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 כללי ברזל

במקרים רבים  . הקדישו המון סבלנות לטופס זה
או  , המערכת מפתיעה וזורקת את המשתמש מהאתר

 :על כן. מסרבת לשתף פעולה

עקבו היטב אחר ההוראות וזכרו לשמור בסוף כל עמוד. 

לפני התחלת מילוי הטופס וודאו שיש  ! חשוב ביותר
 :  בידיכם את כל המסמכים הדרושים

 , 1.1.2016-בתוקף לפחות עד ה דרכון
 ,  (לא חובה –במידה ויש ) או זר/דרכון ישן ו

רצוי  )שאינם בני משפחה  ממליצים 2שמות ופרטים של 
 (. 30מעל גיל 

שנשלחו   בפרטים אישייםתידרשו להשתמש , כמו כן
 .אליכם בדואר האלקטרוני
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 :אלה הפרטים שחייבים להיות מונחים לפניכם בעת מילוי הטופס

  שם פרטי אנגלית כפי שמופיע בדרכון 

שם משפחה אנגלית כפי שמופיע בדרכון 

תאריך לידה 

  עיר לידה 

 פעילה( מייל-אי)כתובת דואר אלקטרוני 

שם מחנה כפי שקיבלתם מאתנו 

כתובת מחנה מלאה שמחכה לכם בדואר האלקטרוני ששלחנו 

 מספרי וויזה(SEVIS ) כפי שקיבלתם בדואר  –אישיים
 האלקטרוני  

ב כפי שקיבלתם בדואר האלקטרוני"פרטי איש קשר בארה 

ימולא באנגלית כולוהטופס , מלבד שאלות מסוימות.   
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 לתשומת לבכם

 דאגו  . בעת מילוי הטופס תידרשו להעלות קובץ תמונה לתוך הטופס -תמונה
על  .5X5מראש שיהיה ברשותכם קובץ של תמונה צבעונית ועדכנית בגודל 

אין להופיע בצילום במדי צבא או שחלק  ! התמונה להיות בעלת רקע לבן בלבד
 (.  חובה לראות את אוזניכם בתמונה)מפרצופכם מוסתר 

 

בשלב האחרון תידרשו לשמור ולשגר את הטופס ישירות   - שמירת הטופס
מומלץ ורצוי לשמור עותק בהתאם להנחיות , לפני שיגור הטופס. לשגרירות

עותק זה חשוב כגיבוי אם  . באתר ולשלוח לעצמכם עותק לדואר האלקטרוני
 .מומלץ לשמור את הטופס לאחר כל עמוד, ככלל. וכאשר יידרש

 

 Confirmation (אישור) -  מיד לאחר שיגור הטופס יופיע לכם דף   
Confirmation  (אישור )–  הראיוןבדף זה מופיע ברקוד שנסרק בעת 

 NuritA@jafi.org לבמייל חוזר דף זה אלינו לכן חובה לשלוח . בשגרירות
 .חשוב לציין שם מלא ושנת לידה במייל

 

יופיע בדף זה לחצן שמאפשר שליחת עותק לדואר אלקטרוני , במקביל–  
 .שלחו עותק זה לאימייל הפרטי שלכם לגיבוי

mailto:NuritA@jafi.org


 !בהצלחה? מוכנים

 :היכנסו ל, לתחילת הטופס

https://ceac.state.gov/GENNIV/ 
 !(שלחנו את הקישור גם במייל! לא לדאוג? הקישור לא עובד)

השאלות המופיעות בטופס משתנות בהתאם לנתונים שאתם מזינים  , לתשומת לבכם* 

הטופס המוצג כאן עלול להכיל שאלות (. לזכר יהיו יותר שאלות מאשר לנקבה, כך למשל)

 .שלא תתקלו בהן

https://ceac.state.gov/GENNIV/
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 עמוד הסבר

 

השתמשו בדפדפן 

אינטרנט  

 אקספלורר

 

ללא קשר למקום 

 :בחרו ב, מגוריכם

ISRAEL, TEL AVIV 

 JERUSALEMב ולא
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 התחלת הטופס

כאן תוכלו לבדוק אם 

תמונתכם עומדת  

עוד לפני  , בקריטריונים

תחילת העבודה על 

מומלץ לעשות  . הטופס

זאת כעת בשביל למנוע  

תקלות בזמן העלאת  

התמונה בשלב יותר  

 מאוחר

 :תחילת העבודה

 ליצירת טופס חדש

 

