
Estamos aqui, para que vocês se sintam em casa!
Todas as informações para uma integração fácil
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Ministério da Aliá e da Integração
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Queridos olim, sabemos que não é fácil começar 
uma nova vida,

Por isso nós estamos aqui!
O Ministério da Aliá e da Integração é responsável pela ajuda 
que o Estado de Israel dá para vocês, olim e toshavim chozrim 
(residentes que retornam)*, desde a fase da preparação inicial até 
sua integração e o entrosamento em todas as esferas da vida na 
sociedade israelense.

Neste folheto se encontram todas as informações necessárias 
quando aterrissam em Israel e nos seus primeiros dias, para que 
possam receber os serviços aos quais têm direito.

Bem-vindos!

* Para quem é olê, cidadão olê, menor de idade que retorna e 
residente que retorna
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Vão embarcar?
Certifiquem-se de que os seguintes documentos 
estão com vocês e não foram despachados com 
as malas:
· Passaporte com visto de olê
· Certidão de nascimento (original) 

Atenção: Se os dados pessoais na certidão de nascimento 
forem diferentes dos dados pessoais no passaporte, é preciso 
apostilar* a certidão de nascimento.

· Certidão de Casamento apostilada*
· Documentos que comprovem a ligação com o judaísmo
· Certificado de divórcio apostilado* (se for o caso)
· Certidão de óbito do cônjuge (se for o caso)
· Curatela – se seus filhos tiverem necessidades especiais, 

precisar de curador e tiver mais de 18 anos Carta do Sheliach 
de Aliá – se a tiverem.

· Qualquer documento pessoal que possa atestar quanto a sua 
situação e que achem ser relevante

* Alguns países não participam do acordo para apostilas, por isso é 
preciso verificar com o sheliach de aliá o que deve ser feito no lugar.
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Ao pousarem no Aeroporto Ben Gurion, estes são os 
serviços que lhes serão prestados:
Acompanhamento pessoal – antes do controle de passaportes, um 
representante do Ministério da Aliá e da Integração irá encontrá-los 
e acompanhá-los durante o processo. Se nosso representante não 
os encontrou, dirijam-se ao setor de controle de passaportes ou de 
fronteiras ou, ainda, ao balcão de Informações na área das esteiras de 
bagagens, onde terão prazer em ajudá-los a localizá-lo.
Lanche, atendimento de enfermagem, sala para mães e bebês, e 
um telefonema para Israel – ao seu dispor no terminal do Ministério 
da Aliá e da Integração.
Novos documentos – no terminal será emitido o certificado de imi-
grante (Teudat Olê) ou o certificado de elegibilidade para a família,  (fi-
lhos solteiros até os 21 anos de idade serão registrados na teudat olê 
da família), carteira de identidade (teudat zeut) provisória ou o extrato 
do Registro da População, certificado de inscrição no Kupat Cholim 
plano de saúde); formulário para abertura de conta bancária.
Bolsa de integração (sal clitá) – a assistência financeira é dada sob 
a forma de ajuda de custo durante os seis primeiros meses de estadia 
em Israel. Esta ajuda é dada em sete parcelas.
Por terem direito ao sal clitá, vocês receberão o primeiro pagamento 
adiantado em dinheiro.
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No  do Paga-
mento casais

