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0Bתעודת מעבר לקטין / נוהל הטיפול בבקשה לדרכון 

1. 1Bכללי 
1.1 7B בקשה לדרכון עבור קטין תוגש ע"י הוריו או אפוטרופסו, מאחר וקטין אינו רשאי להגיש

 .בקשה למסמך נסיעה על שמו

1.2 8B שנה 18מי שטרם מלאו לו  –קטין. 
1.3 9Bדרכון לקטיןפו של תקופת תוק 

10B רבי של דרכון הניתן לקטין יהמ "תקופת תוקפו 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

1.4 11Bהסכמת הורים להנפקת דרכון לקטין 
1.4.1 12B ההורים נשואים זה לזוכאשר. 

1.4.1.1 13Bאי להגיש אחד ההורים. אין צורך את הבקשה לדרכון עבור הקטין רש

בהסכמת ההורה השני בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 

הקובע כי "חזקה על ההורה שהסכים לפעולת רעהו כל עוד  1962-התשכ"ב

 לא הוכח היפוכו של דבר"

1.4.1.2 14Bאחד ההורים  על התנגדות הפ-לבמקרה בו נמסר למשרד, אם בכתב ואם בע

ין, או אם נתקבל מידע בדבר פרידה והליכי להוצאת דרכון לילדם הקט

גירושין של ההורים, חובה לדרוש הסכמת שני ההורים בלשכה למתן דרכון, 

המצאת פסק דין של בית משפט מוסמך המאשר ניפוק דרכון לקטין או 

 .בלבד בהסכמת ההורה מגיש הבקשה

1.4.2 15B אינם נשואים זה לזו.כאשר ההורים 
1.4.2.1 16Bההורה בו מקרה פרט ל, רכון לקטיןיש לקבל הסכמת שני ההורים למתן ד

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

 הקטין לבדו.

1.4.2.2 17Bפסק הדין כי ההורה המחזיק סכם גירושין ובהנקבע ב יש לבדוק היטב אם

 בילד לא יהיה רשאי להוציאו מן הארץ ללא הסכמת ההורה השני.
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1.4.3 18B הדרכון הוגבל על סמך פסק דין  - 81אסמכתא  -הגבלת תוקף דרכון עפ"י פסק דין

 .בין ההורים לגבי ילדםגירושין הסכם בשל בית משפט או בית דין או 

1.5 19Bתמונה של הקטין בעל הדרכון 
20Bלכל מסמך נסיעה יוצמד תצלום מדוייק  1980-(א) לתקנות הדרכונים תש"מ5קנה ת

במקרה חריג במידה סבירה של בעל הדרכון. השר רשאי לאשר מתן דרכון ללא תצלום 

 שנים. 3לקטין שטרם מלאו לו מאוד (כגון פיקוח נפש) 

1.6 21Bביומטרי חכםנסיעה  ךמסמ 
22B למסמך בבקשה  יעה ביומטריים,מסמכי נסהרשות החלה בניפוק  2013בתחילת יולי

בנוסף לאמור בנוהל זה גם עפ"י יש לפעול נסיעה (דרכון או תעודת מעבר) ביומטרי חכם, 

 .3.2.0010בקבלת בקשה למסמך נסיעה ביומטרי חכם מספר הטיפול נוהל 

2. 2Bמטרת הנוהל 
2.1 23Bלקבוע את השיטה לטיפול בבקשה לדרכון/תעודת מעבר לקטין. 

2.2 24Bבארץ. לה שהגיע לישראל בגפו לביקור קצררחות כפונוהל הטיפול בקטין בעל אז 

3. 3Bתנאים ודרישות 
25B:על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים 

3.1 26Bחובה. של הקטין ושל ההורה (או אפוטרופוס) נוכחות אישית 

3.2 27B נדרשת הסכמת שני ההורים. -במקרה שהוריו של קטין אינם נשואים זה לזו 

3.3 28B לצורך זיהוי מגיש שנה)  16ה ומלאו לו של ההורה ושל הקטין (במידהצגת תעודת זהות

 בתעודת הזהות מול קובץ המרשם. הבקשה ובדיקת פרטי הרישום

3.4 29B כראוי ובשלמות. המבקש ידי-) על1(דר/מילוי טופס בקשה לדרכון 

3.5 30B 45וזהות בגודל  חדשות ,חזותיותעדכניות, צבעוניות. מסירת שתי תמונות x 35 .מ"מ 

3.6 31Bורך רישום תעתיק השמות בלועזית, לא חובההצגת מסמך נסיעה או תעודת עולה לצ. 

3.7 32B המצאת דרכון הורה, במידה והדרכון בר תוקף והקטין כלול בו, או המצאת דרכון קודם

 של הקטין במידה ויש לו ובכלל זה גם תעודת מעבר.

3.8 33B יש לפעול בהתאם לנוהל הטיפול , שנים מחמשכאשר מדובר בעולה הנמצא בארץ פחות

 3.3.0001מספר  מחמש שנים ות בעולים הנמצאים בארץ פח

3.9 34Bבמידת הצורך ובהתאם לנסיבות המקרה.נוספות ות יהמצאת אישור ורא 

3.10 35B מפורט בלוח אגרותכ ,מופחתת השירות כרוך בתשלום אגרה -תשלום אגרה . 
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4. 4Bהליך הטיפול 
4.1 36Bהמקבל את טופס הבקשה יבדוק את הפרטים והמסמכים המצורפים  עובד הרשות

 כל התנאים. מתמלאים המבקש לגבי לבקשה, ויוודא ש

4.2 37Bיזהה את ההורה מגיש הבקשה מול תעודת הזהות שהציג, ובמידה והציג  עובד הרשות

 גם דרכון ישראלי לצורך מחיקת שם הילד הכלול בו יזוהה גם עפ"י הדרכון.

4.3 38B עובד הרשות יזהה את ההורים במידה ושני ההורים התייצבו בלשכה להגשת הבקשה

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

 המתאימים.

4.4 39B יזהה אותו על פי תעודת הזהות שלו ויחתימו  עובד הרשותשנים  16במידה ולקטין מלאו

בכלל זה גם  על גבי טופס הבקשה במקום המיועד לכך וזאת בנוסף לחתימת ההורה/ים.

 .הבקשהוהיודעים לרשום את שמם לחתום על טופס  6קטינים מעל גיל 

4.5 40Bויבצע יכנס למערכת אביב מקבל הבקשה 
4.5.1 41B,ומול האוכלוסין מול קובץ מרשם  בדיקת תעודת זהות של ההורים ושל הקטין

בנוהל הטיפול  4.4עד  4.1התמונות שצורפו לבקשה כפי שפורט בסעיפים 

 .3.2.0001בבקשה לדרכון ראשון מספר 

4.5.2 42Bב להיות אזרח)של  ההורה והקטין (לפחות אחד ההורים חיי בדיקת אזרחות. 

4.5.3 43B,מנת לראות ולוודא כי שני הוריו נשואים זה לזו.-על בדיקת מצב משפחתי של ההורה 

4.5.4 44B רשימה  -יוודא שאין הגבלה רמ"ד  עובד הרשות מקבל הבקשה –בדיקת הגבלות

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

 ליון הרישום הממוחשב. ברשומתו וכן הערות שנרשמו בגי

4.5.5 45Bלבדוק אם חלפה שנה מיום העלייה או  - בדיקת תאריך עליה ומשך שהות בארץ

אם הקטין ומשפחתו משתקעים בארץ על מנת להחליט אם למבקש זכאות לדרכון 

ישראלי או לתעודת מעבר במקום דרכון לאומי. קטין שנולד בישראל להורים עולים 

בל תעודת מעבר בהתאמה לזכאות ההורים חדשים בשנה הראשונה לעלייתם יק

למידע נוסף יש לבדוק בנוהל בקשה לדרכון עבור עולים  לקבלת תעודת מעבר,

  3.3.0001חדשים 

4.5.6 46Bיידרש להמציאו במידה ולקטין הונפק דרכון בעבר, במידה  - בדיקת דרכון קודם

, או במידה ודרכונו הוארך מעבר לחמש שנים שנים מיום הנפקתו 5ולא חלפו 

 תקף. עדייןו

4.6 47B שיודע לחתום יתבקש לחתום במקום המיועד לחתימת המבקש.) 6(מעל גיל ילד 
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4.7 48Bהסכמת ההורים 
4.7.1 49Bמתי מספיקה הסכמת הורה אחד 

4.7.1.1 50Bואין מידע שאחד מהם מתנגד להנפקת דרכון.  ההורים נשואים זה לזו 

4.7.1.2 51Bהורה אלמן או אלמנה 
4.7.1.3 52Bעל הקטין. אם רווקה ואין הכרה באבהות 

4.7.1.4 53Bלארץ וההורה השני לא עלה  ם ילדו הקטיןהורה גרוש/ה שעלה לבדו ע

 לארץ.

