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  _______:הגשת הבקשה. ת        

 
 בקשה לאישור מתמחה

 
 _____________כלתי /  חתני/  בתי/  הנני פונה אליכם בבקשה לאפשר לבני

 _____________________________כתובת ____________ . מס. ז.ת
 .להכנס לאולם הבורסה בתור מתמחה שלי

 
 אחריות מלאה ת/י אחראישאנ, באופן סופי ובלתי חוזר,  בזהה/הנני מצהיר

 הן, ו הפעולות מכל מין וסוג שהואא/או המחדלים ו/עבור כל המעשים ו
או /או יעשה ו/ו ל יבצע"כלתי הנ/  חתני/  בתי/  שבני, המסחריות והן האחרות

או מחדל /למניעת ספקות כל מעשה ו. יחדל מעשות במסגרת פעילותו בבורסה
תי  עם כל חבר שהוא יראה לכל ענין ודבר כל/  חתני/  בתי/  או פעולה של בני/ו

 .או פעולה שלי/או מחדל ו/כמעשה ו
 

או תורנים /ני כל בית דין ופכלתי ב/  חתני/  בתי/   להופיע עם בנית/הנני מתחייב
 אשר ידונו בסכסוך שיתגלע בין , או בוררות בבורסה/או ועדה משמעתית ו/ו

, רסה בגין כל התקשרות עסקיתכלתי לבין חבר מחברי הבו/  חתני/  בתי/  בני
 .הםימסחרית בינ

 
או על ידי /או פסק שינתן בבית דין ו/  למלא אחר כל החלטה ות/כן הנני מתחייב

 .ל"או בבוררות בסכסוך הנ/ או הועדה המשמעתית ו/ התורנים ו
 

התחייבותי זו הינה בתוקף לתקופה שבה תאושר בקשתי זו וכן לכל תקופה בה 
 לבטלה ת/לא אהיה רשאי. תחייבותי זו הינה בלתי חוזרתה. תוארך בקשתי זו

 .אלא באישורכם המוקדם שבכתב
 

כלתי /  חתני/  בתי/  ידוע לי כי על יסוד התחייבותי זו הסכמתם לאשר את בני
ידוע לי כי הנהלת הבורסה שומרת לעצמה את הזכות . בתור מתמחה בבורסה

 .ל"ה לבורסה של הנ/להפסיק מכל סיבה שהיא ובכל עת שהיא את כניסתו
 
 

 ,בכבוד רב                               
 

__________       ____________                                                      
 שם המבקש                     חתימה                                                          

 
 

 בזאת כי אין לי כל התנגדות לחשוף ממצאי ה/תוכן האמור לעיל ומצהיר להמ/הנני מסכים
 . בקשה זות/חקירתי הבטחונית בפני מגיש

 
 

__________________ 
    שם וחתימת המועמד   
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 טופס בקשה להתמחות באולם הבורסה                
 
  בעיון לפני מילוי הטופסי/קרא*
 
שמות לועזיים נא למלא באותיות . י ובכתב קריא למלא הטופס בעט כדורת/הינך מתבקש*

 .דפוס
 
 .תוב בטופס זהכ להבדק בפוליגרף לאימות הת/דרש המועמדת/בהמשך הטיפול י*
 
 : לבקשה זו יש לצרף*

 ,החותן/  של האב/ עצמאי ק ביהלומים ו  צילום רישיון תקף לעיס
 . אישור על תשלום עבור בדיקה בטחונית 
 

 לועזית עברית פרטים
   שם משפחה
   שם פרטי
   שם קודם
   שם האב

   תעודת זהות. מס
   דרכון ישראלי. מס
   דרכון נוסף. מס
   טלפון נייד. מס
 

 ________אזרחות ___________ ארץ לידה ___________ : תאריך לידה

 ___________ אזרחות נוספת 
 

  ___________ )ה/כלת חבר/לחתן(תאריך נישואים 
 

 :מגורים תכתוב
 

 טלפון. מס מיקוד בית. מס רחוב עיר
     
     
  
 

 לא/  כן?            הבית בבעלותך/  האם הדירה
 

 לא/  כן? האם בבעלותך רכב
 

 :אם כן נא לציין את
 ___________________מספר הרכב _________________ סוג הרכב 
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 :ל"שרות בצה

 ________פרופיל רפואי _____ ____עד תאריך ____________ מתאריך 
 ________________________סיבת השחרור _________ ל "דרגה בצה

 ________________. דאר צבאי מס_________________  מספר אישי 
 

 :מענים קודמים
 
 

