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Assistência financeira (Sal Klita)

Cronograma e Elegibilidade:

Para facilitar a absorção de novos imigrantes, o Estado de Israel
concede alguns benefícios. A concessão dos benefícios varia de

acordo com o status do Oleh, passado israelense, idade e situação
familiar. Você pode encontrar aqui uma orientação geral sobre

elegibilidade e período de validade dos benefícios. Observação: Não
há garantia de que você receberá todos os benefícios. Cada caso

é considerado individualmente por Misrad HaKlita. 

 BENEFÍCIOS
הטבות: זכאות ופרטים
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Voo Aliah gratuito

Transporte gratuito do aeroporto

Cartão SIM israelense

Seguro de saúde gratuito

Programa Aliah

Ulpan

Desconto no imposto de propriedade local (arnona)

Auxílio aluguel

Merkaz Klita

Benefícios alfandegários

Imposto sobre carros desconto

Desconto de imposto sobre
compra de imóvel

Auxílio na mensalidade da universidade

Auxílio hipoteca

Redução de creche

Imposto de renda
estrangeiro

Desconto no imposto de renda

Benefícios:

A passagem aérea de ida para Israel aplica-

se somente ao voo Aliah. Se você reservou

e pagou seu próprio bilhete, não receberá

um reembolso. 

Passagem aérea 

Oleh Chadash Ezrach Oleh Katin Chozer Shinui Status

Quem pode ser elegível?



passou menos de 24 meses
(consecutivos ou cumulativos) em Israel
nos 3 anos anteriores à sua Aliá 
passou menos de 3 anos em Israel nos 7
anos anteriores à sua Aliá 

O Sal Klita é pago em 6 pagamentos mensais
na sua conta bancária israelense. Olim
Chadashim e Ezrachim Olim receberão sua
primeira parte como um pagamento inicial
em dinheiro na chegada ao aeroporto, o
restante será transferido para sua conta
bancária israelense. Um Katin Chozer ou
alguém que faz mudança de status em israel
não receberá o primeiro pagamento no
aeroporto, mas receberá todos os
pagamentos por transferência bancária. O
valor varia de acordo com vários fatores,
como idade e situação familiar. Você pode
calcular aqui quanto provavelmente
receberá:  
Você é elegível para o Sal Klita se: 

Um Katin Chozer recebe o Sal Klita somente
se ele passou menos de 1 ano em Israel
antes da Aliá (exceções podem ser feitas
para programas de estudo reconhecidos).
 Os pagamentos são feitos entre os dias 1 e
15 do mês. Se você sair de Israel durante o
recebimento deste benefício, os pagamentos
serão interrompidos. Depois que você
retornar a Israel, os pagamentos continuarão
automaticamente. Se você passar mais de 1
ano fora de Israel após sua Aliá, você não
receberá mais pagamentos de Sal Klita. 

Se você tiver solicitado a Agência Judaica

com antecedência, receberá um táxi do

aeroporto para sua primeira residência

gratuitamente. 

Transporte do aeroporto 

Assistência Financeira (Sal Klita) 

Ao chegar ao aeroporto, você receberá um

cartão telefônico israelense com minutos

grátis para chamadas e franquia de dados

de internet. O cartão telefônico é gratuito

por 3 meses.

Cartão Telefônico

https://www.gov.il/Apps/Moia/OnlineForms/entitlementCalc/en


ב ג

Adultos Olim recebem curso de hebraico

gratuitamente por até 6 meses. O endereço

em sua Teudat Zehut determinará a área

onde você estudará. O primeiro Ulpan deve

ser atendido dentro de até 18 meses após a

Aliah. Para receber o reembolso integral,

você deve comparecer a pelo menos 80%

das aulas. Para obter um certificado no final

do curso, você deve fazer o exame final.

Existe uma opção para um segundo Ulpan

dentro de 10 anos após a Aliah, mas

apenas um dos dois pode ser um Ulpan

privado. Para mais detalhes clique aqui

e/ou entre em contato conosco. As

crianças do 1º ao 12º ano podem receber

aulas adicionais de hebraico no primeiro

ano após a Aliá. 

Ulpan hebraico 

Merkaz Klita
Mediante solicitação, Olim até 55 anos

podem ter direito a residência temporária

em um centro de absorção (Merkaz Klita)

pagando um aluguel abaixo do valor de

mercado por até 6 meses. Katin Chozer,

Ezrach Oleh ou oleh que faz Aliah de Israel

provavelmente não receberão o benefício

do Merkaz Klita. 

Durante os primeiros 6 meses após a Aliah,

você receberá gratuitamente o seguro

básico de saúde, fornecido por um dos

convênios a sua escolha. Mais detalhes

sobre Planos de Saúde em Israel você

pode encontrar aqui: 

Este benefício se aplica a quem não tem

renda. Se você estiver desempregado após

os primeiros 6 meses e receber apoio de

renda de Misrad HaKlita (Dmei Kiyum),

poderá obter seguro de saúde por mais 6

meses gratuitamente, para isso você deve

notificar o Bituach Leumi. 

Plano de Saúde 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/firststeps_guides_tuota/he/Ulpanim_EN.PDF
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Portuguese/K2102_KLITA_FIRSTSTEPS_HMO_PORTUGUESE.pdf


Programa Aliá para Jovens Olim 
Nos primeiros 5 meses, os jovens Olim (18-

35 anos) podem ser elegíveis para

participar de certos programas, como:

cursos de hebraico em um Kibutz ou

cidade, preparação para estudos

universitários, orientação para emprego ou

preparação para recrutamento na IDF. Para

ter uma ideia dos programas/custos, clique

aqui:        Em caso de status shinui, verifique

a elegibilidade com Misrad Haklita. 