4.7.1.5 54B הורה גרוש/ה או אם רווקה (וישנה הכרה באבהות) שיש להם (הסכם

, המסמיך את ההורה המבקש לצאת עם הקטין ללא הסכמת ההורה גירושין

בלעדית על  ת ואפוטרופס המעניק להורה המבקשדין -פסקו א השני 
 .הקטין

4.7.2 55Bמתי חובת הסכמת שני ההורים 
4.7.2.1 56Bויש מידע שאחד מהם מתנגד להנפקת דרכון. (בין  רים נשואים זה לזוההו

 פה)-מידע בכתב בין מידע בעל

4.7.2.2 57B ,המסמיך את ואין לאחד ההורים הסכם גירושין ההורים גרושים זה מזו

 פסק דין ההורה המבקש לצאת עם הקטין ללא הסכמת ההורה השני  או) 

  בלעדית על הקטין. אפוטרופסות לו  המעניק

4.7.2.3 58Bוקה ויש הכרה באבהות על הקטיןאם רו. 

4.7.3 59Bרויות הבאות:פשהסכמת ההורים יכולה להינתן בכל אחת מא 
4.7.3.1 60B.בכל אחת מלשכות מינהל האוכלוסין בארץ 

4.7.3.2 61B.בכל אחת מנציגויות ישראל בחו"ל 

4.7.3.3 62B.בפני עורך דין בארץ 

4.7.3.4 63B.בפני עו"ד בחו"ל המוכר ע"י הנציגות ושהתקבל באמצעותם 

4.7.3.5 64Bהסכמה בפני הנוטריון אומת ואושר בפני נוטריון בחו"ל כאשר האישור על ה

או שרשרת חתימות) ) APOSTILLE(בחותמת אפוסטיל  מאומתכנדרש (

 ומתורגם לעברית.

4.7.3.6 65B מפקד  בפני מפקד הכלאהסכמת הורה שנמצא במאסר או במעצר תינתן /

חתימה וחותמת) את קבלת ב( יםמאשרהו/או קצין אסירים  בית המעצר

 מאותו הורה.למתן דרכון ההסכמה 
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4.7.3.7 66Bניתן לתת הסכמה 4.7.3.3י חולים ומאושפזים, בנוסף לאמור בסעיף לגב ,

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

ההסכמה  כי ה וחותמת)חתימתב(מנהל בית חולים / מנהל מחלקה מאשר 

 .ניתנה בפניו מאותו הורהלמתן דרכון 

4.7.4 67B להינתן   היכול ההסכמהה למתן הסכמה, ללשכאין חובה כי שני ההורים יגיעו יחד

 בלשכות שונות ובמועדים שונים.ולהתקבל 

4.7.5 68B הסכמת הורה למתן דרכון שניתנת בלשכה אחרת, תינתן על טופס "הסכמת הורה

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

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

 ., הטופס המקורי יתויק בקלסר של הלשכההוגשה הבקשה

4.7.6 69Bסמך הרישום בגיליון הרישום או קבלת -הלשכה מקבלת הבקשה, תנפק הדרכון על

 המייל (ניתן להסתפק באחד מהשניים).

4.7.7 70B במקרים בהם ההורים מבקשים לתת הסכמה גורפת לניפוק דרכון לקטין עד הגיעו

שאים לעשות זאת בטופס הסכמת הורה לניפוק ו/או הארכת לגיל בגירות, הם ר

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

4.7.8 71B יש לסרוק את ההסכמה למערכת "אביב" עד לגיל בגרות, כאשר ניתנת הסכמה

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

4.8 72Bידי קטין בלבד.-הגשת בקשה לדרכון על 
73Bמציג תעודת זהות של ההורים ומבקש דרכון, במידה והמבקש קטין המגיע ללשכה לבדו, 

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

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

4.8.1 74Bלהופיע כי עליו ידריך את המבקש הקטין  הרשות עובד, אם ההורים נשואים זה לזו

 לשם הגשת בקשה תעודת הזהות של אותו הורהעם אישית בליווי אחד ההורים 

 ., בכפוף לאמור לעילהסכמה לניפוק דרכוןחתימה על ו

4.8.2 75B ידריך את המבקש הקטין להגיע  ובד הרשותאינם נשואים זה לזו, עההורים אם

לשם הגשת בקשה  שניהםת הזהות של תעודעם ההורים  שניבליווי ללשכה 

 .בכפוף לאמור לעיל על הסכמה לניפוק דרכון בפני עובד הרשות וחתימה

4.9 76B אם רווקה שהגישה בקשה לדרכון עבור בנה הקטין 
4.9.1 77Bאבהות. ב ההכראבי הילד מסר הצהרת יבדוק במערכת אביב אם  עובד הרשות

 דרכון.ונמסרה הצהרה כזו יש לדרוש את הסכמתו בטרם ניפוק הבמידה 



 
 3.2.0002 מספר נוהל:   דרכונים תחום: 

 דרכון / תעודת עבר  לקטין נושא:
 12מתוך      6דף    

 11/05/2015 : תאריך עדכון 
 
 

 
 

 
 

 3.2.0002 מספר נוהל וההגירה אוכלוסיןה רשות
 

4.9.2 78B האם רשאית להגיש בקשה לדרכון עבור בנה. הכרה באבהות ולא ניתנהבמידה 

4.9.3 79B כאמור לעיל, במידה וניתנה הכרה באבהות לגבי הקטין, האב יידרש לתת את

הצגת פסק דין המורה לרשות האוכלוסין במקרה של אי הסכמת האב, הסכמתו, 

  לנפק דרכון בהסכמת האם בלבד.

4.9.4 80Bות לגבי הקטין בשום מקרה אין לשלוח מכתב במידה וניתנה הכרה באבה
שהיו יום כפי שנוהגים במקרים מיוחדים להורים  21להורה השני, ולהמתין 
 .נשואים זה לזו והתגרשו

4.10 81Bהורה גרוש שעלה לארץ עם ילדו הקטין 
82Bבנוגע נתן הסכמה  השני, ההורהעם ילדו הקטין,  שעלה לישראל הורה גרוש

יה, יבנציגות ישראל בחו"ל לפני העל עלה עם הקטיןשבלעדית של ההורה  אפוטרופסותל

לפני מתן דרכון יש לבדוק אם ההורה השני עלה גם הוא לארץ, במידה ועלה יש לפיכך 

הילד, וניתן לנפק דרכון אין לדרוש ראיות על משמורת לדרוש הסכמתו, במידה ולא עלה 

 רגיל.

4.11 83Bההורה אלמן 
4.11.1 84Bמתו על טופס הבקשה.אם ההורה, מגיש הבקשה, אלמן עליו למסור הסכ 

4.11.2 85B דין.-אין לעכב הבקשה אלא עפ"י פסק -במקרה של התנגדות סבים, סבתות 

4.12 86Bהתנגדות הורה להנפיק דרכון לילדו/יו הקטין/נים. 
87B במידה ואחד ההורים פונה ללשכה ומבקש שלא להנפיק דרכון לילדיו הקטינים כיוון שהוא

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

המוסמך לכך  עובד הרשותיבקש מההורה מכתב המפרט את בקשתו ואת הסיבות לכך. 

ירשום את הערותיו והתרשמותו , ניפוק מסמך נסיעה-ת אותו הורה לאיאת בקשיקבל 

ויעביר  , יוסיף הגבלה "אחר" ברשומתו של הילד הקטין עם פירוט הסיבה,בגיליון רישום

לממונה מרשם ודרכונים במטה על מנת לכלול את הילדים ברשימת מנועי את החומר 

 דרכון (רמ"ד).

4.13 88B בלעדית אפוטרופסות -זכאות הורה גרוש המחזיק בילדים 
4.13.1 89Bיזהה את ההורה מגיש הבקשה עפ"י תעודת הזהות שלו. במידה  עובד הרשות

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

 הבאות: מהאפשרויותאחת עפ"י הבקשה 

4.13.1.1 90B הלשכה  / נציגות ישראל  עובד הרשותבפני הסכמה בכתב של ההורה השני

 ., כמפורט לעילחו"ל / באמצעות עורך דין בארץב
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4.13.1.2 91B של  ת הילד בדרכונוא ליא דרכון או להכלילהוצ הקובע כי ניתןצו בית משפט

 .ללא הסכמת ההורה השני ההורה המבקש

4.13.1.3 92B באופן בו נקבע  שקיבל תוקף של פסק דין הסכם גירושיןסק דין או פהמצאת

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 ההסכם האחרון המוצג הסכם הלהוצאתו מן הארץ. 

או הסכם  לא ניתנה החלטת בית משפטכי בכתב להצהיר  יידרש ההורה

הסכם הגירושין  -יודגש לזה שהמציא.  בתאריך מאוחרנוסף (בנוגע לילד) 
של בית  פסק דיןתוקף של לקבל חייב להיות מאושר על ידי בית משפט ו

 .משפט

4.13.1.4 93Bבמידה והומצא הסכם גירושין שלא קיבל תוקף של פסק דין, אין להתייחס אליו. 

4.13.2 94Bבית הדין הרבני המורה לניפוק דרכון לקטינים יש לבדוק האם צו בית מצו וצג ה

ההורה מגיש הבקשה את הסכם מיש לבקש  לכן, הדין הרבני ניתן בסמכות.

