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בקשה לקבלת רשיו� לקיו� משרד לחקירות פרטיות

: הבקשה תוגש בעותק אחד לכתובת הבאה
 המחלקה לרישוי חוקרי� פרטיי� ושירותי שמירה,משרד המשפטי�
.91342 ירושלי� 34357.ד.ת,4קומה, בית עומר,22רחוב בית הדפוס

):מחק את המיותר(פרטים אישיים

 שם האב שם פרטי שם משפחה

(ז.ת ! ספרות9. ! ! ! ! ! ! !  תאריך לידה)

 אזרחות ותושבות ישראלית שנת עליה ארץ לידה
 או

רשיון לישיבת קבע בישראל

ת, כולל מיקוד(כתובת פרטית .)ד.למעט

 טלפון עבודה טלפון בית

פקס'מס סלולארי

ח .___________________וקר פרטי מיום ברשותי רשיון

(_____________חידשתי לאחרונה רשיון חוקר פרטי )צרף העתק תשלום אגרה שנתית.

, לסירוגין/ רכשתי ניסיון בעבודה כחוקר פרטי תקופה מינימלית של חמש שנים ברציפות
:רילמעט תקופת ההתאמנות ועבודה בשירות הציבו, משרדי חקירות הבאים/במשרד

ת שם בעל משרד שם המשרד .ז.מספר
 של בעל המשרד

 יום
 תחילת
 עבודה

יום סיום
 העבודה

 מספר
 חודשי
 העבודה

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

).שישים חודשים( חמש שנים הסיכום צריך להיות לפחות
.ב אישורים על עבודה כחוקר פרטי מהמשרדים המפורטים לעיל"מצ
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תצהיר

 מלאים ומדויקים וכי, כי כל הפרטים שמסרתי בטופס הבקשה הם נכונים, הריני מצהיר בזה

.אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 ________________ימת המבקשחת_________________________ שם המבקש

 _______________ה בפני עורך דין/הופיע______________ הנני מאשר בזה כי ביום

 ' _______________גב/מר_______________________________ במשרדי ברחוב

 המוכר לי באופן אישי/'______________________שזהה עצמו על ידי תעודת זהות מס

 ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא

הנ, יעשה כן .ל וחתם עליה בנוכחותי"אישר את נכונות הצהרתו

 _____________________חותמת ______________ חתימת עורך דין


