
,מחפודאפרת ' אינג
אגף רגולציה-מנהלת אגף מכוני בקרה 

:הליך הרישוי

עבודת עורך הבקשה בהליך  מכון בקרה
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רקע על מכוני בקרה

https://youtu.be/cen_unpOzNo

https://youtu.be/cen_unpOzNo
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?איך כל זה התחיל

2001
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אסון ורסאי
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זיילרועדת  -ועדת חקירה ממלכתית 
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זיילרממסקנות ועדת  

הקמת מרכזי בדיקה מקצועיים

המבנהתכנוןלבקרה על 

הבנייהביצועו
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?מה זה בעצם מכון בקרה 

.שמרכז עסקיו בישראל, גוף פרטי•

.חברה שהתאגדה לצורך הקמת מכון בקרה וכל עיסוקה הוא הפעלת מכון בקרה•

.י הרשות להסמכת מעבדות"הוסמך ע•

.   התכנון בהתאם לתקנות מכוני בקרהמינהל בפיקוח •

,  ביטוחים, העדר רישום פלילי, איסור על ניגוד עניינים: חובות נוספות מכוח החוק•
'הון עצמי וכו, ערבויות

.מחויב באתר אינטרנט ולפרסם את פרטיו לרבות רישיון שניתן לו•

.מחליף את הגורמים המאשרים בכתובת אחת•
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מבנה מינימלי של מכוני בקרה

מנהל בקרת 
תכן

בקר  
מנהל 

תיק

מנהל המכון

מנהל 
בקרת ביצוע

בקר  
מנהל 

תיק

בקר  
מנהל 

תיק

בקר  
מנהל 

תיק

בקר  
מנהל 

תיק

בקר  
מנהל 

תיק

בקר  
מנהל 

תיק

בקר מורשה 
מיגון

מומחה
קונסטרוקציה

בקר מורשה 
הגנת הסביבה

בקר מורשה 
כבאות

בקר מורשה 
בריאות
,  בשלב הראשון של כניסת החוק לתוקף

.לא תהיה חובת העסקה של בקרים מורשים אלה

צוות  
אדמיניסטרציה
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רשימת מכוני בקרה פעילים

:ולא משנה היכן המיקום הגיאוגרפי, מכוני הבקרה מחויבים לקבל כל בקשה המופנית אליהם

מיקוםשם מכון הבקרה

תל אביבמ "בעאלפאסייטמכון בקרה 

ירושליםמ"מכון בקרה ניסים שוקר בע

יבנהמ"מכון בקרה איי אי אס בע

פתח תקווהמ"מכון בקרת הבניה הישראלי בע

תל אביבמ"בקרת בנייה בע" דע-גאו"בקרה מכון

כנאכפר מ"מכון הבקרה הארצי בע' אנג

https://www.gov.il/he/Departments/General/approved_control_institutes

https://www.gov.il/he/Departments/General/approved_control_institutes
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בקרה הנדסית-מטרות מכוני בקרה 

מעלה את רמת התכנון של המתכננים ואיכות  –בדיקה מקצועית של נספחי התכן •
הביצוע של הקבלנים  

על ידי קיבוץ גורמים מאשרים במכון בקרהייעול הליכי הרישוי •

כלי עזר גם לעורך הבקשה-ותיאום תכנון וביצוע בתחומי התכן רשת ביטחון נוספת •

בחינה והתאמה  -על ידי עמידתה בהוראות התכן וקוד הבניה שיפור איכות הבניה •
לתקנים המעודכנים ביותר

(יועצים)מכון הבקרה אינו מחליף את עורכי המשנה 
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?באילו סוגי מבנים מטפלים מכוני הבקרה

(:מצטבר)חדשה למגורים בלבד בנייה רוויה 

לפחותיחידות דיור 6מבנה חדש המכיל •

לפחותקומות2מבנה בן •

(ממפלס הכניסה עד מפלס הכניסה לדירה העליונה)' מ29עד גובה המבנה•

הריסה ובניה מחדש–(2)38א "תמבקשות להיתר במסגרות 

,  06.07.2021תקופת ההיערכות הסתיימה בתאריך 
.כך שלא ניתן להודיע על ויתור, לחובהמכוני הבקרה נכנסים

