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 עיקרי הדוח

 

 

  

 לוז משוער ליישום פתרונות שהתקבלו עומסים רגולציה

רישום 

וסיווג 

 קבלנים

 (6)עמ' 

 

 ופרטנות הדרישהמורכבות 

 

 צמצום מספר ענפי הרישום .1

 צמצום מספר הסיווגים .2

 

מוגשות  – 2016 אוגוסט

המלצות לתיקוני חוק 

שר הבינוי והשיכון, ותקנות ל

מועצת הקבלנים לאחר ש

 .ההמלצותכל אישרה את 

יוחלט לקדם את במידה ו

יבוצע השינוי  התיקונים, 

 .2017-2016 במהלך

 סף דרישות ועלויות גבוהות

 

 :הפחתת תנאי הסף לרישום .1

העסקת בעל כישורים אחד  -

 לצורך רישום במקום שניים

 )פרט לסיווג הגבוה ביותר(

צמצום שנות הוותק   -

הנדרשות ודרישות הביצוע 

של מנהל  לצורך רישום

 עבודה

הדרישה  בחינה לעומק של .2

 מהנדס סיווגהעסקת ב

 לשם ביצוע הוכחת דרישת הורדת  .3

 סיווג העלאת

 בהירותחוסר 
החלפת מושג ה'סמיכות' בתנאים 

 קבועים להעלאת סיווג

מעקב 

 ופיקוח 

 (11)עמ' 

 סף דרישות גבוה

 מורכבות ופרטנות הדרישה

 –הקלה בדרישות תקנת המעקב  .1

שני החלת התקנה רק על קבלנים ב

 ביותר יםהגבוה יםסיווגה

מסמכים שיש להמציא צמצום ה .2

רות, עקב ישלצורך הוכחת כ

העסקת בעלי צמצום דרישת 

 בלבד 1-ל 2-כישורים מ
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 .אישרה את כל ההמלצות

במידה ויוחלט לקדם את 
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 מבוא

 כללי

, שעניינה 'הפחתת הנטל הרגולטורי', מטילה על כל משרדי 22.10.2014 , מתאריך2118החלטת ממשלה מס' 

. השלב הראשון בישום החלטת , במסגרת תכנית חומשהממשלה לבצע תכניות להפחתת הנטל הרגולטורי

ככלל, מיפוי הרגולציות הממשלה מתבסס על מיפוי הרגולציות שנכללות בתחום עבודתו של כל רגולטור. 

בשלב הראשון ימופו הרגולציות באופן פורמלי באמצעות שאלון מקוון. בשלב השני ייערך בשני שלבים: 

השאלון המקוון, על מנת לבצע ניתוח עומסים הכרוכים  בסיס יתקיים ראיון בעל פה עם הרגולטור, על

 להקלת העומס.  במטרה להעלות רעיונות ראשונייםברגולציה ו

 ולציותהרג במיפוי עסקה אשר", חייקין-סומך" חברת ידי-על שהוכנה העבודה בין מאגד זה מסכם דוח

 וכן העניין בעלי מול העומסים במיפוי עסקה אשר", דלוייט" חברת של עבודתה, הרגולטור מול והעומסים

 .ומדיניות אסטרטגי תכנון אגףו הקבלנים רשם ידי-על והשיכון הבינוי במשרד שנעשתה מהעבודה

 

 לרגולטור בהקשר ורקע פרטים 

 

באמצעות רישום קבלנים  בישראל הקבלנות פעילות הסדרתם הקבלנים הינו התפקיד העיקרי של רש

כבעלי רישיון והסמכה לביצוע עבודות הנדסה בנאיות בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה 

כמו כן, מעבר לפעילותו העיקרית של רשם הקבלנים כמפורט לעיל, פועל רשם . 1969"ט בנאיות תשכ

. כחלק הבנייה באתרי יםתואנ בטיחות תנאי להבטיחבלנים גם בשיתוף פעולה עם משרד הכלכלה כדי הק

מפעילות זו, צווי הבטיחות מועברים באופן אלקטרוני לרשם הקבלנים וזאת לצורך מתן סנקציות על ידי 

 רשם הקבלנים כתוצאה מצווים אלו.

 

 1969 -בנאיות, תשכ"טחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה  -הבסיס החוקי 

 והתקנות מכוחו

סעיפים אשר מטרתו להסדיר את הליך רישום הקבלנים וסיווגם  19-חוק בעל כהינו רישום קבלנים חוק 

. מתוקף החוק, נקבע כי השר ימנה רשם אשר ינהל את פנקס הקבלנים לעבודות הנדסה רישוםנפי על

פים וענפי המשנה. אלו אשר ירשמו בפנקס, יקבלו בנאיות וכי הפנקס יכיל מדורים נפרדים לכל אחד מהענ

 בפנקס.הקבלן מהרשם רישיון ובו יצוין כל מדור שבו נרשם 

בהמשך לכך, מגדיר החוק את הדרישות ותנאי הסף לצורך רישום בפנקס. דרישות אלו כוללות הכשרה 

