
                          

 
 

 

 

 להודו אלקטרונית טופס בקשה לוויזה
 
 

 פרטים אישיים
 
 נמל הכניסה להודו: .1
 שם משפחה )בלועזית כפי שמופיע בדרכון( .2
 שם פרטי )בלועזית כפי שמופיע בדרכון( .3
 האם שינית את שמך? אם כן  פרט .4
 מין .5
 תאריך לידה .6
 מקום לידה: עיר .7

 מדינה                 
 מספר תעודת זהות .8
 דת .9

 סימנים חיצוניים בולטים .11
 השכלה .11
 לאומיות .12
 האם הלאומיות מלידה או התאזרחות .13
 לאומיות קודמת אם ישנה .14

 
 פרטי הדרכון

 מספר דרכון .15
 מקום ההנפקה .16
 תאריך הנפקה .17
 תאריך פקיעת תוקף .18
 האם ברשותך דרכון נוסף?  .19

 24 אם ענית לא דלג לשאלה
 מספר דרכון נוסף .21
 מקום ההנפקה .21
 תאריך הנפקה .22
 תאריך פקיעת תוקף .23
 לאומיות בדרכון הנוסף .24

 
 פרטי כתובת

 כתובת .25
 עיר .26
 מיקוד .27
 מדינה .28
 טלפון בבית .29
 טלפון נייד .31

 



                          

 
 

 

 
 
 

 פרטי בני משפחה
 פרטי האב

 שם .31
 לאומיות .32
 מקום לידה .33
 מדינה .34

 
 פרטי האם

 שם .35
 לאומיות .36
 מקום לידה .37
 מדינה .38

 
 (45נשוי דלג לשאלה פרטי בן/בת זוג )אם אינך 

 שם בן/בת הזוג .39
 לאומיות .41
 לאומיות קודמת אם ישנה .41
 מקום לידה .42
 מדינה .43

 
 ?האם אחד מבני משפחתך בעל לאומיות/אזרחות פקיסטנית .44

 

 פרטי עיסוק
 תחום עיסוק .45
 מקצוע .46
 שם מקום העבודה .47
 כתובת מלאה .48
 טלפון .49

 
 (55שירות צבאי )אם לא שרתת דלג לשאלה 

 חייל .51
 דרגה .51
 מקום השירות .52

 
 הוויזה המבוקשתפרטי 

 מקומות בהם צפוי שתשהה בהודו .53
 : תיירות/עסקים/טיפול רפואי/ביקור חברים או משפחהמטרת הביקור .54
 תאריך נסיעה משוער .55
 נמל היציאה מהודו .56

 



                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 פרטי ביקור קודם

 (68האם ביקרת בהודו בעבר )אם לא דלג לשאלה  .57
 כתובת .58
 ערים בהן ביקרת .59
 מספר ויזה קודמת / נוכחית .61
 הוויזהסוג  .61
 מקום ההנפקה .62
 תאריך ההנפקה .63
 האם קיבלת סירוב לוויזה להודו בעבר .64
 (2-3מדינות בהן ביקרת בעשר השנים האחרונות ) .65

 
 

 פרטי אנשי קשר
 כתובת בה תשהה בהודו .66
 מספר טלפון .67
 שם איש קשר בארץ .68
 כתובת .69
 טלפון .71

 

 

 לטופס זה יש לצרף:
 

 מסלול טיסה 

  תמונה עדכנית בקובץJPEG  1עד איכותי על רקע לבן MB 

 סריקה ברורה של הדרכון בקובץ PDF 

 

 

 

 

 

 



                          

 
 

 

 

 

 


