נוסע יקר,
אנו שמחים כי בחרת לטוס לארה"ב עם חברת סעבבה.
לפני צאתך לנסיעה  ,עליך להוציא אשרת כניסה לארה"ב )ויזה( .במידה והינך מעוניין שאנו נטפל עבורך
בהגשת הבקשה למתן אשרת כניסה ,עליך להכין את המסמכים הבאים:
 .1צילום דרכון בתוקף )חצי שנה לפחות( .במידה ויש הארכה ו/או שינוי שם -צילום הדף.
 .2במידה ויש אשרה קודמת ,גם אם פג תוקפה ,לצרף צילום.
.3
.4
.5

טופס בקשה -להקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים ,על דיוק ונכונות.
לא ניתן לשנות את טופס הבקשה לאחר מילויו וכל פרט חסר עלול לפגוע בסיכויים לקבלת האשרה
תלוש שכר אחרון.

לאחר מילוי הטפסים באתר האינטרנט של השגרירות האמריקאית ,נקבע מועד לראיון ע"י השגרירות.
הטפסים והזימון לראיון ישלחו אליך חזרה.
בבואך לראיון בשגרירות האמריקאית ,בתאריך שנקבע לך ,עליך להביא עימך את ההזמנה לראיון והטפסים
אשר נשלחו אליך חזרה על ידינו ,ובנוסף יש להביא:
 .1תמונה עדכנית מחצי השנה האחרונה בגודל  5X5על רקע לבן .
 .2דרכון בר תוקף לחצי שנה ,מינימום ,ושני דפים ריקים.
 .3קורות חיים לעובדי/גמלאי/יוצאי תעשיות ביטחוניות ו/או מערכת הביטחון והמודיעין ,בעלי רקע
הנדסי ו/או מדעי.
 .4אישור הכנסה לפנסיונרים –  3תלושי פנסיה אחרונים ו/או אישור מביטוח לאומי.
לעצמאים  -אישור מרואה חשבון.
לשכירים 3 -תלושי משכורת אחרונים ,מכתב מהמעסיק )בציון שם ומעמד החותם( המציין
ותק ,מטרת הנסיעה ,תקופת היעדרות ותיאור מדויק של התפקיד.
 .5תשלום אגרות המצורף למסמכים שישלחו.
 .6לילדים עד גיל  14שבקשתם מצורפת לבקשת ההורים– יש לצרף:
א .מכתב מההורים המאשר את נסיעת הילד
ב .אישור רישום לבית ספר/גן
ג .דרכון בתוקף
ילדים עד גיל  14ונוסעים מעל גיל  80אינם צריכים להופיע לראיון
 .6ילדים עד גיל  14שבקשתם אינה מצורפת לבקשת ההורים – יש לצרף:
א .דרכון ישראלי בר תוקף
ב .מכתב מההורים המאשר את נסיעת הילד
ג .אישור רישום מביה"ס
ד .צילום דרכון הורים ,צילום אשרה לארצות הברית של ההורים ,תלוש משכורת או פנסיה
ו/או חשבון בנק וכדומה של ההורים.
ה .תמונה עדכנית בגודל  5 X5על רקע לבן.
הדרכונים יישלחו לשגרירות האמריקאית בצירוף המסמכים הנדרשים כאמור לעיל.
לידיעתכם! לא ניתן לבקש מהשגרירות להוציא דרכונים לפני תום הטיפול.
***לתשומת לב ,מועד הראיון נקבע ע"י השגרירות***
חשוב לציין שאם ובמידה והמידע שמסרתם שקרי ואינו נכון ו/או אינו מדויק ,ובמידה והשגרירות תגלה כי
המידע היה שיקרי הנוסע עלול לקבל סירוב .זוהי עבירה על חוקי ארה"ב ויתכן שלעולם לא יוכל להיכנס
לארה"ב.
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טופס פרטי נוסע ) לכל נוסע בנפרד(
על מנת שנוכל להשלים את הליך הבקשה לאשרה ,נבקשכם למלא את כל הפרטים המפורטים
מטה ,בכתב יד קריא וברור ולהקפיד על דיוק בפרטים.
שם משפחה ........................................שם משפחה קודם..............................
שם פרטי ........................................שם פרטי נוסף )אם יש(..............................
עיר לידה ........................................ארץ לידה..............................מצב משפחתי ....................
אם יש אזרחות נוספת ,ציין איזו ..........................מס' דרכון............................
אם הייתה אזרחות נוספת ,ציין איזו.........................לציין שפת דיבור נוספת.....................
כתובת מגורים מדויקת
רחוב............................מס'............עיר ..................................מיקוד........................
כתובת למשלוח הדרכון חזרה מהקונסוליה האמריקאית
רחוב............................מס'............עיר ..................................מיקוד........................
טלפון בית  ......................................טלפון בעבודה.....................................
סלולארי ...................................................מייל............................................
האם דרכונך נגנב אי פעם? ......ציין מועד/שנה ........................באיזו מדינה...............
האם הונפק דרכון ישראלי חדש ? כן

לא

מתי ...................ובאיזו מדינה..................

מטרת הנסיעה .....................................תאריך נסיעה מתוכנן..............................
משך שהייה מתוכנן..............................
מי משלם את הנסיעה:
שם פרטי...................................שם משפחה  ...................................טלפון.........................
קירבה למגיש הבקשה  .................כתובת מלאה......................................................
שמות הנוסעים איתך וקירבה....................................................................................
מקום השהייה בארצות הברית )מלון/טיול מאורגן/שם וכתובת קרובי משפחה -לפרט!!(
....................................................................................................................................
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אם היית כבר בארה"ב ,ציין תאריכים ומשך שהייה...................................................................
האם היה אי פעם ,רישיון נהיגה אמריקאי? כן

לא אם כן ,ציין של איזו מדינה __________

האם התבקשת לתת טביעת אצבעות?