מחלקת מרשם ודרכונים ל ם. להעביר, ופרוטוקול הדיון בבית הדיןהגירושין המקורי

 .םלבחינת תקפות

4.13.3 95B פיו.-השרעי לגבי מוסלמים, יש לפעול על בית הדיןמבמידה ומוצג צו 

4.13.4 96Bחד משמעית ללא צורך בצורה  לנפק דרכון במקרה של המצאת פסק דין המורה

בהסכמת ההורה השני וללא ציון של מתן ערבויות או הגבלות לתוקף הדרכון, ניתן 

 .81לנפק דרכון לחמש שנים והוספת הגבלה 

4.13.5 97Bלבדו להגיש בקשה לדרכון  פסק דין שיש בו החלטה שההורה מגיש הבקשה רשאי

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 

 .81לשישה חודשים בהתאם לפסק הדין) ולהוסיף הגבלה מיוחדים 

4.14 98Bשונות הסכם גירושין המעניק להורה השני זכויות 
99B סעיף זה מתייחס רק להורים שהיו נשואים זה לזו והתגרשו, ואינו מתייחס למקרים

 אחרים כדוגמת: אם רווקה ואב שהכיר באבהות, אפוטרופסים וכו'
4.14.1 100B כי להורה מגיש הבקשה סמכות החזקה/משמורת  בהסכם הגירושיןבמידה ונקבע

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

לפיכך, ימנעו מן ההורה השני לממש את זכויותיו, יאשר יוצא הילד מן הארץ כ

 יידרש המבקש להמציא את הסכמתו של ההורה השני למתן השירות.
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4.14.2 101B במידה וההורה המבקש אינו יכול להמציא הסכמה זו, בטענה כי אין לו קשר עם

פי אישורים ומסמכים -כיח את טענותיו עלההורה השני, ואינו יודע את כתובתו ומו

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

 אישורים / הוכחות עפ"י הפירוט הבא:

4.14.2.1 102Bמסמך מביטוח לאומי על תשלום מזונות במקום ההורה. 

4.14.2.2 103Bאישור משירותי הרווחה כי ההורה השני אינו מקיים קשר עם הקטין. 

4.14.2.3  104Bללא ביקורים בארץ, ולכן  ההורה השני נמצא בחו"ל מספר שניםי הוכחה כ

 אינו מקיים קשר עם הקטין.

4.14.2.4 105B ההורה השני אינו מקיים כי מכתב / אישור מיועצת בית הספר שידוע להם

 קשר עם הילד.

4.14.3 106B עובד הרשות מקבל המסמכים והשתכנע באופן מוחלט כי ההורה השני אינו מקיים

מכתב להורה גרוש על מתן " הנוסחמכתב עפ"י  ישלח להורה השניקשר עם ילדו, 

בדואר גם ו הודעה זו תישלח בדואר רשום (המצוי בנספח) )53(דר/ "דרכון לילדו

(במידה וידוע מען  , על פי המען של ההורה השני הרשום במרשם האוכלוסיןרגיל

 . ב בדואר רשום גם למען השני)נוסף של ההורה השני יש לשלוח העתק מהמכת

4.14.4 107B במידה והמכתב שנשלח חזר מהדואר מבלי שנתקבל ניתן לנפק דרכון לשנה אחת

 .81עם אסמכתא 

4.14.5 108B מתאריך משלוח המכתב יום 21עוכב תהנפקת הדרכון להורה המבקש / 

ההודעה כדי לאפשר להורה השני לבצע כל פעולה שימצא לנכון כדי למנוע את 

 רץ, ובכלל זה הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ.יציאתו של הילד מן הא

4.14.6 109B ולנפק דרכון  22-יום, יש לפעול ביום ה 21במידה והמכתב לא חזר בדואר לאחר

 (כל זאת במידה ולא נתקבלה התנגדות ההורה השני.) 81לשנה עם אסמכתא 

4.14.7 110Bזו, במידה ונתקבלה התנגדות ההורה, יש להודיע להורה המבקש על ההתנגדות 

 המאשר הנפקתדין מבית משפט -ניתן לנפק דרכון אלא עפ"י פסק ולהודיעו כי לא

 .סכמת ההורה השניצורך בהללא בהסכמת הורה אחד ו דרכון לקטין

4.14.8 111B יינתן לקטין דרכון ללא הגבלות. ,הסכמתו לניפוק דרכוןנתן ההורה השני ובמידה 
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4.15 112B(הורים גרושים) התנגדות ההורה השני להוצאת דרכון לקטין 
4.15.1 113Bהוצאת דרכון לילדו הקטין אך להורה השני מגיש הבקשה הורה שמתנגד ל

פי פסק דין / הסכם גירושין -על הקטין, על בלעדית אפוסרופסותלדרכון יש 

שקיבל תוקף של פסק דין, יש למסור להורה המתנגד כי יונפק דרכון לקטין על 

 .פי החלטת בית המשפט

4.15.2 114B גיש הבקשה יש בפסק הדין / הסכם גירושין כי להורה מ נרשםבמקרים בהם

הדבר אומר כי למגיש הבקשה חזקה או משמורת בלעדית על הקטין, אין 

לנפק דרכון ויש לקבל הסכמת ההורה אפוטרופסות בלעדית על הקטין ולכן אין 

  השני.

4.16 115Bהגשת בקשה לדרכון ע"י אפוטרופוס של הקטין. 
4.16.1 116B ש מגיש הבקשה לדרכון עבור הקטין שבחסותו, ידרו אפוטרופוס של קטין כאשר

 אפוטרופסות מבית משפט.מינוי צו  עובד הרשות

4.16.2 117B.הצו חייב להיות במקור או העתק מתאים למקור ולא צילום 

4.16.3 118Bמינוי שידוע לו שצו  הצהרה בכתבידרוש ממגיש הבקשה  עובד הרשות

 האפוטרופסות שהציג הוא הצו האחרון שהוצא.

4.16.4 119Bגבי טופס יזהה את האפוטרופוס מול תעודת הזהות שלו ויחתימו על  עובד הרשות

 הבקשה לדרכון.

4.16.5 120B במידה ובצו מינוי האפוטרופסות רשומים מספר אפוטרופוסים, יידרשו כולם לתת

 הסכמתם לניפוק הדרכון.

4.17 121Bקטין בעל אזרחות כפולה 
122B הציג את דרכונו הזר, לאחר קטין שהגיע לישראל בגפו ובהגיעו לביקורת הגבולות

ות לבירור מעמדו ולקבוע שאכן שהתברר כי הוא אזרח ישראלי יודרך לפנות ללשכת הרש

 אזרח ישראלי או ילד של אזרח ישראלי שנולד בחו"ל , דור ראשון.

4.17.1 123Bיבדוק אם הקטין הגיע לישראל בגפו, ללא הוריו. עובד הרשות 

4.17.2 124Bיבדוק אם הקטין אזרח ישראלי, בן להורים ישראליים. עובד הרשות 

4.17.3 125Bמדובר בביקור יבדוק מהי מטרת ביקורו של הקטין בישראל, והאם  עובד הרשות

 משפחתי קצר בלבד כיוון שהוא ומשפחתו השתקעו בחו"ל.

4.17.4 126Bשפירושה  14/יבדוק אם בדרכונו הזר של הקטין הוטבעה החותמת א עובד הרשות

 חוק.לשהוא אזרח ישראלי החייב להיכנס ולצאת מהארץ בדרכון ישראלי בהתאם 
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4.17.5 127Bורים מאחר והקטין הגיע בגפו אין לעכב את יציאתו עד לקבלת הסכמת הה

ייתן לקטין לצאת באופן חד פעמי בדרכונו  עובד הרשותלהנפקת דרכון לקטין, לכן 

 אזרח ישראלי.  - 14/ובו ציון של א "אישור יציאה לביקורת הגבולות"הזר עם 

4.17.6 128B ,להסדרת  ההורהם עמגוריו, יחד  באזורהקטין יודרך לפנות לנציגות ישראל בחו"ל

 .מעמדו והוצאת דרכון ישראלי בהתאם

4.18 129Bונה של הקטין בעל הדרכוןתמ 
4.18.1 130B לכל מסמך נסיעה יוצמד תצלום מדויק  1980-(א) לתקנות הדרכונים תש"מ5תקנה

במקרה במידה סבירה של בעל הדרכון. השר רשאי לאשר מתן דרכון ללא תצלום 

 שנים. 3לקטין שטרם מלאו לו חריג מאוד (כגון פיקוח נפש) 

4.18.2 131B נדרשיםשנים,  3מלאו להם גם קטינים, ובכלל זה תינוקות שטרם  1991מאז 

 להמציא שתי תמונות למסמך הנסיעה. 

4.18.3 132B,ובכל מקרה המצריך מתן דרכון / תעודת  אין לאשר מתן דרכון לקטין ללא תמונה

 ודרכונים המחלקה למרשם –חובה לקבל אישור מהמטה מעבר לקטין ללא תמונה 
ללא וזאת כדי למנוע הברחות של ילדים והן מחשש שדרכון  ,לפטור מתמונה

תמונה עלול לגרום לקשיים בנמלי הכניסה של ארצות הדורשות ומתנגדות לחוסר 

 תמונה בדרכון.

