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בקשת ויזת לימודים  /קורס ללימוד השפה הגרמנית
אזרחי ישראל פטורים עקרונית מחובת הגשת בקשה לוויזה עוד בהיותם מחוץ לגרמניה.
הם יכולים לבקש את אישור השהייה הנדרש לאחר כניסתם למדינה ,ישירות ברשות
הזרים המוסמכת בגרמניה.
לשם הגשת הבקשה לוויזה בשגרירות גרמניה בתל אביב צריך לקבוע תור מראש
באמצעות המערכת המקוונתwww.tel-aviv.diplo.de :
את המסמכים הדרושים יש להציג במקור בתוספת שני עותקים לכל מסמך .לא
ניתן לצלם מסמכים בשגרירות .במקרה והמסמכים אינם בגרמנית או באנגלית ,אנחנו
זקוקים לתרגום לגרמנית.
את המסמכים הבאים יש להציג תמיד ,לא משנה אם מדובר בלימודים אקדמיים או
בקורס ללימוד השפה הגרמנית:
" 2 өטופסי בקשה לוויזה לאומית" – לגרמניה בלבד  -לאחר מילוי כל הפרטים
 1 өהצהרה חתומה במו ידך על אמיתות המידע שנמסר ,לפי סעיף  ,54פסקה ,2
מס'  ,8לחוק השהייה הגרמני

ניתן להוריד את "טופס הבקשה לוויזה לאומית" ואת נוסח ההצהרה מאתר האינטרנט
שלנו ללא תשלום!
 өדרכון חתום (מקור  2 +העתקים)
 2 өתמונות פספורט ביומטריות
 өמכתב חתום המנמק את מניעי המועמד (מקור  +העתק אחד)
 өקורות חיים מפורטים וחתומים (מקור  +העתק אחד)
 өבמידה וכבר יש לכם ידע בשפה הגרמנית :הוכחה לידיעת השפה הגרמנית
(מקור  +העתק אחד)

 өאישורים לאבטחת מימון הלימודים (ראה פירוט בהמשך)
 өאישורים על ביטוח נסיעות רפואי שיהיה בתוקף עד להסדרת ביטוח רפואי
לסטודנטים בגרמניה (שצריך להציג במעמד ההרשמה לאוניברסיטה)( .מקור +
העתק אחד)
לוויזת לימודים:
 өאישור קבלה ללימודים במוסד להשכלה גבוהה בגרמניה ( על תנאי או ללא תנאי)
או מטעם המועצה להשכלה גבוהה בגרמניה (" )"Studienkollegאו אישור על
הגשת מועמדות ( 2העתקים)
 өתעודת סיום לימודים תיכוניים  /תעודת בגרות בתרגום לאנגלית או לגרמנית (מקור
 2 +העתקים)

 өאישורים על לימודים קודמים  /לימודים עד כה( .מקור  2 +העתקים)
לוויזה המאפשרת השתתפות בקורס ללימוד השפה הגרמנית:
 Өאישור הרשמה לקורס אינטנסיבי ללימוד השפה הגרמנית בהיקף של  18ש"ש
לפחות ( 2העתקים)
עלות האגרה עבור ויזה לאומית הינה  75אירו .את האגרה יש לשלם בשקלים בהתאם
לשער התקף.
יתכן שתידרש הצגת מסמכים נוספים.
סטודנטים זרים רשאים לעבוד בגרמניה לכל היותר במשך  120יום בשנה במשרה
מלאה ,או  240יום בשנה בהיקף של חצי משרה .במהלך ההשתתפות בקורס ללימוד
השפה הגרמנית אין לתלמיד היתר לעבוד לפרנסתו.
מימון הלימודים שלכם
עליך להציג הוכחה  /אישורים שהוצאות המחייה שלך עבור שנת הלימודים הראשונה
מכוסות בשלמותן .העלויות החודשיות הנדרשות מותאמות לקצבה החודשית
המקסימלית על פי החוק הגרמני לתמיכה בהשכלה (( ,)BaföGכ 720 -אירו בחודש
בשנת  ;2019או  8640אירו בשנה).
לרשותכם עומדות החלופות הנ"ל:
 .1פתיחת חשבון חסום
להוכחת מימון הוצאות מחייה בהליך הוצאת הוויזה ניתן לפתוח חשבון חסום .יש לכם
יד חופשית בבחירת נותן השירות.
רשימה של מוסדות המציעים את השירות הזה ברחבי העולם ,ניתן למצוא באתר
האינטרנט של משרד החוץ הגרמני.
 .2תצהיר התחייבות מגרמניה
כהוכחת מימון יחשב גם תצהיר התחייבות מצד אדם החי בגרמניה .את תצהיר
ההתחייבות צריכה להנפיק רשות זרים בגרמניה .אדם שמקום מגוריו מחוץ לגרמניה
רשאי להצהיר על התחייבות אך ורק אם יש לו הכנסה או רכוש בגרמניה.
 .3מלגה רשמית
גם מלגה תתקבל כהוכחת כיסוי הוצאות מחייה לכל שנת הלימודים הראשונה.

 .4מצב כלכלי של ההורים
בנוסף לכך ניתן להביא הוכחות להכנסות ולמצב הכלכלי של ההורים באמצעות
אישורים על הכנסות משכר (כגון תלושי משכורת) ודפי חשבון של שלושת החודשים
האחרונים .מסמכים אלה אמורים להצביע באופן ברור וללא עוררין על יכולת מימון
עבור הילד הלומד בגובה הקצבה השנתית המקסימלית על פי החוק הגרמני לתמיכה
בהשכלה ( ,)BaföGהעומדת לפי שעה על  8640אירו .לאחר הכניסה לגרמניה יש
לפתוח חשבון חסום בגרמניה .במידה והדבר לא יבוצע ,רשות הזרים הגרמנית יכולה
לסרב להארכת השהייה במדינה.

