ח דש ו ת
15°

חדשות החדשות בעולם החדשות בעולם

הלווייתה של השדרנית ענת דולב תיערך מחר ב 12:00-ברמת השרון )|| (13:47
11,536

20

69

Recommend

כך תשיגו לעצמכם אזרחות
פורטוגלית

לאחר הבשורה לפיה צאציהם של המגורשים מפורטוגל יהיו
זכאים לאזרחות פורטוגלית ,ביקשנו לעשות סדר בחוק החדש:
כמה יעלה הדרכון? האם אפשר להעביר אותו מאב לבן? והאם
צריך לדעת פורטוגזית בשביל לקבל את הדרכון הזר המיוחל?
באמצעות המומחה עו"ד אדם ידיד ,גיבשנו עבורכם מדריך קל
ונוח להתמצאות

Server Error

שאלות ות שובות בדרך לאזרחות האירופית :אתמול )חמישי( דווח כי ממשלת
פורטוגל אימצה תיקון בחוק ,המעניק אזרחות ליהודים אשר יוכיחו כי הם צאצאים של
יהודים-ספרדים שסבלו מרדיפה לפני כ 500-שנים וגורשו .מאחר והתהליך אינו פשוט
אך נוגע לישראלים רבים ,ביקשנו מעו"ד אדם ידיד ממשרד "דוד ידיד עורכי דין
ונוטריון" להסביר כיצד תוכלו לדעת האם אתם זכאים לדרכון האירופי הנכסף.
"הריבית הנמוכה מחלקת את
העושר מחדש .קטסטרופה
לחוסכים .בני  40-30אוכלים
אותה"
האיש של כחלון מתחייב:
"מחירי הדירות יירדו ב15%-
עד סוף  .2017אם לא -
אתפטר"
הג'וב הטוב בעולם?  4שעות
ביום  -תמורת  10,000דולר
בחודש
נהג של אובר השתכר  90אלף
דולר בתוך שישה חודשים -
בלי לנהוג

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות  2בפייסבוק

מי זכאי לאזרחות פורטוגלית?
החוק יעניק זכאות למי שיוכיח שהוא מגיע ממדינות שאליהן הגיעו יוצאי גירוש ספרד
ופורטוגל ,זאת אומרת כמעט כל מי שנקרא בישראל "מזרחי" .הקלים ביותר להוכחה
הם כמובן בעלי שם משפחה עם ניחוח פורטוגלי ואחריהם יהודי טורקיה ,יוון ובולגריה.
אחריהם ,יהודי המגרב  -מרוקו ,טוניסיה ,אלג'יריה ,לוב ומצרים .גם יהודי הולנד
וקהילות ספרדיות נוספות ברומניה ,הונגריה ואפילו בהמבורג שבגרמניה יוכלו להוכיח
את מוצאם.

למי מגי שים את הבק שה הרא שונית?
משרד הפנים הפורטוגלי הוא האמון על הטיפול בנושא.

האם צריך לדעת את ה שפה?
כיום חלה חובה לשליטה בשפה הפורטוגזית ,אך הדרישה היא לשליטה ברמה
בסיסית מאד .בתוספת החדשה לחוק טרם שונו התקנות והנושא צפוי להתבהר עד
לחודש מרס.

כמה זמן אורך התהליך?
מהליכים דומים ניתן להעריך שהתהליך אמור לקחת כשנה וחצי.

כמה עולה התהליך?
בין  1,500ל 2,500-יורו לתיק אב )משפחה( ו 1,000-יורו נוספים לכל צאצא.

 makoייעוץ משפטי באתר פרקליטים
עוד אודליה משולמי
מתמחה בתביעות
פשיטת רגל

1 2 3 4 5 6

פורומים וצ'אט

עורכי דין פליליים

עורכי דין נוספים

עורכי דין תעבורה

עו"ד? הצטרף אלינו

עורכי דין משפחה

מה התנאים?
ישנם שלושה תנאים מצטברים:
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א .הוכחת קשר למגורשי פורטוגל  -עוד לא ברור מה תהיה רמת ההוכחה .חשוב
לזכור שרבים ממגורשי פורטוגל גורשו בתחילה מספרד ולאחר חמש שנים הם גורשו
מפורטוגל .מטעם זה רבים ממגורשי ספרד הינם גם מגורשי פורטוגל.
ב .בעלי שליטה בסיסית בשפה הפורטוגזית.
ג .בעלי קשר למסורת היהודית הפורטוגזית.
Recommended by

