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 תעודת מעבר לקטין / נוהל הטיפול בבקשה לדרכון

 כללי .1

, מאחר וקטין אינו רשאי וסאפוטרופע"י הבקשה לדרכון עבור קטין תוגש ע"י הוריו או  1.1

 .להגיש בקשה למסמך נסיעה על שמו

 .שנה 18מי שטרם מלאו לו  –קטין  1.2

 דרכון לקטיןפו של תקופת תוק 1.3

רבי של דרכון הניתן לקטין יתוקפו המ"תקופת  א' לתקנות הדרכונים נקבע כי6בתקנה 

תוקפו של דרכון לקטין יהיה לחמש שנים בלבד ללא יכולת לכן,  יהיה חמש שנים".

 גיל בעת הוצאת הדרכון.הנו ההמועד הקובע  .ך תוקפו מעבר לתקופה זולהארי

 הסכמת הורים להנפקת דרכון לקטין 1.4

 :ההורים נשואים זה לזוכאשר  1.4.1

אי להגיש אחד ההורים. אין צורך בהסכמת בקשה לדרכון עבור קטין רש 1.4.1.1

-ההורה השני בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב

הקובע כי "חזקה על ההורה שהסכים לפעולת רעהו כל עוד לא הוכח  1962

 .היפוכו של דבר"

אחד ההורים  על התנגדות הפ-לבמקרה בו נמסר למשרד, אם בכתב ואם בע 1.4.1.2

טין, או אם נתקבל מידע בדבר פרידה והליכי להוצאת דרכון לילדם הק

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.

 אינם נשואים זה לזו:כאשר ההורים  1.4.2

ההורה בו מקרה פרט ל, דרכון לקטיןיש לקבל הסכמת שני ההורים למתן  1.4.2.1

או הסכם גירושין מקורי ומאושר על ידי בית  ק דיןמציג פסמגיש הבקשה 

 הורהאותו המשפט המציין כי האפוטרופסות הבלעדית על הקטין ניתנה ל

הורה רשאי לבקש דרכון עבור אותו , או פסק דין הקובע כי מגיש הבקשה

 .ללא צורך בהסכמת ההורה השניהקטין 

הסכם גירושין )שקיבל תוקף של פסק דין( ו/או נקבע ב ש לבדוק היטב אםי 1.4.2.2

 ק דרכון לקטין בהסכמת אחד ההוריםילהנפשניתן  מפורשותפסק הדין ב

 בלבד.
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הדרכון הוגבל על סמך פסק דין  - 81אסמכתא  -הגבלת תוקף דרכון עפ"י פסק דין  1.4.3

 .בי ילדםבין ההורים לגגירושין הסכם בשל בית משפט או בית דין או 

 ביומטרי:מסמך נסיעה  1.5

בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי 

)תיקון תשע"ז( מסמך נסיעה חדש )דרכון לאומי, דרכון  2009 –ובמאגר מידע, התש"ע 

בכל לשכות עסקי, תמבד"ל ותמי"ל( עם מרכיבים ביומטריים יינתן לכלל התושבים 

 ובמקומות נוספים שיורה ראש רשות האוכלוסין או מי שהוא הסמיך לכך. רשותה

 מטרת הנוהל .2

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

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

 תנאים ודרישות .3

 על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים:

 ות ישראלית.בעל אזרח 3.1

 .נוכחות אישית 3.2

 נוכחות הקטין חובה, נוכחות אישית של ההורה/ים כדלהלן: ,בבקשה לקטין 3.2.1

נוכחות אישית בלשכה של הקטין ואחד  חובתקטין שהוריו נשואים זה לזו,  3.2.1.1

  ההורים.

יש לקבל הסכמת שני ההורים למתן דרכון קטין שהוריו אינם נשואים זה לזו,  3.2.1.2

 :רה מגיש הבקשהההובו מקרה , פרט ללקטין

או הסכם גירושין מקורי ומאושר על ידי בית המשפט  ק דיןמציג פס 3.2.1.2.1

 ללא צורך דרכון לקטין תנפקבקש הרשאי ל כי אותו הורההמציין 

 בהסכמת ההורה השני.

האפוטרופסות הבלעדית על הקטין ניתנה או מציג פסק דין הקובע כי  3.2.1.2.2

  .מגיש הבקשה הורהאותו ל

או  ק דיןפסשידוע לו יש הבקשה כי, של ההורה מגהצהרה בכתב  3.2.1.2.3

 האחרון שהוצא. ידו הנו-שהוצג עלהסכם גירושין 

 .הסכמתו בשגרירות ישראל בחו"ל את תכול לתחו"ל יב השוהההורה  3.2.1.3

הסכמת הורה שניתנה בחו"ל תועבר בדואר ובדוא"ל ללשכת הרשות לתיוק  3.2.1.4

 בתיק האישי.
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האדם שמונה לו נוכחות אישית של  ,לאדם שמונה לו אפוטרופוסבבקשה  3.2.2

 אפוטרופוס והאפוטרופוס/ים חובה.

