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 מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון

 
 בעל שליטה והתחייבות תצהיר 

 
 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  )3(א)(7 תקנהבהתאם ל

 1988 -(סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח 
 

 ____________________ טלפון כתובתי אני החתום מטה מר/גב' _______________ ת.ז _________ 
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים  __________

 בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:
 
קבלן מס'  ___________ח.פ  ____________ חברת השיהגהגשתי / שהנני מגיש תצהיר זה בתמיכה לבקשה ש .1

) לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה 3(א) ( 7 תקנהבהתאם ל) לקבלת סיווג מיוחד המבקש/ת -(להלן_______ 
 ).הבקשה -בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) (להלן

(כמשמעות המונח 'שליטה' הקבוע בתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה  /המבקשת) הנני בעל שליטה בחברה1( .2
 ;)1988 -התשמ"ח (סיווג קבלנים רשומים) בנאיות

ח.פ. ______________________ חברתת להתבסס על רישומה וסיווגה של /מבקשאני/החברה,  –המבקש ) 2(
החברה  -(להלן בבקשה_______ וכמפורט ים סיווגוב_______ הרשומה בפנקס הקבלנים בענף  ____________

 ;)המעבירה
 ואהחברה המעבירה  רווחית מחצית הזכות לקבלבנוסף בעל וחברה המעבירה ההצבעה בכוח מחצית מ) הנני בעל 3(

) לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג 3(א)(7 תקנהב, כנדרש מחצית ממנהליה בזכות למינוי
 ;")תקנות הסיווג" –(להלן  1988-קבלנים רשומים), תשמ"ח

  )3(2 המפורטות בסע' היו לי כל הזכויותלהגשת הבקשה לרשם הקבלנים, ברציפות ) במשך ארבע השנים שקדמו 4(
 ; שלעיל

נמצאים תחת פיקוחי המקצועי ומתוקף מעמד זה, אני אחראי על הביצוע המקצועי, המעבירה ) עסקי החברה 5(
 ההכוונה, ההדרכה, הייעוץ, ענייני הכספים ומינוי המנהלים;

 דלעיל.  2במוצהר בסעיף הנני מתחייב, בהתחייבות בלתי חוזרת, להודיע לרשם הקבלנים בכל מקרה בו יחול שינוי  .3
 והתקנות שהותקנו מכוחו: 1969 –חוק רישום קבלנים תשכ"ט מבלי לגרוע מהוראות כל בין ובכלל זה ידוע לי כי,  .4

 בכל מקרה בו ישתנו הפרטים שפורטו במסמכי הבקשה לרבות במקרה בו לא אהיה עוד בעל השליטה בחברה )1(
החברה בו במקרה ו/או ) לתקנות הסיווג 3(א)(7 תקנהבו/או לא יהיו לי את כל הזכויות המפורטות  המבקשת

 יםהמיוחד יםתפקע זכאות החברה לסיווג - העוד בפנקס הקבלנים ו/או ישונה סיווג מההיה רשותלא המעבירה 
 אלא אם כן יוחלט אחרת ע"י הרשם.

יתברר שהפרטים שנמסרו בקשר לבקשה לרבות בתצהיר זה, כל סיווג מיוחד שיינתן לחברה יפקע למפרע באם  )2(
 מדויקים.או שלמים או  מלאים או אינם נכונים

(במישרין ו/או  החברה המעבירהו/או ו/או ביני המבקשת הנני מצהיר כי לא נעשה כל הסכם ו/או הסדר בין החברה  .5
 הנ"ל.בדרך כלשהי להצהרותיי פין ו/או בע"פ ו/או בכתב ) שאינו תואם בעקי

 אמת, נכון שלם ומדויק. זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל .6
 

 __________________                                                                                       _______________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                                   אריךת               

 

 אישור עו"ד

הופיע בפני עורך דין _____________מר/גב' __________________ שזיהה עצמו על ידי   הנני מאשר כי ביום .1
ולאחר שהבהרתי לו את תוכן ההצהרה  אישי),תעודת זהות מס' _____________________ (המוכר לי באופן 

אם לא יעשה כן, אישר  הנ"ל ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק
 את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה בפני.

