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 13טופס מספר   משרד הבינוי והשיכון                                
                            רשם קבלנים                                                              

 ומעלה  2 קבלנים מסוג לסיווגיבות מהנדס/הנדסאי והתחיתצהיר 
 1969 –כ"ט בודות הנדסה בנאיות התשחוק רישום קבלנים לעלפי 

 תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ל 9 -( ו3)א()5ותקנות 
 ("התקנות")להלן  1988 –תשמ"ח  )סיווג קבלנים רשומים(

 א וברור.* התצהיר ימולא בעט שחור בלבד ובכתב יד קרי
 אנו החתומים מטה  

 
 ("הקבלן" –מס' קבלן __________ )להלן  ______________ ח.פ.   ___________-_ שם החברהא. 
      ___________________ טלפון    __________________________________ כתובת      
 שם המנהל/בעלים _______________________ ת.ז. _______________________     

 
 ס' זהות ____________________________________________מ :שם מהנדס/הנדסאי לסיווג ב.
 לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת בלבד, וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים     
  5בחוק, עושים  תצהיר והתחייבות זו בתמיכה לבקשה להעלאת סיווג/המשך  סיווג ובהתאם לתקנות     
 לתקנות. 9  -ו    

 ומעלה נדרש עובד לסיווג שהינו מהנדס     3בלבד, החל מסוג  2וג לסוג * הנדסאי יכול לשמש כעובד לסיו
 בלבד.   

I . מהנדס/הנדסאי לסיווגהתצהיר והתחייבות 
 
 ( הרשום בפנקס המהנדסים/ההנדסאים/בוגר "נותן  השירותים"  -. הנני _____________ )להלן ולעיל1
 )לוטה: ________   משנת ________  בית ספר  להנדסאים  שמספרו _________ במקצוע:____   
 כתובת___________________________  טלפון _______________  תעודת רישום מתאימה(,   
 
 . הנני מעניק לקבלן את שירותיי דרך קבע במתן שירותים הנדסיים בכל עבודות ההנדסה הבנאיות 2

 שהקבלן מבצע ו/או שיבצע.    
 
 כשכיר/כנותן שירותים )מחק את המיותר( מיום ________________.מועסק ע"י הקבלן  הנני. 3
 
 .  הנני בעל ניסיון של _____ שנים בביצוע עבודות הנדסה בנאיות בענף ___________.4

 
 . הנני מתחייב להעניק לקבלן דרך קבע, שירותים הנדסיים בכל עבודתיו של הקבלן ולהיות האחראי 5

 להם.    
 
 צמי את האחריות המקצועית הנובעת מתפקידי המפורטים לעיל.. הנני נוטל על ע6

 )בענפים ובענפי המשנה הרלוונטים(.האחראי לביצוע כמשמעותו בחוק התכנון והבניה. (1)
 הקשר בין הקבלן והרשויות השונות בכל הנושאים הטכניים הקשורים לביצוע הפרוייקט. (2)
 ות המתכננים והיועצים השונים וכן המפקח באתר.ביצוע הפרוייקט בהתאם לתוכניות, מפרטים, הוראות והנחי (3)
 , כאשר נדרש.בשלושת מימדיו , לרבותסימון הפרוייקט באתר (4)
 קרקעיות של שירותים ציבוריים כגון: חשמל, טלפון, מים, ביוב, כבישים, מדרכות, נטיעות ועוד.-מניעת פגיעות ברשתות תת (5)
 ות חפירה, חציבה ועבודות עפר אחרות.הבטחת יציבות של אתר העבודה וסביבתו בעת ביצוע עבוד (6)
 מבנים זמניים אחרים./או פיגומים ו ו/או שמירה על יציבות טפסות  (7)
הפעלה בטוחה של הציוד לביצוע הפרוייקט )פרט לאלמנט התפעולי של הציוד הדורש אישור של מומחה כגון: מעליות, מנופים   (8)

 וכו'(.
למפרטים  םקנים הישראליים או למפרטים שנקבעו: ובהעדרים לביצוע הפרוייקט, לתהחומרים המשמשהתאמת כל  (9)

 הסטנדרטיים המקובלים.

