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Procedure Application Tag 
 
 
 

1.  The attached tag  application form must be completed and 
returned to the Tags Issuing Office (located on the Yahalom 
Bridge). 

  
2.     The form must be completed in pen. 
 
3.  Receipt of any type of entry to the complex is subject to a 

security check. 
 
4.     For application for an employee / selling / factory laborer tag 

– appendix A+B must be completed. 
 
5.  For application for a manufacturer/ tenant/ service tag – 

appendix  C  must be completed. 
 
6. Please attach identifying document's photocopy (identity card, 

passport) which includes the candidate's  photograph and 
residential address  

 
 
 

 
Attention  

Any false information is liable to prevent you from getting a tag 
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LICATION FOR TAG PAP 
 
 

OFFICE/ COMPANY  DETAILS 
 

OFFICCE NAME  ________________________________ 
 
Building  _________________ Floor _______________ Room 
_____________ 
 
Tel. No. _______________                          Fax. No. _______________ 

 
E-mail address __________________________________ 

 
 

Personal details 
 

First Name ___________  Middle name ____________ Surname __________ 

 

I.D. No. __________________            Passport No. __________________ 

 

Gender:   Male/ Female     Marital Status __________ Date of birth 

___________        Father's name  ____________ 

Residential Address: 

Country __________ City __________ Street _____________________ 

House No. _________   Apt. No. __________ Zip Code _____________ 

Residence Tel. __________________  Cell. Tel. ____________________ 

Are you the owner of your home?       Yes/ No 

 

Present Occupation ______________________________ 
 
What is your purpose in requesting a tag? 
  
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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Army/National Service 

From:   To:  

Medical Profile  Army Rank:  

Reason for Discharge:  

Do you serve in the Reserves? O yes 
O No 

Personal 
No. 

 

 

 

 

 

Spouse's details  

 

Name _____________________________ 

Occupation _________________________ 

Employment name &  Address ___________________________________ 

                                                   ___________________________________ 

 
 

children: 
 
 

Work place occupation address Date of birth Name 
     

     

     

     

     

 
Do you own a car?        yes / no 

Model    ________________________       Number Plate  ________________ 
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Owning a weapon 
 

Do you own a weapon?            Yes/ No 
 

Type  of weapon ______________   
 
 Weapon No. __________     License No.  _____________ 

 
 
 

Previous place of Employment 

Reason for Leaving 
Direct 

Employer 
Period of 

Employment 
 Position 

Held 
Address 

Company  
Name 

      

      

      

      

 
References: 

 Name Address Telephone No.  

Army    

   

   

   

Neighbors    

   

   

   

Fellow 
Students 

   

   

   

   

Previous 
Employment 
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Have you ever been arrested/questioned by the police? Details  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 Have you ever been convicted of any offence or crime in the past? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
Have you ever used/ dealt in drugs? Yes/ No 

If yes, please supply details: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
Have you ever undergone psychiatric therapy? 
If yes, please supply details: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
DECLARATION 

I declare that all the above details  are correct  .  

I AM AWARE THAT THE INFORMATION THAT I HAVE CONVEYED IS RECORDED IN THE 
DATABASE OF THE ISRAEL DIAMOND EXCHANGE/ISRAEL DIAMOND EXCHANGE 
ENTERPRISES (1965) LTD AND THAT THE SUBMISSION OF THIS INFORMATION REQUIRED 
MY CONSENT.   
THE AFOREMENTIONED INFORMATION IS INTENDED FOR THE ORDERLINESS, AND 
INTERNAL MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL PURPOSES OF THE ISRAEL DIAMOND 
EXCHANGE/ISRAEL DIAMOND EXCHANGE ENTERPRISES (1965) LTD. AND WILL BE 
CONVEYED SOLELY TO PERSONS LAWFULLY ENTITLED THERETO 
 

 

 

Date  ________________                          Signature  __________________  
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 נספח א'

 
 ע"י המעסיק וילווה בחתימת רו"ח( םייחת)
 

 _______________  שם המשרד               לכבוד
 ___________וחדר  בנין / קומה         ( בע"מ1965מפעלי בורסת היהלומים הישראלית )

 _______________         תאריך               כ א ן
 

 א.נ.,
 
 

 תג כניסה לבנין הנדון:               
 

הנני מבקש להודיעכם כי במשרדי מועסק/ת מר / גב' _________בתפקיד  .1
הנני מבקש תג כניסה לבנייני  /ה"( עבורוהעובד/ת________________  )להלן: "

הבורסה. הנני מצהיר כי הסברתי לו/ה במפורט את ההגבלות וההתחייבויות 
הנוהגים בבנייני הבורסה המוטלות עליו/ה במסגרת תפקידו/ה ואת הכללים 

 והוא/היא התחייב/ה בפני כי ינהג/תנהג על פי הכללים והנוהלים האמורים.