יוסבר  )להעלאת טופס שמור 

 (בסוף החוברת

 

להמשך עבודה על טופס  

 Application IDבעזרת קוד 

 (יוסבר בסוף החוברת)
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Application ID 

קוד זה מאפשר לכם גישה  

  30קבועה לטופס במהלך 

 .הימים הבאים

חשוב מאוד לשמור את   

הקוד בדף נפרד כדי שאפשר  

איך  . )יהיה לחזור אל הקובץ

הסבר בסוף  ? חוזרים

 (החוברת

 

חשוב לבחור   -שאלת בטחון

שאלה שלא תשכחו את  

התשובה וליתר בטחון  

לשמור בדף הקוד גם את  

 התשובה שעניתם

 

 לחצו כאן, להמשך
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 1פרטים אישיים 
 –שם משפחה בלבד 

 בדיוק כמו בדרכון

 

בדיוק כמו   –שם פרטי 

 בדרכון

 

 –שם מלא בעברית 

 בדיוק כמו בדרכון

 

אם קיים שינוי שם 

למלא שם  –בדרכון 

 קודם

 

האם יש לשמכם קוד  

התשובה היא  ? מספרי

 לא

 

 מין

מ
ע
ב
ך 

ש
מ

ה
 '

א
ב
ה

 

המידע בעמוד  

זה חייב  

להיות תואם  

למידע  

שהעברתם  

לתכנית 

השליחים  

ואשר נשלח  

 .  אליכם במייל

 

המחנה ממלא  

עבורכם טופס  

ויזה נוסף 

והפרטים בו  

חייבים להיות  

 .תואמים
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 1פרטים אישיים 
 מצב משפחתי

 

 תאריך לידה

 

 עיר לידה

 ארץ לידה

 

 לחצו כאן לשמירה

אם ברצונכם לשמור עותק  

חוששים לאבד  )של הקובץ 

יום   30אם יעברו , את הקוד

 ('פג התוקף וכו

לחצו על  לחצן שמירת  

 טופס
 

לא ניתן לשמור   -שימו לב

 .רק דף מלא -דף חלקי

 

 

במידה ונולדת במדינה  

מדינות  ) Statesבעלת 

י זאת  /ציין, (פנימיות

במידה ונולדת  . כאן

,  ת/בישראל או אינך יודע

 Does not applyי /סמן

 

המידע בעמוד  

זה חייב  

להיות תואם  

למידע  

שהעברתם  

לתכנית 

השליחים  

ואשר נשלח  

 .  אליכם במייל

 

המחנה ממלא  

עבורכם טופס  

ויזה נוסף 

והפרטים בו  

חייבים להיות  

 .תואמים
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 שמירה

שמירת  

 :הטופס

 
מומלץ לשמור את  

הטופס בסיום כל 

 .עמוד

 

 הקישו כאן, תחילה
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 שמירה

יופיע קובץ עם  

או   DATסיומת 

TXT 

 

 SAVEהקישו 
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 שמירה

שנו את שם  

כתבו את  : הקובץ

שם משפחתכם 

.  ושנת הלידה

 :לדוגמא

Israeli1988 

חשוב להמשך )

 (התהליך

 

את סוג   לא לשנות

 .הקובץ

 

במידה וכבר  

בשלב   שמרתם

לחצו , מוקדם יותר

על הקובץ הקיים  

והחליפו אותו  

בעדכני יותר  

המחשב ישאל אם  )

ברצונכם להחליף 

,  את הקובץ הקיים

 (כן -השיבו

 

 SAVEלחצו 
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 שמירה

המשיכו  , לבסוף

 .את מילוי הטופס

 

המערכת תחזיר  

אתכם לעמוד  

האחרון שמילאתם  

 בטופס
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 שמירה

כעת ניתן להמשיך במילוי  

 הטופס
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 2פרטים אישיים 

במידה ויש אזרחות  

,  או דרכון נוסף/נוספת ו

 יש לציין זאת כאן

 