 לענף המבוקש. , בהתאםקבלנים רשומיםלשנצבר  רשמיניסיון ומקצועית 

, קובע החוק כי כתנאי למתן היתר על ידי ועדה מקומית לביצוע לצורך הבטחת איכות הבנייהמו כן, כ

לחוק התכנון והבניה, יתווסף להיתר תנאי נוסף והוא כי  145עבודות הדורשות היתר בהתאם לסעיף 

שך עבודות ההנדסה הבנאיות יבוצעו בכל שלב משלביהן עד לסיומן בידי קבלן רשום בפנקס הקבלנים. בהמ
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לאמור, ככל שלרשם הקבלנים יסוד סביר להניח כי מבצעים עבודות בנייה בניגוד לתנאי ההיתר כמפורט, 

 רשאי הוא לצוות בכתב על הפסקת הבנייה על ידי צו הפסקה מנהלי.

 :האינטרס הציבורי –מטרת החוק 
 

, העלולה לא נאותההאינטרס הציבורי המגולם בפעילות זו הינו שמירה על ביטחון הציבור מפני בנייה 

 םאשר מטרת שמבצע רשם הקבלנים,מעקב הרישום וה באמצעותמענה ל זוכה. אינטרס זה לסכן חיי אדם

רשם הקבלנים נדרש לאזן בעבודתו בין שמירה  להבטיח את המיומנות והיכולות של הקבלן המבצע. נההי

הרצון לאפשר לשוק הבניה  על ביטחון הציבור, המתאפשר באמצעות הבטחת כשירותם של הקבלנים, לבין

בישראל לפעול כסדרו בצורה יעילה, ללא הטלת עלויות מיותרות על הקבלנים ותוך הימנעות מהתערבות 

  בשוק, במצבים בהם אין צורך בכך. 

 יישום החוק:
 

 בהתאם לאמור, סמכויות הרשם על פי החוק נוגעות לנושאים הבאים:

 

 הנדסה בנאיותשום קבלנים לעבודות קבלת בקשות לרי .א

 )או סירוב לעשות זאת( פי ענפי הרישוםנקס לרישום הקבלנים בפ .ב

 וי רישום הקבלניםביטול ושינ .ג

 סיווג הקבלנים לפי  הכללים שנקבעו בתקנות .ד

משמעת כנגד קבלנים רשומים על ידי שימוש באמצעי ק מאפשר לרשם לעשות שימוש באמצעי כמו כן, החו

ם הקבלן בפנקס, מתן התראה, נזיפה, קנס בשיעור שלא יעלה על ביניהם, ביטול רישו, משמעת שונים

 הקבוע בתקנות והתליית תקפו של הרישום בפנקס לתקופה שתקבע.

בהתאם לחוק, השימוש בסמכויותיו של הרשם, יהיה אך ורק לאחר התייעצות בוועדה מייעצת אשר 

 בנייה.שלהם נגיעה לענפי ה ,מוסדות מדעייםנציגי  נתמנתה על ידי השר ובה

ועדת ערר אשר תורכב משופט בית משפט וקובע אפשרות ערר על החלטת הרשם באמצעות כמו כן, החוק 

   .מחוזי ואנשי ציבור
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 תהליכים עיקריים בהם עוסק הרגולטור

 תהליך הרישום והסיווג .1
 

מסמכים שונים אשר בקשה לרישום בפנקס הקבלנים, הכוללת קבלנים העונים לתנאי הסף נדרשים להגיש 

, תצהיר היתרמטרתם להבטיח את עמידתם בתנאי הכשירות והניסיון הנדרש. מסמכים אלו כוללים בין 

טפסי וח לאומי, אישור על ניהול ספרים, ניסיון, תעודות על הכשרה מקצועית, דוח תקופות העסקה מביט

היעדר בן להגיש גם באופן מקוון, נית טפסים. על אף שאת חלק מהועוד מינוי כמנהל עבודה באתרי בנייה

לבקשה המקוונת ודרישת הרשם כי הן הבקשה והן התצהיר יחתמו על ידי את כלל הטפסים  ףאפשרות לצר

 עותק נפרד וחתום בדואר.במקביל ש לשלוח יעורך דין, 

לוקה שנקבעה , הבקשות נסרקות, ממוינות ומועברות לפקידות הרלוונטיות על בסיס חןלאחר קבלת

מעבירה את המלצותיה לרשם. משך הטיפול זו עדה המייעצת ווהו בידיבקשות אלו נבחנות  מראש.