הנני מצהיר ומתחייב בזה כי אהיה אחראי באחריות מלאה ביחד ולחוד עם  .2
העובד/ת לכל המעשים, המחדלים והפעולות, מכל מין וסוג, מסחריות או אחרות, 

הבורסה, לרבות בגין  יבבניינו עם צד ג' כלשהו שיבוצעו במישרין או בעקיפין על יד
התנהגות שאינה על פי הכללים המקובלים במסגרת בורסת היהלומים, לרבות בגין 

לעיל ולרבות אחריות לכל נזק שהוא/היא ת/יגרום באם  1הפרת הוראות סעיף 
ת/יגרום ומתחייב שהנ"ל ינהג על פי הכללים והנוהלים הנהוגים בבנייני הבורסה 

זו  יהתחייבותות בין חברי הבורסה. ידוע לי כי אתם מסתמכים ומתבססים על לרב
 בבואכם לאשר את בקשתי. 

אני מתחייב להופיע עם העובד/ת, כאחראי ביחד ולחוד, בפני כל רשות מוסמכת  .3
במסגרת בורסת היהלומים הישראלית בע"מ ו/או מפעלי בורסת היהלומים 

תורנים, ועדה משמעתית, ועדה לאיסורי ( בע"מ לרבות הנהלה, 1965הישראלית )
כניסה וכדומה, אם אדרש לעשות כן ואני מתחייב למלא אחר כל החלטה שתינתן 
על ידם. בנוסף אני מסכים כי כל סכסוך או מחלוקת, מסחרית או אחרת, שיתגלע 
ביני ו/או העובד/ת לבין מי מחברי בורסת היהלומים ו/או מי מדיירי בניני בורסת 

 ןלענייועובדיהם יועבר ויוכרע בבוררות על פי ההוראות והכללים היהלומים 
בוררות הכלולים בתקנות ההתאגדות של בורסת היהלומים ואני מתחייב להיות 

 כפוף להם ולפעול על פיהם. דינו של סעיף זה כדין הסכם בוררות מחייב ובר תוקף. 

פסיק מכל סיבה ככל ותענו לבקשתי, ידוע לי ולעובד/ת כי אתם תהיו רשאים לה .4
שהיא, בכל עת, ועל פי שיקול דעתכם הבלעדי את ההרשאה אשר ניתנה על פי 
בקשתי, לבטל את אישור הכניסה ע"י הודעה אלי ולעובד/ת לקחת את תג הכניסה 
של העובד/ת ללא כל התראה מוקדמת עפ"י שיקול דעתכם וללא מתן כל נימוקים 

מקרה כזה אני מתחייב להפסיק לכך ולמנוע את כניסתו/ה לבניני הבורסה. ב
הבורסה, למנוע את כניסתו/ה לבניני הבורסה  יבבניינלהעסיק את העובד/ת 

ולהמציא לכם מיד את התג שניתן לי עבורו/ ה ואני והעובד/ת מוותרים בזה על כל 
טענה ו/או תביעה כלפיכם בגין פעולתכם זו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ידוע לי 

ניסה, ככל וינתן, יהיה בתוקף רק כל עוד העובד/ת ולעובד/ת כי אשור הכ
יהיה/תהיה מועסק/ת אצלי. מיד עם הפסקת עבודתו/ה של העובד/ת, הנני מתחייב 

 להודיע לכם על כך ולהחזיר לכם מיידית את תג הכניסה שברשותו.

מאחר ובקשתי מכם לתת לעובד/ת הנ"ל אשור כניסה קבוע לבנין בורסת היהלומים  .5
נושא הסכמתם לתת לעובד/ת הנ"ל אשור כמבוקש ובתנאים ולאחר דיון ב
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המפורטים להלן, ידוע לי שאשור הכניסה יהיה בתוקף רק כל העובד/ת יהיה / 
 תהיה מועסק/ת אצלי.

אתם תהיו רשאים לבטל את אישור הכניסה ע"י הודעה בכתב אלי ולקחת את תג  .6
ם וללא מתן כל הכניסה של העובד/ת ללא כל התראה מוקדמת עפ"י שיקול דעתכ

נימוקים לכך ובמקרה כזה אני מתחייב להפסיק להעסיק את העובד/ת בבנין, 
ואמנע את כניסתו/ה לבנין, ואמציא לכם מיד את התג שניתן לי בזה עבורו/ה, הנני 

   מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה כלפיכם בגין פעולתכם זו.
    