4.18.4 133B ,מקבל  עובד הרשותבמידה ואושר בכתב מתן דרכון / תעודת מעבר ללא תמונה

הבקשה ירשום על הטופס הערה מתאימה לגבי תינוק שלא נתקבלו תמונות כדי 

 .Baby Exempted From Photoשבדרכון תוטבע חותמת פטור מתצלום 

4.18.5 134Bיפנה את תשומת לב ההורה כי דרכון הניתן ללא תצלום  בנוסף, עובד הרשות

ולא ניתן להאריך  ,שלוש שנים בלבדהגיע הקטין לגיל עד יוגבל תוקפו לתינוק 

 תוקפו מעבר לכך.

4.18.6 135Bיבהיר להורה שהדבר נעשה על אחריותו של ההורה, וירשום הערה  עובד הרשות

  Baby Exempted From Photoתינוק פטור מתצלום  כון:על כך בטופס הדר

4.18.7 136B דרכון שניתן לתינוק / קטין ללא תמונה, לא ניתן להאריך תוקפו מעבר לשלוש
 כך.-ליידע את ההורים על עובד הרשותשנים או להוסיף תמונה בדרכון זה, על 

4.19 137Bתוקף דרכון הניתן בנציגויות ישראל בחו"ל  
138B דרכון לקטין המונפק ), 2005 -ים (תיקון תשס"ה א' לתקנות הדרכונ6בהתאם לתקנה

) וללא הגבלות או 14-18(גם לגילאים  של חמש שנים מלאבישראל יינתן בתוקף 

 אסמכתאות בדרכון.
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4.19.1 139B למרות האמור לעיל, דרכון לקטין הניתן בנציגויות ישראל בחו"ל יינתן בהתאם לגיל

 המבקש, ולתקופה הקצרה מחמש שנים.

4.19.2 140Bאשר תוקף דרכונם מוגבל יש  18-14בדרכון של בני  -ן רישום האסמכתא בדרכו

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

4.19.3 141B בחו"ל.לקטינים  יחול גם על הארכות תוקף דרכוןהאמור לעיל 

4.20 142B והאסמכתאות (במקום אובדן / גניבה)תקופת תוקפו של מסמך הנסיעה 
4.20.1 143Bנסיעה שאבד / נגנב / נוהל הטיפול בבקשה למסמך נסיעה במקום מסמך ב

יש  שנים 10 ך, נקבע כי מי שאיבד שני דרכונים תו3.4.0002מספר  הושחת

 לנפק לו תעודת מעבר במקום דרכון לאומי.

4.20.2 144B דרכונים בתקופת  2קביעה זו מתייחסת לבגירים בלבד, אולם קטין שאיבד
 שנים) יש לנפק לו דרכון לאומי נוסף. 5תוקף הדרכונים (דהיינו 

4.20.3 145Bדרכונים ומעלה בתקופת תוקף דרכון  3, קטין שאיבד ר לעילעל אף האמו

 שנים), יש לנפק תעודת מעבר במקום דרכון לאומי. 5((דהיינו 

4.20.4 146B ועל החלטת הלשכה למתן תמבד"ל, יידרש יםמערער הקטין או הוריואם 

למסור מכתב מנומק בו יפרט את הסיבות לערעור ולצרף אישורים ומסמכים 

לשכה רשאי עפ"י שיקול דעתו, ולאחר שהשתכנע כי התומכים בטענתו, מנהל ה

הבקשה אמינה לאשר דרכון במקום תעודת מעבר, יש לרשום בגיליון הרישום 

 של המבקש את נסיבות המקרה ואת ההחלטה.

4.20.5 147B החליט מנהל הלשכה שאין מקום לנפק דרכון, רשאי המבקש למסור מכתב

כים התומכים מנומק בו יפרט את הסיבות לערעור ולצרף אישורים ומסמ

בטענתו לממונה מרשם ודרכונים למתן החלטה. יש לרשום בגיליון הרישום של 

 המבקש את נסיבות המקרה ואת ההחלטה.

4.21 148Bפעולות נוספות של עובד הרשות מקבל הבקשה 
4.21.1 149Bיכנס לשירות דרכונים במערכת אביב הפקת דרכון.יש לה 

4.21.2 150Bיש לפנות בלה יוודא שאין הגבלה כלשהי (רמ"ד) למתן השירות. במידה ויש הג

 למחלקה למרשם ודרכונים לבירור סיבת ההגבלה ולפעול בהתאם להנחיות.

4.21.3 151Bיוודא שהתושב לא רשום בסטטוס נפטר, חדל להיות תושב, עבר,  עובד הרשות

 .רשום כמי שנמצא בחו"ל, במידה וכן יש לפעול בהתאם לנוהל טיפול בסטטוס

4.21.4 152Bל עדכון מען/כתובת באם הכתובת שונתה בצע את השינוי/תיקון בהתאם לנוה 

 2.13.0001 מספר
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4.22 153B יש להנפיק דרכון לקטין. 4.21עד  4.1לאחר ביצוע כל האמור בסעיפים 

4.22.1 154B במידה וניתן דרכון על שם תינוק ללא תמונה יש לרשום ידנית או להטביע חותמת

במשבצת שנועדה   Baby Exempted From Photo -"תינוק פטור מתצלום 

שלוש עד  לשהאישיים. הדרכון יינתן בתוקף  להצמדת התצלום ומדבקת הפרטים

 ולא יוארך. 59רשם אסמכתא ישנים מיום ההוצאה ות

4.22.2 155B 81במידה והדרכון הוגבל עפ"י פסק דין תירשם האסמכתא. 

4.22.3 156Bיוגבל תוקפו  14-18בין הגילאים  דרכון הניתן בנציגויות ישראל בחו"ל לקטין

גיע קטין ללשכה , אולם אם ה50ותוטבע חותמת האסמכתאות ותירשם אסמכתא 

, ניתן להאריך את תוקפו לתוקף מלא 50כשברשותו דרכון מוגבל עם אסמכתא 

 .שנים מיום ההוצאה). 5(עד 

4.23 157B או יישלח בדואר רשום. יימסר להורים בידהדרכון 

4.24 158Bק דין סתיוק: הבקשה תתויק במנה המתאימה ובתום שלוש שנים תבוער. במידה וצורפו פ

 סות וכו' יש לתייקם בתיק האישי.או הסכם גירושין או צו אפוטרופ

5. 5Bהחוק וסעיפיו 
5.1 159B1952-חוק הדרכונים תשי"ב 

5.2 160B1980-תקנות הדרכונים תש"מ 

5.3 161B 1962-חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"בל 18סעיף. 

6. 6Bנספחים 
6.1 162B/1בקשה לדרכון / תעודת מעבר (דר( 

6.2 163B דוגמא -הסכם גירושין 

6.3 164B דוגמא -צו אפוטרופסות 

6.4 165B/53מכתב להורה גרוש על מתן דרכון לילדו (דר( 

6.5 166B/58טופס הסכמת הורה לניפוק / הארכת תוקף דרכון לילדו הקטין השוהה בארץ (דר(. 

6.6 167B 64(דר/ בגרותגיל להגיעם עד וק / הארכת תוקף דרכון לילדיו הקטינים הסכמת הורה לניפטופס(. 

6.7 168B57ים להעברה לנציגויות בחו"ל (דר/טופס הסכמה של הורה לניפוק דרכון לילדיו הקטינ(. 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 , 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 
 מאושר ע"י בית המשפט, המציין כי החזקה על הקטין ניתנה להורה המגיש את הבקשה לצורך בירור והחלטה.הסכמה אישית של ההורה השני יש להציג פסק דין או הסכם גירושין מקורי 

 

       
 מספר הזהות  חתימת האם  מספר הזהות  חתימת האב

 אני מצהיר/ה בזה שהפרטים בטופס זה נכונים.  בתור קטין בהצהרה כזו שניתנה ע"י הורי. על אי רצון להיות אזרח ישראלי, ולא נכללתי 1952-לחוק האזרחות התשי"ב 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 
    

   

              

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

  הערות:

   /תחתימת המקבל _______________יד לבעל הדרכון או למיופה כוחו (השם)נמסר ב _________________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.תי או תמונות תמונות המודפסות במחשב ביאו 
 20-אם שמך מורכב מיותר מנגבית האגרה בעד הגשת הבקשה ואין מחזירים התשלום אם הבקשה נדחית או מתבטלת. 