מה החוק מעניק למע שה?
יש למעלה מ 700,000-ישראלים בעלי דרכון זר ,ולא במקרה .האזרחות הפורטוגלית
הינה אזרחות אירופאית .קרי ,כל הזכויות של אזרחי  27מדינות האיחוד האירופאי
ובהן :אישור שהיה בכל מדינות האיחוד ,אישור עבודה בכל מדינות האיחוד ,תנאים
סוציאליים בכל מדינות האיחוד ולימודים חינם במוסדות אקדמאיים על פי קריטריונים
המשתנים בחלק ממדינות האיחוד.

עכשיו בmako

הפופולרים
דה נקסט טופ מודל :נחשף מין
העובר של בר רפאלי
בקיץ הקרוב זה יקרה ,בר רפאלי
תהפוך לאמא
חשד לפיגוע באשקלון :חייל נפצע
קל
המחבל נמלט  -אך אותר ונוטרל
תוך זמן קצר
ההתמוטטות במועדון :נעצרו
חשודים
שניים חשודים בהחדרת סם לכוס
המשקה של הצעירה
פרק 17
שלב הדו-קרב מתחיל

כמו כן ,בעל אזרחות
אירופאית יוכל לקבל דרכון
אירופאי ,המאפשר ויזה
אוטומטית לארה"ב
ואפשרות כניסה למדינות
אליהן קשה או בלתי
אפשרי להיכנס עם דרכון
ישראלי ,כמו גם זכות
הצבעה למוסדות
הנבחרים על פי חוקיה של
אותה מדינה .בנוסף,
אזרח פורטוגלי
)ואירופי( זכאי לקבלת
הקלות מימון מבנקים
אירופאים ,לצד יתרונות
ברכישת עסקים ונדל"ן
בפורטוגל.

לכמה זמן הדרכון/אזרחות תקפים?
האזרחות הינה לכל החיים .הדרכון בעל תוקף של מספר שנים ,כמו הדרכון הישראלי.
ייחודו של הדרכון הפורטוגלי הוא בכך שכל עוד דואגים לחדש אותו ,הוא ניתן להעברה
לדור הבא וגם לבא אחריו.

האם האזרחות עוברת גם לילדים?
בניגוד למרבית הדרכונים האירופים הדרכון הפורטוגזי מטיב עם המחזיקים ואין
הגבלה על העברה דורית של הדרכון .זאת כל עוד ההעברה מתבצעת כאשר דרכון
האב הוא בתוקף .כך ניתן להעביר את הדרכון מאב ,לבן ,לנכד ולנין וכך הלאה.

מה עו שה מי שהו שי ש לו יותר מדרכון אחד?
החוק יאפשר להחזיק בדרכון ואזרחות פורטוגליים לצד אזרחויות ודרכונים זרים
אחרים.

האם כחלק מהתהליך אצטרך להגיע לפורטוגל?
עד כה הובהר שמקבלי האזרחות לא יצטרכו להגיע לפורטוגל ,וזאת בשונה מהחוק
של הדרכון הספרדי.
מצאתם טעות בכתבה? ספרו לנו ונתקן
תגיות :אזרחות גירוש ספרד דרכון פורטוגל
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Sort by Newest

תגובות

) 20תגובות ב 10-דיונים(
פתח הכל

סגור הכל

 10החוק הפורטוגלי השתנה מאז הכתבה והוקל עוד יותר
* הצדיק מבאו נוס איירס 09:55 | 18/12/15

 9ההוכחה פשוטה וקלה וזולה .עורכיהדין ירוויחו מסיבוך ההליך ...
* דעה אישית 22:36 | 08/07/15

