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קובץ הנחיות לחברי לשכת המסחר ישראל אסיה
ויזות להודו וסרי לנקה ,ויזות להודים המבקרים בישראל
וכמה טיפים נוספים לפני נסיעה

חברים יקרים ,
לאור פניות רבות ,החלטתי לרכז עבורכם מקבץ של עצות והמלצות כדי להקל
על נסיעתכם להודו וסרי לנקה וכדי להקל על האורחים שלכם .בנוסף ,לאחרונה
נערך מפגש של חברי הלשכה עם מר זיו בילאוס ,מנהל המחלקה הקונסולרית
בשגרירות ישראל בדלהי ,אשר שיתף אותנו בתובנות חשובות נוספות .מומלץ
לבדוק שוב את ההנחיות מעת לעת היות ודברים משתנים.

א .ויזות להודו
הנפקת ויזה להודו היא חלק משמעותי מנסיעת העסקים להודו .אל תקלו ראש
בתהליך ,פגישה חשובה שעבדתם עליה חודשים תרד לטמיון אם תפסידו טיסה
בשל אי קבלת הויזה בזמן .
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לנוסעים הקבועים להודו ,מומלץ לסמן ביומן שלושה שבועות לפני תום הויזה.
הזמן חולף מהר .השגרירות מקשה מאד בהנפקת ויזות דחופות ולשם כך צריך
להגיע פיזית לשגרירות בתאום מראש .

ויזות עסקים ניתן להוציא בשלוש דרכים:
•

באמצעות סוכנות הויזות ש.מ .ויזות http://www.smvisa.co.il

• באמצעות האינטרנט.
• דרך נוספת למי שרוצה שירות אישי ומיוחד הוא באמצעות שירות
סוכנות הויזות ד.ד .ויזות אשר גם יאספו מכם את הדרכונים ויסייעו
לכם במילוי הטפסים http://www.ddvisa.co.il .

יכול להיות

שיש עוד נותני שירות כאלה.

במידה וביקשתם ויזת תיירות כאשר המטרה היא עיסקית ,תשומת לבכם כי
זוהי עבירה על פי חוקי הודו.
כמו כן ,לא ניתן לבקש ויזת תיירות מיד עם תפוגת תוקף הויזה הקיימת ,אלא
יש תקופת צינון של מספר חודשים .תקופת הצינון אינה חלה על ויזות עסקים .

מומלץ לעיין באתרי הסוכנויות האלו ,הם נותנים הנחיות חשובות נוספות .

 .1הנפקת ויזה באמצעות סוכנויות הויזות -

.1.1

על פי פרסומי השגרירות הנפקת הויזה נעשית תוך  4ימי עסקים .בתרגום
לעברית  -שבועיים .יש לקחת בחשבון שבימים שבת וראשון לא עובדים
בשגרירות ,ביום שישי לא עובדים בסוכנות הויזות של ש.מ .ויזות ,וזאת
בנוסף לחגים ומועדים ישראלים והודים לאורך השנה .הימים של הגשת
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הויזה לסוכנות הנסיעות ומשם לסוכנות הויזות אף הם לא נימנים במניין
הימים .וכך הגענו לשבועיים .לתשומת לבכם .
.1.2

לפני ההגעה לסוכנות הויזות יש למלא טופס באינטרנט באמצעות האתר
הבא https://indianvisaonline.gov.in:

לסוכנות יש להביא את

הטופס ,מכתב הזמנה מגורם מזמין בהודו )אין צורך לצרף מקור( ,מכתב
של מבקש הויזה או החברה בה הוא עובד ,כאשר מכתב זה צריך להיות
מקורי וחתום .מכתב של חברה צריך להיות על נייר לוגו ועם חותמת
החברה .וכמובן  2תמונות ואגרה .סוכנות ד.ד .נותנת גם שירות מילוי
הטופס עבורכם .
.1.3

השגרירות מאפשרת מתן ויזה לשנה לאנשי עסקים .חשוב לסמן את זה
בטופס הבקשה לויזה שאתם ממלאים ולא פחות חשוב ,יש לבקש ויזה
לכניסות מרובות

).(multi entryבמידה ואתם משתמשים בשירותי

סוכן ויזות או סוכן נסיעות ,הדגישו בפניהם שאתם רוצים ויזה לשנה .
הם לא יעשו זאת מיוזמתם) .שהרי הם ישמחו לתת לכם שירות שוב(
.1.4

הנוסעים לכנסים ומביאים מכתב הזמנה ממארגני הכנס ,תשומת לבכם
כי יש ויזה נפרדת עבור כנסים ויש לבקש אותה .במידה ותסמנו כנס
כמטרת הנסיעה ,לא תקבלו ויזת עסקים.

.1.5

יש לוודא שהדרכון בתוקף לפחות שישה חודשים ושיש בדרכון
לפחות שני דפים ריקים .השגרירות מקפידה על זה ולא מנפיקה ויזה
אם אין דפים ריקים .

.1.6

במידה והמבקש נולד במדינות אסיאתיות מסוימות כמו פקיסטן ,יכול
להיות שהמבקש יוזמן לראיון אישי .המדינות האלו זוכות ל״יחס
מיוחד״ .

