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תקנות התכנון והבנייה )הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו(, התשע"ח-2018

בתוקףסמכותילפיהגדרות"בקרתביצוע"ו"בקרתתכן"בסעיף1וסעיפים157ג, 
158טו,158כד,158כה,158כו,158כט,158ל,158לא158לא1ו־5ב2לחוקהתכנוןוהבנייה,
התשכ"ה-5ב119)להלן-החוק(,לאחרהתייעצותעםהמועצההארציתלתכנוןולבנייה,
ולענייןתקנות41,40,ב52,50,4ו־2ב,פרקז'והתוספתהחמישית-באישורועדתהפנים

והגנתהסביבהשלהכנסת,אנימתקיןתקנותאלה:

פרק א': הגדרות
בתקנותאלה-1והגדרות

"אחראילביקורתעלהביצוע"-מישמונהלתפקידלפיתקנה71)א()1(לתקנותרישוי
בנייה;

"אחראילתיאוםעםמכוןהבקרה"-כמשמעותובתקנהב8לתקנותרישויבנייה;

"אישורזמני","אישורקבוע","בעלהיתר","בעלשיטתבנייהחדשה","גוףמוסמך",
"המהנדס","הממונהעלשיטתבנייהחדשה","יום","מודדמוסמך","מידע
להיתר","מעבדהמאושרת","מפתמדידהלהיתר","קובץאלקטרוני","שיטת
בנייהחדשה","תכניתפיתוח","תכניתראשית"-כהגדרתםבתקנותרישויבנייה;

"אישורתחילתעבודות"-כמשמעותובחלקז'לתקנותרישויבנייה;

"אמצעישליטה"-כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-8ב219;

;wwwוiplanוgovוilאתרהאינטרנטשלמינהלהתכנון"-שכתובתו"

"בנייהרווייה"-בנייהשלששיחידותדיוראויותרבמבנהאחדבשתיקומותלפחות;

"בנייןגבוה","בנייןרב–קומות"-כהגדרתםבתקנותבקשהלהיתר;

"בעלתפקידבמכוןהבקרה"-כלאחדמאלה:

מכוןהבקרה; )1(

בעלהמכון; )2(

מנהלהמכון; )ץ(

מנהלבקרתהתכן; )4(

מנהלבקרתהביצוע; )5(

בקרים; )ב(

בקריםמורשים; )7(

מישפועלבשירותושלמכוןבקרהוהאחראיהורהשישלראותובעלתפקיד )8(
במכוןבקרהלענייןתקנותאלה;

"בעלשליטה","בעלעניין"-כמשמעותםבחוקניירותערך;

"בעלמניותעיקרי"-כהגדרתובסעיף52אלחוקניירותערך;

"גורםמאשר"-גורםמאשרהמנויבסעיף158כאלחוק;

"הוןעצמי"-הוןעצמיעלבסיסמאזניםמבוקריםשלהשנהשהסתיימהלפנימועד
הגשתהבקשה,לרבותקרנותהוןועודפים;

ס"חהתשכ"ה,עמ'07ץ;התשע"ח,עמ'74ו 1

ס"חהתשכ"ח,עמ'4ץ2ו 2
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"האחראי"-כמשמעותובסעיף158לא1;

"הסדרלמניעתניגודעניינים"-התחייבותמאתבעלתפקידבמכוןבקרהכאמור
בתקנה10;

"השר"-שרהאוצר;

"חוקהמהנדסיםוהאדריכלים"-חוקהמהנדסיםוהאדריכלים,התשי"ח-1958ץ;

"חוקניירותערך"-חוקניירותערך,התשכ"ח-8ב419;

"נספחיתכן"-כלאחדמאלה,שדרךהגשתםותכולתםמפורטתבתוספתהראשונה:

"נספחאוורור"-נספחהמתאראתתכןאוורורהבנייןלסילוקעשן,מזהמים )1(
ועודפיחום,ולאספקתאווירצחלאבטחתאיכותהאוויר;

"נספחבטיחותאש"-תכניתבטיחותהאשבבנייןלרבותמילוט,חילוץ, )2(
גילויוהתראה,מידור,מחסה,עמידותרכיביהבנייןבאשואמצעיכיבויאש;

"נספחבידודתרמי"-מסמךהמתאראתההתנהגותהאנרגטיתשלהבניין )ץ(
לרבותאפיוןהבידודהתרמישלו;

ומאפייני נתוניהאתר אפיון גאוטכניובו וביסוס"-מסמך קרקע "דוח )4(
הקרקע,המתבססעלסקרבאתרוכוללנתוניםוהנחיותלתכןביסוסהמבנה,