Família 
monopa-

rental
Indivíduo

Casais em 
idade de 
pré-apo-
sentado-

ria 

Família 
monopa-
rental em 
idade de 
pré-apo-

sentadoria

Solteiro 
em idade 

de pré-
-aposen-

tadoria 

Casais de 
aposenta-

dos

Aposenta-
do mono-
parental

Indivíduo 
aposen-

tado

Filhos 
de 0 a 4 

anos

Filhos 
de 4 a 18 

anos

Filhos de 
18 a 21 

anos

Adicio-
nal para 
família 

com seis 
pessoas

Dinheiro no 
Aeroporto 
Ben Gurion

2.500 2.300 1.250 2.500 2.300 1.250 2.500 2.300 1.250 250 250 250 0

Comple-
mento ao 
aeroporto 
na conta 
bancária

3.810 1.460 1.431 3.641 1.491 1.440 3.598 1.454 2.186 3.024 2.995 3.034 0

Pagamento 1 4.810 4.334 2.628 6.189 5.207 3.348 3.840 3.355 2.656 1.273 667 1.054 839
Pagamento 2 4.810 4.334 2.628 6.189 5.207 3.348 3.840 3.355 2.656 1.273 667 1.054 839
Pagamento 3 4.810 4.334 2.628 6.189 5.207 3.348 3.840 3.355 2.656 1.273 667 1.054 839
Pagamento 4 4.810 4.334 2.628 6.189 5.207 3.348 3.840 3.355 2.656 1.273 667 1.054 839
Pagamento 5 4.810 4.334 2.628 6.189 5.207 3.348 3.840 3.355 2.656 1.273 667 1.054 839
Pagamento 6 4.810 4.334 2.628 6.189 5.207 3.348 3.840 3.355 2.656 1.273 667 1.054 839
Sal clitá por 

olê 35.170 29.824 18.449 43.275 35.033 22.778 29.138 23.884 19.372 10.912 7.247 9.608 5.034
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Seguro de saúde e Kupat Cholim – como novos imigrantes (Olim Chadashim), vocês têm direito ao segu-
ro de saúde desde o dia da obtenção do status de olê. Para exercer esse direito, vocês devem se inscrever em 
um dos Kupot Cholim. É possível inscrever-se no Kupat Cholim de sua escolha no Aeroporto, gratuitamente,  
ou em uma das agências do Bank HaDoar (o Banco dos Correios) espalhadas pelo país (por uma taxa simbólica e com 
ambos os cônjuges presentes), ou depois de três semanas do dia do recebimento do status de olê, no site do Bituach 
Leumi (gratuitamente). Recomendamos decidir a qual Kupat Cholim vocês querem aderir antes da imigração para Israel.  
Importante, o registro no Kupat Cholim deve ser feito em até 90 dias a partir da data de aliá. Depois desse período, o 
registro é feito no Bituach Leumi – o Instituto de Seguro Social.
Sua bagagem – quando terminarem todos os procedimentos, vocês poderão descer e retirar sua bagagem, acompa-
nhados pelo representante do Ministério da Aliá e da Integração.
Transporte gratuito desde o aeroporto – vocês têm direito a um transporte único gratuito com sua bagagem pes-
soal ao destino que desejarem. Atenção: se o destino for Eilat e seus arredores, e vocês desejarem viajar para lá de 
avião, precisamos ser informados cerca de duas semanas antes da data da Aliá.

Sua primeira casa em Israel
Nos primeiros dias vocês podem ficar na casa de amigos ou parentes, ou em um apartamento alugado ou comprado 
previamente.
Se desejarem participar dos programas de integração da Agência Judaica, como Centros de Absorção, Primeira Casa 
na Pátria e similares, é preciso coordenar isto com a Agência Judaica antes da Aliá.

A quem se dirigir ?
Aos escritórios da Agência Judaica onde moravam no seu país de origem, ou ao Global Center –  
http://www.jewishagency.org/Global_Center
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O que fazer nos primeiros dias em Israel?
Abrir uma conta bancária – vocês precisam abrir uma 
conta no banco. Recomendamos fazer isso o quanto antes, 
para depositarem o dinheiro da ajuda e para receber nessa 
conta as pensões do Bituach Leumi às quais têm direito. 
Para abrir uma conta bancária familiar é preciso registrar os 
dois cônjuges.
Atenção: há bancos que exigem o número de cadastro no 
imposto de renda no país de origem. Na rússia: INN, nos EUA: 
SSN, no resto do mundo: TIN (número de identificação fiscal).
Levem a teudat olê para abrir a conta. Se um dos cônjuges 
não puder ir ao banco, o cônjuge que vai ao banco deve levar 
uma procuração feita por um notário, do cônjuge outorgante.
Lembre-se, vocês devem fazer um depósito único de, pelo 
menos, um shekel para que a conta bancária fique ativa e o 
Ministério possa transferir o dinheiro da ajuda sem problemas.
Além disso, vocês devem voltar ao Ministério da Aliá e da 
Integração com um formulário com seus dados bancários, 
assinado pelo banco, para que o dinheiro da ajuda possa ser 
transferido a essa conta.