 תעודת זהות ישראלית

 

מספר ביטוח לאומי  

אמריקאי אם הופק לכם  

אם לא ידוע לכם  )בעבר 

 (  סמנו שלא רלוונטי

כולם בראש  : אזרחות

 –ובראשונה ישראלים 

הוויזה תהיה על 

 הדרכון הישראלי

 

 קודם שמירה

 
 

 ואז המשך
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 כתובת וטלפון

כפי  , כתובת מלאה

שרשום במשרד 

 :הפנים

 

 

 :כתובת לפי תבנית

 ST, רחוב, מספר בית

 (כמו בדוגמא)

 

ניתן להוסיף  , במידה ויש

כמו  .  )מספר דירה

 (בדוגמא

 

 עיר

 

 מיקוד

 

 מדינה

אם הכתובת למשלוח  

דואר שונה מהכתובת  

מלאו   NOבחרו , לעיל

 .כאן את הפרטים

 YESבחרו , אחרת

 

מ
ע
ב
ך 

ש
מ

ה
 '

א
ב
ה
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 כתובת וטלפון

 :ל"טלפונים ודוא

 

למלא לפחות מספר 

רצוי גם  )טלפון בבית 

(  נייד לצורך אמינות

 .ל שלכם"ודוא

 

אם אינכם ממלאים  

 סמנו, טלפונים נוספים

Does Not Apply 

 קודם שמירה

 
 

 ואז המשך
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 פרטי דרכון

 :פרטי דרכון

לוודא כל !! לא מהזיכרון

 .פרט בדרכון 

 

 דיפלומטי/רגיל –סוג 

 

 מספר דרכון

 

ישראל   –מדינה מנפיקה 

גם אם הדרכון הוצא  )

י  "הוא הונפק ע, ל"בחו

 (ממשלת ישראל

 

.  עיר בה הוצא הדרכון

כמו  , שימו לב לאיות

 .בדרכון

 

פרובינציה  /מדינה פנימית

רק אם הדרכון הוצא   –

מחוץ לישראל ונתון זה  

 מופיע בו

 

 מדינה בה הוצא הדרכון

מ
ע
ב
ך 

ש
מ

ה
 '

א
ב
ה
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 פרטי דרכון

 :תאריכי תוקף הדרכון

 

 תאריך ההנפקה

 

 –תאריך פקיעת תוקף 

במידה  ! שימו לב

והארכתם את תוקף  

רשמו את תאריך  , הדרכון

מופיע  )פקיעת ההארכה 

 (.בעמוד אחר בדרכון

תאריך זה חייב להיות  

 1.1.2016-אחרי ה

צרו   –במידה והוא לא )

קשר עם איש הקשר 

 (במשרד בדחיפות

אם אי פעם איבדתם או  

,  גנבו לכם את הדרכון

והסבירו באיזו   YESסמנו 

 .שנה ומה היה האירוע

 NOסמנו , אחרת

 קודם שמירה

 
 ואז המשך 
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 פרטי נסיעה

 :מטרת הנסיעה

EXCHANGE VISITOR (J) 

כאן עליכם לבחור אם אתם 

,  ממלאים את הטופס עבורכם

עבור הילד שלכם או עבור  

 .בת הזוג שלכם/בן

מ
ע
ב
ך 

ש
מ

ה
 '

א
ב
ה

 

:  תכניות ספציפיות לנסיעה

 YESהתשובה היא 
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 פרטי נסיעה

 :תאריך ההגעה המתוכנן

 

לפי התאריך שנשלח אליכם  

 .במייל

 :תאריך העזיבה המתוכנן

תאריך סיום המחנה לפי התאריך  

 .שנשלח אליכם במייל

 

עמוד זה משתנה מטופס  ! שימו לב

 :  במידה ומופיעה כאן שאלה. לטופס

Length Of Stay 

 Months 3: השיבו

מ
ע
ב
ך 

ש
מ

ה
 '

א
ב
ה

 

עיר הגעה ועיר  

 :חזרה

במידה ופרטי  

הטיסה ידועים  

כתבו כאן  , לכם

את העיר בה 

במידה  . תנחתו

כתבו את  , ולא

העיר בה נמצא  

 .המחנה

 שם המחנה אליו אתם יוצאים
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 פרטי נסיעה

