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 :הוראות

 המודגשות והרלוונטיות. לענות על כל השאלותיש  •

 .או בעברית ובאותיות גדולות וברורות באנגליתלמלא את הטופס  יש •

 יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. •

 @co.ilittaaVisa.או למייל:  5258286-03ניתן לשלוח לפקס שמספרו  •
 

 

 פרטים אישיים

שם משפחה באנגלית 
)פרט את כל שמות 

המשפחה כפי שרשומים 
 בדרכון שלך(

שם פרטי באנגלית )פרט  
שמות הפרטיים האת כל 

כפי שרשומים בדרכון 
 שלך(

 

שמות אחרות בהם נעשה   שם מלא  בעברית
. שימוש )במידה ונעשה(

 ל את שם הנעוריםולכ

 

    זכר/נקבה מגדר

 מצב משפחתי

נשוי/ רווק/ חי עם בן 
זוג/ גרוש/אלמן/ ידוע 

 בציבור 

  תאריך לידה 

 עיר הלידה

 

 

 ארץ הלידה 

 –)יוצאי ברה"מ לשעבר 
יש לציין את שם 

 המדינה לאחר הפירוק(

 

האם יש לך אזרחות   אזרחות
 נוספת?

)במידה וכן, איזו 
 אזרחות?(

 

 

האם הנך מחזיק 
 בדרכון נוסף?

 לאכן / 
אם כן, ציין את מספר )

 הדרכון(

  מספר ת"ז ישראלי 



 

 כתובות וטלפונים
 כתובת מגורים מלאה בישראל

)רחוב, מס' בית, מס' דירה, 
 מיקוד(

 

האם כתובת המגורים היא 
הכתובת למשלוח הדרכון עם 

 הויזה?
רשום את הכתובת  –במידה ולא 

 למשלוח הדרכון:

 

 מספר טלפון עיקרי
 
 

 

 מספר טלפון נוסף
 

__________________ 

 המספר טלפון בעבוד
 
 

  כתובת דוא"ל:

 

 

 פרטי דרכון
 רגיל סוג דרכון

 

  מספר דרכון
 

מדינה/רשות שהנפיקה 
 את הדרכון

 
 

  העיר בה הונפק הדרכון
 

  תאריך הוצאת הדרכון
 

  פקיעת תוקףמועד 
 

האם אבד / נגנב לך 
הדרכון?במידה וכן, 

פרט היכן )עיר ומדינה(, 
שנה ומס' דרכון )אם 

 ידוע(

 

 

 מידע אודות הנסיעה
מהי מטרת נסיעתך 

 ?לארצות הברית

 
 

 

תאריך או חודש הגעה 
 לארה"ב משוער

 
 

משך שהייה משוער 
 בארצות הברית

 
 

 כתובת בה תשהה,
-עדיין תכנית אם אין

לציין עיר ומדינה 
 משוערות

 
 
 
 
 
 

פרטי אדם / חברה 
המממנים עבורך את 

 הנסיעה

 
 
 

האם מצטרפים אליך 
 לנסיעה אנשים נוספים?
)אם כן, פרט את שמם 

 והקשר שלך אליהם(

 

האם אתה חלק 
 מקבוצה?

    שם הקבוצה: – כןלא / 
 
 

 

 



 

 לארצות הבריתמידע אודות נסיעות וויזות קודמות 

 כן/לא האם ביקרת בעבר בארצות הברית?
 נסיעה קודמים כיתארי

 ביקורים קודמים 5עד 
 
 
 
 
 
 

בביקורים   משך שהייה 
 )משוער(הקודמים 

 

האם הוצאת ויזה 
 לארה"ב בעבר?

התאריך בו ניתנה  כן / לא
 הויזה האחרונה

 

)מופיע  מספר הויזה
באדום למטה מצד 

 ימין(

האם הינך מגיש בקשה  
 לאותו סוג של ויזה?

 כן / לא

האם נדחתה בקשתך 
לויזה בעבר, או נאסר 

 עליך להיכנס לארה"ב?

  

האם נגנבה / אבדה לך 
 הויזה בעבר?

מתי, היכן  –לא / כן 
 ובאילו נסיבות?

 

האם בוטלה לך הויזה 
 בעבר?

הסבר  –לא / כן 
 )תאריך וסיבה(

 

 

 פרטי איש קשר / חברה מארחת בארה"ב

שם מלא של איש קשר 
שם חברה  אובארה"ב 

 בארצות הברית

 קרוב משפחה קשר אליך 
 בן זוג

 חבר
 שותף עסקי

 מעסיק
 נציג בי"ס

 ..אחר
של איש  מלאהכתובת 

קשר בארצות הברית 
)רחוב, עיר, מדינה, 

 מיקוד(

   

  דוא"ל  מספר טלפון
 

 פרטי משפחה
שם פרטי ומשפחה של 

 האב
  תאריך לידה 

שם פרטי ומשפחה של 
 האם

  תאריך לידה 

האם יש לך קרובי 
משפחה מדרגה ראשונה 

 בארה"ב?
 

מעמדו של קרוב  
 המשפחה
 בארה"ב

 

האם יש לך קרובי משפחה אחרים בארצות 
 הברית?