יום כאשר בסיום הטיפול, מבוצע רישום של הקבלן בפנקס ומופקת לו תעודה  60-ל 30בבקשות נע לרוב בין 

ה דירוג אשר מהוו ,הוא מוסמך לפעול והן את הסיווג הראשיים והמשניים בהםהכוללת הן את הענפים 

 רלוונטיים.ענפי הרישום הלהיקף העבודה אשר מוסמך הקבלן לבצע בכל אחד מ

בהתאם לחוק, הרישום בפנקס הקבלנים מתאפשר ליחידים ולתאגידים כאחד. במקרה של רישום תאגיד,  

נדרש בעלי החברה להעסיק עובדים העונים על תנאי הסף ולספק הן מידע מבסס בדבר העסקתם והן 

 דים בתאגיד. לרשמם כעוב

להוספת ענפים או בבקשה להגדלת הסיווג לרשם פקת הרישיון, רשאי הקבלן לפנות בבקשות נלאחר ה

)כאשר נדרשת תקופה של שנה לפחות מרגע שנרשם קבלן לסיווג מסוים, עד היום בו הוא  בענפים הקיימים

אשר כוללים לרוב ים רק לאחר הגשת מסמכ. הגדלת הסיווג מתאפשרת מגיש בקשה לעלות לסיווג הבא(

מההיקף  80%כרטסת הנהלת חשבונות ואישורי רו"ח המצביעים על ביצוע עבודה שעולה בהיקפה על 

גדול זה, הוא נחשב מבחינת -משביצע קבלן עבודה בסדר .הנוכחי של הקבלן המקסימאלי המוגדר בסיווג

בהיקפי ביצוע גבוהים יותר. רשם הקבלנים ככשיר לעלות לסיווג הבא, ולפעול בעבודות הנדסה בנאיות 

ת עליה הדרגתית בין חמישה סיווגים, המאפשרים היקף הולך וגדל של פעילות ומאפשר תקנות הסיווג

, בו רשאי הקבלן לעבוד בהיקפי ביצוע בלתי 5מ"ר( עד להסרת המגבלה בסיווג מספר הנמדדת בש"ח וב)

אשר בסיס הרישום שלו אינו הנדסאי או  ,ומעלה 2כל קבלן מסיווג בנוסף, נקבע בתקנות כי  .מוגבלים

ומעלה אשר בסיס  3קבלן מסיווג , וכי מהנדס, נדרש לשירותי סיווג הנדסיים דרך קבע מהנדסאי או מהנדס

 הרישום שלו אינו מהנדס, נדרש לקבל שירותי סיווג הנדסיים דרך קבע ממהנדס בלבד. 

 

 :תהליך זהיים לאודות העלויות והעומסים הרלוונטלהלן נתונים כמותיים 

 כמות נושא מס"ד

 חודשים 12 בין סיווג לסיווג נדרש פרק זמן מינימאלי 1

 1160 מספר ממוצע של בקשות לרישום בשנה 2
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 212 מספר בקשות לחידוש )ולא רישום חדש(–מתוכם  3

 חודשים 1-3 זמן ממוצע מעת הגשת בקשה לרישום ועד קבלת הרשיון 4

 ש"ח 4,152 אגרת רישום לענף ראשי 5

 ש"ח 2,071 נוסף ראשיאגרת רישום לכל ענף  6

 ש"ח 2,071 אגרת רישום לענף משנה 7

 ש"ח 1,039 אגרת רישום לכל ענף משנה נוסף 8

 ש"ח 1,016 לענף ראשי עלות חידוש רישיון לשנתיים 9

 ש"ח 616 עלות חידוש רישיון לשנתיים לענף משנה 10

 ש"ח 308 לכל ענף משנה נוסףעלות חידוש רישיון לשנתיים  11

ש"ח המהווה  אגרת  525יש לציין כי אדם אשר הגיש בקשה לרישום ובקשתו נדחתה, מחויב בסכום של * 

 טיפול בבקשה.

 

 פירוט עומסים רגולטוריים שזוהו
 

 מורכבות ופרטנות הדרישה 

כיום ישנם שבעה ענפים  – ריבוי הענפים ופרטנות הדרישות ברישום או בחידוש הרשיון .א

ענפי משנה. במקרים רבים לא ברורה מהות ההפרדה בין הענפים ונדמה כי  38-ראשיים ו

גורם לצמצום  . ריבוי הענפיםכיום רווחחסרים בה עדכניות ורלוונטיות לאופן הבנייה ה

יכולתו של קבלן לבצע פרויקט, גם במידה והכשרתו מתאימה לפרויקט זה, שכן נדרש רישום 

פרד לכל ענף משנה המצריך לימוד והבנה של המסמכים שיש להגיש וכן הוכחת נסיון נ

ספציפי בכל ענף, אשר הינה בעייתית עבור קבלנים רבים ומשיתה עליהם עלויות גבוהות. 