ל ומתאימה לתכולה  "החל מהתאריך הנהמוגשתכל בקשה 
.מחוייבת להיכנס למכון בקרה
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-וילות טוריות
ד"יחקומות2ד "כל יח ד"יחד"יח ד"יחד"יחד"יח

!במבנה אחדד ומעלה  "יח6:  כלל
(  אין התייחסות למספר הכניסות)

מבנה 
בתזוזה 
אופקית

,  במידה ויש בבקשה סוג מבנה שאינו מתאים לבקרה במכון הבקרה
.הבקשה לא תופנה למכון בקרה

?באילו סוגי מבנים מטפלים מכוני הבקרה
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חלוקת תפקידים בין מכון הבקרה ורשות הרישוי

:עוסק בנושאי תכן הבנייה

בטיחות אש ומילוט

ניקוז ואיטום

יציבות וביסוס

איוורור

מיגון

:עוסקת בנושאים מרחביים

גובה בניין, קווי בניין

מגבלות מעטפת

פיתוח

שטח בניין

הפקעות, ערבויות

רשות רישוימכון בקרה

בקרת תכן  
( הנדסית)

בקרת ביצוע 
(הנדסית)

בקרה מרחבית

פיקוח מרחבי

היתר בניה

תעודת גמר

אישור תחילת 
עבודות
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?מתי נפגוש את מכון הבקרה בהליך הרישוי

בקרה מרחבית

הפקת
היתר

הגשת בקשה  
החלטהלהיתר

תעודת גמר

הפקת  
תעודת גמר

אישור תחילת  
עבודות

התייחסות  
למכון בקרה  

בתיק המידע  
והנחיות  

לבקרת תכן   

העברת הבקשה  
למכון הבקרה

ד "חווקבלת 
מסכמת  

ממכון  
הבקרה

קבלת הודעת  
קליטה ממכון  

הבקרה

ד  "קבלת חוו
מסכמת  

ממכון הבקרה

ליווי הביצוע  
במקביל לפיקוח  

של הועדה

מהלך הביצועתחילת עבודותבקרת תכןמידע

06.07.21מתאריך 
לא תקבל הועדה  

הודעת ויתור
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לשון ההודעה של רשות הרישוי–בתיק המידע 

עולה כי על  , לאור הנתונים שנמסרו בבקשה למידע , שימו לב "

בבקשות  . חובת בקרה במכון בקרההבקשה להיתר תחול 

.המתאימות למכון בקרה אין צורך לפנות לכבאות ולפיקוד העורף

מכון הבקרה רשאי לדרוש נספחי תכן נוספים בהתאם לסוג  

,  בקשה להיתר(מתוקף תקנות התכנון והבניה, הבנייה

"1970-ל"תש, (ואגרותתנאיו
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בקרה מרחבית בוועדה המקומית

בקרה מרחבית
הגשת בקשה  

להיתר
החלטת הועדה  

המקומית

י הועדה המקומית ועורך הבקשה"ע
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החלטת ועדה-תהליך עבודה 

פיקוד העורף
(א"הג)

הרשות הארצית  
לכבאות והצלה

!!!לפנות לקבלת אישור מגורמים אלה  אין



19

.ברשות רישוי הבקשה עוברת למכון בקרה לאחר החלטת רשות רישוי

!אין לבצע שינויים מרחביים לאחר קבלת החלטה

בהליך הקלות
שהבקשה תוקנה , ימים30המהנדס יאשר בתוך 

.מבחינה מרחבית כנדרש
למבקש הבקשה ועורך  הודעהישלח , לאחר מכן

.כי ניתן לעבור למכון הבקרה, הבקשה

החלטת ועדה-תהליך עבודה 
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הבקשה לאחר הבקרה המרחבית–תהליך עבודה 
.הבקשה חוזרת לטיפולו של עורך הבקשה לצורך מינוי מכון בקרה•
-לאחר החלטת הועדה קיים שלב הביניים , בבקשה במסלול רישוי הקלות ושימוש חורג•