דין( -אסמכתאות )צו אפוטרופסות / פסקלהציג ס/ים חובה על האפוטרופו  3.2.2.1

 האדם שמונה לו אפוטרופוס.החוקי של  /םנציגו /םבדבר היותו

כאשר מדובר בקטין שמונה לו אפוטרופוס, ככל שלא נשללה האפוטרופסות  3.2.2.2

 אלא אם מת ההורים להנפקת הדרכוןהטבעית של הוריו, נדרשת גם הסכ

 . לבקש דרכון ללא הסכמת ההורים ו של האפוטרופוססמכותבצו נקבעה 

יש לטפל במלוא תשומת הלב  אדם שמונה לו אפוטרופוסבכל בקשה של  3.2.2.3

 מבקש.לוברגישות הנכונה, ולהתאים את אופן הטיפול 

 זהותהתעודת הצגת  3.3

  :בבקשה לקטין 3.3.1

 ם.יהצגת תעודת הזהות של ההורה/ 3.3.1.1

אין חובה  16מתחת לגיל קטין , וחובההצגת תעודת זהות  ,16 מעל גילקטין  3.3.1.2

חובה עליו שאז  ,16לפני גיל נופקה לו תעודת זהות להציג ת"ז, אלא אם 

 .להציג את תעודת הזהות

 לאדם שמונה לו אפוטרופוס:בבקשה  3.3.2

 3.2.2ס/ים בהתאם למפורט בסעיף האפוטרופוהצגת תעודת הזהות של כל  3.3.2.1

 לעיל.

 חובה להציגה.תעודת זהות,  לאדם שמונה לו אפוטרופוס הבמידה ונופק 3.3.2.2

 הצגת דרכון לאומי / תעודת מעבר קודמים במידה ונופקו בעבר.  3.4

 ניתן להגיש הבקשה בכל לשכה של הרשות. -מקום הגשת הבקשה 3.5

 (.41מילוי טופס בקשה לדרכון / תעודת מעבר ביומטריים )דר/ 3.6

 במאגר הביומטרי:בע האצטביעות  לשמירתהסכמת המבקש  3.7

במידה והקטין מסכים לשמירת תמונות שתי טביעות  ,16בבקשה לקטין מעל גיל  3.7.1

 ההסכמהאצבע במאגר הביומטרי, על אחד ההורים והקטין לחתום על טופס 

/  16לקטין מעל גיל "טופס הסכמה  – מאגר הביומטריבטביעות אצבע  להכללת

אלא אם כן  מתן דף הסבר לקטין,לאחר א(, 39מר/" )אדם שמונה לו אפוטרופוס

אחד ההורים הודיע מראש על סירובו, במקרה כזה חובה לקבל הסכמת שני 

 .ההורים ואין לקבל הסכמת הורה אחד
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לא ניתן לקבל הסכמה ולא ניתן לשמור תמונות  ,16בבקשה לקטין מתחת לגיל  3.7.2

 .טביעות האצבע במאגר הביומטרי

תמונות שתי ה ומסכים לשמירת במיד ,בבקשה לאדם שמונה לו אפוטרופוס 3.7.3

על האדם שמונה לו אפוטרופוס  טביעות האצבע במאגר הביומטרי,

( שלא נשללה אפוטרופסותם בצוכולל הורים ובתנאי  -לגבי קטיןוהאפוטרופוס/ים )

מאגר הביומטרי לקטין מעל בטביעות אצבע להכללת הסכמה " לחתום על טופס

יחתום  –ככל שהאדם מבין בדבר  .(39// אדם שמונה לו אפוטרופוס" )מר 16גיל 

 גם הוא בנוסף לחתימת האפוטרופוס.

ידי המבקש, אולם במקרים שיפורטו להלן -ככלל אין צורך בהמצאת תמונות על –תמונות  3.8

 יש לצרף תמונה העומדת בדרישות האיכות.

נסיונות צילום, ואף תמונה לא עמדה בדרישות  6ולאחר שבוצעו  ,6קטין מעל גיל   3.8.1

 ות.האיכ

 האפשרויות הבאות:רשאים לבחור עפ"י בהתאם לאחת מהורים ה, 6קטין עד גיל  3.8.2

 תמונה מודפסת העומדת בדרישות האיכות ולבקש לסרוק למערכת.  הבאת 3.8.2.1

 הקטין בלשכה.לצלם את  לבקש 3.8.2.2

ניסיונות צילום, אף תמונה לא עמדה  6אולם, קטין שצולם ולאחר שבוצעו  3.8.3

ש לדרוש מההורים להביא תמונה מודפסת )ובהתאם לתקנות( י בדרישות האיכות

 העומדת בדרישות האיכות.

 .הצגת מסמך נסיעה או תעודת עולה לצורך רישום תעתיק השמות בלועזית, לא חובה 3.9

 במידת הצורך ובהתאם לנסיבות המקרה.נוספות ות יהמצאת אישור ורא 3.10

דא לפני בהתאם ללוח האגרות, במקרים בהם נדרש תשלום אגרה, יש לוו -תשלום אגרה  3.11

 תחילת קבלת הבקשה כי למבקש יש אפשרות ואמצעי תשלום.