רשום אליהם קבלן אחד נכון להיום מבדיקה שנעשתה, עלה כי קיימים ענפי משנה אשר 

 הרשאי לבצע עבודות הנכללות בו.  קבלן בודדקיים ענף אשר אין ולו  בלבד, ואף

קיומם של חמישה סיווגים שונים, מייצר צורך באינטראקציה חוזרת  – ריבוי הסיווגים .ב

ונשנית עם רשם הקבלנים, אשר גוזלת זמן ומשאבים רבים, שכן מלבד העלות הכספית 

מעכב את היקפי הפעילות המותרים  זמן ההמתנה הממושךהישירה הנגזרת ברישום מחודש, 

בנוסף, הועלתה  לאיבוד פרויקטים משמעותיים.לקבלנים, ובמקרים מסוימים יכול לגרום 

להימנע טענה כי הדרישות הגבוהות הנדרשות לשם העלאת סיווג, גורמות לחברות רבות 

אשר  , ובכך נוצר מצב בו קיים מיעוט של חברות בעלות סיווגים גבוהים,מהעלאת סיווגן

 יקטים.מתחרות מצומצמת ומהיקף רחב מאוד של פרומרוויחות 
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 סף דרישות ועלויות גבוהות 

תהליך הרישום של קבלנים הינו תהליך המצריך עמידה בתנאי הסף, הוכחת   – עלות הדרישות .א

עד לעמידה בתנאי  ותהנדרששנות הניסיון ת המתנה ממושכות, הן מבחינת וניסיון נדרש ותקופ

ן לאור תקופות המתנה הנדרשות בחוק, בין הגשת בקשות לעלייה בסיווג. לצד עלויות הרישום וה

אשר  ,אלו, ישנן עלויות ישירות כגון אגרות רישום, המצאת מסמכים המעידים על יכולות הקבלן

ימי עבודה הכרוכים בהנפקת המסמכים דין, עלויות של  עורכיחלקם דורשים חתימת 

התמשכות תהליכים מייעצת ועוד. ישנן עלויות נוספות הנגזרות התייצבות בפני הוועדה המוב

קשה להעריך את היקפן המלא של עלויות רבות אלו, אך ופוגעות בפעילותו הרציפה של הקבלן. 

כמו במקרים . הרישום הנרחב-הסבר לתופעת איהלהערכת רשם הקבלנים הן מהוות חלק מ

, הנטל הרב ביותר נופל על הקבלנים הקטנים זהרבים שיתוארו בסעיפים הבאים, גם במקרה 

 אשר מתקשים להירשם ולשמור על סיווגם לאורך זמן, עקב רף הדרישות הגבוה.

כל חברה קבלנית הרשומה על סמך בעלי כישורים אחרים,  – דרישה להעסקת שני בעלי כישורים .ב

ת של החברה אינו נדרשת להעסיק שני בעלי כישורים באופן קבוע, גם כאשר היקף ואופי הפעילו

מתקשות תואם לדרישה זו. הפגיעה המשמעותית בנושא זה נופלת על החברות הקטנות, אשר 

 תמיד קיימת.אשר תרומתם לפרויקט אינה , מאוד לשלם שכר קבוע לשני בעלי מקצוע

נדרשת חברה קבלנית להעסיק  2-ל 1 במעבר מסיווג – העסקת הנדסאי/מהנדס לצורך סיווג .ג

, נדרשת חברה קבלנית להעסיק מהנדס לצורך סיווג. 3-ל 2 , ובמעבר מסיווגיווגלצורך ס הנדסאי

זה ואין ביטוי לתפקידו בשטח.  בעל תפקיד אחריות המוטלת עלל אין הגדרהובתקנות בחוק 

, יוצר בעייתיות רבה בעמידה בדרישה זו, אשר מתווסף קיים במהנדסים בשוקהמחסור ה

לעיתים מונעת מחברות לעלות במדרג הסיווגים ולהגדיל את אשר , הנוצרת להכבדה הכספית

 .היקף פעילותה

 חוסר בהירות 

 עבודה מגדירות הסיווג תקנות - צורך ב'סמיכות מקום וזמן' בין שני אתרים לשם העלאת סיווג

, בסמוך המבוצעות עבודות לרבות, אחד באתר בנאיות הנדסה עבודות: 'הבא באופן אחד באתר

 קיימות שבו במקרה סיווג העלאת לאפשר בכדי במקור באה הסמיכות'. והזמן המקום מבחינת

 אחת כעבודה בהן להכיר ניתן, ומקום זמן של וסמיכות, נסיבותיהן מבחינת אשר עבודות מספר

 .אחיד שיפוט מאפשרת לא אשר עמומה בהגדרה מדובר, זאת עם. הסיווג העלאת לצורך

 הרגולטוריבמסגרת הפחתת הנטל  שהועלופתרונות 

 מורכבות ופרטנות הדרישה 

-ל 39-משנה מהומספר ענפי  5-ל 7-ענפי הרישום הראשיים מצמצום מספר  - ענפי הרישום .א

, למנוע כפילויות קיימות בין ענפי משנה ואההצעה הבבסיס העומד  ןגיוי. הה1בלבד 21

הם מתאימים לעסוק, לאפשר לקבלנים רבים יותר לבצע עבודות בתחומים נוספים בהם ו

                                                           
1
 " המציג את ההצעה במלואה.1מצורף לדו"ח מסמך בשם "נספח  
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בין ענפים  הצמצום הענפים הראשים וענפי המשנה נעשמבחינת ההכשרות והניסיון שצברו. 