 

 

 בציבור ואלמנים/ותלנשואים/ות, ידועים  –פרטי בן / בת זוג 
 שם מלא של בן הזוג

 
  תאריך לידה של בן הזוג 

 ארץ לידה של בן הזוג
 

  עיר הלידה של בן הזוג 

 



 יש למלא פרטי כל בני הזוג לשעבר –לגרושים/ות  –פרטי בן / בת הזוג לשעבר 
 פרטי בן הזוג האחרון: מספר בני/ות הזוג לשעבר:____

שם מלא של בן הזוג 
 לשעבר

  תאריך לידה 

  ארץ ועיר לידה  אזרחות
  תאריך גירושין  תאריך נישואין

  באיזו מדינה הסתיימו הנישואין?

 

 פרטי עבודה / לימודים -פרטי עיסוק  
שם מעסיק או מוסד 

 לימודי
 

כתובת מלאה )רחוב, 
עיר, מיקוד, מספר 

 טלפון(

 

  תפקיד

משכורת חודשית 
 )לשכירים(ממוצעת 

 

  תאריך תחילת עבודה

 

 

 פרטי עבודה / לימודים -פרטי עיסוק  
שם מעסיק או מוסד 

 לימודי
 

כתובת מלאה )רחוב, 
עיר, מיקוד, מספר 

 טלפון(

 

  תפקיד

משכורת חודשית 
 ממוצעת )לשכירים(

 

 

 פרטי עבודה / לימודים -פרטי עיסוק  
שם מעסיק או מוסד 

 לימודי
 

  

 

 

 

 פרטי עבודה / לימודים -עיסוק  פרטי 
שם מעסיק או מוסד 

 לימודי
 

כתובת מלאה )רחוב, 
עיר, מיקוד, מספר 

 טלפון(

 

 פרטי עבודה / לימודים -פרטי עיסוק  
שם מעסיק או מוסד 

 לימודי
 

כתובת מלאה )רחוב, 
עיר, מיקוד, מספר 

 טלפון(

 



 

 

 פרטי שירות צבאי
  מדינה  האם שרתת בצבא?

באיזו דרגה   רתת?באיזה חיל ש
 השתחררת?

 

  תאריך )שנה( שחרור  תאריך )שנה( גיוס
 

 פרטים נוספים
האם ביקרת במדינות 

נוספות בחמשת השנים 
 האחרונות?

 אם כן, פרט באילו

 

האם נעצרת, הורשעת או 
ננקטו נגדך הליכים 

 משפטיים?
המקרה, אם כן, פרט את 

 מתי וכיצד הסתיים.

X 

 

 האם היית משויך, תרמת, או עבדת עבור ארגון מקצועי, חברתי או ארגון צדקה? כן / לא 

  ?ביולוגי או כימי ,האם יש לך מיומנויות או הכשרה מיוחדות, כגון תחמושת, חומרי נפץ, ניסיון גרעיני

 כן / לא 

צבאית, ארגון הלוקח את החוק לידיים,  -ביחידה מעיןהאם אי פעם שרתת, היית חבר, או היית מעורב 

  ?קבוצת מורדים, קבוצת גרילה או ארגון התקוממות

 כן / לא 

מחלות מדבקות ) ?ביטחון ורקע האם אתה לוקה במחלה מדבקת בעל חשיבות מבחינת בריאות הציבור

צרעת , granuloma inguinale ,בעלות חשיבות מבחינת בריאות הציבור כוללת כנקרואיד, זיבה

ומחלות אחרות כפי  ,עגבת בשלב המדבק, שחפת פעילה, venereum lymphogranuloma ,מדבקת

 שנקבעות על ידי משרד הבריאות ושירותי אנוש

 כן / לא  

האם הינך לוקה במחלה נפשית או פיזית המאיימת או עשויה לאיים על בטיחותם או שלומם של אחרים 

  ?או שלך

 כן / לא 

 יום, או שהיית, משתמש בסמים או מכור לסמים? האם הינך כ

 כן / לא 

 האם אי פעם נעצרת או הורשעת בעבירה או בפשע, אף אם זכית לחנינה, הקלה וכד'?

 כן / לא 

  

 עברית / אנגלית / רוסית



 האם אי פעם הפרת, או היית מעורב בקשר להפר, חוק הקשור לחומרים מבוקרים? 

 כן / לא 

או בפעילות בלתי מוסרית הממוסחרת באופן  האם הינך מגיע לארצות הברית על מנת לעסוק בזנות

 ?השנים האחרונות 10בלתי חוקי, או האם עסקת בזנות או ברכישת שירותי זנות במהלך 

 כן / לא 

 האם אי פעם היית מעורב, או האם הינך מבקש להיות מעורב, בהלבנת הון? 

 כן / לא 

 ?רצות הברית או מחוצה לההאם אי פעם ביצעת או קשרת קשר לבצע עבירה של סחר בבני אדם בא

 כן / לא 

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

  ?חמורה של סחר בבני אדם בארצות הברית או מחוץ לארצות הברית

 כן / לא 

חר בבני האם הינך בן זוג, ילד או ילדה של אדם אשר ביצע או קשר קשר לבצע עבירה חמורה של ס

אדם בארצות הברית או מחוץ לארצות הברית והאם, במהלך חמש השנים האחרונות, הפקת תועלת 

  ?ביודעין מפעילויות הסחר

 כן / לא 

האם הינך מבקש לעסוק בריגול, חבלה, עבירות בתחום בקרת הייצוא או כל פעילות בלתי חוקית אחרת 

  ?בעודך בארצות הברית

 כן / לא 

  ?מבקש לעסוק בפעילות טרור בעודך בארצות הברית או האם אי פעם עסקת בפעילות טרור האם הינך

 כן / לא 

  ?האם סיפקת סיוע כספי או תמיכה אחרת לטרוריסטים או לארגוני טרור או שהינך מתכוון לעשות כן

 כן / לא