 הליך הטיפול .4

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

 כל התנאים.מתמלאים המבקש לגבי לבקשה, ויוודא ש

ובמידה והציג  .יזהה את ההורה מגיש הבקשה מול תעודת הזהות שהציג עובד הרשות 4.2

 עפ"י הדרכון.קודם של הקטין, יזהה את הקטין גם רכון ישראלי גם ד

עובד הרשות יזהה את ההורים  ,במידה ושני ההורים התייצבו בלשכה להגשת הבקשה 4.3

במקומות  יחתים את ההורים על גבי טופס הבקשהעפ"י תעודות הזהות שברשותם ו

 .המיועדים לכך בטופס
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שנופקה לו תעודת זהות, חובה על  16לגיל או קטין מתחת שנים  16במידה ולקטין מלאו  4.4

על גבי טופס הבקשה  ולהחתימותעודת הזהות שלו עפ"י  לזהות הקטיןעובד הרשות 

  במקום המיועד לכך וזאת בנוסף לחתימת ההורה/ים.

 ויבצע: יכנס למערכת אביב מקבל הבקשה 4.5

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

בנוהל הטיפול  4.4עד  4.1התמונות שצורפו לבקשה כפי שפורט בסעיפים 

 .3.2.0001בבקשה לדרכון ראשון מספר 

 .של ההורה והקטין )לפחות אחד ההורים חייב להיות אזרח( בדיקת אזרחות 4.5.2

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

 זה לזו.ולוודא כי שני הוריו נשואים 

רשימה " –רמ"ד  תיוודא שאין הגבל עובד הרשות מקבל הבקשה –בדיקת הגבלות  4.5.4

, בנוסף יש לבדוק גם הגבלות אחרות המופיעות ברשומת הקטין" מיוחדת דרכונים

 ברשומתו וכן הערות שנרשמו בגיליון הרישום הממוחשב. 

  .יאויידרש להמצולקטין הונפק דרכון בעבר, במידה  - בדיקת דרכון קודם 4.5.5

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

 :הסכמת ההורים 4.7

 :מתי מספיקה הסכמת הורה אחד 4.7.1

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

 כאשר ההורה השני נפטר. 4.7.1.2

הורה לא קיים מידע בדבר זהות ה - אין הכרה באבהות על הקטין, דהיינו 4.7.1.3

 הנוסף.

ארץ וההורה בלבדו עם ילדו הקטין  ששוהה שאינו נשוי להורה השני,הורה  4.7.1.4

 .ואינו  אזרח ישראלי לא נכנס לארץמעולם השני 

יש להם פסק דין המסמיך את ההורה המבקש לקבל וורים שאינם נשואים ה 4.7.1.5

דין המעניק להורה המבקש -דרכון ללא צורך בהסכמת ההורה השני או פסק

 בלעדית על הקטין. אפוטרופסות

 :הסכמת שני ההורים קיימת חובה לקבל אתמתי  4.7.2

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

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

דין או הסכם גירושין שקיבל תוקף של פס"ד, -קואין לאחד מהם פס, לזו(

הסכמת צורך בהקטין ללא עבור  לבקש דרכוןההורה אותו המסמיך את 

  בלעדית על הקטין.אפוטרופסות פסק דין המעניק לו  או ,ההורה השני

 האמור לעיל גם אם אחד ההורים אזרח ישראלי מתגורר באופן קבוע בחו"ל. 4.7.2.3

 .הקטיןאם רווקה ויש הכרה באבהות על  4.7.2.4

 פשרויות הבאות:הסכמת ההורים יכולה להינתן בכל אחת מא 4.7.3

 בכל אחת מלשכות רשות האוכלוסין בארץ. 4.7.3.1

 בכל אחת מנציגויות ישראל בחו"ל. 4.7.3.2

חד ההורים , ובלבד שאותו עורך דין / נוטיריון איננו אבפני עורך דין או נוטריון 4.7.3.3

 של הקטין נשוא הבקשה.

 שהתקבל באמצעותם.בפני עו"ד בחו"ל המוכר ע"י הנציגות ו 4.7.3.4

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

שרשרת חתימות( ב( או APOSTILLEכנדרש )מאומת בחותמת אפוסטיל )

 ומתורגם לעברית.

הסכמת הורה שנמצא במאסר או במעצר תינתן בפני מפקד הכלא / מפקד  4.7.3.6

תימה וחותמת( את קבלת בית המעצר ו/או קצין אסירים, המאשרים )בח

 ההסכמה למתן דרכון מאותו הורה.