A quem se dirigir?
Bancos comerciais de Israel, à sua escolha. Recomendamos 
ir à agência bancária mais próxima de sua residência.
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Ida ao Ministério da Aliá e da Integração – teremos prazer em lhes ver 
nos nossos escritórios para dar todas as informações necessárias sobre 
o sal clitá ou hachnassa – garantia de renda, ajuda de aluguel, opções 
para educação dos filhos, informações sobre ulpanim de hebraico e as 
opções de ajuda de outros ministérios. 
Para que a transferência do dinheiro da ajuda do Ministério da Aliá 
e da Integração a qual vocês têm direito possa ser feita, deem ao seu 
consultor pessoal de integração no Ministério da Aliá e da Integração o 
certificado de abertura de conta, além da prova de depósito de alguma 
quantia, provando que a conta está ativa.

Registro no ulpan de hebraico – saber hebraico é essencial para uma 
boa integração, e recomendamos estudar o idioma nos primeiros meses 
depois da aliá. É importante que vocês saibam o direito a estudos de 
hebraico no ulpan é válido por 18 meses, a partir da data da aliá. Dados 
adicionais se encontram na tabela na página 10 deste panfleto. 

A quem se dirigir?
Consultores de integração. Este folheto tem uma lista das 
representações mais próximas de você.

Carteira de identidade e passaporte israelenses – quando vocês 
chegam no aeroporto com o visto de olê, pode ser que um representante 
do Ministério da Aliá e da Integração emita para vocês, na sala de 
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imigração do Aeroporto Ben Gurion, uma carteira de identidade – teudat zeut – provisória, válida por três meses.  Se 
por qualquer motivo a teudat zeut provisória não foi emitida no aeroporto, vocês receberão um formulário de registro 
para a Secretaria de Registro Civil, para que possam ir a uma de suas representações e fazer uma teudat zeut definitiva 
(em Israel as carteiras de identidade são biométricas, vejam a seguir).

Documentação biométrica – atualmente Israel emite documentações biométricas. Há dois tipos de documentos 
biométricos: carteira de identidade e documento de viagem (passaporte ou certificado de transição). Cidadãos que 
foram às  representações da Autoridade de Registro Civil e Imigração  para fazer a teudat zeut ou passaporte, só 
receberão  documentação biométrica. 

Para receber o passaporte ou a carteira de identidade definitivos, é preciso ir a uma das agências da Autoridade de 
Registro Civil e Imigração (o melhor é agendar antes), preencher os formulários necessários e pagar a taxa. É preciso 
levar a carteira de identidade temporária recebida no aeroporto. O passaporte e/ou a carteira de identidade biométrica 
serão enviados por correio em três semanas.

É preciso levar os documentos a seguir: teudat olê, certidão de nascimento, certidão de casamento, divórcio ou 
certidão de óbito do cônjuge, se for o caso, o formulário recebido no aeroporto e os passaportes de todos os membros 
da família.  Pode ser que precisem mostrar o contrato de aluguel. 

A quem se dirigir? 
Autoridade de Registro Civil e Imigração: Telefone: *3450 Website:  www.piba.gov.il



10  |  Todas as informações para uma integração fácil

Transferência da carteira de habilitação estrangeira para carteira de habilitação israelense – Olim chadashim 
podem conduzir em Israel com carteira de habilitação estrangeira válida e durante um ano a partir da data de entrada 
no país, em veículos da mesma categoria da sua licença, se tiverem a idade necessária para receber a carteira de 
habilitação. Para continuar a dirigir depois desse ano, é preciso transferir a carteira de habilitação estrangeira por uma 
carteira israelense dentro de três anos do dia da aliá, e isto só se a carteira foi emitida antes do recebimento do status 
de olê chadash e antes da entrada em Israel. Deve-se fazer a transferência da carteira de imigração estrangeira para 
a carteira israelense da seguinte forma:

1. Olim chadashim que têm uma carteira de habilitação estrangeira, e ainda não se passaram cinco anos do dia da 
emissão da carteira estrangeira – precisam fazer a prova prática de controle do carro (test), mas não precisam 
fazer o exame médico e o exame de vista. 

