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 בפורטוגל  –הנפקת כרטיס אזרח ודרכון ל להזמנת תור  מדריך 

 פי הנסיבות האישיות. -. מומלץ להיעזר במקרים הדרושים בייעוץ משפטי עלהמדריך אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני

"  כרטיס אזרחלהוציא "  ניתן כעת,  (Assento de Nascimento)   הפורטוגלית שלכם   הלידה   רישום  ת לאחר קבלת תעוד

 ( הישראלית,  Cartão de Cidadãoפורטוגלי  הזהות  לתעודת  המקביל  את  ו (,  להוציא  מכן,    הפורטוגלי   הדרכוןלאחר 

(Passaporte Eletrónico .) 

: המערכת עשויה לפעול שונה בדפדפנים מסוימים. מומלץ לנסות במספר הערה חשובה

 דפדפנים ולבצע בדפדפן שבו המערכת מתפקדת בצורה הטובה ביותר.

  :מספר הערות מקדמיות –שימו לב 

, להנפקת  והתור השני, להנפקת כרטיס אזרח,  התור הראשון  –נכון למועד כתיבת מדריך זה, נדרש לבצע שני תורים   (א

 ;דרכון )כאשר כרטיס האזרח בידיכם(

הן   (ב הפורטוגליות  ביומטריותהתעודות  לצורך   –  תעודות  התורים  בשני  בעל האזרחות  של  חובה  נוכחות  נדרשת  לכן 

 טביעת אצבעות וצילום פנים )כולל איתור תווי פנים(; 

ם  ביולעיתים   (,oUrgente Aeroportשדה תעופה" )  אקספרס" בתהליך זרח והדרכון ניתן לבצע  האאת הנפקת כרטיס   (ג

 . ללא כל תקלהם  ותוכלו לקבלכדי לוודא שהתעודות יונפקו  שלושה ימים  מיים/הקדיש יוץ מאוד למומלך  א  ,בדאחד בל

 Loja de)בכל חנות לאזרח  ו(  J Edifício – Justiça eampus dC)  קמפוס המשפטיםבאפשר לבצע  את כל הפעולות   (ד

Cidadão )עם זאת, מומלץ לא להתרחק מליסבון כי איסוף הדרכון יהיה משדה התעופה!  .ברחבי המדינה 

 : להנפקת כרטיס אזרח נת תורהזמ

ל .1 הייעודי  נכנסים  תורים  אתר  הבא:  (do Notariado edos Registos Instituto  – IRN)להזמנת   בקישור 

https://agendamento.irn.mj.pt / 
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 : (Agendarמון" )"זי העליון הלחצן הכחוללוחצים על  .2

 

 : חיפוש התורכיצד לבצע את בקשו לבחור תתכעת ייפתח חלון בו   .3

שואלת   .3.1 הראשונה  השירות השאלה  כרטיס  "בקש  סמנו   –  (rQue serviço pretende agenda)  מה  ת/חידוש 

 ;(  Cidadãode  Cartãode  Renovação /Pedido) אזרח"

המבוקש  וז  המחאת    סמנו  –  ( rOnde pretende agenda)  היכן תרצו לקבוע את התורהשאלה השנייה שואלת   .3.2

 . בחרו את העיר המבוקשת ולאחר מכן

( או lPrimeira data disponíve)  "במועד הראשון הפנוי"   בחרו   –   תוראת ה תרצו  מתי  השאלה השלישית שואלת   .3.3

אבל    ,יום שבתבל גם בפשר להתקא  !שימו לב  ., לפי הצורך(aSelecionar uma dat)  "מסוים בחירת תאריך  "

תים  ירוהשמשום ש  (oPesquisar apenas ao sábad)   יום שבת טל את החיפוש ללב במערכת  ות  אפשרקיימת  

 מצומצם ביום שבת וההנפקה עשויה להידחות עד ליום שני/שלישי. עובדים באופן 

 (. eguinteSובסיום לחצו "המשך" )

 

 

mailto:BenDavid.Adv@gmail.com
mailto:BenDavid.Adv@gmail.com
Ziv Ben-David
Arrow

Ziv Ben-David
Rectangle

Ziv Ben-David
Underline

Ziv Ben-David
Rectangle

Ziv Ben-David
Rectangle

Ziv Ben-David
Rectangle

Ziv Ben-David
Rectangle

Ziv Ben-David
Arrow



Ben-David & Co. – Law Firm דין -עורכימשרד  – ושות' דוד-בן 

Address: 34th David Wolfson Street, Rishon LeZiyon, 7520329 

Telephone: +972-54-6482019 / +972-54-5926996 / +972-50-5553663 

E-Mail: BenDavid.Adv@gmail.com 

http://www.bendavidlaw.net 

 7520329, ראשון לציון, 34רחוב דוד וולפסון כתובת: 

 050-5553663/  054-5926996/  054-6482019טלפון: 

 BenDavid.Adv@gmail.comדואר אלקטרוני: 

davidlaw.netbenwww.http:// 
 

 

3 

 שביצעתם. עם תורים פנויים בהתאם לחיפוש מסך  יפתח בפניכם כעת  .4

 

 (. Selecione a hora) הרצויהאת השעה   רובחו( Morada) כתובתותוכלו לצפות ברצוי ו על התור הלחצ .5

 

 

 תתבקשו להזין את הפרטים הבאים:יפתח המשך לחלון הקיים ובו  כעת  .6

 "Nome" –שם מלא  .6.1

לידו את מספר תעודת במקום זה הק  !כרגע  לכםאין    –   "oNº de Cartão de Cidadã"  -מספר כרטיס אזרח   .6.2