, ניתן לתת הסכמה 4.7.3.3לגבי חולים ומאושפזים, בנוסף לאמור בסעיף  4.7.3.7

בפני מנהל בית החולים / מנהל המחלקה בה מאושפז ההורה החולה ואותו 

מנהל בית חולים / מנהל מחלקה מאשר )בחתימה וחותמת( כי ההסכמה 

 רה ניתנה בפניו.למתן דרכון מאותו הו

להציג  חובהלעיל שלא בפני פקיד הרישום בלשכה,  כמפורטככל שניתנת הסכמה 

 .(, )לא יתקבל העתק, צילום או בדוא"להמקוריבפני הפקיד את טופס ההסכמה 

 עפ"י: 4.7.3זיהוי נותן הסכמה כאמור בסעיף  4.7.4

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

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

 להינתן היכול ההסכמהללשכה למתן הסכמה, אין חובה כי שני ההורים יגיעו יחד  4.7.5

ולהתקבל בלשכות שונות ובמועדים שונים, אולם, בעת הגעת הקטין ללשכה 

 הסכמת שני ההורים בטרם ביצוע ההרכשה. לוודא כי התקבלהההרכשה, חובה ל



 

 3.2.0002 מספר נוהל:   דרכונים תחום: 

 דרכון / תעודת מעבר לקטין נושא:

 15מתוך      7דף    

 20/01/2022 תאריך עדכון:  
 
 

 

 
 

 3.2.0002 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות
 

סכמת הורה למתן דרכון שניתנת בלשכה אחרת, תינתן על טופס "הסכמת הורה ה 4.7.6

, תירשם בגיליון (58דר/)לניפוק / הארכת תוקף דרכון לילדו הקטין השוהה בארץ" 

רישום הסכמת ההורה, והטופס הנ"ל יועבר לאחר שיסרק במייל ללשכה בה 

 .בתיקו האישי של הקטיןהוגשה הבקשה, הטופס המקורי יתויק 

סמך -הלשכה מקבלת הבקשה, תבצע הרכשה ביומטרית ותנפק הדרכון על 4.7.7

 הרישום בגיליון הרישום או קבלת המייל )ניתן להסתפק באחד מהשניים(.

במקרים בהם ההורים מבקשים לתת הסכמה גורפת לניפוק דרכון לקטין עד הגיעו  4.7.8

כת לגיל בגירות, הם רשאים לעשות זאת בטופס הסכמת הורה לניפוק ו/או האר

 .(64)דר/ רותיבגגיל להגיעם עד תוקף דרכון לילדיו הקטינים 

כאשר ניתנת הסכמה עד לגיל בגרות, יש לסרוק את ההסכמה למערכת "אביב"  4.7.9

 בתיק האישי של הקטין, יש לציין זאת בגיליון הרישום של הקטין.ה ולתייק

 ידי קטין בלבד-שת בקשה לדרכון עלהג 4.8

 ,מציג תעודת זהות של ההורים ומבקש דרכון, בדובמידה והמבקש קטין המגיע ללשכה ל

מהו מצבם המשפחתי  ובמערכת אביב עובד הרשות יבדוק בתעודת הזהות של ההורה

 , וכן יבדוק שהקטין רשום בתעודת הזהות של ההורה שהוצגה:של הורי הקטין

להופיע כי עליו עובד הרשות ידריך את המבקש הקטין , אם ההורים נשואים זה לזו 4.8.1

לשם הגשת בקשה  תעודת הזהות של אותו הורהעם ת בליווי אחד ההורים אישי

 ., בכפוף לאמור לעילוחתימה על הסכמה לניפוק דרכון

 לעיל. 4.7יש לפעול בהתאם לסעיף אינם נשואים זה לזו, ההורים אם  4.8.2

 שלא רשום לגביו שם האב בקשה לדרכון עבור קטין 4.9

, או אבהותב המסר הצהרת הכראבי הילד יבדוק במערכת אביב אם  עובד הרשות 4.9.1

 באבהות או ישנו פס"ד הקובע אבהות,רה כה קיימתו. במידה שזו נקבעה בפס"ד

 בטרם ניפוק הדרכון.של האב יש לדרוש את הסכמתו 

האם רשאית להגיש  או שלא נקבעה האבהות, הכרה באבהות ולא ניתנהבמידה  4.9.2

 בקשה לדרכון עבור בנה.לבדה 

הכרה באבהות לגבי הקטין, האב יידרש לתת את כאמור לעיל, במידה וניתנה  4.9.3

 תנפקה מאפשרהצגת פסק דין הנדרשת הסכמתו, במקרה של אי הסכמת האב, 

 דרכון בהסכמת האם בלבד. 

בגיליון רישום הערה בדבר תמ"ש אבהות יש לבדוק מול  במקרים בהם רשום 4.9.4

 .טרם הנפקת דרכוןהדסק הרלוונטי ב
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בשום מקרה אין לשלוח מכתב  ,טיןבמידה וניתנה הכרה באבהות לגבי הק 4.9.5

