
 

 

 

 
 2015מאי,  13

 כ"ד אייר, תשע"ה
 לכבוד

 חברי ההתאחדות
 

 שלום רב,
 

 01.06.2015הנחיות מחייבות לכניסת ויציאת קטינים, החל מיום  -דרום אפריקה הנדון: 
 

 :כללי
 כידוע, אשרת כניסה ללא תשלום מוחתמת בדרכון הישראלי בעת כניסת הנוסע לדרום אפריקה.

אחד להחתמת אשרת הכניסה והשני  - עמודים ריקים לפחות בדרכוןחובה להגיע לדרא"פ עם שני 
 לחותמות כניסה ויציאה מן המדינה.

 
 :חדש וחשוב

יידרש כל נוסע קטין )שגילו  01.06.15-עפ"י הנחיה של שלטונות ההגירה בדרום אפריקה, החל מ
 רט להלן.שנים( המגיע לדרום אפריקה או יוצא ממנה, להציג מסמכי אימות כמפו 18-פחות מ

ההנחיה תקפה לכל דרכי הכניסה לדרום אפריקה, ותיבדק כבר ע"י המובילים, שיידרשו לסרב להטיס 
 קטין אם לא יוצגו כל המסמכים הנדרשים.

 בנוסף לביקורת ע"י המוביל, נערכת ביקורת הגירה בעת כל כניסה לדרא"פ ויציאה ממנה.
 

ות את הדרישות לפי מאפייני הנוסע הקטין, לנוחותכם, מצורפת טבלה המרכזת באופן נוח להתמצא
 קישורים רלוונטיים ופרטי קשר לבירורים. -ובהמשכה 

 
 האחריות על השגת המסמכים והצגתם כנדרש הינה של הנוסע.

 
 המידע הכלול באגרת זו נמסר ע"י הקונסוליה של דרום אפריקה בישראל.

 ההתאחדות ו/או חברת ש.ע.ל. המידע מוגש לחברי ההתאחדות כשירות מסייע ואינו באחריות
 

 .5252566-03בשאלות ולפרטים נוספים ניתן לפנות לקונסוליה של דרום אפריקה בישראל, טל' 
 
 

 בברכה,
 צוות ההתאחדות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 01.06.2015הנחיות מחייבות לכניסת ויציאת קטינים, החל מיום  -דרום אפריקה 
 
 

 01.06.15-לכניסה ויציאה מדרום אפריקה, החל מדרישות מחייבות  מאפייני הנוסע הקטין

 תעודת לידה, שמצוינים בה שמות ההורים )ראו פירוט וקישור בהמשך(. קטין המלווה בשני הוריו

 תעודת לידה כנ"ל ובנוסף: קטין הנוסע עם הורה אחד
ההורה חייב להציג גם תצהיר משפטי ובו הסכמה חתומה של ההורה השני 

ו בית משפט בדבר אחריות הורית מלאה / אפוטרופסות לנסיעת הילד, או צ
 משפטית על הילד, או תעודת פטירה של ההורה השני.

קטין הנוסע בליווי אדם שאינו 
 הורה / אפוטרופוס

 תעודת לידה כנ"ל, ובנוסף:
תצהיר משפטי ובו הסכמת שני ההורים )או אפוטרופוס חוקי(, לנסיעת הילד 

 מו ופרטיו(. עם המבוגר המלווה )בציון ש
 צילומי דרכון ופרטי התקשרות של שני ההורים / אפוטרופוס.

 תעודת לידה כנ"ל, ובנוסף: קטין הנוסע ללא ליווי
תצהיר משפטי ובו הסכמת שני ההורים )או אפוטרופוס חוקי( לנסיעת הילד. 
במקרה של הורה אחד, נדרש גם צו בימ"ש המעניק לו אחריות הורית מלאה 

 על הילד.
 י התקשרות של שני ההורים / אפוטרופוס.פרט

 מסמכים של האדם שיקבל את הילד בדרא"פ )להלן "המארח"(:
מכתב מן המארח כנ"ל ובו כתובתו המלאה, פרטי קשר ופרטים מלאים של 

 המקום בו ישהה הילד בדרא"פ.
 צילום תעודת זיהוי, דרכון בתוקף ותעודת תושב של המארח.

 נדרש אישור מיוחד לכניסתו / יציאתו, ע"י משרד הפנים של דרא"פ. קטין יתום משני הוריו

 
 יות החדשות לכניסת קטינים לדרא"פידע רלוונטי בקשר להנחמ

 בקשת תעודת לידה

בישראל יכול כל אדם וקרוביו מדרגה ראשונה, להגיש בקשה לתעודת לידה דרך אתר שירות הטפסים הלאומי 
  .(ישיר קישור -לידה, או, לנוחותכם )גוגל: בקשה לקבלת תעודת 

 
על האפשרות  Vעל האפשרות לקבל תעודת לידה בשפה העברית והאנגלית, וכן לסמן  Vלסמן חשוב מאד!! 

 לכלול בתעודה תאריך כללי )ולא עברי, שהוא ברירת המחדל בישראל(.
 

. אם הכתובת כתובת המבקש כפי שמופיעה במשרד הפניםימי עבודה ל 2: התעודה נשלחת בתוך הלבלתשומת 
 שונה, חובה לעדכן אותה בתעודת הזהות, ואז ניתן לבקש תעודת לידה במשרד הפנים עצמו.

 5252566-03בשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות אל הקונסוליה של דרום אפריקה בישראל טלפון 
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