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Dit is een algemeen en chronologisch overzicht. Neem contact met
ons op voor je persoonlijke Aliyah-plan.
6-12 MAANDEN VOOR ALIYAH
Start de Aliyah-procedure door the
Jewish Agency te bellen
Bereid de vereiste documentatie
voor, zorg ervoor dat de vervaldatum
van het paspoort minimaal 2 jaar is
en van het rijbewijs minimaal 1 jaar
Een regulier Aliyah-proces kan tot 12
maanden duren. Zorg ervoor dat je
niet te vroeg je huisvestings- en
arbeidsovereenkomsten opzegt

6 MAANDEN VOOR ALIYAH
Zoek meer informatie over
verschillende Israëlische steden en
oplossingen voor je eerste huis
Plan een interview met de shaliach
(de afgezant van the Jewish Agency)
Bereid je educatieve/professionele
documenten voor (cv, certificaten,
referenties)
Maak een financieel plan voor je
leven in Israël.

8-10 WEKEN VOOR ALIYAH

3 MAANDEN VOOR ALIYAH
Dubbelcheck al je documenten
Begin met het regelen van
huisdierdocumentatie, microchip,
vaccinaties en formulieren
Informeer je over de verschillende
opties om je meubels en spullen te
verhuizen (indien van toepassing)
Zoek naar de beste manier om geld
over te maken van je land van
herkomst naar Israël
Begin te zoeken naar werk en
huis/apartement via vacatures etc.
Beslis waar je wil wonen

Kom meer te weten over de plaats
waar je wil gaan wonen, met name:
a) scholen en ulpan
b) olim-ondersteuning
c) gemeentehuis
d) banken dicht bij huis
e) dichtstbijzijnde vestiging van
Misrad HaKlita

Ontvang een brief van de school
met de status en het niveau van je
kind(eren)
Bepaal de HMO die jouw voorkeur
geniet
Begin met het inpakken van je
meubels en bezittingen voor
verzending naar Israël

2 WEKEN VOOR ALIYAH
Vertaal de geboorteakte, van
iedereen in je huishouden die Aliyah
met je maakt, naar het Engels

DE DAG VOOR ALIYAH
Print je aankomstformulier
Controleer het PCR-resultaat
Verzamel alle originele
documenten en stop ze in je
handbagage
Breng lokaal geld of dollars mee
voor onkosten op de aansluitende
luchthavens
Controleer nogmaals de richtlijnen
van het Israëlische Ministerie van
Volksgezondheid met betrekking
tot aankomst en isolatie

Plan je PCR-test voor Covid-19
Dien speciale vluchtverzoeken in
Zorg voor voldoende medicatie voor
maximaal drie maanden
Regel vervoer naar de luchthaven wees 3 uur voor de vlucht op de
luchthaven
Rond bankafspraken af en stel online
bankieren in voor internationaal
gebruik
Vul de gezondheidsverklaring in die
nodig is om je land te verlaten en
Israël binnen te komen (als je vlucht
verbindingen heeft, controleer dan de
vereisten van alle relevante landen)
Controleer de richtlijnen van het
Israëlische Ministerie van
Volksgezondheid met betrekking tot
aankomst en isolatie
Begin met het inpakken van je koffers.
Let op de grootte en het gewicht van
de tassen en hou er rekening mee dat
elke luchtvaartmaatschappij zijn eigen
beleid heeft
Stel een herinnering in om op tijd in te
checken

DE DAG VAN DE ALIYAH
Wees 3 uur voor je vlucht op de
luchthaven
Vergeet de volgende dingen niet
mee te nemen in je handbagage:
a) Geboorteakten met apostille
en vertaling naar het Engels
b) Paspoorten
c) Akte m.b.t. burgerlijk huwelijk,
echtscheiding of overlijden met
apostille (indien van toepassing)
d) Bewijs van Joodse
achtergrond
e) Aliyah-visum (indien van
toepassing)
f) 2 pasfoto's
g) Gezondheidsverklaring (voor
het verlaten van je land en het
binnenkomen van Israël)
h) PCR-resultaat

Heb je hulp nodig? Neem contact op:
www.shivat-zion.com/problemen-oplossen/?lang=nl