כתובת המחנה כפי שנשלחה  

ל עם הקישור  "אליכם בדוא

במידה ולא . לטופס הויזה

לפנות לאיש הקשר  , ידוע

 .במשרד

 :מי משלם על הטיול

השאלה באה למניעת ספק שיש  

מממן בעל אינטרסים מפוקפקים  

לצורך  . ל"השולח אתכם לחו

,  כל מה שקשור לטיול -שאלה זו

מי שמממן את   -בילויים והנאות

של התכנית זה  " טיולי"החלק ה

 . (SELF)אתם לעצמכם 

 קודם שמירה

 
 

 ואז המשך
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 פרטי שותפים לנסיעה

 :נוסעים נוספים

 

גם אם  . NOהתשובה היא 

לכל אחד , אתם חלק ממשלחת

יש כרטיס אישי והנסיעה  

כאישית ולא  מוגדרת 

 .קבוצתית
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 ב"נסיעות קודמות לארה

 :ב"נסיעות קודמות לארה

 

, ב"במידה ונסעתם בעבר לארה

 .מלאו כאן את הפרטים

 

במידה וביקרתם יותר מפעם 

 לחצו כאן, אחת

  5עד )כדי להוסיף ביקור 

 (ביקורים

 

האם אי פעם החזקת ברישיון  

 ?נהיגה אמריקאי

מ
ע
ב
ך 

ש
מ

ה
 '

א
ב
ה
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 ב"נסיעות קודמות לארה

חשוב לעבוד עם  )ויזות קודמות 

 (:הפרטים בדרכון

 

החזקתם בויזה  /במידה ואתם מחזיקים

 :פרטו כאן, ב"נוספת לארה

 

 תאריך הוצאת הויזה

 

אם . כתוב באדום על הויזה)הויזה ' מס

 Do Notסמנו  –אתם לא יודעים 

Know) 

 

האם הויזה הקודמת שלכם הייתה  

 ?(J)ויזת חילופי תרבויות 

 

 ?האם הויזה הקודמת הוצאה בישראל

 

  10האם נלקחו ממך טביעות של כל 

 NOהשב , ת/אם אינך יודע? האצבעות

 

 ?האם איבדת או נגנבה לך הויזה

 

שימו  )? האם ביטלו לך ויזה קודמת

ויזה שפג תוקפה אינה ויזה  ! לב

 !(מבוטלת

 

מ
ע
ב
ך 

ש
מ

ה
 '

א
ב
ה
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 ב"נסיעות קודמות לארה

האם אי פעם ביקשת להוציא ויזה  

או סירבו להכניס  , והבקשה לא אושרה

 ?ב"אותך בשערי ארה

 

 הנתונים יופיעו בכל מקרה! לא לשקר

 

או  , האם אי פעם הגשת בקשה

,  מישהו הגיש בקשה עבורך

 ?לאזרחות אמריקנית

 

 קודם שמירה

 
 ואז המשך 
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 ב"פרטי איש קשר בארה

מ
ע
ב
ך 

ש
מ

ה
 '

א
ב
ה

 

 :איש קשר של התכנית

 

JAFI SUMMER SHLICHIM 

PROGRAM 

 (אין צורך באיש קשר ספציפי)

ליווי ולא קירבה  ) אחר -סוג הקשר

 (משפחתית או מעסיק
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 ב"פרטי איש קשר בארה

 פרטי המשרד שלנו בניו יורק

 

 .להעתיק לטופס שלכם
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 משפחה

מ
ע
ב
ך 

ש
מ

ה
 '

א
ב
ה

 

 :פרטי המשפחה הקרובה

 

 שם משפחה -אב

 

 שם פרטי

 

 תאריך לידה

 

 ?ב"האם גר בארה

,  אזרח -פרטו באיזה סטטוס -אם כן

 'שליחות וכו, בעבודה, תושב
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 משפחה

 ל לגבי פרטי האם"כנ

  מדרגה ראשונה, האם יש לכם קרובים

 ? ב"הגרים בארה, (כלומר אחים)

 

 