מספר  רחוב עיר
 בית

 משנה 
 עד שנה

    
    
    
    
    
 
 

 ___________שנת עליה 
 
 
 

 :מצב משפחתי
 

 ה/ אלמןה/ גרושה/ רווקאה/נשוי
 
 

 :ילדים
 

 _______  נא לציין מספר הילדים 
 
 
 

 :בת הזוג/  פרטי בן
 

 _______________שם קודם ________________ שם 
  

 _____________________דרכון . מס____________ תעודת זהות . מס
 

 ______________כתובת מקום העבודה______________ מקום העבודה 
 

 ___________________תפקיד 
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 _______________________________________:ת/משלח יד המבקש
 
 

 :ים/ות עבודה קודם/כתובות מקום
 

מקום 
 העבודה

שנות  תפקיד
 פעילות

סיבת 
 עזיבה

כתובת 
 וטלפון

מנהל 
אחראי 
 ישיר

      
      
      
      
      
      
 
 

 וואותחובות הל/  משכנתאות
 

, למי החוב, ואהוסכומי הל, )5,000$מעל (ת כספים /נא לציין אם הינך חייב
 .פריסת תשלומים

 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 

 : לא במידה וכן נא לפרט/ כן? י המשטרה"או נעצרת אי פעם ע/ נחקרת והאם
 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 

 :     במידה וכן נא  לפרטלא/  כן?   האם הורשעת בפלילים
 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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 : במידה וכן נא לפרט? האם השתמשת אי פעם בסמים
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 

 :במידה וכן נא לפרט? האם נזקקת אי פעם לטיפול פסיכיאטרי
 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 נא לפרט מהי מטרת בקשת זו 

_____________________________________________________
___________________________________________________ 

 
 

 :נא לציין שמות אנשים המכירים אותך מתקופות שונות בחייך
 
 טלפון. מס כתובת שם מלא 

מתקופת השירות    
    הצבאי 

 שכנים   

   
לימודים במוסדות    

    השכלה
מקומות עבודה    

    בעבר
 
 
 

 :הצהרה
 

 .ה בזה שכל הפרטים שמסרתי לעיל הינם מדוייקים ונכונים/אני מצהיר
תעיין /  חותנתי  יעיין/ אמי /חותני /ה שאבימ/ה כי אני מסכים/כמו כן אני מצהיר

 .ח הבדיקה הבטחונית שנערכה לי"בדו
 
 

    _________________                                    _______________ 
  חתימה   תאריך                                                                  
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 דף נתונים לבדיקה גרפולוגית                           

 
ת /ה יושב/לכתוב על משטח נוח ויציב כשכל היד נשענת על השולחן ואתנא 

 .בצורה נוחה
 

 :נא לציין
, מצב משפחתי, מין, שפת אם, שנת עליה, ארץ לידה, תאריך לידה, שם פרטי

האם קיימת הפרעה , מצב בריאותי, יד כתיבה, משקל, גובה, מספר ילדים
ת בצורה / האם עוסק, תיבההעלולה להפריע לתהליך הכ) פזיולוגית(גופנית 

, תחביבים, התמחות, מקצוע, שנות השכלה, באיזו תדירות, סדירה בכתיבה
תנאים , )אבל וכן פרט והסבר, מדוכא, רגיל, מרומם(מצב רוח בזמן הכתיבה 
לא לכתוב ( האם לטעמך –סוג העט , )נוחים או לא(חיצונים בזמן הכתיבה 

 .לכתוב על מצע רך, לא להעתיק, )בעיפרון
 
 : נא
 לכתוב קורות חיים*
 לבצע שתי פעולות חשבון של מספרים בעלי שלוש ספרות*
 ה חופשית גם בשפה העברית נא לצרףלכתוב בשפת האם ואם הכתיב*

 .דוגמאות בשתי השפות
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 לכבוד

 מ"בורסת היהלומי� הישראלית בע

  1בוטינסקי 'רחוב ז

 רמת ג!

 לכבוד
 מ" בע)1965(מפעלי בורסת היהלומי� הישראלית

 1בוטינסקי 'רחוב ז
 רמת ג!

