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 שימו לב! 

 . בכתב ברוראנא מלאו את הפרטים  .1

יש לצרף צילום העמוד הראשון של הדרכון, וצילום ויזה קודמת במידה  .2

 וקיימת.

בות מדויקות ומלאות בכל השדות שבטופס זה. אי מילוי יש למלא תשו .3

 של חלק מהשדות ימנע המשך טיפול בבקשה.

 

 

 :פרטים אישיים
  ______________   שם פרטי:   ______________    שם משפחה: .1

 

 ______________שם נעורים לאישה:    .2

 

  אלמן / גרוש / ידוע בציבור / נשוי / רווקמצב משפחתי:    .3

 

 ______________ לידה: תאריך .4

 

 לידה:   ______________ עיר ______________ לידה:    ארץ .5

 

 נקבה / זכר     מין: ______________ אזרחות:    .6

 

 פרט: ______________     לא / כן  האם הינך מחזיק, או שהחזקת, אזרחות נוספת?  .7

 

 (:   ______________מס' דרכון זר )אם קיים .8

 

 ______________  מס' ת. זהות .9

  נסיעה ואשרה קודמת פרטי
 ______________ תאריך כניסה לארה"ב: ______________ מטרת הנסיעה: .11

 

 ______________ שם מממן הנסיעה: ______________זמן שהייה בארה"ב: 

 

 _____________________________במידה ומממן הנסיעה אינו אתה, אנא ציין כתובתו: 

 

 ______________ שם וקרבה אליכם:    ______________  נסיעה? ל מי מצטרף .11

 



 

 שאלות למי שהיה בעבר בארה"ב
 ביקורים קודמים: .12

 ______________זמן שהייה:   ______________תאריך:  .א

 ______________זמן שהייה:   ______________תאריך:  .ב

 ______________זמן שהייה:   ______________תאריך:  .ג

 

 במידה וניתנה בעבר – ודמתק אשרה
 תיירות / אחרסוג אשרה:   ______________ היכן ומתי הונפקה: .13

 

 ______________ מס' אשרה קודמת: .14

 

   כן / לאהאם סורבה או בוטלה בעבר בקשתך לאשרה?   .15

 במידה וכן, פרט: ______________________________________________________

 מידה וכן, אנא פרט וציין מועד: ___________________________האם אבד בעבר דרכונך? ב .16

 

 האם ויזה קודמת לארה"ב בוטלה? במידה וכן, אנא פרט: ___________________________ .17

 

 לא / כןהאם אדם אחר הגיש עבורך בקשת הגירה לארה"ב?   .18

 

 כן / לאאצבעות בשגרירות ארה"ב?   11האם נתת בעבר טביעת  .19

 

   כן / לאתך, או היה בבעלותך בעבר, רישיון נהיגה אמריקאי?  האם יש בבעלו .21

 מדינת הנפקה:   _______________  במידה וכן, מספרו:   _______________

 

 פרטי התקשרות
   __________________________ כתובת מגורים מלאה: .21

 

 __________________________  : E-mailכתובת  .22

 

 טלפון בעבודה: ______________ _סלולרי:   _____________ .23

 

  שם משתמש*אנא פרט באילו רשתות חברתיות אתה משתתף וציין  .24
 שם המשתמש יכול להיות כתובת האימייל איתה נרשמתם לשירות

 _________________ -פייסבוק   ☐   

 _______________ -אינסטגרם   ☐   

 __________________ -טוויטר   ☐   

 ברשת חברתית כלשהי איני חבר  ☐   



 

 פרטי דרכון
 ______________ עיר הנפקת הדרכון:  ______________ מס' דרכון: .25

 
 ______________  תאריך פקיעה: ______________ תאריך הנפקה:  .26

 
 

 פרטי הורים .22
 יש למלא סעיף זה, כולל תאריכי לידה, גם כשהאדם אינו בין החיים

 
 __________ _________________      ת. לידה:  שם פרטי ומשפחה של האב:    _______

 __________ שם פרטי ומשפחה של האם:    ________________________      ת. לידה:  
 

 האם אחד ההורים חי בארה"ב? במידה וכן, ציין מעמדו: __________________
 

 קרובים בארה"ב .22
 כן / לאהאם יש לך קרובים מדרגה ראשונה בארה"ב?  

