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 לכתובת הרשומה בטופס זה. או באמצעות הדואר

 לכבוד                                                           

 משרד המשפטים

 מנהלת היחידות המקצועיות 

 רשם המתווכים

 1935319ירושלים  35343ת.ד  

  6991 –בקשה לקבלת רשיון של מתווך במקרקעין לפי חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו 

 )א( לחוק. 5( לחוק המתווכים במקרקעין מוגשת בזה בקשה עפ"י סעיף 1)א() 5לאחר שעמדתי בהצלחה בבחינה עפ"י סעיף

 

 . שם המבקש 9

  _____________________________     ______   __________  ___________   ___________ 

  ת.זשם משפחה            שם פרטי              שם האב           תאריך לידה        ארץ לידה           

 . מען המבקש 2

____      __________    _________   ____________   _________  ____________________ 
 הרחוב          מס' הבית         מס' דירה                ת.ד                   ישוב                   מיקוד שם   

 

 מספר טלפון בבית: ______________________נייד:  _______________________

 ובכתובתי.הערה : אני מתחייב להודיע לרשם המתווכים על כל שינוי בשמי 

 5)א( 66תקנה  3טופס 

 

 9111 -לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו ( א'  )4תצהיר לאימות נתונים למבקש רשיון לתיווך במקרקעין של הפרטים לפי סעיף 

מת וכי אם לא אעשה כן אני החתום מטה __________________ נושא תעודת זהות / דרכון מספר ____________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר א
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כדלקמן:

 . אני מגיש תצהיר זה כתמיכה לבקשת רשיון לתיווך במקרקעין .9

 . אני אזרח / תושב מדינת ישראל.2

 . נולדתי בתאריך _________________.3

 . אינני פושט רגל.5

 ונסיבותיה איני ראוי לשמש מתווך במקרקעין. . לא הורשעתי בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה4

 . לא הוטל עלי מאסר/ הוטל עלי מאסר שסיימתי לרצותו ביום  ______________.1

 . הרשם הודיע לי כי עמדתי בהצלחה בבחינה לקראת קבלת רשיון.3

 . אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי וכי תוכן תצהירי זה אמת.8

                                                                                                                                     ________________ 

 /החתימת המצהיר 

 אני מאשר כי ביום ____________ הופיע בפני, עורך דין _________________ במשרדי בכתובת _____________

 _________________ שזיהה עצמו בפני בתעודת זהות מס' _______________________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת וכי אם לא אעשה כן,מר/ גב' 
 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

_______________________________      ____________________   ___________________________ 

 חתימת עורך דין                                חותמת עורך דין                                                מספר רשיון 

 הסכמה למסירת מידע לשם פעולה )מתן רשיון של מתווך במקרקעין (

 9189  - לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים התשמ"א 1סעיף 

)ב( לחוק המתווכים  4 –( ו 5)א( ) 4נותן בזה הסכמתי למסירת מידע מהמרשם הפלילי המנוהל בידי משטרת ישראל, וזאת לצורך קיום הוראות סעיף 
 .9111 –במקרקעין התשנ"ו 

 הערה: ללא קבלת ההסכמה הנ"ל, לא תועבר למשטרה בקשה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי וכך יהיה רשם המתווכים מנוע ממתן רשיון כנ"ל.

                                                                          _______________               _______                ________ 

 חתימת המבקש                           תאריך                                                                                        
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