
 

 
 

 משפחתית למבקשים אזרחות פורטוגליתערכה 
 

 אבל מה עם המשפחה? ילדים? בני זוג?! אתם אזרחי פורטוגל!!! מזל טוב

החוק הפורטוגלי . עבור שאר בני המשפחהגם  אירופאיתלבקש אזרחות לדאוג לכולם ו הגיע הזמןעכשיו אז 
לבקש אזרחות   –  2015מאפשר להורה שקיבל אזרחות פורטוגלית במסגרת חוק גירוש יהודי ספרד, שיצא בשנת  

 .ובן/בת זוגו גם עבור ילדיו הקטינים

 ?מי זכאי

 .הליך אוטומטי באופן דיי פשוט – רישום ההורה כאזרח פורטוגלי לאחרשנולדו  קטינים .1

 .רישום ההורה כאזרח פורטוגלי טרםשנולדו  קטינים .2

 שנים 3שנשואים לפחות  בני זוג .3

 

 איך עושים את זה? 

 שלב שלישי                                    שלב שני                                     שלב ראשון

 בן/ת זוג –רישום לידה  קטין -רישום לידה  רישום נישואין

ברשויות רישום נישואין 
תנאי הכרחי -הפורטוגליות 

 .להמשך התהליך
 

רישום לידה של הקטין ברשויות 
 פורטוגל. 

 

רישום לידה של הבעל או האישה 
 ניתן רק לאחר רישום הקטינים.

 כשנה וחצי עד שנתיים וחצי הכשנה עד שנ כשלושה חודשים

 

 

 

 

 

 שנצא לדרך?!���� 

 י ועו"ד איתי מורצוות מועדון הדרכון הפורטוגל
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 סכם ייצוגה

 

 2020   שנת ___     לחודש     ביום  שנערך ונחתם

 

  )066495292מועדון הדרכון הפורטוגלי (ע"מ  בין
 ")מועדון הדרכון הפורטוגלי"  להלן(

 

   
 אחד;  מצד  

  ______________________שם:  לבין
  ת.ז. _______________________ 
  כתובת _____________________ 
  " )המזמין" להלן:( 
 שני;     מצד    
       

  הוצאת אזרחות פורטוגליתרישום נישואין וליווי וייצוג ב והמזמין מעוניין לקבל שירות של     הואיל
  ;זוגו/תועבור ילדיו ו/או בן/ת   

 ומועדון הדרכון הפורטוגלי מעוניין  לתת למזמין את השירות האמור, בהתאם  והואיל  

 לאמור בחוזה זה;    

 

  אי לכך באו הצדדים לידי הסכם כדלקמן:

 השירות .1
הוצאת אזרחות לרישום נישואין ו הליךמועדון הדרכון הפורטוגלי יעסוק בליווי וייעוץ ב  א.

מול  בטופס ההרשמה, כמפורטילדיו הקטינים בן/ת זוגו/תו של המזמין ו/או עבור פורטוגלית 
 הרשויות הרלוונטיות. 

 .'אנספח השירות כולל ליווי וייעוץ בכלל שלבי ההליך כמפורט ב  ב.

ידי מועדון הדרכון הפורטוגלי -המזמין מאשר בזאת כי הוא מבין שאין בהספקת השירות על ג.
ך ו/או כל התחייבות לעמידה במסגרת זמנים מסוימת. כל ציון כל התחייבות להצלחת התהלי

לוח זמנים ו/או מחירי אגרות הינו בגדר המלצה בלבד ואינו מחייב (שכן עתיד להשתנות לאור 
  החלטת הרשויות הרלוונטיות).

 

 תמורה ועלויות .2
את הסכום הקבוע בנספח ב' להסכם   תמורת שירותיו ישלם המזמין למועדון הדרכון הפורטוגלי .א

 ").התמורה"כיחדיו יוגדרו ו/או בנספח ב' להסכם הסכומים המפורטים בסעיף זה ( זה
האזרחות עד לקבלת מורה תכלול את כלל ההוצאות הנדרשות בגין ההליך תיובהר להלן כי ה

על אף האמור בסעיף זה  .ות שליחות, הוצאות ייצוג וכיוצ"בלרבות אגרות, הוצאהפורטוגלית 
 הנפקה ו/או הוצאה של מסמכים מרשויות זרות שאינן מדינת ישראל לא תכלולהתמורה 

הנפקת פסקי , הנפקת מסמכים מהרבנות,  (לרבות תעודות יושר ממדינות שאינן מדינת ישראל)
 הנפקת תעודת הזהות והדרכון הזרים.דין מאומתים במקרה של עבר פלילי ו/או 

