משרד המשפטים
מנהלת היחידות המקצועיות
רשם המתווכים

כ"ד טבת תשע"ט
 01ינואר 2019

שלום רב,
הנדון :תשלום אגרה שנתית למתווך במקרקעין לשנת 2019
 .1במסגרת שיפור השירות לאזרח ומעבר למשרד ללא נייר ,לא יישלחו החל משנה זו שוברי אגרה שנתית
בדואר אלא ניתן יהיה לשלם את האגרה השנתית בשני אופנים:
* מומלץ לשלם את האגרה השנתית באמצעות אתר האינטרנט בכתובת:
https://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=353&lng=he
*התשלום בבנק הדואר בכל רחבי הארץ יתאפשר על פי הצגת מספר תעודת זהות ומס' רשיון מתווך ללא
צורך בשובר אגרה( .אין צורך בהצגת תעודה) .ניתן לשלם במזומן או בצ'יק .לא ניתן לשלם בכרטיס אשראי
בבנק הדואר.
 .2בהתאם לסעיף (18א)( )3לחוק המתווכים במקרקעין התשנ"ו 1996-ולתקנה (13א) ו(-ב) לתקנות
המתווכים במקרקעין (תיקון) התשס"ג –  ,2002סכום האגרה השנתית לשנת  2019הוא .₪ 217
את האגרה יש לשלם עד לתאריך .31.3.2019
חייל מילואים פעיל ישלם מחצית מסכום האגרות ,כללי הזכאות הם :חייל מילואים שעשה  20ימי שירות
מילואים פעיל מצטברים לפחות ,בתקופה של שלוש שנים רצופות או חלק מהן או לחילופין חייל מילואים
שטרם מלאו לו  3שנים לשחרור וביצע  14ימי שירות מילואים פעיל בתקופה של שנה או שנתיים צמודות
אחת לשנייה.
במידה והנך עומד בקריטריונים הנ"ל ולא מעודכן לך מחצית מסכום האגרה ,עליך ליצור קשר עם מוקד
מילואים בפרטים הבאים :


טלפון  * 6535 :או 03 -6553655



שעות פעילות המוקד :בימים א'-ה' בין השעות 8.00-19.00



פקס03 - 7349978 :



כתובת דואר אלקטרוני moked_miluim@mail.idf.il :
כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר כל זכות בכתובת:
 kolzchut.org.il/justiceכי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!
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 .3אם טרם העברתם תמונה לצורך הנפקת כרטיס רישוי ,נא עשו זאת בהקדם.
על מנת שיונפק כרטיס באיכות טובה ,יש למלא אחר ההנחיות הנדרשות באתר
/https://tagim.polimil.com/justice
אם אינך מצליח להעלות את התמונה יש לפנות במייל לכתובת support@polimil.com :
תוך  30יום מביצוע התשלום ,יונפק כרטיס רישוי נושא תמונה עבור שנת 2019
כרטיס רישוי ישלח רק למי ששלח תמונה.
 .4בהתאם לסעיף  17א' לחוק ,התליית רשיון מרצון :אם אינך עוסק בתיווך במקרקעין ,הינך רשאי להודיע
בכתב על התליית רשיונך לא יאוחר מתאריך .31.3.2019
בוטלה הודעה בדבר התליית רשיון מרצון ,ישלם המתווך במקרקעין ,כתנאי לחידוש הרשיון ,אגרה
שנתית יחסית.
יובהר ,למען הסר ספק ,שבתקופת ההתלייה חל איסור על מתווך לעסוק בתיווך במקרקעין עד אשר יודיע
לרשם על חידוש הרשיון וישלם את האגרה כפי שידרש וזאת בהתאם להוראות סעיף ( 2א) ו – ( 18ב)
לחוק.
 .5כחלק מהתייעלות היחידה ושיפור השירות ,ברצוננו לעדכן ולאמת את פרטי ההתקשרות שלכם ליצירת
קשר על מנת שתוכלו לקבל עדכונים אודות חידושים מקצועיים ונושאים שוטפים.
לעדכון כנדרש ,נא כנסו לאתר  www.metavechim.justice.gov.ilולחצו על באנר "עדכון פרטי
התקשרות".

בכבוד רב,
אתי מויאל
רשמת המתווכים
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