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

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

 
 
 

 
 
 

ישראל נת   מדי
וההגירה ן  סי כלו ת האו  רשו

 

 
 
 

מעבר דת  / תעו ן  ו לדרכ  בקשה 
 

 
 
 
 

 תמונה
 

Photograph 

 05/2015 לשימוש המשרד 1דר / 

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

 .ההמשך הבקששלעיל ובפי ההדרכה -ועל



  דוגמא-הסכם גירושין 
 

 .תוך הקפדה על כיבוד שני ההורים, האישה מתחייבת לגדל את הקטינים ולחנכם במסירות

 

 מזונות הקטינים  23

I.  לחודש ישלם הבעל לידי האישה עבור 18החל מיום אישור ההסכם ובכל 

ח לחודש " ש1,000 שנים סך של 18מזונותיהם של הקטינים ועד הגיעם לגיל 

 ).ר כל אחד מהקטיניםוח עב" ש500סך של (

II.  לחודש שלאחר החודש 18דמי מזונות הקטינים ישולמו ישירות לידי האישה בכל 

 .בגינו ישולמו דמי המזונות

III.  קצבת הביטוח הלאומי בגין הילדים תשולם ותועבר ישירות לידי האישה והיא לא

 .תחושב כחלק מתשלום המזונות

IV.  י הלשכה המרכזית "המתפרסם עהמזונות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן

עדכונים ייעשו אחת . לסטטיסטיקה ובסיסו המדד הידוע ביום אישור הסכם זה

 .לשלושה חודשים

 

 ביקורים 24

I.  הבעל יהיה רשאי לבקר את הילדה בכל עת ובתנאי כי יתואמו הביקורים עם

האישה כך שהביקור יתקיים מחוץ לבית מגורי של הקטינים או בבית המגורים 

ח טובה ומתוך רצון והתחשבות בטובת הקטינים ובמועדים המתאימים הכל ברו

 .לבל אך בתנאי שהביקורים לא יפריעו לסדר היום של הקטינים וללימודיהם

II. לחזקתו ולשהייה במחיצתו , הבעל יהיה רשאי לקבל את הקטינים לרשותו

 :במועדים הבאים

 20:00 ועד השעה 18:00בשבוע החל מהשעה '  ד-ו' בימים ב .1

  שבת שנייה מכניסת השבת ועד למוצאי שבתכל .2

במחצית מהחופשות של המוסד הלימודי ומחגי ישראל כאשר סדר השהייה  .3

 יתואם בין הצדדים בהתחשב בסדר יומם של הקטינים

 



 

 צו ביטול מינוי אפוטרופוס
  צו מינוי אפוטרופוס

 

, בר.ד. והובאה לדיון בפני כבוד  השופט מר א12.2.91בקשה זו הוגשה לבית המשפט ביום 

ל וביטול מינוי "לשם מינוי אפוטרופסים על גופה ועל רכושה של החסויה הנ, סגן נשיא

 .אפוטרופוס

 ,לאחר עיון בבקשה

 ,שיבלאור אי התנגדות בא כוח המ

אחרי שבית המשפט שוכנע כי החסויה אינה מסוגלת לדאוג לענייניה ושיהיה רצוי וצודק 

 ,שאפוטרופוס יתמנה על מנת לנהל את רכושה ולהשגיח על ענייניה

ואחרי שניתנו הצהרות על ידי המבקשים על רצונם לשמש אפוטרופוסים תחת אביהם שמונה 

 . ומבקש להשתחרר191/84.בתיק אפ

ל "ל שיפעלו שניהם יחדיו כאפוטרופסים על החסויה הנ" למנות את הנ26.3.91ם הוחלט ביו

 .במקומו ותחת אביהם שביטול מינוי בא לעיל

ל "ל למסור דין וחשבון על הנלת רכושה של החסויה הנ"כמו כן מצווה כי על האפוטרופסים הנ

 .ועליהם להגיש חשבונות לאפוטרופוס הכללי לבדיקה כל אימת שיידרשו לכך

ל כפעולות המינוי בסעיף "כמו כן עליהם לקבל את אישור בית המשפט לייצג את החסויה הנ

 .1962-ב" לחוק הכשרות והאפוטרופסות תשכ47

 א" באייר תשנ צו פורמלי זה ניתן היום

 1991באפריל      

 

 בפקודת בית המשפט

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   -ברשות הלשכת 

  כתובת: 

  טלפון: 

  פקס: 

  תאריך:

  מס' תיק: 
 לכבוד:

  מר/ת  

  

  

  

 

 כבד / גברת נכבדה,אדון נ

 

 מתן דרכון לילדכ/םהנדון: 

 

  הוגשה על ידי מר/ת     הריני להודיעך כי ביום 

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

יום במידה ולא תתקבל תגובתך, זאת מאחר ועל פי הסכם הגירושין שנחתם בין  21בקשה זו תאושר תוך 

בפנינו מסמכים המעידים כי אינך מקיים  והמבקש/ת לבינך נמסרה הזכות להחזיק בילד/ה למבקש/ת, וכן הוצג

 קשר עם הילד/ה הרשום לעיל.

 

 בכבוד רב,
 
 

 ב / מנהל לשכת
 רשות האוכלוסין וההגירה

 

 של הקטין/נה העתק:  תיק אישי
 

 

 
 53/  דר

 
 

 מדינת ישראל
 רשות האוכלוסין וההגירה                        
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Uהשוהה בארץ ןדרכון לילדו הקטי תוקף תהסכמת הורה לניפוק / הארכ. 
 

 במשבצת המתאימה xיש לסמן 
 הסכמה לניפוק דרכון חדש 

  דרכון נוכחיתוקף הסכמה להארכת 
      

              אני הח"מ 
 מספר זהות  שם פרטי  שם משפחה 
 

 לניפוק / הארכת דרכון עבור ילדיי הרשומים מטה:  תיהסכמבזה את  /נתנותן

 שנת לידה מספר זהות שם פרטי שם משפחה
    

            
    

            
    

            
    

            
    

            
    

            
 

    -אוכלוסין בות הרש תללשכאבקש להעביר  ההסכמהאת 

  הערות: 

 

  חתימת האב/האם  תאריך: _______/______/______

U המשרדלשימוש 

   -אוכלוסין בה רשות תלשכ  אל:

   -ב אוכלוסין רשות תלשכ :מאת
 

  אשר חתם/מה בנוכחותי  האם האב /  הסכמת קבלו אנא 

  למתן דרכון הארכת תוקף דרכון,  לילדיו הרשומים לעיל 

 בקובץ המרשם. המידע הנ"ל עודכן בגיליון רישום של הקטין(ים)
 

  שם הפקיד  תאריך    -ב הלשכה
 

  המשרד חותמת  ת הפקידחתימ 

 58דר / 

ה בפני הפקיד מחובה לתת ההסכ
 תעודת זהות. הצגת עםבלשכה 
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יש לצרף אישור זה לטופס 
 .הבקשה למסמך נסיעה

 
 

 מדינת ישראל
 רשות האוכלוסין וההגירה

 

 

03/2013 



  

Uבגירותגיל להגיעם עד  ניםו הקטייהסכמת הורה לניפוק ו/או הארכת תוקף דרכון לילד   
 

 

 

 

 

 

 

 

      

              אני הח"מ 
 מספר זהות  שם פרטי  שם משפחה 
 

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

 שנת לידה מספר זהות שם פרטי שם משפחה
                
                
                
                
                

 מטה.-הרשוםנך מתבקש לקרוא ולחתום על ה

 ידוע לי כי:
ופוטרת אותי  18הסכמה זו ניתנת לצורך הנפקת / הארכת תוקף דרכון עבור ילדיי הרשומים לעיל עד הגיעם לגיל  .1

 ממתן הסכמה נוספת בעתיד.
 ידי הודעה בכתב על ביטולה.   עוד לא נמסרה על -הודעה זו תקפה כל .2

  הערות: 
 

  חתימת האב/האם  תאריך: _______/______/______

 , הצגת תעודת זהות עםבפני הפקיד בלשכה זו ה מלתת ההסכ יש
 ניתן לתת הסכמה זו גם בפני עו"ד בארץ, עפ"י האמור בחלק השני של הטופס
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 עורך דיןשניתנה בפני אישור קבלת הצהרה 
 

   -מ  רישיון מס' ,  אני עו"ד/רשם 

  אשר זוהה/תה ע"י על פי ת"ז   ר/גב' מאשר כי מ

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

 
___________________     _____________________ 

 רשם  / חתימת עו"ד               חותמת          

 לשימוש המשרד

  שם הפקיד   תאריך    -הלשכה ב

  חותמת המשרד   חתימת הפקיד  
 

 .המידע הנ"ל עודכן בגיליון רישום של הקטין(ים) בקובץ המרשם 

 יק ברשומת הקטין/נים בקובץ המרשם.טופס זה נסרק ותו 

 64דר / 

 
 

 מדינת ישראל
 רשות האוכלוסין וההגירה
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 Uהחטיבה הקונסולרית, משרד החוץ, ירושליםU :אל

 ______________________________ ההסכמה הנ"ל. -אבקש להעביר לנציגות ישראל ב

 בברכה
 
 

 ניםוהמחלקה למרשם ודרכ        

 

 

Uת דרכון לילדו הקטין השוהה בחו"ל.הסכמת הורה לניפוק / הארכ 
 

 במשבצת המתאימה xיש לסמן 
 הסכמה לניפוק דרכון חדש 

 הסכמה להארכת דרכון נוכחי 
      

              אני הח"מ 
 מספר זהות  שם פרטי  שם משפחה 
 

 עבור ילדיי הרשומים מטה: דרכון / הארכת נותן הסכמה לניפוק 

 שנת לידה מספר זהות שם פרטי שם משפחה
    

            
    

            
    

            
    

            
    

            
 

    -ישראל ב את האישור אבקש להעביר לנציגות

  הערות: 
 