יציבותמדרונות,דיפון,תמוךופיתוחהאתר;

"נספחיציבות"-מסמךהמתאראתמערכתשלדהמבנהואבטחתיציבותו; )5(

"נספחמיגון"-תכניתהמתארתאתהמרחבהמוגןבבניין; )ב(

"נספחניקוז"-מסמךהמתאראתהפתרוןלטיפולבמינגרעיליבמגרש )7(
באמצעותסילוק,השהיה,אוחלחול;

"נספחסביבתי"-מסמךהמתארהשפעותסביבתיותואמצעיםלהפחתת )8(
מפגעיםסביבתיים;

"פרשהטכניתבריאותית"-מסמךהמתארמענהלסוגיותתברואה,ומכיל )9(
משתניםלתכן,תוצאותהתכןבהשוואהלמשתניםתקניים,הסברעלשיטתהתכן,

החישובותיאורהתכןהמוצעבתרשים;

"נספחתברואה)סניטרי(וגז"-מסמךהמתאראתמערכותהמים,הביוב )10(
והתיעולומערכתהגזשלהבניין;

"עורךהבקשה"-עורךבקשהראשיכמשמעותובתקנה27לתקנותרישויבנייה;

"עורךמשנה"-כמשמעותובתקנה27לתקנותרישויבנייה;

פיקוחעליון"-כמשמעותובסימןד'בחלקח'לתקנותרישויבנייה;

"רישיון"-רישיוןלהפעילולשמשמכוןבקרה;

"רשותהרישוי"-רשותהרישויהמקומיתכמשמעותהבסעיף0ץלחוק;

"ת"י412"-תקןישראלית"י412-עומסיםבמבנים:עומסיםאופייניים5,כפינוסחו
מזמןלזמן,העומדלעיוןהציבורבנוסחוהמעודכןבאתרהאינטרנטשלמכון

התקניםהישראלי;

"האחראי"-כמשמעותובסעיף158לא1;

"הסדרלמניעתניגודעניינים"-התחייבותמאתבעלתפקידבמכוןבקרהכאמור
בתקנה10;

"השר"-שרהאוצר;

"חוקהמהנדסיםוהאדריכלים"-חוקהמהנדסיםוהאדריכלים,התשי"ח-1958ץ;

"חוקניירותערך"-חוקניירותערך,התשכ"ח-8ב419;

"נספחיתכן"-כלאחדמאלה,שדרךהגשתםותכולתםמפורטתבתוספתהראשונה:

"נספחאוורור"-נספחהמתאראתתכןאוורורהבנייןלסילוקעשן,מזהמים )1(
ועודפיחום,ולאספקתאווירצחלאבטחתאיכותהאוויר;

"נספחבטיחותאש"-תכניתבטיחותהאשבבנייןלרבותמילוט,חילוץ, )2(
גילויוהתראה,מידור,מחסה,עמידותרכיביהבנייןבאשואמצעיכיבויאש;

"נספחבידודתרמי"-מסמךהמתאראתההתנהגותהאנרגטיתשלהבניין )ץ(
לרבותאפיוןהבידודהתרמישלו;

ומאפייני נתוניהאתר אפיון גאוטכניובו וביסוס"-מסמך קרקע "דוח )4(
הקרקע,המתבססעלסקרבאתרוכוללנתוניםוהנחיותלתכןביסוסהמבנה,

יציבותמדרונות,דיפון,תמוךופיתוחהאתר;

"נספחיציבות"-מסמךהמתאראתמערכתשלדהמבנהואבטחתיציבותו; )5(

"נספחמיגון"-תכניתהמתארתאתהמרחבהמוגןבבניין; )ב(

"נספחניקוז"-מסמךהמתאראתהפתרוןלטיפולבמינגרעיליבמגרש )7(
באמצעותסילוק,השהיה,אוחלחול;

"נספחסביבתי"-מסמךהמתארהשפעותסביבתיותואמצעיםלהפחתת )8(
מפגעיםסביבתיים;

"פרשהטכניתבריאותית"-מסמךהמתארמענהלסוגיותתברואה,ומכיל )9(
משתניםלתכן,תוצאותהתכןבהשוואהלמשתניםתקניים,הסברעלשיטתהתכן,

החישובותיאורהתכןהמוצעבתרשים;

"נספחתברואה)סניטרי(וגז"-מסמךהמתאראתמערכותהמים,הביוב )10(
והתיעולומערכתהגזשלהבניין;

"עורךהבקשה"-עורךבקשהראשיכמשמעותובתקנה27לתקנותרישויבנייה;

"עורךמשנה"-כמשמעותובתקנה27לתקנותרישויבנייה;

