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 מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון

 
 תצהיר החברה המבקשת סיווג מיוחד 

 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )4(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 כן אהיה צפוי לוהמוסמך לחתום מטעמה,  )"החברה"
 מצהיר בזאת בשם החברה כדלקמן:לעונשים הקבועים בחוק, 

 

) לתקנות רישום קבלנים 4(א) ( 7 תקנהבתמיכה לבקשת החברה לקבלת סיווג מיוחד בהתאם ל ,תצהיר זה עורךהנני  .1

) "הבקשה" -(להלן );"תקנות הסיווג" –(להלן  1988-, התשמ"חלעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים)

קבלן מס' ______  __________ובהתבסס על רישומה וסיווגה של חברת _______________________ ח.פ _______

 .) לתקנות הסיווג4(א)(7 תקנה, לפי )"הקבלן" -(להלן
 

 זהים לבעלי המניות וחלוקת המניות בחברה; ,כי בעלי המניות בקבלן וחלוקת המניות ביניהם ,) הנני מצהיר1( .2
 בסיווג ____________;  ) הנני מצהיר כי הקבלן רשום בפנקס הקבלנים בענף ____________2(

 -לבין החברה (במישרין ו/או בעקיפין ו/או בע"פ ו/או בכתב ) המבקש/ת כי לא נעשה כל הסכם ו/או הסדר  ,הנני מצהיר) 3(

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

 

 , מיד עם קרות השינוי.דלעיל 2במוצהר בסעיף ל שינוי שיחול על כ ,, להודיע לרשם הקבלניםבזאת הנני מתחייב .3
 

והתקנות  1969–תשכ"טלעבודות הנדסה בנאיות, החוק רישום קבלנים מבלי לגרוע מהוראות כל דין ובכלל זה ידוע לי כי,  .4
 שהותקנו מכוחו:

 2פרט מהפרטים המפורטים בסעיף  תנהשילרבות במקרה בו  ,בכל מקרה בו ישתנו הפרטים שפורטו במסמכי הבקשה )1(
) שלעיל ו/או שהקבלן לא יהיה רשום עוד בפנקס 1(2שלעיל ו/או בכל מקרה שבו לא תשמר הזהות האמורה בסעיף 

 תפקע זכאות החברה לסיווג המיוחד. -הקבלנים ו/או שישונה סיווגו 
לבקשה לרבות בתצהיר זה, אינם  יפקע למפרע באם יתברר שהפרטים שנמסרו בקשרלחברה כל סיווג מיוחד שיינתן  )2(

 נכונים או מלאים או שלמים או מדויקים.
 

 זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5
 

 

   ________________                                                                                           _____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                                    תאריך               

 אישור עו"ד
 ___________________ הופיע בפני עורך דין _____________במשרדי ברחוב _________ הנני מאשר כי ביום .1

__________________ שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מס' _____________________ (המוכר לי באופן מר/גב' 
 . ולאחר שהבהרתי לו את תוכן ההצהרה הנ"ל אישי),

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

  
 מר/גב' ______________________  . כמו כן, הנני מאשר כי בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה מוסמך2

 מחייבת את החברה. בשם החברה וחתימתו/ם  ת.ז  ___________________ לחתום מס'
 
                                                              _______________                                 _____________________ 

 דין-ותמת עורךח ו ת מ ת                                                                                                                   ח             
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  לקבלן הרשום בסוג המיוחד המבוקשתצהיר 
 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )4(א)(7 תקנהל בהתאם

 1988-(סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח
 

__ ____________ל חברת _______כ"מנ _______________________ ת.ז ____________ 'מר/גב אני החתום מטה
 טלפון _________________________כתובת החברה קבלן מס' ___________  _______________מס' החברה ___

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת והמוסמך לחתום מטעמה,  )"קבלןה" –(להלן  _____________________
 בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר כדלקמן:

 
 -(להלןח.פ. _____________  __________ הנני מגיש תצהיר זה בתמיכה לבקשה שהגישה חברת _____________ .1

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ) ל4((א)7 תקנהלקבלת סיווג מיוחד בהתאם ל) לרשם הקבלנים "חברהה"

 .)"הבקשה" -(להלן );"תקנות הסיווג" –(להלן  1988-, התשמ"ח(סיווג קבלנים רשומים)

 

 ;זהים לבעלי המניות וחלוקת המניות בקבלן ,וחלוקת המניות ביניהםבעלי המניות בחברה כי  ,הנני מצהיר) 1( .2
 ___.___________   בסיווג _______הקבלן רשום בפנקס הקבלנים בענף ___כי  ,הנני מצהיר) 2(

לבין החברה (במישרין ו/או בעקיפין ו/או בע"פ ו/או בכתב ) המבקש/ת כי לא נעשה כל הסכם ו/או הסדר  ,הנני מצהיר) 3(

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

 
 . , מיד עם קרות השינוידלעיל 2במוצהר בסעיף על כל שינוי שיחול  ,, להודיע לרשם הקבלניםבזאת הנני מתחייב .3

 
והתקנות שהותקנו מכוחו, ומבלי  1969–תשכ"טלעבודות הנדסה בנאיות, הידוע לי כי, בנוסף לקבוע בחוק רישום קבלנים  .4

 : לגרוע מהוראות כל דין
 2נה פרט מהפרטים המפורטים בסעיף תלרבות במקרה בו יש ,בכל מקרה בו ישתנו הפרטים שפורטו במסמכי הבקשה )1(

) שלעיל ו/או שהקבלן לא יהיה רשום עוד בפנקס 1(2שלעיל ו/או בכל מקרה שבו לא תשמר הזהות האמורה בסעיף 
 תפקע זכאות החברה לסיווג המיוחד. -/או שישונה סיווגו הקבלנים ו

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

 
 

 זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5
 

   __________________                                                                                          ___________________ 

 הירימת המצתאריך                                                                                                                      חת               

 
 אישור עו"ד

 ______________________ הופיע בפני עורך דין _____________במשרדי ברחוב __________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 , הנ"ללאחר שהבהרתי לו את תוכן ההצהרה ו אישי),
 .בפני את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה אם לא יעשה כן, אישר הקבועים בחוק

  _________________מר/גב' ___ מוסמך ,קבלןכמו כן, הנני מאשר כי בהתאם למסמכי ההתאגדות של ה .2
 .קבלןמחייבת את ה וחתימתו/ם קבלןבשם התום ___________________ לח  ת.זמס' 

 
 
 

_________________                                                                                             ___________________ 
 דין-חותמת עורך                                                  ח ו ת מ ת                                                                         
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 אישור עורך דין
 

לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  )4(א)(7 תקנהלהמבקשת סיווג מיוחד בהתאם  לחברה
 1988-(סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח

 
 
 

  :הבאותת וחברהמסמכי שבדקתי את  לאחר
 

 "החברה")  –(להלן ח.פ __________________________________ 
 

 "הקבלן") –(להלן  ____________________________ ח.פ. _______________
 

 הנני לאשר כי :
 

הרשום בסוג קבלן , זהים להוחלוקת המניות ביניהם, או השותפים ב התאגיד שבעלי המניות בהחברה הינה 
לתקנות רישום קבלנים לעבודות  )4(א)(7 תקנההתנאים הקבועים ב ומדת בכלעוהחברה  המיוחד המבוקש

 .1988-הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח
 
 
 
 
 

 חתימה וחותמת עו"ד _______________
 
 
 

 תאריך_________________________
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