מספר וישנו פוטנציאל לגידול , ת )בסוג העבודה ובהכשרה(מקצועייש חפיפה  ביניהם

ע ברמת המקצועיות והבטיחות ופגל, מבלי את אותן עבודותהקבלנים שיהיו רשאים לבצע 

. שינויים אלו צפויים לצמצם את נטל הרגולציה בענף, להגדיל את העבודות תבהן מבוצעו

 התחרות, ולהוזיל את מחירי עבודות ההנדסה הבנאיות בישראל.

 להפחית את מספר הסיווגים מחמישה לארבעה, באופן הבא:מוצע  –צמצום סיווגים  .ב

 סיווג

קבוצה א' 

באלפי 

 ש"ח

70% 

קבוצה ב' 

באלפי 

 ש"ח

70% 

קבוצה ג' 

באלפי 

 ש"ח

70% 

ענף בנייה 

למגורים 

בלבד 

 במ"ר

70% 

1 3,316 2,321 5,429 3,800 8,000 5,600 2,500 1,750 

2 6,629 4,640 10,858 7,600 16,000 11,200 5,500 3,850 

3 14,498 10,149 23,748 16,624 35,000 24,500 12,000 8,400 

 לא מוגבל 4

 

 לא מוגבל

 

 לא מוגבל

 

 לא מוגבל

 
 

מדרג הסיווגים המוצע יוצר התאמה טובה יותר בין סכומי הכסף המותרים לבנייה לבין היקפי 

 הבנייה המתקיים כיום בשוק.הבנייה במ"ר, ומתאים בצורה טובה יותר ביניהם לבין אופי 

 

 סף דרישות ועלויות גבוהות 

הפתרון לעלויות הגבוהות מתבטא בשינויים המוצעים בכל התחומים, אשר  – עלות הדרישות .א

מפחיתים את המפגשים של הקבלנים המפוקחים עם הרגולטור. איחוד בין ענפי רישום 

הדרישה להירשם למספר ענפים שונים אשר מהות העבודה בהם זהה, דומים מצמצם את 

פגישה הבאה עם הרגולטור, הפחתת צמצום הסיווגים מאפשר היקף פעילות גבוה יותר עד ל

 הדרישה בהעסקת בעלי כישורים לצורך רישום מקטינה עלויות שכר עבור הקבלן וכו'.

הדרישה להעסקת שני בעלי כישורים לצורך  מוצע לצמצם את – העסקת שני בעלי כישורים .ב

ביותר, , פרט לסיווג הגבוה רישום, לדרישה להעסקת בעל כישורים אחד בלבד בכל הסיווגים

המלצה זו נובעת מכך שהחוק הקיים מאפשר לאדם  .בו היקפי הביצוע בלתי מוגבלים

את  להירשם כקבלן על סמך הכישורים האישיים שלו, אולם כאשר אדם, אשר אין לו

נדרש להעסיק שני בעלי הוא  ,מעוניין להקים חברה קבלנית הכישורים הנדרשים על פי החוק

רד כשיר לרישום עצמאי כקבלן. לאור האמור, נראה כי צורת אשר כל אחד מהם בנפ כישורים

ההתאגדות של חברה המבקשת להסתמך על בעל כישורים אחד )שהוא לכשעצמו יכול 

להירשם עם כישוריו כקבלן( הינה מספקת וכי הדרישה הקיימת להעסקת שני בעלי כישורים 

הבלתי מוגבלים המותרים עם זאת, עקב היקפי הפעילות  מהווה נטל רגולטורי שיש לבטלו.



 מדינת ישראל  

 והשיכון משרד הבינוי
 אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות

 

10 
 

בסיווג הגבוה ביותר, מוצע להשאיר בסיווג זה את דרישת העסקת שני בעלי הכישורים לצורך 

 רישום.

 

מהנדס/הנדסאי לצורך מתן שירותי סיווג. חון מחדש את נחיצותו של מוצע לב – מהנדס סיווג .ג

ון לעמוק את בחהצורך בהעסקתו או תרומתו לעבודות הבנייה אינה ברורה, ולכן מוצע ל

במידה ויקבע כי אין טעם בהעסקתו, ושאינו תורם . ייעודו המקורי ואת תפקודו בפועל

תמעט, שכן שכר שהועבר באופן קבוע צפויה להעלות הדרישות לעבודה ההנדסית בשטח, 

 למהנדס/הנדסאי יתבטל.