Se você aluga ou possui uma propriedade,

você deve pagar Arnona (imposto local de

propriedade). Geralmente há um desconto

para Olim de 70-90% (para até 100 m²).
Este benefício pode ser usado por 12

meses nos primeiros 2 anos após a Aliá. 

Desconto de imposto de
propriedade local 

Você pode trazer 3 remessas de

eletrodomésticos e utensílios domésticos,

isentos de impostos para Israel. Esses

benefícios se aplicam até 3 anos após a

Aliá. Extensões são concedidas em casos

excepcionais, como serviço militar, estudo

em tempo integral ou estadia de 6 meses

no exterior. Se for um antigo residente

temporário A1, primeiro precisa abrir um

processo junto da Autoridade Aduaneira

para esclarecer o seu caso. Não traga

nenhuma remessa antes desse

esclarecimento. 

Benefícios alfandegários 

Há um desconto de imposto sobre a renda

obtida em Israel nos primeiros 3,5 anos

após a Aliá. Em Israel, a redução de

impostos é determinada por um sistema de

pontos. O desconto diminui ao longo do

tempo da seguinte forma: 

Primeiro 1,5 ano: 3 pontos 

1,5-2,5 anos: 2 pontos 

2,5-3,5 anos: 1 ponto 

Isenção de Imposto de Renda 

https://archive.jewishagency.org/sites/default/files/Inside%20the%20Jewish%20Agency/Aliyah_Programs_for_Youth_2021.pdf


Desconto de imposto de carro 

O benefício é válido por 3 anos 

Você precisa de uma carteira de

motorista estrangeira válida emitida

pelo menos 3 meses antes da Aliah 

Você precisa de uma carteira de

motorista israelense válida

Aplica-se apenas à compra de um carro

novo 

Você não tem permissão para vender o

carro por 5 anos (a menos que você o

venda para outro Oleh)

Somente você e seu cônjuge podem

dirigir o carro 

Há uma taxa de imposto reduzida se você

comprar um carro novo em Israel ou

importar um carro do exterior. Considere as

seguintes condições: 

Importar um carro é um processo

complexo. Confira todas as regras,

regulamentos e custos para avaliar se vale

a pena.

Isenção de Imposto de Renda
Estrangeiro 
Se tem renda (ativa ou passiva) no exterior,

provavelmente é elegível para incentivos

fiscais nos primeiros 10 anos de sua Aliá.

Pode haver restrições se você viveu em

Israel antes da Aliá 

A partir do 8º mês de sua Aliah, você

receberá assistência de aluguel por até 5

anos a partir da data de sua Aliah. A quantia

depende do seu status familiar e do

número de anos que você residiu em Israel

anteriormente. Mais informações e uma

tabela com valores você encontra aqui

(somente hebraico): 

Assistência de aluguel 

Desconto em creche 
Você pode ter direito a uma redução na

creche para Maon ou Mishpachton nos

primeiros 2 anos. O Maon ou Mishpachton

deve ser reconhecido pelo Ministério da 

https://www.gov.il/he/Departments/General/rental_assistance_to_olim
http://apps.moital.gov.il/SearchDayCare


Até 23 anos: Mechina (curso

preparatório) 

Até 27 anos: Graduação (BA)

Até 30 anos: Pós-graduação e Mestrado

(MA)

Os alunos de mestrado podem receber

até 1 ano de Hashlamot (aulas de pré-

requisito) pagos 

Com base na sua idade, a assistência de

matrícula está disponível para diferentes

programas de estudo se a instituição for

reconhecida pela Autoridade Estudantil: 

Para receber o benefício, você deve iniciar

seus estudos em até 3 anos após a Aliá. O

exército e Sherut Leumi não são contados

nos 3 anos. 

Auxílio Universitário 

Aprendizagem em um Ulpan (mínimo

24h/semana)

Estar registrado com Misrad HaKlita ou

Sherut HaTaasuka como desempre-

gado e procurando um emprego 

Economia (Tamat). Para verificar se seu

Maon ou Mishpachton é reconhecido,

clique aqui: Para receber o benefício, cada

pai deve preencher um dos seguintes

critérios:

Além do desconto para Olim, uma redução

adicional pode ser aplicada com base na

renda dos pais. 

Desconto de imposto de
compra de propriedade 

A compra deve ser concluída dentro de

7 anos após Aliah 

Você deve usar a propriedade

pessoalmente, ou seja, como sua casa

ou como seu negócio 

O benefício pode ser usado apenas

uma vez para um imóvel residencial e

uma vez para um imóvel comercial 

Para ser elegível para receber o benefício

do imposto de compra de imóvel reduzido,

você deve atender às seguintes condições: 

https://daycareclasssearch.labor.gov.il/


Anotações importantes: 

Preciso de ajuda? Contate-Nos:

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

Não podemos garantir todos os benefícios

mencionados em cada caso, pois a

concessão de benefícios depende de

muitos fatores, como idade, passado

israelense, situação familiar, etc. Você

pode obter informações detalhadas sobre

seus benefícios específicos durante a

entrevista com seu shaliach antes da Aliah

e com Misrad HaKlita quando estiver em

Israel. 

Caso Individual 

Desconto de hipoteca 
Nos primeiros 15 anos, você pode ser

elegível para baixas taxas de juros ao

comprar seu primeiro imóvel em Israel. Se

seu cônjuge possui ou possuía uma

propriedade em Israel, você não receberá o

desconto. De qualquer forma, é

recomendável verificar as taxas de juros,

pois você pode obter taxas ainda melhores,

independentemente do benefício Aliah. 

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

