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בקשת ויזה למטרת ביקור ,עסקים או תיירות
בעלי אזרחות ישראלית אינם זקוקים לוויזה בכניסתם לגרמניה אם הם שוהים
במדינה עד  90יום מתוך  6חודשים.
אולם ,בעלי אזרחות של מדינות מסוימות חייבים בוויזת שנגן לשהייה קצרת טווח
במרחב שנגן.
על מנת לברר אם הנכם חייבים באשרת כניסה (ויזה) לשהייה קצרת טווח עד  90יום,
נא לעיין ברשימת המדינות באתר האינטרנט של משרד החוץ הגרמני.
נותן השרות החיצוני  VFS Globalמקבל את הבקשות לוויזות שנגן עבור שגרירות
גרמניה .אנא הזמינו ללא תשלום תור באתר האינטרנט של חברת  .VFS Globalאת כל
המידע הדרוש ניתן למצוא באתר האינטרנט של חברת :VFS Global
http://www.vfsglobal.com/germany/israel
חברת  VFS Globalהינה השותף הבלעדי של שגרירות גרמניה בתל אביב.
את המסמכים הבאים יש להגיש בכל מקרה ,ללא קשר למטרת הנסיעה:
טופס בקשה להענקת ויזת

נא למלא את הטופס המקוון באינטרנט:

שנגן

http://videx.diplo.de
ניתן לצפות בעמוד זה בשפות שונות רבות ,ביניהן
גרמנית ,אנגלית ,ערבית ורוסית .נא להדפיס את
טופס הבקשה (כולל ברקוד) ,לחתום עליו
ולהביאו עמכם לחברת  .VFSהיעזרו בתמיכה
הקיימת במערכת למילוי הטופס!

 1תמונת פספורט

על תמונת הפספורט להיות ביומטרית  ,דהיינו
אסור שהתמונה תהיה בת יותר מ 6 -חודשים
ומידותיה חייבות להיות  45x35מ"מ.

דרכון (או תעודת מסע) +

על הדרכון להיות חתום ובעל תוקף של לפחות

צילום

שלושה חודשים אחרי תום תוקף הוויזה.

ביטוח נסיעות רפואי+צילום

על ביטוח הנסיעות הרפואי לכסות את תקופת
השהייה הראשונה בגרמניה בשלמותה( .כיסוי
מינימלי בסך  30,000אירו) עליו להיות בתוקף
בכל מדינות שנגן.

אישור מקום העבודה הנוכחי

לשכירים:
-

על העסקתך בצירוף מסמכים

מכתב מהמעביד הישראלי כולל פרטים

המעידים על משכורתך

על תפקידך במקום העבודה ,משכורתך

בשלושת החודשים האחרונים

החודשית ותקופת העסקתך
-

מסמכים המעידים על המשכורת בשלושת
החודשים האחרונים

לעצמאיים:
-

אישור על רישום העסק ואישור של משרד
האוצר (מס הכנסה) על הכנסותיך

לתלמידים  /סטודנטים:
-

אישור לימודים מבית ספר או מוסד
להשכלה גבוהה

לגמלאים:
דף חשבון+צילום

אישורי פנסיה

דפי חשבון עדכניים הכוללים את הפעולות
בחשבון בשלושת החודשים האחרונים

אשרות כניסה קודמות

העתקים של אשרות כניסה (ויזה) קודמות למרחב
שנגן ,כמו כן של ויזה לארה"ב או בריטניה

אישור מעמד בישראל

העתק של אישור מעמדך בישראל ,כולל אישור
כניסה רב-פעמי למדינה .אישור לכניסה חוזרת
לישראל אחרי יציאה מהמדינה ,במקרה הצורך
אשרה לכניסה חוזרת.

אישור על נישואין תקפים

במקרה והנך נשוי/נשואה לבן/בת זוג ישראלי/ת:
ת.ז .של בן/בת הזוג כולל הספח עם פרטי בן/בת
הזוג

לתשומת לבכם :אם אינך עובד/ת ובן/בת הזוג מממן/ת את נסיעתך ,נא להגיש את
האישורים על ההעסקה ,המשכורת ודפי החשבון של בן/בת הזוג .הדברים תקפים גם
לגבי תלמידים וסטודנטים ,הנוסעים ללא הוריהם .במקרה זה יש להציג את אישורי
ההכנסה ודפי החשבון של ההורים.

לנסיעת עסקים וביקור לשם השתתפות בסמינרים ,כנסים ,תערוכות יש לצרף
בנוסף את המסמכים הבאים:
הזמנה מטעם השותף לעסקים

הזמנה עדכנית מטעם השותף לעסקים בגרמניה

בגרמניה

עם פרטים על משך ומטרת נסיעת העסקים.

בהזמנה יש לציין בנוסף אם המארח נושא בכל
הוצאות הנסיעה והשהייה או אם לאו.
אם הנכם מבקרים חברים  /קרובי משפחה בגרמניה יש לצרף בנוסף את
המסמכים הבאים:
הזמנה מגרמניה

הזמנה בכתב מקרובי המשפחה או
החברים שלך בגרמניה בצירוף צילום
תעודת זהות גרמנית (צילום שני צדי
המסמך) או צילום דרכון המכיל אישור
שהייה
או:
תצהיר רשמי של המארח על נכונותו
לשאת בכל ההוצאות (את התצהיר יש
למסור ברשות הזרים המוסמכת) +וצילום

הזמנת כרטיס טיסה  +צילום

מספיקה הזמנת טיסה בלתי מחייבת ,אנא
סגרו את החיוב רק לאחר קבלת הוויזה.

אם נסיעתכם לגרמניה הינה למטרות תיירותיות יש לצרף בנוסף את
המסמכים הבאים:
הזמנת בית מלון

הזמנת בית מלון לכל תקופת השהייה.
אישורים המופקים באופן עצמאי ע"י
משרדי נסיעות אינם מתקבלים .אנא הציגו
הזמנה  /אישור חיוב ישיר מבית המלון
עצמו.

הזמנת כרטיס טיסה  +צילום

מספיקה הזמנת טיסה בלתי מחייבת ,אנא
סגרו את החיוב רק לאחר קבלת הוויזה.

מסמכים נוספים הדרושים בהגשת בקשה עבור קטינים מתחת לגיל :18
אישור על משמורת הורית

תעודת לידה של ילדך בצירוף צילומים
של דרכוני ההורים
או:
ספח תעודת הזהות של הילד ,תעודות
הזהות של ההורים וצילומים של דרכוני
ההורים

בקשה לאשרת כניסה של קטין חייבת להיות חתומה ע"י ההורים .במקרה וההורים

אינם מופיעים באופן אישי למסירת טופס הבקשה בחברת  VFSואינם חותמים על
הטופס במקום ,יש להציג אישור הסכמה מטעם ההורים המאושר ע"י נוטריון.

לתשומת לבכם:
זמן הטיפול בבקשה עד להענקת הוויזה נע בדרך כלל בין שניים לעשרה ימי עבודה
ותלוי במטרת הנסיעה ואזרחותו של מגיש הבקשה VFS .מוסרת פעמיים בשבוע את
בקשות הוויזה לשגרירות גרמניה.
עלות הוויזה הינה  60אירו באופן עקרוני .את האגרה יש לשלם בסכום שווה ערך
בשקלים ,במזומן .במקרים מסוימים יתכן וידרשו מסמכים נוספים.

