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       דברי הסבר לרישום בפנקס הקבלנים
  לחוק ) 6)(א(4                                          לפי סעיף 

 
 או שאין להםשותפות או יחיד ,  גם תאגידרשאים להרשם בפנקס הקבלנים .1

 .לחוק רישום קבלנים) 1-4) (א(4למנהליהם הכישורים המקצועיים המפורטים בסעיף 
 
דהיינו על סמך העסקתם של , לחוק) 6)(א(4רישומם יכול להעשות לפי הוראות סעיף  .2

ם העובדי: "להלן). (1-4)(א(4לפחות שני עובדים שהינם בעלי הכישורים לפי סעיף 
 ").האחראים

 
 :העובדים האחראים יכולים להיות .3

 
  שנות נסיון לפחות שתי ויש לו –מי שרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים .   א

 מהנדס שאינו מהנדס אזרחי יצרף גם גליון ציונים לבדיקת .(*)       בביצוע עבודות
 .      מקצועות הלימוד בהם הוכשר

 
 מתוך רשימת בתי הספר המפורטים , לטכנאיםספר להנדסאים או -בוגר בית.   ב

 .בביצוע עבודות(*)  שנות נסיון לפחותארבע ויש לו –      בתקנות 
 
  ויש–" ראשונות במעלה" בעבודות שהוגדרו בתקנות כ–" (**) מנהל עבודה.    "ג

  יוכיח כי נרשםמנהל עבודה .לפחות כמנהל עבודה(*)  שנות נסיון שש      לו 
 . שנים לפחות6 העבודה והרווחה כמנהל עבודה במשך       במשרד

 
 י הנדרש בסעיף "עפ, י העובד"נסיון העובד האחראי יפורט בתצהיר שיוגש ע(*)   
 מהות העבודה ותאריכי ביצוע, בתצהיר העובד יש לציין פרוייקטים. לחוק) 6)(א(4      

 :מפורט להלןכוכן מספרי טלפון של ממליצים       עבור מי בוצעו העבודות 
 

  השנים5 מתוך 2ים במשך /ים המבוקש/ יפרט את נסיונו בענףמהנדס   -      
 .לאחר סיום לימודיו,            האחרונות

 
 8 מתוך 4ים במשך /ים המבוקש/ יפרט את ניסיונו בענףטכנאי/הנדסאי   -      

 .לאחר סיום לימודיו,            השנים האחרונות
 

 12 שנים מתוך 6ים במשך /ים המבוקש/ יפרט את ניסיונו בענףעבודהמנהל    -      
 .          השנים האחרונות

 
 מנהל עבודה יצרף גם אישור המפקח האזורי על תקופת מינויו למנהל עבודה(**)  

 .       והאתרים בהם שימש כמנהל עבודה מוסמך
 
 
 רט בתצהיר העובד לבקשה יש לצרף אישורים והמלצות לגבי הניסיון שפו.    ד

 .       האחראי
 
כל אחד מהעובדים יצהיר כי לא הורשע בשלוש השנים האחרונות בעבירה שהיא  .4

ואם הורשע ונדון לעונש של , 1977 –ז "כהגדרתם בחוק העונשין תשל" פשע"או " עוון"
לפחות שלושה חודשי מאסר בפועל או על תנאי או עבודות שירות או שנדון לקנס של 

 שנים ממועד ריצוי העונש אינו זכאי לשמש בסיס 3ח ומעלה ולא חלפו " ש4,800
 . לרישום קבלן בפנקס הקבלנים

 
 



 :את התנאים הבאים, בין היתר, תנאי העסקת העובדים האחראים חייבים לכלול.   5
 

 .העובדים יועסקו כשכירים ויתקיימו ביניהם לבין הקבלן יחסי עובד ומעביד       * 
 

 ייבות הקבלן להעסיק את העובדים האחראים בשרותי פיקוח יומיומי צמוד בכלהתח      * 
 .         העבודות המבוצעות על ידו מתחילתן ועד לסיומן

