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 מערערים

 
 זאב רוטמן

 ב"כ עו"ד אריאל משעני
 

 נגד

 
 

 משיבים
 

 הבינוי והשיכוןרשם הקבלנים משרד 
 
 

 : שאוזכרה חקיקה

 (3()א)7, (2()א)7, 3'  סע: 1969-ט"תשכ, בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום חוק

, הראשונה התוספת'  סע: 1988-ח"תשמ(, רשומים קבלנים סיווג) בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום תקנות
 (א)10 תקנת, (ג)א10, (ב) א10, א01, (ב)10, (א)10, 10, (ג)7, (ב)7, (3()א)7, 7, (3

 

 רציו:-מיני

מכוח החזקתו האישית במחצית מהון המניות  המערער, קבלן בניה רשום, "שאב" את סיווגו הגבוה* 
 5. המשיב לא היה רשאי להוריד את סיווגו של המערער מסיווג ג/5הרשום של חברה שסיווגה היה ג/

רק מן הטעם שהמערער חדל להיות בעל השליטה בחברה באופן אישי )אלא באמצעות חברה  1לסיווג ג/
 ממניותיה(. 99.9%אחרת שהוא בעל 

 קבלנים –רישוי  – * משפט מינהלי

. 

, הדוחה את ערר חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיותערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר לפי 
מן הטעם כי  1ג/ – , לסיווג הבסיסי5ג/ – המערער על החלטת המשיב להוריד את סיווגו מהסיווג המיוחד

 .1988-תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, תשמ"חאי לא עמד בתנ

. 

 בימ"ש לעניינים מנהליים קיבל את הערעור בחלקו בקובעו:

תקנה , מכוח 5התקנות מפרטות קריטריונים לשינוי דרגת סיווג שנקבעה לקבלן. המערער קיבל סיווג ג/
שנים ברציפות עובר להגשת הבקשה  4. הוא שאב את סיווגו הגבוה מכוח החזקתו האישית משך (3)א()7

. בבדיקת מעקב נמצא כי נעשה שינוי 5של חברת פז רוטמן שסיווגה היה ג/ במחצית מהון המניות הרשום
באחזקת המניות בחברת פז רוטמן, באופן שבעלי השליטה בה הם חברות זאב רוטמן בנייה וייזום בע"מ, 
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ממניותיה, וחברת מנחם פז ובניו חברה לבנין בע"מ. האם העובדה שהמערער  99.9%שהמערער בעל 
 להחזיק במניות חברת פז רוטמן, משפיעה על סיווגו ומהווה עילה להורדתו?חדל באופן אישי מ

בעניין קשת נידונה סוגיה דומה, עת חברת קשת שאבה את סיווגה המיוחד מחברת אחרת ומשהאחרונה 
( הוא 3)א()7חדלה מפעילותה, הוריד הרשם את סיווגה של קשת. נקבע, כי הרציונאל העומד ביסוד תקנה 

שנים ברציפות, רכש במהלך  4מהמניות בתאגיד בעל סיווג גבוה במשך  50%שהיה בעל ההנחה כי מי 
שנים אלו את הידע והניסיון הדרושים ולכן הוא כשיר לבקש סיווג גבוה גם ביחס לתאגיד שהוא בעל 

רשם בסוג המבוקש, הוא יהשליטה בו. עוד נקבע כי המועד הנכון לבחינת השאלה האם קבלן זכאי לה
 שת הבקשה לסיווג, וכי שינוי מאוחר ברישום התאגיד האחר אינו משליך על קיומו של תנאי זה.במועד הג

בענייננו, אין מדובר בתאגיד ששאב סיווג מיוחד מתאגיד אחר, אלא בקבלן פרטי ששאב באופן אישי את 
ה ואף מקל ממניות תאגיד בעל סיווג גבוה. הראציונל בעניין זה זה 50%סיווגו הגבוה מכוח היותו בעל 

ממניות תאגיד  50%וחומר. ההנחה היא, כי המערער רכש במהלך השנים ניסיון וידע דרושים בהיותו בעל 
פז רוטמן על מנת להיות זכאי לקבל בעצמו את הסיווג הגבוה. העובדה כי הוא אינו מחזיק עוד באופן 

ניותיה, איננה משפיעה ממ 99.9%אישי במניות חברת פז רוטמן אלא באמצעות חברה אחרת שהוא בעל 
 על שאלת ניסיון המערער וכשירותו לבצע פרויקטים בסיווג גבוה, אשר נרכשו זה מכבר. 