ידה וכן, אנא פרט שמם, כתובתם ומעמדם בארה"ב: במ
_____________________________________________________________________ 

 
 כן / לאהאם יש לך קרובים נוספים החיים בארה"ב שאינם מדרגה ראשונה?  

 

 פרטי בן זוג .22
 לנשואים וידועים בציבור

 

 ______________ שם משפחה: ______________ שם פרטי:

 ______________ ארץ לידה: ______________ עיר לידה:
 ______________  אזרחות: ______________  אזרחות:

 ______________  ת. לידה: ______________ כתובת מגורים:
 

 פרטי גרוש
 סעיף הכרחי עבור גרושים

 מספר הפעמים שהתגרשת: _____ .31
 ______________ ת. לידה:  ______________ שם מלא של הגרוש:

 ______________ ארץ לידה: ______________   אזרחות:
 ______________ תאריך גירושין: ______________  תאריך נישואים:

 

 פרטי עבודה / לימודים
 ______________ כתובת: ______________ שם החברה:  .31

  ______________  תפקיד:

 ______________ שכר: ______________ תחילת העסקה:

 

 במידה ואינך עובד, נמק מדוע: _______________________________



 

 

 במידה וענית על אחת השאלות "כן", אנא צור עם המשרד קשר טלפוני. – שאלות בריאות וביטחון
 כן / לאהאם הינך חולה במחלה נגיפית הנחשבת מסוכנת לציבור?   .32
המאיימת או עשויה לאיים על בטיחותם או שלומם של  האם יש לך הפרעה נפשית או פיזית .33

 כן / לאאחרים או על שלך?  

 כן / לאהאם אתה משתמש/מכור או היית משתמש/מכור לסמים?  .34

 כן / לאהאם אי פעם נעצרת או הורשעת בעבירה או בפשע, אף אם זכית בחנינה, הקלה וכו'?   .35

ות בלתי מוסרית הממוסחרת באופן האם הינך מגיע לארה"ב על מנת לעסוק בזנות או בפעיל .36

 כן / לאבלתי חוקי, או האם עסקת בזנות או רכשת שירותי זנות בעשר השנים האחרונות? 

 כן / לאהאם אי פעם היית מעורב, או האם הינך מעוניין להיות מעורב, בהלבנת הון?   .37

 האם אי פעם ביצעת או קשרת קשר לבצע עבירה של סחר בבני אדם בארצות הברית או .38

 כן / לאמחוצה לה?  

האם אי פעם, ביודעין, סייעת או שיתפת פעולה עם אדם אשר ביצע או קשר קשר לבצע  .39

 כן / לאעבירה חמורה של סחר בבני אדם?  

האם אתה בן זוג, ילד או ילדה של אדם אשר ביצע או קשר קשר לבצע עבירה חמורה של סחר  .41

  כן / לאועלת ביודעין מפעילותו? בבני אדם והאם במהלך חמש השנים האחרונות הפקת ת

האם הינך מתכוון לעסוק בריגול, חבלה, עבירות בתחום בקרת היצוא או כל פעילות בלתי  .41

 כן /לאחוקית אחרת בעודך בארה"ב? 

 האם הינך מתכוון לעסוק בטרור בעודך בארה"ב והאם אי פעם עסקת בפעילות טרור? .42

ים או לארגוני טרור או שהינך מתכוון האם סיפקת סיוע כספי או תמיכה אחרת לטרוריסט .43

 כן / לאלעשות כן? 