".עמידה בתנאי החלטת הועדה"
י "הבקשה תאושר ע, לאחר השלמת המסמכים בהתאם לדרישות בתנאי החלטת הועדה•

.  הועדה ותתקדם לשלב בקרת התכן לטיפולו של עורך הבקשה לצורך מינוי מכון בקרה
".המשך לבקרת תכן"על עורך הבקשה להיכנס לטופס הבקשה וללחוץ על •
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בחירת מכון בקרה ברישוי זמין–תהליך עבודה 

מערכת רישוי זמין  

מעבירה אוטומטית למכון הבקרה  
החלטת ועדה את  לאחר הנבחר 

: החומרים הבאים

כולל תכנית  –בקשה להיתר ▪
ראשית מעודכנת וחוזה  

התקשרות עם מכון בקרה

טופס החלטה באישור בתנאים  ▪
כולל תכנית ראשית שעליה  –

ניתנה ההחלטה

תיק מידע להיתר▪

לטעון את מסמכי התכן לבדיקה, עימולצרף את חוזה ההתקשרות , יש לבחור את מכון הבקרה
. ניתן להזין גם תכנית ראשית מעודכנת לאחר ההחלטה, ובמידה ויש
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שליחת הבקשה למכון הבקרה–תהליך עבודה 
. האחרון ולשלוח את הבקשהלטאביש להמשיך , לשליחת הבקשה למכון הבקרה

.הבקשה לא תישלח למכון הבקרה, ללא אישור ושליחה
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שלב בקרת התכן במכון הבקרה–תהליך עבודה 
"בקרת תכן במכון הבקרה"-בשלב זה יתעדכן סטטוס הבקשה ל
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בקרת תכן
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בקשה לבקרת תכן-תהליך בקרת תכן במכון הבקרה 

,  עורך הבקשה יערוך בקשה לבקרת תכן ויגיש אותה למכון הבקרה באופן מקוון
:כדוגמת, בתקנות מכוני בקרה39בציון הפרטים והמסמכים כמפורט בתקנה 

רשות הרישויהחלטת•

כולל תכנית ראשית ותכנית פיתוחקובץ הבקשה להיתר •

הנדרשיםנספחי התכן •

מינויים•

בדבר התאמת  , עורך בקשה או עורכי משנההצהרות•

נספחי התכן לתכנית ראשית והחלטת רשות רישוי

להיתר כולל מסמכים שנדרשומידע•

ימים5–בדיקת תנאי סף 
הגשת בקשה  
למכון בקרה

קליטת הבקשה 
במכון הבקרה
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תהליך בקרת התכן במכון בקרה

זמן תיקונים אחרון 
והגשה סופית למכון

קליטת הבקשה  
במכון הבקרה

ריכוז ההערות  
ח ביניים"והפקת דו

היתר  
בניה

הנפקת חוות דעת  
מסכמת לבקרת תכן

י בקר  "בדיקה חוזרת ע
מנהל התיק

ימים5ימים15

ימים30

לרבות  , תיקון הבקשה על ידי עורך הבקשה
תיקונים מול המכון  

(  בתקנות מכוני בקרה92תקנה -הוראת מעבר)

י  "בדיקה ראשונית ע
בקר מנהל התיק

ימים21+ 

(הוראת מעבר)ימים 21+ ימים 30

ימים10
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עקרונות הבקרה

,  התקנות והתקנים, לעמידה בדרישות והוראות החוקובקרה תהליכית בדיקה מדגמית "

"להבטחת יציבות ובטיחות הבניין ובטיחות המשתמשים בו

קיום תכניות

תוצאות בדיקות מעבדה

מינוי אנשי מקצוע

קיום מסמכים ונספחים

בדיקה הנדסית מדגמית

מבוססת על ניהול סיכונים

,  הנחות יסוד
פרמטרים ושיטה

בדיקת חישובים מדגמית  
וניתוח תוצאות, בעת הצורך

בקרה תהליכית בקרה מדגמית

אדריכל, איציק אטינגר
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בקרה מדגמית–תחומי התכן במכון בקרה 

