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עבודת שורשים  :כך תקבלו אזרחות פורטוגלית
תיקון לחוק בפורטוגל מאפשר לצאצאי המגורשים היהודים מהמדינה לקבל
אזרחות וכרטיס לאיחוד האירופי .עכשיו רק נותר לשחזר את אילן היוחסין
עו"ד אדם ידיד
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פורטוגל
צילוםshutterstock :

עו"ד דוד ידיד
צילום :סוזן ידיד שרבן

שתף בפייסבוק
הדפסה
שלח כתבה

ליסבון )צילום :זיו ריינשטיין(

הרשמה לדיוור
תגובה לכתבה
עשו מנוי לעיתון

מרחבי הרשת

כל הסיבות מדוע ישראלים
שגרים בחו"ל ויש להם בעיות
עם הצבא צריכים לפתור אותן
בהק
)cafeדם(TheMarker

מגי אזרזר לא מתביישת
בכלום .ראיון
)את(

לפני כשלושה חודשים נכנס לתוקף החוק המעניק הקלות משמעותיות בהענקת אזרחות
פורטוגלית לישראלים שהינם נצר לצאצאי היהודים שגורשו מהמדינה או עזבו אותה מסוף
המאה ב 15-ואילך .פורטוגל היא חברה מן המניין באיחוד האירופאי ,ואזרחיה יכולים לגור בכל
אחת ממדינות הארגון ,וכן לנוע בחופשיות בכל רחבי היבשת .למי שאין אזרחות אירופאית
אחרת ,ומתכנן ללמוד או לעבוד ברחבי היבשת ,מאפשר החוק החדש דרך יחסית קלה ובטוחה
לקבל אזרחות.
פסקי דין מעניינים נוספים  -בערוץ משפט ב:ynet-
• הונה רוכשי סמארטפונים ברשת – ונשלח לכלא
• הורים תבעו את בנם" :הפר את הפרטיות שלנו"
• קנס על שימוש בקרקע על הירקון :חצי מיליון ש'
• קנס על שימוש בקרקע על הירקון :חצי מיליון ש'
רבים נוטים להשוות ולקשר בין החוק הספרדי לפורטוגלי ,אולם בפועל אין קשר ביניהם .החוק
בספרד טרם הגיע להצבעה ואישור סופיים ,ולפניו למעלה מ 50-בקשות לתיקונים .בנוסף ,החוק
הספרדי מציב תנאים קשים בהרבה :בטיוטת החוק ישנה דרישה לשליטה ברמה גבוהה בשפה
הספרדית ,שעליה כל מועמד לקבלת אזרחות יידרש להיבחן .לעומת זאת ,בחוק הפורטוגלי אין
כל דרישה לידיעת שפה.
כמו כן ,על פי החוק הספרדי נראה
כי תהיה חובה להגיע לתחקור
בפני נוטריון בספרד עצמה ,ואילו
בחוק הפורטוגזי אין חובה שכזו.
הדרישה המרכזית של החוק
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אזרחות
יוצאי צ'כוסלובקיה? חוק מקל לקבלת אזרחות
עו"ד ערן וגנר

הכי באזזזז
 .1דו"ח ה :OECD-ישראל מושחתת ,ענייה
ומאושרת 3k
 .2משתלות מאוימות בקנסות ענק" :המדינה
הורסת 2k
" :OECD .3מחירי הדירות בישראל מופרזים
גם בהשוואה 714
 .4מזכ"ל ה :OECD-ישראל צריכה להביט
בעצמה במראה 354
 .5לקוחות מאיימות" :נחרים את גולברי .זלזול
310

האימפריה הסודית של עומר
רבינוביץ
)(TheMarker LABELS

דירה כזאת עוד לא ראיתם
)(Time Out
Recommended by

בפורטוגל היא הוכחת קשר
תרבותי וקשר דם למגורשי
פורטוגל .על פי החוק ,בחינת
הקשר יכולה להתבצע על ידי אחת
מהקהילות היהודיות בפורטוגל
שאושרו לכך ,או בבחינה ישירה
של רשות האוכלוסין הפורטוגזית.