האם יש לכם קרובים בכלל הגרים  

דודה  -לא צריך לציין בת)ב "בארה

שלישית של סבא אלא רק  

 (.סבתא/סבא, דודות/דודים



32 

 לימודים/ תעסוקה נוכחית 

 :עבודה נוכחית

כאן עליכם לבחור מתוך רשימה את עבודתכם  

(.  חודשים בתפקיד 6לעובדים מעל )הנוכחית 

 .OTHERבחרו , במידה ואין קטגוריה מתאימה

 .פרטו לפי ההנחיות בעמוד הבא

 

 :סטודנטים

סמנו  , גם אם עובדים בעבודה נוספת

STUDENT   ופרטו על מוסד הלימודים 

 

 :לא עובדים

וכתבו שאתם ממתינים   Not Employedסמנו 

 אחרי לימודים/למחנה לפני

(Before school, waiting for camp) 

 

 

ל והם "לשליחים היוצאים דרך פרויקט צה

 :חיילים בפועל

צבא זה לא עבודה מבחינת   -אתם לא מועסקים

לכן למלא . זה שירות חובה למדינה -השגרירות

 .את הטופס לפי הדוגמא בעמוד הבא

אתם כותבים שאתם לא בצבא כיוון שלצורך  

 השליחות אתם מוגדרים כאזרחים  

 

 

 משתנה בהתאם לקטגוריה שאתם בוחרים( פרטי העבודה)עמוד זה *
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 לימודים/ תעסוקה נוכחית 

ל והם חיילים  "לשליחים היוצאים דרך פרויקט צה

 :בפועל

 שם מעסיק נוכחי או מוסד לימודים

 כתובת מקום עבודה או מוסד לימודים

 עיר מקום עבודה או מוסד לימודים

 מיקוד

V 

 טלפון

 מדינה

 ח"הכנסה חודשית בש

 פירוט קצר על התפקיד

 משתנה בהתאם לקטגוריה שאתם בוחרים( פרטי העבודה)עמוד זה *

 :סטודנטים/פירוט לעובדים
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 לימודים/ תעסוקה קודמת 

מ
ע
ב
ך 

ש
מ

ה
 '

א
ב
ה

 

  5במידה והיו ב – עבודות קודמות

נא  , ואחרי צבאהשנים האחרונות 

שירות צבאי איננו   –שימו לב. לפרט

 .עבודה קודמת

 

 

 :מוסדות לימוד

לפרט כל מוסד לימודים מתיכון והלאה  

 (כולל)
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 לימודים/ תעסוקה קודמת 

 שם מוסד הלימודים

 

 כתובת

 

 עיר

 

 מיקוד

 

 מדינה

 

 חוג/מגמה

 

תאריך התחלת  

 לימודים

 

תאריך הפסקת  

 לימודים
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לא  –שייכות לשבט 

לא מדובר  )רלוונטי 

 (בשבטי ישראל

 

 

 .שליטה בשפות

ניתן להוסיף שפות  

 לרשימה בלחיצה על  

+ Add Another 

מ
ע
ב
ך 

ש
מ

ה
 '

א
ב
ה

 

 :שימו לב, נשים

 

ייתכן מאוד ולרובכן לא יופיעו  

לא . חלק מהדפים הקרובים

 .חסכו לכן עבודה -להיעלב
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מ
ע
ב
ך 

ש
מ

ה
 '

א
ב
ה

 

מדינות בהן ביקרת  

 שנים האחרונות 5ב

 

 

בארגון   עבדתהאם 

חברתי או  , מקצועי

שימו  ? צדקה כלשהו

פרטו רק אם ! לב

לא ) עבדתם

 (השתייכתם

" גרינפיס"בארגון כמו 

 או דומים לו

 

  :יכולות והכשרות

כל מי   -שימוש בנשק

ששירת קיבל הכשרה  

של טירונות וניתן  

לכתוב זאת לפי 

 .  הדוגמא

אין צורך ולא מומלץ  

להוסיף ולהתפאר 

 בהכשרות נוספות
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 :שירות צבאי

 מדינה

 

 חיל

 

 דרגת שחרור

 (SGT= ר "סמ/סמל)

 

