
Wat je nodig zult hebben:

Aankomstformulier

Geboorteakte (met eenvoudige

vertaling in het Engels of Hebreeuws)

Certificaat met burgerlijke staat

Bewijs van Joodse achtergrond

Je moet de reeds ingediende originele
Aliyah-documenten meenemen, zoals:

Meer details vind je hier: 

Breng al je paspoorten mee, inclusief het

immigratievisum dat je van de Jewish

Agency hebt ontvangen (het kan in het

paspoort zijn geplakt   of los afgegeven).

Bij je aankomst in Israël vindt het begin van het registratieproces
plaats op de luchthaven zelf. Het is daarom belangrijk dat je alle

benodigde documenten bij je hebt in je handbagage!

AANKOMST IN ISRAËL 

Dit aankomstformulier heb je gekregen van

de shaliach van de Jewish Agency/Sochnut.

Paspoorten en immigratievisum

Mogelijk heb je een brief ontvangen van de

shaliach (afgezant). Neem deze mee, als je

deze hebt ontvangen.

Brief van de shaliach
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Aliyah Klita - Eerste Stappen

Het proces van Aliyah tot Klita

Klita-plan

Je bent hier

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Dutch/A1101_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_DUTCH.pdf


Bij de ingang van de luchthaven ontmoet je

een vertegenwoordiger van de overheid.

Hij begeleidt je door de paspoortcontrole

en naar het kantoor van het ministerie voor

je eerste registratie.

Begeleiding door
overheidsvertegenwoordiger

Het proces stap voor stap:

Immigratiecertificaat (Teudat Oleh)

Tijdelijk identiteitsbewijs of een

registratieformulier om dit later van

Misrad Hapnim te ontvangen

ID-bijlage (sefach) indien je geen ID

hebt ontvangen

Sim-kaart voor je mobiele telefoon

waarmee je gratis kan bellen in Israël

Je ontvangt: 

Ontvangst van documenten

Verzamel je bagage en ga door de douane.

Bagage

Als je dit afgesproken hebt met the Jewish

Agency en je aanspraak maakt, word je met

een taxi naar je bestemming gebracht.

Anders rijd je op eigen houtje naar huis.

Naar huis rijden

Belangrijke kanttekeningen:

Controleer alles goed!
Controleer alle informatie op de ontvangen

documenten, vooral op de Teudat Oleh. De

voordelen die je ontvangt, variëren

afhankelijk van het aantal gezinsleden en

hun leeftijd. Zorg ervoor dat alle informatie

up-to-date is en klopt. Zorg er ook voor dat

je Hebreeuwse naam correct is gespeld.



Als je je tijdelijke legitimatiebewijs niet op

de luchthaven hebt ontvangen, dient de

bijlage (sefach) als vervanging. Je moet

deze voorleggen wanneer je contact

opneemt met verschillende instellingen.

Heb je hulp nodig? Neem contact op:

www.shivat-zion.com/problemen-oplossen/?lang=nl

Bijlage

Tijdelijk identiteitsbewijs
Dit is tijdelijk en slechts 3 maanden geldig.

Later moet je naar Misrad Hapnim

(Ministerie van Binnenlandse Zaken) gaan

om je biometrische ID aan te vragen.

Voorbeeld van een tijdelijke ID kaart

Voorbeeld van de bijlage

http://www.shivat-zion.com/problemen-oplossen/?lang=nl