 כן / לאהאם הינך חבר או נציג של ארגון טרור?  .44

 כן / לא האם אי פעם ציווית, עודדת, ביצעת, סייעת או השתתפת באופן אחר ברצח עם? .45

 כן / לאבעינויים? האם אי פעם ציווית, עודדת, ביצעת, סייעת או השתתפת באופן אחר  .46

בהרג שלא לפי צו פעם ציווית, עודדת, ביצעת, סייעת או השתתפת באופן אחר  האם אי .47

 כן / לא ?בימ"ש, הרג פוליטי או מעשי אלימות אחרים

 כן / לאילדים? -האם אי פעם היית מעורב בגיוס חיילים .48

האם, בעודך משמש בעל תפקיד ממשלתי, היית אחראי או ביצעת במישרין, בכל עת, הפרות  .49

 כן / לאפש הדת? חמורות של חו

האם היית מעורב במישרין בהקמת או באכיפת בקרות אוכלוסין לפיהם אישה נאלצת לעבור  .51

 כן / לאהפלה כנגד רצונה או גבר או אישה נאלצים לעבור עיקור/סירוס כנגד רצונם? 

 כן / לאהאם היית מעורב במישרין בהשתלה כפויה של איברים או רקמות גוף בבני אדם?  .51

פעלת על מנת להשיג, או לסייע לאחרים להשיג, אשרה לכניסה לארה"ב או כל  האם אי פעם .52

 לא כן /תועלת אחרת הקשורה בהגירה לארה"ב, באמצעים לא חוקיים? 

האם אי פעם נמנעה ממך משמורת על ילד בעל אזרחות אמריקאית מחוץ לארה"ב מאם לו  .53

 כן / לאניתנה משמורת חוקית ע"י בית משפט בארה"ב?  

 כן / לאזמן שירותך הצבאי היית שותף להפרה חמורה של חופש הדת?  האם ב .54

 כן / לאהאם נשארת אי פעם במעמד לא חוקי בארה"ב?   .55



 

 כן / לאהאם אי פעם הצהרת על אזרחות אמריקאית על מנת לא לשלם מסים?  .56

 שאלות הגירה

 כן / לאהאם אי פעם היית מיועד לגירוש מארה"ב?   .57

 כן / לאגירוש מארה"ב בחמש השנים האחרונות? האם זומנת לשימוע בנוגע ל .58

 כן / לאהאם הינך מתכוון לעסוק בפעילות לא חוקית בזמן שהותך בארה"ב?  .59

 כן / לאהאם אי פעם הפרת חוק הנוגע לסמים לא חוקיים?  .61

 שאלות נוספות

 כן / לאהאם אי פעם החזקת בילד אמריקאי בניגוד לרצונו?  .61

 כן / לאוק? האם הצבעת אי פעם בארה"ב כנגד הח .62

ללא  31.11.1996( אחרי Fיסודי במעמד סטודנט )אשרה -האם למדת בבית ספר יסודי או על .63

 כן / לאתשלום? 

 

 שאלות נוספות

 )לגמלאים( מקום עבודה קודם

 ______________ כתובת: ______________  שם מעסיק קודם: .64

 ______________ תפקיד: ______________   טלפון:

  ______________ סיום: ______________ העסקה:תאריך תחילת 

 מוסד לימוד אחרון

  ______________ כתובת: ______________  שם המוסד: .65

 ______________ סיום: ______________ תאריך התחלת לימודים:

 ______________  תחום הלימודים:

 שונות

 אמהרית ☐     רוסית   ☐    ערבית   ☐    אנגלית  ☐    עברית  ☐פרט השפות אותן אתה דובר:     .66

-פרט באילו מדינות ביקרת בחמש השנים האחרונות:  .67

_______________________________ 

 

 כן / לאהאם שרתת בצבא?   .68

 ______________ תאריך שחרור: ______________ תאריך גיוס:

 

 כן / לאהאם היית או הינך חבר בקבוצת גרילה או ארגון מורדים?   .69

 כן / לאהאם יש לך כישורים מיוחדים או הכשרה בשימוש בחומרי נפץ?   .71


