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 מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון

 
 עבירההמהחברה -תאגיד הנשלטוהתחייבות התצהיר 

 הנדסה בנאיות  לתקנות רישום קבלנים לעבודות )2(א)(7 תקנהלבהתאם 
 1988-(סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח

 
 ייחתם על ידי מנכ"ל התאגיד) צהיר(הת*

אני החתום מטה מר/גב' __________________ ת.ז. _______________ מנכ"ל חברת ______________________ 
 כתובת החברה ________________________________ טלפוןקבלן מס' _________  ___________________ ח"פ

לאחר שהוזהרתי , המוסמך לתת תצהיר זה מטעם המבקשת ,)"המעבירה חברהה" או"החברה"  –(להלן  ______________
 כדלקמן:נשים הקבועים בחוק, מצהיר כי עלי להצהיר את האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעו

 
לרשם הקבלנים ), המבקש""להלן: (מס' _______  קבלן__________ ש יהגהנני מגיש תצהיר זה בתמיכה לבקשה ש .1

) לתקנות רישום קבלנים 2((א)7בהתאם לתקנה , ___________ בסיווג _________ /יםבענףסיווג מיוחד  לקבלת
 )."הבקשה"); (להלן: "תקנות הסיווג"(להלן:  1988-, התשמ"חלעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים)

 
 "שליטהמונח "דרת הבהתאם להג ,יש והיתה במשך השנתיים שקדמו לבקשה שליטה בחברהלמבקש מצהיר כי הנני ) 1( .2

 ;הסיווג בתקנות
  .________ בסיווג ___________  פיםבפנקס הקבלנים בענהמבקש רשום ) 2(

 .בסיווג _________ בענפים ___________  החברה רשומה בפנקס הקבלנים 
בעל רוב הון מניות המוצא של החברה, רוב כוח ההצבעה בחברה, רוב הזכויות לקבלת רווחי החברה ובעל רוב  המבקש) 3(

 ); 50%מעל  -הזכויות למינוי מנהלים בחברה ("רוב" משמעותו
) עסקי המבקש נמצאים תחת פיקוח מקצועי ומתמיד של החברה המעבירה ומתוקף מעמד זה החברה המעבירה 4(

 צוע המקצועי, ההכוונה, ההדרכה, הייעוץ, ענייני הכספים וכו'.אחראית על הבי
 
 . , מיד עם קרות השינוידלעיל 2במוצהר בסעיף על כל שינוי שיחול  ,, להודיע לרשם הקבלניםבזאתהחברה מתחייבת  .3

 
והתקנות  1969 –תשכ"ט לעבודות הנדסה בנאיות, החוק רישום קבלנים כל דין ובכלל זה מבלי לגרוע מהוראות ידוע לי כי,  .4

 שהותקנו מכוחו:
בעל השליטה בחברה המבקש היה עוד יבכל מקרה בו ישתנו הפרטים שפורטו במסמכי הבקשה לרבות במקרה בו לא  )1(

 לסיווג המיוחד. המבקש תפקע זכאות - הו/או שהחברה לא תהיה רשומה עוד בפנקס הקבלנים ו/או שישונה סיווג
פרע באם יתברר שהפרטים שנמסרו בקשר לבקשה לרבות בתצהיר זה, אינם יפקע למ מבקשלכל סיווג מיוחד שיינתן  )2(

 נכונים או מלאים או שלמים או מדויקים.
ו/או מנהל מיוחד או קבוע זמני מפרק כונס נכסים קבוע ו/או  ,מבקשו/או ל בכל מקרה בו ימנה בית המשפט לחברה )3(

תפקע  -החברה  ו/או כנגד כנגד המבקשאת הליכים בו יינתן צו להקפ ,ו/או נאמן ו/או מנהל עסקים ו/או בכל מקרה
 .הקבלנים אלא אם יוחלט אחרת ע"י רשם ,לסיווג המיוחד המבקש זכאות

 
 -לבין החברה (במישרין ו/או בעקיפין ו/או בע"פ ו/או בכתב )  ן המבקשכי לא נעשה כל הסכם ו/או הסדר בי ,הנני מצהיר .5

 הקשור בדרך כלשהי להצהרותיי הנ"ל. -בקשהשלא בא לידי ביטוי בתצהיר זה ו/או במסמכי ה
 

 זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6
 

_______________                                                                                          ___________________ 

 חתימת המצהיר          אריךת 

 אישור עו"ד
 _____________________ במשרדי ברחוב הופיע בפני עורך דין _____________ ____________ כי ביום הנני מאשר

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

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ואחרי שהזהרתיו כי עליו ולאחר שהבהרתי לו את תוכן ההצהרה הנ"ל 

הריני לאשר כי בהתאם למסמכי ההתאגדות של  .בפני אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה בחוק

 וחתימתו מחייבת אותה.בשם החברה  החברה, המצהיר, המשמש כמנכ"ל החברה, מוסמך לחתום

בחברה בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים קש המבהנני מאשר קיומה של שליטה של 

 .1988-רשומים), התשמ"ח

 
  _______________________ ______________    

    חותמת  דין-ותמת עורךח   
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  המבקשוהתחייבות צהיר ת

 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  )2(א)(7 תקנהלבהתאם 
 1988 -קבלנים רשומים), תשמ"ח  (סיווג