פיקוחעליון"-כמשמעותובסימןד'בחלקח'לתקנותרישויבנייה;

"רישיון"-רישיוןלהפעילולשמשמכוןבקרה;

"רשותהרישוי"-רשותהרישויהמקומיתכמשמעותהבסעיף0ץלחוק;

"ת"י412"-תקןישראלית"י412-עומסיםבמבנים:עומסיםאופייניים5,כפינוסחו
מזמןלזמן,העומדלעיוןהציבורבנוסחוהמעודכןבאתרהאינטרנטשלמכון

התקניםהישראלי;

ס"חהתשי"ח,עמ'108ו ץ

ס"חהתשכ"ח,עמ'4ץ2ו 4

י"פהתשנ"ב,עמ'ב78ץו 5
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"ת"יץ41"-תקןישראלית"יץ41-תכןעמידותמבניםברעידותאדמהב,כפינוסחו
מזמןלזמן,העומדלעיוןהציבורבנוסחוהמעודכןבאתרהאינטרנטשלמכון

התקניםהישראלי;

"תי414"-תקןישראלית"י414-עומסיםאופיינייםבמבנים:עומסרוח7,כפינוסחו
מזמןלזמן,העומדלעיוןהציבורבנוסחוהמעודכןבאתרהאינטרנטשלמכון

התקניםהישראלי;

"ת"י940"-תקןישראלית"י940חלק1-תכןגאוטכני:גאוטכניקהוביסוסבהנדסה
אזרחית8,כפינוסחומזמןלזמן,העומדלעיוןהציבורבנוסחוהמעודכןבאתר

האינטרנטשלמכוןהתקניםהישראלי;

"ת"י1045"-תקןישראלית"י1045חלק0-בידודתרמישלבניינים:כללי9וחלק1-
בידודתרמישלבניינים:בתימגורים10,כפינוסחומזמןלזמן,העומדלעיוןהציבור

בנוסחוהמעודכןבאתרהאינטרנטשלמכוןהתקניםהישראלי;

"תיקון101לחוק"-חוקהתכנוןוהבנייה)תיקון101(,התשע"ד-112014;

"תכניתארגוןאתר"-כמשמעותהבתוספתהראשונה;

"תכניותעבודה"-תשריטיםופרטיבנייןהמיועדיםלביצוע,התואמיםאתההיתר
וערוכיםברמתפירוטשל1:50אובקנהמידהמפורטיותר;

"תנאיםמוקדמיםלבקשהלרישיון"-המסמכיםוהפרטיםהמפורטיםבתקנה4;

"תעודתגמר"-כמשמעותהבסימןב'לחלקט'בתקנותרישויבנייה;

"תקופתבקרתהתכן"-0ץימיםכאמורבתקנה42)א(או0בימיםכאמורבתקנה44,
לפיהעניין;

"תקופתהערבות"-תקופתהרישיוןושנתייםלאחרתוםתוקפו;

ואגרות(, תנאיו להיתר, )בקשה והבנייה התכנון תקנות - להיתר" בקשה "תקנות
התש"ל-121970;

"תקנותגורמיםמאשרים"-תקנותלפיסעיף158כג)ב(לחוק;

"תקנותרישויבנייה"-תקנותהתכנוןוהבנייה)רישויבנייה(,התשע"ו-ב201ץ1ו

פרק ב': רישיון להפעלת מכון בקרה

סימן א': הגשת בקשה לרישיון 

אחראיעלמכוני
בקרה

האחראילאיגלהידיעה,דיןוחשבוןאומסמךשנמסרולולפיהוראותיהןשל2ו )א(
תקנותאלה,אלאאםכןהדברדרושלצורךפיקוחלפיתקנותאלהו

האחראייפרסםבאתרהאינטרנטשלמינהלהתכנוןהנחיות,טפסים,והוראות )ב(
הנוגעיםלהקמתמכוןבקרהופעילותמכוןבקרהלמעטהנחיותוהוראותשלפיהןבקרים
מורשיםיפעילואתסמכותםכאמורבסעיף158כג)ה(לחוק,אםלאנקבעובתקנותאלה,
ובכללזההוראותבדברהגשהוטיפולבבקשהלבקרתתכןובקרתביצוע,דוחביניים