שהיו יום כפי שנוהגים במקרים מיוחדים להורים  21להורה השני, ולהמתין 

 .נשואים זה לזו והתגרשו

לבדו  ששוהה שאינו נשוי להורה השני,הורה  - הורה גרוש שעלה לארץ עם ילדו הקטין 4.10

 ישראליואינו  אזרח  לא נכנס לארץמעולם ארץ וההורה השני בעם ילדו הקטין 

בנוגע נתן הסכמה  השני ההורהועם ילדו הקטין,  שעלה לישראל הורה גרוש

יה, יבנציגות ישראל בחו"ל לפני העל שעלה עם הקטיןבלעדית של ההורה  אפוטרופסותל

יש  נכנסגם הוא לארץ, במידה ו נכנסלפני מתן דרכון יש לבדוק אם ההורה השני לפיכך 

בהתבסס , וניתן לנפק דרכון נוספותלדרוש ראיות  אין נכנסלדרוש הסכמתו, במידה ולא 

 .על ההסכמה שניתנה לפני העלייה

 שנפטרהורה  4.11

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

 .לא תידרש הסכמה של גורם נוסף 4.7.1.2, ובהתאם לאמור בסעיף הבקשה

 דין.-קשה אלא עפ"י פסקאין לעכב הב -במקרה של התנגדות סבים, סבתות  4.11.2

 התנגדות הורה להנפיק דרכון לילדו/יו הקטין/נים 4.12

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

 עובד הרשות או שכבר התגרש, או מכל סיבה אחרת, מצא בהליכי גירושין מבן/בת זוגו,נ

המוסמך לכך  עובד הרשותת הסיבות לכך. יבקש מההורה מכתב המפרט את בקשתו וא

בגיליון  הערה מתאימהירשום ניפוק מסמך נסיעה, -יקבל את בקשת אותו הורה לאי

יסרוק את  , יוסיף הגבלה "אחר" ברשומתו של הילד הקטין עם פירוט הסיבה,רישום

ויעביר את החומר לממונה מרשם ודרכונים המכתב של ההורה לתיקו האישי של הקטין, 

 ה על מנת לכלול את הילדים ברשימת מנועי דרכון )רמ"ד(.במט

 בלעדית אפוטרופסות -זכאות הורה גרוש המחזיק בילדים  4.13

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

יידרש להוכיח את זכאותו להגשת  כי אינו נשוי להורה השני )גרוש ממנו/ה(ורשום 

 הבאות: מהאפשרויותאחת עפ"י הבקשה 

בפני עובד הרשות בלשכה / נציגות ישראל הסכמה בכתב של ההורה השני  4.13.1.1

 בחו"ל / באמצעות עורך דין בארץ, כמפורט לעיל.

של  ת הילד בדרכונוא ליא דרכון או להכלילהוצ הקובע כי ניתןצו בית משפט  4.13.1.2

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

בלעדית על  אפוטרופסותניתנה  ברור ומוחלט שלהורה מגיש הבקשה

מתן מסמך נסיעה לילד או  מגבילהכל הוראה ה/ בפסה"ד ואין בהסכם  הילד

לכן שניתן, חייב להיות האחרון המוצג הסכם פסק דין או להוצאתו מן הארץ. 

או )פסק דין(   ניתנה החלטת בית משפטלא כי בכתב יידרש ההורה להצהיר 

 לזה שהמציא.  בתאריך מאוחרהסכם נוסף )בנוגע לילד( 

לקבל הסכם הגירושין חייב להיות מאושר על ידי בית משפט ו -יודגש 

 .של בית משפט פסק דיןתוקף של 

במידה והומצא הסכם גירושין שלא קיבל תוקף של פסק דין, אין להתייחס  4.13.1.4

 .אליו

ללא הסכמת אחד  ניפוק דרכון לקטינים אפשרהדין הרבני המ ביתמוצג צו ה 4.13.2

ההורה מיש לבקש  לכן, יש לבדוק האם צו בית הדין הרבני ניתן בסמכות. ההורים,

 ם. להעביר, ופרוטוקול הדיון בבית הדיןמגיש הבקשה את הסכם הגירושין המקורי

 .הסוגיה / לקבלת החלטהמחלקת מרשם ודרכונים לבחינת ל

השרעי לגבי מוסלמים המאפשרת הנפקת  בית הדיןמ החלטה תגבמידה ומוצ 4.13.3

 פיו.-דרכון ללא הסכמת אחד ההורים, יש לפעול על

לנפק דרכון  המאפשר מבימ"ש לענייני משפחהבמקרה של המצאת פסק דין  4.13.4

בצורה חד משמעית ללא צורך בהסכמת ההורה השני וללא ציון של מתן ערבויות 

 .81לנפק דרכון לחמש שנים והוספת הגבלה או הגבלות לתוקף הדרכון, ניתן 

פסק דין שיש בו החלטה שההורה מגיש הבקשה רשאי לבדו להגיש בקשה לדרכון  4.13.5

ללא הסכמת ההורה השני של הקטין, בכפוף לערבויות כספיות וכו' או שתוקפו של 

במקרים שנה בלבד )עד הדרכון מוגבל לתקופה קצרה יש לנפק דרכון לתוקף של 

 .81ה חודשים בהתאם לפסק הדין( ולהוסיף הגבלה לשישמיוחדים 

 הסכם גירושין המעניק להורה השני זכויות שונות 4.14

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

 אחרים כדוגמת: אם רווקה ואב שהכיר באבהות, אפוטרופסים וכו'

יש הבקשה סמכות החזקה/משמורת כי להורה מג בהסכם הגירושיןבמידה ונקבע  4.14.1

הילד ולהורה השני נקבעו זכויות שונות כגון: ביקורים, זכות לקביעת חינוכו וכו',  על

 יידרש המבקש להמציא את הסכמתו של ההורה השני למתן השירות.
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במידה וההורה המבקש אינו יכול להמציא הסכמה זו, בטענה כי אין לו קשר עם  4.14.2