 
 ,.נ.א

 

 התחייבות מתמחה
 

_____ ______ מרחוב ________ 'מס .ז.ת ת/נושא ___________ מ"הח אני
מסחריי� או אחרי� לרבות כללי ,  בזה לפעול בהתא� ולקיי� את כל הכללי�ת/מתחייב

ני כל רשות מ ולהופיע בפ"התנהגות הקיימי� במסגרת בורסת היהלומי� הישראלית בע
או מפעלי בורסת היהלומי� /מ ו"מוסמכת במסגרת בורסת היהלומי� הישראלית בע

ועדה לאיסורי כניסה , ועדה משמעתית, תורני�, מ לרבות הנהלה"בע) 1965(הישראלית 
 .  למלא אחר כל החלטה שתינת# על יד�ת/ואני מתחייב, א� אדרש לעשות כ#, וכדומה

כי כל סכסו& או , כמקובל במסגרת בורסת היהלומי�כנהוג ו, מה/בנוס% אני מסכי�
שיתגלע ביני לבי# מי , לרבות בקשר ע� מת# שרות על ידי, מסחרית או אחרת, מחלוקת

, עובדיה�מי מאו /או מי מדיירי בניני בורסת היהלומי� ו/מחברי בורסת היהלומי� ו
י� בתקנות יועבר ויוכרע בבוררות על פי ההוראות והכללי� לעני# בוררות הכלול

 לה� פה/ להיות כפו%ת/מ ואני מתחייב"ההתאגדות של בורסת היהלומי� הישראלית בע
 להופיע בפני כל ערכאת בוררות שתדו# במחלוקת ביני לבי# ת/אני מתחייב. ולפעול על פיה�

או מי מעובדיה� הכל על פי ההוראות /או מי מדיירי בניני הבורסה ו/מי מחברי הבורסה ו
ות הקבועות בתקנות ההתאגדות של בורסת היהלומי� לעני# בוררות כפי הכללי� וההנחי
 .דינו של סעי% זה כדי# הסכ� בוררות מחייב ובר תוק%. שיהיו מעת לעת

 להתדיי# במוסד מה/חתימתי על מסמ& זה הינה התחייבות בלתי חוזרת לפיה הנני מסכי�
 . הבוררות של בורסת היהלומי� כאמור

� לי היטב ההתחיבויות ההגבלות והכללי� הנוהגי� בבניני בורסת  כי ידועיה/אני מצהיר
 לנהוג על פי כללי� אלו ולהיות ת/היהלומי� לרבות לעני# מסחר ביהלומי� ואני מתחייב

 להופיע בפני כל רשות מוסמכת במסגרת בורסת היהלומי� ת/אני מתחייב.  לה�ה/כפו%
, מ לרבות הנהלה"בע) 1965(ית או מפעלי בורסת היהלומי� הישראל/מ ו"הישראלית בע

לרבות , א� אדרש לעשות כ#, ועדה לאיסורי כניסה וכדומה, ועדה משמעתית, תורני�
במידה של הפרת מי מכללי ההתנהגות וההגבלות המחייבי� בבניני הבורסה ואני 

 .  למלא אחר כל החלטה שתינת# על יד�ת/מתחייב

ועל פי שיקול , בכל עת, מכל סיבה שהיאאו לבטל /ידוע לי כי את� תהיו רשאי� להפסיק ו
י "או לאול� הבורסה ע/דעתכ� הבלעדי את אישור הכניסה שנית# לי לבניני הבורסה ו

י "ללא כל התראה מוקדמת עפ, ככל ונית# לי תג כאמור, לקחת את תג הכניסה, הודעה אלי
או לבניני /שיקול דעתכ� וללא מת# כל נימוקי� לכ& ולמנוע את כניסתי לאול� הבורסה ו

 . או תביעה כלפיכ� בגי# פעולתכ� זו/ בזה על כל טענה ות/הבורסה ואני מוותר

מסתמכי� ומתבססי� על הצהרתי והתחייבותי זו בבואכ� להנפיק לי תג את� ידוע לי כי 
 .או בבואכ� לאשר את כניסתי לאול� הבורסה/כניסה לבניני הבורסה ו

והיא תהיה , היה ההתחיבות בלתי חוזרתת, הואיל והנכ� מסתמכי� על התחייבותי זו
או על ידי מי /מ ו"או על ידי בורסת היהלומי� הישראלית בע/ניתנת למימוש על ידכ� ו

 .או עובדיה�/או מי מדיירי בניני הבורסה ו/מ ו"מחברי בורסת היהלומי� הישראלית בע

ה של יחידות האמור לעיל אינו בא לגרוע ממכלול סמכויותיכ� וסעדיכ� על פי תנאי החכיר
משרדי� בבניני הבורסה ועל פי הוראות תקנות ההתאגדות שלכ� והוראות כל די# אלא 

 .להוסי% עליה�
 

       _______________                                      _________________                   
  חתימה                                                             תארי&                                   


