חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )תיקון(,תשל"ב*1972
תיקון סעיף 1

החלפת סעיפים
2ו3

 .1בסעיף  1לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,תשכ"ט)1 1969להלן 
החוק העיקרי( ,בהגדרת "עבודות הנדסה בנאיות" ,במקום "סוגים" יבוא "ענפים".
.2

במקום

'"חלוקה

סעיפים  2ו 3לחוק העיקרי יבוא;

לענפי

משנה

)א( השרים רשאים בתקנות ,בהתייעצות עם ועדת הכלכלה של
.2
הכנסת ,לחלק ענפים של עבודות הנדסה בנאיות לענפי משנה ,לשנות את
החלוקה או לבטלה וכן למזג ענפי משנה.
)כ( החלוקה של ענף לענפי משנה לא יהיה בה כדי למנוע אדם
מלהירשם לענף בכללותו ,ומי שרשום בפנקס לענף בכללותו רשאי
לבצע עבודות בכל ענפי המשנה של הענף.

פנקס קבלנים

)א( השרים ימנו רשם שינהל את פנקס הקבלנים לעבודות הנדסה
.3
בנאיות )בחוק זה  הפנקס(.
)ב( הפנקס יכיל מדורים נפרדים לכל אחד מהענפים וענפי המשנה
וכל קבלן יירשם במדור המכיל את הענף או ענף המשנה שבו הוא רשאי
לעסוק.
)ג( מי שנרשם בפנקס יתן לו הרשם רשיון לתקופה שנקבעה ובו
יצויין כל מדור שבו נרשם בפנקס".

* נתקבל בכנסת ביום ו' בניסן תשל"ב ) 21במרס  ;(1972הגעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח , 969תשל"ב,
עמי .88
 1ס"ח תשכ"ט ,עמ' .218

.3

בסעיף  4לחוק העיקרי 
) (1במקום הרישה יבוא:
")א( ואלה הזכאים לחיות רשומים לענף; ":
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)( 2בפסקה) ,(2בסופה יבוא "וכן מי שהוכיח בראיות ובמבחנים שקבעו השרים
בהתייעצות עט ועדת הכלכלה של הכנסת ,שהוא הנדסאי או טכנאי ויש לו
נסיון כאמור";
) (3במקום פסקה) (5יבוא:
") (5תאגיד אשר שניים לפחות מחברי הגוף המנהל בפועל את
עסקיו ,ובסוגי תאגידים שנקבעו  לפחות אחד ,ממלאים
אחרי התנאים שבאחת מפסקאות ) (1עד ) ,(4וכן שותפות
אשר מהשותפים לפחות שניים ,ואם היו בה רק שני שותפים
לפחות אחד ,ממלאים אחרי התנאים כאמור;"
)(4

אחרי פסקה) (6יבוא:
") (7מי שהיה שלוש שנים לפחות חבר בגוף המנהל בפועל
תאגיד הרשום בפנקס או שותף לא מוגבל בשותפות הרשומה
בפנקס והיה חבר כאמור ביום תחילת חוק זה;".

)(5

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
")ב( ואלה הזכאים להיות רשומים לענפי משנה:
) (1הזכאי להירשם במדור של ענף מסויים שהוא מבקש
להירשם לגבי ענף משנה שלו;
) (2מי שעיסוקו בענף משנה מסויים ואשר נתמלאו לגביו
תנאים ומבחנים שקבעו השרים בתקנות בהתייעצות עם
ועדת הכלכלה של הכנסת;
) (3בוגר בית ספר או קורט מקצועי הנמנים עם רשימה של
כתי הספר או קורסים שנקבעו דרך כלל או לענף פלוני;
) (4תאגיד אשר מחברי הגוף המנהל כפועל את עסקיו
לפחות שניים ,ובסוגי תאגידים שנקבעו  לפחות אחד,
ממלאים אחרי התנאים שבאחת מפסקאות ) (1עד ) ,(3וכן
שותפות אשר מהשותפים לפחות שניים ,ואם היו בה רק שני
שותפים  לפחות אחד ,ממלאים אחרי התנאים כאמור".

.4

האמור

בסעיף  8לחוק העיקרי יסומן ")א(" ואחריו יבוא:
")ב( מי שניהל כפועל תאגיד שהיה רשום או היה אחד מחברי
הגוף שניהל אותו בפועל ,והרישום בוטל מחמת פירוק שלא מרצון או
מאחת הסיבות המפורטות בפסקאות) (2או) (3לסעיף קטן )א( ,לא יהיה י
זכאי במשך שלוש שנים מיום תחילת הפירוק או מיום ביטול הרישום,
לטי הענין ,להירשם בפנקס ולא ייחשב במי שממלא אחר התנאים שבאחת
מפסקאות) (1עד) (4לסעיף)4א( לגבי חברות בגוף המנהל בפועל תאגיד
לפי סעיף)4א() (5או אחר התנאים שבאחת מפסקאות) (1עד) (3לסעיף
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)4ב( לגבי חברות בגוף המנהל בפועל תאגיד לפי סעיף)4ב() ;(4הווא הדין
במי שהיה שותף לא מוגבל בשותפות רשומה שרישומה בוטל מחמת אחד
הטעמים האמורים".
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.5
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 . 6בסעיף  14לחוק העיקרי ,במקום "לענפי עבודות אלה" יבוא "שקיבל רשיון לפי
סעיף)3ג( לענפים או לענפי משנה,של עבודות אלה".

בסעיף 12לחוק העיקרי 
)(1

בסעיף קטן )א( ,כמקום "חמישה עשר חברים" יבוא "שבעה עשר חברים":

) (2בסעיף קטן )ב( ,בפסקה ) ,(3במקום "שני נציגים של גופים אחרים"
יבוא "שלושה נציגים של גופים אחרים" ובפסקה ) ,(4במקום "ארבעה אנשי
ציבור" יבוא "חמישה אנשי ציבור".

הוספת סעיף 14א

.7
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.8

אחרי

סעיף 14לחוק העיקרי יבוא:
14א .קבלןשמקום עסקו מחוץ לישראל ואין לו .מקום עסקים רשום
בישראל ,רשאים השרים לפטור אותו מתחולת חוק זה לגבי ביצוע עבודות
הנדסה בגאיות שבגדר מכרז ביןלאומי שהוא מבקש להשתתף בו".

"פטור

בסעיף 17לחוק העיקרי 
) (1במקום הרישה יבוא "השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים,
בהתייעצות עם המועצה ,ולענין פסקה )  (3גם באישור ועדת הכלכלה של
הכנסת ,להתקין תקנות לביצועו ,ובכלל זה תקנות בדבר ";
)(2

בסוף פסקה) (3יבוא "ובעד רשיוך.
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