  חתימת האב/האם  תאריך: _______/______/______

U לשכת רשות האוכלוסין וההגירהלשימוש 

 , ההגירה ומעברי הגבולUאוכלוסיןרשות ההמחלקה למרשם ודרכונים, U :אל

   -ב ת רשות האוכלוסיןלשכ :מאת
 

 האם  האב /  _____________________ הסכמת  -אנא העבירו לנציגות ישראל ב

  / למתן דרכון הארכת תוקף דרכון,  לילדיו הרשומים לעיל 
 

  שם הפקיד  תאריך    -הלשכה ב
 

  המשרד חותמת  ת הפקידחתימ 

 57דר / 

ה בפני הפקיד מחובה לתת ההסכ
 הצגת תעודת זהות. עםבלשכה 

 
 

 מדינת ישראל
 רשות האוכלוסין וההגירה
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	3. תנאים ודרישות
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	3.7 המצאת דרכון הורה, במידה והדרכון בר תוקף והקטין כלול בו, או המצאת דרכון קודם של הקטין במידה ויש לו ובכלל זה גם תעודת מעבר.
	3.8 כאשר מדובר בעולה הנמצא בארץ פחות מחמש שנים, יש לפעול בהתאם לנוהל הטיפול בעולים הנמצאים בארץ פחות מחמש שנים  מספר 3.3.0001
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	4.2 עובד הרשות יזהה את ההורה מגיש הבקשה מול תעודת הזהות שהציג, ובמידה והציג גם דרכון ישראלי לצורך מחיקת שם הילד הכלול בו יזוהה גם עפ"י הדרכון.
	4.3 במידה ושני ההורים התייצבו בלשכה להגשת הבקשה עובד הרשות יזהה את ההורים עפ"י תעודות הזהות שברשותם ויחתים את ההורים על גבי טופס הבקשה במקומות המתאימים.
	4.4 במידה ולקטין מלאו 16 שנים עובד הרשות יזהה אותו על פי תעודת הזהות שלו ויחתימו על גבי טופס הבקשה במקום המיועד לכך וזאת בנוסף לחתימת ההורה/ים. בכלל זה גם קטינים מעל גיל 6 והיודעים לרשום את שמם לחתום על טופס הבקשה.
	4.5 מקבל הבקשה יכנס למערכת אביב ויבצע
	4.5.1 בדיקת תעודת זהות של ההורים ושל הקטין, מול קובץ מרשם האוכלוסין ומול התמונות שצורפו לבקשה כפי שפורט בסעיפים 4.1 עד 4.4 בנוהל הטיפול בבקשה לדרכון ראשון מספר 3.2.0001.
	4.5.2 בדיקת אזרחות של  ההורה והקטין (לפחות אחד ההורים חייב להיות אזרח).
	4.5.3 בדיקת מצב משפחתי של ההורה, על-מנת לראות ולוודא כי שני הוריו נשואים זה לזו.
	4.5.4 בדיקת הגבלות – עובד הרשות מקבל הבקשה יוודא שאין הגבלה רמ"ד - רשימה מיוחדת דרכונים - ברשומת הקטין, בנוסף יש לבדוק גם הגבלות אחרות המופיעות ברשומתו וכן הערות שנרשמו בגיליון הרישום הממוחשב. 
	4.5.5 בדיקת תאריך עליה ומשך שהות בארץ - לבדוק אם חלפה שנה מיום העלייה או אם הקטין ומשפחתו משתקעים בארץ על מנת להחליט אם למבקש זכאות לדרכון ישראלי או לתעודת מעבר במקום דרכון לאומי. קטין שנולד בישראל להורים עולים חדשים בשנה הראשונה לעלייתם יקבל תעודת מעבר בהתאמה לזכאות ההורים לקבלת תעודת מעבר, למידע נוסף יש לבדוק בנוהל בקשה לדרכון עבור עולים חדשים 3.3.0001 
	4.5.6 בדיקת דרכון קודם - במידה ולקטין הונפק דרכון בעבר, יידרש להמציאו במידה ולא חלפו 5 שנים מיום הנפקתו, או במידה ודרכונו הוארך מעבר לחמש שנים ועדיין תקף.
	4.6 ילד (מעל גיל 6) שיודע לחתום יתבקש לחתום במקום המיועד לחתימת המבקש.
	4.7 הסכמת ההורים
	4.7.1 מתי מספיקה הסכמת הורה אחד
	4.7.1.1 ההורים נשואים זה לזו ואין מידע שאחד מהם מתנגד להנפקת דרכון. 
	4.7.1.2 הורה אלמן או אלמנה
	4.7.1.3 אם רווקה ואין הכרה באבהות על הקטין.
	4.7.1.4 הורה גרוש/ה שעלה לבדו עם ילדו הקטין לארץ וההורה השני לא עלה לארץ.
	4.7.1.5 הורה גרוש/ה או אם רווקה (וישנה הכרה באבהות) שיש להם (הסכם גירושין, המסמיך את ההורה המבקש לצאת עם הקטין ללא הסכמת ההורה השני  או פסק-דין המעניק להורה המבקש אפוטרופסות  בלעדית על הקטין.
	4.7.2 מתי חובת הסכמת שני ההורים
	4.7.2.1 ההורים נשואים זה לזו ויש מידע שאחד מהם מתנגד להנפקת דרכון. (בין מידע בכתב בין מידע בעל-פה)
	4.7.2.2 ההורים גרושים זה מזו, ואין לאחד ההורים הסכם גירושין המסמיך את ההורה המבקש לצאת עם הקטין ללא הסכמת ההורה השני  או) פסק דין  המעניק לו אפוטרופסות  בלעדית על הקטין. 
	4.7.2.3 אם רווקה ויש הכרה באבהות על הקטין.
	4.7.3 הסכמת ההורים יכולה להינתן בכל אחת מאפשרויות הבאות:
	4.7.3.1 בכל אחת מלשכות מינהל האוכלוסין בארץ.
	4.7.3.2 בכל אחת מנציגויות ישראל בחו"ל.
	4.7.3.3 בפני עורך דין בארץ.
	4.7.3.4 בפני עו"ד בחו"ל המוכר ע"י הנציגות ושהתקבל באמצעותם.
	4.7.3.5 בפני נוטריון בחו"ל כאשר האישור על ההסכמה בפני הנוטריון אומת ואושר כנדרש (מאומת בחותמת אפוסטיל (APOSTILLE) או שרשרת חתימות) ומתורגם לעברית.
	4.7.3.6 הסכמת הורה שנמצא במאסר או במעצר תינתן בפני מפקד הכלא / מפקד בית המעצר ו/או קצין אסירים המאשרים (בחתימה וחותמת) את קבלת ההסכמה למתן דרכון מאותו הורה.
	4.7.3.7 לגבי חולים ומאושפזים, בנוסף לאמור בסעיף 4.7.3.3, ניתן לתת הסכמה בפני מנהל בית החולים / מנהל המחלקה בה מאושפז ההורה החולה ואותו מנהל בית חולים / מנהל מחלקה מאשר (בחתימתה וחותמת) כי ההסכמה למתן דרכון מאותו הורה ניתנה בפניו.
	4.7.4 אין חובה כי שני ההורים יגיעו יחד ללשכה למתן הסכמה, ההסכמה יכולה להינתן  ולהתקבל בלשכות שונות ובמועדים שונים.
	4.7.5 הסכמת הורה למתן דרכון שניתנת בלשכה אחרת, תינתן על טופס "הסכמת הורה לניפוק / הארכת תוקף דרכון לילדו הקטין השוהה בארץ." (דר/58), יירשם בגיליון רישום הסכמת ההורה, והטופס הנ"ל יועבר לאחר שיסרק במייל ללשכה בה הוגשה הבקשה, הטופס המקורי יתויק בקלסר של הלשכה.
	4.7.6 הלשכה מקבלת הבקשה, תנפק הדרכון על-סמך הרישום בגיליון הרישום או קבלת המייל (ניתן להסתפק באחד מהשניים).
	4.7.7 במקרים בהם ההורים מבקשים לתת הסכמה גורפת לניפוק דרכון לקטין עד הגיעו לגיל בגירות, הם רשאים לעשות זאת בטופס הסכמת הורה לניפוק ו/או הארכת תוקף דרכון לילדיו הקטינים עד הגיעם לגיל בגירות (דר/64)
	4.7.8 כאשר ניתנת הסכמה עד לגיל בגרות, יש לסרוק את ההסכמה למערכת "אביב" ולתייקה בתיק האישי של הקטין, יש לציין זאת בגיליון הרישום של הקטין.
	4.8 הגשת בקשה לדרכון על-ידי קטין בלבד.
	במידה והמבקש קטין המגיע ללשכה לבדו, מציג תעודת זהות של ההורים ומבקש דרכון, עובד הרשות יבדוק בתעודת הזהות של ההורה ובמערכת אביב מהו מצבם המשפחתי של הורי הקטין, וכן יבדוק שהקטין רשום בתעודת הזהות של ההורה שהוצגה:
	4.8.1 אם ההורים נשואים זה לזו, עובד הרשות ידריך את המבקש הקטין כי עליו להופיע אישית בליווי אחד ההורים עם תעודת הזהות של אותו הורה לשם הגשת בקשה וחתימה על הסכמה לניפוק דרכון, בכפוף לאמור לעיל.