 
 התחייבות העובדים האחראים לתת שרותי פיקוח צמוד לכל עבודות הקבלן       * 

 .         מתחילתן ועד סיומן
 

 .בלתי נפרד מהמערך הניהולי ביצועי של הקבלןהעובדים האחראים הינם חלק       * 
 

 . שעות שבועיות לפחות40 – כל אחד מהעובדים האחראים מועסק במשרה מלאה      * 
 

 התחייבות הקבלן והעובדים האחראים להודיע לרשם הקבלנים על כל שינוי שיחול      *  
 .      בתנאי ההעסקה  

 
ים בדבר תנאי העסקה ותפקידי העובדים הירהקבלן והעובדים האחראים יגישו תצ.   6

מצורפים בזאת וכן תעודות המעידות על הכשרה מקצועית ועל על גבי התצהירים ה
ח מיוחד של רואה החשבון אשר ביקר את הנתונים "ודו,  לחוק4סיון כנדרש בסעיף ני

 .בנוסח המצורף, המופיעים בתצהירים
 

 .פים בלבד התצהירים המצורהתצהירים יוגשו על גבי.  7
 
 ח וללא סטיות מהנוסח "ח מיוחד מרואה חשבון יוגש על גבי נייר הפירמה של רו"דו.   8

 .ב אשר נוסחו נקבע בוועדה משותפת עם לשכת רואי חשבון בישראל"      בטופס המצ
 

   התצהירים ימולאו בעט שחור  .הזקוקים לתצהיר נוסף יצלמו את התצהיר המתאים. 9
 . קריא וברורבלבד ובכתב יד   

 
 עובדים אלה יוכלו לשמש בסיס לרישום בפנקס הקבלנים

 .של קבלן אחד בלבד
 
 

 או מאושרים     במקוריוגשו , תעודות וכדומה, תצהירים,            אישורים
 .ד כמתאימים למקור"                                     על ידי עו

 

פ במישרין או " בכתב או בע נוסףך הסכםבין העובדים לקבלן לא ייער
 .ל"תנאים הנעל פי הבעקיפין פרט להסכם אשר ייערך ויחתם 

 
 מעקב

 חודשים 6 בתום 2000 –ס "התש) תיקון(לתקנות סדרי רישום ) ב(א2בהתאם לתקנה 
) 6)(א(4כ ימציא קבלן שנרשם לפי סעיף " חודשים אח12מיום שנרשם הקבלן ובתום כל 

 העבודות שביצע בששת החודשים שקדמו ליום ההצהרה וכן תצהירי תצהיר ובו פרוט
ל ופירוט תפקידיו בעבודות "העובדים האחראים בהם פירוט העבודות בתקופה הנ

ח מיוחד מרואה "ודו,  מאומתים על ידי עורך דיןשביצע אצל הקבלן ובנוסף תלושי שכר
 .החשבון שביקר את הנתונים המוגשים

 
 . תגרור ביטול רישומו של הקבלן מפנקס הקבלניםמצאת תצהירים אלהאי ה

 .בהגיע מועד הגשת התצהירים יש לפנות למשרדנו על מנת לקבל את נוסחם
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 רשם קבלנים
 תצהיר המעסיק

 1969 –ט "לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ
 לחוק ותקנותיו) 6) (א(4סעיף 

 .התצהיר ימולא בעט שחור בלבד ובכתב קריא וברור

 ______________________זהות '     מס_____________________________________ה  אני החתום מט
 

 ____________   טלפון______________________השותפות' מס_____________________מנהל בשותפות 
מצהיר , וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת בלבד

 :כדלקמן
 
כמפורט בתצהירים שנמסרו על ידם מ מועסקים כעובדינו בתנאי העסקה ותפקידים "אני מצהיר בזאת כי הר .1

 .לרשם הקבלנים
 .לרשם הקבלנים .2

חודש תחילת  תעודת זהות שם 
 העבודה

היקף  תפקיד מקצוע כתובת
 העסקה

 שכר

 א
 

       

 ב
 

       

 לצרף תצהיר נוסף,  במקרה של העסקה של יותר משני עובדים*    
 , בין היתר, הכולל_________ מיום י הסכם בכתב " עפתפותהשול המועסקים על ידי "הנני מצהיר כי העובדים הנ. 2

 :התנאים הבאים    
 .בין העובדים לבין החברה מתקיימים יחסי עובד מעביד) 1    (
 .בין העובדים לבין החברה מתקיים קשר קבוע) 2    (
 ת שתבצע החברה כקבלן מקצועי ומתמיד על ביצוע כל עבודות ההנדסה הבנאיו, העובדים מפקחים פקוח צמוד) 3    (

