
  

 
Ambasciata d’Italia in Tel Aviv 

 Tariffe servizi consolari  /שיעורי שירותים קונסולריים
  

 in vigore dal 01/01/2022 al 31/03/2022  31/03/2022עד/220201/01ם.וקף מיות  בת
tasso di ragguaglio trimestrale 1 Euro = 3,645 NIS / יורו =  1בשיעור רבעוני    

 
Le tariffe sono espresse sulla base del tasso di ragguaglio fissato con scadenza trimestrale. Per maggiori 
informazioni o altri servizi, consultare il D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71.                                              

 n. 71, 2011ואר רפב 3בלת מידע נוסף או שירותים אחרים, ראה רגל. על בסיס רבעוני. לק מבוססים םהשיעורי

 

Art. Servizio consolare EURO ILS 

02B Certificato di stato libero   22,00 6.00 תעודת רווקות 

3 Affissione Atto pubblicazioni matrimonio  22,00 6.00  תעודת הפרסומים 

04A Certificato di cittadinanza   41,00 11.00 תעודת אזרחות 

07B Iure Sanguinis 300.00 1.094,00 

17A Procura generale   292,00 80,00 יפוי כוח כללי 

18A Procura speciale   205,00 56,00 יפוי כוח מיוחד 

19 Atto di assenso o autorizzazione   73,00 20.00 אישור נוטריוני על הסכמה או היתר 

23 Processo verbale deposito di scrittura privata 52,00 14.00 פרטי פרוטוקול הפקדת הסכם 

24 
Autentica di sottoscrizione apposta a scrittura privata atto notorio 

 אימות חתימה על הסכם פרטי נוטריוני 
14.00 52,00 

25 Copia integrale di atto notarile    אישור נוטריוניהעתק מלא של  16.00 59,00 

N13A 
Rilascio ETD per cittadini italiani (costo documento) 

 הנפקת תעודת מעבר במקרה חירום
1,55 6,00 

26 Atto riconoscimento figlio 28.00 103,00 

 
Libretto passaporto (48 pagine, costo libretto) 

עלות הפנקס, עמודים  48הנפקת דרכון   
42,50 155,00 

27A 
Rilascio passaporto-Contributo Amministrativo 

 הנפקת דרכון מס על הדרכון
73,50 268,00 

NAA 
Imposta bollo decreto cittadinanza italiana/decreti cambio nome e/o 
cognome  

.שנוי שםמס בולים אזרחות איטלקית: פרוטוקול השבעה  
16,00 59,00 

66D Conferma patente di guida  150,00 41,00  אישור רשיון נהיגה 

66H Passaporto mortuario   150,00 41,00 דרכון להטסת גופה 

66N 
Certificati, dichiarazioni (composizione familiare, dichiarazione  di 
residenza)  )אישורים, הצהרות )הרכב משפחתי, הצהרת תושבות  

41,00 150,00 

67 
Apposizione di sigilli (rimpatrio salme, costo per unità) 

 נעילה בחותם )הטסת גופה, עלות לפי יחידה(
16,00 59,00 

69 Legalizzazioni atti e firme  88,00 24,00  אימותי הצהרות וחתימות 

05C 
Traduzione atti di stato civile: a) in lingua italiana (per ogni foglio) 

   תרגום הצהרות מצב אישי לאיטלקית )מחיר לכל דף(
17,00 62,00 

70A 
Traduzione atti diversi dallo stato civile: a) in lingua italiana (per ogni 
foglio)   )תרגום הצהרות שאינן הצהרות מצב אישי לאיטלקית )מחיר לכל דף 

20,00 73,00 

71 Copia conforme                                                              37,00 10,00 העתק נאמן למקור 

72A 
Conformità di traduzione: a) in italiano (per ogni foglio)  

 תרגום נאמן לאיטלקית )מחיר לכל דף(
13,00 48,00 

74 Diritti d'urgenza (non esigibili per visti)  183,00 50,00  גבי אשרות(דמי דחיפות )לא תקפים ל 

 Costo complessivo per rilascio passaporto   עלות כוללת להנפקת דרכון   423,00 

 