 הדרוש העבודות היקף את להפחיתמוצע  – הפחתת היקף העבודה הדרוש לשם העלאת סיווג .ד

, המותר ר"במ מההיקף או המרבי הכספי מההיקף 80%-מ, קבלן של סיווגו העלאת לשם

 70%-מבדיקות שערך רשם הקבלנים הורדת הסף ל .הנוכחית הסיווג מרמת 70% של להיקף

תהווה הוכחה תגדיל באופן משמעותי את כמות הקבלנים שיצליחו להעלות את סיווגם, 

 ולא תפגע במהות התקנה. היקפים גבוהים יותר, מספקת לכשירות הקבלן לעבודה ב

שות נדרמוצע להפחית את שנות הוותק ה – הקלה בדרישות הרישום עבור מנהל עבודה .ה

תנאים הנוספים הנדרשים לשם רישום משש שנים לחמש שנים, לעדכן את הממנהל עבודה 

את  לתקן ממנהל עבודה בתקנות, במסגרת הגדרת "עבודות מסוג ראשון במעלה" וכן

לשם רישום, ההגדרה של מנהל עבודה כפי שהיא מופיעה בחוק רישום קבלנים, כך ש

תתאפשר התחשבות בעבודתו של מנהל עבודתו בהתאם לכתב מינוי ממשרד הכלכלה או 

הקלות אלו צפויות לאפשר לחילופין בהתאם להוכחת נסיון בפועל כמנהל עבודה בשטח. 

המתאימה, להירשם ולעבוד כחוק כקבלנים בשוק  לבעלי מקצוע רבים יותר, בעלי הכשירות

 .הבניה בישראל

 חוסר בהירות 

פתירת העמימות של 'סמיכות המקום והזמן' באמצעות החלפת המושג בהגדרה ברורה להעלאת  .א

סיווג המתבססת על חישוב היקפי עבודות בשני אתרים שונים, בתנאי של חפיפה בזמני הביצוע 

בכל אתר, כאשר  –ף העבודה המירבי המותר לקבלן בסווגו לפחות מהיק 40%-( עמידה ב50%)

ביצוע מהיקף העבודה המירבי  100%-סכום חיבור היקפי העבודה בשני האתרים יגיע לפחות ל

 המותר לקבלן בסווגו.

 קבלן יידרש לעמוד בשני מבחני ביצוע:מוצע כי באופן זה, 

ציג מסמכי "אישור בעת הגשת בקשה להעלאת סיווגו, יידרש הקבלן לה - מבחן חפיפה בזמן (1

 תחילת וסיום העבודהתחילת עבודה" ו"אישור אכלוס"/"גמר עבודות", המייצגים את מועדי 

לעלות סיווג. במידה ולפחות הקבלן שעל בסיסם מבקש  באתר, לגבי כל אחד משני הפרויקטים

למחצית מזמן העבודה בפרויקט השני, יוגדר כי ף חופמחצית מזמן העבודה בפרויקט אחד, 

 הקבלן עומד במבחן זה, ורשאי להיבחן במבחן היקפי הביצוע.

 40%מינימום של יעמוד בהיקף העבודה בכל פרויקט בנייה מתוך השניים,  - מבחן היקפי ביצוע (2

ו יגיע וחיבור שתי העבודותותר לקבלן בסיווגו הנוכחי, ימאלי המביצוע מהיקף העבודה המקס

 .בסווגו לקבלן המותר המירבי העבודה מהיקף 100%-יחד להיקפי עבודה של לפחות ל
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 עמידה בשני מבחנים אלו תביא להעלאת סיווגו של קבלן בדרגה אחת.

 

 תהליך המעקב והפיקוח .2
 

, מבצע הרשם פעולות מעקב ופיקוח לצורך הבטחת מיומנותם ותנאי כשירותם השוטפת כחלק מפעילותו

ת למספר פעולות אכיפה עיקריות המבוצעות בשלבים . פעילותו של הרשם בהיבט זה נחלקהקבלניםשל 

 שונים בעבודתו של הקבלן:

את רישיון הקבלן יש לחדש בתום כל שנתיים כאשר בתום  –דרישה לחידוש רישיון כל שנתיים  .א

של נותני  למלא טופס באתר האינטרנט ולצרף תלושי שכרתקופת הרישיון נדרשים הקבלנים 

  לצורך הבטחת עמידתם בתנאי הרישיון.ס/הנדסאי סיווג( )בעלי כישורים ומהנד  שירותים

כחלק מהגשת בקשה להגדלת סיווג, נדרשים הקבלנים  –קבלת מידע כתנאי לאישור הגדלת סיווג  .ב

גודל משמעותי באופן יחסי למותר בסיווגם. -המוכיחים כי ביצעו עבודה בסדרלהמציא מסמכים 

 קב" זה מתבצע רק לגבי קבלנים המבקשים לעלות במדרג הסיווגים, ולכן אינו חל על כולם."מע

במידה והתקבלה תלונה על פרויקט שבמהלך  .ן הפרות קבלן ו/או ליקויי בנייהיבג קבלת תלונות .ג

ביצוע, ישלח חוקר פרטי לבדוק את אתר הבניה. במידת האפשר, יבחן החוקר אתרי בנייה נוספים 

בקרבת מקום. לאחר בדיקת האתר, מעביר החוקר דיווח לרשם הקבלנים אודות הנמצאים 

 התרשמותו, והרשם בוחר באיזה אופן לפעול. 

רשם הקבלנים מקיים ממשק שוטף אל מול משרד הפנים  –קיום ממשק אל מול משרד הפנים  .ד

לתאגידים רישיונות  , נתנווזאת לצורך מעקב אחר פטירתם של קבלנים אשר מתוקף עבודתם

 קבלן.

