מדינת ישראל – משרד הפנים
מינהל האוכלוסין
בקשה להארכת תוקף ולשינויים בדרכון  /תעודת מעבר
לתשומת לבך!
ניתן להאריך תוקפו של דרכון )לבגיר( עד  10שנים מתאריך הוצאתו .אולם ,דרכון שנופק בהיות המבקש קטין ,ניתן יהיה להאריך תוקפו עד
ל 5-שנים מתאריך הוצאתו .תעודת מעבר ניתן להאריך תוקפה לשנתיים נוספות עד להשלמת חמש שנים מתאריך הוצאתה .לא ניתן להחליף
או להוסיף תמונה בדרכון.
פרטי מבקש/ת השירות
מספר הזהות
שם המשפחה

שם האב

השם הפרטי

המין

שם האם

תאריך הלידה

ארץ הלידה

שנה

 זכר
 נקבה

המען
הישוב

טלפון בבית

הרחוב

מס' הדירה

מס' הבית

חודש

יום

טלפון בעבודה

המיקוד

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

נא לסמן  Xבמשבצת המתאימה לבקשתך
 הארכת תוקף הדרכון  /תעודת מעבר
שם המשפחה
 שינוי שמי ל:

בעברית

השם הפרטי

בלועזית

בלועזית

בעברית

 שינויים אחרים
אם הבקשה להארכת הדרכון עבור קטין שטרם מלאו לו  18שנה ,יחתום אחד ההורים על בקשה זו ,נוכחות ההורה והקטין חובה,
אם ההורים אינם נשואים זה לזו על ההורה השני לחתום על הסכמה להארכת הדרכון בנוכחות הפקיד בלשכה ,או בפני עורך-דין המאשר את
הסכמת ההורה השני ,או בפני נציג )קונסול( ישראל בחו"ל.
בהיעדר הסכמה אישית של ההורה השני יש להציג פסק דין או הסכם גירושין מקורי מאושר ע"י בית המשפט ,המציין כי החזקה על הקטין ניתנה
להורה המגיש את הבקשה לבירור והחלטה.
חתימת האב

מספר הזהות

מספר הזהות

חתימת האם

הצהרה  :אני מאשר/ת שבמסגרת הטיפול בבקשתי זו יתקבל ממשטרת ישראל מידע לגבי מקובץ המרשם הפלילי .
מקום

חתימת המבקש/ת

תאריך

דר 2 /

לשימוש המשרד

הלשכה ב-
סוג

תאריך
מספר תעודה

לשכה מנפקת

שם מקבל/ת הבקשה
תאריך הנפקה
שנה חודש

לשכה מדווחת

יום

תאריך ההארכה
שנה

חודש

יום

רשימות פנימיות
נבדק ע"י
נמסר ביד בתאריך

נחתם ע"י
לידי

נשלח בדואר רשום ביום
מספר הזהות

חתימת המקבל/ת

סמלי הגבלות