ביסוס ויציבות מבנים
,  ומסלעותדיפוניםלרבות קירות תומכים  

עמידה במצב גבולי והטרחות

אקוסטיקה

הגנת המבנה והשוהים בו  
מזיקים  , מפני חומרים מסוכנים

ומזהמים

אוורור 
,       פינוי אויר מזוהם, פינוי עשן

אוורור נוחות תרמית  

תברואה
לשמירת תנאים סניטאריים  

.לאספקת מים ראויים לשתייה

איטום
למניעת חדירת מים ורטיבות

ניקוז
למניעת שיטפונות ולאבטחת    

.השהיה וחלחול

בטיחות המשתמש
,  מהתקלות, מהחלקה, מנפילה
.  מכוויה

מיגון
.מפיצוץ הדף ורסיסים

מילוט וכיבוי אש
אמצעי כיבוי  , חילוץ והצלה, מילוט
וגילוי
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בקרה תהליכית–תחומי התכן במכון בקרה 

תרמי

קרינה

בטיחות חשמל

אסבסט

נגישות
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מסמכי עזר למתכננים–תהליך בקרת תכן במכון הבקרה 

:תחומי תכן5-התכנון הכין מסמכי עזר לעורכי משנה במינהל 

נספחי התכן  כל , במצב בו מתקיימת בקרת תכן במכון בקרה, שימו לב

.ויהיו תואמים לגרסה האחרונה של הבקשהביחד יוגשו למכון הבקרה  

!אין להגיש בשלב זה נספחים לבדיקת הוועדה

ביסוס מבנים•

יציבות מבנים•

ניקוז•

תרמי•אוורור•
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לא תקינה/ תקינה –חוות דעת מסכמת לבקרת תכן
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?מה כוללת חוות הדעת המסכמת לבקרת תכן

:חוות דעת מסכמת של בקרת התכן תכלול

חוות דעתם של הבקר המומחה והבקרים המורשים ואישורם ככל שנדרש1

(מבחינה הנדסית)פירוט שינויי התכן במהלך בדיקת התכן 2

וחוסריםליקויים , במידה וחוות הדעת אינה תקינה יש לרשום מה הממצאים3

4
המלצה לרשות הרישוי בדבר קביעת תנאים למתן היתר  , במידה וחוות דעת תקינה

ככל שיידרש, אישור תחילת עבודות ותעודת גמר, בניה
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הזנת חוות דעת מכון הבקרה ברישוי זמין
ח מכון הבקרה לבקשה"על עורך הבקשה להזין את דו, בתום בקרת התכן במכון הבקרה
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הצהרת עורך הבקשה על שינויים מרחביים
נדרש עורך הבקשה להצהיר על שינויים בבקשה  , ח מכון הבקרה לבקשה"לאחר צירוף דו

(י רשות הרישוי"ביחס לבקשה שאושרה בתנאים ע)להיתר במהלך בקרה התכן 



36

י מהנדס הועדה"בחינת השינויים המרחביים ע

המהנדס יבחן אם השינויים המרחביים שנערכו בבקשה עומדים 

.  בתנאי ההחלטה

במקרה בו  בשל השינויים שנערכו בבקשה היא אינה עומדת עוד  

יודיע על כך לעורך הבקשה ולמבקש ההיתר בתוך  , בתנאי ההחלטה

.ימים ויציין כי נדרשת הגשת בקשה חדשה להיתר15

.בכל מקרה יש לשלוח העתק הודעה זו למכון הבקרה
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דוגמאות לממצאים בבקרה באתר בשלב התכן

ניקוז
25עובי תקרת הבטון משתנה בין . פתרון ניקוז של תקרת החניון לא ישים 

נתונים אלה  .לא נלקח בחשבון שכבת איטום וגמר הרצפה  .מ"ס15מ ל "ס
של צינור  4" קוטר .לא מאפשרים לנקז את השטח הפתוח מעל לחניון

.איננו מספיק,ניקוז אחד המוצע לניקוז כל משטח הבטון

אוורור

בדיקת חציית 
תשתיות מתחת 

לקווי ביוב  
בעומקים רדודים

תברואה

חישוב סטטי
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בקרת ביצוע
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?מתי תתקיים בקרת ביצוע במכון הבקרה

