
 

 

 

 טופס בקשה לוויזה להודו
 

חובה לענות על כל השאלות. יש לצרף לטופס הבקשה שתי תמונות פספורט ומסמכים 
 רלבנטיים אם ישנם כאלו.

 
 

 פרטים אישיים
 כתובת מייל .1
 שם משפחה )בלועזית כפי שמופיע בדרכון( .2
 פרטי )בלועזית כפי שמופיע בדרכון(שם  .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 .01
 השכלה .00
 לאומיות .02
 האם הלאומיות מלידה או התאזרחות .03
 לאומיות קודמת אם ישנה .04

 
 פרטי הדרכון

 מספר דרכון .05
 ההנפקהמקום  .06
 תאריך הנפקה .07
 תאריך פקיעת תוקף .08
 האם ברשותך דרכון נוסף?  .09

 24אם ענית לא דלג לשאלה 
 מספר דרכון נוסף .21
 מקום ההנפקה .20
 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 .30
 לאומיות .32
 לאומיות קודמת אם ישנה .33
 מקום לידה .34
 מדינה .35

 
 פרטי האם

 שם .36
 לאומיות .37
 לאומיות קודמת אם ישנה .38
 מקום לידה .39
 מדינה .41

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

 שם בן/בת הזוג .40
 לאומיות .42
 לאומיות קודמת אם ישנה .43
 מקום לידה .44
 מדינה .45
 האם אחד מבני משפחתך בעל לאומיות/אזרחות פקיסטנית .46

 

 עיסוקפרטי 
 תחום עיסוק .47
 מקצוע .48
 שם מקום העבודה .49
 כתובת מלאה .51
 טלפון .50
 מקצוע קודם אם ישנו .52

 שאלה חשובה נא למלא בקפידה – (55שירות צבאי )אם לא שרתת דלג לשאלה 
 חייל .53
 דרגה .54
 מקום השירות .55
 בין אילו שנים שרתת .56

 
 פרטי הוויזה המבוקשת

 סוג הוויזה: תיירות/עסקים/טרנזיט/אחר )פרט( .57
 )בחודשים(משך השהות  .58
 מספר כניסות: אחת/שתיים/מולטי .59
 מטרת הביקור .61
 תאריך נסיעה משוער .60



 

 

 מקום כניסה להודו .62
 
 

 
 

 פרטי ביקור קודם
 (68האם ביקרת בהודו בעבר )אם לא דלג לשאלה  .63
 כתובת .64
 ערים בהן ביקרת .65
 מספר ויזה קודמת / נוכחית .66
 סוג הוויזה .67
 מקום ההנפקה .68
 תאריך ההנפקה .69
 דו בעברהאם קיבלת סירוב לוויזה להו .71
 (2-3מדינות בהן ביקרת בעשר השנים האחרונות ) .70

 
 

 פרטי אנשי קשר
 כתובת בה תשהה בהודו .72
 מספר טלפון .73
 שם איש קשר בארץ .74
 כתובת .75
 טלפון .76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