לבקרתתכן,חוותדעתמסכמתלבקרתתכןובקרתביצועו

י"פהתשנ"ה,עמ'7ב41ו ב

י"פהתשס"ט,עמ'1895ו 7

י"פהתשס"ח,עמ'ץץ21ו 8

י"פהתשע"ב,עמ'87ץו 9

י"פהתשע"א,עמ'0ב0בו 10

ס"חהתשע"ד,עמ'474ו 11

ק"תהתש"ל,עמ'1841ו 12

ק"תהתשע"ו,עמ'1512ו ץ1
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האחראייקבעויפרסםבאתרהאינטרנטשלמינהלהתכנוןהנחיותבדברתוכנם )ג(
וצורתםשלטפסים,נספחיםומסמכיםשישלהגישםלמכוןהבקרהובכללזהלעניין
המסמכיםהמפורטיםבתוספתהראשונה,ורשאיהואגםלשנותאתתוכנםוצורתםשל
מסמכיםכאמור;קביעתתוכנםוצורתםשלמסמכיםשישלהגישלבדיקתבקרמורשה
לצורךחיקוקמסויםאושינויבהם,תיעשהלאחרהתייעצותעםהגורםהמאשרכפי

שפורטבסעיף158כא)א(לחוק,הנוגעבדברו

מגישבקשה
להפעלתמכון

בקרה

אוץו לחוק 158טו)א( בסעיף האמור בו שמתקיים מי לרישיון בקשה להגיש רשאי
סעיף158טו1לחוק,ולענייןחברהגםתנאיםאלה:

הואחברהשהתאגדהכדיןבישראלומרכזעסקיהבישראל,שהתאגדותהנועדה )1(
לצורךהקמתמכוןבקרה,וכלעיסוקההואהפעלתמכוןבקרה;

עשריםאחוזיםלפחותמכלאחדמאמצעיהשליטהבחברהמוחזקיםבמישריןבידי )2(
אזרחישראלותושבבה,אובידיחברהשבעלהשליטהבההואאזרחישראלותושב

בהו

הגשתבקשה
לרישיון

בקשהלרישיוןתוגשלאחראילפיטופס1בתוספתהשנייה,באופןשיורההאחראי,4ו
ויצורפולההמסמכיםהמפורטיםלהלןשהםתנאיםמוקדמיםלבקשהלרישיון:

תעודתהסמכהשנתנהלמכוןהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות,לפיסעיף )1(
158טו)א()5(לחוק;

פרטיהבקריםשנועדולשמשבקריםבמכוןהבקרה,בצירוףתעודותרישוםורישוי )2(
לפיחוקהמהנדסיםוהאדריכליםאוחוקההנדסאיםוהטכנאיםהמוסמכים,התשע"ג-

142012,ומסמכיםהמעידיםעלרישומםבפנקסהבקריםלפיסעיף158יטלחוק,ולעניין
בקריםמורשים,גםאישורהרשותלהסמכתמעבדותלפיסעיף158כבלחוק;

הוראות לפי שאלון תצהיר בליווי עניינים ניגוד בדיקת לשם הדרוש המידע )ץ(
שיפרסםהאחראיבאתרהאינטרנטשלמינהלהתכנון,מאתבעלתפקידבמכוןהבקרה;

הסכמהבכתבמאתבעלתפקידבמכוןהבקרהלקבלפרטיםמןהמרשםהפלילי )4(
עליו,לפיחוקהמרשםהפליליותקנתהשבים,התשמ"א-151981;

תעודתהתאגדותכהגדרתהבחוקהחברות,התשנ"ט-1999ב1; )5(

נסחעדכנישלפרטיהחברהמרשםהחברות,פירוטלגבינושאימשרה,בעלי )ב(
ענייןאומחזיקיםבאמצעישליטהבמישריןאובעקיפיןבחברה,האםהחברההיא
בעלענייןאומחזיקאמצעישליטה,במישריןאובעקיפין,בתאגידיםאחריםואםכן
באילותאגידים,תאגידיםאחריםשבעלהשליטהבחברההואבעלענייןבהם,הסכמים
מהותייםלמימוןהפעילותלפיהרישיון,וכלהסכםביןבעליזכותבחברההנוגעלנושא

הבקשה;

ערבותבנקאיתכמפורטבסימןב'לפרקד'; )7(

0ץובתוספת העתקיפוליסותהביטוחואישורקיוםהביטוחיםכאמורבתקנה )8(
השלישית;

אישורעורךדיןאורואהחשבוןבדברסמכותהחותםלחתוםבשםהתאגיד,כאמור )9(
בתקנה5;

אישוררואהחשבוןלענייןההוןהעצמיכאמורבתקנה17ו )10(

האחראייקבעויפרסםבאתרהאינטרנטשלמינהלהתכנוןהנחיותבדברתוכנם )ג(
וצורתםשלטפסים,נספחיםומסמכיםשישלהגישםלמכוןהבקרהובכללזהלעניין
המסמכיםהמפורטיםבתוספתהראשונה,ורשאיהואגםלשנותאתתוכנםוצורתםשל
מסמכיםכאמור;קביעתתוכנםוצורתםשלמסמכיםשישלהגישלבדיקתבקרמורשה
לצורךחיקוקמסויםאושינויבהם,תיעשהלאחרהתייעצותעםהגורםהמאשרכפי