במכון בקרה  בקרת תכןכל פרויקט שעבר 

במכון בקרהבבקרת ביצועמחויב להמשיך 
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בקשה לבקרת ביצוע-תהליך בקרת ביצוע במכון הבקרה 
האחראי לביקורת על הביצוע יערוך בקשה לבקרת ביצוע ויגיש אותה למכון הבקרה 

,  בתקנות מכוני בקרה48בציון הפרטים והמסמכים כמפורט בתקנה , באופן מקוון
:כדוגמת

היתר•

משוער לפרויקטלוח זמנים •

שמסומן עליו מתווה הבנייןמפת מדידה •

(אם נדרש)תכנית ארגון אתר •

אשר נקבעו בהיתר  צרופות ומסמכים , נספחים•

בדיקות מעבדה•

תכניות עבודה•

.עורכי בקשה ועורכי משנה להתאמת הנספחים להיתר ולנספחי התכןהצהרות•

של כל מי שנדרש בפיקוח עליוןתכנית ביקורים •
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אישור תחילת עבודות

פעולות 
באחריות 

מכון 
בקרה

פעולות 
באחריות 

ועדה 
מקומית

אשר מתבססת על בקרת התכן בשלב לתוכניות העבודה בקרה •
כלומר בדיקה . ומתייחסת למרכיבים שלא פורטו בשלב ההיתר, ההיתר

.1:50מדגמית ומקומית של תכן הבניה ברמת פירוט 
.רשימת בדיקות מעבדה ואישורי התקשרות, הצהרות, מסמכיםבדיקת •
(.במידה ונדרש)בשלב ההיתר השלמות תכן  •

(ימים15)בקרת תכניות ביצוע 

:י האחראי לביקורת על הביצוע"בדיקת חומרים שהועברו לוועדה ע
אישור התקשרות עם מכון בקרה וקליטת הבקשה לביצוע•
אישור על מינוי האחראי לביקורת על הביצוע בידי בעל ההיתר   •
קובץ מפת מדידה שמסומן עליו מתווה הבניין בצירוף העתק אישור מודד  •

מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין במגרש עצמו
הודעה בדבר מינויים של בעלי תפקידים לביצוע העבודה•
צרופות ומסמכים אשר נקבעו בהיתר  , נספחים•

היתר בניה
אישור תחילת 

עבודות
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שינוי בתקנות-תכנית ארגון אתר 
.ארגון אתר יהיה באחריות הועדה המקומית ולא מכון הבקרה: בעתיד הקרוב

,  גדרות, סימון עצים, שילוט, תנועה: תכנית ארגון אתר עוסקת בעיקרה בהיבטים מרחביים
'מיקום מבנים זמניים באתר וכו
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אישור תחילת עבודות

מכון הבקרה מודיע  
לרשות הרישוי על הקליטה

:מכון הבקרה מצרף להודעה לרשות הרישוי

עד לשינוי חקיקה–תכנית ארגון אתר ▪

לוח זמנים משוער לביצוע הפרויקט▪

,  חוות דעת מכון בקרה לביצוע בשלבים▪

.אם הוגשה בקשה לכך

קובץ של אישור תחילת עבודות  
יועבר למכון הבקרה

תנאים -אישור תחילת עבודה 
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טופס הודעה לרשות הרישוי ממכון הבקרה

מהווה תנאי להוצאת  
אישור תחילת עבודות  
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במקרה בו החלה העבודה באתר הבניה מבלי שהתקבלה הודעת  

מיידיהועדה צריכה להוציא צו הפסקת עבודה , מכון בקרה כנדרש

שהוא ביצע את כל הפעולות הנחוצות  , עד לקבלת אישור המכון

.והושלמו כל הדרישות של מכון בקרה לבקרת הביצוע

תחילת עבודות ללא אישור מכון בקרה
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הגופים הראשיים הפועלים במהלך הביצוע