מלשון התקנות ותכליתן לא ניתן למצוא הגיון בדרישה מקבלן להחזיק במניותיה של חברה בעלת הסיווג 
ו הפרטי, לאחר שזכאותו הגבוה לעד, מקום בו הוא מעוניין להמשיך ולשמר את סיווגו הגבוה ברישיונ

הוכחה כבר במועד הגשת הבקשה. דרישה שכזו נוגדת את השכל הישר, כמו גם את שיגרת ההתנהלות 
העסקית. העובדה כי מתקין התקנות מצא לסייג את תוקף הסיווג רק לגבי תאגיד מלמדת כי סייג זה לא 

 ההן נשמע הלאו. יחול על מבקש שקיבל את הסיווג המיוחד באופן אישי, בבחינת מכלל 

מהטעם כי  1ל סיווג ג/ 5התוצאה היא כי המשיב לא היה רשאי להוריד את סיווגו של המערער מסיווג ג/
המערער חדל להיות בעל השליטה בחברת פז רוטמן באופן אישי. יחד עם זאת רשאי היה הרשם לערוך 

ולדרוש הוכחה לעמידתו בתנאי הסיווג. מאחר ונמצא על  א10תקנה בדיקות מעקב בהתאם לסמכותו ע"פ 
יסוד ממצאי הבדיקה התקופתית כי המערער לא עמד בדרישת היקף הביצוע, רשאי היה המשיב להוריד 

 היינו, בדרגה אחת בלבד.   –לבד באופן מדורג ב א)ג(10תקנה את סיווגו ע"פ 

 

 פסק דין
 

 

  –, תשכ"טחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיותערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר לפי  .1

, הדוחה את הערר 27/3/13מיום  53201-5-11)להלן: "חוק רישום קבלנים", "החוק"( בתיק וע  1969

מן  1ג/–, לסיווג הבסיסי5ג/–שהגיש המערער על החלטת המשיב להוריד את סיווגו מהסיווג המיוחד

ת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, תקנוהטעם כי לא עמד בתנאי 

 )להלן: "תקנות הסיווג"(. 1988–תשמ"ח

בשל תקלת מזכירות לא עלה התיק לכתיבת פסק דין לאחר קיום הדיון בערעור ומכאן העיכוב   .2

 במתן פסק הדין. בית המשפט מתנצל בפניי הצדדים על תקלה זו. 
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 עיקרי העובדות

(, הגיש בקשה לקבלת 100ר זאב רוטמן, קבלן בניה הרשום בפנקס הקבלנים בענף בניה )המערער, מ .3

לתקנות הסיווג, בהיותו מחזיק מחצית מהון המניות  (3)א()7לתקנה בהתאם  5ג/ –סיווג מיוחד

 .5ברת פז רוטמן"( אשר לה סיווג ג/בחברת "פז רוטמן קבלני בניין בע"מ" )להלן: "ח

)להלן: "מכתב אישור  5אישר המשיב את בקשתו של המערער לקבלת סיווג ג/ 14/11/04ביום  .4

 לעיקרי הטיעון מטעם המשיבה(, ובין היתר, קבע את התנאי הבא: 1הסיווג המיוחד", נספח 

לא  "הסיווג מבוסס על היות מר  בעל השליטה בחברתכם, ויהיה בתוקף כל עוד

. פז רוטמן קבלני בנין בעמ הועברה השליטה לאחר ובעל מחצית מהון המניות בחברת

 עליכם להודיע לנו על כל שינוי שיחול במבנה חברתכם".

 צ.צ.(  -)ההדגשה במקור

 בהמשך נכתב, כי אם לא ימולאו התנאים שהוצבו באישור, תורד רמת הסיווג.  

לתקנות הסיווג שנערכה על ידי המשיב נמצא כי נעשו  )א(10תקנת , בבדיקת מעקב לפי 2011בינואר  .5

שינויים באחזקת המניות בחברת פז רוטמן, באופן שבעלי השליטה בה הם חברות "זאב רוטמן 

ממניותיה, וכן חברת "מנחם  99.9%בנייה וייזום בע"מ" )להלן: "חברת זאב רוטמן"( שהמערער בעל 

 פז ובניו חברה לבנין בע"מ".

