תצהיר

אני הח"מ,

 ,ת.ז.

 ,לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי

לומר את האמת ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב
כדלקמן:

.1

הנני משמש/ת כמנהל/ת _________________ בחברת __________________ בע"מ
(להלן" :החברה").

 .2הנני נותן/ת תצהיר זה בתמיכה להודעת החברה כי החברה איננה מעסיקה עובדים כהגדרתם
ב צו ההרחבה בענף הבנייה ועבודות ציבוריות לפי חוק ההסכמים הקיבוציים התשי"ז 1957
(להלן ":צו ההרחבה").
 .3כמו כן אני מצהיר ,כי אין בבעלותי המלאה ו/או החלקית ,חברות אחרות המעסיקות עובדים
כהגדרתם בצו ההרחבה.

 .4הגדרתם של עובד ומעביד על פי הגדרתם בצו ההרחבה הינם:

" .4.1מעביד"  -כל מעביד בתחומי הבינוי ו/או התשתיות ו/או עבודות ציבוריות ו/או הנדסה
אזרחית ו/או שיפוצים ו/או צמ"ה ,לרבות כמנוי בסעיפים  43 – 41לספר הסיווג האחיד
לשנת  ,2011אשר פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על כל סעיפי המשנה שלהם.
לרבות :רצפים ,ברזלנים ,טייחים ,טפסנים ,צבעים ,מפעילי צמ"ה ,עובדי שיפוצים ,עובדי
תשתיות (לדוגמה :מבצעי עבודות עפר ,סלילת כבישים ,הנחת קווי חשמל וכו') ,נגרי בנין
(לא כולל יוצרי ארונות מובנים) ,עובדי זגגות ,עובדי עבודות איטום ובידוד ,וכן מבצעי
התקנות למיניהם אשר עבודתם מתבצעת באופן קבוע באתר הבניה (למשל :מתקיני גגות,
אלומיניום ,מתקני מים ,מתקני תברואה ,מתקני תיעול ,מתקני ביוב ,מתקני חשמל וכו').

" .4.2עובד"  -כל עובד ומנהל עבודה באתר הבנייה המועסק בתפקיד שאינו משרדי.
(הגדרת ה"עובד" לא חלה על פקידים ,מזכירות ,אנשי שיווק ,מהנדסים ,נהגי הסעות,
מאבטחים אנשי ניקיון).

 .5הגדרתו עובד ,כפי שעולה מהגדרתם בצו ההרחבה וכמפורט לעיל ,אינם תואמים עיסוקם של
עובדי החברה.

.6

בהתאם אצהיר כי ,החברה ועובדיה אינם חייבים בתשלום כלשהו לקרן לעידוד ופיתוח ענף
הבנייה בישראל ,בהתאם להוראות סעיף  36לצו ההרחבה בענף הבניה.

הנני מצהיר/ה כי זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.

חתימת המצהיר/ה

אישור

הנני לאשר כי ביום _____________ ,הופיע/ה בפני עו"ד ____________________ ,מ.ר
____________________ ,מר/גב' _______________________ ,שזיהה/תה עצמו/ה ע"י
ת.ז .מס' __________________ ,ולאחר שהזהרתיו /ה כי עליו/יה להצהיר את האמת ,ויהיה /
תהיה צפוי /ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה
וחתם/מה עליה בפני.

חתימה

חותמת