.1.7

תוקף הויזה מתחיל מיום ההנפקה ומסתיים ביום הפקיעה המצוינים על
גבי הויזה .
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 .2הנפקת ויזה להודו באמצעות האינטרנט.

.2.1

אף כי הויזה הזו קרויה ״ויזת תיירות״ ,היא טובה גם לביקורים עסקיים
קצרים .

.2.2

הבקשה

את

להגיש

ניתן

הבאhttps://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html:

באתר
יש להכין

בפורמט  PDFאת מכתבי ההזמנה ותמונה סרוקה .לא לשכוח להדפיס
את אישור הגשת הבקשה לויזה .תוך יומיים אתה מקבל אישור על
קבלת הויזה .
.2.3

היתרונות של הוצאת ויזה כזו הם רבים .אין צורך למסור את הדרכון ,
אין צורך בשירותי סוכנות הויזות ,וניתן להוציא את הויזה עד שבוע לפני
הטיסה

.2.4

תשומת לבכם למגבלות של הוצאת ויזה שכזו:
• הויזה תקפה לחודש מיום הוצאתה .
• לא ניתן לבקש מעל  2ויזות כאלו בשנה קלנדרית .
• ניתן להיכנס להודו עם ויזה אינטרנטית רק בשדות התעופה הראשיים
שהם:

Ahmedabad, Amritsar, Bengaluru, Chennai,

Tiruchirapalli,
Jaipur,

Mumbai,

Hyderabad,

Lucknow,

Cochin, Varanasi

Gaya,

Trivandrum Delhi,

Goa,

Kolkata
•

אם תגיע עם ויזה כזו לשדה תעופה אחר לא תורשו להכנס ותאלצו לטוס
בחזרה .קרו מקרים -לתשומת לבכם!!! .אבל -אפשר לצאת עם הויזה
הזו מכל מקום בהודו.

.2.5

אם הגשתם בקשה לויזה אינטרנטית ובסופו של דבר לא ביקרת בהודו,
אין הבקשה נחשבת במניין הבקשות שהגשת להודו בשנה קלנדרית
אחת .
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.2.6

בבקורת הגבולות יש לפנות לדלפק מיוחד הקרוי  TVUA .אל תבזבזו
זמן על התורים הרגילים .

.2.7

אין מניעה לבקש ויזה רגילה לאחר שהשתמשת במכסת הויזות
האינטרנטיות המותרת .

 .3אשרות עבודה להודו
לכאורה ,גם את הויזות האלו אפשר להגיש באמצעות סוכנות הויזות ,אולם
מומלץ בחום להתייעץ עם משרדים המתמחים באשרות עבודה בחו״ל .
הכללים לקבלת אשרת עבודה אינם מפורסמים בצורה ברורה ויש להקפיד על
גובה השכר ,הדגשת הנחיצות של אותו עובד עבור המעסיק ההודי ,וכיוצא
באלה ,תנאים שבלעדיהם הבקשה לא תתקבל.
כמו כן ,אשרות אלו נתונות לאישור מדלהי ולכן הנפקתן אורכת כשלושה
חודשים .יש לתכנן השמת עובדים בהודו מראש .

ב .ויזה לסרי לנקה
ויזה לסרי לנקה ניתן להוציא רק באמצעות האינטרנט באתר הבא:
http://www.eta.gov.lk/slvisa/visainfo/center.jsp?locale=en_US
תוך שלושה ימים אמור להתקבל מייל עם אישור הויזה .לא לשכוח להצמיד את
העתק האישור לדרכון .

ג .ויזות לישראל
.1

הגשת בקשה לויזה  -בקשה לויזה עבור אורחים הודים ניתן להגיש במרכז
שירות

חיצוני )(http://isr.vfsglobal.co.in

,

בשגרירות

או

הקונסוליות ) בתאום מראש( או במשרד הפנים.

.2

היתרון בהגשת בקשה במרכז השירות החיצוני הוא שאין צורך להמתין
לאישור בטחוני ואין צורך באישור מראש .לשגרירות ולקונסוליות לא ניתן
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להיכנס עם טלפון נייד ומכשירים אלקטרונים אחרים ועל כל אורח
מתבצעת בדיקה ביטחונית מראש .בקשה דחופה יש להגיש בנציגויות
הישראליות בלבד .
.3

משרד הפנים לא אוהב להנפיק ויזות בישראל אבל זה אפשרי.