תפקיד או חלק מהגדרת  

רצוי לבחור חלק )תפקיד 

פחות מאיים מבחינת  

 (הגדרה

 

מי שעדיין   -תאריך שירות

רשמו את   -בשירות

תאריך השחרור או תאריך  

היציאה לשליחות  

 (.המוקדם מביניהם)

או  , היית חבר, האם שרתת

ארגון  /יחידה/מעורב בקבוצה

לוחמני או גרילה  , מרדני

 ?כלשהו

 

,  אם אתם לא טרוריסטים

 "לא"השיבו 

 :שימו לב

 

במידה  

משרתים  /ושירתם

בתפקיד רגיש  

לעולם אל  , ומסווג

תכתבו בטופס או  

אני  "תאמרו בראיון 

או  " לא יכול להגיד

בחרו  ". זה מסווג"

את המילים  

המתאימות לתאר  

את תפקידכם 

בצורה שלא  

תחשוף פרטים 

אך גם  , מסווגים

לא תהיה  

מסתורית  

 .ומאיימת
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 רקע וביטחון
 .עמודים 5 -רצף שאלות שממשיך כ

  -על אחת השאלות" כן"אם עניתם 

אשת הקשר  /עם איש ליצור קשר מייד

 !במשרדי הסוכנות

ה חולה  /האם את

במחלה מדבקת  

המסכנת את בריאות  

 ?הציבור

 

ת /ה סובל/האם את

מבעיה נפשית או  

פיזית המסכנת אותך  

 ?או את סביבתך

 

ה  /ה מכור/האם את

ת בסמים /או משתמש

 ?כיום או בעבר
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 רקע וביטחון

מ
ע
ב
ך 

ש
מ

ה
 '

א
ב
ה

 

האם הורשעת  

 ?בעבירת פשע

 

ת  /האם היית מעורב

בניסיון לעבור על  

חוקים הנוגעים  

 ?לחומרים אסורים

 

ה  /ה מגיע/האם את

ב על מנת  "לארה

לעסוק בזנות או האם  

עסקת בזנות בעשור  

 ?האחרון
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 רקע וביטחון

האם עסקת או 

ת לעסוק  /מתכוונ

 ?בהלבנת כספים

 

האם עסקת או פעלת  

 ?למען סחר בבני אדם

 

האם סייעת ביודעין  

לאדם שעסק בסחר  

 ?בבני אדם

 

ת  /ה קרוב/האם את

משפחה של אדם  

שעסק בסחר בבני  

אדם והאם קיבלת 

תמורה כספית מהסחר  

 ?שנים האחרונות 5ב
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 רקע וביטחון

מ
ע
ב
ך 

ש
מ

ה
 '

א
ב
ה

 

האם אתם מתכוונים  

,  לעסוק בריגול

חבלה או עבירות  

סחר או כל עיסוק  

בלתי חוקי במהלך 

 ?ב"השהות בארה

 

האם אתם מתכוונים  

לעסוק בפעילות  

ב או  "טרור בארה

האם עסקתם בה 

 ?בעבר

 

האם אתם מתכוונים  

לתמוך כלכלית או  

האם תמכתם  

כלכלית בארגון  

 ?טרור
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 רקע וביטחון

מ
ע
ב
ך 

ש
מ

ה
 '

א
ב
ה

 

האם אתה חבר או נציג  

 ?של ארגון טרור

 

האם לקחת חלק בביצוע  

 ?רצח עם

 

האם לקחת חלק בביצוע  

 ?עינויים

 

האם לקחת חלק בביצוע  

רצח / רצח ללא משפט 

פוליטי או מעשי אלימות  

 ?אחרים

 

האם לקחת חלק בגיוס או  

 ?שימוש בחיילים קטינים

 

ת או  /האם היית אחראי

ביצעת הפרה של חופש  

 ?דת כנציג ממשלתי
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 רקע וביטחון

ת  /האם היית מעורב

ישירות במיסוד או  

ביצוע פעולות בקרת  

אוכלוסין המחייבת  

אישה לבצע הפלה 

בניגוד לרצונה או  

חיוב גבר או אישה  

לסטריליזציה בניגוד  

 ?לרצונם

 