כן

לא

אשרה קודמת -סוג ...............מועד הנפקה)....................לצרף צילום -חובה(
האם הגשת בקשה לאשרה וקיבלת סירוב..............אם כן ציין מועד..........................
האם איבדת ,אי פעם ,אשרת כניסה לארה"ב? כן

לא

אם כן ,ציין שנה  ..............................ובאיזו מדינה...........................
לציין מספר..............................

 SOCIAL SECURITYאם יש ו/או היה

האם הגשת בקשה לאזרחות אמריקאית? כן

לא

אם כן ,ציין באיזו שנה ...............ומדוע......................................................................
האם יש מכרים/חברים/קרובים כלשהם בארה"ב? נבקש לציין:
שם פרטי.........................................שם משפחה........................................
קירבה.................................

מעמד בארה"ב........................

כתובת מלאה:
רחוב ....................................................................................מספר................
עיר......................................................

מדינה ..............................

מיקוד .......................טלפון......................................סלולארי..................................

פרטי הורי מגיש הבקשה -חובה לכל מגיש )גם אם נפטרו(:
שם האב .........................שם משפחה.........................
שם האם .........................שם משפחה..........................

תאריך לידה........................
תאריך לידה......................

במידה וההורים מתגוררים בארה"ב ,פרט כתובת......................................................
מדינה ............................טלפון.......................
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בן/בת זוג של מגיש/ה הבקשה:
שם בן/בת הזוג  .................................תאריך לידה של בן/בת זוג ............................
עיר לידה של בן/בת זוג ...............................ארץ לידה של בן/בת זוג.................................
כתובת של בן/בת הזוג :רחוב ..........................מס' ...................עיר.................................
אם את/ה גרוש/ה -לציין כמה פעמים גרושים ופרטים של כל גרוש/גרושה

גרוש/ה מס' – 1
שם ומשפחה של הגרוש/גרושה............................................תאריך לידה..................
עיר לידה של גרוש/ה ...............................ארץ לידה של גרוש/ה.................................
תאריך נישואין .................................תאריך גירושין............................
באיזו מדינה נערכו הגירושין....................................

גרוש/ה מס' – 2
שם ומשפחה של הגרוש/גרושה............................................תאריך לידה..................
עיר לידה של גרוש/ה ...............................ארץ לידה של גרוש/ה.................................
תאריך נישואין .............................תאריך גירושין............................
באיזו מדינה נערכו הגירושין....................................
אם את/ה אלמן/ה לציין שם ושם משפחה .................תאריך לידה...................
תאריך פטירה ...........................עיר לידה ......................ארץ לידה............................
תעסוקה נוכחית של מגיש הבקשה:
מקצוע נוכחי................................תפקיד...............................................................
שם מקום העבודה/בית ספר........................................
תאריך תחילת עבודה  ...........................שכר חודשי....................................
טלפון מקום העבודה/בית ספר ..........................כתובת מקום העבודה/בית ספר
רחוב............................מס'............עיר ..................................מיקוד......................
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שם מקום עבודה קודם )גם לגמלאים( ................................................................
תפקיד...................................................תאריך תחילת עבודה............................
תאריך סיום העבודה.................................טלפון מקום עבודה קודם..........................
כתובת מקום עבודה קודם :רחוב............................מס'............עיר..................................
מוסדות לימוד שם/כתובת/טלפון/מקצוע/שנים  -חוץ מבית ספר יסודי
שם המוסד

עיר

מקצוע/תואר

תאריכים

באילו מדינות ביקרת ב 5 -השנים ,לציין שנים
...........................................................................................................................................
האם שרתת בצבא..................פרוט מומחיות צבאית.....................................................
תאריך גיוס לצבא .............................תאריך שחרור מהצבא.......................................
דרגה צבאית .......................................חייל..........................................
האם השתתפת במלחמה/קרב.................................פרוט...................................................
לתשומת לבכם!!!
**ידוע לי ,והריני לאשר בחתימתי ,כי חברת סעבבה מסייעת לי להגיש את הבקשה לאשרה
אמריקאית .וכי חברת סעבבה אינה אחראית בכל דרך שהיא להחלטות השגרירות ,למועד קביעת
הראיון ולכל השלכה הנובעת מהגשת הבקשה.

______________________

שם מלא

____________________________
חתימה

הגעתי לסעבבה באמצעות_____________________________ :
ניתן להחזיר הטפסים לסעבבה לדורית לפקס  074-7878734או למייל
Dorit@barontours.co.il
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מחיר מיוחד ,כולל שרות ותשלומי אגרות לקונסוליה האמריקאית
 ₪ 800.-לכל נוסע

לחיוב בכרטיס אשראי .נבקש למלא את הפרטים הבאים:
מס' כרטיס אשראי __________________________ 3ספרות בגב הכרטיס______________
תוקף כרטיס אשראי _______________________ חברת אשראי _________
שם בעל הכרטיס

סה"כ לתשלום

מס' זהות ___________________

)........ X ₪ 800.-מס' המבקשים( =.....................

חתימת בעל הכרטיס ______________________
עלות שינוי ראיון  ₪ 50.-לכל בקשה
חתימת בעל הכרטיס ______________________
תודה על תשומת הלב,
סעבבה
**ידוע לי ,והריני לאשר בחתימתי ,כי חברת הנסיעות סעבבה מסייעת לי להגיש את הבקשה
לאשרה אמריקאית .וכי סעבבה אינה אחראית בכל דרך שהיא להחלטות השגרירות ,למועד
קביעת הראיון ולכל השלכה הנובעת מהגשת הבקשה.
______________________

שם מלא

____________________________
חתימה
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