
 

 
 

ן וההגירה –מדינת ישראל   רשות האוכלוסי
ة يل دول سرائ ة - ا لط ان س ك س ة ال هجر  وال

 
 .נסיעה החדשהוהתחייבות לשמירת מסמך  תצהיר על אובדן/גניבה/השחתה של דרכון או תעודת מעבר

 وثيقة السفر الجديدة بالحفاظ علىااللتزام إقرار حول ضياع/سرقة/ تلف جواز السفر أو وثيقة العبور و
 

 
 
 
 

 מספר הזהות
 رقم الهوية

 שם המשפחה
 اسم العائلة

 השם הפרטי
 االسم الشخصي

 שם האב
 اسم األب

 מספר הטלפון
 رقم الهاتف

         

             

         

 

  -בזה שבתאריך ה  /האני מצהיר
 أقر بهذا أنه بتاريخ 

 במשבצת המתאימה Xנא לסמן 
 في المربع المالئم Xالرجاء ضع عالمة 

 אבד   נגנב  הושחת 

 أُتلف ُسرق  ضاع

 דרכון  תעודת מעבר 

 تأشيرة عبور جواز سفر

 על שמי       ,מספר הזהות    )פרטי הקטין( השם הפרטי  על שם ילדי הקטין  

 رقم الهوية م الشخصي)تفاصيل القاصر( االس على اسم ابني القاصر، على اسمي

  בתוקף עד  ביום    ניתן במקום    מספר הדרכון 

 ساري المفعول حتى بتاريخ أصدر في رقم جواز السفر

  מקום בו אירע הדבר )פרט ככל האפשר( 

 المكان الذي حدث فيه الحادث )فّصل قدر اإلمكان(
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   הת המצהיר/חתימ    תאריך    המקום

 توقيع مقدم اإلقرار  التاريخ  المكان
 

 

 הפרטי המצהיר/
 ل مقدم/ة اإلقرار تفاصي

 

 
 

 

  ההצהרה  /תשם מקבל   תאריך     -הלשכה ב

  בתוקף עד   ביום    לנ"ל הונפק דרכון חדש מספר 

    הערות:

  

 המשרד לשימוש 3דר / 
 المكتب الستخدام

 

הובא לידיעתי כי הדרכון / תעודת המעבר שיינתן לי מבטל את הדרכונים 
/ תעודות המעבר הקודמים/ות שהיו ברשותי וכן ידוע לי כי במידה ואמצא 

הריני  אותם לא אוכל להשתמש בהם ביציאה ו/או בכניסה לארץ.
 מתחייב/ת בזה להחזירו אליכם מיד לאחר שימצא.

( לחוק הדרכונים 5)8הנני מאשר/ת בזה שהובא לידיעתי כי לפי סעיף 
מסירת מידע כוזב ביודעין לשם קבלת דרכון / תעודת  :1952 –תשי"ב 

 מעבר מהווה עבירה על החוק ודינה מאסר וקנס

 

لقد تم إعالمي بأن جواز السفر/ تأشيرة العبور التي سوف استلمها ستبطل 
السابقة التي كانت بحوزتي ومعلوم لدي أنه في الجوازات/ تأشيرات العبور 

حال عثوري عليها لن استطيع استخدامها عند مغادرتي أو قدومي إلى 
 البالد.ألتزم بهذا بإرجاعها إليكم فور العثور عليها

( من قانون الجوازات لعام 5)8أصادق بهذا أنه قد تم إعالمي بأنه  وفق البند 
ابق معرفة بهدف الحصول على جواز تقديم معلومات كاذبة عن س :1952

 السجن والغرامة سفر/ تأشيرة دخول يشكل مخالفة للقانون وعقابه

 زام بالحفاظ على جواز السفرالت/  התחייבות לשמירה על הדרכון 

 עם קבלת הדרכון החדש, הנני מתחייב לשמור עליו היטב ובקפדנות.
כן הובא לידיעתי כי אובדן / השחתה נוספת )חוזרת( יכול לגרום לאי מתן דרכון נוסף במסגרת חוק הדרכונים, )בהתאם -כמו

 לחוק(, ובמקומו תינתן תעודת מעבר במקום דרכון לאומי לתקופה של שנה, ובתום השנה יישקל מחדש מתן דרכון. 6לסעיף 

 أهتم بالحفاظ عليه بشكل جيد.فور استالمي جواز السفر الجديد، التزم بأن 
من القانون(،  6كما وقد تم إعالمي بأن ضياع / تلف آخر )متكرر( يمكن أن يؤدي إلى عدم منحي جواز سفر آخر بمقتضى قانون الجوازات، )وفقا للبند 

 ح جواز سفر.وسيتم منح وثيقة عبور عوضا عن جواز سفر وطني لفترة سنة، وبعد انتهاء السنة سيتم النظر مجددا في من

  חתימה:
 التوقيع