 בעמוד הבא.דוגמה ראו  !ברצףשנת ההנפקה ואת   (mentoto de NasciAssenרישום הלידה שלכם )

 mail"-"E – המייל שלכם .6.3

 972501234567/   0501234567באחד מן התצורות הבאות:  – "Telefone" –טלפון נייד : נליאופציו  .6.4

" קבע תורל "לחצן הכחוה  על מצד ימין למטה לחצו ( ולאחר מכן t a robotI'm noחצו על "אני לא רובוט" )ל ולסיום 

("r agendamentoluiConc".) 
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 כאן: (mentoto de NasciAssen) שלכם את מספר תעודת רישום הלידה מצוא תוכלו ל

 

לאחר מכן    !!מדויקת כתובת המייל שמופיעה על המסך  ודאו ש  .שלכםמייל  טרכו לאשר את הפתח חלון ובו תצכעת י .7

 . "mail-r ErmaConfi" –לחצו על אישור 

 

  12במייל בתוך  אתם צריכים לאשר את התור  נשלח אליכם מייל לקביעת התור והמודיע לכם כי  פתח חלון  יכעת   .8

 . חרת התור יבוטלשעות, א
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 . "agendamentormar Confi"  -אישור תור ם את המייל ולחצו על  שקיבלתסו למייל שלכם ובדקו כנ .9

 

 ! בהצלחה כעת יפתח חלון שמאשר שהתור שלכם הוזמן  .10
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 :דרכוןלהנפקת  נת תורהזמ

אפשרות בקשת ( בrQue serviço pretende agenda) בחרו בשאלה הראשונה    3, ובשלב במדריך  1-3ם  חזרו על שלבי .11

 (. EletrónicoPassaporte edido de Pרוני )דרכון אלקט

 

 . במדריך 4-10חזרו על שלבים   .12

אחרי  התור לדרכון חייב להיות  שלכם ולכן    אזרחהכרטיס  את  תציגו  תוכלו להנפיק רק אם  הדרכון    את  לב!  שימו

 יומיים לאחר התור לכרטיס האזרח.או רכון לפחות יום אחד תור לדמומלץ לקבוע את ההתור לכרטיס האזרח. 

 : קיים תורצפייה ב

ל .13 הייעודי  נכנסים  תורים  אתר  הבא:  (do Notariado edos Registos Instituto  – IRN)להזמנת   בקישור 

https://agendamento.irn.mj.pt / 

 

 

 :( onsultarC" ) ייעוץ"  האמצעיהלחצן הכחול לוחצים על  .14
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 : ( oagendamentCódigo do) גישה להקליד את המייל שלכם ואת קוד הפבקשו תתכעת ייפתח חלון בו   .15

 
 התור: עת הזמנת גישה קיבלתם במייל ב את קוד הפ

 

" המשךל "לחצן הכחוה  על מצד ימין למטה  לחצו  לאחר מכן  .  (t a robotI'm noחצו על "אני לא רובוט" )לולסיום  

("Seguinte") ת כל פרטי התור שלכם. חלון ובו תראו איפתח לכם  ו 
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 :ביטול תור –מקרה שצריך ב

ל (א הייעודי  נכנסים  תורים  אתר  הבא:   (do Notariado edos Registos Instituto  – IRN) להזמנת    בקישור 

https://agendamento.irn.mj.pt / 

 

 

 :(Cancelar" ) ביטול" התחתון הלחצן הכחול לוחצים על  (ב

 

 : ( oagendamentCódigo do) גישה להקליד את המייל שלכם ואת קוד הפבקשו תתפתח חלון בו  כעת יי  (ג
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 התור: עת הזמנת גישה קיבלתם במייל ב את קוד הפ

 

מצד  "  ביטול תורל "לחצן הכחוה  על  וץלחתצטרכו ל ו  הזמנתם וברצונכם לבטלש  יפתחו פרטי התורלאחר מכן   (ד

ל  לחצן הכחו הלחצו שוב על  ונית הנוספת שתיפתח  לאחר מכן בחלו  ("ancelar agendamentoC")ימין למטה  

 . ("ancelar agendamentoC")" ביטול תור "

 

 

mailto:BenDavid.Adv@gmail.com
mailto:BenDavid.Adv@gmail.com
Ziv Ben-David
Underline

Ziv Ben-David
Underline

Ziv Ben-David
Rectangle

Ziv Ben-David
Rectangle

Ziv Ben-David
Arrow



Ben-David & Co. – Law Firm דין -עורכימשרד  – ושות' דוד-בן 

Address: 34th David Wolfson Street, Rishon LeZiyon, 7520329 

Telephone: +972-54-6482019 / +972-54-5926996 / +972-50-5553663 

E-Mail: BenDavid.Adv@gmail.com 

http://www.bendavidlaw.net 

 7520329, ראשון לציון, 34רחוב דוד וולפסון כתובת: 

 050-5553663/  054-5926996/  054-6482019טלפון: 

 BenDavid.Adv@gmail.comדואר אלקטרוני: 

davidlaw.netbenwww.http:// 
 

 

10 

 ! צלחההתור בוטל בה ( ה

 

 

 

 ה!בהצלח

 פי הנסיבות האישיות. -. מומלץ להיעזר במקרים הדרושים בייעוץ משפטי עלהמדריך אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני
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