
 
Stand 01/2018 

Besuchs-, Geschäfts- und touristische Visa 

 

Ob Sie für einen Kurzaufenthalt von bis zu 90 Tagen 
ein Visum benötigen, entnehmen Sie bitte der 
Staatenliste auf der Internetseite des Auswärtigen 
Amtes. Israelische Staatsangehörige sind von der 
Visumpflicht befreit.  

Zur Beantragung bei der Botschaft in Tel Aviv 
benötigen Sie einen Termin (www.tel-aviv.diplo.de) 
und folgende Unterlagen: 

ө vollständig ausgefüllter Antrag auf Erteilung 
eines Schengenvisums 

ө biometrisches Passfoto 

ө Unterschriebener Reisepass/ Travel Document 
+Kopie – das Dokument muss nach Ablauf des 
Visums noch mindestens drei Monate gültig sein 

ө eine Flugreservierung/ Itinerary +Kopie 

ө Reisekrankenversicherung für die Dauer Ihres 
ersten geplanten Aufenthalts in Deutschland mit 
einer Deckungssumme von mind. 30.000 Euro 
und gültig für alle Staaten des Schengener 
Abkommens +Kopie 

Für Geschäftsbesuch und Reisen zu Seminaren, 
Konferenzen, Ausstellungen etc. 

ө Einladung des Geschäftspartners in Deutschland 
oder Messeausweis 

ө Schreiben des israelischen Arbeitgebers über 
Ihre Anstellung, Gehalt, Dauer und den Zweck 
der Geschäftsreise  

ө Aktueller Kontoauszug der letzten drei Monate 
+Kopie 

ө Nachweis über die Finanzierung der Reise 
+Kopie:  

o Durch Kostenübernahmeerklärung des 
Einladers (mit Passkopie/ Kopie des 
Personalausweises) 

o oder Kostenübernahmeerklärung des 
Arbeitgebers 

o oder durch Nachweis eigener finanzieller 
Mittel 

 01/2018נכון לתאריך 

 בקשת ויזת למטרת ביקור, עסקים או תיירות

 

אם הינכם  , על מנת לבררברשימת המדינותניתן לעיין 
יום  90זקוקים לאשרת כניסה )ויזה( לשהייה קצרה עד 

 בגרמניה. בעלי אזרחות ישראלית פטורים מחובת ויזה.

 

לשם הגשת הבקשה לויזה בשגרירות גרמניה בתל 
www.tel-אביב צריך לקבוע תור מראש )

aviv.diplo.deמכים הבאים: ( ולהביא את המס 

ө  להענקת ויזת שנגן לאחר מילוי כל  בקשהטופס
 הפרטים

ө ביומטרית תמונת פספורט 

ө על  – צילום+ או תעודת מסע חתומים דרכון

להיות בתוקף לפחות שלושה  תעודת מסע /הדרכון

 הוויזהחודשים אחרי תום תקופת 

ө  לוח זמנים של מסלול  כרטיס טיסההזמנת /
 צילום+ הנסיעה

ө לתקופת השהייה הראשונה  רפואי ביטוח נסיעות
המתוכננת בגרמניה עם כיסוי מינימלי בסך 

אירו, בתוקף לכל מדינות שנגן )בעת  30,000
 לוםיצ+ (הוויזהקבלת 

 

 

לנסיעת עסקים וביקור לשם השתתפות בסמינרים, 
 כנסים, תערוכות וכד'