הנני מתחייב להודיע לכם על כך  מיד עם הפסקת העסקתו/ה של העובד/ת על ידי, .7
בכתב ולהחזיר לכם מיידית את תג הכניסה שברשותו/ה. הנני מצרף בזאת אישור 
רו"ח המאמת את העובדה שהעובד/ת מועסק על ידי ומתחייב להציג, בכל עת 
שאתבקש לכך על ידכם, אישור מעודכן החוזר ומאמת העסקת העובד/ת על ידי. לא 

לא יחודש בעת שהתבקש הדבר על ידכם תהיו רשאים יוצג האישור הנ"ל ו/או 
לבטל לאלתר את תג הכניסה שניתן על ידכם לעובד/ת ולמנוע כניסתו לבניני 

 הבורסה.

התחייבותי זו תהיה בתוקף לתקופה בה תאושר בקשתי זו והיא תהיה ניתנת  .8
לביטול על ידי באופן כדלקמן: לאחר חלוף שבעה ימים למן קבלת הודעתי בכתב 

( כי 1י מזכירות המחלקה המשפטית כי חדלתי להעסיק את העובד/ת ובתנאי )ביד
( אשור הכניסה שניתן לו/ה לבניני 2השבתי לכם את התג שניתן לעובד/ת וכי )

הבורסה בוטל, תהיה התחייבותי זו בטלה ביחס לכל מעשה או מחדל של העובד/ת 
י התחייבותי זו תוסיף למן מועד ביטול התחייבותי זו ואילך. להסרת ספק יודגש כ

 לחול על כל מעשה או מחדל של העובד/ת שקדמו למועד ביטול ההתחייבות.     

התחייבותי זו תהיה ניתנת למימוש על ידכם ו/או על ידי בורסת היהלומים  .9
הישראלית בע"מ ו/או על ידי מי מחברי בורסת היהלומים הישראלית בע"מ ו/או מי 

 דיהם.מדיירי בניני הבורסה ו/או עוב

על פי תנאי החכירה של  וסעדכםהאמור לעיל אינו בא לגרוע ממכלול סמכויותיכם  .10
הבורסה ועל פי הוראות תקנות ההתאגדות שלכם והוראות  בבניינייחידות משרדים 

 כל דין אלא להוסיף עליהם.

 בכבוד רב,

__________________________ 
 חתימת בעל המשרד + חותמת

 

___ שהנני רו"ח/מנהל אני הח"מ ____________
חשבונות של__________)המעסיק( מאשר בזאת 

ת.ז.  ____________________כי מר/גב' _____
מועסק/ת על ידי המעסיק  _________מס'_____

 ______.____החל מיום__

 

_______________________ 

 אשור רו"ח ו/או מנהל חשבונות

 חתימה + חותמת

 

נושא/ת  ___________________אני הח"מ__
מצהיר/ה כי אני  ת.ז. מס'____________

החל  מועסק/ת על ידי _______________
מיום________. כן הנני מצהיר/ה בזאת כי אני 
מקבל/ת על עצמי ומסכים/מה לכל התנאים 

וההגבלות המנויות בכתב התחיבות  תההתחייבויו
לו ומתחייב/ת לפעול על  1זה לרבות האמור בסעיף 

י לגרוע מכלליות האמור לעיל אני פיהם. מבל
מאשר/ת מסכים/מה ומתחייב/ת מפורשות להעביר 
כל מחלוקת או סכסוך שיתגלע ביני לבין מי מחברי 
בורסת היהלומים הישראלית בע"מ ו/או מי מדיירי 
בניני בורסת היהלומים ו/או עובדיהם לבוררות על 

בוררות הכלולים  ןלענייפי ההוראות והכללים 
תאגדות של בורסת היהלומים בתקנות הה

 הישראלית בע"מ.

______________________ 

 חתימה
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APPENDIX B 

(To be signed by Tag Recipient) 

To: 
Israel Diamond Exchange Enterprises (1965) Ltd. 
Ramat-Gan 
 
 
Dear Sir/Madam, 
 

Irrevocable Undertaking 
 

I the undersigned ______________  hereby undertake not to deal in diamond 

trading and/or brokerage or any other activity in the diamond branch, apart from 

clerical work on behalf of  _______________ (office name). 

I confirm that I understand that in the event that you learn that I am not working as 

a clerk, you will be entitled to immediately and without explanation, revoke the tag 

in my possession. 

I undertake to return the tag to you immediately upon your request and to 

thereafter enter the Diamond Exchange buildings only with your permission and 

according to any conditions you lay down for my entry.  I understand that the tag is 

for my use alone and I undertake not to transfer it to anyone else. 

I promise to report to the Diamond Exchange tag office or Control room, without 

delay, in the event of loss or theft of the tag. 

Immediately upon the termination of my employment at the above mentioned office 

that requested this tag for me, I undertake to return the tag to the tag issuing  office. 