ת  /האם היית מעורב

ישירות בסחר כפוי  

באיברים או רקמות  

 ?אנושיות
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 רקע וביטחון

האם עשו לך בעבר שימוע  

בשאלת המשך שהותך  

האם  , כלומר)? ב"בארה

 (?שקלו לגרש אותך

 

האם אי פעם לקחת חלק 

בנסיון להוציא אשרת  

עבורך או  , ב"שהייה בארה

על ידי  , עבור אדם אחר

 ?מרמה או בניגוד לחוק

 

האם לא הופעת לשימוע  

ב "בשאלת שהותך בארה

 ?בחמש השנים האחרונות

 

האם שהית באופן בלתי  

ב או הפרת  "חוקי בארה

את תנאי הוויזה  

 ?האמריקאית
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 רקע וביטחון

האם מנעת משמורת של  

ילד אמריקאי מחוץ  

ש  "ב מהורה שבימ"לארה

אמריקאי קבע לו זכויות  

 ?משמורת

 

האם הצבעת באופן לא 

 ?ב"חוקי בארה

 

האם ויתרת על אזרחות  

אמריקאית שהייתה לך על  

מנת להתחמק מתשלום  

 ?מיסים

 

האם היית בבית ספר  

חטיבת ביניים  /יסודי

אמריקאי תחת ויזת  

  30לאחר ה( F)סטודנט 

ולא  1996בנובמבר 

 ?ס"העברת תשלום לבי
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 פרטי ממליצים

 :ממליצים 2פרטי 

 

רצוי לבחור ממליצים מעל  

שמכירים אתכם   30גיל 

לא קרובי  , יחסית טוב

חברים   –למשל )משפחה 

,  שכנים, של ההורים

על (. 'מעסיקים וכד

הממליצים לדעת אנגלית  

 .בסיסית

 

עוד לא נתקלנו בכך *

שהשגרירות יצרה קשר  

עם הממליצים אך ליתר 

 ...ביטחון

 שם משפחה של הממליץ

 שם פרטי של הממליץ

 כתובת רחוב

 מיקוד

V 

 טלפון

 מדינה

 כתובת אימייל

 עיר
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SEVIS פרטי    את המספרים הללו אתם תקבלו מאיתנו   

 .במייל אישי

אין לשתף אדם אחר במספרים אלו בשום 

 .אופן

 

המספרים הם של טופס האישור שהתקבל  

.  ב"מהארגון המבקש אתכם לשליחות בארה

באישור זה יש פרטים שלכם שצריכים להיות  

, תואמים למידע שמילאתם בטופס זה

 .  בהתאם למידע שמסרתם בתהליך המיון

האם אתם מתכוונים  

? ב"ללמוד בארה

, "לא"התשובה היא 

לא בוויזה הזו בכל  )

 (אופן
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 העלאת תמונה

 : העלאת תמונה

ראשית עליכם לסרוק למחשב  

 :תמונת ויזה

 55Xתמונה בגודל 

אוזניים  , לא במדים, רקע לבן

 .גלויות

 

 לאחר מכן

 ללחוץ על מקש העלאת תמונה
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 העלאת תמונה

באפשרותכם לערוך את  

.  התמונה בהתאם לדרישות

הכלי מאפשר לשנות  

לחתוך ולסובב את  /גודל

התמונה שלכם כך שתעמוד  

 בדרישות

בחרו את  , לאחר מכן

התמונה כפי שהיא  

שמורה במחשב  

 שלכם
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 העלאת תמונה

לשמור   –אם התמונה התקבלה 

 .ולהמשיך

יתכן ויש פגם בתמונה או   –אם לא 

.  שאינה עומדת בסטנדרטים שצוינו

גילינו שלעיתים יש קושי  , כמו כן

אם אחרי . במערכת הזנת התמונה

  -מספר ניסיונות התמונה לא עולה

יופיע לחצן המאפשר השלמת  

 .  טופס ללא תמונה

חשוב לזכור בכל מקרה להביא 

 !תמונה לגיבוי לראיון בשגרירות
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 מעבר נוסף על הפרטים

 :סקירת הטופס

 ,בעמודים הקרובים

חשוב מאוד לבדוק את  

הפרטים האישיים שלכם 

ל שקיבלתם  "מול הדוא

שיהיו   -ומול הדרכון

 !מדויקים

לפעמים פקידי משרד )