בהודעה, לפיה בכוונתו לשנות סיווג זה לאחר שנמצא כי  17/1/11ב אל מערער ביום לפיכך פנה המשי .6

 ממניות פז רוטמן, שהיה התנאי לקבלת סיווג זה. 50%חדל מלהחזיק ב 

ממניות פז רוטמן  50%המערער התנגד להורדת הסיווג, הן מהטעם כי הוא ממשיך להחזיק ב .7

המועד הקובע לצורך העמידה בתנאי לקבלת  באמצעות שליטה בחברת זאב רוטמן והן מהטעם כי

הסיווג הוא מועד הגשת הבקשה, מה גם שהוא בעל יכולת ביצוע וגם ביצע פרויקטים רבים 

 .5המתאימים לסיווג ג/

 1בסופו של יום המשיב קיבל את עמדת הוועדה המייעצת שהמליצה להוריד את סיווג המערער ל ג/ .8

לתקנות הסיווג, שכן חדל מלהחזיק  (3)א() 7תקנה  משני טעמים: האחד, באשר לא עמד בתנאי

באופן ישיר במחצית מהון המניות בחברת פז רוטמן. השני, משלא עמד בדרישה להוכיח את היקף 

לתקנות הסיווג, עת על פי המסמכים שהציג, הפרויקטים בוצעו על ידי  א )ב(10הבניה על פי תקנה 

 חברת זאב רוטמן ולא על ידי המערער.

, זאת לאור התנאי המפורש 27/3/13ערר על החלטה זו נדחה על ידי וועדת הערר בהחלטה מיום  .9

טה בתאגיד שהציב המשיב במכתב אישור הסיווג המיוחד, הפונה אל המערער כאילו הוא בעל שלי

המבקש סיווג מיוחד ומתנה את הסיווג בכך וכל עוד המערער ממשיך להיות בעל השליטה בחברה 

 המבקשת.  
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לתקנות הסיווג מורה על  )א(10שתקנה אשר ליכולת היקף הביצוע, קבעה ועדת הערר, כי על אף  .10

, לא נפל פגם )ב(10תקנה אחת מקום שלא הוכחה יכולת הביצוע הנדרשת לפי הורדת סיווג בדרגה 

, שכן העילה להורדת הסיווג טמונה במכתב אישור 1בהחלטת המשיב להורדת הסיווג לסיווג ג/

  )ב(.10בתקנה הסיווג המיוחד ולא 

 מכאן הערעור שלפנינו. 

יצוין כי במסגרת הליך זה, ניתן צו ביניים המורה למשיב לחדש את סיווגו של המערער לסיווג הגבוה  .11

 (. 31/7/13, בהעדר תגובה במועד מטעם המשיב )החלטת כב' השופטת רונן מיום 5ג/

 

 מצית טענות הצדדיםת

המשיב וועדת הערר אינן עולות בקנה אחד עם לשון תקנות הסיווג המערער טוען כי החלטות  .12

ג. קשת  10-07-5238עמ"נ )ת"א( ומטרתן וכן מנוגדות לפסיקת בית המשפט לעניינים מנהליים ב

ש. יוסף בע"מ נ' מדינת  316/07עמ"נ )ת"א( (, ו7.9.11)]פורסם בנבו[ חברה לבנין נ. רשם הקבלנים 

 (.9.6.09)]פורסם בנבו[  רשם הקבלנים -ישראל

ווג גבוה, מכשירה את מי שהיה בעל מחצית המניות בחברה בסי (3)א()7תקנה לגישת המערער,  .13

שנים ברציפות שקדמו להגשת בקשתו, לקבל את אותו הסיווג ברישיונו או בחברה אחרת  4במשך 

שנים שקדמו לקבלת הסיווג את הידע הניסיון עת ששימש  4בבעלותו, מתוך הרציונל שרכש משך 

מועד כבעל מניות בתאגיד בעל הסיווג הגבוה, ולעניין זה נפסק בעמ"נ קשת, כי המועד הקובע הוא 

הגשת הבקשה וכי שינוי מאוחר ברישומו של התאגיד המעביר, אין בו כדי להשליך על קיומו של 

 התנאי הקבוע בתקנה.  

