
עבודה מול מכון בקרה
מ"ניסים שוקר מכון בקרה בע



2001אסון ורסאי 

:  קבעהזיילרועדת 

מכוני בקרה בישראל הומלצה  הקמת 
י ועדת החקירה הממלכתית לעניין "ע

בטיחות מבנים ומקומות המשמשים  
...  את הציבור

השלמת החקיקה והקמת מכוני בקרה  
.עשויים למנוע את האסון הבא



בקרה הנדסית

-רשת ביטחון נוספת ותיאום תכנון וביצוע בתחומי התכן

כלי עזר גם לעורך הבקשה

שיפור איכות הבניה על ידי עמידתה בהוראות התכן  

בחינה והתאמה לתקנים המעודכנים ביותר-וקוד הבניה

מעלה את רמת –של נספחי התכן מקצועיתבדיקה 

התכנון של המתכננים ואיכות הביצוע של הקבלנים 

י קיבוץ גורמים מאשרים במכון בקרה"ע–ייעול הליכי הרישוי 

בקרת התכן במכון הבקרה מתבצע במקביל לכלל התוכניות 

של  " סופרפוזיציה"על ידי . המוגשות על ידי עורכי הבקשה

תמיד טוב שיש  . התוכניות ניתן לגלות אי התאמות עוד בשלב התכן

.עוד זוג עיניים מתבוננות



הרישויחלוקת תפקידים בין מכון הבקרה ורשות 

הפרדה בין בקרת התכן  
והבקרה המרחבית

מכון בקרה

בקרת תכן  
+

ובקרת ביצוע

רישוירשות

בקרה מרחבית
+

פיקוח מרחבי

היתר בניה

תעודת גמר
+

אישורהמלצה



סוגי מבנים שמטופלים במכון הבקרה בשלב הראשון
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:לחוק התכנון והבניה122' תיקון מס

בקרת תכן ובקרת ביצוע במכון בקרה יתקיימו בבקשות  

:להיתר העומדות בתנאים הבאים

.בנייה רוויה חדשה למגורים בלבד•

.יחידות דיור לפחות6מבנה חדש המכיל •

.קומות לפחות2מבנה בן •

.גובה' מ29גובה המבנה עד •

הריסה  –( 2)38א "בקשות להיתר במסגרות תמ•

.ובניה מחדש



?מתי נפגוש את מכון הבקרה בהליך הבנייה

:בשלב הרישוי•
למסמכי הבקשה להיתרבקרת תכןעריכת •
המלצה לרשות הרישוי על מתן היתר בניה•

:בשלב אישור תחילת עבודות•
לתוכניות העבודה טרם קבלת אישור תחילת עבודותבקרת תכן משלימה עריכת •
המלצה לרשות הרישוי על מתן אישור תחילת עבודות•

:בשלב הביצוע•
על תהליך הבניהבקרת ביצועעריכת •
המלצה לרשות הרישוי על מתן תעודת גמר•



?מה הם תחומי הבקרה במכון הבקרה
אי ום

ל ניעת חדי ת י ים ו  יבות•

ניקוז

ל ניעת שי פונות ולאב חת •
השהיה וחלחול

אקוס יקה

• ח אקוס י  אוש  "על פי דו

ק ינה

חש ל

אסבס 

חו  ים  סוכנים

נגישות

א גון את 

היב י הגנת סביבה וב יחות•

ביסוס  בנים

• ל בות קי ות תו כים דיפונים 
ו סלעות

יציבות  בנים

• לע ידה ב צבים גבוליים ובה  חות 
תקניות

 ילו  וכיבוי אש

 ילו  חילוץ והצלה 

א צעי כיבוי גילוי 

 יגון

אוו ו  

• אוו ו  , פינוי אוי   זוהם, פינוי עשן
נוחות ת  ית 

תב ואה

• לש י ת תנאים סני א יים 

• לאספקת  ים  אויים לשתיה 

בקר  

מנהל 

תיק

חוות דעת  

מסכמת

בקרה תהליכית

בקר מורשה 

בקר מומחה יציבות



גורמים מאשרים שמכון הבקרה מחליף

פיקוד העורף
(א"הג)

