
Passaporte estrangeiro 

Mais detalhes sobre a apostila podem ser

encontrados aqui: 

O que você vai precisar: 

O passaporte deve ser válido por pelo

menos 1 ano. 

Você precisa apesentar antecedentes

criminais de todos os países dos quais

tenha cidadania, e também daqueles

onde residiu por mais de um ano (após os

18 anos de idade). Você pode encontrar

mais informações sobre cada país aqui: 

Se você é elegível para fazer Aliah, mas não tem certeza se é a
escolha certa para você, o visto de Residente Temporário (visto A1)
pode ser uma boa alternativa. Aqui você encontrará a lista dos
documentos necessários e instruções sobre como solicitar o visto A1.
Se você estiver pensando em fazer Aliah posteriormente, leia
atentamente as observações no final deste guia. 

RESIDENTE TEMPORÁRIO -
VISTO A1

Certidão de Nascimento 
com Apostila 

Se você foi casado mais de uma vez, você

precisa enviar as certidões civis de todos

os casamentos (não substituível por

Ketubah ou a Sentença Judicial de

Divórcio). 

Certidão de casamento/
divórcio/óbito com apostila 
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Antecedentes Criminais com
Apostila de Haya 

Aliah - Processo
Administrativo 

Aliah Klita - Primeiros Passos 

O Processo de Aliah para Klita 

Plano Klita 

Você está aqui

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Portuguese/A1202_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_APOSTILLE_PORTUGUESE.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Portuguese/A1201_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_CRIMINALRECORD_PORTUGUESE.pdf


Você deve enviar uma carta informando

sua origem judaica. Esta carta deve

atender às condições estritas que são

explicadas aqui: 

Observações importantes: 

Você não receberá passaporte israelense.

Além disso, a identidade de A1 (Teudat

Zehut temporária) não pode ser usada para

viajar para o exterior. Você terá que viajar

com seu passaporte estrangeiro. 

Se você estiver no exterior, ligue para o

Global Center da Agência Judaica. Você

pode encontrar o número de telefone do

seu país aqui:         Se você estiver em Israel,

marque uma entrevista com o Ministério

do Interior da sua cidade.

Pedido de visto 

Como Solicitar o Visto: 

Prova do Judaísmo 

Documentos adicionais 
Documentos adicionais podem ser

solicitados. 

O visto A1 é válido por 1 ano e pode ser

renovado anualmente. 

Validade 

Para um portador de visto A1, não há

obrigação de servir no exército. 

Serviço Militar 

Você não receberá nenhum benefício da

Aliah, como Sal Klita, incentivos fiscais,

Ulpan gratuito, seguro de saúde etc. 

Benefícios Aliá 

Passaporte israelense 

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Portuguese/A1200_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_PROOFJUDAISM_PORTUGUESE.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Portuguese/A1100_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_PELIMINARYPHASE_AGENCYNUMBERS_PORTUGUESE.pdf


Preciso de ajuda? Contate-Nos: 

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

Você deve providenciar um seguro de

saúde privado por toda a sua estadia em

Israel. 

Plano de saúde 

Se você decidir fazer Aliah depois de ter

sido residente temporário, deve considerer

que sofrerá uma diminuição em seus

benefícios se permanecer em Israel: 

• 2 anos cumulativos nos últimos 3 anos, ou

• 3 anos cumulativos nos últimos 7 anos 

Impacto nos Benefícios
Futuros 

Após 6 meses em Israel, você deve pagar

Bituach Leumi (previdência nacional). 

Bituach Leumi

http://www.shivat-zion.com/trouble-shooting