לסברת המערער, פסיקה זו מקבלת משנה תוקף, מקום בו התאגיד ממנו הועבר הסיווג )חברת פז  .14

במניותיו, הגם אם  רוטמן( עודנו רשום בפנקס הקבלנים בסיווג הגבוה והמערער ממשיך להחזיק

 באמצעות חברה שבבעלותו. 

זאת ועוד, לדידי המערער, יש להבחין בעניין זה בין אדם פרטי שקיבל את הסיווג הגבוה לבין  .15

קובעות כי כאשר מבקש הסיווג הוא תאגיד, הסיווג שניתן לו יהיה בתוקף  )ג(7 -ו )ב(7תקנות תאגיד. 

כל עוד לא הועברה השליטה בו לאחר. אם הועברה השליטה, על התאגיד להוכיח את הזכאות 

העצמאית לסיווג.  הרציונאל בעניין זה, הוא כי הסיווג הגבוה ניתן לתאגיד הודות לידע ולניסיון של 

כאשר בעל השליטה עוזב, על התאגיד להוכיח זכאות עצמאית לסיווג.  בעל השליטה בו, ועל כן

רציונל זה איננו חל כאשר מדובר באדם פרטי, שכן אותו אדם צבר את הניסיון והידע לקבלת הסיווג 

 הגבוה לרישיונו האישי שאינו ניתן להעברה. 

חלה עליו, הוא הוכיח שעמד בתנאיה,  )ג(7שתקנה לבסוף ולחילופין טוען המערער כי גם אם ייקבע  .16

 היינו,  הוכחת יכולת ביצוע.      

http://www.nevo.co.il/law/74263/10.a
http://www.nevo.co.il/law/74263/10.b
http://www.nevo.co.il/law/74263/10.b
http://www.nevo.co.il/case/4484551
http://www.nevo.co.il/case/2258172
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מנגד טוען המשיב, כי הסוגיה העומדת לפתחו של בית המשפט היא המשמעות וההשלכות על סיווגו  .17

 על הסיווג המיוחד. האישי של המבקש נוכח השינויים בהרכב המניות בחברת פז רוטמן, התאגיד ב

לגישת המשיב, קיימת חשיבות מרבית לשאלת המשך השליטה של בעל הסיווג המיוחד בתאגיד,  .18

זאת על פי הרציונל של הבטחת שליטה מלאה, עקבית ויומיומית של בעל השליטה בתאגיד אליו הוא 

 מבקש לייחס את סיווגו המיוחד. 

ער כי המועד הקובע לבחינת "כישוריו" לסיווג זאת ועוד, טוען המשיב, כי אם תתקבל טענת המער .19

, הוא מועד הגשת הבקשה, הרי שאם בנקודת זמן כלשהי בעבר עמד קבלן בתנאי הסיווג 5גבוה ג/

אינו שולט על , סיווגו המיוחד הוא נצחי ולא ניתן להורדה, גם אם הוא (3)א()7תקנה המיוחד על פי 

 התאגיד שמכוחו קיבל את הסיווג המיוחד. 

לתקנות הסיווג, המאפשרת העלאת סיווג, מהווה חריג לדרך  7תקנה נוסף על כך טוען המשיב, כי  .20

ועל כן פרשנותה צריכה להיות מצמצמת ולא מרחיבה. בהקשר  (3בתקנה המלך בה מועלה הסיווג )

שונתה הגדרת המונח "שליטה" בתקנות למונח "החזקה במישרין" להבדיל  2003זה ציין, כי בשנת 

מ"החזקה עקיפה". בהתאם לכך קבעה ועדת הערר בשורה של פסקי דין, כי יש צורך בבעלות ישירה 

לשאוב" מכוחו סיווג מיוחד. לפיכך, כאשר המערער שהיה במחצית הון המניות של תאגיד על מנת "

 בעל השליטה העביר את מניותיו לחברת זאב רוטמן, נשמט הבסיס לסיווגו של המערער. 

לבסוף טוען המשיב, כי על אף שנשמט הבסיס לסיווגו המיוחד של המערער, ניתנה לו האפשרות,  .21

להוכיח באופן עצמאי ביצוע עבודות בהיקף הדרוש על מנת לאפשר  )ג(,7 -ו  א10לתקנות בהתאם 

ינו מתבצע את סיווגו הקודם. אולם, עיון במסמכים שהגיש המערער העלה כי הפרויקט אותו הציג א

באופן אישי על ידו, אלא על ידי חברה בבעלותו, ומכאן שטענותיו בעניין זה מבקשות לגבור על מסך 

 ההתאגדות ועל עקרון האישיות המשפטית הנפרדת.