שני בעלי כישורים לצורך רישומם. המעקב  אגידים קבלניים הנשענים עלאחר ת שנתיקיום מעקב  .ה

לצורך לרשם הקבלנים, לושי שכר, אישורי ביטוחי לאומי ומסמכים נוספים העברת תכולל 

 הבטחת העסקתם של עובדים אלו. 

כחלק , במסגרת 'תקנת המעקב'. 3 וגיומס חלה רשומים קבלנים על בפועל ביצוע היקפי בדיקת .ו

מבדיקה זו, מבוצעת בדיקה של היקפי ביצוע בפועל בכל בנוגע לעבודתם של קבלנים רשומים אשר 

לוודא כי הקבלן שומר על מיומנותו  היאמעקב המטרת  , אחת לשלוש שנים.ומעלה 3סיווגם הינו 

  פעילות הנדרשים.המקצועית והינו בעל ניסיון רלוונטי ועדכני בהיקפי ה

 

 פירוט עומסים רגולטוריים שזוהו

 

 סף דרישות גבוה 

 לעבודות קבלנים רישום א' ב"תקנות10במסגרת 'תקנת המעקב' )תקנה  – הליך המעקב אחר הקבלנים .א

(, רשם הקבלנים מבצע מעקב שוטף אחר הקבלנים הרשומים (רשומים קבלנים סיווג) בנאיות הנדסה
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ומעלה. המעקב מצריך דיווח אודות היקף הפרויקטים שביצע הקבלן  3בפנקס הקבלנים בסיווג 

ה אחת, לא עמד בדרישות, סיווגו יורד ברמושמירה על היקפי ביצוע גבוהים בכל זמן. במידה והקבלן 

יחס מהלך זה הינו חריג בוהוא נדרש לבצע את כל תהליך העלייה בסיווג פעם נוספת. הועלתה טענה כי 

. דרישה זו פוגעת ביכולתו דין או רופאים, ויש לשקול את נחיצותו-לבעלי מקצועות אחרים, כגון עורכי

של הקבלן לבחור את הפרויקטים אותם הוא מעוניין לבצע, שכן הוא מחויב לעמוד בסף מסוים של 

 ש"ח או מ"ר לפרויקט, במטרה לשמור על סיווגו ורישיונו.

 מורכבות ופרטנות הדרישה 

כל חצי שנה, מבצע רשם הקבלנים בדיקה בקרב החברות  – הליך המעקב אחר העסקת בעלי כישורים

הרשומות על סמך בעלי כישורים אחרים, כי אלו אכן מועסקים. תדירות גבוהה זו מייצרת 

להכנת המסמכים  יכה השקעת משאבים וכוח אדם נוסףהמצראינטראקציה נוספת עם הרשם, 

ובמקרים  העניין, כמות המידע הנדרש ופרטנות הדרישות הינן גבוהות מדי,הנדרשים. לטענת בעלי 

רשם כל פגישה חוזרת מול רבים עולה דרישה להשלמת מסמכים ולהתייצבות חוזרת בפני הוועדה. 

דורשת עבודה רבה אשר הופכת את התהליך למסורבל ובעל עלויות  המייעצת לו, הוועדההקבלנים או 

 רבות עבור החברות.

 

 במסגרת הפחתת הנטל הרגולטורישהועלו רונות פת
 

 מוצע  - ביותר בלבד יםסיווג הגבוהשני העדכון דרישות תקנת המעקב והחלתה על קבלנים ב .א

להתאים את התקנה בצורה טובה יותר לאופי הבנייה המתרחש היום, וזאת באמצעות החלת התקנה 

 בנוסף, .גבוהים במידה משמעותיתהיקפי העבודה הינם  , בהםשני הסיווגים הגבוהיםלגבי קבלנים ב

, לשם בדיקת תקנת שהיקפיו בלתי מוגבליםהצוות ממליץ לחשב את היקפי הביצוע של קבלן בסיווג 

ביצוע בסיווג זה יחשבו לסכום הגדול פי שניים מסכום היקפי הביצוע  100%-המעקב, כך ש

במקום פי שלושה כמו שמתקיים כיום, וזאת  המקסימאליים של הסיווג הנמוך ממנו בדרגה אחת,

 .לשם הקלה בדרישות ומניעת מצב של הורדת קבלן בסיווג שלא לצורך

רים אחד לצורך בעל כישוהדרישה להעסקת כאמור, מוצע לצמצם את  – מעקב אחרי בעלי כישורים .ב

. מוגבלים גבוה ביותר בו היקפי הבנייה בלתי, פרט לסיווג הבכל הסיווגים רישום במקום שניים

 .מסמכים שיידרש הקבלן להציג במסגרת המעקבהבחצי כמעט דרישה זו, יפחתו  במידה ותפחת
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 : הצעה לצמצום ענפי הרישום1נספח 

 

ספרתי עגול -במספר תלתענפי הרישום מחולקים לענפים ראשיים ולענפים משניים. כל ענף ראשי ממוספר 

וכו'(. כל  133, 130ספרתי שאינו עגול )לדוגמא -וכו'( וכל ענף משנה ממוספר במספר תלת 200, 100)לדוגמא 

מייצג ענף משנה תחת ענף ראשי  133ענף משנה ממוספר לפי ספרת המאה של הענף הראשי שלו )לדוגמא 

100.) 

