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International Move Checklist
 .1האם הדרכון תקף ומעודכן? חדש הדרכון ופעל לקבל ויזה רלוונטית למדינת היעד .............................................................
 .2למד ,קרא וחקור אודות מדינת היעד לרבות שפה ,מנהגים ,חגים ,בריאות ,מטבע ,היסטוריה ואנשים .....................................
 .3הכן משפחתך לקראת המעבר -שתף המשפחה בידע שצברת אודות מדינת היעד ..............................................................
 .4במעבר למדינה בה השפה שונה מזו המדוברת מומלץ להתכונן ולהכין את בני המשפחה )שיעורים וכו'( .................................
 .5חפש ופעל למציאת מקום מגורים במדינת היעד -מומלץ למצוא סוכן נדל"ן מקומי ולקבוע מראש את דרישות הבית והסביבה ......
 .6הכן נסיעה מקדימה למדינת היעד למציאת בית ולימוד הסביבה ......................................................................................
 .7קבע פגישה עם יועץ מס להבנה והכנת נושאים כגון מסים ,משכורות ,דיווחים שותפים ופתיחת חשבון בחו"ל ...........................
 .8פתח חשבון בנק במדינת היעד בין אם באמצעות הבנק הנוכחי ו\או בנק חלופי במדינת היעד .הכן הניירת הדרושה ..................
 .9למד אודות זכאותך למשלוח חפצים אישיים מטעם החברה המעסיקה לרבות נפח\ משקל מאשורים ......................................
 .10הזמן נציג מטעמינו לפגישת הכרות ,הערכת נפח\ משקל המטען וזמנים למשלוח ימי\ אווירי כמו גם קבל עלויות משלוח ..........
 .11הכן רשימה של מוצרי חשמל שברצונך לשלוח ואשר יתאימו לדרישות החשמל במדינת היעד .............................................
 .12למד אודות אפשרוית ועלויות אחסנה לחפצים שלא תרצה לשלוח ..................................................................................
 .13רכוש מוצרים שתזדקק להם במדינת היעד .לפני כן למד אודות חוקיות המכס ומה מותר ואסור לשלוח .................................
 .14למד אודות תחבורה ציבורית במדינת היעד ...................................................... ........................................................
 .15קבע מועד לאריזה ושילוח חפציך האישיים בהתאם לזמן המשלוח ולוחות הזמנים הרלוונטיים ............................................
 .16בחן את פוליסת הביטוח הרפואי שלך ושל בני משפחתך והרחב כך שיהיה תקף במדינת היעד ...........................................
 .17למד והכן רשימה מסודרת של גורמי בריאות והצלה במדינת היעד במקרה חרום לרבות כתובות ומספרי טלפון ......................
 .18למד וחקור שוב את חוזה העסקה שלך במדינת היעד .הצף שאלות שיכולות להסיר ככל שניתן אי וודאות .............................
 .19למד אילו חיסונים נדרשים במדינת היעד )במידה ויש כאלו קבע מועד לחיסון כל בני המשפחה( ..........................................
 .20למד היטב את נושא הבריאות במדינת היעד )קופ"ח ,רופא שיניים ,מוקד עזרה ראשונה וכו'( ..............................................
 .21הכן רישון נהיגה בינלאומי לשני בני הזוג .שים לב ,רישיון הנהיגה הישראלי אינו מספיק .....................................................
 .22הכן אנשי קשר ובצע מספר שיחות טלפון ו\או פגישות עם מעסיקך במדינת היעד ..............................................................
 .23למד אודות סידורי האבטחה במדינת היעד .הכן רשימה מסודרת של הגורמים הרלוונטיים לרבות משטרה מקומית וכו'.......... .
 .24הכן נסיעת המשפחה בצורה המפורטת שאפשר למניעת חוסר וודאות עם הגעתכם ..........................................................
 .25הזמן מלון או מקום מגורים זמני עד להגעת המטען למדינת היעד ומעבר למגורי קבע ........................................................
 .26הכן מקום מגורים לימים שלאחר האריזה ושילוח החפצים האישיים ................................................................................
 .27רכוש ספרים וחוברות אודות מדינת היעד )תרבות ,שפה ,מנהגים ,חגים ,התנהגויות ,תרבות עסקית וכו'( .............................
 .28למד את התרבות העסקית במדינת היעד ......................................................... ........................................................
 .29קבל ורכוש תרופות נדרשות שיספיקו לתקופה של לפחות חצי שנה ולמד את התרופות המקבילות במדינת היעד ...................
 .30הכן רשימת הוצאות ותשלומים שיש להמשיך לשלם גם בהעדרך את הארץ .....................................................................
 .31הכן בצורה מדוייקת את רשימת החפצים שתשאו איתכם )אמור להספיק עד הגעת המטען( ...............................................
 .32הכן את הנסיעה לשדה התעופה וכן הנסיעה משדה התעופה במדינת היעד למקום מגורכים הזמני ......................................
 .33עבור שוב על כל הניירת שברשותך וודא שהכל קיים וסרוק הכל על גבי דיסק חיצוני שתישא איתך לרבות צילומי דרכונים ........
 .34ידע את מכריך על המעבר הצפוי והכן רשימת קשר מסודרת של בני משפחה וחברים שנשארו בארץ ...................................
 .35שמור על קשר עם חברתינו לצורך שובך הביתה בעוד מספר שנים ................................................................................
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