בישראל חיים אלפי יוצאי המדינה שהתפרקה בשנות ה.90-
בזכות תיקון בחוק זכאים הם וצאצאיהם לאזרחות של צ'כיה או
סלובקיה .איך עושים זאת?
יוצאי צ'כוסלובקיה? חוק מקל לקבלת אזרחות

הקהילות היהודיות רואות בהוכחת הקשר של אדם למוצאו הפורטוגזי חובה שהוטלה עליהן על
ידי ממשלת פורטוגל ומבקשות הוכחות והסברים .עלות טיפול הקהילה בבקשתו של כל אדם
היא  500יורו .אם אותו אדם מצליח להוכיח את הקשרים הללו לאחת מהקהילות היהודיות ,הוא
מקבל מהן אישור לכך.
בשלב זה הוא רשאי לפנות לרשות האוכלוסין לאחר ששילם את אגרה של  250יורו עבור
בקשת אזרחות ,יחד עם טופס רלוונטי שאליו יש לצרף תעודת לידה ותעודה מהמשטרה על
היעדר רישום פלילי .זוהי דרך המלך לקבלת האזרחות.
אפשרות נוספת היא לפנות עצמאית לרשות האוכלוסין במטרה להוכיח את הקשר למגורשי
פורטוגל .אלא שסביר להניח כי אותו אדם יופנה לבסוף אל אחת מהקהילות היהודיות ,שם
יצטרך לבצע אותו תהליך שצוין קודם לכן .יש לציין כי בימים אלה מקימים ברשות האוכלוסין
הפורטוגזית צוות מיוחד שיעסוק ויטפל בבקשות של צאצאי המגורשים.

מי זכאי ומה צריך להוכיח?

דוגמא לסממן נוסף היא שליטה בשפת הלדינו ,אפילו לא של המבקש עצמו אלא של אחד
הסבים שלו .סממנים אלה אינם בגדר חובה ואף אחד מהם אינו מהווה תנאי מספיק כדי להוכיח
אזרחות ,אך הם בהחלט מסייעים.
לצד הסממנים נדרשות הוכחות שיכולות
לקשור את המבקש לגירוש היהודים
מפורטוגל .הדרך העיקרית לכך היא
להוכיח מאיפה הגיעה המשפחה ולהצביע
על קשר בין אותו מקום לבין נתיבי
ההגירה שנסללו לאורך השנים מאז
הגירוש .הוכחה טובה יכולה להתגלות,
למשל ,בנוסח הכתובה של ההורים או
הסבים .במקרים מסוימים מומלץ להיעזר
בחוות דעת של גנאולוג או היסטוריון כדי
להוכיח את הקשר בין מבקש לקהילה
מסוימת.

תגיות:

אולי יעניין אותך גם
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לפרטים נוספים <<

היכ נסו עכשיו <<

ציורי שמן מרהיבים בעבודת יד
בגדלים לבחירתך מ₪350-
לרכישה <<

לפנייה לכתב/ת

 PsakDin.co.ilמשפט כללי פורטוגל אזרחות

הביטוח כבר בפנים  -עד 30%
הנחה בביטוח מקיף לרכב

כנסו לצפייה במאות צימרים
שווים בכל רחבי הארץ

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין
עו"ד אדם ידיד עוסק בייצוג וליווי בהליכי אזרחות בפורטוגל

שלחו כתבה

לרכישה <<

לרכישה <<

ראשוני המבקשים כבר קיבלו אישורים מהקהילות היהודיות בפורטוגל ומחכים להקמת הצוות
המיוחד שיעסוק בנושא ברשות האוכלוסין הפורטוגזית .סביר להניח שעד סוף  2015כבר
יתקבלו האזרחויות למבקשים הראשונים.

עשו מנוי לעיתון שתף ב-

הורסות! מבחר גדול של נעלי
אופנה לנשים New Balance

טלוויזיה  ”49חכמה Slim
LED IPS 4K Ultra HD

השילוב של הצבעה על המקור
וההשתלשלות ההיסטורית של המשפחה,
יחד עם הסממנים הייחודיים ,הוא שאמור
לשכנע את ראשי הקהילה היהודית
הספציפית בדבר קיומו של הקשר בין המבקש לבין גירוש יהודי פורטוגל.