2. Olim chadashim que têm uma carteira de habilitação estrangeira, e se passaram cinco anos ou mais da sua 
emissão – podem receber a carteira de habilitação israelense imediatamente, sem precisar fazer a prova prática 
no carro e sem precisar fazer exame médico e exame de vista (a não ser que a idade do requisitante seja 70 anos 
ou acima, e que não estejam dispensados do exame médico e de vista). Em todo caso, o dono da carteira de 
habilitação deve usar óculos ou lentes de contato se precisar, e notificar a Autoridade Licenciadora sobre qualquer 
problema médico que possa prejudicar a sua habilidade de dirigir.

Atenção: de acordo com as diretrizes da Autoridade Licenciadora, as carteiras de habilitação devem ser traduzidas 
e notarizadas em Israel, excluindo carteiras de habilitação emitidas em países de língua inglesa e árabe. 

A quem se dirigir?
Para saber mais sobre o processo de transferência da carteira de habilitação, fale com a central nacional do Ministério do 
Transporte e Segurança nas Estrados, no número +5678, ou entre no site do Ministério do transporte: rishuy.mot.gov.il
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Havtachat Hachnassa – garantia de renda
Quando o pagamento do sal clitá terminar, um olê sem família ou uma família podem ter 
direito a receber “havtachat hachnassa” – garantia de renda – do Ministério da Aliá e da 
Integração. Um olê ou uma família de olim que não tem direito, por diversas razões, a receber 
o sal clitá de acordo com as diretrizes para o recebimento, pode ter direito a esse benefício. 
Os dados e as condições de elegibilidade podem ser recebidos no seu primeiro encontro com 
o consultor pessoal de integração.

Pensão do Bituach Leumi
Pensão para crianças – Depois de entregarem ao representante do Ministério da Aliá e 
da Integração o número da sua conta bancária, seus dados serão passados para o Bituach 
Leumi, para que vocês possam receber a pensão para crianças de forma automática, direto 
na conta. Se a pensão para crianças não for transferida para a conta, contatem o Bituach 
Leumi imediatamente.

Pensão para idosos – Falem com o Bituach Leumi para verificar a elegibilidade e obter os 
dados sobre a pensão para idosos. Levem os seguintes documentos: Teudat zeut ou o extrato 
do Registro da População, teudat olê e documentos que provem sua situação financeira.

A quem se dirigir?
Bituach Leumi www.btl.gov.il | *6050



12  |  Todas as informações para uma integração fácil

Serviços, informações e auxílios no primeiro ano de aliá
Assunto Forma de ação A quem se dirigir

Teudat zeut – carteira de 
identidade

Quando vocês fazem aliá, a representação do Ministério da Aliá e da Integra-
ção no aeroporto Ben Gurion tem autoridade para emitir uma teudat zeut 
temporária ou o extrato do registro da população emitido pela Autoridade de 
Registro Civil e Imigração. Para a emissão da teudat zeut definitiva, é preciso 
ir à representação da Autoridade de Registro Civil e Imigração mais perto do 
seu local de residência. 

Autoridade de Registro Civil 
e Imigração  www.piba.gov.il
*3450

Teudat olê A carteira para quem tem visto de aliá é emitida no Aeroporto Ben Gurion. A 
carteira para quem pede mudar o status em Israel é emitida no escritório do 
Ministério da Aliá e da Integração mais perto de onde vocês moram, depois 
de receber o status de olê da Autoridade de Registro Civil e Imigração, e da 
confirmação da eligibilidade.

Consultores de integração 
do Ministério da Aliá e da 
Integração
www.klita.gov.il

Teudat Zacaut Uma caderneta para quem recebeu o status de olê é emitida no Aeroporto 
Ben Gurion ou em uma das agências do Ministério da Aliá e da Integração, e 
depois da verificação de eligibilidade.

Consultores de integração 
do Ministério da Aliá e da 
Integração
www.klita.gov.il

Abertura de conta 
bancária

Para receber ajuda financeira dos vários órgãos de assistência, é preciso 
abrir uma conta bancária em um dos bancos comerciais, à sua escolha.

Bancos comerciais

Ajuda financeira – sal 
clitá (bolsa de integra-
ção)

Ao fazerem Aliá, o Ministério da Aliá e da Integração lhes dá uma bolsa de 
absorção – sal clitá – para a primeira metade do ano. O sal clitá é concedido 
em sete parcelas. 

