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English     מפת האתר דלג לתוכן העמוד عربي Русский
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 (סיווג קבלנים - היקף כספי (ובנייה למגורים גם במ"ר 

 

לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988 תקנות רישום קבלנים 
קובעות את סיווג הקבלנים בענפים שבהם רשומים קבלנים בפנקס. בהתאם לתקנות ישנן חמש
דרגות סיווג וכל דרגת סיווג מתייחסת להיקף הכספי המותר לקבלן לבצע בענף שבו הוא רשום
 .(באתר אחד (בבנייה למגורים גם בהיקף במ"ר

 .סוג 1 הוא הסיווג הנמוך ביותר וסוג 5 הוא הגבוה ביותר
בהתאם לתקנה 6 הסכומים הנקובים בטבלה ישונו ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר של כל שנה
 .לפי שיעור עליית מדד תשומות הבנייה למגורים

כמו כן קובעות התקנות את התנאים לשינוי סיווג, את העילות לאי-שינוי הסיווג, את אופן הגשת
 .הבקשה לסיווג, סיווג מיוחד ועוד

 טבלת הסיווג: תוקף הטבלה: 1.04.2014 עד 1.10.2014

סיווג קבוצה

א'

באלפי

ש"ח

80% קבוצה

ב'

באלפי

ש"ח

80% קבוצה

ג'

באלפי

ש"ח

80% ענף

בנייה

למגורים

בלבד

במ"ר

80%

1. 1,492 1,193 2,441 1,953 3,982 3,185 1,500 1,200
2. 2,983 2,386 4,886 3,909 7,200 5,760 2,500 2,000
3. 5,966 4,773 9,773 7,818 14,402 11,521 5,000 4,000
4. 11,933 9,546 19,544 15,635 28,802 23,041 10,000 8,000
5. לא

מוגבל
לא
מוגבל

לא
מוגבל

לא
מוגבל

 
סוג" (1) בעבודות הנדסה בנאיות למעט בבנייה למגורים - ההיקף הכספי המרבי למעט מס"
ערך מוסף, הוצאות בשל קרקע, מסים על הקרקע ואיגרות בנייה, והכול כפי שרשאי הקבלן
 .לבצע באתר בנייה אחד בכל אחת מקבוצות הסוג

בבנייה למגורים - ההיקף הכספי המרבי כאמור בפסקה (1) או ההיקף המרבי במ"ר, (2)
לרבות שטחים ציבוריים בנויים כגון מקלטים, מחסנים, חניות מקורות, הכול כמפורט בהיתר
 .הבנייה והכול כפי שהקבלן רשאי לבצע באתר בנייה אחד

עבודות באתר אחד" - עבודות הנדסה בנאיות באתר בנייה אחד, לרבות עבודות המבוצעות"
 .בסמוך, מבחינת המקום והזמן

 .קבלן רשאי לבצע עבודות הנדסה בנאיות רק במסגרת הסיווג שאושר לו

.בידיו של כל קבלן שנקבע לו סיווג בהתאם לתקנות נמצאת הודעה מתאימה

הודעות דובר
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בסיווג הקבלנים
ברמות הסיווגים
הנמוכות והסדרת

ענף קבלני
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9.4.2014
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אורי אריאל קיים
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בית המשפט העליון
דחה את בקשת
התאחדות קבלני
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הקבלנים החדשה

תתכנס ביום ראשון

31.8.2012
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