נספח   בתשלומים לפי מסלול התשלומים הנבחר מנספח התשלומיםהמזמין יעביר את התמורה   .ב
 .ב'

 
 11בבנק    154268803לחשבון  בתשלום בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית  התשלומים יועברו   .ג

 .על שם עו"ד איתי מור 118סניף 
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 תנאים נוספים: .3

ידי מועדון הדרכון הפורטוגלי לא -המזמין מתחייב להעביר את כלל המסמכים המבוקשים על .א
המזמין מצהיר בזאת כי ישתף פעולה עם כן, -ימי עסקים ממועד הדרישה. כמו 7-יאוחר מ

התהליך, יגלה זמינות וימציא את כל המסמכים הנדרשים ממנו במהירות, יחתום על כל טופס 
מצהיר בזאת כי הינו מודע לכך שאי שיתוף פעולה ו/או אי תשלום  או מסמך דרוש. המזמין

אי עמידה  ואף הפסקתם. התשלומים השונים בזמן הנקוב עשוי לגרור עיכוב בהליכי הבקשה
  בתנאי סעיף זה תהווה עילה להפרתו.

כי מועדון הדרכון הפורטוגלי יעשה את מיטב המאמצים לנפק את כלל המסמכים   מביןהמזמין   .ב
זאת, המזמין -. עםו ו/או עבור המבקשים המפורטים בטופס ההרשמהים לתהליך עבורהנדרש

וכל אחד מהמבקשים מבינים כי יכול ובמהלך התהליך יידרשו לספק את מי מהמסמכים 
להלן וכי התקדמות ההליך תלויה בהספקת המסמכים ו/או כל מסמך  'אנספח המפורטים ב

 . התהליך תלויה בפעולות אלה וכי הצלחת במהלך ההליך ואחר אשר יידרש
יובהר להלן כי לאחר קבלת האזרחות הליך הנפקת תעודת הזהות והוצאת הדרכון הפורטוגלי  .ג

אל מול שגרירות פורטוגל בישראל ו/או הרשויות  (לרבות האגרות) הינם באחריות הלקוח
 .בפורטוגל

האזרחות עבורו, מכל במידה והחליט המזמין לבטל את החוזה לאחר תחילת עבודה בבקשה  .ד
סיבה שהיא ובכל עת (למעט ביטול ע"פ חוק הגנת הצרכן), לא יהיה זכאי הוא להחזר כספי של 

, שכן יראו את הסכומים ששולמו עבור הטיפול בעניינו עד למועד בקשת הביטול מצידו
 הסכומים הללו כדמי ביטול המגיעים לחברה בגין השירותים שניתנו למזמין.

 

 על החתום:ולראיה באנו 
 

_________________________ _________________________ 
 

 המזמין
 

 עו"ד איתי מור
 מועדון הדרכון הפורטוגלי
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 ומסמכים נדרשים : שלבי התהליךלהסכם ההתקשרות 'אנספח 

  הורים רישום נישואישלב א':  �
 האזרחות הפורטוגלית.עותק של תעודת רישום לידה של ההורה בעל  )1(
 תעודת לידה עם אפוסטיל של ההורה ללא האזרחות הפורטוגלית. )2(
 עותק נאמן למקור של תעודת הנישואין. )3(
 יפוי כוח פורטוגלי. )4(
 של שני ההורים. 2-3דרכון סרוק עמודים  )5(
 פי דרישת הרשות הפורטוגלית.-מסמכים נוספים על )6(
 קטיןילד רישום לידה של שלב ב': בקשה ל �
 .אפוסטיל תעודת לידה )1(
 של הילד. 2-3דרכון סרוק עמודים  )2(
 יפוי כוח של ההורים. )3(
 אישור רישום נישואי הורים. )4(
 פי דרישת הרשות הפורטוגלית.-מסמכים נוספים על )5(
 שלב ג': בקשה לרישום לידה של בן/בת זוג �
 תעודת לידה אפוסטיל. )1(
 .2-3דרכון סרוק עמודים עמודים  )2(
 יפוי כוח. )3(
 נישואי הורים.אישור רישום  )4(
 פי דרישת הרשות הפורטוגלית.-מסמכים נוספים על )5(

 

 פרטים אישיים של בן/בת הזוג של המזמין ו/או ילדיו הקטינים

 

 ________________שם מלא: -  בן/בת הזוג של המזמין 
 עיסוק:_________________   נייד:______________ דוא"ל:___________________________

 עבר פלילי: כן/לא  רבנות: __________  :__________תאריך נישואין  תאריך לידה: _____________ 
 אזרחות נוספת: כן/ לא אם כן, פרט/י: ____________ 