הרשמה לניוזלטר

השווארמה הטבעונית בת"א
ארוחה מלאה ליחיד החל מ24-
₪

לרכישה << <<

לא פשוט להוכיח קשר לאירוע שהתרחש לפני מאות שנים .ישנם סממנים מסייעים המצביעים
על קשר של אדם לתרבות היהודית הספרדית-פורטוגזית ,כאשר בין הבולטים והמדוברים ביותר
נמצאים שמות המשפחה .החוק עצמו מונה כמה שמות משפחה המצביעים על קשר ליהדות
פורטוגל :פורטוגלי ,פרנקו ,אזולאי ,קאסטרו ,פרץ ,מלכה ועוד.

•
•

זירת הקניות

שתף ב-

שתף ב-

מ רח בי ה רש ת

צפו :כלבה מצילה גורים
מטביעה במוצב צה"ל

חמין טבעוני 4 :מתכונים
מחממים

)ירוק(

)אוכל(

מיהו גורו ההשקעות הישראלי
שפועל בשיטתו של וורן
)(TheMarker LABELS
באפט?

מ רח בי ה רש ת

יום לפני מבחן :כך תשפרו
את סיכויי ההצלחה

 5דרכים להרוס את קורות
החיים שלכם

)כלכלה(

)(AllJobs

מ רח בי ה רש ת

הסדרת מעמדם של ישראלים
השוהים בחו"ל מכל סיבה
(TheMarker
)cafeא אל מול…
שהי
Recommended by

לכתבה זו התפרסמו  40תגובות ב 29-דיונים
תגובה חדשה

פתיחת כל התגובות
הצג :מהסוף להתחלה

 .29אזרחות פורטוגלית
(17.01.16) Eliran, Portugal

 .28הרבה עורכי דין מנסים לעשות קופה על הנושא הזה) .לת(
אלירן )(23.12.15

 .27ישראל מביאה מרוסיה זקנים שעולים למדינה מיליונים אז?
דעה )(03.07.15

 .26יתכן שזה בגלל שהחוק החדש רק נכנס .עכשיו מאוד נחמדים.
פנינו ומטפלים נהדר במי שמביא אישור מהקהילה(27.06.15) .

 .25לא נכון .קנית דירה נותנת תושבות זמנית בלבד .ולא אזרחות ולא נ
גם לא נישואין(11.06.15) . ,.

 .24מרגע שהבאת אישור מהקהילה הכל פשוט וטכני ועוזרים .אנשים טובים
נא להתנהג יפה )(11.06.15

 .23אזרחות ארופאית ,נשמע לי חלום רטוב )לת(
דן ,ת'א )(01.06.15

 .22מתנהגים יפה מאוד בשגרירות .באדיבות רבה) .לת(
קונסוליה טובה )(01.06.15

מה זה "קונסוליה טובה" ...הם עוזרים או לא עוזרים? )לת(
רובי עמר )(02.06.15

 .21מה זה אומר על ישראל
יוסף )(31.05.15

 .20שרון את/אתה מקשקש/ת :א .לא הכול זה כסף למרות שאנחנו יהודים
ב.תל אביב לא מייצגת ,רוב ישראל גם ענייה )(31.05.15

 .19בקיצור ,זה יביא את הערסים?
אחד עם אזרחות )(30.05.15

 .18חחח ...למה שמישהו ירצה ללכת לאיחוד המתפורר  50,000 -מהגרי
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יובל )(30.05.15

 .17פורטוגל ארץ ענייה .התושבים שם יעדיפו להגר לישראל.
שרון )(30.05.15

 .16לא נותנים מתנות חינם
הסקפטית ) , 30.05.15נשלח מהאנדרואיד(

 .15איפה השגרירות? מי יכול לעזור לי
עדנה ) , 30.05.15נשלח מהאנדרואיד(

אין לך מה לנסות .צילצלתי שבועיים יש שם מישהוא מאוד לא נחמד
שביקש שאני לא יצלצל ,וניתק את הטלפון!!!!! )(31.05.15