הרשות הארצית  
לכבאות והצלה

12

34

:  בשלב השני

:  בשלב הראשון

בקרים מורשים לבטיחות אש43 בקרים מורשים למיגון30



?  עובדאיך זה 

לוח זמנים–תהליך בקרת התכן 

בקר מנהל תיק-בקרה ראשונית כוללת

1
5

התייעצות עם הבקרים

ריכוז הערות והפקת דוח ביניים

י עורכיה"תיקון הבקשה ע

מקצה תיקונים והגשה סופית

י הבקר"בדיקה חוזרת ע

אישור הבקרים המורשים

שליחת דוח מסכם  

בדיקת תנאי הסף וקליטת הבקשה במכון

2
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הגשת הבקשה לבקרת התכן

הודעה על התקשרות במערכת רישוי זמין התקשרות עם מכון הבקרה

5



?  איך זה עובד

לוח זמנים–אישור תחילת עבודות

קליטת ואישור הבקשה במכון  

"בקרת תכן משלימה"

המלצת מכון הבקרה לרשות הרישוי על מתן אישור  

לתחילת עבודות  

י עורך הבקשה"תיקון ההערות ע

הערות מכון הבקרה

מילוי תנאי סף והגשת הבקשה לבקרת ביצוע  

,  פרוגרמת בדיקות מעבדה, לרבות תכניות עבודה

הצהרות ומסמכים מקצועיים

1
5

1
5

עורך הבקשהמכון הבקרה



?  איך זה עובד

לוח זמנים–תהליך בקרת ביצוע 

עורך הבקשהמכון הבקרה

פ הפרוגרמה בתאום מראש"ביקורי ביצוע ע

ביקור מסכם

י עורכי הבקשה"ע AS MADEהכנת תכניות 

י עורך הבקשה"הגשת הצהרות ע

הפקת דוח מסכם  

החלטת המכון-והמלצה לרשות הרישוי

ביקור התנעה

2
0

הכנת פרוגרמת ביקורים בתאום עם המפקח  

קבלת אישור תחילת עבודות מרשות הרישוי



כמה זה יעלה לנו

ידי ביצוע על עם כניסה לתוקף החוק המחייב הליך בקרת תכן ובקרת 
הבקרהמכוני 

-ח"התשע, (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו)תקנות התכנון והבניה –69סעיף 
תשלום למכון בקרה–' פרק ז, 2018

לפי תעריפים  , לפי העניין, מכון הבקרה יגבה אגרות בעד בקרת התכן או בקרת הביצוע"
".שנקבעו בתוספת החמישית

:לחוק התכנון והבנייהכו158סעיף 
הטבה או תמורה אחרת למעט האגרה  , עמלה, לא יקבל מכון בקרה כל תשלום"

..."שנקבעה



מועדי תשלום אגרה

(מסך התשלום למכון הבקרה35%אגרת בקרת התכן מהווה ): בקרת תכן

.של אגרת בקרת התכן100%למתן שירותי בקרת תכן תשולם התקשרות בהסכם בעת 

(מסך התשלום למכון הבקרה65%אגרת בקרת הביצוע מהווה ): בקרת ביצוע

.מהאגרה הקבועה30%למתן שירותי בקרת ביצוע תשולם אגרה בשיעור בעת התקשרות בהסכם 

.מהאגרה הקבועה30%תשולם אגרה בשיעור בעת הזמנת מכון הבקרה לביצוע בקרה בשלב גמר שלד 

40%–לבקרת הביצוע תשולם יתרת האגרה בעת הגשת בקשה להנפקת חוות דעת מסכמת 



–מנהל מכון הבקרה ניסים שוקר 

שפנגנטלהוגו ' אדר

וכל צוות הבקרים במכון הבקרה
בנושאהבהרה עומדים לרשותכם לכל 


