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הנדון :הנחייה לרשויות הרישוי – תחילת עבודה עם מכון בקרה

מסמךזההינוהנחייהראשוניתלרשויותהרישוי,לקראתתחילתעבודתםשלמכוניהבקרההצפויים
לקוםבחודשהקרוב,והואכוללאתהנושאיםהנוגעיםלממשקשביןמכוןהבקרהלרשותהרישוי .

רקע  -חובת בקרה במכון בקרה:
בתיקון055לחוקהתכנוןוהבנייהנקבעכיעדיום0.0.5101(אומועדמוקדםיותראםשרהאוצרקבעבצו)
(להלן–תקופתההיערכות),יחולולגביביצועבקרהבמכוןבקרההוראותאלה :
 .0מכוןהבקרהיבצעבקרהבבקשהלהיתרשעניינהבנייהחדשהלמגוריםבלבד(לאבניינימגורים
עםעירובשימושים)הכוללתלפחות6יח"דבמבנהאחדבשתיקומותלפחותשאינורבקומות(עד
51מטרגובה).
 .5עלהמהנדסלהודיעלעורךהבקשהבמסגרתהמידע,עלהחובהלבצעבקרהבמכוןבקרהועל
האפשרותלבחורכיעלהבקשהלאתחולחובתבקרהבמכוןבקרה.במקרהזהיחולוהוראות
תקנות04ו02-לתקנותהרישוילענייןבקרתהתכן.
 .3אםלאנמסרההודעהכאמורבמסגרתהמידע(ביןהיתרלגבימידעשנמסרלפנישתיקון055לחוק
נכנסלתוקפו),ישלמסורבמועדהגשתהבקשהלהיתראתההודעהבדברחובתבקרהבמכוןבקרה
ואפשרותהבחירההנתונהלמבקשהבקשהכאמורלעיל.
 .0מגישבקשהלהיתררשאילבחור,בתוךשבועייםמיוםשהגישאתהבקשהלרשותהרישוי,אם
תחולעלהבקשהבקרהעלידימכוןבקרהאולא.אםמגישהבקשהלאהודיעעלבחירתובתוך
שבועיים,(ימיםקלנדרים),מיוםהגשתהבקשהלהיתר,תחולעלהבקשהחובתבקרהבמכון
בקרה.
 .2יובהרכיחובתהבקרהבמכוןבקרה,אםחלה,הינההןלגביבקרתתכןוהןלגביבקרתביצועואם
לאחלהחובתבקרהבמכוןבקרה,מכוןהבקרהלאיבצעבקרתתכןובקרתביצוע.
 .6ישלצייןכיבמהלךתקופתההיערכותאגרותלמכוניהבקרהישולמובמלואןעלידיהמדינה.

לענייןזה,הגשתהבקשהלהיתר=הגשתהבקשהלפניבדיקתהתנאיםהמוקדמיםולאקליטתהבקשה .

מסירת מידע בתיק המידע:
עלמנתלייעלאתהתהליךולמנועעיכוביםמיותרים,מומלץכיבמסגרתהמידעלהיתרתימסרהודעה
כדלקמן: 
"לאורהנתוניםשנמסרובבקשהלמידע,עולהכיעלהבקשהלהיתרתחולחובתבקרהבמכוןבקרה.מגיש
הבקשהלהיתררשאילבחור,בהודעהשימסורלרשותהרישויבתוךשבועייםמיוםהגשתהבקשה,כיעל
הבקשהלהיתרלאתחולחובתבקרהבמכוןבקרה.
הודעה כאמור יש למסור ,ככל הניתן ,במסגרת הגשת הבקשה להיתר באמצעות מסמך המצורף לבקשה ".