 .         רשום
  של החברה כקבלן רשום ונושאים במלוא האחריות יהעובדים הם חלק בלתי נפרד מהמערך הניהולי ביצוע) 4    (

 .         ההנדסית על כל  פעילותה המקצועית
 .כל אחד מהעובדים מועסק במשרה מלאה) 5    (

 
     או בינם /ל ו"לבין העובדים הנ בין השותפות פ במישרין או בעקיפין"או בע כי לא נערך הסכם בכתב  הנני מצהיר  .3

 .ל"הנלבין גוף הקשור במישרין או בעקיפין לשותפות פרט להסכם       
 
 לתצהיריהם המהווים חלק בלתי ) 12(ו ) 11(4ל את השירותים כמפורט בסעיפים "הנני מתחייב לספק לעובדים הנ.   4

 .רי זה      נפרד מתצהי
 
 לחוק רישום )6) (א(4תצהיר זה ניתן לתמיכה בבקשת השותפות  להירשם בפנקס הקבלנים על פי סעיף ידוע לי כי .   5

 אני . ותקנותיו ואני מצהיר כי ידוע לי תוכנה של הבקשה1969 –ט "ת התשכוקבלנים לעבודות הנדסה בנאי
הודיע לאלתר לרשם הקבלנים על כל שינוי שיחול מתחייב למלא אחר כל התחייבויותי כמפורט בתצהירי זה ול

 .בתנאי העסקת העובדים ובכל מקרה של הפסקת העסקתם על ידי השותפות
 
וכי אם לא אמלא אחר הוראות אלה ) סדרי רישום( רישום  קבלנים  לחוק ותקנות) 6)(א(4ידוע לי תוכנו של סעיף .   6

 .יבוטל רישומנו לאלתר
 
  . תצהירי זהיבפרט מפרטשיחול כל שינוי על  לרשם הקבלנים מיד אני מתחייב להודיע.    7

 
 .1ח מיוחד של רואה חשבון אשר ביקר את נתוני הטבלה בסעיף "ב דו"מצ

                                                                                                                                     ____________________      
 ח לזיהוי בלבד"ותמת רוח                                                                                                                                

 

 . ואמתכי זו חתימתי וכי כל הכתוב לעיל נכון שלם____________________ , אני מצהיר כי שמי

 

____________________                                                                                      _____________________ 

                     חתימת המצהיר  תאריך                                                                                                                 

 

____________________   הופיע בפני עורך דין ___________________________הנני מאשר כי ביום

שזיהה ' ______________________גב/מר_____________________________________ במשרדי ברחוב 

ואחרי שהזהרתיו כי עליו , )המוכר לי באופן אישי  (____________________'עצמו על ידי תעודת זהות מס

ל וחתם "אישר את נכונות ההצהרה הנ, להצהיר את האמת וכי  יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן

 .עליה בפני

_____________________                                                                                          ____________________  

 דין-                                                                                                                    חתימת עורך   ח ו ת מ ת  

 שותפות
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 שרד הבינוי והשיכוןמ
 רשם קבלנים

 
 1969 –ט "לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ

 וק ותקנותיולח) 6) (א(4סעיף 
 

 תצהיר והתחייבות של המועסק כעובד שכיר לעבודות הנדסה בנאיות
 
 .התצהיר ימולא בעט שחור בלבד ובכתב יד קריא וברור* 
 

 ______________________זהות  '     מס_____________________________________אני החתום מטה  
 

         ______________________   טלפון____________________________________________כתובתי 
מצהיר , וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אמת בלבדלאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את ה

 :כדלקמן

 אני רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים   או  .1
                                                                                            

            והטכנאים      או  אני רשום בפנקס ההנדסאים   
                                                                                                         

 טכנאים              או/ס להנדסאים"אני בוגר בי  
                                                                                                                                                                  

 )ב גליון ציונים המהווה חלק בלתי נפרד מתצהירי"מצ  (אני מהנדס שאינו מהנדס אזרחי  
 .לוטה בזה תצלום התעודה שלי שהיא חלק בלתי נפרד מהתצהיר        

