שמור-דפי עזר למילוי שאלון הביטחוני
*נא להקפיד לחתום בכל מקום שבו רשום "חתימה".
*יש למלא את השאלות בכתב ידך בלבד ובכתב קריא וברור.
*יש למלא את כל השאלות בעט שחור או כחול בצבע אחיד (לא בעיפרון).
* השאלון כולל  18עמודים ,כאשר בכל ראש עמוד יש למלא שם מלא ומספר תעודת זהות ,גם
במידה ולא כתבת כלום בעמוד הנ"ל.
*מסעיף  22והלאה ישנן  3אפשרויות לתשובה :כן/לא/אבקש לשוחח על נושא זה בע"פ .יש לסמן
את התשובה הנכונה לגבייך ,כאשר אם התשובה היא כן ואינך רוצה לפרט בדפי השאלון או שלא
ברורה לך השאלה יש לסמן "אבקש לשוחח על נושא זה בע"פ".
*עמ'  -1פרטים אישיים :יש למלא את הפרטים האישיים באופן מלא ,ולפרט בתתי -סעיפים
כנדרש.
*עמ'  -4דרכונים ואזרחויות:
סעיף  - 5במידה והינך אזרח ישראלי בלבד סמן כן .במידה ולא ,ציין מה מעמדך כיום בארץ.
סעיפים  - 6-7יש לציין את סוג ומספר הדרכון/אזרחות שברשותך ,האם בתוקף והאם אבד /נגנב
אי פעם.
*עמ'  5מגורים וכתובות:
סעיף  - 12יש לציין את כל כתובות המגורים בהן גרת מיום לידתך ועד היום (כולל שנים) ,מגורים
בפנימיות/מעונות.
הכתובת הנוכחית תהיה כתובה בראש הסעיף (בשורה המודגשת) .כמו כן יש לציין אם מקום
המגורים היה בבעלות או בשכירות .במידה ואין רחוב או מספר בית ,יש לציין מיקוד.
במידה והתגוררת במהלך חייך עם שותפים שאינם בני המשפחה הגרעינית ,יש לציין את פרטיהם
(שם מלא ,ת.ז ומספר טלפון) בעמוד .18
סעיף  - 13יש לציין את כל המסגרות הלימודיות בהן למדת (לרבות
אולפנה/מכללה/אוניברסיטה/ישיבה/מכינה/אחר) ,את השנים שבהן למדת במסגרת זו ,ותעודות
שקיבלת בסיום הלימודים (בגרות מלאה/חלקית/חסרה) .יש לציין את פרטי המחנכת האחרונה
(שם מלא וטלפון) במידה והינך מתחת לגיל  .20יש להוסיף פרטי ממליץ ( שם מלא וטלפון)
במסגרות ארגוניות שאינן בתי ספר כמו ישיבה ,מכללה ,אולפנה ,אוניברסיטה ,מכינה ועוד.
*עמ'  6שירות צבאי ועבודה:
במידה והינך לפני גיוס ,יש לסמן בסעיפים  14-15,18את התשובה "לא" ולהסביר "טרם גויסתי".
במידה והינך בשירות סדיר ,יש לסמן בסעיפים  15,18את התשובה "לא" ולהסביר "עדיין בשירות
סדיר".
עבודה  -יש לציין את כל העבודות בהן עבדת (שם מקום העבודה ,משך תקופת העבודה ,שנה,
פרטי המעסיק {שם מלא וטלפון} ,תפקידך במקום העבודה).
*עמ' :7
יש לציין את כל נסיעותיך לחו"ל ע"פ סדר כרונולוגי.
במידה ויש/היו לך מגעים עם גורמים כלשהם בחו"ל יש לצרף פרטים מלאים לגביהם הכוללים
שם מלא ,כתובת ומספר טלפון בסעיפים המתאימים (סעיפים .)21-23

שמור-*עמ'  10מהלך חיים :יש למלא מהלך חיים מגיל  14ועד היום באופן כרונולוגי ,הכולל תחומי
התעניינות ,תחביבים ,מוסדות השכלה בהם למדת ,אירועים מיוחדים ,ביקורים מיוחדים בחו"ל
וכו' .יש למלא לפחות חצי עמוד.
*עמ'  11-12שאלון בן או בת הזוג :בן או בת הזוג צריכים למלא את החלק הנ"ל בשאלון ,כל מי
שנשוי או חיי בזוג מעל לשלושה חודשים מחויב למלא חלק זה בשאלון.
*עמ'  13-15בני משפחה :יש למלא את כל פרטיך ופרטי בני המשפחה לפי הכתוב תחת הכותרת
"קרבה" .יש לרשום הורים ,אחים (בכל הגילאים) ,בני משפחה חורגת/מאמצת במידה ויש,
ושותפים נוספים אשר מתגוררים עמך בבית ובן/בת זוג .יש למלא את כל הפרטים (שם מלא ,שם
אב ,מספר תעודת הזהות,כתובת מגורים מלאה -ישוב ,רחוב ומספר בית ,טלפון ותפקיד).
*עמ'  16חוג חברתי :יש למלא את פרטיהם המלאים של שלושה חברים שמכירים אותך לפחות
שלוש שנים ,אשר אינם קרובי המשפחה שלך ,אינם קרובי משפחה אחד של השני או קרובי
משפחה של הממליצים .יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בדף (שם מלא ,שם אב ,מספר תעודת
הזהות,כתובת מגורים מלאה -ישוב ,רחוב ומספר בית ,טלפון ותפקיד).
יש לציין רקע היכרות ( מהיכן אתם מכירים) ,משך היכרות (כמה זמן הנכם מכירים) ,רמת
היכרות (כמה טוב המכר מכיר אותך -גבוה/בינונית/נמוכה ,רצף היכרות -רציף/לא רציף.
*עמ'  17ממליצים :יש לציין שני ממליצים מעל גיל  ,03המכירים אותך לפחות שלוש שנים ,אשר
אינם קרובי המשפחה שלך ,אינם קרובי משפחה אחד של השני או קרובי משפחה של החברים.
יש לציין רקע היכרות ( מהיכן אתם מכירים) ,משך היכרות (כמה זמן הנכם מכירים) ,רמת
היכרות (כמה טוב המכר מכיר אותך -גבוה/בינונית/נמוכה ,רצף היכרות -רציף/לא רציף.
מיהו ממליץ? ממליץ הוא אדם אשר מכיר את אותך או את המשפחה באופן טוב .ממליץ יכול
להיות חבר של ההורים ,שכנים ,מכרי עבודה ,אב/אם של חברים שלא מצוינים כבר בשאלון,
מורים מקצועיים ,מורים פרטים וכדומה.
*עמ'  18השלמות :עמוד זה משמש להשלמת פרטים של כל אחד מהסעיפים בשאלון .יש לציין את
מספר הסעיף מצד שמאל ,ולהשלים את הנדרש מצד ימין.
בסיום מילוי השאלון ,נא לחתום בסוף העמוד על כך שהמידע שמסרתם בשאלון הינו אמין ונכון
והינך מודע כי אתה עשוי להיבדק בפוליגרף במידת הצורך על כל נושאי השאלון.
שים לב!
מחסור באחד הפרטים יעכב את כניסתך לתחקיר הביטחוני!