 
קבלן מס' _________ אני החתום מטה מר/גב' ______________________________ ת.ז. __________________ 

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה  ,)מבקש"ה" –(להלן  ______________ טלפון
 כדלקמן: בחוק, מצהיר צפוי לעונשים הקבועים

 
(בה הנני  . _____________ קבלן מס' _____ח.פת.ז./___________________  הנני מגיש תצהיר זה בתמיכה לבקשת .1

) "הבקשה" -סיווג (להלןה) לתקנות 2(א)(7בהתאם לתקנה  ,לקבלת סיווג מיוחד, )"המבקש" –(להלן בעל שליטה) 
"החברה (להלן:  קבלן מס' _____ ___________ ח.פ. _________________ חברתובהתבסס על רישומה וסיווגה של 

 .)המעבירה"
 

מונח בהתאם להגדרת המצהיר כי יש והיתה לי במשך השנתיים שקדמו לבקשה שליטה בחברה המעבירה ) הנני 1( .2
 ;בתקנות הסיווג "שליטה"
  ._________בסיווג ____________ פים רשום בפנקס הקבלנים בענ המבקש) 2(
 .רשומה בפנקס הקבלנים בענפים ____________ בסיווג ____________המעבירה החברה   
) הנני בעל רוב הון מניות המוצא של החברה, רוב כוח ההצבעה בחברה, רוב הזכויות לקבלת רווחי החברה ובעל רוב 3(

 ); 50%מעל  -הזכויות למינוי מנהלים בחברה ("רוב" משמעותו
ומתוקף מעמד זה החברה אחראית על הביצוע המעבירה נמצאים תחת פיקוח מקצועי ומתמיד של החברה  ) עסקי4(

 המקצועי, ההכוונה, ההדרכה, הייעוץ, ענייני הכספים וכו'.
 
 . , מיד עם קרות השינוידלעיל 2במוצהר בסעיף על כל שינוי שיחול  ,, להודיע לרשם הקבלניםבזאת הנני מתחייב .3
 
והתקנות שהותקנו  1969 –תשכ"ט לעבודות הנדסה בנאיות, החוק רישום קבלנים ומבלי לגרוע מהוראות ידוע לי כי,  .4

 : כל דיןומכוחו, 
המעבירה היה עוד בעל שליטה בחברה אלרבות במקרה בו לא  ,בכל מקרה בו ישתנו הפרטים שפורטו במסמכי הבקשה )1(

 לסיווג המיוחד.י תפקע זכאות ,שתנה סיווגהלא תהיה רשומה בפנקס הקבלנים ו/או יהמעבירה החברה ו/או 
יפקע למפרע באם יתברר שהפרטים שנמסרו בקשר לבקשה לרבות בתצהיר זה, אינם נכונים לי כל סיווג מיוחד שיינתן  )2(

 או מלאים או שלמים או מדויקים.
ו/או מנהל בוע או קזמני מפרק כונס נכסים קבוע ו/או  ,המעבירה ו/או לחברהי בכל מקרה בו ימנה בית המשפט ל )3(

תפקע  -המעבירה בו יינתן צו להקפאת הליכים כנגד החברה  ,מיוחד ו/או נאמן ו/או מנהל עסקים ו/או בכל מקרה
 .הקבלנים אלא אם יוחלט אחרת ע"י רשם ,לסיווג המיוחדי זכאות

 
 -ו/או בע"פ ו/או בכתב במישרין ו/או בעקיפין החברה המעבירה לבין  ניהנני מצהיר כי לא נעשה כל הסכם ו/או הסדר בי .5

 והקשור בדרך כלשהי להצהרותיי הנ"ל. טוי בתצהיר זה ו/או במסמכי הבקשהשלא בא לידי בי
 
 זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

 

 __________________                                                                                        ___________________ 

 צהירחתימת המ    ת א ר י ך                                                                                                                                

 אישור עו"ד
 מר/גב' ________________  בעורך דין _____________במשרדי ברחו ,הופיע בפני_____________ הנני מאשר כי ביום

ולאחר שהבהרתי לו את תוכן  ___ (המוכר לי באופן אישי),זהות מס' _____ שזיהה עצמו על ידי תעודת _____________ 

אם לא יעשה כן, אישר  יו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוקההצהרה הנ"ל ואחרי שהזהרתיו כי על

  את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה בפני.

 
  _______________                                                                                            _____________________ 

 דין-עורךחותמת                                                                                                                  חותמת              
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אישור עורך דין בבקשה לסיווג מיוחד 
 

האישור יצורף בבקשה לסיווג מיוחד בהתאם לתקנה 7(א)(2) לתקנות רישום קבלנים לעבודות 
הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988 

 
 
 

כי  ,אשר, הריני ל______________ח.פ.  _______________לאחר שבדקתי את כל מסמכי חברת 
"שליטה", כהגדרתה בתקנות רישום מונח ממלא אחר הגדרת ה____________ ת.ז. ________________ 

 תקנהועומד בתנאים הקבועים ב 1988-(סיווג קבלנים רשומים), התשמ"חקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות 
 ) לתקנות אלו.2(א)(7

 
 

 תימה וחותמת עו"ד ______________ח
 

 תאריך_________________________
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