 ______ מר/גב' ________________ כמו כן, הנני מאשר כי בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה מוסמך .2
 מחייבת את החברה. בשם החברה וחתימתו/ם ___________________ לחתום ת.ז

 
 
 _______________                                                                                           _____________________ 

 דין-חותמת עורך                                                                                                               חותמת             
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  המעבירהחברה והתחייבות לתצהיר 
 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  )3(א)(7 תקנהבהתאם ל

 1988 -(סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח 
 

 ח.פ. ___________________ חברתת.ז ___________ מנכ"ל  _______________ 'אני החתום מטה מר/גב
_ (להלן ____________ ______ טלפוןכתובת החברה ____________קבלן מס' ___________  _____________

אחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת בלבד, וכי אם לא אעשה לוהמוסמך לחתום מטעמה,  )"החברה המעבירה" –
 מצהיר בזאת בשם החברה המעבירה כדלקמן:כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 

) המבקש"" -להלן( _____________ .ח.פ ת.ז./ ___________________הנני מגיש תצהיר זה בתמיכה לבקשת  .1
) לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים 3(א) ( 7 תקנהמיוחד בהתאם לוג לקבלת סיו

 .החברה המעבירהשל  ) ובהתבסס על רישומה וסיווגההבקשה -(להלן"); תקנות הסיווג" –(להלן  רשומים)
 
  הינוובנוסף ברה המעבירה בחהינו בעל מחצית מכוח ההצבעה ___________ _ .ת.ז ____________  /גב'מר) 1( .2

) 3(א)(7 תקנהוכנדרש ב זכות למינוי מחצית ממנהליהבעל האו  החברה המעבירהבעל הזכות לקבלת מחצית רווחי  
    ;לתקנות הסיווג

כל  הנ"ל/גב' ____________ מרללהגשת הבקשה לרשם הקבלנים, היו ברציפות ) במשך ארבע השנים שקדמו 2(  
מתחייב, בהתחייבות בלתי חוזרת, להודיע לרשם הקבלנים בכל מקרה הנני  ) שלעיל;1(2המפורטות בסעיף  הזכויות

 דלעיל. 2בו יחול שינוי במוצהר בסעיף 
 

 :והתקנות שהותקנו מכוחו 1969 –"ט חוק רישום קבלנים תשכמבלי לגרוע מהוראות כל דין ובכלל זה ידוע לי כי  .3
 מר/גב'הפרטים שפורטו במסמכי הבקשה לרבות במקרה בו לא יהיה עוד ה פרט מבכל מקרה בו ישתנ )1(

עוד בפנקס הקבלנים  מההיה רשותלא החברה המעבירה ו/או  זכויות כמפורט לעילבעל ה _____________
 .יםהמיוחד יהתפקע זכאות החברה לסיווג -ו/או שישונה סיווגה 

שהפרטים שנמסרו בקשר לבקשה לרבות בתצהיר זה, כל סיווג מיוחד שיינתן לחברה יפקע למפרע באם יתברר  )2(
 אינם נכונים או מלאים או שלמים או מדויקים.

הנני מצהיר כי לא נעשה כל הסכם ו/או הסדר בין החברה המבקשת ו/או בין בעל השליטה ו/או החברה המעבירה  .4
 הנ"ל. (במישרין ו/או בעקיפין ו/או בע"פ ו/או בכתב ) שאינו תואם בדרך כלשהי להצהרותיי

 .אמת, נכון שלם ומדויק זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל .5
 
 
 
  
  __________________                                                                                        ___________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                                אריךת               

 

 

 

 

 

 אישור עו"ד

 _______________ במשרדי ברחוב הופיע בפני עורך דין _____________ __________הנני מאשר כי ביום .1

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

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

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

 .ת.ז ____________________מר/גב'  כמו כן, הנני מאשר כי בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה מוסמך .2

 מחייבת את החברה. בשם החברה וחתימתו/ם ___________________ לחתום

 

 

 

  _______________                                                                                            _____________________ 

 דין-חותמת עורך                                                                                                                     ותמתח             
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 אישור עורך דין בבקשה לסיווג מיוחד
 

לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  )3(א)( 7 תקנהלסיווג מיוחד בהתאם ל בקשהשור יצורף בהאי
 1988-(סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח

 
 
 : ותהבא ותשבדקתי את כל מסמכי חבר לאחר
 

 ) המבקש/החברה המבקשת –(להלן __________ ח.פ.ת.ז./ ________________ מר/גב'/חברת
 )החברה המעבירה -(להלן_____________ .ח.פ ________________________ חברת

 
 הנני לאשר כי :

 
יש והייתה במשך ארבע השנים האחרונות ברציפות, ___________ _ .ת.ז ______________  /גב'למר. 1

לרכשם, מחצית מהון המניות הרשום או מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה או הזכות להחזיק באלה או 
החברה  ובנוסף הזכות לקבלת מחצית הרווחים או למנות מחצית המנהלים, או הזכות לרכוש זכות כאמור

 .המעבירה
 
 

לתקנות רישום קבלנים (סיווג קבלנים רשומים)  1 סעיף. בעל ה"שליטה" (כהגדרת המונח "שליטה" ב2
, אשר מחזיק במישרין ברוב הון המניות שהוצא, רה המבקשת הינו/ה _____________) בחב1988-תשמ"ח

 רוב כוח ההצבעה, הזכות לקבלת רוב הרווחים ובזכות למנות את רוב המנהלים בחברה. 
 

 
 חתימה וחותמת עו"ד _______________

 
 

 תאריך_________________________
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