
O que você vai precisar: 

Arrival Form

Certidão de Nascimento (com tradução

simples para inglês ou hebraico)

Certidão de Estado Civil com apostila

Carta de Judaísmo

Você deve trazer os Documentos Aliá

originais já enviados, como:

Para mais detalhes clique aqui: 

Traga todos os seus passaportes, incluindo

o visto de imigração que você recebeu da

Agência Judaica (pode estar dentro do

passaporte ou separado).

Após sua chegada em Israel, o início do processo de registro ocorrerá
no próprio aeroporto. Portanto, é importante que você tenha todos

os documentos necessários na bagagem de mão!

CHEGANDO EM ISRAEL

Arrival Form - este formulário de chegada

você recebeu do shaliach.

Passaportes e Visto de
Imigração

Você pode ter recebido uma carta de seu

shaliach (emissário). Se o fez, leve-o

consigo.

Carta do shaliach
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Aliyah -  Processo
administrativo

Aliyah Klita - primeiros passos

O Processo de Aliyah a Klita

Plano de Klita

Você está aqui

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Portuguese/A1101_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_PORTUGUESE.pdf


No desembarque do avião, você

encontrará um representante governamen-

tal. Ele irá companhá-lo pelo controle de

passaportes até o escritório do Ministério

do Interior para seu registro inicial.

Escolta por Representante
Governamental

O processo passo a passo:

Certificado de imigração (Teudat Oleh)

com o nome e número de todos os

membros de sua família

Identidade temporária ou formulário de

registro para recebê-lo mais tarde de

Misrad Hapnim

Sefach - Anexo de identificação caso

você não tenha recebido uma

identificação

Chip de telefone celular temporário

com chamadas gratuitas em Israel

Você receberá: 

Recebimento de Documentos

Pegue sua bagagem e passe pela alfândega.

Bagagem

Se você tiver um acordo prévio com a

Agência Judaica, você será levado ao seu

destino pelo transporte fornecido, senão,

você precisará providenciar seu próprio

transporte.

Indo para casa

Anotações importantes:

Revisão
Confira todas as informações nos

documentos recebidos, principalmente no

Teudat Oleh. Os benefícios que você

receberá variam de acordo com o número

de membros da família e suas idades.

Certifique-se de que todas as informações

estejam atualizadas. Certifique-se também

de que seu nome em hebraico está escrito

corretamente.



Se você não recebeu sua identidade

temporária no aeroporto, o apêndice

(sefach) serve como substituto. Você

precisará apresentá-lo ao entrar em contato

com várias instituições.

Preciso de ajuda? Contate-Nos:

www.shivat-zion.com/resolucao-de-problemas/?lang=pt-br

Apêndice

Teudat Zehut (Identidade)
temporária
A TZ que você receberá ao chegar no

aeroporto é temporária e válida por apenas

3 meses. Mais tarde, você terá que ir ao

Misrad Hapnim (Ministério do Interior) para

obter sua identificação biométrica definitiva.

Example of a temporary ID

Example of the appendix

http://www.shivat-zion.com/resolucao-de-problemas/?lang=pt-br