Consultores de integração 
do Ministério da Aliá e da 
Integração
www.klita.gov.il
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Assunto Forma de ação A quem se dirigir
Seguro de saúde e ins-
crição nos Kupot Cholim

Como parte da Lei Nacional de Seguro de Saúde, vocês têm direito, no 
primeiro semestre da sua Aliá*, a seguro de saúde gratuito, a partir do 
recebimento do status de olê ou da elegibilidade como olê.  A inscrição nos 
Kupot Cholim é feita no Aeroporto Ben Gurion, nas agências da Autoridade 
dos Correios (Reshut HaDoar) ou no site de internet  do Bituach Leumi. Para 
quem foi considerado katin chozer ou cidadão olê, o registro é feito em uma 
das agências do Ministério da Aliá e da Integração, e será enviado ao Bituach 
Leumi através da interface de dados.
 * No segundo semestre do primeiro ano, e com a condição de que não este-
jam trabalhando, vocês têm direito à isenção do pagamento das contribui-
ções do seguro de saúde no Bituach Leumi. Para receberem esse direito, é 
preciso ir à agência do Bituach Leumi mais próxima da sua residência. 

No Aeroporto Ben Gurion 
Ou nas agências do correio 
www.israelpost.co.il 
171

Bituach Leumi www.btl.gov.il 
*6050

Ulpan de hebraico Vocês têm direito a ajuda no pagamento dos estudos de hebraico no Ulpan 
durante cinco meses letivos. O período de elegibilidade para fazer o pedido 
para estudar em um ulpan é de 18 meses depois do dia da Aliá.
Além do estudo de hebraico no ulpan do Ministério da Educação no país 
todo, O ministério da Aliá e da Integração tem um programa de vouchers de 
ajuda, e participa no custo dos cursos de estudo de hebraico em ulpanim pri-
vados.  Pode-se usar o direito para estudar hebraico nos dois tipos de ulpan, 
tanto do Ministério da Educação quanto através de vouchers de ajuda para 
ulpanim privados, de acordo com as necessidades do olê. Informações adi-
cionais sobre como usar esse direito podem ser recebidas do seu consultor 
pessoal de integração.

Consultores de integração 
do Ministério da Aliá e da 
Integração www.klita.gov.il
 



14  |  Todas as informações para uma integração fácil

Assunto Forma de ação A quem se dirigir
Registro de crianças em 
sistemas educacionais 
- creches, jardins de 
infância e escolas

O registro de crianças de 0 a 3 anos em creches públicas é feito no Ministério 
do Trabalho, da Previdência Social e Serviços Sociais. O registro em jardins 
de infância, e o registro nas escolas fundamentais são feitos no Departa-
mento de Educação da municipalidade. 
O registro para escolas secundárias é feito na escola.

Ministério do Trabalho, da 
Previdência Social e Serviços 
Sociais 
www.molsa.gov.il

Municipalidades
Havtachat Hachnassa – 
garantia de renda

Quando os pagamentos do sal clitá terminarem, e durante o seu primeiro 
ano, vocês podem ter direito a receber garantia de renda – havtachat hach-
nassa – do Ministério da Aliá e da Integração. Para verificar a elegibilidade e 
receber a ajuda, falem com o consultor de integração.

Consultores de integração 
do Ministério da Aliá e da 
Integração
www.klita.gov.il

Descontos na alfândega 
e no IVA (maam) 

Olim e quem é considerado olê podem ter direito à isenção de pagamento 
de impostos na importação de bens, como pertences pessoais, bens móveis 
para casa, instrumentos de trabalho, veículos motorizados (isenção parcial) 
e outros. Adicionalmente, os olim podem ter direito a receber isenção do 
pagamento do IVA – maam – quando compram ar condicionado apenas de 
fabricação israelense. Mais informações, como itens de importação, perío-
do de elegibilidade e outras, podem ser recebidas nas agências da Autorida-
de Tributária e da alfândega espalhadas pelo país, ou no site de internet da 
Autoridade Tributária.

