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נא למלא באנגלית בעט כחול או שחור
כרטיס נוסע נכנס          •         אוסטרליה

שם משפחה

שם פרטי

מספר דרכון

הפוך את 
הכרטיס

מספר טיסה או שם ספינה
כתובת מיועדת באוסטרליה

מדינה

האם בכוונתך לגור באוסטרליה ב- 12 החודשים הבאים?

אם אינך אזרח אוסטרלי:
האם יש לך שחפת?

האם יש לך הרשעה פלילית?

לא            כן

לא            כן

לא            כן

הצהרה
המידע שמסרתי הינו נכון, מדויק ומלא. אני מבין שאי מענה על 

שאלות כלשהן עלול לגרור תוצאות חמורות.

חתימתך
יום חודש שנה

סמן  וענה על כל השאלות – אם אינך בטוח, סמן  כן
האם אתה מביא לאוסטרליה:

סחורות שעשויות להיות אסורות או כפופות להגבלות, כגון תרופות, סטרואידים, פורנוגרפיה לא   .1
חוקית, נשק חם, נשק קר או סמים אסורים?

יותר מ- 2,250 מ"ל של משקה אלכוהולי או 25 סיגריות או 25 גרם של מוצרי טבק?  .2
סחורות שנרכשו בחו”ל או בדיוטי-פרי ו/או בחנויות פטורות ממס באוסטרליה במחיר כולל משולב   .3

גבוה מ- 900 דולר אוסטרלי, כולל מתנות?
סחורות/דגימות לשימוש עסקי/מסחרי?  .4

10,000 דולר אוסטרלי או יותר או שווה ערך במטבע זר?  .5
הערה: אם איש משטרה או פקיד מכס מבקש, עליך לדווח על המחאות נוסעים, המחאות, הוראות   

תשלום או מסמכים סחירים אחרים בכל סכום.
בשר, עוף, דגים, פירות ים, ביצים, מוצרי חלב, פירות, ירקות?   .6

דגנים, זרעים, פקעות, קש, אגוזים, צמחים, חלקי צמחים, עשבי מרפא מסורתיים, חפצים מעץ?  .7
בעלי חיים, חלקי בעלי חיים, מוצרים לבעלי חיים כולל ציוד, מזון לגורים, ביצים, חומרים המופקים   .8

מאורגניזמים חיים, דגימות בעלי חיים, ציפורים, דגים, חרקים, צדפות, מוצרי דבורים?
אדמה, פריטים עם אדמה דבוקה אליהם או שהיו בשימוש באזורי מים מתוקים, לדוגמה ציוד ספורט/  .9

בילוי, נעליים?
10.   האם היית במגע עם חוות, בעלי חיים בחווה, אזורי ערבות או מים מתוקים, נחלים/אגמים וכדומה 

ב- 30 הימים האחרונים?
האם היית באפריקה, דרום/מרכז אמריקה או האיים הקריביים ב- 6 הימים האחרונים?   .11
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כיצד להשתמש בגיליון תרגום זה :
קראו את המידע בדוגמה למטה  •

מלאו את השדות המתאימים בכרטיס הנוסע הנכנס באנגלית   •
אין לכתוב על גיליון זה )דוגמה בלבד(

HEBREW



ועידה/כינוס
עסקים

ביקור חברים או קרובים  
עבודה

חופשה 
אחר

חינוך
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נא למלא באנגלית
 באיזו מדינה עלית על
 טיסה או הפלגה זו?

מהו המקצוע שלך?

לאום כפי שמוצג בדרכון

תאריך 
לידה

המידע המבוקש בטופס זה נדרש לשם פיקוח על החוקים האוסטרליים הנוגעים להגירה, מכס, הסגר, סטטיסטיקה, בריאות, טבע וחוקי מטבע 
אחרים והאיסוף שלו מאושר בחקיקה. הוא יימסר אך ורק לסוכנויות המנהלות תחומים אלו ושמורשות או נדרשות לקבלו בכפוף לחוק האוסטרלי. 
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms  הודעת פרטיות( זמין בכתובת( Privacy notice  1442i טופס

C או B או A סמן       באפשרות

מהגר לצמיתות 
לאוסטרליה

מבקר או שוהה זמני

שנים חודשים ימים

משך השהות המתוכננת שלך או
באוסטרליה

ארץ המגורים שלך

הסיבה העיקרית לנסיעה )X אחד בלבד(

תושב חוזר לאוסטרליה

הארץ שבה שהית את מרב הזמן בחו"ל

הקפד למלא את שני 
 הצדדים של 

כרטיס זה. הצג כרטיס 
 זה עם הגיעך, יחד 

עם הדרכון.

פרטים ליצירת קשר איתך באוסטרליה
טלפון

דואר אלקטרוני   
או

כתובת

פרטים ליצירת קשר במקרה חירום )משפחה או חבר(

( ) שם

דואר אלקטרוני
טלפון          או

מדינהכתובת דואר

יום חודש שנה
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