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 יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, אם היתה 

 במפורש  נא לא להשאיר שדות ריקים אם התשובה היא "לא" יש לכתוב זאת 

 באיזו רשת חברתית את/ה משתמש ומה שם המשתמש  שאלת חובה  

 

 שם פרטי:                                        .שם משפחה:   1

 

 מס' תעודת זהות:                                       .מספר דרכון:  2

 

 תאריך לפחות  . האם אבד / נגנב לך הדרכון? במידה וכן פרט עיר ומדינה3

 אבד/ נגנב / הושמד  ונסיבות   שנה

 .שם קודם / שינוי שם/שם נעורים  4

 זכר/נקבה : . מין  5

 

 . מצב משפחתי: נשוי,רווק,פרוד,גרוש,אלמן  6

 . ארץ ועיר לידה + ת.לידה 7

 נא לציין שם משפחה + שם פרטי + ארץ ועיר לידה + תאריך  בן/בת זוג .  8

 לידה + אזרחות 

 נא לציין שם משפחה ושם פרטי של בן הזוג, תאריך לידה, אזרחות  גרוש/גרושה 

 . הנישואין ותאריך הגירושין שלו ,מדינה ועיר לידה ,תאריך

 נא לציין שם משפחה ושם פרטי של בן הזוג, אזרחות שלו ,תאריך  אלמן/אלמנה 

 לידה,מדינה ועיר לידה. 

 



 

 
 

 .האם יש אזרחות נוספת? האם הייתה לך אזרחות נוספת בעבר? במידה וכן, 9

 ציין פרטי דרכון זר + מספרו 

 

 מספר משלם המיסים בארה"ב.מס' ביטוח לאומי בארה"ב אם יש ו/או  10

 

 . כתובת מגורים מדויקת +מיקוד+ מספר טלפון חובה / פלאפון  11

 

 כתובת למשלוח דואר חובה לענות!!! .  12

 

    כתובת מייל חובה .  13

                    

 . סוג ויזה מבוקשת:  14

 

 . מטרת נסיעה : מתי אמור להגיע לארה"ב ולכמה זמן  15

 

 הנסיעה? במידה וגוף אחר משלם אנא ציין שם חברה + . מי מממן את  16

 כתובת + טלפון 

 מי שטס למטרת עסקים לציין: שם חברה בארה"ב, כתובת, טלפון ושם איש  

 קשר

 

 . כתובת מדויקת בארה"ב + מס' טלפון:  17

 – אם רושמים מלון לציין באיזה מדינה ועיר 

 



 

 
 

 כן לציין את הקרבה לנוסע, . האם אתה נוסע לבד או מצטרף לעוד נוסע? אם  18

 שם מלא שלו. 

 

 . האם אתה נוסע במסגרת קבוצתית? אם כן לציין שם הקבוצה  19

 

 . במידה והייתה ויזה לארה"ב ציין תאריכי ויזה, מס' ויזה וסוג הוויזה.  20

 

 . במידה והיית בארה"ב ציין מועדי ביקור ותאריכים מדויקים  21

 

 - ריקאי? אם כן לציין את מספרו ובאיזו . האם אי פעם היה לך רשיון אמ  22

 בארה"ב הונפק.  ( STATE )מדינה 

 

 . האם סורבת לויזה לארה"ב בעבר אם כן פרט באיזה שנה ומה הייתה 23

 ?הסיבה

 אצבעות בשגרירות ארה"ב? כן/לא  10. האם נתת בעבר טביעת  24

 

 . שם+ שם משפחה של האב+ תאריך לידה: 25

 שם+ שם משפחה של האם+ ת.לידה: 

 אם מי מהם שוהה בארה"ב, באיזה סטטוס? סוג ויזה 

 

 . האם יש קרבה משפחתית בארה"ב מדרגה ראשונה?  26

 אח, אחות, אם, אב, בעל, אשה, בן, בת ? 

 לציין שם מלא וסטטוס + כתובת מדויקת וטלפון בארה"ב. 



