
רשומות

קובץ התקנות
10 במאי 2021  9364 כ"ח באייר התשפ"א 

עמוד

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים( )מס' 2(, התשפ"א-2021                 3130

תיקון טעות לצו שירות ביטחון )התייצבות לרישום, לבדיקות ולשירות ביטחון( )מס' 2(, התשפ"א-2021      3131

קובץ התקנות 9364, כ"ח באייר התשפ"א, 10.5.2021

10/05/2112:29



קובץ התקנות 9364, כ"ח באייר התשפ"א, 10.5.2021  3130

תוספת שנייה
)תקנה 7)א()6((

היקף העבודות שביצע הקבלן

הסוג
בעבודות הנדסה בנאיות למעט בבנייה 

למגורים )באלפי שקלים חדשים(

225,742

38,661

51,543

351,543

73,704

103,094

4103,094

154,635

309,274

5309,274

463,910

927,510

י"ט בניסן התשפ"א )1 באפריל 2021(
)חמ 3-638-ת2(

ו ה י ל א ן  ל י א
  

רשם הקבלנים   

תיקון טעות

 ,)2 )מס'  ביטחון(  ולשירות  לבדיקות  לרישום,  )התייצבות  ביטחון  שירות  בצו 
התשפ"א-2021, שפורסם בקובץ התקנות 9361, התשפ"א, עמ' 3120 -

בניסן  "י'  להיות  צריך   ")2022 באפריל   10( התשפ"ג  בניסן  "ט'  במקום   ,7 בסעיף   )1(
התשפ"ג )1 באפריל 2023(" ובמקום "י' בניסן התשפ"ג )11 באפריל 2022(" צריך להיות "י"א 

בניסן התשפ"ג )2 באפריל 2023(";

בניסן  "י'  להיות  צריך   ")2022 באפריל   10( התשפ"ג  בניסן  "ט'  במקום   ,8 בסעיף   )2(
התשפ"ג )1 באפריל 2023(" ובמקום "י' בניסן התשפ"ג )11 באפריל 2022(" צריך להיות "י"א 

בניסן התשפ"ג )2 באפריל 2023(".

 )חמ 3-241(

ק"ת התשמ"ח, עמ' 1082; התשנ"ב, עמ' 749; התשפ"א, עמ' 652.  1

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים( 
)מס' 2(, התשפ"א-2021

קבלנים  )סיווג  בנאיות  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  לתקנות   6 לתקנה  בהתאם 
רשומים(, התשמ"ח-11988 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מרס 2021 לעומת המדד שפורסם בחודש ספטמבר   .1
התשפ"א בניסן  י"ט  מיום  והם  לתקנות,  בתוספות  הנקובים  הסכומים  עודכנו   ,2020 

)1 באפריל 2021( כלהלן:

תוספת ראשונה
)תקנה 1(

באלפי שקלים חדשים

קבוצת סיווג א':

364סוג ק - בהיקף כספי עד

1,644סוג 1 - בהיקף כספי עד

3,292סוג 2 - בהיקף כספי עד

6,581סוג 3 - בהיקף כספי עד

13,165סוג 4 - בהיקף כספי עד

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל

קבוצת סיווג ב':

2,693סוג 1 - בהיקף כספי עד

5,391סוג 2 - בהיקף כספי עד

10,782סוג 3 - בהיקף כספי עד

21,563סוג 4 - בהיקף כספי עד

סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל

קבוצת סיווג ג':

ביצוע  או  בנייה  ראשי  בענף  חדשים,  שקלים  אלף   4,393 עד  כספי  בהיקף   -  1 סוג 
עבודות של עד 2,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

ביצוע  או  בנייה  ראשי  בענף  חדשים,  שקלים  אלף   7,945 עד  כספי  בהיקף   -  2 סוג 
עבודות של עד 3,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 3 - בהיקף כספי עד 15,888 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע 
עבודות של עד 5,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 4 - בהיקף כספי עד 31,774 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע 
עבודות של עד 10,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;

סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל.

עדכון סכומים

10/05/2112:29



3131 קובץ התקנות 9364, כ"ח באייר התשפ"א, 10.5.2021 

תוספת שנייה
)תקנה 7)א()6((

היקף העבודות שביצע הקבלן

הסוג
בעבודות הנדסה בנאיות למעט בבנייה 

למגורים )באלפי שקלים חדשים(

225,742

38,661

51,543

351,543

73,704

103,094

4103,094

154,635

309,274

5309,274

463,910

927,510

י"ט בניסן התשפ"א )1 באפריל 2021(
)חמ 3-638-ת2(

ו ה י ל א ן  ל י א
  

רשם הקבלנים   

תיקון טעות

 ,)2 )מס'  ביטחון(  ולשירות  לבדיקות  לרישום,  )התייצבות  ביטחון  שירות  בצו 
התשפ"א-2021, שפורסם בקובץ התקנות 9361, התשפ"א, עמ' 3120 -

בניסן  "י'  להיות  צריך   ")2022 באפריל   10( התשפ"ג  בניסן  "ט'  במקום   ,7 בסעיף   )1(
התשפ"ג )1 באפריל 2023(" ובמקום "י' בניסן התשפ"ג )11 באפריל 2022(" צריך להיות "י"א 

בניסן התשפ"ג )2 באפריל 2023(";

בניסן  "י'  להיות  צריך   ")2022 באפריל   10( התשפ"ג  בניסן  "ט'  במקום   ,8 בסעיף   )2(
התשפ"ג )1 באפריל 2023(" ובמקום "י' בניסן התשפ"ג )11 באפריל 2022(" צריך להיות "י"א 

בניסן התשפ"ג )2 באפריל 2023(".

 )חמ 3-241(

ק"ת התשמ"ח, עמ' 1082; התשנ"ב, עמ' 749; התשפ"א, עמ' 652.  1

10/05/2112:29



סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 1.62 שקלים חדשים 
10/05/2112:29