שפורטבסעיף158כא)א(לחוק,הנוגעבדברו

אוץו לחוק 158טו)א( בסעיף האמור בו שמתקיים מי לרישיון בקשה להגיש רשאי
סעיף158טו1לחוק,ולענייןחברהגםתנאיםאלה:

מגישבקשה
להפעלתמכון

בקרה

הואחברהשהתאגדהכדיןבישראלומרכזעסקיהבישראל,שהתאגדותהנועדה )1(
לצורךהקמתמכוןבקרה,וכלעיסוקההואהפעלתמכוןבקרה;

עשריםאחוזיםלפחותמכלאחדמאמצעיהשליטהבחברהמוחזקיםבמישריןבידי )2(
אזרחישראלותושבבה,אובידיחברהשבעלהשליטהבההואאזרחישראלותושב

בהו

בקשהלרישיוןתוגשלאחראילפיטופס1בתוספתהשנייה,באופןשיורההאחראי,4ו
ויצורפולההמסמכיםהמפורטיםלהלןשהםתנאיםמוקדמיםלבקשהלרישיון:

הגשתבקשה
לרישיון

תעודתהסמכהשנתנהלמכוןהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות,לפיסעיף )1(
158טו)א()5(לחוק;

פרטיהבקריםשנועדולשמשבקריםבמכוןהבקרה,בצירוףתעודותרישוםורישוי )2(
לפיחוקהמהנדסיםוהאדריכליםאוחוקההנדסאיםוהטכנאיםהמוסמכים,התשע"ג-

142012,ומסמכיםהמעידיםעלרישומםבפנקסהבקריםלפיסעיף158יטלחוק,ולעניין
בקריםמורשים,גםאישורהרשותלהסמכתמעבדותלפיסעיף158כבלחוק;

הוראות לפי שאלון תצהיר בליווי עניינים ניגוד בדיקת לשם הדרוש המידע )ץ(
שיפרסםהאחראיבאתרהאינטרנטשלמינהלהתכנון,מאתבעלתפקידבמכוןהבקרה;

הסכמהבכתבמאתבעלתפקידבמכוןהבקרהלקבלפרטיםמןהמרשםהפלילי )4(
עליו,לפיחוקהמרשםהפליליותקנתהשבים,התשמ"א-151981;

תעודתהתאגדותכהגדרתהבחוקהחברות,התשנ"ט-1999ב1; )5(

נסחעדכנישלפרטיהחברהמרשםהחברות,פירוטלגבינושאימשרה,בעלי )ב(
ענייןאומחזיקיםבאמצעישליטהבמישריןאובעקיפיןבחברה,האםהחברההיא
בעלענייןאומחזיקאמצעישליטה,במישריןאובעקיפין,בתאגידיםאחריםואםכן
באילותאגידים,תאגידיםאחריםשבעלהשליטהבחברההואבעלענייןבהם,הסכמים
מהותייםלמימוןהפעילותלפיהרישיון,וכלהסכםביןבעליזכותבחברההנוגעלנושא

הבקשה;

ערבותבנקאיתכמפורטבסימןב'לפרקד'; )7(

0ץובתוספת העתקיפוליסותהביטוחואישורקיוםהביטוחיםכאמורבתקנה )8(
השלישית;

אישורעורךדיןאורואהחשבוןבדברסמכותהחותםלחתוםבשםהתאגיד,כאמור )9(
בתקנה5;

אישוררואהחשבוןלענייןההוןהעצמיכאמורבתקנה17ו )10(

ס"חהתשע"ג,עמ'18ו 14

ס"חהתשמ"א,עמ'22ץו 15

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ו ב1
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בקשהתיחתםבידמישהוסמךלחתוםעליהבשםהתאגיד,ויצורףלהאישורחתום5וחתימתהבקשה
בידעורךדיןאורואהחשבון,בדברסמכותהחותםלחתוםבשםהתאגיד;עורךדיןאו
רואהחשבוןיאמתלגביכלמסמךשיצורףלבקשהושאינומקורכיהואמתאיםלמקורו

סימן ב': קליטת הבקשה לרישיון

בדיקתעמידה
בתנאים

המוקדמים

15ימיםממועדהגשתהבקשהלרישיון,אםהיאעומדתבו האחראייבחןבתוך )א(
בתנאיםהמוקדמיםלבקשהלרישיון;עמדההבקשהבתנאיםהמוקדמים,יקלוטאת