 

 
 

 

 דית? פרט . האם יש קרובים אחרים בארה"ב שאינם מקרבה מיי 27

 

 . פרטי עיסוק: מקום העבודה / לימודים  28

 נא לציין תפקיד + שם החברה + כתובת עבודה + מספרי טלפון, פלאפון+ , 

 תאריך תחילת עבודה

 – תלמידים לציין שם +כתובת בית ספר וטלפון  

 – פנסיונרים / לא מועסקים נא למלא פרטי מעסיק אחרון + שנים.  

 

 14על גיל שאלון בנוסף לגברים מ 

 שנים  5 -ב . שני מקומות עבודה אחרונים לפני מקום העבודה הנוכחי 29

 אחרונות)כולל :שם מקום עבודה, כתובת וטלפון, תאריכים של תקופת עבודה, 

 שם מלא של המעסיקים הקודמים. ( 

 –. מי שלומד או למד במוסד אקדמי כלשהו נא ציין שם מוסד לימודי, כתובת,   30

 טלפון, המקצוע הנלמד, תאריך התחלה וסיום מס' 

 שנים האחרונות 5. רשימה של מדינות שהיית בהן ב  31

 – . .צבא תאריך גיוס ושחרור מדויק, איזה חיל ודרגה.  32

 . פרט את השפות אותן אתה דובר: 33

 שאלות בריאות ורקע אישי לכולם:

 כגון: זיבה, צרעת, עגבת מדבקת, שחפת** האם את/ה חולה במחלה נגיפית המסוכנת לציבור  

 פעילה או כל מחלה נגיפית אחרת?

 ** האם אתה סובל מהפרעה פיזית או נפשית, העשויה לפגוע בשלומם וביטחונם של אחרים ושלך?

 -האם אתה/היית משתמש/מכור לסמים בהווה או בעבר? 

 ** האם נעצרת או הורשעת בגין פשע כלשהו בעבר? 

 ננת לעבור על חוק הקשור לחומרים מסווגים? ** האם עברת או תכ



 

 
 

 **האם את/ה נוסע/ת לארה"ב במטרה לעסוק בזנות או בסחר בנשים בלתי חוקי או עסקת בפעילות 

 שנים האחרונות?  10כזו ב 

 **האם את/ה עוסק/ת או מעוניין/ת לעסוק בהלבנת כספים? 

 רה"ב או במדינות אחרות? **האם עסקת בעבר או תכננת לעסוק בסחר בלתי חוקי בבני אדם, בא

 ** האם בכוונתך לעסוק בריגול, חבלה או פעילויות יצוא לא חוקיות במהלך שהותך בארה"ב?

 ** האם בכוונתך לעסוק בפעילות טרור במהלך שהותך בארה"ב או עסקת בפעילות טרור בעבר? 

 ך לעשות כך?**האם סיפקת בעבר עזרה כספית או אחרת לטרוריסיטים או לארגון טרור או בכוונת

 ** האם את/ה חבר/ה בארגון טרור, נציג או בא כוח ארגון טרור? 

 ** האם אי פעם ציווית, עודדת, ביצעת, סייעת, פיקדת או השתתפת בצורה אחרת ברצח עם? 

 ** האם היית מעורב בגיוס או בשימוש של ילדים כחיילים? 

 יצעת בעצמך פעולה המהוות ** האם היית בעודך מחזיק/ה במשרה ממשלתית, נתת הוראה או ב

 הפרות חמורות של חופש דת?

 ** האם היית מעורב/ת בהקמת או באכיפת בקרות אוכלוסין לפיהם אישה נאלצת לעבור הפלה כנגד

 רצונה, או גבר או אישה נאלצים לעבור עיקור / סירוס כנגד רצונו/ה? 

 וף בבני אדם? ** האם היית מעורב/ת במישרין בהשתלה כפויה של איברים או רקמת ג 

 ** האם התנהל בעבר שימוע לגבי גירושך או הרחקת ממדינה כלשהי?

 ** האם הגשת בקשה לחזקה על ילד בארה"ב? **האם שידלת אחרים להשגת ויזה לארה"ב ?

 **האם ניסית להשיג הטבות אחרות בארה"ב ע"י הונאה או אמצעים בלתי חוקיים? 

 י לאחר שתם זמן השהייה החוקי שלך בארה"ב ?**האם נשארת אי פעם בארה"ב באופן לא חוק

 **האם אי פעם הצהרת על אזרחות אמריקאית על מנת לא לשלם מיסים


