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           לכבוד

מזמיניעבודותהנדסהבנאיות
א.נ.,


שינויבענפיםראשייםובענפימשנההנדון:

 
 רביזיה מעמיק במשרד רשם  הקבלנים, החליט על ביצוע   RIA, לאחר ביצוע הליך משרד השיכון

מנע ממצב שנתן לשייך עבודה יבענפים ראשים וענפי משנה של העבודות ההנדסיות. המטרה לה

שאף בו יש הנחת  400הנחת  צינורות וענף  260לדוגמא ענף )ליותר מענף משנה אחד.  מסוימת

 כמות ענפי המשנה והענפים הראשיים. ההצטמצמכתוצאה מעבודה זו  ( .תצינורו

לנים ברור כי תיקון זה פוגש במציאות מצב קיים בו יש  קבלנים הרשומים בענפים שבוטלו  וקב

שנכנס לתוקף    8061המופיעה בקובץ תקנות מספר  ההמבקשים להעלות סיווג וכדומה. התוצא

 . 2018בנובמבר   19   -מ   החל

המסמך להלן בא להסביר בשפה פחות משפטית את השינויים שחלו ולאפשר לקבלנים להתמצא 

 .ולאפשר למזמיני עבודות הנדסיות לעמוד בשינויים  שחלו  בתקנות בהם. 

 

 .להלן הסבר כללי על השינויים בתקנות. הנוסח המחייב הוא זה המופיע בתקנות

 (2018באוגוסט  20מיום  8061)קובץ תקנות מספר 
 

רשימתענפיםשהקודו/אומהותהענףהשתנו.-1טבלהמספר
 

הערותהענףהחדששלתיאורהקבוצהקודענף

 הוספו קירות סלארי פייל וקירות סלארי.וכלונסאות מיקר א 120
עבודות אבן ביבש או ברטוב על קירות  ב 132

 מבנים קיימים
 

כמו  הנרשם חייב בהכשרה הנדסית תוספות בניה -התיאור לא השתנה   ב 130
 לענף ראשי

קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי  א 150
 צנרת

התיאור השתנה התווסף לתיאור 
 הנרשם"לעומס אדם ולגשרי צנרת"   

 כמו לענף ראשי חייב בהכשרה הנדסית
 הוסף "תקשורת מבנים" חשמלאות ותקשורת במבנים א 160
 הוסף מיזוג אוויר  מתקני מיזוג אויר וקירור ב 170
  מתקני הסקה ב 171
מתקני תברואה )אינסטלציה ומערכות  א 190

 כיבוי אש(
 הוסף לתאור "מערכות כיבוי אש"

ותאים פוטו  מתקני אנרגיה סולרית א 191
 .וולטאים

 הוסף לתיאור "מתקנים פוטוולטאים"

  עבודות עפר וחציבה ב 210
 ראשי   צורף לענף משנה זה 400ענף  ביצוע קווי מים, ביוב וניקוז ב 260



  

 

הערותהענףהחדששלתיאורהקבוצהקודענף

קווי חשמל )צנרת וכבלים( ומערכות תאורת  א 270
 כבישים ורחובות

 הוסף "תאורת כבישים ורחובות"

פלדה לגשרים לעומסי קונסטרוקציות  ב 320
 תחבורה

 הוסף "לעומסי תחבורה

בתחנות שאיבה  אלקטרומכניותמערכות  ב 500
 )ללא המבנה(

הענף    –שים לב  מהות הענף השתנתה 
מערכות אלקטרומכניות בתחנות 

 שאיבה"  
תחנות שאיבה של )הבניין ( המבנה 

איננו חלק ו ,100לענף ראשי עובר 
 מענף זה. 

 
לגמרי .  שים לב  מהות הענף השתנתה .עבודות ימיותנמלים,  ג 400

הוא לא קווי מים וביוב אלא נמלים 
 ועבודות ימיות . 

 – 400בענף  קבלן  שהיה רשוםלכן 
יעבור לענף משנה ביוב ניקוז ומים, 

  הנחתקוויביובומים.–260
 ענף משנהיהיה רשום בהוא כלומר 

 .ולא בענף ראשי
 
 



שבוטלוומוזגועםענפיםאחריםענפים-2טבלהמספר
 

הערותתיאורהענףקבוצהקודהענף
 נייהב 100ענף צורף ל הענף בוטל בנייה טרומית ג 140
 בנייה 100הענף בוטל צורף לענף  הרחבת מבנים א 135
 בנייה 100ענף בצורף הענף בוטל  נף ראשי ממגורות, מגדלי מים וארובותע ג 700

 300נף עלצורף  הענף בוטל  ונסטרוקציות פלדה לגשריםק  ב 320

 
 

ענפימשנהשהקודשלהםהשתנה-3טבלהמספר
 

קוד
הענף

בוטלש

קודה
חדשה

הערותהענףהחדששלתיאורהקבוצה

110 210 
 

 לא השתנההתיאור  .פיצוץו פר, חיצובע א

כלונסאות מיקרופייל וקירות  א 120 121
 סלארי

. הוספו השתנההתיאור 
 לענף קירות סלארי

התיאור השתנה. הוספו  קירורמיזוג אוויר ו מיתקני  ב 170 172
 לענף מתקני מיזוג אוויר

