
  הקבלים רשם ברגולציית משמעותיים תיקוים

  בדימוס הקבלים רשם סיגל רוי ד"עו

  

 המשפיעים הקבלים רישום בתחום שחלו משמעותיים שיוים למספר להתייחס בקש זה במאמר
  .בפרט הקבלים ברשם ולסווג לרישום בקשות הגשת ועל בכלל המכרזים תחום על

, )משה לעפי עפים וחלוקת עפים קביעת (באיות הדסה לעבודות קבלים רישום תקות תיקון
ות – להלן( 1993-ג"התשפים קביעת תקות תיקוןו) עים רישום תקדסה לעבודות קבלה 

 העפים רשימת את משות) הסיווג תקות – להלן (1988-ט"תשמ )רשומים קבלים סיווג (באיות
  . הקבלים בפקס המשה ועפי

 לכל לביצוע ותהמותר העבודות של המרבי הכספי ההיקף את קובעות, הסיווג תקות, כללי באופן
 קביעת בתקות השיוי .הקבלים בפקס רשום הוא בו המשה לעף או לעף בהתאם קבלן

 בתוספת המופיעה יםהעפ רשימת גם שותה, לכך ובהתאמה העפים רשימת את משה העפים
 החדשים ברישיוות כבר ויושמו 2018 שת בסוף ףלתוק כסו ואל יםשיו . הסיווג תקות לש

  .2019-2020 לשים הקבלים לכלל שהופקו

  -המשה מעפי לחלק ההגדרות שוו כןו המשה מעפי חלק בוטלו, שבוצעו השיוים יתר בין

, )210 (בסלע כלוס, )110 סמל( "ופיצוץ חיצוב עפר 'עף את ציין שבוטלו המשה מעפי 
  ).420 (וביוב ותיעול) 330 (לגשרים וקידוחים כלוסאות

 כיום מוגדרש) 160 סמל ('חשמלאות' משה עף את ציין הגדרתם את ששיו משה עפי בין
  ."במבים ותקשורת חשמלאות"

 שהיה המשה עף. ששוה וסף ושא הוא הקירורו החימום ומתקי קירור, ירוהאו מיזוג תחום
 כיום שמוגדר 170 משה עף לתוך מוזגו בוטל) 172 סמל(' קירור מתקי 'בהגדרתו שים קיים

 מיזוג מתקיל כעף הורחבה ותכולתו מחדש הוגדר 170 שהמ עף. 'וקירור אויר מיזוג מתקי'
 של העף תכולת את מרחיב ןהתיקו, הייו". קירור מתקי "משה עף בוטל ובמקביל רוריוק אויר

  . התיקון לביצוע עובר 170 משה לעף ברישיון שהחזיק מי לכל האוויר המיזוג

 עףל  למשל כך. הורחבה ובאחרים העף תכולת צומצמה המשה מעפי בחלק, מהאמור לבד
 בעף רשום שהיה שקבלן,  משמע .'אש כיבוי מערכות 'הוספו ואיסטלציה תברואה מתקי משה

. זה מתחום עבודות גם לבצע רשאי יהיה והוא האש כיבוי מערכות תחום לרישיוו הוסף כעת, 190
 הוספו" פלדה קוסטרוקציות "הוגדר כה שעד 150 משה עףל, פלדה קוסטרוציות בתחום

 משאבות'כ הוגדר כה שעד, 500 עף, המשאבות בתחום".  צרת ולגשרי אדם עומס 'המילים
  .".המבה ללא שאיבה בתחות אלקטרומכאיות מערכות'כ כעת מוגדר" איבהש ותחות טורביות

 מבים הרחבת של המשה לעפי עוד להירשם יהיה יתן לא החדשות לתקות בהתאם, ועוד זאת
 באחד כבר רשומיםש קבלים, בוסף ).ממגורות (700-ו 310, )140 סמל (טרומית ביה, )135 סמל(

 ועלות להתקדם זכאים יהיו ואף אלה משה בעפי רשומים יישארו 700-ו 310 ,135,140 מהעפים
  .בסיווגיהם

 שיוי מכוח ).400 סמל (ומים יקוז ביוב לעבודות ראשי עף ביטול הוא לתוקפו שכס אחר שיוי
 סמל (משה לעף הועברו, ומים יקוז הביוב בעף הקבלים בפקס רשומים שהיו הקבלים כל, זה

, עבודה מזמיי ידי על שמפורסמים רבים מכרזים על להשליך עשויש מהותי בשיוי מדובר). 260
, הקבלים בין תתחרוב פגעי זה ששיוי להיח יש. זה בתחום במשק התחרות ועל ציבוריות רשויות
 ראשי עף במסגרת כה עד שהתפרסמו, ומים יקוז ביוב בתחום עבודות לביצוע מכרזיםו  מאחר

 עף במסגרת אלא, )260 סמל (המשה עף במסגרת יפורסמו לא, )400 סמל(' םומי יקוז ביוב'
  ).200 סמל(' ופיתוח תשתית, כבישים 'ראשי



 מאותם בחלק לפגוע עלולה) 260 (משה לעף) 400 (ראשי מעף הקבלים כל העברת, ועוד זאת
 בעף לרישומם ילבמקב רשומים היו שלא בקבלים ,לדוגמה כך. 400 בסמל רשומים שהיו קבלים

 אך, )200 (בעף שרשומים בקבלים או) 200 (ופיתוח תשתית כבישים ראשי בעף גם) 400 (ראשי
 שפורסם בושא מאמר זה בעיין ראה )260 (בעף מסווגים הם שבו מהסיווג מוך זה בעף הסיווג

 מיום' גלובס 'ןבעיתו מאמר וכן" בציבור לפגיעה צפי "הכותרת תחת ן"הדל במרכז 2018 בדצמבר
  ".בפרסה לחלקם יפגע אבל רגולציה יפחית הקבלים בסיווג שיוי "הכותרת תחת 8/2/19

) 130 סמל (שלדים בייתו יםבטו המשה בעפי רישוםל מתייחס לתוקפו שכס וסף שיוי
 ממועמד עתה יידרש, אלו משה בעפי לרישום בבקשות .)150 סמל (פלדה וקוסטרוקציות

 ויסיון עבודה מהל או הדסאי, מהדס של הדסית הכשרה להוכיח אלה משה בעפי לרישום
 4 בסעיף הקבועים תאיםל בהתאם ראשיים עפים לצורך ברישום רק כה עד שדרש כזה, מתאים

  .1969-התשכ״ט, באיות הדסה לעבודות קבלים רישום חוקל

 להיח ישו, והסיווג הרישום בתחום רבות שאלות עוד יעלה יישומן ואופן בתקות השיויים
  .והכרעה לפרשות בדרישה הקבלים רשם בפי יידוו עוד חלקןש
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