
3 MESES ANTES DA ALIÁ

6-12 MESES ANTES DA ALIÁ

6 MESES ANTES DA ALIÁ

8-10 SEMANAS ANTES DA ALIÁ

2 SEMANAS ANTES DA ALIÁ

PLANO ALIYAH/KLITA - LISTA DE
VERIFICAÇÃO

תכנית עלייה\קליטה - צ'ק ליסט

Inicie o aplicativo Aliyah ligando para

a Agência Judaica para Israel

Preparar a documentação necessária,

garantir que a validade do passaporte

seja de pelo menos 2 anos e da

carteira de habilitação de pelo menos

1 ano

Um processo regular de Aliyah pode

levar até 12 meses. Certifique-se de

que seus contratos de trabalho, alugue

ou estudos não expirarão antes

Pesquise sobre as diferentes cidades

israelenses para sua primeira casa

Agende uma entrevista com o

shaliach (o emissário da Agência

Judaica para Israel)

Prepare seus documentos

educacionais/profissionais

(currículo, certificados, credenciais)

Faça um plano financeiro para sua

vida em Israel

Verifique todos os seus documentos

Comece a providenciar a

documentação do animal

(microchip, vacinas e formulários)

Pesquise sobre as diferentes opções

para enviar seus móveis e pertences

Verifique a melhor maneira de trans-

ferir dinheiro do seu país para Israel 

Comece a procurar oportunidades

de emprego e moradia

Decida onde você quer morar

Leia mais sobre a comunidade em que

você escolheu morar, especialmente:

a) Escolas e ulpan

b) Centro de apoio Olim

c) Prefeitura

d) Bancos perto de sua casa

e) Agência mais próxima do Misrad

HaKlita
Solicite uma carta da escola de seus

filhos informando sobre frequencia,

média e evolução da criança

Escolha seu Plano de Saúde em Israel

Comece a preparar sua mudança

Traduza a certidão de nascimento de

todos em sua família que fazem

Aliyah com você para o inglês

(tradução simples, não juramentada)

Envie quaisquer solicitações

especiais para o voo

Este é um panorama geral que fornece uma visão cronológica. Entre
em contato conosco para obter seu plano pessoal de Aliyah.
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Certifique-se com o shaliach de que

você receberá transporte para casa

ao chegar em Israel

Certifique-se de ter medicação

suficiente para os primeiros três

meses de sua chegada

Providencie transporte para o

aeroporto - esteja no aeroporto 3

horas antes do voo

Providencie licenças e permissões

para movimentação bancária inter-

nacional e serviços bancários online

Preencha e imprima a declaração de

saúde necessária para sair do seu

país e entrar em Israel (se seu voo

tiver conexão, verifique os requisitos

de todos os países relevantes)

Verifique as orientações do

Ministério da Saúde de Israel sobre

chegada e isolamento

Comece a fazer as malas - atente-se

ao tamanho e peso das malas; cada

companhia aérea tem sua própria

política

Defina um alarme para fazer o check-

in a tempo

O DIA ANTES DA ALIÁ

Imprima seu Arrival Form recebedo

do shaliach (você precisa ter este

documento em mãos na hora do

desembarque

Coloque todos os documentos

originais em sua bagagem de mão

Traga dinheiro local ou dólares para

despesas nos aeroportos de conexão

Verifique as diretrizes do Ministério

da Saúde de Israel em relação à

chegada e isolamento

O DIA DA ALIÁ

Esteja no aeroporto 3 horas antes

do seu voo

Não se esqueça de trazer sua

bagagem de mão:

a) Certidão de nascimento com apo-

stila e tradução simples para o inglês

b) Passaportes

c) Certidão de casamento civil/divór-

cio/óbito (se aplicável) com apostila 

d) Carta de Judaísmo

e) Visto Aliá (se aplicável)

f) 2 fotos tipo documento (mostrando

somente o rosto com o fundo branco)

g) Declaração de saúde (para sair do

seu país e entrar em Israel)

Preciso de ajuda? Contate-Nos:

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

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