  

  מסגרת הנורמטיביתה

רשם הקבלנים הוא המופקד על הסדרת תחום עבודות ההנדסה הבנאיות בישראל. סמכויותיו  .22

ום קבלנים ובתקנות שהותקנו מכוחו. חוק רישום הקבלנים נחקק על רקע מוגדרות בחוק ריש

הצורך בהסדרה שלטונית של תחום עבודות ההנדסה הבנאיות בישראל, נוכח מצב הבטיחות הלקוי 

ששרר בתחום זה באותה התקופה )ראו דברי ההסבר להצעת חוק רישום קבלנים לעבודות קבלניות, 

]פורסם  ש. יוסף נ' רשם הקבלנים 5706/09בר"ם וכן ראו  255-254עמ'  838, ה"ח 1969-תשכ"ט

( )להלן:"בר"ם ש. יוסף"((. על מנת להבטיח שעבודות הנדסה בנאיות 1.2.10) 8-9פסקאות בנבו[ 

רשמו קבלנים יימסרו רק לקבלנים ראויים וכשירים, הורה המחוקק על הכנת פנקס שבו יי

 לחוק(.  3סעיף המורשים לעסוק בעבודות הנדסה בנאיות )ראו 

בהתאם לחוק רישום קבלנים, רישומו הראשוני של קבלן או של חברה קבלנית בפנקס מורכב משני  .23

י הבנייה הראשיים והמשניים שלבים עיקריים. בשלב הראשון, משויך הקבלן לאחד או יותר מענפ
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לחוק(. בשלב השני, קובע הרשם את דרגת הסיווג של הקבלן בכל אחד  (2)א()7סעיף שנקבעו בפנקס )

לחוק(. הסמכות העיקרית הנתונה לרשם בחוק ובתקנות  (3)א()7סעיף מן הענפים שאליהם שויך )

 היא זו המאפשרת לו לשנות את דרגת הסיווג שנקבעה לקבלן.

. קבלן שסווג בדרגה זו רשאי לבצע עבודות בהיקף בלתי 5דרגת הסיווג הגבוהה ביותר היא הדרגה  .24

לתקנות הסיווג(. קבלן שסיווג דרגתו נמוך מהדרגה  התוספת הראשונהמוגבל בענף הרלוונטי )ראו, 

, מוגבל בהיקף העבודות אותן הוא רשאי לבצע, מבחינת שוויון הכספי ולעיתים גם מבחינת היקף 5

 שטח הבניה המרבי במ"ר )בבנייה למגורים(.  

ן בענף בנייה מסוים. קבוצת תקנות הסיווג מפרטות קריטריונים לשינוי דרגת סיווג שנקבעה לקבל .25

 הקריטריונים הנוגעת לעניינו עוסקת בכשירות מקצועית כפי שיפורטו להלן.

מאפשרת לקבלן הרשום בפנקס לפנות אל הרשם  3בתקנה דרך המלך לשינוי הסיווג מפורטת  .26

חודשים מן המועד בו נקבעה דרגת הסיווג הקודמת.  12בבקשה להעלאת דרגת הסיווג אם חלפו 

התקנה קובעת כי הרשם רשאי להיעתר לבקשה אם שוכנע שהקבלן ביצע עבודות בהיקף מסוים 

ובהתקיים תנאים  3בתקנה מסדירה קבלת "סיווג מיוחד" על אף האמור  7תקנה שנקבע בתקנות. 

 12, אף אם לא חלפו 1מסוימים, מסמיכה את הרשם לקבוע לקבלן דרגת סיווג גבוהה מדרגה 

תקנה חודשים מאז רישומה של דרגת הסיווג הקודמת. לב המחלוקת בעניינו הוא אופן יישומה של 

7. 

