
Quem é um Toshav Chozer? 

Cidadão israelense 

Não ter recebido benefícios como Toshav

Chozer nos últimos 10 anos. 

Ter cidadania israelense no momento da

chegada a Israel.

Não ter permanecido em Israel por mais

de 4 meses (consecutivos ou cumulativos)

nos últimos 2 anos. 

Se você é israelense, viveu em Israel e agora vive no exterior, pode ser
elegível para o status de Toshav Chozer (o Residente que Retorna).
Como um Toshav Chozer você tem direito a certos benefícios. Veja a
seguir os requisitos. 
 

RESIDENTE QUE RETORNA
TOSHAV CHOZER

Ser maior de 18 no dia do seu retorno a

Israel. 

Maiores de 17 anos 

Estar vivendo no exterior por pelo menos

2 anos (não como um emissário

israelense). 

2 anos no exterior
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Visitas a Israel

Aliah - Processo
Administrativo 

Aliah Klita - Primeiros Passos 

O Processo de Aliah para Klita 

Plano Klita 

Você está aqui

Para ser considerado Toshav Chozer você deve atender aos
seguintes critérios: 

Assistência Toshav Chozer 

Por Chadash Assistance 
Não ter recebido benefícios como Oleh

Chadash nos últimos 2 anos. 



Solicitação  Online 

Seis meses antes de retornar a Israel, você

deve contatar o Misrad haKlitah e solicitar

um conselheiro de absorção pessoal para

obter a Teudat Toshav Chozer: 

Você deve preencher este formulário de

inscrição on-line: 

Se você não se registrou on-line antes

do seu retorno, você deve preencher

um questionário, apresentar seus

passaportes e identidade atualizados,

juntamente com os documentos

necessários para a solicitação.

Se você chegar a Israel com filhos e

sem o outro genitor, o pai ausente

precisa preencher um formulário na

presença de um cônsul israelense: 

Solicite benefícios para o primeiro ano de

readaptação em Israel:        Por favor, esteja

ciente de que uma conta bancária

israelense é necessária para receber

assistência financeira. Além disso, atenção: 

Depois de retornar a Israel, o Misrad HaKlita

emitirá um certificado (Ishur Toshav

Chozer). Este certificado permite que você

continue recebendo apoio financeiro no

processo de reabsorção:

Requerimento do Status 

Passo a passo do processo: 

Solicitação de benefícios 

Após aproximadamente 2 semanas, você

será notificado se tiver cumprido os

requisitos de elegibilidade. 

Avaliação de Elegibilidade 

Certificado Toshav Chozer 

https://www.gov.il/en/departments/Bureaus?OfficeId=27db3169-ab0e-490c-af70-6d03133cb1f3
https://www.gov.il/Apps/Moia/ReturningNew/registration
https://www.gov.il/BlobFolder/service/application_for_recognition_as_returning_resident/en/Updated%20manual%20form%20(1).pdf
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=histaglut@moia.gov.il
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/returning_residents_whois/en/Tazir_toshavhozer.pdf
https://www.gov.il/en/departments/Bureaus?OfficeId=27db3169-ab0e-490c-af70-6d03133cb1f3


Se você deixou Israel sem notificar Bituach

Leumi, você pode ter dívidas que se

acumularam ao longo dos anos de sua

ausência. Recomendamos que você entre

em contato com a Bituach Leumi para

verificar possíveis dívidas relativas ao seu

seguro social: 

Se você não pagou suas dívidas

previdenciárias enquanto esteve no

exterior, você possivelmente não será

elegível para o seguro de saúde após o seu

retorno. Durante o período de espera pelo

Ishur Toshav Chozer em Israel, você deve

providenciar um seguro privado. As

crianças são imediatamente elegíveis para

o seguro nacional de saúde. 

Você pode esclarecer sua situação no

seguro nacional de saúde (Bituach Leumi): 

Notas importantes: 

Possíveis Dívidas 

Preciso de ajuda? Contate-Nos:

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

Seguro de saúde 

Ajuda com formulários 
Se você encontrar dificuldades para

completar os formulários acima

mencionados, entre em contato conosco. 

https://www.gov.il/en/Departments/Guides/returning_residents_about_health
https://www.btl.gov.il/English%20Homepage/TargetPopulation/ReturningResident/Pages/default.aspx
http://www.shivat-zion.com/resolucao-de-problemas/?lang=pt-br