פי אישורים ומסמכים -ת כתובתו ומוכיח את טענותיו עלההורה השני, ואינו יודע א

עליו להמציא לפחות קשר עם הקטין, כל המוכיחים שההורה השני אינו מקיים 

 שלושה אישורים / הוכחות עפ"י הפירוט הבא:

 .מסמך מביטוח לאומי על תשלום מזונות במקום ההורה 4.14.2.1

 .הקטיןאישור משירותי הרווחה כי ההורה השני אינו מקיים קשר עם  4.14.2.2

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

 בארץ, ולכן אינו מקיים קשר עם הקטין.

מכתב / אישור מיועצת בית הספר שידוע להם כי ההורה השני אינו מקיים  4.14.2.4

 כל קשר עם הילד.

עובד הרשות מקבל המסמכים והשתכנע באופן מוחלט כי ההורה השני אינו מקיים  4.14.3

הודעה זו  )המצוי בנספח( הנוסחמכתב עפ"י ישלח להורה השני שר עם ילדו, ק

, על פי המען של ההורה השני הרשום וגם בדואר רגיל תישלח בדואר רשום

)במידה וידוע מען נוסף של ההורה השני יש לשלוח העתק  במרשם האוכלוסין

 . מהמכתב בדואר רשום גם למען השני(

דואר מבלי שנתקבל ניתן לנפק דרכון לשנה אחת במידה והמכתב שנשלח חזר מה 4.14.4

 .81עם אסמכתא 

 / מתאריך משלוח המכתב יום 21עוכב תהנפקת הדרכון להורה המבקש  4.14.5

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.

ולא התקבלה כל התייחסות יום,  21לא חזר בדואר לאחר במידה והמכתב  4.14.6

)כל  81ולנפק דרכון לשנה עם אסמכתא  22-יש לפעול ביום המההורה השני, 

 זאת במידה ולא נתקבלה התנגדות ההורה השני(.

במידה ונתקבלה התנגדות ההורה, יש להודיע להורה המבקש על התנגדות זו,  4.14.7

דין מבית משפט המאשר הנפקת -א עפ"י פסקולהודיעו כי לא ניתן לנפק דרכון אל

 דרכון לקטין בהסכמת הורה אחד וללא צורך בהסכמת ההורה השני.

 במידה וההורה השני נתן הסכמתו לניפוק דרכון, יינתן לקטין דרכון ללא הגבלות. 4.14.8
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 התנגדות ההורה השני להוצאת דרכון לקטין  4.15

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

פי פסק דין, יש למסור להורה המתנגד -, עלאפוטרופסות בלעדית על הקטיןיש 

 כי יונפק דרכון לקטין על פי החלטת בית המשפט.

במקרים בהם נרשם בפסק הדין כי להורה מגיש הבקשה יש חזקה או משמורת  4.15.2

בלעדית על בלעדית על הקטין, אין הדבר אומר כי למגיש הבקשה אפוטרופסות 

 הקטין ולכן אין לנפק דרכון ויש לקבל הסכמת ההורה השני.

 אפוטרופוס של הקטין ידי-להגשת בקשה לדרכון ע 4.16

מגיש הבקשה לדרכון עבור הקטין שבחסותו, ידרוש  אפוטרופוס של קטיןכאשר  4.16.1

, אולם במקרים בהם מבית משפטבלעדית אפוטרופסות מינוי צו  עובד הרשות

מגיש הבקשה הוא אפוטרופוס נוסף )על ההורים או שיש  נקבע כי האפוטרופוס

 .םחובה לקבל הסכמת כל האפוטרופוסינוספים לקטין(  םמספר אפוטרופוסי

במידה ובצו האפוטרופסות רשום אפוטרופוס אולם לא נרשם שמדובר באפוטרופוס  4.16.2

בלעדי ולקטין רשומים הורים יש לבקש את הסכמת כל הגורמים, לרבות ההורים 

 רופוס.והאפוט

 הצו חייב להיות במקור או העתק מתאים למקור ולא צילום. 4.16.3

מינוי שידוע לו שצו  הצהרה בכתבידרוש ממגיש הבקשה  הרשות עובד 4.16.4

 האפוטרופסות שהציג הוא הצו האחרון שהוצא.

יזהה את האפוטרופוס מול תעודת הזהות שלו ויחתימו על גבי טופס  עובד הרשות 4.16.5

 הבקשה לדרכון.

