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 מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון

 
 שליטה הבעל של והתחייבות תצהיר 

לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים),  )1(א)(7 תקנהלבהתאם  
 1988 –תשמ"ח 
 

 ניתן ע"י בעל שליטה שהינו תאגיד, התצהיר ייחתם ע"י מנכ"ל התאגיד)(במקרה בו התצהיר *
 

 _________טלפון  _ ____________________ יכתובת ______ ת.ז __________________ 'מר/גב אני החתום מטה
בזאת לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר 

 כדלקמן:
 
חברת ______________________ ח.פ. _______________________  הנני )במקרה בו בעל השליטה הינו תאגיד ( .1

 ) "בעלת השליטה" –(להלן 
בעל הנני מר __________________ ת.ז _________________________ (להלן " )יחידבמקרה בו בעל השליטה (

חברת ____________________ ח.פ _________________  השיה שהגמגיש תצהיר זה בתמיכה לבקש) "השליטה
) 1) ((א 7 תקנהלסיווג מיוחד בהתאם  /להשארת (יש למחוק את המיותר)לרשם הקבלנים לקבלת) "מבקשתה"-(להלן

); "תקנות הסיווג"(להלן:  1988-, התשמ"חלתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים)
 )."הבקשה"(להלן: 

 
 ;בהתאם להגדרת השליטה בתקנות הסיווג מבקשתהשליטה ב /יבעל /הננונניה) 1( .2

 ;________________   בסיווג ___________________________בפנקס הקבלנים בענף __ /יםםרשו /הננונני) ה2(
  מבקשתת לקבלת רווחי היו, רוב הזכומבקשת, רוב כוח ההצבעה במבקשתההמוצא של בעל רוב הון מניות  /הננונני) ה3(
 ;) 50%מעל  -משמעותו("רוב"  מבקשתת למינוי מנהלים ביורוב הזכו בעלו
 על הביצוע המקצועי, /יםאחראי הנני/הננוהמקצועי ומתוקף מעמד זה,  /נוינמצאים תחת פיקוח מבקשתעסקי ה) 4(

 ההכוונה, ההדרכה, הייעוץ, ענייני הכספים ומינוי המנהלים;
 
אחר התנאים  /יםממלא /והננוהנניוסיווג ההגדרת השליטה הקבועה בתקנות  /לנוכי ידועה לי /יםמצהיר /הננוהנני .3

 .הקבועים בה
 
 . , מיד עם קרות השינוידלעיל 2במוצהר בסעיף על כל שינוי שיחול  ,, להודיע לרשם הקבלניםבזאת /יםמתחייב /הננוהנני .4
 
והתקנות  1969 –תשכ"ט לעבודות הנדסה בנאיות, החוק רישום קבלנים ובכלל זה מבלי לגרוע מהוראות כל דין  כי ,ידוע לי .5

 :ותקנו מכוחושה
 מבקשתהשליטה ב /יעוד בעל /נהיההיהא לאלרבות במקרה בו ישתנו הפרטים שפורטו במסמכי הבקשה בכל מקרה בו  )1(

 לסיווג המיוחד. מבקשתהתפקע זכאות  - יעוד בפנקס הקבלנים ו/או שישונה סיווג /יםםרשו /נהיהלא אהיהו/או ש
קשר לבקשה לרבות בתצהיר זה, אינם יפקע למפרע באם יתברר שהפרטים שנמסרו במבקשת שיינתן לסיווג מיוחד כל  )2(

 או מלאים או שלמים או מדויקים.נכונים 
 
 /אובע"פ וו/או בעקיפין  /או(במישרין ו מבקשתהלבין  /ביננוניכי לא נעשה כל הסכם ו/או הסדר בי ,/יםמצהיר /הננוניהנ .6

 הנ"ל. /להצהרותינוהקשור בדרך כלשהי להצהרותיי -שלא בא לידי ביטוי בתצהיר זה ו/או במסמכי הבקשה -בכתב ) 
 

 חתימתי ותוכן תצהירי אמת.זהו שמי וזו  .7
 

     _________________                                                                                           ___________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                                        אריךת 

 אישור עו"ד

_ ____________________ במשרדי ברחוב הופיע בפני עורך דין _____________ ___________ הנני מאשר כי ביום .1

מס' _____________________ (המוכר לי באופן  מר/גב' __________________ שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות

ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים , ולאחר שהבהרתי לו את תוכן ההצהרה הנ"לאישי), 

 .בפני את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה אם לא יעשה כן, אישר בחוק הקבועים

 _גב' _______מר/  מוסמך תאגידהנני מאשר כי בהתאם למסמכי ההתאגדות של ה :במקרה בו בעל השליטה הינו תאגיד .2

 תה.ווחתימתו/ם  מחייבת אמבקשת לחתום בשם ה, מבקשתהמשמש כמנכ"ל הת.ז ___________________ מס' 

 

_________________                                                                                             ___________________ 
 דין-ותמת עורךח ו ת מ ת                                                                                                                   ח         
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    המבקשתשל והתחייבות צהיר ת
 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  )1(א)(7 תקנהלבהתאם סיווג מיוחד 

 1988 -ג קבלנים רשומים), תשמ"ח (סיוו
 

__________________ מנכ"ל חברת  .______________________________ ת.ז 'מר/גבאני החתום מטה 
_____________________כתובת החברה ____ _____________________ מס' החברה______________