In the event of my violating this my guarantee, and you proceed to act as 

aforementioned, I hereby absolve you from all responsibility and/or damage and/or 

expenses brought upon me and third parties by your actions, both directly and 

indirectly. 

Date  Employee's Name  Employee's Signature 
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 'גנספח 

 

  התגים נושאים תשלום חודשי )למעט תג בעל משרד(. .1

 שיון תקף לעיסוק ביהלומים.ילקבלת תג יצרן / דייר / בעל משרד יש לצרף צילום ר .2

 לקבלת תג יצרן יש לצרף אישור על העסקת עובדים. .3

 
 )לתג יצרן, דייר, בעל משרד( העיסוק

 מאיזה שנה בענף ______________

 יון מאגף היהלומים _________________שייש בידך ר  ממתי

 שיון ___________ בתוקף עד ______________ימספר הר

 האם הנך מעסיק עובדים _______________ מה מספר העובדים _______________

 מקום העסק:

העיר __________________ הרחוב ________________________ מס' בית 

________ 

 סק __________________מס' הטלפון במקום הע

 האם היית מעורב בחקירה כל שהיא מטעם המשטרה או שלטונות מוסמכים אחרים: 

 כן / לא.

 במקרה שכן, נא פרט: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 המלצות

 מכירים אותי אישית הרשומים מטה )בארץ או בחו"ל(:

 ב ומס' ביתרחו העיר / ארץ שם מלא
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 )ליצרנים בלבד( חברי בורסת היהלומים הישראלית בע"מ -ממליצים 
 

 ____________________________ אנו הח"מ מצהירים בזה שמגיש בקשה זו, מר 

 ___________________ידוע לנו כאדם ישר והגון, העוסק במקצוע היהלומים בתור 

 ננו ממליצים לנ"ל תג אורח:מאז שנת _______________ , וה

 

 חתימת הממליץ:__________________ שם הממליץ: _________________

 

 

 הצהרה

 

  הנני נותן בזה את הסכמתי המלאה והבלתי חוזרת להנהלת הבורסה או לכל אדם או
גוף הפועל בשמה ו/או מטעמה לחקור ולברר בכל הנוגע לעברי, לאופיי, לשמי, לכשרותי 

  בל תג אורח.ולכשרותי לק
  

  הנני פוטר בזה את הבורסה, הנהלתה, חבריה, עובדיה וכל הפועל בשמה ו/או מטעמה
  מכל תביעה ונזיקין בעניינים הנובעים מחקירה זו.

 
 .הבורסה רשאית לבטל את התג בכל עת שתמצא לנכון  

 
  הנני מסכים ומתחייב לשלם את כל התשלומים הכרוכים בקבלת התג, כפי שיהיו

  ם ביום אישור קבלת התג.קבועי
 
  הנני יודע כי תג אורח מקנה לי זכות כניסה לבניין בלבד. הנני מתחייב להתנהג בבנין

  בהתאם להוראות ולכללים הנהוגים בו.
 
 .הנני מתחייב לעסוק בבנין אך ורק בהתאם למקצוע הרשום ברישיון אשר ברשותי  

 
 ת כל האמור לעיל והבינותי את כל הנני מצהיר בזה כי קראתי )הוקרא לי/תורגם לי( א

  נכונות ומדויקות. יתשובותיתוכנו, והנני מצהיר בזה כי כל 
 
 
 

 

 

 חתימה: __________________                   תאריך: __________________
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 שם המשרד/חברה_________________ לכבוד

 בניין__________________________ חדר תגים

 ________ חדר____________קומה__ כאן

 תאריך_________________________ 

 
 
 
 _______________ת.ז.________________. הננו מאשרים שמר/ת 1

 עובד חדש במשרדנו.    
 
 
 . הגשנו עבורו בקשה לתג קבוע.2
 
 
 בהתאם  . עד לקבלת התג, נבקשכם לאשר לעובד/ת  את הר"מ )סמן 3

 לבקשתך(:    
 

 .כניסה לבניין ללא אישור טלפוני 
 
 .שהות לכל היום 
 
 .כניסות בלתי מוגבלות 
 
 .תנועה בין הבניינים 

 
 
 אנו מסכימים ומתחייבים לשאת באחריות לכל מעשיו ו/או מחדליו של העובד/ת בבנייני. 4

 הבורסה לכל התקופה בה יהיה אישור  זה בתוקף.    
 
 יום מיום הגשתו. 30פוג בתום . ידוע לנו כי תוקף אישור זה י5
 
 
 
 

 חותמת המשרד/חברהחתימה ו                 ת.ז.                      -שם בעל המשרד ו 
 

                      _______________                        __________________ 
 

                       _______________                                                                                          __________________ 
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For office use only 
 

 
 

 הערות מנהל הבטחון:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 
 

  החלטת הועדה:

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 הערות:

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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