הבקשהו

לאעמדההבקשהבתנאיםהמוקדמיםלבקשהלרישיוןישלחהאחראילמבקש )ב(
הרישיוןהודעהעלאי–קליטתהבקשהויפרטאתהתנאיםהמוקדמיםשלאהתקיימוו

הודעהעלקליטת
הבקשה

נקלטהבקשהלרישיוןישלחהאחראיהודעהעלכךלמבקשהרישיוןו7ו

הודעהלשר
הממונה

נקלטהבקשהלרישיוןשהגישומשרדממשלתי,רשותשהוקמהלפיחוקאוחברה8ו
ממשלתית,ישלחהאחראי,עםקליטתהבקשההודעהבדברהגשתהגםלשרהממונה
עלהמשרד,הרשותאוהחברהלפיהעניין,לשםקבלתעמדתולפיסעיף158טו)ב(לחוקו

סימן ג': בדיקת הבקשה ומתן רישיון

בדיקתהבקשה
לרישיון

45ימיםממועדקליטתהבקשהלרישיוןאםמתקיימים9ו האחראייבדוקבתוך )א(
בההתנאיםהקבועיםבחוקובתקנותאלה,ורשאיהואלדרושתיקוןאוהשלמהשל
הבקשהלרישיוןוכלמידעהדרושלדעתולצורךבחינתהבקשה,ובתוםהבחינהיעביר

אתהמלצתולשרו

במנייןהימיםהאמוריםבתקנתמשנה)א(לאיובאובחשבוןהימיםשבהםנדרש )ב(
מבקשהרישיוןלתקןאתהבקשהו

הסדרלמניעת
ניגודעניינים

מצאהאחראיכיבעלתפקידבמכוןבקרהעלוללהימצאבניגודענייניםבמהלך10ו )א(
פעילותובתקופתהרישיון,יתנהאתהעברתהמלצתולשרכאמורבתקנה9,בהסדר
למניעתניגודענייניםהכוללהתחייבותמטעםגורםכאמור,לפיהעניין,בדברדיווחעל
פרטיםהנוגעיםלענייניםהאישייםשלו,בדברניהולהענייניםהאישייםבאופןשיצמצם
אתהחששלניגודעניינים,ובדבראופןהטיפולבאותםענייניםבמסגרתפעילותמכון

הבקרהו

לבלנסיבות האחראיבשים שיורה בנוסח יהיה ניגודעניינים הסדרלמניעת )ב(
שבגללןמתעוררחששלניגודעניינים,והואיהיהערוךכתצהיר,כמשמעותובסעיף15

לפקודתהראיות]נוסחחדש[,התשל"א-171971ו

קיוםהסדרלמניעתניגודענייניםיהווהתנאימתנאיהרישיון,ויחולועלהפרתו )ג(
הוראותסעיף158יז)ב(לחוקו

החלטהבבקשה
לרישיון

החליטהשרכיהבקשהעומדתבכלהתנאיםהקבועיםבחוקובתקנותאלה,רשאי11ו )א(
הואלתתלמבקשרישיון;נתןהשררישיוןכאמור,יפרסםזאתהאחראיבאתרהאינטרנט
שלמינהלהתכנוןואםהמבקשהואמשרדממשלתי,רשותשהוקמהלפיחוקאוחברה

ממשלתית,יודיעזאתגםלשרהממונהעלהמשרד,הרשותאוהחברהלפיהענייןו

מצאהשרכיהבקשהאינהעומדתבתנאים,אושהחליטלסרבלבקשה,יודיעעל )ב(
כךבהחלטהמנומקתלמבקש,ואםהמבקשהואמשרדממשלתי,רשותשהוקמהלפי
חוקאוחברהממשלתית,גםלשרהממונהעלהמשרד,הרשותאוהחברהלפיהענייןו

דינימדינתישראל,נוסחחדש18,עמ'421ו 17
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הגבלותותנאים
ברישיון

השריקבעברישיוןאתתוקפו,ורשאיהואלקבועברישיוןהגבלותותנאים,כאמור12ו
בסעיף158טז)ב(לחוק,ובכללזהבנושאמניעתניגודעניינים,סוגיהיתריםשבהםיעסוק

מכוןהבקרהוכןהתחוםהגאוגרפילפעילותמכוןהבקרהו

הארכהאוחידוש
רישיון

מכוןבקרהיגישבקשהלהארכהשלרישיונושישהחודשיםלפנימועדפקיעתץ1ו )א(
תוקפו,ויצרףלבקשתודוחמפורטבדברהיקףפעילותובתקופתהרישיוןו