וי האפוטרופסות רשומים מספר אפוטרופוסים, יידרשו כולם במידה ובצו מינ 4.16.6

 לתת הסכמתם לניפוק הדרכון.להזדהות ו

 בקשה לדרכון ע"י אומנים 4.17

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

 .הזהות שלהם

 .שהוצא ע"י לשכת הרווחה –מקורי  הצגת רישיון האומנה 4.17.2

 .מנחת אומנה שלאישור מקורי  4.17.3
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אישור מקורי מהגוף המפעיל כי מנחת האומנה אושרה מטעמו או כי היא מועסקת  4.17.4

ידי משרד -על גופים מפעילים כפי שנבחרו השיחמכיום ישנם , העל ידו כמנח

 :הרווחה ומאושרים לפעול כ"גוף מפעיל"

 מט"ב 4.17.4.1

 שח"ר 4.17.4.2

 אור שלום 4.17.4.3

 סאמיט 4.17.4.4

 א.ד.נ.מ 4.17.4.5

 מנים לצורך הגשת בקשה לדרכוןהסכמה והצהרת אוחתימת האומנים על טופס " 4.17.5

מודעים למגבלות החלות על השימוש בדרכון, ומתחייבים (, כי הם 14לקטין" )דר/

 .אך ורק בהתאם להוראות הדיןקטין בזאת לעשות שימוש בדרכון שיונפק ל

 פעילות עובד הרשות מקבל הבקשה. 4.17.6

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

 בלשכה בפני מקבל הבקשה. אומנים הרשומים ברישיוןה

"הסכמה והצהרת אומנים לצורך הגשת בקשה לדרכון לקטין" קבלת טופס  4.17.6.2

 ידי כל האומנים.-, חתום על(14)דר/

הנפקת מסמך נסיעה )דרכון( בתוקף של חמש שנים. במקרים מיוחדים ניתן  4.17.6.3

 לתת תוקף קצר יותר.

 תמונה של הקטין בעל הדרכון 4.18

יד המבקש, אלא יש להשתמש בצילום בלשכה, -ן צורך בהמצאת תמונות עלככלל אי

 אולם במקרים שיפורטו להלן יש לצרף תמונה העומדת בדרישות האיכות.

נסיונות צילום, ואף תמונה לא עמדה בדרישות  6ולאחר שבוצעו , 6קטין מעל גיל  4.18.1

 האיכות.

 אפשרויות הבאות:הרשאים לבחור עפ"י בהתאם לאחת מהורים ה, 6קטין עד גיל  4.18.2

 תמונה מודפסת העומדת בדרישות האיכות ולבקש לסרוק למערכת.  הבאת 4.18.2.1

 הקטין בלשכה.לצלם את  לבקש 4.18.2.2

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

)ובהתאם לתקנות( יש לדרוש מההורים להביא תמונה מודפסת  בדרישות האיכות

 .העומדת בדרישות האיכות
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 קטין בעל אזרחות כפולה 4.19

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

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.

 הגיע לישראל בגפו, ללא הוריו. עובד הרשות יבדוק אם הקטין 4.19.1

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

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

 משפחתי קצר בלבד כיוון שהוא ומשפחתו השתקעו בחו"ל.

)תייר  3ב/ ותמתעובד הרשות יבדוק אם בדרכונו הזר של הקטין הוטבעה הח 4.19.4

שפירושה שהוא אזרח ישראלי החייב להיכנס ולצאת מהארץ  14/א מסופק( ו/או

 חוק.לבדרכון ישראלי בהתאם 

מאחר והקטין הגיע בגפו אין לעכב את יציאתו עד לקבלת הסכמת ההורים  4.19.5

להנפקת דרכון לקטין, לכן עובד הרשות ייתן לקטין לצאת באופן חד פעמי בדרכונו 

 אזרח ישראלי.  - 14/ובו ציון של א "ר יציאה לביקורת הגבולותאישו"הזר עם 

להסדרת  ההורהם עמגוריו, יחד  באזורהקטין יודרך לפנות לנציגות ישראל בחו"ל,  4.19.6

 מעמדו והוצאת דרכון ישראלי בהתאם.

 תוקף דרכון הניתן בנציגויות ישראל בחו"ל  4.20

בישראל יינתן בתוקף מלא דרכון לקטין המונפק  נות הדרכונים,א' לתק6בהתאם לתקנה 

 ( וללא הגבלות או אסמכתאות בדרכון.14-18של חמש שנים )גם לגילאים 

למרות האמור לעיל, דרכון לקטין הניתן בנציגויות ישראל בחו"ל יינתן בהתאם לגיל  4.20.1

 המבקש, ולתקופה הקצרה מחמש שנים.

ל יש אשר תוקף דרכונם מוגב 18-14בדרכון של בני  -רישום האסמכתא בדרכון  4.20.2

 "50להוסיף חותמת: "בדבר אסמכתא / חידוש ראה אסמכתא 

 לקטינים בחו"ל. יחול גם על הארכות תוקף דרכוןהאמור לעיל  4.20.3

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

 נוהל הטיפול בבקשה למסמך נסיעה במקום מסמך נסיעה שאבד / נגנב / הושחתב 4.21.1

שנים יש לנפק לו  10ע כי מי שאיבד שלושה דרכונים תוך , נקב3.4.0002מספר 

 תעודת מעבר במקום דרכון לאומי.