.4

לקבוצות ניתן להוציא ויזה קבוצתית באמצעות משרד הפנים .מי שמבקש
את הבקשה הוא סוכן הנסיעות.
דרכון מיוחד לישראל  -הנציגויות הישראליות ממעטות במתן אשרות על

.5

נייר ומעדיפות להחתים את הדרכון .ההודים המרבים לנסוע למדינות
המפרץ ומדינות ערב אחרות מפחדים שחותמת ישראלית על הדרכון תפגע
בהם בעתיד .הפתרון ,דרכון לישראל בלבד .משרד הדרכונים ההודים
מכיר בבעיה ומאפשר להוציא דרכון שתוקפו לשנה ואשר מיועד לנסיעות
לישראל בלבד .ניתן לקבל דרכון כזה תוך שבוע .המליצו לאורחים שלכם
להוציא אחד כזה אם יש להם בעיה עם החתמת הדרכון .
מכתבי הזמנה -לאורחים מהודו הינכם מתבקשים להמציא מכתב הזמנה

.6

המפרט את מהות הביקור וכן את הקשר בינכם לבין האורח .מומלץ
להמציא לאורח מכתב באנגלית ובעברית ) .אפשר גם על גבי מסמך אחד(.
מומלץ להעביר במייל או בפקס עותק מהמכתב ישירות לנציגות
הישראלית .זה מסייע למחלקה הקונסולרית לאשר את הויזה מהר יותר .
המיילים של המחלקות :
דלהי
consul@newdelhi.mfa.gov.il
מומבאי
consul@mumbai.mfa.gov.il
בנגלור
consul@bangalore.mfa.gov.il
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.7

איש עסקים העובד בחברה הודית מוכרת יקבל ויזה ארוכת טווח למספר
כניסות .אולם יש לשים לב ,לביקורת הגבולות בישראל יש סמכות לקצר
את תוקף האשרה .איש עסקים המגיע לביקור שלישי ואליך יכול לבקש
ויזה לתקופה הארוכה משנה ,אפילו עד לסוף תוקף הדרכון שלו .כדאי
לבקש במקרים המתאימים.

.8

בקרוב אפשר יהיה לבדוק באינטרנט את הסטטוס של הנפקת הויזות לפי
מספרי הפניה.

.9

הזמן להנפקת ויזות לישראל -עובדים זרים בסיעוד  14ימי עבודה 7 .ימי
עבודה לעסקים ותיירים.

ד .יציאה מישראל
ביקורת הגבולות בכניסה לישראל אינה מקשה על הודים .הבעיה עם הודים
וזרים בכלל היא התחקור הבטחוני ביציאה מישראל .גם אם נארח את אורחינו
הכי יפה שיש ,הביקור המוצלח יכול לרדת לטמיון בבדיקה בטחונית חצופה
וחודרנית .לשם כך מומלץ להצטרף לאורח חשוב כדי לוודא שהוא מקבל יחס
נורמלי .אופציה אחרת שהנהיגה רשות שדות התעופה היא נאמן בטחון.
לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:
טלפון במשרד03-9750560 :
פקס במשרד03-9750561 :
דואר אלקטרוניil.mokdan_iaa@iaa.gov :

ה .כמה עצות באשר לטיסות בהודו ומהודו
 .1חשוב להדפיס את הכרטיס האלקטרוני כי בלעדיו לא ניתן להכנס לשדה
התעופה .עם זאת ,בשדות התעופה הראשיים כבר מאפשרים לנוסעים
להכנס לשדה עם הצגת הכרטיס האלקטרוני בטלפון הנייד .
 .2לטיסות פנימיות יש להגיע לשדה רק שעה מראש .
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 .3בטיסות הפנימיות מגבלת המשקל שונה והיא עומדת על  15ק״ג.
)להבדיל מ  20ק״ג בטיסות בינלאומיות(  .הם מקפידים ודורשים תוספת
של  250רופי לק״ג .
 .4החברה שעומדת בזמנים באופן מיוחד בטיסות הפנימיות היא אינדיגו .
אל תבנו על איחור עם החברה הזו ולכן אל תגיעו לשדה מאוחר .
 .5בשדות התעופה יש דלפקים להזמנת מוניות בתשלום מראש .נחתתם,
אתם עייפים ורק רוצים להגיע למלון ,שימו לב לסכום השטר שאתם
נותנים בדלפק .אין ספור תלונות על פעולות מרמה שמתבצעות בדלפקים
האלו .אתם נותנים שטר של  1,000רופי ,ובלא ששמתם לב ,אומרים לכם
שנתתם רק  .100אמרו לדלפקאי בקול רם  :״אני נותן לך שטר של
1,000״  ,זה פותר את הבעיה.
 .6לא להאמין אבל מדי שנה יש מספר מקרים של ישראלים אשר בתיקי
הגב שלהם מתגלים כדורי רובה אשר נשכחו משירות המילואים .ההודים
לוקחים את זה ברצינות ומומלץ להיות ערים לבעיה .
 .7אם אתם טסים למדינות כמו גוג׳ארט ,אסור לשאת עמכם משקאות
אלכוהוליים .נא בדקו זאת מראש .

הלשכה שמחה תמיד לסייע לכם בנושאי ויזות ופניות מיוחדות לשגרירות הודו
או נציגויות ישראל בהודו ,במקרה הצורך .ניתן גם לבקש מכתב המאשר חברות
בלשכת המסחר ישראל אסיה כדי לתמוך בבקשה לויזה.

נסיעות ועסקים מוצלחים,
עו״ד ענת ברנשטיין-רייך
יו״ר לשכת המסחר ישראל הודו ,נפאל
יו"ר לשכת המסחר ישראל -סרי לנקה
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