Autoridade tributária 
www.taxes.gov.il

Pensão do Bituach 
Leumi

É preciso verificar a elegibilidade no Bituach Leumi  Bituach Leumi www.btl.gov.il 
*6050
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Assunto Forma de ação A quem se dirigir
Transferência da cartei-
ra de habilitação

Olim chadashim têm direito de dirigir em Israel com carteira de habilita-
ção estrangeira válida durante um ano a partir da entrada no país, em um 
veículo da mesma categoria da sua licença. Eles também têm direito a trocar 
a sua carteira de habilitação estrangeira por uma israelense.  Para verificar 
a elegibilidade, dirijam-se ao centro nacional do Ministério do Transporte e 
Segurança nas Estradas ou ao site da Secretaria de Licenciamento. 

Centro nacional do Ministério 
do Transporte e Segurança 
nas Estradas *5678 

Site da Secretaria de Licen-
ciamento:
rishuy.mot.gov.il

Habitação A ajuda para habitação é dada sob a forma de participação no aluguel 
do apartamento ou, para os olim elegíveis, na designação de habitações 
públicas.  A ajuda para o aluguel de apartamento para os olim que recebem 
bolsa de integração já está incluída nela. A partir do oitavo mês do primeiro 
ano a ajuda de aluguel é dada pelo Ministério da Habitação (Misrad Hashikun 
Vehabinui). Para verificar a elegibilidade do auxílio moradia, dirijam-se aos 
consultores de integração.

Consultores de integração 
do Ministério da Aliá e da 
Integração
www.klita.gov.il

Desconto nos pagamen-
tos de Arnona (equiva-
lente ao IPTU)

Olim e cidadãos olim têm direito à descontos de até 90% nos pagamentos de 
Arnona por um ano dentre os dois primeiros anos da Aliá (sujeito às condi-
ções da municipalidade e de acordo com a restrição ao tamanho máximo do 
apartamento). Este desconto não é concedido àqueles com status de menor 
que está retornando à Israel (Katin Chozer). Para obter o desconto é preciso 
dirigir-se ao Departamento de Cobranças da municipalidade.

Municipalidades
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Assunto Forma de ação A quem se dirigir
Emprego Os consultores de integração irão ajudá-los a criar um plano pessoal de tra-

balho, que inclui participação nos custos de cursos de formação profissional 
(Tochnit HaVoucherim), cursos de preparação para exames de licenciamento, 
ulpan de hebraico profissional aos elegíveis, promoção da entrada no mer-
cado de trabalho, incluindo ajuda através do financiamento de salário nos 
primeiros meses de emprego, assistência na busca de trabalho, etc.

Consultores de integração 
do Ministério da Aliá e da 
Integração 
www.klita.gov.il

Registro profissional Olim com profissões regulamentadas (aquelas que exigem licenciamento
em Israel) interessados em trabalhar na profissão e obter licença precisam
passar por um processo de licenciamento em Israel, de acordo com as  
exigências da lei e em conformidade com as instruções dos órgãos
relevantes de licenciamento de cada profissão.

Consultores de integração
do Ministério da Aliá e da
Integração
www.klita.gov.il

Descontos no imposto 
de renda

Olim Chadashim, cidadãos olim, ktinim chozrim e toshavim chozrim podem 
ter direito à isenção de impostos e de declaração das receitas provenientes 
do exterior nos primeiros dez anos de Aliá. 

Imposto de renda 
www.taxes.gov.il

Estudantes Os estudantes olim aceitos para estudar nas instituições de ensino superior 
ou pós-secundário em Israel poderão receber ajuda do Departamento de Es-
tudantes Olim (Min’hal LeStudentim Olim), principalmente no financiamento 
das anuidades, de acordo com as suas normas. Período de elegibilidade: nos 
primeiros 36 meses a contar do recebimento do status de olê ou da elegibili-
dade para olê.

Departamento de estu-
dantes do Ministério da Aliá e 
da Integração 
www.klita.gov.il
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Assunto Forma de ação A quem se dirigir
Soldados Um soldado olê reconhecido pelo Exército de Israel como solitário ou elegível 

à pagamentos familiares tem direito à um subsídio mensal do Ministério da 
Aliá e da Integração, além do soldo militar e do subsídio do Exército, de acor-
do com as condições de elegibilidade e seu período de validade. 
Adicionalmente, um soldado olê reconhecido pelo Exército de Israel como 
soldado solitário pode ter direito a uma ajuda mensal de aluguel, paga pelo 
Ministério da Habitação.