 
 ___________________________    במקצוע______________________שיון שמספרויאני בעל ר .2
 
 ).ב צילום"מצ(________________________   משנת       
 
 ______________________________________________________:י"אני מועסק כעובד שכיר ע.     3
 

 _____________________________________________________________________:כתובת 
 
 תפקידי הינו פקוח צמוד ומתמיד על כל עבודות ההנדסה הבנאיות שמעסיקי מבצע כקבלן רשום מתחילתן ועד .   4

 :ובין  היתר,       סיומן
 ).בענפים ובענפי המשנה הרלוונטים(.הבניההאחראי לביצוע כמשמעותו בחוק התכנון ו )1(
 .הקשר בין הקבלן והרשויות השונות בכל הנושאים הטכניים הקשורים לביצוע הפרוייקט )2(
הוראות והנחיות המתכננים והיועצים השונים וכן המפקח , מפרטים, ביצוע הפרוייקט בהתאם לתוכניות )3(

 .באתר
 . נדרשכאשר,  בשלושת מימדיולרבות, סימון הפרוייקט באתר )4(
, כבישים, ביוב, מים, טלפון, חשמל: קרקעיות של שירותים ציבוריים כגון-מניעת פגיעות ברשתות תת )5(

 .נטיעות ועוד, מדרכות
 .חציבה ועבודות עפר אחרות, הבטחת יציבות של אתר העבודה וסביבתו בעת ביצוע עבודות חפירה )6(
 .חריםמבנים זמניים אאו / פיגומים ואו/ ו שמירה על יציבות טפסות )7(
פרט לאלמנט התפעולי של הציוד הדורש אישור של מומחה ( הפעלה בטוחה של הציוד לביצוע הפרוייקט  )8(

 ).'מנופים וכו, מעליות: כגון
 םובהעדר: לתקנים הישראליים או למפרטים שנקבעו, ים לביצוע הפרוייקטהחומרים המשמשהתאמת כל  )9(

 .למפרטים הסטנדרטיים המקובלים

לתקנים ולהוראות ,  בהתאם למפרטים–יקט על כל חלקיו באורח מקצועי  אחראי לביצוע הפרוי )10(
 .בהתאם למפרטים הסטנדרטיים המקובלים, ובהעדרם, המתכננים והיועצים השונים והמפקח באתר

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

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

 .ואחריותי המלאים
 

 . מתפקידי המפורטים לעילמהנובעאני נוטל על עצמי אחריות מקצועית   .5
 

  :בין היתר את התנאים הבאים, לליםוכו___________ מיום תנאי העסקתי הם לפי הסכם בכתב    .6
 שעות שבועיות לפחות 40משרה מלאה בהיקף של הנני מועסק ב. יני ובין הקבלן מתקיימים יחסי עובד ומעבידב

 .ח ברוטו לחודש"ש___ _________ושכרי הינו 
 

 או גוף/או ביני לבין אדם ו/בלן ופ במישרין או בעקיפין ביני לבין הק"הנני מצהיר כי לא נערך הסכם בכתב או בע   .7
 .ל"הנקבלן פרט להסכם קשור במישרין או בעקיפין ל

 1 –תצהיר עובד שכיר 

 /מהנדס

 הנדסאי



 
 
 
  1977 –ז "כהגדרת מונחים אלה בחוק העונשין תשל" פשע"או " עוון"הנני מצהיר כי לא הורשעתי בעבירה שהיא .    8

 לפחות שלושה חודשי מאסר בפועל או על תנאי או עבודות שירות או שנדון לקנס : אם הורשע ונדון לעונש שלו       (
 , בית המשפט,  מועד ריצוי העונש חובה לציין כאן את מספר התיקומעלה ולא חלפו שלוש שנים מתום ₪ 4,800      של 

      
 _______________________________________________________________      תאריך ותוכן גזר  הדין

       
 )ולצרף את פסק הדין      ______________________________________________________________ 

 
 .ב טופס הסכמה" מצ    
 

 ________________________________  אני מנהל או בעלים של משרד תכנון ייעוץ ופיקוח הנדסי בשם  .   9 
 

 יש לציין היקף העסקה במשרד ותחומי  (._____________________,  ' _________________             טל
 ).בפירוט רב,                                                   העיסוק                                                               