הפנים מאייתים את שמכם 

בצורה שונה מזו שאתם  

 ...(  רגילים
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 מעבר נוסף על הפרטים

 :בעמוד האחרון של הסקירה

 

לוודא שמקום הראיון שלכם  

 !הוא תל אביב

לא משנה היכן אתם גרים  

כל שליחי התכנית   -בארץ

 א"מתראיינים בשגרירות בת
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 חתימה ושליחה

מ
ע
ב
ך 

ש
מ

ה
 '

א
ב
ה

 

: טופס אישור וחתימה

אזהרה מפני אי דיוקים  

 והטעיות מכוונות
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 חתימה ושליחה

: טופס אישור וחתימה

שקראתם   Vעליכם לסמן 

את האמנה בנוגע לסחר  

 .בבני אדם

 

האם סייעו לכם למלא את  

 ?  הטופס

גם  ) "לא"התשובה היא 

מדובר  , אם עזרו לכם

 (במידע שלכם ובידיעתכם

 

 :חתימה

 מספר דרכון

 

להעתיק את הקוד  

 שבתמונה

 

לחצו כאן לחתום  

 אלקטרונית
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 חתימה ושליחה

בעמוד זה מקבלים אישור על שליחת  

 .הטופס לשגרירות

 .  לא תוכלו לערוך שינויים -אחרי לחצן זה 

אם לחצתם ועליתם על טעות אחרי  

ניתן לשלוח מחדש טופס אחר , האישור

 . עם המידע ששמרתם לאורך כל הדרך

 

לא תוכלו להשתמש עוד בקוד הגישה 

לטופס מלבד למטרת הדפסת הדף 

תוכלו לחזור לטופס רק אם . האחרון

 שמירה מלאהשמרתם 
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 אישור
 !חשוב ביותר

זהו דף האישור ויש לשמור 

 :עליו במספר דרכים

 

לשלוח לעצמכם במייל  . 1

 .כגיבוי

 

לשלוח אלינו במייל  . 2

 -NuritA@jafi.orgל

הטופס עם שם את 

שנת לידה  , מלא

בכותרת ועם הקוד  

שקיבלתם בעמוד  )

 (.הראשון

 

 .לשמור עותק במחשב. 3



 !סיימתם, זה הכל

נתקע לכם המחשב  ? המערכת זרקה אתכם במהלך מילוי הטופס
 ?באמצע

פ הקוד ומתוך קובץ "בעמודים הבאים יפורט על תהליך העלאת טופס ע
 .שמור

 

  NuritA@jafi.org  -או ל ת עליכם/ת האחראי/לסיוע נוסף פנו לרכז

 

mailto:NuritA@jafi.org


 פ קוד"העלאת טופס ע
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 פ קוד"העלאת טופס ע

ללא קשר למקום  

 :בחרו ב, מגוריכם

ISRAEL, TEL AVIV 

 JERUSALEMב ולא

 

שחזור טופס  "בחרו ב

על מנת לפתוח " בקשה

פ הקוד  "את הטופס ע

 ששמרתם

 

הסבר על טעינת טופס  )

 (בהמשך -מקובץ שמור
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פ קוד"העלאת טופס ע  

הזינו כאן את הקוד  

 ששמרתם
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פ קוד"העלאת טופס ע  

אותיות ראשונות של שם   5הזינו 

המשפחה כפי שמופיע בדרכון  

 (כולל רווח אם יש)

 

 שנת לידה

 

התשובה לשאלת הביטחון  

שהזנתם בתחילת הטופס  

 המקורי

 



 העלאת קובץ שמור
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 העלאת קובץ שמור

לחצו כאן כדי להעלות  

טופס מתוך קובץ  

 ששמרתם
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 העלאת קובץ שמור

לחצו כאן כדי להעלות  

טופס מתוך קובץ  

 ששמרתם

חפשו את הקובץ  

 "פתח"ששמרתם ולחצו 
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 העלאת קובץ שמור

אותיות ראשונות של שם   5הזינו 

המשפחה כפי שמופיע בדרכון  

 (כולל רווח אם יש)

 

 שנת לידה

 

 


