
• תעריפי האגרות מפורטים בלוח האגרות באתר האינטרנט של הרשות
• מומלץ לשלם את  האגרה המופחתת מראש        באמצעות אתר האינטרנט של הרשות

או בעמדות השירות העצמי המוצבות ברוב הלשכות

• בסיום תהליך הגשת הבקשה בלשכה, תקבלו מסרון עם מספר דואר רשום לצורך מעקב
• ניתן לעקוב       באמצעות אתרי האינטרנט של הרשות והדואר אחר מצב הדרכון מרגע הגשת הבקשה 

בלשכה ועד להגעתו  לתיבת הדואר / כתובתכם
• הדרכון ישלח לכתובת שביקשתם תוך כ- 3 שבועות

• אם חלף זמן מעבר לסביר מאז הגשת הבקשה וטרם קיבלתם מסרון – ניתן לפנות למרכז שירות ומידע
info@piba.gov.il  ארצי בטלפון *3450     או בדואר אלקטרוני

• נוכחות אישית של הקטין/ה עם אחד ההורים – חובה.
• במקרים בהם ההורים אינם נשואים זה לזו, נדרשת נוכחות והסכמת שני ההורים והסכמתם. כלומר, אחד
ההורים יוכל להגיע לכל לשכה בארץ ולתת את הסכמתו.  לאחר מכן, ההורה השני יגיע עם הקטין/ה ללשכה

ולהגיש בקשה לדרכון.
• על ההורה להציג את תעודת הזהות שלו. אם לקטין/ה הונפקו דרכון ותעודת זהות, יש להציגם.

• תמונות: הצילום מבוצע ע"י עובדי הרשות. אין צורך להביא תמונות.
במקרה של קטין/ה מתחת לגיל 6: שיקול הדעת ניתן בידי ההורה והוא רשאי להביא עימו תמונות ולבקש את

סריקתן. כמו כן, לעיתים מתעורר קושי בצילום הקטין/ה ואז מתבקש ההורה להביא 2 תמונות.

הנפקת דרכון לקטינים 

• כל נוסע לחו"ל נדרש לדרכון לאומי משלו
• הגשת בקשה לדרכון כרוכה בנוכחות אישית בלשכת הרשות

• לקטינים מונפק דרכון בתוקף לחמש שנים

• דרך אתר האינטרנט של הרשות, יישומון MyVisit או מרכז מידע  *3450
• יש לקבוע תור נפרד לכל אחד מבני המשפחה

• ניתן לקבוע תור לכל לשכה ברחבי הארץ

כל מה שצריך לדעת  על       

(בני פחות מ-18)

מידע כללי :

מה העלות וכיצד משלמים  ?

כיצד קובעים תור ללשכת רשות האוכלוסין ?

איך עובד תהליך הבקשה לדרכון ?

איך מקבלים את הדרכון?

עיצוב: וידאו גורו

מוגש על ידי אגף בכיר דוברות, תקשורת והסברה
 

איתך, במסלול חייך
יוני 2020

https://myvisit.com/#!/home/provider/56
https://www.gov.il/ar/departments/general/fees_and_payments
https://www.gov.il/he/departments/general/fees_and_payments
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=biopassport@piba.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=biopassport@piba.gov.il
https://www.gov.il/he/service/application_for_biometric_passport2
https://www.gov.il/apps/piba/statusdarkon/?utm_source=website&utm_medium=news&utm_campaign=news_promotion
http://piba.gov.il/
https://www.gov.il/apps/piba/statusdarkon/?utm_source=website&utm_medium=news&utm_campaign=news_promotion
https://www.gov.il/he/Departments/news/schedule_appointment_for_biometric_docs
http://myvisit.com/#!/home/provider/56