בקשהלחידושרישיוןשבוטלתוגשבצירוףהסברלענייןהצעדיםשנקטהמכון )ב(
אושבדעתולנקוטכדילתקןאתהפגםאולהסיראתהעילהלביטולהרישיוןו

יינתנולאחרבחינתפעולתהמכוןכאמורבסעיף הארכהאוחידושהרישיון )ג(
158טז)א(לחוקו

סימן ד': ביטול והתליית רישיון

שימועלפניביטול
אוהתלייתרישיון

עלהחששכיהתקייםתנאימהתנאיםלביטולאולהתלייתרישיונושלמכוןבקרה14ו )א(
לפיסעיף158יז)א(או)ב(לחוק,יערוךהאחראישימועלבעלהמכוןבדרךובמועדשיורה

לכך,ורשאיהואלהורותכיהשימועיתקייםבאמצעותהצגתהטענותבכתבבלבדו

האחראירשאילפרסםהודעהלציבורעלדברקיומושלשימועכאמורו )ב(

האחראי,לאחרששקלאתהטענותשנטענולפיתקנה14,ימליץלשרבדברביטול,15והחלטהבשימוע )א(
שינויאוהתליהשלרישיוןמכוןהבקרהו

החליטהשרלבטלאתרישיונושלמכוןבקרהאולהתלותו,אולשנותתנאי )ב(
מתנאיו,יודיעעלכךלבעלהמכון,והאחראייפרסםזאתבאתרהאינטרנטשלמינהל
התכנון;אםבעלהרישיוןהואמשרדממשלתי,רשותשהוקמהלפיחוקאוחברה
ממשלתית,תישלחהודעהבדברביטולהרישיון,שינויואוהתלייתוגםלשרהממונה

עלהמשרד,הרשותאוהחברהלפיהענייןו

מכוןבקרהשקיבלהודעהכאמורבתקנתמשנה)ב(,יפרסםבאתרהאינטרנטשלו )ג(
הודעהעלכךוישלחבתוךץימיםהודעהעלכךלרשויותהרישוי,למבקשההיתראו

לבעלההיתר,לפיהעניין,שהתקשרועםאותומכוןלביצועבקרתתכןובקרתביצועו

עלבקשותלבקרתביצועשטופלובמכוןהבקרהשרישיונובוטל,הותלהאושונה )ד(
כאמוריחולסימןב'בפרקו'ו

פרק ג': מבנה מכון הבקרה

סימן א': מבנה ההון של מכון הבקרה

ההוןהעצמישלמבקשרישיוןלהקמתמכוןהבקרה,אוההוןהעצמיהמצטברשלבעליב1והוןעצמי
מניהעיקרייםבו,יהיה1,000,000שקליםחדשיםלפחותו

אישוררואה
חשבון

רואהחשבוןיאשראתהיקףההוןהעצמיכאמורבתקנהב1ו17ו

העברתאמצעי
שליטהבמכון

בקרה

מכוןבקרהידווחלאחראיעלהעברתאמצעישליטהבמכוןהבקרהשאינהכוללת18ו )א(
שינויבזהותבעליהענייןאובעלהשליטהבמכוןהבקרהו

העברתאמצעישליטהבמכוןהבקרההכוללתשינויבזהותבעליהענייןאובעל )ב(
השליטהבמכוןהבקרהטעונהאתאישורהשרו

סימן ב': עובדי מכון הבקרה

חובתהעסקה
במכוןבקרה

מכוןבקרהיעסיקעובדיםבמספרמספיק,בעלימומחיותבתחומיםהנדרשיםבחוק19ו
ובתקנותאלה,כדילבצעאתהתפקידיםהמסוריםבידיולפיסעיף158יד)ב(לחוק,ואת

כלאלהלפחות:

השריקבעברישיוןאתתוקפו,ורשאיהואלקבועברישיוןהגבלותותנאים,כאמור12ו
בסעיף158טז)ב(לחוק,ובכללזהבנושאמניעתניגודעניינים,סוגיהיתריםשבהםיעסוק

מכוןהבקרהוכןהתחוםהגאוגרפילפעילותמכוןהבקרהו

הגבלותותנאים
ברישיון

מכוןבקרהיגישבקשהלהארכהשלרישיונושישהחודשיםלפנימועדפקיעתץ1ו )א(
תוקפו,ויצרףלבקשתודוחמפורטבדברהיקףפעילותובתקופתהרישיוןו