צודק ולכן כדאי להעזר דווקא בנותני שירות שאינם עורכי דין...
* ישראלי באירופה 12:17 | 19/07/15

משרד קמפוס לייעוץ
* שירלי 21:55 | 17/11/15

אפשר לבחור לעשות לבד או עם עו"ד .חסרונות ויתרונות
* מ ניסיון אישי 06:17 | 09/12/15

נכון ,רק שהליך בחוק זה הוא דוגמא חריגה ! ההוכחה סבוכה ההמ...
* עובדה חשובה לציון 07:01 | 16/12/15

 8איך מתחילים את התהליך?
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 8איך מתחילים את התהליך?
* יוחאי 19:21 | 20/06/15

אזרחות פורטוגלית
* Eliran 17/01/16 | 10:06

 7מה עם התימנים והעיראקים מתי הם יקבלו דרכון זר?
* מממ 22:47 | 31/01/15

 6כל יום עלא ספחתהא
* בדוי 16:47 | 31/01/15

 5מענין אם יתנו דרקון לכבשים שלי
* בדוי 14:44 | 31/01/15

 4ישראל זו המדינה שלי
* דוד בן חמו 10:45 | 31/01/15

 3״פורטוגלית״? באמת?
* פחח 10:32 | 30/01/15

 2רק בגלל התמונה נכנסתי איפה היא ? ! !? אני רוצה אותה !
* עידן 09:36 | 30/01/15

חחח ,איזה מאניוק אתה ...אני מאותה סיבה נכנסתי
* יוסי 10:05 | 30/01/15

חרמנים
* חרמ נים 10:48 | 30/01/15

 1כל מדינה עם בעיות כלכלה מגלה שזה בגלל רדיפת היהודים
* Ami 30/01/15 | 09:17

בולשיט ,שום קשר
* פורטוגזי 12:33 | 30/01/15

רדוף לנצח ?
natan1530 30/01/15 | 18:08

נתן ,כמה שטויות בטוקבק אחד???
* א נה 14:03 | 31/01/15

מקרא = :תגובה ללא תוכן

השורה
מתנות לילהדותת,חמתהונה
מי כמה? בחרנו...

פורד קוגה  1.5ל'
טורבו במבחן...:

"בכיתה ,בסלון,
הילדה שלי...

אנד ג'וי | מתנות תרומה ,
משלוחי פרחים  ,מתנות
ליולדת ,משלוחי שוקולד

סערה בעולם
בעקבות סרטון...

תכניות
LIVING
 9חודשים
בית ומשפחה
פז"ם
makoTV
חופש
רוח
Fashion Forward
HIX

תבשלו עם זבל,
תתחילו לדבר עם...

חבל על זמן :כנסו,
תקתקו ותזכו

Time Out

ערוצי תוכן
חדשות
סלבס
תרבות
מוזיקה
ספורט
NEXTER
אוכל
גברים
נשים

= תגובה עם תוכן

גאווה
מגזין m
בריאות
בלוגים ודעות
לימודים וקריירה
כאן בו נים
פרקליטים
סי נמסקופ
כסף

האח הגדול
הכוכב הבא
ארץ נהדרת
היום בלילה
עובדה
המהפך
כפולים
מאסטר שף
יצאת צדיק

א נשים
חי בלילה
הפרלמ נט
ערוץ 24
עומרי גורדון
להיות איתה
בית ספר למוסיקה
מועדון לילה
שחקן זר

שימושון

מיוחדים

קניות והטבות

אייפון
הורוסקופ
מזג אויר
פע נוח בדיקות דם
מתכו נים
ערוץ  2בשידור ישיר
מדריך יעדים
חיפוש עסקים

בחירות בארה"ב
סיכום 2015
הביצועים הטובים
אוכל הרחוב הטוב בארץ
זמ ני כ ניסת שבת
מילים לשירים

smartair
מבצעים
אי נדקס חתו נות
צימרים
ק ניות באי נטר נט -
mySupermarket
פרסמו אצל נו

כתוביות עזרה דרושים מדי ניות פרטיות ת נאי שימוש מפת אתר  RSS netexכתבו ל נו אודות פרסמו אצל נו
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