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על מתווך העותר לקבלת דמי תיווך להוכיח שלושה; האחד, כי הינו  .  78
הזמנה   נחתמה  כי  השני,  במקרקעין;  בתיווך  לעסוק  בתוקף  רישיון  בעל 

לחוק המתווכים ולתקנות המתווכים; והשלישי,    9בכתב בהתאם לסעיף  
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