
O que você vai precisar: 

Você precisa trazer seu Teudat Zehut e

Teudat Oleh.

Se você puder provar que teve uma carteira de motorista estrangeira
válida por 5 anos consecutivos imediatamente antes de sua Aliá,

você está qualificado para converter sua carteira de motorista sem ter
que fazer nenhum exame.

CONVERSÃO DA CARTEIRA DE
CONDUÇÃO 

Além da sua carteira de motorista

estrangeira, você também precisa de uma

cópia (frente e verso) dela.

Documentos de Identificação

Carteira de motorista
estrangeira

Você precisa de uma prova de possuir

uma licença estrangeira por 5 anos

consecutivos imediatamente antes de sua

Aliá. Esta pode ser a data de emissão da

sua licença.

Prova de experiência

המרת רישיון נהיגה

Inscreva-se online preenchendo o

chamado "Tofes Yarok". (O formulário está

apenas em hebraico) Encontre o

formulário aqui: 

Requerimento

O processo passo a passo:
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Aliyah -  Processo
administrativo

Aliyah Klita - primeiros
passos

O Processo de Aliyah a Klita

Plano de Klita

Você está aqui

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


Anotações importantes:

Apenas clínicas oftalmológicas específicas

são licenciadas para realizar o exame

oftalmológico. Encontre uma lista aqui: 

O oftalmologista também tirará a foto para

sua futura licença. O exame oftalmológico

custa em torno de 50 NIS.

Agende um horário clicando aqui:------                    

Traga todos os documentos necessários

mencionados acima ("O que você vai

precisar") com você.

Encontre o escritório mais próximo

consultando a seguinte lista:

Quando for ao oftalmologista, não se
esqueça de trazer seus óculos ou lentes
de contato (se for o caso).

Óculos

Escritórios de Misrad HaRishui

Licença Temporária
A licença temporária será válida por 6

meses. Dentro de 2-3 meses após a

emissão de sua licença temporária, você

receberá a carteira de motorista

permanente.

Preciso de ajuda? Contate-Nos:

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

Oftalmologista

Misrad HaRishui

Sua licença temporária NÃO é válida até

que você comprove o pagamento. Você

pode pagar por telefone discando *5678,

nos correios ou online.

Pague a taxa

(Ministério de Transportes)

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/resolucao-de-problemas/?lang=pt-br
https://ecom.gov.il/voucherspa/input/209?language=en