הגשת נספחי תכן למכון הבקרה או לרשות הרישוי:
בנוסףלקבועבתקנה51(א)()02לתקנותהרישוייקבעובתקנותהתכנוןוהבנייה(הקמתמכוןבקרהודרכי
עבודתו),התשע"ח5102-(להלן–תקנותמכוניבקרה),נספחיהתכן(ותכולתם),שישלהגישלמכוןבקרה
ובהיעדרחובתבקרהבמכוןבקרה,יוגשונספחיםאלהלרשותהרישוי.כלהנספחיםהנדרשיםלהגשה
לרבותנספחיהתכןיפורטובתיקהמידע. 
יצויןכילגביבקשהלהיתרלבנייהצמודתקרקע,רבקומותאובנייהשאינהלמגוריםבלבד,לאתבוצע
בקרהבמכוןבקרהבשלבזהוישלהגישאתנספחיהתכןלרשותהרישוי. 
תקנותמכוניבקרהעדייןלאנחתמוויופצולאחרחתימתן.יובהרכיהתקנותייכנסולתוקףמידעם
פרסומן. 
להלן טבלת הנספחים לפי סוג המבנה:

נספחים

הערות

מגורים צמוד

בניה חדשה

קרקע

אחרת

נספחאוורור 





נספחבטיחותאש 





למעטלגביהיתריםכמפורט
בתקנה(02א)לתקנותרישוי
בניה,שבהםלאיוגשנספחאלא
בתכניתהראשיתיסומנו
האמצעיםלגילויוכיבויאש

נספחבידודתרמי 





לפידרישהבמידעלהיתר,
בחיקוקאותכנית 

דוחקרקעוביסוס 





חוותדעתאקוסטית 





נספחיציבות 







נספחמיגון 







לפידרישהבמידעלהיתר,
בחיקוקאותכנית


לפידרישהבמידעלהיתר,
בחיקוקאותכנית 

לפידרישהבמידעלהיתר,
בחיקוקאותכניתולפיסוג

נספחניקוז

הקרקעויעודה


נספחסביבתי 





לפידרישהבמידעלהיתר,
בחיקוקאותכנית 







פרשהטכניתבריאותית  

לפידרישהבמידעלהיתר,
בחיקוקאותכנית 

נספחתברואה 





בבנייןצמודקרקע–חתךביוב
בלבד 

תכניתשיקוםקרקע 





לפידרישהבמידעלהיתר,
בחיקוקאותכנית 


הודעות ממכון הבקרה לרשות הרישוי
מכוןהבקרהמחויבלמסורהודעותלרשותהרישויבשלבבקרתהתכןובשלביבקרתהביצוע .
החל מהקמת מכוני הבקרה ועד לקיומו של ממשק מלא בין מכוני הבקרה למערכת רישוי זמין ,רשות
הרישויתקבלהודעותממכוןהבקרהבאמצעותדוא"ל .
לצורךקבלתהודעותממכוןהבקרהעלרשותהרישוילהיערךבאופןמיידיכמפורטלהלן :

א .פתיחתמיילייעודילקבלתהודעותלשלבהתכןBakaratTehen@Tel-Aviv......:
ב .פתיחתמיילייעודילקבלתהודעותלשלביהביצועBakaratbitzua@Tel-Aviv.....:
ישלמסוראתכתובותהמייליםהללולמרכזהתמיכהעדיום02.0.02–Bnia@iplan.gov.il

להלן רשימת הודעות ופרסומים הנוגעים למכון הבקרה:

סוגהודעה 

סעיףבתקנותמכוני
בקרה 

למימודיעים 

הודעות כלליות 
החלטתהשרעלמתןרישיון 

פרסום באתר האינטרנט של מנהל  00
התכנון 
02(ב),(ג) 

החלטת השר לבטל ,להתלות פרסוםבאתרמנהלהתכנון 
רישיונו של מכון הבקרה או פרסוםבאתרמכוןהקרה 
מכון הבקרה ישלח הודעה לרשות
לשנותתנאימתנאיהמכון 
הרישוי 

