
 

 

   להנפקת תעודת זהות ודרכוןהמדריך המלא 

 . Jבניין  -    Campus de Justiça de Lisboaל: שם צריך להגיע -נוסעים לליסבון שפורטוגל 

 כדי להיות ראשונים בתור( 6:00)רצוי להגיע כבר בשעה  19:00 – 8:30שעות פעילות: יום שני ושלישי 

 :תעודת זהות

 BIOMETRICO CARTAO DO" :שנקראעבור הנפקת תעודת זהות מבקשים מהפקידה כרטיס בזמן שממתינים בתור  .1

CIDADAO". 

 .מצלמים אתכם, מודדים גובה, לוקחים טביעות אצבעות בו לחדר יקראו לכם –בתורכם  .2

 רצוי לרשום להם על דף כדי שלא יעשו טעות.  –כתובת עדכנית יבקשו מכם  .3

 שימו לב שאתם חותמים חתימה התואמת לזו בדרכון. –יבקשו מכם חתימה לבסוף  .4

 יורו. 53 –עלות ההליך  .5

 דרכון: 

 .Biometrico passaporte espressoמבקשים מהפקידה כרטיס שנקרא: הפעם  .1

  מצלמים אתכם, מודדים גובה, לוקחים טביעות אצבעות נכנסים שוב לחדר עם הכרטיס שביקשנו מקודם ושוב –בתורכם  .2

 .מאמתים נתונים ו

 (.כדי שבאמת יגיע באותו היום ולא תוך שלושה ימים espressoחשוב לציין שזה דרכון )

 באותו היום.עוד בשדה  לכםכדי שהוא יחכה  –בבוקר  11:00 שעה הדרכון עדעבור ההליך  רצוי לסיים את .3

 .יורו 100 –עלות ההליך  .4

 .כם להציגו בעת איסוף הדרכוןעלי –תשמרו עליו  –בסוף תקבלו פתק  .5

 מסמכים:האיסוף 

 . 17:00תעודת זהות: מחלקים באותו המקום החל משעה  .1

את  לקבלכדי  12:00שעה להגיע כבר ב רצוי .17:00שתהיה בשעה תעודות הזהות  תמחלקים תורות לחלוק - 13:00בשעה  .2

 .התור הכי מוקדם

אז רצוי שנסיים עם תעודת הזהות   –אבל רק בשדה   19:00 –  17:30לאסוף בשעות למה רצוי לגיע מוקדם? כי את הדרכון ניתן  .3

 כמה שיותר מהר.

 לוקחים את תעודת הזהות ונוסעים מיד לשדה התעופה בכתובת:  .4

Alameda das Comunidades Portuguesas, 1700-111 Lisboa, Portugal – Terminal1 

ממש בכניסה לטרמינל מאחורי פסל גדול שדומה לפסל   - SEFבמקום שנקרא אוספים מאחד משני המקומות: הדרכון את  .5

 .מטר 100המרחק בניהם הוא  –מתחת לבורגרקינג בתוך הטרמינל במקום שנמצא החירות. או 

 ן את הדרכון.פשוט ניגשים עם הפתק שקיבלנו והוא נות - אין תור –שוטר עם כמות דרכונים  באחד מהשניים ישב .6

 

      כל דבר נוסף אנחנו כאן עבורכם  

 צוות מועדון הדרכון הפורטוגלי ועו"ד איתי מור 

 !לדעת חשוב

 כדי לנסות לצמצם את ההליך ליום אחד כדאיולכן  –בעיקרון לא ניתן להנפיק דרכון לפני תעודת זהות ❖
 לנסות לתפוס תור גם להליך של תעודת הזהות וגם לדרכון בדרך יצירתית.

אנשים אחריכם  10-כאנחנו נמליץ לכם, בעודכם עומדים בתור לתעודת הזהות, תמתינו שהפקידה תחלק ל❖
 כרטיס של הנפקת דרכון ואז תבקשו גם כרטיס.

 אנשים מאחוריכם ויבקש כרטיס להנפקת דרכון. 10דרך נוספת היא לבוא עם אדם נוסף והוא יעמוד ❖

 לפעמים יגידו לנו לבוא יום למחרת כדי להנפיק גם דרכון. –חשוב לדעת שזה לא תמיד עובד ❖