ө השותף לעסקים בגרמניה או כרטיס  מטעם הזמנה
 מציג / כרטיס כניסה ליריד

ө על העסקתך הישראלי מכתב מהמעביד ,
 ומטרת נסיעת העסקים משכורתך, משך

ө לשלושת החודשים האחרונים  עדכני דף חשבון
 צילום+

ө צילום+ הנסיעה מימוןאישור ל: 

o   תצהיר התחייבות של המארח לשאת באמצעות
בכל ההוצאות )כולל צילום הדרכון או תעודת 

 הזהות שלו(

o  :לשאת בכל  תצהיר התחייבות של המעבידאו
 ההוצאות

o :מימון עצמאיהוכחת יכולת  או  

https://www.auswaertiges-amt.de/de/einreiseundaufenthalt/visabestimmungen-node/staatenlistevisumpflicht-node
http://www.tel-aviv.diplo.de/
https://www.auswaertiges-amt.de/en/einreiseundaufenthalt/visabestimmungen-node/staatenlistevisumpflicht-node
http://www.tel-aviv.diplo.de/
http://www.tel-aviv.diplo.de/
http://www.tel-aviv.diplo.de/


 
 

Für private und touristische Besuche 

ө Arbeitgeberbestätigung mit Angaben zur Dauer 
des Anstellung, Position und Höhe des Gehaltes 

ө Gehaltsnachweise der letzten drei Monate 

ө Aktuelle Kontoauszüge der letzten drei Monate 
und Gehaltsbescheinigungen +Kopie 

ө Falls Sie Freunde /Verwandte besuchen: 

Schriftliche Einladung von Ihren Verwandten/ 
Freunden mit Kopie des deutschen 
Personalausweises (beidseitig) oder des 
Reisepasses mit Aufenthaltstitel  

oder: 

offizielle Verpflichtungserklärung des Einladers 
(abzugeben bei der Ausländerbehörde) +Kopie 

ө Falls Sie touristisch nach Deutschland reisen: 

Hotelreservierung für die gesamte Dauer des 
Aufenthaltes 

 

Die Bearbeitungsdauer für die Erteilung eines Visums 
beträgt in der Regel zwei bis zehn Arbeitstage und ist 
abhängig von dem Reisezweck und der 
Staatsangehörigkeit des Antragstellers. 

Die Gebühren für das Visum betragen grundsätzlich 
60 Euro. Die Gebühr ist im jeweiligen Gegenwert in 
NIS in bar zu zahlen 

Bitte beachten Sie: Die genannten Unterlagen sind 
die Mindestanforderung. Weitere Unterlagen können 
in Einzelfällen angefordert werden. Die Botschaft 
kann nur vollständig ausgefüllte Anträge annehmen. 

 

  

 לביקור פרטי או תיירותי

ө מעביד קיימים -אישור מקום העבודה על יחסי עובד
כולל פרטים  על תקופת העסקה, תפקיד בארגון 

 וגובה המשכורת

ө  מסמכים המעידים על המשכורת בשלושת
 החודשים האחרונים

ө עדכניים לשלושת החודשים  הצגת דפי חשבון
 צילוםותלושי משכורת עדכניים + האחרונים

ө  מבקרים חברים / קרובי משפחה: הנכםאם 

הזמנה בכתב ע"י קרובי משפחה או חברים 
בגרמניה בצירוף צילום תעודת זהות גרמנית )צילום 

שני צדי המסמך( או צילום דרכון המכיל אישור 
 שהייה 

 או: 

ө  תצהיר רשמי של המארח על נכונותו לשאת בכל
ההוצאות )את התצהיר יש למסור ברשות הזרים 

 צילוםו+ המוסמכת(

ө אם נסיעתכם לגרמניה הינה למטרות תיירותיות: 

 הזמנת בית מלון לכל תקופת השהייה

 

בבקשה עד להענקת הויזה נע בדרך כלל  זמן הטיפול
בין שניים לעשרה ימי עבודה ותלוי במטרת הנסיעה 

 ואזרחותו של מגיש הבקשה.

 

אירו באופן עקרוני. את האגרה  60של ויזה הינה  העלות
 כום שווה ערך בשקלים, במזומן.יש לשלם בס

 

המסמכים שצוינו לעיל מתייחסים לתשומת לבכם: 
לדרישה הבסיסית. במקרים מסוימים יתכן וידרשו 

מסמכים נוספים. השגרירות יכולה לקבל רק טפסים 
 לאחר מילוי במלואם.

  