מאפשרת לרשם לפעול מיוזמתו להורדת הסיווג אם מצא בבדיקת מעקב שלא מתקיימים  א10תקנה  .27

. במסגרת זאת, נדרש הקבלן להראות כי ביצע 5עד  3עוד בקבלן התנאים על פיהם הוא סווג בסוג 

ות. היה ונמצא על ידי הרשם, כי הקבלן אינו עומד בהיקף וע בתקנבקהעבודות בהיקף מסוים 

הדרוש, רשאי הוא להוריד את דרגת הסיווג שנקבעה לאותו קבלן בדרגה אחת בלבד.  )להרחבה 

רשם  547/0510ע"א נוספת על הרקע לחקיקת החוק והתקנת התקנות וכן על העילות השונות, ראו 

 12-03-14026עמ"נ )ת"א( (, 9.9.12)]פורסם בנבו[  הקבלנים נ' ש.י.א רפאל פרויקטים בע"מ

 ( והאסמכתאות המצוינות שם(. 6.1.13)]פורסם בנבו[ ליהוקים בע"מ נ' רשם הקבלנים 

 

 לתקנות הסיווג (3)א()7תקנה 

לתקנות  (3)א()7תקנה , מכוח 5ג/ -במקרה בו עסקינן, קיבל המערער סיווג מיוחד הגבוה ביותר .28

 הסיווג, הקובעת כדלקמן:

במשך ארבע שנים שקדמו ברציפות להגשת הבקשה, מחצית מהון  "למבקש יש, והיתה

המניות הרשום או מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה, ובנוסף הזכות לקבל מחצית 

מהרווחים או למנות מחצית הרווחים או למנות מחצית המנהלים, בתאגיד הרשום בסוג 

 "המיוחד המבוקש
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שנים ברציפות עובר להגשת  4ו האישית משך המערער "שאב" את סיווגו הגבוה מכוח החזקת

 .5הבקשה במחצית מהון המניות הרשום של חברת פז רוטמן שסיווגה היה ג/

יריעת המחלוקת בין הצדדים נעוצה בשאלה האם העובדה שהמערער חדל באופן אישי מלהחזיק  .29

הגבוה ומהווה  שנים( משפיעה על סיווגו 8-במניות חברת פז רוטמן )לאחר שהחזיק בהן באופן זה כ

 עילה להורדתו?

בעמ"נ קשת, נידונה סוגיה הדומה לענייננו, עת חברת קשת שאבה את סיווגה המיוחד מחברת  .30

כאצ'ר בניה ופיתוח בע"מ ומשזו האחרונה חדלה מפעילותה, הוריד הרשם את סיווגה של קשת. 

הוא ההנחה  (3)א()7התקנה בפסק דין זה נקבע על ידי כב' הש' רות רונן, כי הרציונאל העומד ביסוד 

שנים ברציפות, רכש במהלך שנים  4מהמניות בתאגיד בעל סיווג גבוה במשך  50%כי מי שהיה בעל 

אלו את הידע והניסיון הדרושים ולכן הוא כשיר לבקש סיווג גבוה גם ביחס לתאגיד שהוא בעל 

 לפסה"ד(. 11סעיף השליטה בו )

במועד עוד נקבע, כי המועד הנכון לבחינת השאלה האם הקבלן זכאי להרשם בסוג המבוקש, הוא  .31

לסיווג המבוקש, וכי שינוי מאוחר ברישומו של התאגיד האחר, אינו משליך על קיומו  הגשת הבקשה

 לפסה"ד(. 15של תנאי זה )סעיף 

ד מתאגיד אחר, אלא במערער, קבלן פרטי, ששאב בענייננו, אין מדובר בתאגיד ששאב סיווג מיוח .32

ממניות תאגיד בעל סיווג גבוה. הראציונל בעניין  50%באופן אישי את סיווגו הגבוה מכוח היותו בעל 

השנים ניסיון וידע דרושים בהיותו  8זה זהה ואף מקל וחומר. ההנחה היא, כי המערער רכש במהלך 

להיות זכאי לקבל בעצמו, לרישיונו הפרטי, את הסיווג  ממניות תאגיד פז רוטמן על מנת 50%בעל 

הגבוה. העובדה כי המערער אינו מחזיק עוד באופן אישי במניות חברת פז רוטמן, אלא באמצעות 

ממניותיה, אינה מעלה ואינה מורידה לעניין זה ואיננה משפיעה על  99.9%חברה אחרת שהוא בעל 

