
Wat je nodig zult hebben:

Dit certificaat moet worden afgegeven

binnen de 10 dagen voor aankomst in

Israël en ondertekend door een

overheidsdierenarts van het land van

herkomst. Je vindt het hier (pagina 3-4): 

Je huisdier heeft een microchip nodig voor
identificatie. Deze chip wordt onder de
huid geïnjecteerd.

Als je Aliyah maakt met huisdieren, moeten de huisdieren worden
goedgekeurd want anders mogen ze Israël niet binnen. Zorg ervoor

dat je alle vereiste documenten aanlevert. Controleer op voorhand de
vereisten om voldoende tijd te hebben om je huisdieren te laten

vaccineren en de microchip te laten implanteren.

JE HUISDIER VOORBEREIDEN 

Microchip
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Je huisdier moet niet meer dan een jaar en

niet minder dan 30 dagen voor aankomst

in Israël tegen hondsdolheid zijn ingeënt.

Vaccinatie

Het proces stap voor stap:

30 dagen na de rabiësvaccinatie is een

serologische test vereist door een door de

OIE goedgekeurd laboratorium, waaruit

blijkt dat de titer van het

rabiësneutraliserende antilichaam gelijk

aan of groter dan 0,5 IE/ml was.

Serologische test

Veterinair gezondheidscertificaat

Aliyah - Administratief
Proces

Aliyah Klita - Eerste Stappen

Het proces van Aliyah tot Klita

Klita-plan

Je bent hier

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Pets.pdf
https://context.reverso.net/%C3%BCbersetzung/hebraisch-englisch/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%AA+%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%93


Belangrijke kanttekeningen:

Meer informatie over alle bovenstaande

punten vind je hier:

Stuur het meldingsformulier en de

fotokopie van het veterinaire certificaat

naar de kantoren van de Veterinaire

Diensten op de luchthaven. Het moet 2

werkdagen voor vertrek worden

verzonden. Je vindt het formulier hier

(pagina 5):

Voeg een verklaring toe aan het

gezondheidscertificaat waarin wordt

bevestigd dat het huisdier ten minste 90

dagen in het bezit was van de eigenaar

voordat het naar Israël werd gebracht. Je

vindt hier de verklaring (pagina 6): 

Verdere informatie

Heb je hulp nodig? Neem contact op:

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

Melding bij aankomst huisdier

Verklaring

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Pets.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Pets.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Pets.pdf
http://www.shivat-zion.com/problemen-oplossen/?lang=nl

