכך.

שנה

שנה

לא

לא

רלווטני

רלווטני