 פרויקטים בסיווג גבוה, אשר נרכשו זה מכבר. שאלת ניסיונו של המערער וכשירותו לבצע 

מלשון התקנות ותכליתן לא ניתן למצוא הגיון בדרישה מקבלן להחזיק במניותיה של חברה בעלת  .33

הסיווג הגבוה לעד, מקום בו הוא מעוניין להמשיך ולשמר את סיווגו הגבוה ברישיונו הפרטי, לאחר 

כזו נוגדת את השכל הישר, כמו גם את שיגרת שזכאותו הוכחה כבר במועד הגשת הבקשה. דרישה ש

ההתנהלות העסקית, כי אשר מטעמים כאלו ואחרים מוקמות חברות, נמכרות ונרכשות מניות 

 וכיוצ"ב. 

במפורש כי הסיווג  )ב( 7שונה הדבר כאשר מקבל הסיווג המיוחד הוא תאגיד, אזי קובעות תקנה  .34

יהיה בתוקף כל עוד לא הועברה השליטה, אלא אם כן התאגיד  (3)א()7לתקנה המיוחד בהתאם 

סייג את תוקף הסיווג רק לגבי תאגיד העובדה כי מתקין התקנות מצא ל )ג(.7תקנה עומד בדרישות 

מלמדת, כי סייג זה לא יחול על מבקש שקיבל את הסיווג המיוחד באופן אישי, בבחינת מכלל ההן, 

בעל השליטה בתאגיד הוא בעל הניסיון ומשהשליטה בתאגיד  –נשמע הלאו. ההיגיון הוא ברור 

מתייחסת לתאגיד המקבל  )ב( 7תקנה הוחלפה אזי נותר התאגיד ריק מניסיון בעל השליטה. ודוק! 

 את הסיווג המיוחד ולא לתאגיד ממנו נשאב הסיווג המיוחד.
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אינה חלה  )ב(7ה תקנבענייננו, המערער, לא היה תאגיד בעת הגשת הבקשה לסיווג מיוחד ועל כן  .35

עליו. נוסח מכתב אישור הסיווג המיוחד שקיבל המערער והמתייחס אליו כאל תאגיד, הינו שגוי )יש 

להניח כי מדובר בנוסח סטנדרטי(, שכן אין מחלוקת כי המערער לא היה תאגיד בעת הגשת הבקשה 

אן ששגתה גם ועדת לקבלת הסיווג המיוחד ואין בנוסח מכתב האישור כדי להפוך אותו לתאגיד. מכ

הערר כאשר ראתה בו חזות הכול. נוסף על כך, חברת פז רוטמן היא החברה ממנה שאב המערער את 

הסיווג המיוחד על כן שינוי בעלי השליטה בחברת פז רוטמן לאחר הגשת הבקשה אינו רלוונטי עוד 

 לצורך סיווגו של המערער. 

בעניינו של המערער הייתה  (3)א()7תקנה ישום הנה כי כן, יש לקבוע כי פרשנות המשיב את אופן  .36

בג"צ שגויה. לעניין פרשנות ראויה של בית המשפט, יפים דבריו של בית המשפט העליון, שנאמרו ב

 (: 1991) 197, 191( 1)ראל" נ' שר האוצר, פ"ד מו"חוקה למדינת יש 637/89

"האחריות הסופית לפעילות הפרשנית היא אחריות שיפוטית... במסגרתה של זו יינתן 

משקל לפירושם של המשיבים, כמי שמתמחים בחוק ומפעילים אותו, אך הבחירה 

 "  הסופית בין האפשרויות הפרשניות היא בחירה שיפוטית

רת השיפוטית על שיקול הדעת המנהלי מבחינת סבירותו ומידתיותו, בית ודוק! בשונה מהביקו .37

המשפט אינו בוחן אם הבנת הדין על ידי הרשות המבצעת היא הבנה סבירה, אלא האם היא הבנה 

-52 עילות ההתערבות -המשפט המינהלינכונה )להרחבה בעניין זה ראו, אליעד שרגא ורועי שחר, 

53 (2008    .)) 

 1ל סיווג ג/ 5כי המשיב לא היה רשאי להוריד את סיווגו של המערער מסיווג ג/התוצאה היא  .38

מהטעם כי המערער חדל להיות בעל השליטה בחברת פז רוטמן באופן אישי. יחד עם זאת רשאי היה 

ולדרוש הוכחה לעמידתו בתנאי  א01תקנה הרשם לערוך בדיקות מעקב בהתאם לסמכותו על פי 

 הסיווג. 