 

 .ייעוץ ופיקוח הנדסי,   איני מנהל או בעלים של משרד תכנון        
 
 

 .איני מועסק במקומות עבודה נוספים.      10
 

 .לא רשומים על סמך הצהרתי קבלנים נוספים.    11
 
 .נני מתחייב להודיע מייד לרשם הקבלנים על כל שינוי שיחול בפרט מפרטי תצהיר זהה.    12
 

 הנני מתחייב להודיע מיד לרשם הקבלנים בכל מקרה בו מעסיקי לא יספק לי שירותים כמפורט בסעיפים.    13
 .לתצהיר זה) 12(4, )11(4         

 
 לחוק ) 6)(א(4ידוע לי כי תצהירי זה ניתן לתמיכה בבקשת מעסיקי להירשם בפנקס הקבלנים בהתאם לסעיף .    14

 ואני מתחייב למלא אחר כל ההתחייבויות , ותקנותיו, 1969 –ט "רישום  קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ         
 .נים לרבות במקרה של הפסקת העסקתי כאמור לעילשנטלתי על עצמי בתצהירי זה ולהודיע לאלתר לרשם הקבל        

 
 
 
 

 .שלם ואמת, כי זו חתימתי וכי כל הכתוב לעיל נכון____________________ , אני מצהיר כי שמי
 
 
 
 
 
 
 

________                                                                                      _________________________________ 
                      תאריך                                                                                                                   חתימת המצהיר

 
 
 
 
 

  תעודה המעידה על הכשרה מקצועית  . 1: לוטה
 גליון ציונים+  תעודה   מהנדס שאינו מהנדס אזרחי                 

 .רשיון מהנדס בתוקף.     2           
 )בהתאם לדוגמא (תצהיר המעיד על תקופת נסיון בביצוע עבודות הנדסה בנאיות  .3
 .טופס הסכמה לאימות העדר הרשעות פליליות  .4

 
 
 
 

 במשרדי __ ______________________הופיע בפני עורך דין ______________________ הנני מאשר כי ביום 
 

 שזיהה ' ______________________גב/מר___________________________________________ ברחוב  
 

ואחרי ,  )המוכר לי באופן אישי(' ___________________________________ י תעודת  זהות מס"עצמו ע
את נכונות אישר , אם לא יעשה כן, ק צפוי לעונשים הקבועים בחוהשהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהי

 . בפניל וחתם עליה"ההצהרה הנ
 
 
 
 

_____________________                                                                               ____________________ 
 דין-                                                          חתימת עורך                חותמת                                                 

                 2 –תצהיר עובד שכיר 
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 משרד הבינוי והשיכון
 רשם קבלנים

 

 1969 –ט "ים לעבודות הנדסה בנאיות התשכלפי חוק רישום קבלנ
 לחוק ותקנותיו) 6) (א(4סעיף 

 תצהיר והתחייבות של שכיר המועסק כמנהל עבודה לעבודות הנדסה בנאיות

 
 .התצהיר ימולא בעט שחור בלבד ובכתב יד קריא וברור

 
 

 _____________________________זהות  '     מס_____________________________________אני החתום מטה  
 

 _________________________________   טלפון____________________________________________כתובתי 
 

מצהיר , וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, צהיר את האמת בלבדלאחר שהוזהרתי כי עלי לה
 :כדלקמן

 
 .לחוק רישום הקבלנים) 3)(א(4אני מנהל עבודה כמשמעותו בסעיף  .1

 .         לוטה אסמכתאות שהן חלק בלתי נפרד מתצהירי זה
 
 ______________________________________________________:י"אני מועסק כעובד שכיר ע.     2
 

 _____________________________________________________________________:כתובת 
 
 נו פקוח צמוד ומתמיד על כל עבודות ההנדסה הבנאיות שמעסיקי מבצע כקבלן רשום מתחילתן ועד תפקידי הי.   3

 :ובין  היתר,       סיומן
 

 ).בענפים ובענפי המשנה הרלוונטים(.האחראי לביצוע כמשמעותו בחוק התכנון והבניה )1(
 .ייקטהקשר בין הקבלן והרשויות השונות בכל הנושאים הטכניים הקשורים לביצוע הפרו )2(
הוראות והנחיות המתכננים והיועצים השונים וכן המפקח , מפרטים, ביצוע הפרוייקט בהתאם לתוכניות )3(

 .באתר
 .כאשר נדרש,  בשלושת מימדיולרבות, סימון הפרוייקט באתר )4(
, כבישים, ביוב, מים, טלפון, חשמל: קרקעיות של שירותים ציבוריים כגון-מניעת פגיעות ברשתות תת )5(

 .ת ועודנטיעו, מדרכות
 .חציבה ועבודות עפר אחרות, הבטחת יציבות של אתר העבודה וסביבתו בעת ביצוע עבודות חפירה )6(
 .מבנים זמניים אחריםאו / פיגומים ואו/ ו שמירה על יציבות טפסות )7(
פרט לאלמנט התפעולי של הציוד הדורש אישור של מומחה ( הפעלה בטוחה של הציוד לביצוע הפרוייקט  )8(

 ).'נופים וכומ, מעליות: כגון
 םובהעדר: לתקנים הישראליים או למפרטים שנקבעו, ים לביצוע הפרוייקטהחומרים המשמשהתאמת כל  )9(

 .למפרטים הסטנדרטיים המקובלים

לתקנים ולהוראות ,  בהתאם למפרטים– אחראי לביצוע הפרוייקט על כל חלקיו באורח מקצועי  )10(
 .בהתאם למפרטים הסטנדרטיים המקובלים, ובהעדרם, המתכננים והיועצים השונים והמפקח באתר

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

בעבודות מורכבות או בהיקף ניכר שבהן אמצא שאיני מסוגל להעניק את כל השירותים ההנדסיים באופן  )12(
נוסף או מהנדס /נהל עבודה ואודיע על כך לקבלן ועל הקבלן מוטלת החובה לספק לי שירותי מ, אישי

 .שיהיה תחת פיקוחי ואחריותי המלאים
 

 .נובע מתפקידי המפורטים לעילאני נוטל על עצמי אחריות מקצועית מה.    4
 
 ביני :  וכוללים בין היתר את התנאים הבאים__________ מיום תנאי העסקתי הם לפי הסכם העסקה בכתב.    5

  שעות שבועיות ושכרי 40הנני מועסק במשרה מלאה בהיקף של ;  לבין הקבלן מתקיימים  יחסי עובד ומעביד       
 .לחודשברוטו   ח"ש___ __________ הינו        

 
 או גוף/או ביני לבין אדם ו/פ במישרין או בעקיפין ביני לבין הקבלן ו" הנני מצהיר כי לא נערך הסכם בכתב או בע . 6
 .ל"פרט להסכם הנ,     הקשור במישרין או בעקיפין לקבלן  
 
 .איני מועסק במקומות עבודה נוספים.    7

 
 . על כל שינוי שיחול בפרט מפרטי התצהירהנני מתחייב להודיע לרשם הקבלנים.   8

 
 

 )1תצהיר מנהל עבודה (
 
 

מנהל 

 עבודה



 1977 –ז "כהגדרת מונחים אלה בחוק העונשין תשל" פשע"או " עוון"   הנני מצהיר כי לא הורשעתי בעבירה שהיא . 9 
 ו שנדון לקנס שלאם הורשע ונדון לעונש של לפחות שלושה חודשי מאסר בפועל או על תנאי או עבודות שירות א       (
 , בית המשפט, ומעלה ולא חלפו שלוש שנים מתום מועד ריצוי העונש חובה לציין כאן את מספר התיק ₪ 4,800       

 
 _____________________________________________________________        תאריך ותוכן גזר הדין 

 
 ).ולצרף את פסק הדין__________________________         ____________________________________

 
 .ב טופס הסכמה"        מצ

 
 .לא רשומים על סמך הצהרתי קבלנים נוספים.   10
 

 .הנני מתחייב להודיע מיד לרשם הקבלנים על כל שינוי שיחול בפרט מפרטי תצהירי זה.    11
 

 , )11(4ו מעסיקי לא יספק לי שירותים כמפורט בסעיפים אני מתחייב להודיע מיד לרשם הקבלנים בכל מקרה ב.    12
 .לתצהירי זה) 12(4         