בקרה מרחבית-מפקח הרשות 

פיקוח עליון-עורכי בקשה 

אחראי לביקורת על הביצוע

בקרה הנדסית–מכון בקרה 

אחראי לביצוע השלד

אישור תחילת 
עבודות

תעודת גמר
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י מכון הבקרה  "ע–תכנית ביקורים באתר הבניה

ימים ממתן אישור תחילת  5תוך , מכון הבקרה יכין תכנית ביקורים משוערת באתר•
.עבודות

באיזה שלב של הבניה ותאריכים  , אלו אלמנטים נבדקים: תכנית הביקורים תכיל•
.משוערים לביקור באתר

.בהתאם לאופי המבנה ולמורכבות שלו, תכנית הביקורים תיקבע לפי ניהול סיכונים•

?מה מכון הבקרה בודק בביקור באתר 

בקרה הנדסית מדגמית תוך ניהול סיכונים▪

(תו תקן או אישור ספק)בדיקת חומרים ומוצרי בניה ▪

הסמכות והצהרות, בדיקת אישורי מעבדות▪

לדוגמה הרצת מערכות, בדיקת תפקוד כולל▪
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סימון העמדת הבניין▪

(בניה חדשה ובתוספת בניה על הקרקע)

.גמר הקמת שלד▪

.גמר בניה▪

:בקרה נוספת לפי דרישה במקרים הבאים
התפטרות אחראי לביקורת על הביצוע או  ▪

.מבצע הפיקוח העליון

.קבלת הודעה בדבר הריסת המבנה▪

(אי תיקון ליקויים)קבלת הודעת מכון הבקרה ▪

לפני תחילת ביצוע העבודות▪

במהלך ביצוע עבודות הביסוס▪

במהלך איטום בניה בתת הקרקע▪

במהלך בניית שלד הבניין▪

גמר שלד▪

,  הפעלת מערכות ועבודתם במשולב▪

.לרבות עבודות גמר במבנה

בקרה הנדסית על ידי מכון הבקרה בקרה מרחבית על ידי מפקח רשות הרישוי

באתר בניה במהלך הביצועחובהביקורי 
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ביקורים חוזרים של מכון בקרה באתר הבניה

והתאמת העבודה , לשם בקרה על תיקון ליקוי שנמצא בביקור קודם•
וזאת אם לא ניתן לדחות את הבקרה כאמור למועד הביקור , לדרישות התכן

או כי דחיית , הבא שכן מצא שקיים סיכון ממשי ומיידי למבנה או לסביבתו
;הביקור עלולה לפגוע ביכולת לבקר את תיקון הליקוי

או בשל החלטת בעל  , או צו שיפוטימינהליעם הפסקת עבודה בשל צו •
ובסמוך לאחר  , ימים45ההיתר להפסיק את העבודה באתר לתקופה העולה על 

;המשך ביצוע העבודות במקרים כאמור

במקרים שבהם ביקש בעל ההיתר לבצע  בסוף כל שלב ובתחילת השלב הבא •
או שנכתב בהיתר כי על העבודה להתבצע  , את העבודות נושא ההיתר בשלבים

;בשלבים

.בנושא תכן הבנייהלפי בקשה מנומקת ומפורטת של מהנדס הוועדה •

:מכון בקרה יבצע ביקורים חוזרים לשם בקרת תיקון ליקויים וביקורים נוספים במקרים אלה
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( 89תקנה )בקרה לפי דרישת מהנדס הועדה 

רשאי הוא  , נסיבות מיוחדות המצדיקות זאתסבר המהנדס כי מתקיימות 

לבקש ממכון בקרה לחוות את דעתו במסגרת בקרת תכן או בקרת ביצוע  

,  הקשורים בבטיחות המשתמש88בנושאי תכן הבנייה כאמור בתקנה 

ובלבד שיש בכך משום השפעה על הסביבה או על , בבטיחות וביציבות הבניין

.שלום הציבור ובריאותו
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דוגמאות לממצאים בבקרה באתר בשלב הביצוע