 .14לא מבינה בשביל מה צריך חוות דעת של גניקולוג? )לת(
ירדנה עאמה )(30.05.15

גנאולוג )חוקר אילן יוחסין( ,לא גניקולוג )רופא נשים( )לת(
גיל )(15.06.15

אילן יחסים זה דבר רצינית אחרת הולכת לפרוקטולוג'יסט )לת(
פרופ .כרס ,גניקולוג בכיר )(31.05.15

 .13לא בהכרח  -אין מספיק דגימות גנטיות להיות בטוח
רוני ) , 30.05.15נשלח מהאנדרואיד(

 .12נכון.מהר מאוד אתה הופך לגוי.תזדרז) .לת(
סנטה )(30.05.15

 .11מתי עובר החוק הספרדי ,מישהו יודע? )לת(
)(30.05.15

 .10קל יותר לקנות דירה שם להתחתן ולקבל אזרחות )לת(
פשוט מאד לאלה שרוצים ,גליל )(30.05.15

 .9חלק מהמגיבים לא צריכים אזרחות הם צריכים זריקת הרגעה
אנשים ממש נגטיבים ,אף אחד לא מכריח אתכם )(30.05.15

 .8למיטב ידיעתי לא היה גרוש יהודים מפורטוגל
סנטה מריה דה לה קרוש ,ריו דה ז'ניירו )(30.05.15

 .7אני אוהד בנפיקה !!! )לת(
ס.מוזס ) , 30.05.15נשלח מהאייפון(

לא טוב
)(30.05.15

 .6קדימה כוזרים וערב רב  -חזרו לסיר הבשר האנטישמי שכה אהבתם) ...לת(
דביר ,עפולה )(30.05.15

זה עדיף מלסבול אותך.קוף )לת(
)(30.05.15

 .5בקיצור ,דרך חתחתים שתעשיר את העו`ד הנכבד
אזולאי )(30.05.15

מר אזולאי..אני מטפל בתיק שלי שם ואני לא חושב שאתה צודק )לת(
אפשר גם לפרגן ,ולא להשמיץ סתם )(30.05.15

 .4הדרך הכי טובה וקלה להוכיך קשר זה בדיקה גנטית )לת(
קובי )(30.05.15

 .3עדיף דרכון ליטאי )לת(
) , 30.05.15נשלח מהאייפון(

נכון ,אין על מרחבי תפוחי האדמה של ליטא )לת(
)(30.05.15

 .2הכי טוב זה שיחזרו לשם,כל הבכיינים והעצלנים! )לת(
)(30.05.15

אני מאחל לך לחזור לרוסיה? לא יפה  .הגזענות לא משתלמת )לת(
דני )(30.05.15

לא המצב אצלנו פשוט הכי טוב שאפשר
אזרח )(30.05.15

זה עצוב אך לישראל אין עתיד
מיקי ) , 15.09.15נשלח מהאנדרואיד(

 .1לא יותר פשוט לעשות בדיקה גנטית?
)(30.05.15
כל התגובות לכתבה "עבודת שורשים :כך תקבלו אזרחות פורטוגלית"
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מומלצים

הביטוח כבר בפנים  -עד
 30%הנחה בביטוח מקיף
ללרפכרבטים נוספים <<

תכניסו צבע לבית עם
 !ynetartהחל מ₪ 230-

קולקצייה מדליקה של
הנעליים הטובות בעולם!

מתכננים חתונה? היכנסו
לעולם החתונות שלנו

פשוט וקל למצוא דילים
למלונות עד 80%הנחה

מגוון מוצרי חשמל ספורט
אלקטרו' ועוד...

לרכישה <<

<< New Balance

לפרטים נוספים <<

לפרטים נוספים <<

לרכישה <<

חדשות

תיירות

כלכליסט

כלכלה

אוכל

בלייזר

ספורט

רכב
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