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 רישום לידה פורטוגלית חתומה דיגיטליתהזמנת תעודת לך דרימ

 :נכנסים לאתר הייעודי של משרד המשפטים הפורטוגלי להזמין תעודה .א

 להלן:לקישור נכנסים  .1

/https://www.civilonline.mj.pt/CivilOnline 

 

http://www.bendavidlaw.net/
http://www.bendavidlaw.net/
https://www.civilonline.mj.pt/CivilOnline/


Ben-David & Co. – Law Firm דין-שרד עורכימ –וד ושות' ד-בן 

Address: 4 Hativat Alexandroni Street, Ramat-HaSharon 

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

E-Mail: BenDavid.Adv@Gmail.com 

http://www.bendavidlaw.net 

 שרוןה-, רמת4כתובת: חטיבת אלכסנדרוני 

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

 BenDavid.Adv@Gmail.comדואר אלקטרוני: 

http://www.bendavidlaw.net 

 
 

 
2 

 מצד ימין למעלה: ”rtidão OnlinePedido de Ce”לוחצים על  .2
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 :מצד ימין למטה “Entrar sem autenticação” –מסמנים כניסה ללא זיהוי )"כרטיס חכם"(  .3
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 יש למלא את הפרטים המלאים של המבקש: .4

  0)ישראל(, ללא הסימן "+" וללא " 972טלפון עם קידומת." 

 .שם מלא כפי שנמסר בתהליך ההתאזרחות לפורטוגל 

 !!!התעודה מגיעה לאימייל שאתם מציינים הכי חשוב . 

 ודאו היטב שכתבתם נכון את המייל!!! 

 

 (:“Nascimento”( את המילה לידה )“Tipo de Certidão”יש לבחור בסוג התעודה ) .5

 

 (:“Dados de pedido”( בשורת נתוני ההזמנה )“minha”יש לבחור עבור עצמי ) .6
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 פים להזנה:לאחר מכן יפתחו נתונים נוס .7

 
 

במקומות החובה )במקומות שלא יודעים  –יש להזין נתונים כפי שנמסרו לפורטוגל בתהליך ההתאזרחות שלכם  .8

 למלא ולא חובה, השאירו ריק(:

 
 

 מצד ימין למטה כדי לעבור למסך הבא: “Continuar”לאחר מכן לאשר בכפתור  .9

תאריך לידה מלא

שם מלא

ארץ לידה
עיר לידה

שם האב
שם האם
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מצד ימין  “Submeter Pedido”את הבקשה בכפתור הגישו  את הפרטים, וככל שהכל מדויק היטבבעמוד הבא בדקו  .10

 למטה:

 
 ה
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€  10בעמוד הבא תקבלו אישור כי הבקשה לקבלת התעודה התקבלה ואתם נדרשים לשלם אגרה לממשלה )בסך  .11

 מצד ימין למטה: “Pagamento VISA/MasterCard”. לחצו על ללא תשלום האגרה לא תקבלו תעודהאירו(. 

 
 :משלהתשלום אגרת המ .ב

 ספרות בגב הכרטיס: 3-הזינו את פרטי כרטיס האשראי, התוקף ו .12

 .אם נדרש, אשרו בטלפון הנייד או על גבי המסך את העסקה 

 

 .“oãPagar com cart”לאחר מכן אשרו את העסקה בכפתור הכחול  .13

 ה

"Concluir".!!! אחרי סיום התשלום ללחוץ בכפתור הכחול שייפתח על המילהחשוב מאוד
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 קבלת אישורים במייל: .ג

 שה ודרישה לתשלום:אם ביצעתם עד כאן את הכל באופן תקין, תקבלו למייל אישור שהבקשה הוג .14

  תקבלו בהקדם מייל נוסף על אישור התשלום. –אין צורך לשלם שוב 
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( שמאשר כי “Notificação de Mudança de Estado”במייל השני שתקבלו יהיה אישור על שינוי סטטוס ) .15

 התשלום נקלט בהצלחה:

 

 קבלת התעודה: .ד

 :שמעיד כי הבקשה אושרה וטופלה ספרות 12יתקבל מייל עם קוד בן   לאחר כמה ימים )לפעמים אפילו באותו יום( .16

 

XXXX-XXXX-XXXX 
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ובוחרים באפשרות "הפקת  - https://www.civilonline.mj.pt/CivilOnline/ -חוזרים לאתר הראשון אליו נכנסתם  .17

 מצד ימין: “Certidão Consulta de ”תעודה" 

 

, ולסיום לוחצים הספרות שקיבלתם במייל ואת הקוד המופיע בתמונה במקומות הרלוונטיים 12מזינים את הקוד בן  .18

 ( מצד ימין למטה:“Confirmar”על כפתור אישור)

 

 ה

 ה
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 בשלב זה פרטיכם יופיעו על המסך כפי שנרשמו בספר הלידות הפורטוגלי: .19

 

מצד ימין למטה, או ללחוץ על הקישור  “Imprimir”תוכלו ללחוץ על "הדפס" )ודה אם ברצונכם להדפיס את התע .20

 להדפיס לאחר שתצפו בתעודה: או PDF( ולשמור כקובץ “Visualizar documento”הכחול )

 

 

 ה

 ה
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 -   בהצלחה -

 דין-משרד עורכי –דוד ושות' -בן

 משרד עורכי דין –דוד ושות' -)*( כל הזכויות שמורות למשרד בן

 

 

 

 אזהרה חשובה!

  המידע המובא במדריך זה איננו מהווה ייעוץ משפטי פרטני או המלצה, מסוג כל שהוא.שימו לב כי 

ש, יש לנהוג בצורה זהירה מידע אישי ורגי מובא במדריך זה כולליםהיות שהפרטים בתהליך ה

 פרטים מזהים או פרטי אמצעי תשלום לאף אחד אחר. בשום פנים ואופןלהעביר  איןוסודית ו

מהמדריך יהפכו לא רלוונטיים ככל שממשלת פורטוגל המפעילה חלק המדריל או כמו כן, יתכן כי 

 דרשים לתהליך המתואר במדריך.את האתר תשנה את תוכנו או פרטים נ

 בלבד.המשתמשים בו באחריות  אהיבמדריך האחריות בגין השימוש 
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