בקשה להתקבל כחבר – "תאגיד"
שם החברה_________________ :
ארגון  __________ :אגף(___________:חובה למלא :אגף בניה חוזית ,יזמות בניה ,תשתיות)
הטופס הועבר להתאחדות בתאריך_________ :
פרטי התאגיד:
ח .פ .

שם התאגיד

רחוב

ת .ד .

עיר

מיקוד

טלפון משרד

פקסימיליה

פלא  -פון

נייד נוסף

כתובת דוא"ל:

פרטי רישום בפנקס הקבלנים:
מס' רשיון קבלן

מס' רשיונות נוספים

סיווג

סיווג

פרטי המייצג כלפי הארגון :
שם משפחה

שם משפחה קודם

שם פרטי

מס' ת.ז.

תאריך לידה

שם האב

שם האישה

מצב משפחתי

מיקוד

טלפון בית

כתובת פרטית :רחוב

עיר

כישורים מקצועיים( :מהנדס  /הנדסאי  /אדריכל  /עו"ד  /רו"ח וכד')

תאריך ההצהרה :
______________

חתימה וחותמת התאגיד:
___________________

אנו הח"מ ,מבקשים להתקבל כחברים בארגונכם ומקבלים על עצמנו להישמע לתקנות הארגון
ולמלא אחר כל החלטות הארגון שתתקבלנה באסיפה הכללית ,בועד הארגון ובשאר מוסדותיו
בגבול סמכותם לפי התקנות.
אנו מתחייבים לשלם את כל מיסי החבר המוטלים ,או אשר יוטלו בעתיד ,על חברי הארגון.
הננו מצהירים כי ידוע לנו כי ארגונכם הינו/ה חבר/ה בהתאחדות הקבלנים והבונים בישראל.
והננו מתחייבים למלא אחר החובות המוטלות על חברי הארגון כתוצאה מחברות זו.
הננו מתחייבים לפעול בהתאם לכללי האתיקה המקצועית שאושרו ע"י ההתאחדות הקבלנים
והבונים בישראל.
הצהרת הקבלן:
"הנני/ו מצהיר/ים כי לא עברתי/נו עבירה/ות שיש בה/ן כדי לערער מהימנותו של קבלן לעבודות
הנדסה בנאיות וכי הנני/ו נוהג/ים בנוהג המקובל במקצועו של קבלן לעבודות הנדסה בנאיות,
כמפורט בתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד
למקובל) התשמ"ט – ."8811
יש לצרף לבקשה זו- :
א .רשיון קבלן בר תוקף מרשם הקבלנים.
ב .אישור מרשם החברות (דרך מברקה .)878
ג .אישור רואה חשבון – על בעלי המניות בחברתנו וכן שמות מורשי החתימה.
ד .אישור בעלי החברה למינוי נציגם בחטיבה  /בארגון.
הננו מצהירים כי כל האינפורמציה הכלולה בבקשה זו נכונים ומלאים.
ולראיה באנו על החתום:
תאריך :

חתימה וחותמת התאגיד:

_____________

___________________

נספח לבקשה להתקבל כחבר – "תאגיד"
שם התאגיד________________________ :
המלצות:
אנו החתומים מטה ,חברי הארגון ,ממליצים על קבלתו של מועמד/ת זה/ו כחבר/ה בארגון.
______________________

חתימה ______________________

שם :

שם _______________________ :

חתימה ______________________

לשימוש משרדי הארגון
הבקשה התקבלה בתאריך ___________

הערות __________________ :

המועמד רואיין בתאריך ____________

הערות _________________ :

החלטת הועדה :לקבל  /לדחות
הועבר לאישור ההתאחדות בתאריך __________________ :
________________________
חתימה וחותמת הארגון
לשימוש משרדי ההתאחדות

הבקשה התקבלה בתאריך_________________________ :
(חותמת)
70707

