
Benodigdheden: 

Een originele brief (digitale exemplaren

worden niet geaccepteerd), waarin je

status van geschiktheid wordt vermeld, is

vereist. De brief moet zijn geschreven in

het Hebreeuws en voldoen aan strikte

eisen. Meer details vind je hier:

Meer details over de apostille kun je hier

vinden: 

Geboorteakte met Apostille

De foto mag alleen het gezicht op een

witte achtergrond bevatten.

Als je Aliyah maakt vanuit Israël, verander je in feite je status van

toerist naar Oleh Chadash. De procedure is anders dan Aliyah maken

vanuit het buitenland. Dus, als je al in Israël bent en Aliyah wil maken,

volg dan de onderstaande instructies.

Zorg ervoor dat je paspoort minimaal nog

1 jaar geldig is.

Foto

Paspoort

Je hebt je inreisvisum voor Israël nodig.

Visa
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STATUSVERANDERING – ALIYAH
MAKEN VANUIT ISRAËL

שינוי מעמד מתייר לעולה 

Bewijs van Jodendom

Aliyah - Administratief
Proces

Klita - Eerste Stappen

Het proces van Aliyah tot Klita

Klita-plan

Je bent hier

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Dutch/A1200_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_PROOFJUDAISM_DUTCH.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Dutch/A1202_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_APOSTILLE_DUTCH.pdf


Je hebt de akte van

huwelijk/echtscheiding/overlijden van je

echtgenoot/echtgenote met apostille

nodig. Als je meer dan een keer getrouwd

bent geweest, moet je alle aktes

overleggen. Meer details over de apostille

kun je hier vinden:

De formulieren moeten in het Hebreeuws

ingevuld en niet ondertekend worden.

Volledige naam en geboortedatum van

je ouders

Je volledige huidige adres en

telefoonnummer

Naast de vereiste documenten moet je ook

het volgende opgeven:

Bel het Global Center van de Jewish

Agency op 0800 891 8023 en open jouw

dossier. Je ontvangt dan een lijst van

documenten en formulieren die je nodig

hebt om je Aliyah-proces te beginnen.

Contacteer de Jewish Agency

Het Proces Stap voor Stap:

Uittreksel van de Burgerlijke Stand

Formulieren van Misrad haPnim

Stuur alle bovengenoemde documenten

per e-mail naar het Global Center van de

Jewish Agency. Zorg ervoor dat de

documenten leesbaar zijn en in pdf-

formaat.

Het indienen van de Documenten

Verdere Informatie

Meer details over de verklaring omtrent

het gedrag (VOG) kun je hier vinden: 

Bij een statuswijziging heb je ook een
uittreksel uit het strafregister nodig van
alle landen waarvan je de nationaliteit
hebt, ook als je daar nooit hebt
gewoond!

Verklaring Omtrent het
Gedrag met Apostille

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Dutch/A1202_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_APOSTILLE_DUTCH.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Dutch/A1201_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_CRIMINALRECORD_DUTCH.pdf


Belangrijke mededelingen:

Aanvullende Documenten

Dit proces is alleen van toepassing op

degenen die olim chadashim worden.

Heb je een bijzondere status (bijv. ezrach

oleh of katin chozer), dan geldt een

andere procedure.

Alleen voor  Olim

Afhankelijk van je persoonlijke situatie en

de stad waar je wordt geïnterviewd,

kunnen aanvullende documenten nodig

zijn.

Heb je hulp nodig? Neem contact op:

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

Nadat je het interview hebt gehaald, maak

je ofwel de biometrische ID meteen na het

interview aan, ofwel maakt de Jewish

Agency een nieuwe afspraak met je om dat

te doen.

Aliyah-goedkeuring en ID

De Jewish Agency zal namens jou een

interviewverzoek naar Misrad HaPnim

sturen. Het interview wordt afgenomen

door een vertegenwoordiger van Misrad

HaPnim. Je moet alle originele

documenten meenemen naar het gesprek!

Interview