 :___________________שם מלא  -  1ילד 
 עבר פלילי: כן/לא     נייד:___________ תאריך לידה: ___________ ארץ לידה:__________ 

 אזרחות נוספת: כן/ לא אם כן, פרט/י: ___________ 

 :___________________שם מלא  -  2ילד 
 תאריך לידה: ___________ ארץ לידה:__________נייד:___________ עבר פלילי: כן/לא   

 אזרחות נוספת: כן/ לא אם כן, פרט/י: __________ 

 שם מלא:___________________  -  3ילד 
 תאריך לידה: ___________ ארץ לידה:__________נייד:___________ עבר פלילי: כן/לא   

 אזרחות נוספת: כן/ לא אם כן, פרט/י: __________ 
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 : מסמכים נדרשים להוצאת אזרחות פורטוגליתלהסכם ההתקשרות 'בנספח 

 

 כדלקמן: תמורת השירות ישלם המזמין 

 ₪ (כולל מע"מ).  5,000: ישלם המזמין סך של ן רישום נישואיעבור  .1
 ₪ (כולל מע"מ) עבור ילד בודד/בן זוג.   7,000ישלם המזמין סך של   בקשת רישום לידה:עבור כל  .2

 

 חירת מסלול תשלומים:ב

 מסלול א'       
 מסלול ב'    

 רישום נישואיןעבור       
 :מסלול ב'                 

 רישום לידה ילד/בן זוג עבור
 תשלומים שווים.  5

*ממועד התחלת 
 התהליך.

 

 
 ₪  2000 –מקדמה 

 ₪ 3000 –לפני הגשה לרשויות
 

 ₪ 3500 –עם הכנת הבקשה         
 ₪  2500 –לאחר הגשת הבקשה 
 ₪ 1000 –עם קבלת האזרחות 

 

 ממועד ההודעה על התגבשות מועד התשלום.ימי עסקים  7*כל תשלום יבוצע תוך 

 *תשלום שלא יבוצע במועד עלול לגרור אחריו הפסקת הליכי הבקשה עד להשלמת החוב.

 

 סה"כ לתשלום: ___________________________________________________________ 

 פרטי אשראי:  

    
 תוקף

  
CVV 

 
 

 _________________________________________________________ שם בעל הכרטיס: 

 ת.ז בעל הכרטיס: _________________________________________________________ 

 ______________________________________________________ חתימת בעל הכרטיס: 
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 יפוי כח 

 

 ת.ז. ___________________ אני הח"מ _________________

 

 , 65533איתי מור מ.ר. ממנה (ים) את עורך הדין 

ל ובפורטוגל בענין להיות בא כחי(נו) ולהופיע ולפעול עבורי(נו) ובשמי(נו) ובמקומי(נו) בפני הרשויות הרלוונטיות בישרא
והנני(נו( מיפה(ים) את כוחו של מרשי(נו) הנ"ל להגיש   ,משרד הפניםהוצאת אזרחות פורטוגלית, ובפרט, אך לא רק ,בפני 

בקשות, לבקש פרטים, לשלוח הודעות, התראות או הזמנות, להופיע, ולעשות את כל הפעולות המשפטיות 
ם מהרשויות במדינת ישראל והגשת מסמכים רשמיים לרשויות האדמיניסטרטיביות לרבות הזמנת מסמכים רשמיי

 לרבות, אך לא רק, הוצאת תעודת לידה, תמצית רישום ו/או תעודת פטירה.   בישראל ובפורטוגל

 

בנוסף לכל האמור לעיל מורשי(נו) הנ"ל יהא רשאי להרשות כל עורך דין או עורכי דין אחר(ים) לשמש תחתיו בכל פעולה  
יפוי כח זה ולחתום על כל המסמכים הדרושים ו/או המועלים בקשר אליו ולהעביר יפוי כח זה על כל  כאמור לעיל לפי

 הסמכויות שבו או חלק מהן לעו"ד אחר.

 

ומבקש(ים) מכל בעל מאגר מידע  1981-הנני(נו) מוותר(ים) על ההגנות המסורות לי(נו) לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א
 נו) הנ"ל לעיין במידע אודותיי(נו) או מחזיקו לאפשר לבאי כחי(

 והמצוי אצלם. 

 

 ולראיה באתי(נו) על החתום, היום __________ לחודש__________ שנת __________

 

______________ 

 חתימה

 הנני מאשר את החתימה(ות) הנ"ל 

 


	ערכה משפחתית למבקשים אזרחות פורטוגלית
	ולראיה באנו על החתום:


