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  מדינת ישראל

  משרד הבינוי והשיכון

  רשם קבלנים

 42 מספר טופס              

  א לתקנות רישום קבלנים 10תצהיר מעקב סיווג לפי תקנה 

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

  

מספר זהות ______________ /ת בעל __________________'גבאני החתום מטה מר/

 (לגבי תאגיד בע"מ ________________ של חברתכמנהל בפועל ו כבעלים המשמש/ת

 שותפות/ )__________ח.פ____( יש לצרף תצהיר מנכ"ל) - המנוהל ע"י מנכ"ל בשכר

 _____________מורשה סקעו/______________  שותפות פרמס _____________

וסק" /"הע"שותפות"/"החברה" להלן:( )המיותר אתמחק (______________ . מ.ע

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת בלבד, וכי אם  ,)המיותר אתמחק ( )בהתאמה

  לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר כדלקמן:

  עבודה אחת]מתייחסים למצב בו קיימת  1-3סעיפים [

המסמכים כמבוקש על ידכם  הגשת) שקדמו למועד יםחודש 72במהלך שש השנים ( .1

 את(מחק  מורשה /השותפות/העוסק החברהסיים/ה , ___________ביום  שהוגשו

העוסק  השותפות/ /ת החברה/נמצא לחילופין אובאתר אחד  לבצע עבודה )המיותר

כאן יובא שם העבודה ( באתר אחד בהליכי ביצוע של עבודה )המיותר אתמחק (

 או היקפה )לא כולל מס ערך מוסף( 1שהיקפה הכספי "העבודה") (להלן: )ומיקומה

מיליוני  ________-מ 30%-אינו פחות מ ,)המיותר את מחק(ם בבניה למגורי במ"ר

 ת/מסווג/השותפות/העוסק החברה ובמההיקף המרבי  מ"ר _________ או ש"ח

 סיווגים טבלת(ראה  )מחק את המיותר(בהיקף כספי או במ"ר  )המיותר מחק את(

 ).1 כנספח המצורפת

                                                      
חשבון  אשר ביקר את הנתון החשבונאי/הכספי האמור -כאשר הנתון שניתן הינו נתון של היקף כספי יש לצרף חוות דעת רואה   1

  ).דותהעבוכי אז תתייחס חוות הדעת לנתונים החשבונאים/הכספיים בכל  עבודותלעיל (אם יש מספר   
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באופן עצמי/ באמצעות  )המיותר את מחק(בהליכי ביצוע  נמצאת אוהעבודה בוצעה  .2

באמצעות קבלני משנה יש לפרט מהו  ה (אם העבודה כולה או חלקה בוצעהקבלני משנ

"ב מצ -המשנה את פרטי קבלני  החלק אשר בוצע באמצעות קבלני משנה ולציין

 ).2 כנספח משנה קבלני רשימת

שבון סופי מאושר על ידי מזמין מצ"ב ח. העבודה הסתיימה ביום ____________ .3

. מצ"ב צווי התחלת עבודה וחשבונות העבודה נמצאת בהליכי ביצוע לחלופין: .העבודה

  .)3(מצ"ב נספח  חלקיים נוכחיים

  

  ]מתייחסים למצב בו יש מספר עבודות  4-5סעיפים [

על  המסמכים שהוגשו כמבוקש  הגשת) שקדמו למועד יםחודש 72במהלך שש השנים ( .4

לבצע  )המיותר אתמחק (העוסק  /השותפות/החברהסיים/ה ____ ______ ביוםידכם 

(להלן: "עבודות") לעיל  3לפי פירוט המצ"ב בנספח מספר ות באתרים שונים עבוד

אינו  ,או היקפן הכולל במ"ר בנייה למגורים) מוסף מס ערךלא כולל (שהיקפן הכספי 

בו  מההיקף המרבי מ"ר__________או  ש"ח  ימיליונ__________-מ 80%-פחות מ

    )מחק את המיותר(החברה/השותפות/העוסק מסווג/ת 

ים סופיונות חשבו לפירוט העבודות 3. מצ"ב נספח ______ בימים והסתיימ ותהעבוד  .5

   . ותהעבוד נימזמיעל ידי  יםמאושר

 וספרי הנהלת החשבונות )המיותר אתמחק (או החלקיים  בהתאם לחשבונות הסופיים .6

 בעבודה או בעבודות) לא כולל מס ערך מוסף( רט כי אלו מרכיבי החשבונותהריני לפ

  : לעיל 4או  1בסעיף  המפורטות
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  2ש"ח

                    המיותר) מחק אתמהעבודה או עבודות (סך ההכנסות     .א

 המיותר) מחק אתבעבודה או בעבודות (ההוצאות     .ב
   והתפלגות ההוצאות הינה כדלקמן:

  

i.   ריםעלות החומ    _______  

ii.    סך ההוצאות לקבלני משנה לפי פירוט מקצועות
  )2(כמצ"ב בנספח ותחומים 

_______  

iii.   ציוד קניית/השכרת בגין ההוצאות סך  _______  

כפי שפורטו בסעיף  בעבודה או בעבודותההוצאות סך   
  זה

                  

