
 
 
Stand 11/2017 

 
Visumbeantragung zur Firmengründung 

(selbstständige Erwerbstätigkeit) 

 

Israelische Staatsangehörige sind von der Regel, das 
Visum im Ausland beantragen zu müssen, 
ausgenommen. Sie können die erforderliche 
Aufenthaltsgenehmigung nach der Einreise direkt 
bei der Ausländerbehörde in Deutschland einholen. 

Um den Visumantrag in der Deutschen Botschaft zu 
stellen, benötigen Sie einen Termin. Sie müssen den 
Termin zuerst online buchen: www.tel-aviv.diplo.de 

Folgende Unterlagen werden im Original mit 
jeweils zwei Kopien  benötigt: 
 
ө 2 vollständig ausgefüllte nationale 

Visumanträge 

ө 1 eigenhändig unterschriebene Belehrung nach 
§ 54 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG 

Sie können den nationalen Visumantrag und die 
Erklärung von unserer Internetseite kostenlos 
herunterladen! 

ө 2 biometrische Passfotos 

ө Unterschriebener Reisepass 

ө Ausführlicher unterschriebener Lebenslauf 
+Kopie 

ө Qualifikationsnachweise (Universitätsdiplom, 
Ausbildungsnachweise etc.) + Kopie 

ө Aktuelle Arbeitsnachweise 

ө Firmenprofil 

ө Businessplan und Geschäftskonzept 

ө Kapitalbedarfs- und Finanzierungsplan 

ө Ertragsvorschau 

Die Bearbeitungsdauer ist abhängig von der 
beteiligten Ausländerbehörde in Deutschland und 
kann mehrere Monate in Anspruch nehmen. Auf die 
Bearbeitungsdauer hat die Botschaft keinen Einfluss.  

Die Gebühr für das nationale Visum beträgt 75 Euro. 
Die Gebühr ist im jeweiligen Gegenwert in NIS in bar 
zu zahlen. 

Es besteht die Möglichkeit, dass Sie um die Vorlage 
weiterer Unterlagen gebeten werden.

 

11/2017נכון לתאריך   

 בקשת ויזת לשם פתיחת עסק / ויזה לעצמאים

 

 

אזרחי ישראל פטורים עקרונית מהגשת בקשה לויזה עוד 
מחוץ לגרמניה. הם יכולים לבקש את אישור השהייה 

הנדרש לאחר כניסתם למדינה, ישירות ברשות הזרים 
 . בגרמניה המוסמכת

תל ויזה בשגרירות גרמניה בולשם הגשת הבקשה ל
. ראשית עליכם להזמין תור אביב צריך לקבוע תור מראש

 aviv.diplo.de-www.tel דרך המערכת המקוונת:

במקור בצירוף שני נדרשים המסמכים הבאים, כל אחד 
 :צילומים

 

ө 2 " ויזה לגרמניה  – ויזה לאומית"לוטפסי בקשה
 י כל הפרטיםלאחר מילו  -בלבד 

ө חתומה במו ידך על אמיתות המידע  הצהרה
, לחוק 8, מס' 2, פסקה 54שנמסר, לפי סעיף 

 השהייה הגרמני

ניתן להוריד את "טופס הבקשה לוויזה לאומית" 
ואת נוסח ההצהרה מאתר האינטרנט שלנו ללא 

 תשלום!

ө 2 ביומטריות תמונות פספורט 

ө צילוםאו תעודת מסע חתומים + דרכון 

ө מפורטים וחתומים + צילום קורות חיים 

ө דיפלומה  אישורים על הכשרה וכישורים(
אוניברסיטאית, אישורי הכשרה מקצועית וכו'( + 

 צילום

ө מקום עבודה עדכני אישור על עיסוק / 

ө פרופיל החברה 

ө  תכנית עסקית וקונספט עסקי 

ө הון ותכנית מימון תקצוב 

ө  תחזית תשואה 

 

ת הזרים המוסמכת בבקשתך תלוי ברשו זמן הטיפול
בגרמניה המעורבת בטיפול ויכול לקחת מספר חודשים. 

 אין לשגרירות כל השפעה על זמני הטיפול

את האגרה יש  אירו. 75 ויזה הינה האגרה עבור עלות
 לשלם בסכום שווה ערך בשקלים, במזומן.

 

 לתשומת לבך: יתכן שתידרש הצגת מסמכים נוספים.

http://www.tel-aviv.diplo.de/
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