כלים טרומיים )בריכות, ממגורות( מ ב 150 192
 ממתכת או מחומר פלסטי;

קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם 
 ולגשרי צנרת

בצורה   התיאור השתנה
 מכלים טרומים .מוחלטת

 100וממגורות עוברות לענף 
  . בנייה



  

 

קוד
הענף

בוטלש

קודה
חדשה

הערותהענףהחדששלתיאורהקבוצה

קווי חשמל     הנחת קווי חשמל א 270 250
)צנרת וכבלים( ומערכות תאורת 

 כבישים ורחובות

. הוספו התיאור השתנה
מערכות תאורת   לענף

 כבישים ורחובות.
 לונסאות וקידוחים לגשריםכ - א 120 330

כלונסאות מיקרופייל וקירות 
 סלארי

. הוספו התיאור השתנה
 לענף קירות סלארי. 

אין ענף מיוחד לקידוחים 
 לגשרים

ביצוע . נף ראשי ביוב, ניקוז ומיםע - ב 260 400
 קווי מים, ביוב וניקוז

בוטל .   400הענף הראשי 
 260צורף לענף משנה 

ביצוע קווי מים, .  הנחת צינורות ב 260 410
 ביוב וניקוז

צורף לענף בוטל,   410הענף 
 260משנה 

 . תיעול וביוב ב 260 420
 .ביצוע קווי מים, ביוב וניקוז 

צורף לענף בוטל,   420הענף 
 260משנה 

הקוד השתנה. המהות  ענף ראשי נמלים ג 400 600
 נשארת. 

 החדש 400הענף צורף לענף  ציפיםר ג 400 610

 החדש 400הענף צורף לענף  סוללות ושוברי גלים. - ג 400 620

 החדש 400הענף צורף לענף  מימיים -רחקת סלעים תתה ב 400 630

 החדש 400הענף צורף לענף  ידוחים ימייםק א 400 640

     
 
 
 

הוראותמעבר:

 בוטלו.  לא יהיה רישום חדש לענפים אלו. 700ו  320, 135, 140ענפים  ענפיםשבוטלו:  .1
בקשות לשינוי סיווג קבלן שרשום בענפים אלה, ימשיך להיות רשום  בהם, ויוכל להגיש 

 ולהחלפת עובדים וכדומה .
 להמשך הטיפול. בבקשות לרשם יש לציין את קוד החדש של הענף 

 בוצע חסימה במערכת כך שלא ניתן ת  לא יאושרו בקשות לרישום לענפים שבוטלו. .1.1
 להוסיף ענפים אלו במסגרת בקשות לתוספת ענף.

בנייה  100לבקש להירשם לענף  צריך 700ו  135, 140קבלן שמבקש להירשם לענפים  .1.2
 שענפים אלו עברו אליו.

גשרים,  שענף זה   300צריך לבקש להירשם לענף   320קבלן שמבקש להירשם לענפים  
 עבר אליו.

קבלן שיש לו רישום בענף שבוטל וגם רישום בענף החדש שאליו צורף  הענף שבוטל, יהיה  .1.3
 נפים בהם היה רשום.רשום בענף החדש בלבד בסיווג הגבוה מבין שני הע

קבלן שבוטל בענפים אלו יוכל להגיש בקשה לחידוש רישום תוך חצי שנה ממועד  .1.4
 הביטול. מעבר למועד זה הוא צריך להגיש בקשה לרישום בענף החדש.

 בקשות שהוגשו לרשם בענפים אלו ונמצאות בטיפול, ניתן להמשיך את הטיפול.  .1.5

 

 150ו130ענפים .2

על כל המשתמע מכך לגבי בעלי הכישורים, מהנדס נותן   לענף  ראשיענפים אלו הפכו מענפי  .2.1
 . שירותים וכדומה



  

 

קבלן שרשום בענפים אלה, ימשיך להיות רשום  בהם, ויוכל להגיש בקשות לשינוי סיווג  .1.1

 ולהחלפת עובדים וכדומה .

 חייב להציג בעלי כישורים לרישום כמו  של ענף 150או  130קבלן שמבקש להירשם לענפים 

 . .תוךשישהחודשיםמיוםכניסתהתקנותלתוקף, לחוק  4ראשי  כאמור בסעיף 

 

 אני חוזר ומדגיש כי מטרתו   של  מסמך זה בא לתת הסבר לא משפטי לשינויים  שחלו.

במקכרה של סתירה, חוסר בהירות או אי הבנה,  המסמך המחייב הוא המסמך שפורסם  בקובץ 

 . 8061תקנות מספר 
 
 

בכבודרב
אינג'נתןחילו

מנהלהאגףהטכני


:העתק
מנכ"לההתאחדות–אליאבבןשמעוןמר

יו"רוועדתרישוםקבלנים-מרשלמהחייט
מנהלאגףתשתיותובניהחוזית-מרגראקאושינסקי

סמנכ"לומנהלאגףיזמותובנייה-מריוניוויצמן
מהנדסתבאגףהטכני.-גב'חמוטלבןיעקב

 נח/אס


