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 ישירות לפורטוגל אפוסטיל עם" יושר תעודת"הזמנת  הליך

 :החדשה הממשלתית ההזדהותהזמנת תעודת יושר יש לבצע רישום למערכת  טרם .א

 להלן:לקישור נכנסים  .1

https://login.gov.il/nidp/idff/sso?id=usernamePasswordSMSOtp&sid=0&option=credential&sid=0&target=https%

3A%2F%2Faccount.gov.il%2FLAGBroker%3F%2522https%3A%2F%2Fsso.forms.gov.il%2FglobalData%2FGetSequen

formtype%3Dcriminaldocument%40police.gov.il%2522ce%2FgetHtmlForm.aspx%3F 

 

 < "טופס הרשמה" וממלאים את הפרטים האישיים:--" הרשמהלוחצים על " .2
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 .הבאים: תעודת זהות/דרכון/כרטיס אשראי שלושתאמצעי זיהוי מתוך  2ידי -יש להזדהות על .3

 

 תנאי השימוש:יש לבחור שם משתמש וסיסמה בהתאם להנחיות ולאשר את  .4

 

)ישלח לכם מייל וקוד אימות לנייד אותו תצטרכו להזין  מאמתים את הדואר האלקטרוני ואת הטלפון הנייד .5

 והחשבון האישי נוצר.  במערכת(
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 :היושר תעודת של מקוונת להזמנה ישירות תועברו החשבון יצירת לאחר .ב

 

)מטעמי פרטיות, הדוגמה המובאת כאן  מלאיםפרטי תעודת הזהות, השם הפרטי ושם המשפחה יהיו כבר  .6

יש  - . ככל שיש שם משפחה קודםבלועזית. יש למלא את הפרטים האישיים החסרים בהתאם לדרכון מושחרת(

 לשונית שברשותכם. -למלא בהתאם למצוין בתעודת הלידה הדו
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 או "שגרירות פורטוגל בתל-אביב".ביעד למשלוח תעודה יש למלא "שגרירות ישראל – ליסבון" .7

 את פרטי התשלום והתאריך שקיבלתם באתר במספר "קבלה תשלום אגרה" וב"תאריך תשלום" יש למלא .8
התשלומים של משרד החוץ.

של היעד הסופי בפורטוגל.ביעד סופי למשלוח התעודה בחו"ל יש למלא את הפרטים  .9

"שלח". על וללחוץ האלקטרוני והדואר הנייד הטלפון את לציין יש לסיום, .10
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.ולוודא שקיבלתם מייללאחר שתקבלו אישור כי הבקשה נשלחה יש לשמור את הטופס על גבי המחשב  .11

( שיעדכנו שהתעודה הונפקה בהצלחה ונשלחה ליעדה.SMS. לאחר כיום-יומיים תקבלו מייל ומסרון )12

5/2/2021 תאריך העדכון:

בהצלחה   - -

בן-דוד ושות' – משרד עורכי-דין
 

אזהרה חשובה!

שימו לב כי ההרשמה למערכת ההזדהות הממשלתית החדשה צריכה להתבצע באופן אישי על ידי

 כל אחד בנפרד!

 שם המשתמש והסיסמה שיונפקו בהליך ההרשמה יאפשרו מעתה ואילך לבצע מגוון רחב של

 פעולות מול משרדי הממשלה השונים הכוללות מידע אישי ורגיש!

 כמו כן, יתכן כי חלק מהפעולות מול משרדי הממשלה המתאפשרות באמצעות מערכת ההזדהות

 הממשלתית החדשה אינן ניתנות לביטול, שינוי או תיקון לאחר ביצוען!

 אין, בשום פנים ואופן, להעביר או לחשוף את שם המשתמש והסיסמה בפני אנשים אחרים!

האחריות בגין השמירה והשימוש על נתונים אלה היא באחריות הלקוח בלבד.  
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