	4.8.2 אם ההורים אינם נשואים זה לזו, עובד הרשות ידריך את המבקש הקטין להגיע ללשכה בליווי שני ההורים עם תעודת הזהות של שניהם לשם הגשת בקשה וחתימה בפני עובד הרשות על הסכמה לניפוק דרכון בכפוף לאמור לעיל.
	4.9 אם רווקה שהגישה בקשה לדרכון עבור בנה הקטין 
	4.9.1 עובד הרשות יבדוק במערכת אביב אם אבי הילד מסר הצהרת הכרה באבהות. במידה ונמסרה הצהרה כזו יש לדרוש את הסכמתו בטרם ניפוק הדרכון.
	4.9.2 במידה ולא ניתנה הכרה באבהות האם רשאית להגיש בקשה לדרכון עבור בנה.
	4.9.3 כאמור לעיל, במידה וניתנה הכרה באבהות לגבי הקטין, האב יידרש לתת את הסכמתו, במקרה של אי הסכמת האב, הצגת פסק דין המורה לרשות האוכלוסין לנפק דרכון בהסכמת האם בלבד. 
	4.9.4 במידה וניתנה הכרה באבהות לגבי הקטין בשום מקרה אין לשלוח מכתב להורה השני, ולהמתין 21 יום כפי שנוהגים במקרים מיוחדים להורים שהיו נשואים זה לזו והתגרשו.
	4.10 הורה גרוש שעלה לארץ עם ילדו הקטין
	הורה גרוש שעלה לישראל עם ילדו הקטין, ההורה השני, נתן הסכמה בנוגע לאפוטרופסות בלעדית של ההורה שעלה עם הקטין בנציגות ישראל בחו"ל לפני העלייה, לפיכך לפני מתן דרכון יש לבדוק אם ההורה השני עלה גם הוא לארץ, במידה ועלה יש לדרוש הסכמתו, במידה ולא עלה אין לדרוש ראיות על משמורת הילד, וניתן לנפק דרכון רגיל.
	4.11 ההורה אלמן
	4.11.1 אם ההורה, מגיש הבקשה, אלמן עליו למסור הסכמתו על טופס הבקשה.
	4.11.2 במקרה של התנגדות סבים, סבתות - אין לעכב הבקשה אלא עפ"י פסק-דין.
	4.12 התנגדות הורה להנפיק דרכון לילדו/יו הקטין/נים.
	במידה ואחד ההורים פונה ללשכה ומבקש שלא להנפיק דרכון לילדיו הקטינים כיוון שהוא מצא 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 את הערותיו והתרשמותו בגיליון רישום, יוסיף הגבלה "אחר" ברשומתו של הילד הקטין עם פירוט הסיבה, ויעביר את החומר לממונה מרשם ודרכונים במטה על מנת לכלול את הילדים ברשימת מנועי דרכון (רמ"ד).
	4.13 זכאות הורה גרוש המחזיק בילדים - אפוטרופסות בלעדית
	4.13.1 עובד הרשות יזהה את ההורה מגיש הבקשה עפ"י תעודת הזהות שלו. במידה ורשום כי אינו נשוי להורה השני (גרוש ממנו/ה) יידרש להוכיח את זכאותו להגשת הבקשה עפ"י אחת מהאפשרויות הבאות:
	4.13.1.1 הסכמה בכתב של ההורה השני בפני עובד הרשות הלשכה  / נציגות ישראל בחו"ל / באמצעות עורך דין בארץ, כמפורט לעיל.
	4.13.1.2 צו בית משפט הקובע כי ניתן להוציא דרכון או להכליל את הילד בדרכונו של ההורה המבקש ללא הסכמת ההורה השני.
	4.13.1.3 המצאת פסק דין או הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין בו נקבע באופן 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. ההסכם המוצג חייב להיות ההסכם האחרון שניתן, לכן יידרש ההורה להצהיר בכתב כי לא ניתנה החלטת בית משפט או הסכם נוסף (בנוגע לילד) בתאריך מאוחר לזה שהמציא. יודגש - הסכם הגירושין חייב להיות מאושר על ידי בית משפט ולקבל תוקף של פסק דין של בית משפט.
	4.13.1.4 במידה והומצא הסכם גירושין שלא קיבל תוקף של פסק דין, אין להתייחס אליו.
	4.13.2 הוצג צו מבית הדין הרבני המורה לניפוק דרכון לקטינים 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 תקפותם.
	4.13.3 במידה ומוצג צו מבית הדין השרעי לגבי מוסלמים, יש לפעול על-פיו.
	4.13.4 במקרה של המצאת פסק דין המורה לנפק דרכון 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.
	4.13.5 פסק דין שיש בו החלטה שההורה מגיש הבקשה רשאי לבדו להגיש בקשה לדרכון 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.
	4.14 הסכם גירושין המעניק להורה השני זכויות שונות
	סעיף זה מתייחס רק להורים שהיו נשואים זה לזו והתגרשו, ואינו מתייחס למקרים אחרים כדוגמת: אם רווקה ואב שהכיר באבהות, אפוטרופסים וכו'
	4.14.1 במידה ונקבע בהסכם הגירושין כי להורה מגיש הבקשה סמכות החזקה/משמורת על הילד ולהורה השני נקבעו זכויות שונות כגון: ביקורים, זכות לקביעת חינוכו וכו', כאשר יוצא הילד מן הארץ יימנעו מן ההורה השני לממש את זכויותיו, לפיכך, יידרש המבקש להמציא את הסכמתו של ההורה השני למתן השירות.
	4.14.2 במידה וההורה המבקש אינו יכול להמציא הסכמה זו, בטענה כי אין לו קשר עם ההורה השני, ואינו יודע את כתובתו ומוכיח את טענותיו על-פי אישורים ומסמכים המוכיחים שההורה השני אינו מקיים קשר עם הקטין, עליו להמציא לפחות שלושה אישורים / הוכחות עפ"י הפירוט הבא:
	4.14.2.1 מסמך מביטוח לאומי על תשלום מזונות במקום ההורה.
	4.14.2.2 אישור משירותי הרווחה כי ההורה השני אינו מקיים קשר עם הקטין.
	4.14.2.3  הוכחה כי ההורה השני נמצא בחו"ל מספר שנים ללא ביקורים בארץ, ולכן אינו מקיים קשר עם הקטין.
	4.14.2.4 מכתב / אישור מיועצת בית הספר שידוע להם כי ההורה השני אינו מקיים קשר עם הילד.
	4.14.3 עובד הרשות מקבל המסמכים והשתכנע באופן מוחלט כי ההורה השני אינו מקיים קשר עם ילדו, ישלח להורה השני מכתב עפ"י הנוסח "מכתב להורה גרוש על מתן דרכון לילדו" (דר/53) (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). 
	4.14.4 במידה והמכתב שנשלח חזר מהדואר מבלי שנתקבל ניתן לנפק דרכון לשנה אחת עם אסמכתא 81.
	4.14.5 הנפקת הדרכון להורה המבקש תעוכב 21 יום מתאריך משלוח המכתב / 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.
	4.14.6 במידה והמכתב לא חזר בדואר לאחר 21 יום, יש לפעול ביום ה-22 ולנפק דרכון לשנה עם אסמכתא 81 (כל זאת במידה ולא נתקבלה התנגדות ההורה השני.)
	4.14.7 במידה ונתקבלה התנגדות ההורה, יש להודיע להורה המבקש על ההתנגדות זו, 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.
	4.14.8 במידה וההורה השני נתן הסכמתו לניפוק דרכון, יינתן לקטין דרכון ללא הגבלות.
	4.15 התנגדות ההורה השני להוצאת דרכון לקטין (הורים גרושים)
	4.15.1 הורה שמתנגד להוצאת דרכון לילדו הקטין אך להורה השני מגיש הבקשה לדרכון יש אפוסרופסות בלעדית על הקטין, על-פי פסק דין / הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין, יש למסור להורה המתנגד כי יונפק דרכון לקטין על פי החלטת בית המשפט.
	4.15.2 במקרים בהם נרשם בפסק הדין / הסכם גירושין כי להורה מגיש הבקשה יש חזקה או משמורת בלעדית על הקטין, אין הדבר אומר כי למגיש הבקשה אפוטרופסות בלעדית על הקטין ולכן אין לנפק דרכון ויש לקבל הסכמת ההורה השני. 
	4.16 הגשת בקשה לדרכון ע"י אפוטרופוס של הקטין.
	4.16.1 כאשר אפוטרופוס של קטין  מגיש הבקשה לדרכון עבור הקטין שבחסותו, ידרוש עובד הרשות צו מינוי אפוטרופסות מבית משפט.
	4.16.2 הצו חייב להיות במקור או העתק מתאים למקור ולא צילום.
	4.16.3 עובד הרשות ידרוש ממגיש הבקשה הצהרה בכתב שידוע לו שצו מינוי האפוטרופסות שהציג הוא הצו האחרון שהוצא.
	4.16.4 עובד הרשות יזהה את האפוטרופוס מול תעודת הזהות שלו ויחתימו על גבי טופס הבקשה לדרכון.
	4.16.5 במידה ובצו מינוי האפוטרופסות רשומים מספר אפוטרופוסים, יידרשו כולם לתת הסכמתם לניפוק הדרכון.
	4.17 קטין בעל אזרחות כפולה
	קטין שהגיע לישראל בגפו ובהגיעו לביקורת הגבולות הציג את דרכונו הזר, לאחר 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.
	4.17.1 עובד הרשות יבדוק אם הקטין הגיע לישראל בגפו, ללא הוריו.
	4.17.2 עובד הרשות יבדוק אם הקטין אזרח ישראלי, בן להורים ישראליים.
	4.17.3 עובד הרשות יבדוק מהי מטרת ביקורו של הקטין בישראל, והאם מדובר בביקור משפחתי קצר בלבד כיוון שהוא ומשפחתו השתקעו בחו"ל.
	4.17.4 עובד הרשות יבדוק אם בדרכונו הזר של הקטין הוטבעה החותמת א/14 שפירושה שהוא אזרח ישראלי החייב להיכנס ולצאת מהארץ בדרכון ישראלי בהתאם לחוק.
	4.17.5 מאחר והקטין הגיע בגפו אין לעכב את יציאתו עד לקבלת הסכמת ההורים 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. 
	4.17.6 הקטין יודרך לפנות לנציגות ישראל בחו"ל, באזור מגוריו, יחד עם ההורה להסדרת מעמדו והוצאת דרכון ישראלי בהתאם.
	4.18 תמונה של הקטין בעל הדרכון
	4.18.1 תקנה 5(א) לתקנות הדרכונים תש"מ-1980 לכל מסמך נסיעה יוצמד תצלום מדויק במידה סבירה של בעל הדרכון. השר רשאי לאשר מתן דרכון ללא תצלום במקרה חריג מאוד (כגון פיקוח נפש) לקטין שטרם מלאו לו 3 שנים.
	4.18.2 מאז 1991 גם קטינים, ובכלל זה תינוקות שטרם מלאו להם 3 שנים, נדרשים להמציא שתי תמונות למסמך הנסיעה. 
	4.18.3 אין לאשר מתן דרכון לקטין ללא תמונה, ובכל מקרה המצריך מתן דרכון / תעודת מעבר לקטין ללא תמונה חובה לקבל אישור מהמטה – המחלקה למרשם ודרכונים לפטור מתמונה, וזאת כדי למנוע הברחות של ילדים והן מחשש שדרכון ללא תמונה עלול לגרום לקשיים בנמלי הכניסה של ארצות הדורשות ומתנגדות לחוסר תמונה בדרכון.
	4.18.4 במידה ואושר בכתב מתן דרכון / תעודת מעבר ללא תמונה, עובד הרשות מקבל הבקשה ירשום על הטופס הערה מתאימה לגבי תינוק שלא נתקבלו תמונות כדי שבדרכון תוטבע חותמת פטור מתצלום Baby Exempted From Photo.
	4.18.5 בנוסף, עובד הרשות יפנה את תשומת לב ההורה כי דרכון הניתן ללא תצלום לתינוק יוגבל תוקפו עד הגיע הקטין לגיל שלוש שנים בלבד, ולא ניתן להאריך תוקפו מעבר לכך.
	4.18.6 עובד הרשות יבהיר להורה שהדבר נעשה על אחריותו של ההורה, וירשום הערה על כך בטופס הדרכון: תינוק פטור מתצלום Baby Exempted From Photo 
	4.18.7 דרכון שניתן לתינוק / קטין ללא תמונה, לא ניתן להאריך תוקפו מעבר לשלוש שנים או להוסיף תמונה בדרכון זה, על עובד הרשות ליידע את ההורים על-כך.
	4.19 תוקף דרכון הניתן בנציגויות ישראל בחו"ל 
	בהתאם לתקנה 6א' לתקנות הדרכונים (תיקון תשס"ה - 2005), דרכון לקטין המונפק בישראל יינתן בתוקף מלא של חמש שנים (גם לגילאים 14-18) וללא הגבלות או אסמכתאות בדרכון.
	4.19.1 למרות האמור לעיל, דרכון לקטין הניתן בנציגויות ישראל בחו"ל יינתן בהתאם לגיל המבקש, ולתקופה הקצרה מחמש שנים.
	4.19.2 רישום האסמכתא בדרכון - בדרכון של בני 18-14 אשר תוקף דרכונם מוגבל יש להוסיף חותמת: "בדבר אסמכתא / חידוש ראה אסמכתא 50"
	4.19.3 האמור לעיל יחול גם על הארכות תוקף דרכון לקטינים בחו"ל.
	4.20 תקופת תוקפו של מסמך הנסיעה (במקום אובדן / גניבה) והאסמכתאות
	4.20.1 בנוהל הטיפול בבקשה למסמך נסיעה במקום מסמך נסיעה שאבד / נגנב / הושחת מספר 3.4.0002, נקבע כי מי שאיבד שני דרכונים תוך 10 שנים יש לנפק לו תעודת מעבר במקום דרכון לאומי.
	4.20.2 קביעה זו מתייחסת לבגירים בלבד, אולם קטין שאיבד 2 דרכונים בתקופת תוקף הדרכונים (דהיינו 5 שנים) יש לנפק לו דרכון לאומי נוסף.
	4.20.3 על אף האמור לעיל, קטין שאיבד 3 דרכונים ומעלה בתקופת תוקף דרכון ((דהיינו 5 שנים), יש לנפק תעודת מעבר במקום דרכון לאומי.
	4.20.4 אם הקטין או הוריו מערערים על החלטת הלשכה למתן תמבד"ל, יידרשו למסור מכתב מנומק בו יפרט 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.
	4.20.5 החליט מנהל הלשכה שאין מקום לנפק דרכון, רשאי המבקש למסור מכתב מנומק 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 פעולות נוספות של עובד הרשות מקבל הבקשה
	4.21.1 יש להיכנס לשירות דרכונים במערכת אביב הפקת דרכון.
	4.21.2 יוודא שאין הגבלה כלשהי (רמ"ד) למתן השירות. במידה ויש הגבלה יש לפנות למחלקה למרשם ודרכונים לבירור סיבת ההגבלה ולפעול בהתאם להנחיות.
	4.21.3 עובד הרשות יוודא שהתושב לא רשום בסטטוס נפטר, חדל להיות תושב, עבר, רשום כמי שנמצא בחו"ל, במידה וכן יש לפעול בהתאם לנוהל טיפול בסטטוס.
	4.21.4 באם הכתובת שונתה בצע את השינוי/תיקון בהתאם לנוהל עדכון מען/כתובת מספר 2.13.0001
	4.22 לאחר ביצוע כל האמור בסעיפים 4.1 עד 4.21 יש להנפיק דרכון לקטין.
	4.22.1 במידה וניתן דרכון על שם תינוק ללא תמונה יש לרשום ידנית או להטביע חותמת "תינוק פטור מתצלום - Baby Exempted From Photo  במשבצת שנועדה להצמדת התצלום ומדבקת הפרטים האישיים. הדרכון יינתן בתוקף של עד שלוש שנים מיום ההוצאה ותירשם אסמכתא 59 ולא יוארך.
	4.22.2 במידה והדרכון הוגבל עפ"י פסק דין תירשם האסמכתא 81.
	4.22.3 דרכון הניתן בנציגויות ישראל בחו"ל לקטין בין הגילאים 14-18 יוגבל תוקפו ותוטבע חותמת האסמכתאות ותירשם אסמכתא 50, אולם אם הגיע קטין ללשכה כשברשותו דרכון מוגבל עם אסמכתא 50, ניתן להאריך את תוקפו לתוקף מלא (עד 5 שנים מיום ההוצאה)..
	4.23 הדרכון יימסר להורים ביד או יישלח בדואר רשום.
	4.24 תיוק: הבקשה תתויק במנה המתאימה ובתום שלוש שנים תבוער. במידה וצורפו פסק דין או הסכם גירושין או צו אפוטרופסות וכו' יש לתייקם בתיק האישי.
	5. החוק וסעיפיו

	5.1 חוק הדרכונים תשי"ב-1952
	5.2 תקנות הדרכונים תש"מ-1980
	5.3 סעיף 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב-1962.
	6. נספחים

	6.1 בקשה לדרכון / תעודת מעבר (דר/1)
	6.2 הסכם גירושין - דוגמא
	6.3 צו אפוטרופסות - דוגמא
	6.4 מכתב להורה גרוש על מתן דרכון לילדו (דר/53)
	6.5 טופס הסכמת הורה לניפוק / הארכת תוקף דרכון לילדו הקטין השוהה בארץ (דר/58).
	6.6 טופס הסכמת הורה לניפוק / הארכת תוקף דרכון לילדיו הקטינים עד הגיעם לגיל בגרות (דר/64).
	6.7 טופס הסכמה של הורה לניפוק דרכון לילדיו הקטינים להעברה לנציגויות בחו"ל (דר/57).
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