 

 הוכחת יכולת ביצוע -א 10תקנה 

 )ותת סעיפיה הרלוונטיים לעניינו(, קובעת כדלקמן: א10תקנה  .39

 3בדיקה( לגבי כל קבלן המסווג בסוג  – מעקב לענף )להלן.א)א( הרשם יערוך בדיקת 10"

  –, אחת לשלוש שנים לפחות מהמועד האחרון שבו אושר סיווגו בענף )להלן 5עד 

  –הנבדק(; לעניין תקנה זו

למעט קבלן יחיד, שאינו תאגיד, הרשום בפנקס הקבלנים על סמך כישוריו   – "קבלן"

( לחוק ואשר סווג לאחר שהוכיח סיום עבודות 3עד )( 1)א()4וניסיונו האישיים לפי סעיף 

 ;3כנדרש בתקנה 

 ענף ראשי או ענף משנה. – "ענף

 )ב( הנבדק יידרש להוכיח אחת מאלה:
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( הוא סיים לבצע במשך שש השנים שקדמו למועד הבדיקה עבודה באתר אחד, או 1)

במ"ר  שהוא נמצא בהליכי ביצוע של עבודה באתר אחד, שהיקפה הכספי או היקפה

 מההיקף המרבי הסוג בו הוא מסווג; 30%-בבניה למגורים, אינו פחות מ

( הוא סיים לבצע, במשך שש השנים שקדמו למועד הבדיקה, עבודות שהיקפן הכספי 2)

מההיקף המרבי בסוג  80% -הכולל או היקפן הכולל במ"ר בבניה למגורים, אינו פחות מ

 בו הוא מסווג.

 ." יורד סיווגו בדרגה אחתבתקנת משנה )ב(,  )ג( נבדק שלא הוכיח כאמור

 צ.צ( -)הדגשה שלי

תקנה זו מטילה על המשיב חובה לערוך בדיקה תקופתית של כשירות הקבלנים. בדיקה זו  הכרחית  .40

נוכח רציונל החוק והתקנות שנועדו להבטיח כי הקבלנים בעלי ידע, ניסיון, יכולת הכספית וציוד 

 מבקשים לבצע, כל זמן שהם מסווגים בסיווג גבוה. הדרושים לביצוע העבודות שהם

בענייננו, בוצעה למערער בדיקת מעקב והוא התבקש להוכיח את היקף עבודתו. המערער המציא  .41

ממניותיה( ביצעה את העבודות לבד או  99.9%מסמכים המעידים כי חברת זאב רוטמן )שהוא בעל 

ת בתנאים לקבלת סיווג גבוה אך היא לא עם שותפים. נראה לכאורה, כי חברת זאב רוטמן עומד

פנתה לבקש סיווג כזה, על כן, לא מצאתי כי יש להתערב בהחלטתו של המשיב, להוריד את הסיווג 

 מהטעם כי הפרויקטים לא בוצעו על ידי המערער שהוא בעל הסיווג.  

מאחר ונמצא על יסוד ממצאי הבדיקה התקופתית, כי המערער לא עמד בדרישת היקף הביצוע,  .42

בדרגה אחת  -היינו  -באופן מדורג בלבד  א)ג(10תקנה רשאי היה המשיב להוריד את סיווגו על פי 

 א(.10לתקנה  10תקנה יוסף העומדת על ההבדלים בין  ם"בבר 8בלבד )לעניין זה, ראו גם פסקה 

כי המערער לא יוכל לשמור על סיווגו האישי אם לא יוכיח בהמשך היקף ביצוע  ,מעבר לצורך יאמר

רשאי הוא להגיש בקשה לקבלת סיווג גבוה מכח היותו בעל שליטה בחברת על פי הנדרש, מאידך 

 זאב רוטמן היה ותקבל היא סיווג גבוה.  

 סוף דבר

 . 4העתירה, אפוא, מתקבלת בחלקה. סיווגו של המערער יורד לדרגה ג/

 בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. 

 
5129371 

    , בהעדר הצדדים. 2014דצמבר  18ניתן היום,  כ"ו כסלו תשע"ה, 54678313
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 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה
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