בהתאם למפרטים, לתקנים ולהוראות המתכננים והיועצים השונים  –אחראי לביצוע הפרוייקט על כל חלקיו באורח מקצועי   (11)
 והמפקח באתר, ובהעדרם, בהתאם למפרטים הסטנדרטיים המקובלים.

כל חובותי בהתאם לסעיפים הנ"ל, בנושאים שאינם במסגרת הכשרתי המקצועית, זקוק אני לשירותי אמצא, כי כדי למלא את   (11)
יועץ או מתכנן נוסף, אודיע על כך לקבלן, ועל הקבלן תהיה מוטלת החובה, על חשבונו, לדאוג לכך שאקבל שירותים אלה בזמן 

 הדרוש.

 וגל להעניק את כל השירותים ההנדסיים באופן אישי, אודיע בעבודות מורכבות או בהיקף ניכר שבהן אמצא שאיני מס( 12)
 לקבלן ועל הקבלן מוטלת החובה לספק לי שירותי מהנדס נוסף שיהיה תחת פיקוחי ואחריותי המלאים  על כך        

 ______________________________________]  [ אני מנהל או בעלים של משרד הנדסי בשם  . 7
 _______________ , _________________ )חובה לציין היקף העסקה במשרד ותחומי טל' ___         

 העיסוק, בפירוק רב(.                                                                                                     
 .]  [ איני מנהל או בעלים של משרד תכנון, ייעוץ ופיקוח הנדסי     
 
 .  הנני מתחייב להודיע מיד לרשם הקבלנים על כל שינוי שיחול בפרט מפרטי תצהיר זה.8

עובד  חברה

אחראי 

 לסיווג



 
 לסווג בענף __________ בסוג הקבלן ידוע לי כי תצהירי זה והתחייבות זו, ניתנים בתמיכה לבקשת  .  9

 מתחייב למלא  , ותקנותיו ואני1969-_______ לפי רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט       
 אחר כל ההתחייבויות שנטלתי על עצמי בתצהירי זה ולהודיע לאלתר לרשם הקבלנים לרבות במקרה       
 כאמור לעיל.ו/או מתן השירותים על ידי של הפסקת העסקתי      

 
 הנני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.

 
 

                      ________________                                                        _______________________ 
 ת א ר י ך                                                                                      חתימת המצהיר )מהנדס/הנדסאי(             

 
 

 . תעודה המעידה על הכשרה מקצועית1לוטה 
 .  רישיון מהנדס בתוקף2          
 (5. תצהיר המעיד על תקופת ניסיון בביצוע עבודות הנדסה בנאיות )טופס מספר 3          
 .דו"ח על תקופות הדיווח ושמות מעסיקיו הרשומים בביטוח הלאומי.4          

 
 

 אישור עורך הדין
 
 

 ___________ הופיעו בפני עורך דין _________   _____________________ הנני מאשר כי ביום
 

 במשרדי ברחוב  _________________________ מר/גב' ______________________שזיהה עצמו 
 

 על ידי תעודת זהות מס' _______________ ומר/גב' ______________________ שזיהה עצמו 
 

י אותם כי על ידי תעודת זהות מס' _______________ שהסברתי להם את תוכן ההצהרות ואחרי שהזהרת
עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו את נכונות ההצהרה 

 הנ"ל וחתמו עליה בפני.
 

הריני לאשר כי בהתאם למסמכי ההתאגדות של הקבלן, מר/גב' _____________ ת.ז. ____________ לחתום   
 לן.בשם הקבלן וחתימתו/ם  מחייבת את הקב

 
_____________________                                                                         ____________________ 

 דין-ח ו ת מ ת                                                                                                      חתימת עורך 