ביסוס

בידוד  
תרמי  

קורות ועמודים ללא בידוד 
איננו תואם תקן  –תרמי 
1045

במעבר התקרה מקומה לקומה  
נדרש השלמת בידוד –מבוטן 

אקוסטי לאורך המלא של הקולטן

אקוסטיקה
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תעודת גמר

כי ביצע , מכון בקרה יעביר לרשות הרישוי חוות דעת מסכמת•

.  בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה

חוות הדעת תכלול במידת הצורך פרטים הטעונים השלמה  •

.כמפורט בבקשה לקבלת תעודת גמר
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לא תקינה/ תקינה –חוות דעת מסכמת לבקרת ביצוע| 
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?מה כוללת חוות הדעת המסכמת לבקרת ביצוע

:חוות דעת מסכמת של בקרת ביצוע תכלול

פירוט הביקורים שביצע מכון הבקרה1

2
,  במידה ולא תקין יש לרשום מה הממצאים, מסקנות של בקרים ובקרים מורשים

.  ליקויים וחוסרים

מעבדה שערך עורך הבקשה ובדיקות נוספות אם נדרשותוצאות רשימת בדיקות3

בתכניות עבודה במהלך ביצוע העבודותפירטו שינויי התכן אם בוצעו4

אם נדרשת, המלצה לרשות הרישוי בדבר קביעת תנאים למתן תעודת גמר5
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אגרות בין היזם למכון הבקרה חוק ותקנות  –אגרות מכוני בקרה 

:לחוק התכנון והבנייה כו158סעיף 

הטבה או תמורה אחרת , עמלה, לא יקבל מכון בקרה כל תשלום"
..."   למעט האגרה שנקבעה

:2018–ח"התשע, (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו)תקנות התכנון והבנייה –69סעיף 

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

:מצגת חישוב אגרות

https://www.gov.il/he/departments/guides/fees_payments_planning_constructions?chapterIndex=4

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/fees_payments

: טבלת אגרות

https://www.gov.il/he/departments/guides/fees_payments_planning_constructions?chapterIndex=4
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/fees_payments
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בין היזם למכון הבקרהשלבי גביית תשלום אגרות  

התקשרות  
עם מכון  
הבקרה 
לביצוע  

בקרת תכן

1אבן דרך 

65%-כ35%-כ

40%

עם הגשת  
בקשה  

להנפקת  
דוח מסכם 

לבקרת  
הביצוע  

4אבן דרך 

30%

הזמנת מכון 
הבקרה 
לביצוע  
בקרה 

בשלב גמר  
שלד  

3אבן דרך 

30%

התקשרות  
עם מכון  
הבקרה 
לביצוע  
בקרת 
ביצוע

2אבן דרך 

בקרת ביצועבקרת תכן

100%
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?מה נמצא באתר מינהל התכנון

https://www.gov.il/he/departments/topics/construction_licensing_information_exchange

https://www.gov.il/he/departments/topics/construction_licensing_information_exchange
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?התכנוןמינהל מה נמצא באתר 

עבודת עורך הבקשה בהליך מכוני בקרה–מצגת לעורכי בקשה •

ממשקי העבודה בין רשות הרישוי והמפקח מטעמה לבין מכוני בקרה-מצגת •

סרטון הסברה על מכוני בקרה•

"קוד הבניה"אוגדן תקנות תכן הבניה •

מצגת חישוב אגרות מכוני בקרה•

מפרטי בקרה•

טפסים בהליך הרישוי•

מאגר שאלות ותשובות•

נהלים•

מידע משפטי•

זיילרח  "דו•
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מרכז תמיכה ארצי

:הנושאים להם יינתן מענה במרכז התמיכה
.שימוש נכון בטפסי העבודה מול מכוני בקרה•

.פעולות נדרשות וסדרן בתהליך•

.תשלומים נוספים ושלביותם, אגרות•

.מסמכים נדרשים בכל שלב ושלב•

.תכולת נספחי התכן•

.אופן שליחת מסמכים•

.שליחת מסמכי תבנית ככל שחסרים לעורך הבקשה•

.ריכוז והעברת פניות ציבור ותלונות על מכוני בקרה•

service@iplan.gov.il

074-7697777
8:00-17:00

mailto:service@iplan.gov.il


66

תודה על ההקשבה  

!ושיתוף הפעולה

התכנוןמינהל , אגף מכוני בקרה