 ,)"מבקשתה" –____ (להלן _________________________________________________ טלפון  _____________
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי המוסמך לתת תצהיר זה מטעם החברה, 

 כדלקמן: - מבקשתבשם ה -לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר 
 

) לתקנות רישום קבלנים 1(א) ( 7 תקנהללקבלת סיווג מיוחד בהתאם  מבקשתההנני מגיש תצהיר זה בתמיכה לבקשת  .1
), "הבקשה"); (להלן: "תקנות הסיווג"(להלן:  1988-, התשמ"חלעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים)

 _____________ ______________   /ח.פ__ ת.ז____________________ /חב'מרשל  ווסיווג וובהתבסס על רישומ
 )."בעל/ת השליטה" -(להלןפנקס הקבלנים ב

 
 ;בתקנות הסיווגהמנוח 'שליטה'  בהתאם להגדרתלבעל/ת השליטה, 'שליטה' במבקשת ) 1( .2

 בסיווג ____________.   ______________________בפנקס הקבלנים בענף _______ /הרשום בעל/ת השליטה) 2(
רווחים ה, רוב הזכויות לקבלת מבקשתב , רוב כוח ההצבעהמבקשתרוב הון מניות ב /תבעל :/הינוה בעל/ת השליטה) 3(
 );  50%מעל  -. ("רוב" משמעותומבקשתהזכויות למינוי מנהלים ב רובמבקשת וב
 ; בעל/ת השליטהשל המקצועי  ונמצאים תחת פיקוח מבקשתעסקי ה, המבקשתמבלי לגרוע מאחריות ) 4(
 

אחר התנאים  /תממלא /תהשולטבעל/ת השליטה וסיווג ההקבועה בתקנות  'השליטה'הנני מצהיר כי ידועה לי הגדרת  .3
 הקבועים בה.

 
 . , מיד עם קרות השינוידלעיל 2במוצהר בסעיף על כל שינוי שיחול  ,, להודיע לרשם הקבלניםבזאת הנני מתחייב .4
 
והתקנות  1969 –תשכ"ט איות, הלעבודות הנדסה בנחוק רישום קבלנים ובכלל זה כי מבלי לגרוע מהוראות כל דין  ,ידוע לי .5

 שהותקנו מכוחו:
שליטה בעל בעל/ת השליטה עוד  יהיהלרבות במקרה בו לא  ,בכל מקרה בו ישתנו הפרטים שפורטו במסמכי הבקשה )1(

 .מבקשתיבוטל סיווגה המיוחד של ה –ונה סיווגתו/או ישיהיה עוד רשום בפנקס הקבלנים ו/או שלא מבקשת ב
יפקע למפרע באם יתברר שהפרטים שנמסרו בקשר לבקשה לרבות בתצהיר זה, אינם מבקשת כל סיווג מיוחד שיינתן ל )2(

 נכונים או מלאים או שלמים או מדויקים.
 
 /אובע"פ וו/או בעקיפין  /אובמישרין ובעל/ת השליטה לבין מבקשת ני מצהיר כי לא נעשה כל הסכם ו/או הסדר בין ההנ .6

 הקשור בדרך כלשהי להצהרותיי הנ"ל.ו -ו במסמכי הבקשהשלא בא לידי ביטוי בתצהיר זה ו/א -בכתב 
 
 זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7
 

     ________________                                                                                           _____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                               ת א ר י ך                        

 אישור עו"ד

_____________________   במשרדי ברחוב ________הופיע בפני עורך דין ________   הנני מאשר כי ביום .1

מס' _____________________ (המוכר לי  __________________ שזיהה עצמו על ידי תעודת זהותמר/גב' 

ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה , באופן אישי),  ולאחר שהבהרתי לו את תוכן ההצהרה הנ"ל

 .עליה בפני צפוי לעונשים הקבועים בחוק  אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם

 __________________ __מוסמך מר/גב' __ המבקשתהנני מאשר כי בהתאם למסמכי ההתאגדות של  .2

 .מבקשתוחתימתו/ם  מחייבת את ה המבקשתת.ז  ___________________ לחתום   בשם מס' 

 
                                                                     _______________                            _____________________ 

 דין-חותמת עורך                                                                                                                   ותמתח             
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 בקשה לסיווג מיוחדל אישור עורך דין
 

 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  7 תקנהלבהתאם סיווג מיוחד לבקשה לשור יצורף האי
 1988-(סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח

 
 

 :המבקשתמסמכי כל שבדקתי את  לאחר
 

 ") המבקשת" –_______________ ח.פ _________________(להלן 
 
 

 הנני לאשר כי:

 

תקנות רישום קבלנים (סיווג קבלנים ל 1 סעיףב "שליטה"מונח ה(כהגדרת  במבקשת "שליטה"בעל ה

____, ___________ ____ ת.ז/ח.פ__________________מר/חב'הינו/הינה ) 1988-חתשמ"הרשומים) 

זכות בהמניות שהוצא, רוב כוח ההצבעה, הזכות לקבלת רוב הרווחים והון רוב באשר מחזיק/ה במישרין 

 . במבקשתלמנות את רוב המנהלים 

 

 

 

 וחותמת עו"ד _______________חתימה 

 

 

 תאריך_________________________


	תצהיר והתחייבות של בעל השליטה
	תצהיר והתחייבות של המבקשת
	אישור עורך דין לבקשה לסיווג מיוחד