 
 לחוק ) 6)(א(4ידוע לי כי תצהירי זה ניתן לתמיכה בבקשת מעסיקי להירשם בפנקס הקבלנים בהתאם לסעיף .  13

 לא אחר כל ההתחייבויות ואני מתחייב למ,  ותקנותיו1969 –ט "רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ       
 ואם , כמפורט בתצהירי זהשנטלתי על עצמי בתצהירי זה ולהודיע לאלתר לרשם הקבלנים אם תפסק העסקתי        
 .לא אעשה כן אהיה צפוי להתבע לדין       

 
 

 
 .כי זו חתימתי וכי כל הכתוב לעיל נכון שלם ואמת____________________ ,    אני מצהיר כי שמי

 
 
 
 

 
 

____________________                                                                                      _____________________ 
                  חתימת המצהיר                      תאריך                                                                                                  

 
 
 
 
 

 .ה על מינויים באתרי בנייהאישור מפקח העבודה האזורי של משרד העבודה והרווח.  1:  לוטה
 .אישורים ותצהיר על נסיוני.  2            
 .ח על תנאי העסקה"אישור מרו.  3            
 .תטופס הסכמה לאימות  העדר הרשעות פליליו.  4            

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 __________________________ הופיע בפני עורך דין ______________________ הנני מאשר כי ביום 
 

 ' ____________________ גב/מר___________________________________________ במשרדי ברחוב  
 

ואחרי ,  )המוכר לי באופן אישי (' ___________________________________י תעודת  זהות מס"שזיהה עצמו ע
אישר  את נכונות , שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן

 . בפניל וחתם עליה"ההצהרה הנ
 
 
 
 

                                                                           _________________________________________     
 דין-                    חותמת                                                                                                            חתימת עורך

 
 
 )2תצהיר מנהל עבודה  (
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                     ח המבקר"יוגש על נייר פירמה של רו        

 

 

 לכבוד
 רשם הקבלנים

 משרד הבינוי והשיכון
 
 

 _______מתאריך  "תצהיר המעסיק"דוח רואי חשבון בדבר ביקורת נתונים ב: הנדון
 _______________ בי עובדים מועסקים אצל הקבלן  לג

 ________________ בענף 
 

 
מספר זיהוי , ")הקבלן: "להלן) (שם הקבלן(________________ כרואי החשבון של 

__________ 
היקף העסקה והשכר של ,ולבקשתו ביקרנו את הנתונים לגבי מועד התחלת העסקה

") התצהיר: "להלן(_________ לרישום בענף העובדים כמפורט בתצהיר המצורף לבקשה 
 .המצורף בזה והמסומן בחותמתנו לשם הזיהוי

 
אחריותנו הינה לחוות דיעה על תאריכי התחלת . התצהיר הינו באחריות החתומים עליו

ל בהתבסס על "העסקתם של העובדים ועל היקף העסקתם למועד הגשת התצהיר הנ
 .ביקורתנו

 
על פי תקנים אלו נדרש מאתנו .  לתקני ביקורת מקובליםערכנו את ביקורתנו בהתאם

לתכנן הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בנתונים האמורים 
 .לגבי העובדים כמפורט בתצהיר הצגה מוטעית מהותית

 
ביקורתנו כללה השוואת תאריכי התחלת העבודה לנתונים במערכת השכר של הלקוח וכן 

 בדצמבר 31(תחשיב של הפרשות לפיצויים למועד תום שנת הכספים האחרונה לטבלאות ה
כמו כן כללה ביקורתנו בדיקת נתוני השכר ששולמו לכל העובדים האמורים ) ______

בתקופה של שישה חודשים שקדמה ) לעובדים במשרה חלקית(ואומדני היקף המשרה 
אנו . מדווחים בתצהירלמועד הגשת התצהיר וזאת לצרכי השוואה להיקף העסקה ה

 .סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו
 

היקף העסקה והשכר , לעניין מועדי תחילת העסקה, הנתונים לגבי העובדים, לדעתנו
את הרישומים ברשומות עליהם הם , מכל הבחינות המהותיות, משקפים באופן נאות

 .מתבססים
 
 
 
 

