
Wat je nodig zult hebben:

Je dient je Teudat Zehut en Teudat Oleh

mee te nemen.

Als je kunt aantonen dat je direct voorafgaand aan je Aliyah 5 jaar
aaneengesloten een geldig buitenlands rijbewijs hebt gehad, kom je
in aanmerking voor het omzetten van je rijbewijs zonder examens af

te leggen.

OMZETTING RIJBEWIJS

Naast je buitenlands rijbewijs heb je daar

ook een kopie (voor- en achterzijde) van

nodig. 

Identificatiedocumenten

Buitenlands rijbewijs

Direct voorafgaand aan je Aliyah heb je

een bewijs nodig dat je 5 jaar

aaneengesloten een buitenlands rijbewijs

hebt gehad. Dit kan bijv. de afgiftedatum

van je rijbewijs zijn.

Bewijs van ervaring

המרת רישיון נהיגה

Solliciteer online door het zogenaamde

"Tofes Yarok" in te vullen. Het formulier is

alleen in het Hebreeuws verkrijgbaar en

vind je hier: 

Sollicitatie

Het proces stap voor stap:
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Aliyah Klita - Eerste Stappen

Het proces van Aliyah tot Klita

Klita-plan

Je bent hier

https://govforms.gov.il/mw/forms/RishumTheory@mot.gov.il


Belangrijke kanttekeningen:

Alleen specifieke opticiens hebben een

vergunning om het oogonderzoek uit te

voeren. Vind hier een lijst:     De opticien 

 zal ook de foto maken voor je toekomstige

licentie. Het oogonderzoek kost ongeveer

50 NIS.

Plan een afspraak door hier te klikken:             

.......Neem alle hierboven genoemde ("Wat

je nodig hebt") benodigde documenten

mee.

Vind het dichtstbijzijnde kantoor door de

volgende lijst te raadplegen:

Als je naar de opticien gaat, vergeet dan
niet je bril of contactlenzen (indien
relevant) mee te nemen.

Bril

Misrad HaRishui-kantoren

Tijdelijke licentie
De tijdelijke licentie is 6 maanden geldig.

Binnen 2-3 maanden na afgifte van je

tijdelijke rijbewijs ontvang je het

permanente rijbewijs.

Heb je hulp nodig? Neem contact op:

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

Opticien

Misrad HaRishui

Je tijdelijke licentie is pas geldig nadat je

aantoonbaar hebt betaald. Je kunt op het

postkantoor of online betalen of

telefonisch door *5678 te bellen.

Betaal de vergoeding

(Ministerie van vervoer)

https://www.gov.il/en/departments/bureaus/?OfficeId=48eaee91-0c97-4ef3-b364-50ae52e3b56f&categories=2e2dd504-bd6b-47d1-830c-1c62f105cfa9
https://www.gov.il/en/service/drivers_license_photo_stations
https://myvisit.com/#!/home/signin/
http://www.shivat-zion.com/problemen-oplossen/?lang=nl
https://ecom.gov.il/voucherspa/input/209?language=en