ת ההצעה לחלוקה החדשה של ענפי הרישום, ובחלק י )הצבוע בלבן( מוצגהטבלה בנויה כך שבחלק הימנ

השמאלי )הצבוע באפור( מוצגים הענפים שבוטלו והתווספו לענף שמוצג מימין. לדוגמא, אנו מציעים שענף 

ענפי המשנה:, יכלול מהיום את כל הקבלנים ואת עבודות ההנדסה הבנאיות שנכללים כיום ב 100ראשי 

 המקורי.  100 ענף ראשיו 700, ענף ראשי 140, 135

                                                           
תתווסף דרישה בתקנות, אשר תקבע כי רישום לענף זה ידרוש הוכחת נסיון והכשרה זהים לאלו הנדרשים בענף  2 

 ראשי.
3
תקבע כי רישום לענף זה דורש הוכחת נסיון והכשרה זהים לאלו הנדרשים בענף תתווסף דרישה בתקנות, אשר  

 ראשי.

 ענפים ישנים שעברו להיכלל תחת ענף זה  קבוצה מספר שם הענף

 ג 100 בנייה: ענף ראשי

 בנייה (ג) 100

 הרחבת מבנים (א) 135

 בנייה טרומית (ג) 140

 מגדלי מים וארובות, ממגורות (ג) 700

 פיתוח חצרות 

 (חניה גידור ומקומות, מדרכות, שבילים)
   א 111

מיקרופייל וקירות סלרי , כלונסאות

  (מחייב החזקה בציוד ייעודי)
 א 120

 כלונסאות וקידוחים (א) 120

 (מיקרו)כלונס בסלע  (א) 121

 וקידוחים לגשריםכלונסאות  (א) 330

   ב 130 2בניית שלדים, בטונים

   א 131 שיפוצים

חיפוי אבן ביבש או ברטוב על קירות מבנה 

 קיימים
 עבודות אבן וחיפוי חוץ (ב) 132 ב 132

   ב 134 איטום מבנים

לעומס אדם ולגשרי  קונסטרוקציות פלדה

 3צנרת
 א 150

 קונסטרוקציות פלדה (א) 150

 (ב) 192
ממתכת או ( ברכות ממגורות)מכלים טרומיים 

 פלסטי מחומר

   ב 160 ותקשורת במבנים שמלאותח

 ב 170 וקירור מתקני מיזוג אוויר
 מתקני מיזוג אויר (ב) 170

 מתקני קירור (ב) 172

   ב 171 הסקה מתקני
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 ענפים ישנים שעברו להיכלל תחת ענף זה  קבוצה מספר שם הענף

   ב 180 מעליות ומדרגות נעות

ומערכות  אינסטלציה)מתקני תברואה 

 (כיבוי אש
 (א) 190 א 190

 אינסטלציה) מתקני תברואה ובורות שופכין

 (סניטרית

ותאים פוטו  מתקני אנרגיה סולרית

 וולטים
 מתקני אנרגיה סולרית (א) 191 א 191

   ג 193 בריכות מים

 פיתוח, ותתשתי, כבישים (ג) 200 ג 200 ופיתוח תשתיות, כבישים: ענף ראשי

 ב 210 עבודות עפר וחציבה
 חיצוב פיצוץ וקידוחים, עפר (ב) 210

 חיצוב ופיצוץ, עבודות עפר (א) 110

   ב 220 עבודות אספלט

   א 240 קווי תקשורת

 ב 260 קווי מים ביוב וניקוזביצוע 

 ניקוז ומים, הנחת קווי ביוב (ב) 260

 ניקוז ומים, ביוב (ב) 400

 הנחת צינורות (א) 410

 תיעול וביוב (א) 420

ומערכות ( צנרת וכבלים)קווי חשמל 

 תאורת כבישים ורחובות
 א 270

 תאורת כבישים ורחובות (א) 270

 הנחת קווי חשמל (א) 250

   א 280 התקנת רמזורים 

 ג 300 גשרים: ענף ראשי
 גשרים (ג) 300

 בטונים ובטון דרוך לגשרים (ב) 310

לעומסי  קונסטרוקציות פלדה לגשרים

 תחבורה
   ב 320

 ג 400 עבודות ימיות, נמלים: ענף ראשי

 נמלים (ג) 600

 רציפים (ג) 610

 שוברי גליםו סוללות )ג( 620

 מימיים-הרחקת סלעים תת (ב) 630

 קידוחים ימיים (ג) 640

מערכות אלקטרו מכאניות : ענף ראשי

 (ללא המבנה)בתחנות שאיבה 
 טורבינות ותחנות שאיבה, משאבות  ג 500