הפסקתטיפולבבקשהבשלקיום שליחתהודעהלרשותהרישוי,למבקש  53
ההיתראולבעלההיתר 
ניגודעניינים 
אתראינטרנט 

 50

כלמכוןבקרהיקיםאתראינטרנט 

 60

העברת מסמכים של מכון שחדל העברתהמידעלרשותהרישויהנוגעת
בדבר 
מלפעול 
בקרת תכן 

חוות דעת מסכמת (חיובית או שליחת הודעה לרשות הרישוי ,לעורך  02
הבקשהולמגישהבקשה 
שלילית) 
בקרת ביצוע 
בקרתביצוע–תנאילהגשת


שליחתהודעהלרשותהרישויעל
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בקשהלאישורתחילתעבודה 

התקשרותוקליטתהבקשהלבקרת

בקרתביצוע-איהתאמה

ביצועלאחרבדיקתהכוללצירוף
מסמכים :
 .0תכניתארגוןאתראםנדרש
בהיתר
 .5לוחזמניםמשוערלביצוע
הפרויקט
 .3חוותמכוןהבקרהלביצוע
בשלביםאםהוגשהבקשה
לכךאושנקבעבהיתר
שליחתהודעהלמהנדסהוועדהעלאי

להוראותהתכןבמהלךביצוע 

(61ג) 

ביצועתיקוןליקוייםבמועדכולל
המלצתולגביהסיכוניםהנשקפים
כתוצאהמכך 
 63

בקרתביצוע–חוותדעתמסכמת שליחתהודעהלרשותהרישויולבעל
ההיתרכוללהמלצהלרשותהרישוי
כתנאילהגשתבקשהלתעודת
בדברקביעתתנאיםלתעודתגמראם
גמר 
נדרש 

ממשק למכון הבקרה במערכת רישוי זמין:

בשלב ראשון ובצמוד למועד הקמת מכוני הבקרה יעלה ממשק ראשון בין מערכת "רישוי זמין" למכוני
הבקרה .
הממשקיעבודבאופןהבא :
 .0לאחרקבלתהחלטהמרחביתחיוביתעורךמהנדסהוועדהמסמןבמערכתרישויזמיןהאםבקרת
התכןלבקשהתבוצעבמכוןבקרהאוברשותהרישוי(בהתאםלתיקהמידע,סוגהבקשהוהודעת
עורךהבקשהבענייןזה).
 .5הבקשהתגיעלשולחנושלעורךהבקשהלבחירתמכוןבקרהמתוךרשימתמכוניםפעיליםשתוצג
לו.
 .3לאחרבחירתמכוןבקרה,מערכתרישויזמיןתשלחאתהבקשהלהיתר,אתהתכניתהראשיתעל
נספחיה,אתתיקהמידעואתהחלטתרשותהרישוי/הועדההמקומיתלמכוןהבקרהשנבחר .

בקרה לפי דרישת מהנדס (במקרה שבקשה מוגשת למכון בקרה לבקרת תכן וביצוע):
תשומתלבכםלתקנה21לתקנותמכוניהבקרההקובעתכי :
"סברהמהנדסכימתקיימותנסיבותמיוחדותהמצדיקותזאת,רשאיהואלבקשממכוןבקרהלחוותאת
דעתובמסגרתבקרתתכןאובקרתביצועבנושאיתכןהבנייהכאמורבתקנה22הקשוריםבבטיחות
ויציבותהבניין,ובלבדשישבכךמשוםהשפעהעלהסביבה,אועלשלוםהציבורובריאותו ".
בקשותמסוגזהיכולשיינתנובכלעתלרבותבהחלטההמרחבית,בהיתראובאישורתחילתעבודותוהן
מיועדותלברורנקודתיולאלתחומיבקרהשלמים. 





בברכה,

אדר'יעלקרמה 
מנהלתאגףרשויותרישוי 























בברכה ,
דרורלוינגר 
מנהלאגףתקנות 