דרכונים ומעלה בתקופת תוקף דרכון )דהיינו  3בהתאם לאמור לעיל, קטין שאיבד  4.21.2

 שנים(, יש לנפק תעודת מעבר במקום דרכון לאומי. 5
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למסור  ורשעל החלטת הלשכה למתן תמבד"ל, ייד יםמערער הקטין או הוריואם  4.21.3

את הסיבות לערעור ולצרף אישורים ומסמכים התומכים  ומכתב מנומק בו יפרט

בטענתו, מנהל הלשכה רשאי עפ"י שיקול דעתו, ולאחר שהשתכנע כי הבקשה 

אמינה לאשר דרכון במקום תעודת מעבר, יש לרשום בגיליון הרישום של המבקש 

ם הרלוונטיים לתיק , ולסרוק את כל המסמכיאת נסיבות המקרה ואת ההחלטה

 האישי.

החליט מנהל הלשכה שאין מקום לנפק דרכון, רשאי המבקש למסור מכתב מנומק  4.21.4

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

 ופנה לדסק המתאים להחלטה.הערעור י 4.21.5

 פעולות נוספות של עובד הרשות מקבל הבקשה 4.22

 יכנס לשירות דרכונים במערכת אביב הפקת דרכון.יש לה 4.22.1

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

 לבירור סיבת ההגבלה ולפעול בהתאם להנחיות. לאגף מרשם וביומטרי

רשום כמי שנמצא בחו"ל,  או א שהתושב לא רשום בסטטוס נפטרעובד הרשות יווד 4.22.3

 .במידה וכן יש לפעול בהתאם לנוהל טיפול בסטטוס

עבר, במידה  או עובד הרשות יוודא שהתושב לא רשום בסטטוס חדל להיות תושב 4.22.4

לבדוק כי אכן מדובר באזרח ישראלי, ככל שמדובר באזרח, יש לנפק מסמך וכן יש 

 .נסיעה עפ"י נוהל זה

 באם הכתובת שונתה בצע את השינוי/תיקון בהתאם לנוהל עדכון מען/כתובת  4.22.5

 .2.13.0001 מספר

 לוודא:יש  4.22עד  4.1לאחר ביצוע כל האמור בסעיפים  4.23

הטיפול בבקשה כי השמות בלועזית נרשמו בהתאם לתקנות ובהתאם לנוהל  4.23.1

 .3.2.0001מספר  לדרכון ראשון / תעודת מעבר ראשונה לבגיר

 למשלוח הדרכון לאחר ניפוקו )המען או כתובת למשלוח דואר(.כתובת  4.23.2

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

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

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

תו, וכיום לא ניתנה הסכמה לשמירת ט"א ע"י ההורים הביומטרי בהתאם לבקש
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והקטין, יש להסביר להורים ולקטין כי אי ההסכמה לשמירת טביעות האצבע 

בקשה למחיקת טביעות האצבע מהמאגר,  משמעותהבמאגר למי שאישר בעבר 

 בהתאם לכך תעודת זהות שברשות הקטין תבוטל..

א לשמור את טביעות האצבע לאחר ההסבר עדיין מבקשים שלגם במקרים בהם  4.24.3

במאגר הביומטרי, יש לבטל את תעודת הזהות שברשותו, ולנפק לו תעודת זהות 

 חדשה.

 מפורט: 3.2.0010בנוהל הטיפול בבקשה למסמך נסיעה ביומטרי מספר  4.25

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

טרי / בקשה למחיקת טביעות אצבע ממאגר לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומ

 ותוקף מסמכי הנסיעה שניתן בהתאם. הביומטרי

 .ביצוע שאלון אימות זהות / אימות עפ"י תעודת זהות קיימת 4.25.2

 .ביצוע הרכשה של טביעות האצבע וצילום תווי פנים 4.25.3

 אישור קו אחורי לבקשות למסמך נסיעה. 4.25.4

 החוק וסעיפיו .5

 1952-חוק הדרכונים תשי"ב 5.1

 1980-דרכונים תש"מתקנות ה 5.2

 .1962-חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"בל 18סעיף  5.3

 נספחים .6

 (.41בקשה לדרכון / תעודת מעבר ביומטריים )דר/ 6.1

כתב אישור והסכמה כתב הסכמה לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי לקטין מעל  6.2

  (39/ אדם שמונה לו אפוטרופוס )מר/ 16גיל 

 (53מתן דרכון לילדו )דר/מכתב להורה גרוש על  6.3

 (58טופס הסכמת הורה לניפוק דרכון לילדו הקטין השוהה בארץ )דר/ 6.4

 (64טופס הסכמת הורה לניפוק דרכון לילדיו הקטינים עד הגיעם לגיל בגרות )דר/  6.5

 (57טופס הסכמה של הורה לניפוק דרכון לילדיו הקטינים להעברה לנציגויות בחו"ל )דר/ 6.6

 (14)דר/ הסכמה והצהרת אומנים לצורך הגשת בקשה לדרכון לקטיןטופס  6.7

 (24רשימת האסמכתאות ותוקף דרכון )דר/ 6.8

 לוח אגרות 6.9

 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/DR41.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/MR39A.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/MR39A.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/DR53.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/DR58.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/DR64.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/DR57.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/DR14.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/services_forms/he/DR24.pdf
https://www.gov.il/he/departments/general/fees_and_payments