 ,בכבוד רב         
 

  חשבוןרואי         
 
 כיוון שמדובר בבדיקה של כל העובדות בתצהיר הרי שאין להשתמש בדוח רואי  : הערה(

 ). בדיקה מדגמית-החשבון במשפט 
 
 

י ועדה משותפת של לשכת רואי חשבון בישראל עם רשם הקבלנים "נוסח זה נקבע ע
 )2003אוקטובר (
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 מדינת ישראל

 משרד הבינוי והשיכון
 שם הקבלניםר

 

  ניסיון בדבר     תצהיר
 לחוק רישום קבלנים) ב(4או ) א(4לפי סעיף 

 
 . מלא לא יתקבל במקור ואינו תצהיר שאינו. בכתב יד קריא וברור בלבד והתצהיר ימולא בעט שחור* 

 )במידת הצורך ניתן לצרף טופס נוסף(   
 

 ___________________ זהות 'מס_________________________________  אני החתום מטה  
 

 ______________________טלפון ________________________________________  כתובת  
וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים , לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת בלבד

 :מצהיר על ניסיוני כדלקמן, בחוק
 סמן בעיגול הכשרתך                                                                                                                    

    טכנאי/הנדסאי. 2אדריכל           /מהנדס. 1:  מקצועי______________________________,  שמי  
 בעל ניסיון    . 4*  מנהל עבודה מוסמך. 3                                                                                                  

 יתפקיד מיקומהותיאור העבודה  שנות ביצוע
 בפרויקט

 היקף כספי
 או )ח"ש(

 ר"היקף במ

המלצות 
ואישורים 
 מצורפים

 פרטי הממליץ
 )תפקידוטלפון , שם (

:    התחלהתאריך
___/___/ ___

 :תאריך סיום
___/___/___ 

     

:    התחלהתאריך
___/___/ ___

 :תאריך סיום
___/___/___ 

     

:    התחלהתאריך
___/___/ ___

 :תאריך סיום
___/___/___ 

     

:    התחלהתאריך
___/___/ ___

 :תאריך סיום
___/___/___ 

     

:    התחלהתאריך
___/___/ ___

 :תאריך סיום
___/___/___ 

     

:    התחלהתאריך
___/___/ ___

 :תאריך סיום
___/___/___ 

     

 והמלצות מהגופים  של בוגר קורס קבלנים או קורס מקצועי אחר)נאמן למקור(תעודה מקצועית : לוטה
 המוזכרים לעיל

 
 .לעיל נכון שלם ואמתכל הכתוב כי  כי זו חתימתי ו ________________________שמיזהו אני מצהיר כי 

 
________       _______  __________ 

      תאריך                                                                                                                      חתימת המצהיר
 

  _______________' __במשרדי ברח_____, ______ הופיע בפני עורך דין ________הנני מאשר כי ביום 
 
__________ ____' ___שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מס_______________________, ' ___גב/מר

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

 
  _________________                                                                    ________________   

            חתימת עורך דין      ח ו ת מ ת               
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 מדינת ישראל
 משרד הבינוי והשיכון

 רשם הקבלנים

    

 _____________: תאריך        

 כתב הסכמה
 לאימות העדר הרשעות פליליות

 
 
 

 לכבוד
 רשם הקבלנים

 משרד הבינוי והשיכון
 ירושלים

 
 
 ,.נ.א
 
 

 ישראל תעביר לידיעת רשם הקבלנים את המידע מ מסכים בזאת כי משטרת"אני הח
בכל עת שהדבר נחוץ לשם מילוי תפקידיו של הרשם בהתאם , הפלילי שהיא מנהלת אודותי

  1969 –ט "א לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ8 – ו 8לסעיפים 
ות ערעור מהימנ(ולתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )  החוק: להלן(

 .1988 –ט "התשמ, )והתנהגות בניגוד למקובל
 
 

 יובהר כי הסכמתי זו חלה גם על העברת מידע לרשם הקבלנים לצורך , למען הסר ספק
 לשם ביצוע תפקידי, ביצוע מעקב תקופתי אחרי שינויים שחלו במידע הפלילי אודותי

 .כאמור לעיל
 
 

חתימה שנת לידה זהות' מסשם האבשם פרטישם משפחה 
1.      

 
2. 

 
      

3.      
 

4.      
 

5. 
 

      

6.      
 

 
 