Consultores de integração 
do Ministério da Aliá e da 
Integração
www.klita.gov.il
Ministério da Habitação 
 www.moch.gov.il

Cientistas O Centro de Absorção em Ciências oferece participação nos custos de con-
tratação de cientistas e ajuda o empregador na primeira integração profis-
sional do cientista olê ou residente que está retornando à Israel no trabalho 
científico de pesquisa e desenvolvimento. Ele  também oferece bolsas de 
estudo a estudantes com doutorado.

Consultores de integração 
do Ministério da Aliá e da 
Integração
www.klita.gov.il

Empreendimento co-
mercial

O programa de incentivo ao empreendedorismo dos olim foi desenvolvido 
para ajudar a abrir negócios de pequeno e médio porte, e inclui ajudas como, 
o mapeamento das necessidades que o negócio oferecerá no geral ou no 
local onde o negócio será aberto; construção do modelo comercial para o 
estabelecimento de um novo negócio ou o desenvolvimento de um já exis-
tente; assistência no preparo de um plano de negócios para financiamento 
ou startups; concessão de empréstimo em condições especiais; consul-
toria e indicação de mentor comercial na área do empreendedorismo e da 
tributação de empresas; e também sessões de enriquecimento profissional 
(oficinas) em vários campos.

Consultores de integração 
do Ministério da Aliá e da 
Integração
www.klita.gov.il
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 Acompanhantes para olim (“proiektorim”) nas municipalidades
Para facilitar a integração na comunidade local, estarão ao seu dispor em todas as municipalidades proiektorim, 
acompanhantes para olim, que falam a sua língua e que podem ajudar no que for necessário para a sua integração 
inicial na cidade. O Ministério da Aliá e da Integração suporta as municipalidades para que elas os empreguem.

Para averiguar os dados do proiektor que opera na área onde você mora, dirija-se à representação do Ministério 
da Aliá e da Integração mais perto de onde vocês moram. Os números de telefone das representações estão 
publicados neste folheto.

Além disso, os seguintes serviços podem ser recebidos nas municipalidades: Desconto nos pagamentos de impostos 
municipais (arnona), registro em creches, jardins de infância e escolas, e ajuda especial para pessoas com deficiências 
ou problemas sérios de saúde. Não deixem de levar a teudat zeut, teudat olê, o contrato de alguém e documentos 
médicos atualizados sempre que se dirigirem a municipalidade.
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Os funcionários do Ministério da Aliá e da Integração e seus diretores estão à sua disposição 
para tudo o que for necessário na ajuda à sua integração. Vocês podem nos contatar, e 
teremos prazer em ajudar e dar todos os dados dos proiektorim que atuam na sua área, 

no seu idioma.

Central de Informações Telefônica  *2994 ou 03-9733333
info@moia.gov.il | www.klita.gov.il

Região de Haifa e o Norte 
04-8631111/6

Área de Haifa e Krayot 
1599-500-922

Área da Alta Galileia 
1599-500-920

Área Nof Hagalil e Amakim 
1599-500-903

Área de Hedera 
1599-500-904

Região do Sul e Jerusalém 
08-6261216

Área de Beer-Sheva e o Neguev 
1599-500-921

Área Jerusalém e Yehudá 
1599-500-923

Área de Ashdod e Askhelon 
1599-500-914

Região de Tel Aviv e o Centro 
03-5209112

Área de Tel Aviv 
1599-500-901

Área de Rishon Letzion e Holon 
1599-500-910

Área de Natania e Sharon 
1599-500-905

Área de Petah Tikva e Shfela 
1599-500-907



É importante manter o contato pessoal
O Ministério da Aliá e da Integração coloca a sua disposição um consultor seu de integração pessoal, 
que fala o seu idioma, e que irá montar com vocês um programa de integração, e lhes acompanhará 
em tudo o que for necessário.
Dados no site: www.klita.gov.il    Ministério da Aliá e da Integração
Além disso, nossos representantes estarão a seu dispor nas representações regionais mais 
próximas de vocês

פורטוגזית | מהדורה 3

Tudo, para que vocês 
se sintam em casa

Ministério da Aliá e da Integração