 4"ב נספח מצ( לעובדיםשכר  תשלום בגין ההוצאות סך    .ג
או בעבודות  בעבודה שהועסקו עובדים שימתרהכולל 

  לעיל). 5או  1המפורטות בסעיף   השונות

                  

 

(יש לפרט) אחר   .ד

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

  הו שמי וזו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.ז

  שם המצהיר:
  

  חתימת המצהיר:
  

  תאריך:
  

  

                                                      
  לא כולל מס ערך מוסף 2
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  אישור
 ___________________ ןבפני עורך דיהופיע  ____________ הנני מאשר כי ביום .1

 /תהשזיהה _______________'גב ___________________מר/ברחוב __ במשרדי

__________________ (המוכר לי באופן אישי),  מספרעל ידי תעודת זהות  /העצמו 

ואחרי שהזהרתיו כי  עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 

א לתקנות 10הדרישות הקבועות בתקנה הוא מצהיר כי ברורות לו וכי  אם לא יעשה כן

, 1988-התשמ"ח לנים רשומים),רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קב

  .הנ"ל וחתם עליה בפניאישר את נכונות ההצהרה 

הנני מאשר כי בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה מוסמך   -לגבי תאגיד  .2

___________________   תעודת זהות פרמס __________________ גברתמר/

  מחייבת את החברה. הלחתום בשם החברה וחתימתו/

  מתי, ותוכן תצהירי אמת.זהו שמי וזו חתי

  שם המצהיר:
  

  חתימת המצהיר:
  

  תאריך:
  

  

הריני לאשר כי בדקתי את הפרטים המופיעים בתצהיר זה ואת המסמכים   .3

א 10המצורפים לו ומצאתי אותם נכונים ומתאימים לדיווח בהתאם לתקנה 

לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), 

  .1988-חהתשמ"

  שם עורך הדין:
  

  חתימת עורך הדין וחותמתו:
  

  תאריך:
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  2015באפריל  1עד ליום  2014באוקטובר  1 תוקף הטבלה: החל מיום

 א10טבלת היקפים כספיים/מ"ר נדרשים לאישור : 1נספח 

          

             

קבוצה 

 סוג

קבוצה   א' 

 באלפי ש"ח

30% 

עבודה 

 אחת

צבר  80%

 עבודות

קבוצה ב' 

באלפי 

 ש"ח

30% 

עבודה 

 אחת

צבר  80%

 עבודות

קבוצה ג' 

באלפי 

 ש"ח

30% 

עבודה 

 אחת

צבר  80%

 עבודות

ענף בניה 

למגורים 

בלבד 

 במ"ר

30% 

עבודה 

 אחת

80% 

צבר 

 עבודות

1 1,492 448 1,193 2,441 732 1,953 3,982 1,195 3,185 1,500 450 1,200 

2 2,983 895 2,386 4,886 1,466 3,909 7,200 2,160 5,760 2,500 750 2,000 

3 5,966 1,790 4,773 9,773 2,932 7,818 14,402 4,321 11,521 5,000 1,500 4,000 

4 11,933 3,580 9,546 19,544 5,863 15,635 28,802 8,641 23,041 10,000 3,000 8,000 

5 35,799 10,740 28,639 58,632 17,590 46,906 86,406 25,922 69,125 30,000 9,000 24,000  
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  משנה קבלני רשימת: 2 נספח

  

 מ"מע כולל לא העבודה של כולל הוצאה היקף ביצוע תחום .פ.ח' מס./ ז.ת' מס קבלן' מס המשנה קבלן שם
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__ בענף ___________  מולא ביום _________ עבודות הנדסה בנאיות: טבלת 3נספח   

                ___________________________________________________________________  
    

(ללא מס  היקף כספי  פרטי ומהות העבודה

  ערך מוסף)

  נתוני עלות  תקופת הביצוע

מס' חוזה / 

  הזמנה

שם המפקח   שם מזמין העבודה וכתובתו

  מטעם המזמין

גוש/   כתובת האתר

  חלקה

אם העבודה בוצעה 

ותפות עם אחרים בש

נא לציין חלוקה 

באחוזים ופרטי 

(לצרף השותף/ים 

  חוזה)

אם העבודה בוצעה 

באמצעות קבלני 

  משנה ציין כאן

  

היקף כספי של 

(ללא  העבודה

 מס ערך מוסף)

על פי 

  חוזה/ההזמנה

היקף 

כספי של 

העבודה 

(ללא מס 

ערך 

מוסף) 

כולל 

תוספות 

 והגדלות

(לצרף 

חשבון 

  סופי)

תאריך 

התחלה 

  צועבי

תאריך 

  סיום

עלות ללא מע"מ 

  (לפרויקט יזמי)
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שם הקבלן: ______________________________________ מס' זיהוי ___________________  חתימה ____________________
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  עובדים רשימת: 4 נספח

  

 ברוטו משכורת משרה היקף דתפקי כתובת .ז.ת' מס העובד שם

  

  

 

     

  

  

 

     

  

  

 

     

  

  

 

     

 