הארכהאוחידוש
רישיון

בקשהלחידושרישיוןשבוטלתוגשבצירוףהסברלענייןהצעדיםשנקטהמכון )ב(
אושבדעתולנקוטכדילתקןאתהפגםאולהסיראתהעילהלביטולהרישיוןו

יינתנולאחרבחינתפעולתהמכוןכאמורבסעיף הארכהאוחידושהרישיון )ג(
158טז)א(לחוקו

סימן ד': ביטול והתליית רישיון

עלהחששכיהתקייםתנאימהתנאיםלביטולאולהתלייתרישיונושלמכוןבקרה14ו )א(
לפיסעיף158יז)א(או)ב(לחוק,יערוךהאחראישימועלבעלהמכוןבדרךובמועדשיורה

לכך,ורשאיהואלהורותכיהשימועיתקייםבאמצעותהצגתהטענותבכתבבלבדו

שימועלפניביטול
אוהתלייתרישיון

האחראירשאילפרסםהודעהלציבורעלדברקיומושלשימועכאמורו )ב(

האחראי,לאחרששקלאתהטענותשנטענולפיתקנה14,ימליץלשרבדברביטול,15ו )א(
שינויאוהתליהשלרישיוןמכוןהבקרהו

החלטהבשימוע

החליטהשרלבטלאתרישיונושלמכוןבקרהאולהתלותו,אולשנותתנאי )ב(
מתנאיו,יודיעעלכךלבעלהמכון,והאחראייפרסםזאתבאתרהאינטרנטשלמינהל
התכנון;אםבעלהרישיוןהואמשרדממשלתי,רשותשהוקמהלפיחוקאוחברה
ממשלתית,תישלחהודעהבדברביטולהרישיון,שינויואוהתלייתוגםלשרהממונה

עלהמשרד,הרשותאוהחברהלפיהענייןו

מכוןבקרהשקיבלהודעהכאמורבתקנתמשנה)ב(,יפרסםבאתרהאינטרנטשלו )ג(
הודעהעלכךוישלחבתוךץימיםהודעהעלכךלרשויותהרישוי,למבקשההיתראו

לבעלההיתר,לפיהעניין,שהתקשרועםאותומכוןלביצועבקרתתכןובקרתביצועו

עלבקשותלבקרתביצועשטופלובמכוןהבקרהשרישיונובוטל,הותלהאושונה )ד(
כאמוריחולסימןב'בפרקו'ו

פרק ג': מבנה מכון הבקרה

סימן א': מבנה ההון של מכון הבקרה

ההוןהעצמישלמבקשרישיוןלהקמתמכוןהבקרה,אוההוןהעצמיהמצטברשלבעליב1ו
מניהעיקרייםבו,יהיה1,000,000שקליםחדשיםלפחותו

הוןעצמי

אישוררואהרואהחשבוןיאשראתהיקףההוןהעצמיכאמורבתקנהב1ו17ו
חשבון

מכוןבקרהידווחלאחראיעלהעברתאמצעישליטהבמכוןהבקרהשאינהכוללת18ו )א(
שינויבזהותבעליהענייןאובעלהשליטהבמכוןהבקרהו

העברתאמצעי
שליטהבמכון

בקרה

העברתאמצעישליטהבמכוןהבקרההכוללתשינויבזהותבעליהענייןאובעל )ב(
השליטהבמכוןהבקרהטעונהאתאישורהשרו

סימן ב': עובדי מכון הבקרה

מכוןבקרהיעסיקעובדיםבמספרמספיק,בעלימומחיותבתחומיםהנדרשיםבחוק19ו
ובתקנותאלה,כדילבצעאתהתפקידיםהמסוריםבידיולפיסעיף158יד)ב(לחוק,ואת

כלאלהלפחות:

חובתהעסקה
במכוןבקרה
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מנהלמכוןבקרה; )1(

לחוק; מנהלבקרתתכןשמתקיימיםבוהתנאיםהמפורטיםבסעיף158טו)א()1()א( )2(

מנהלבקרתביצועשמתקיימיםבוהתנאיםהמפורטיםבסעיף158טו)א()1()ב(לחוק; )ץ(

שמונהבקרים,לפחות,העומדיםבדרישותתקנותהתכנוןוהבנייה)רישוםבקרים( )4(
ׁ)הוראתשעה(,התשע"ו-ב18201;

אחדלפחותמביןהבקריםהאמוריםבפסקה)4(יהיהבקרמומחהיציבותמבנים )5(
שהואמהנדסרשויהרשוםבמדורמבניםלפיחוקהמהנדסיםוהאדריכלים,ובעלניסיון

של5שניםלפחותבתחוםיציבותמבנים;

בקריםמורשיםלפיסעיף158כאלחוקו )ב(

מכוןבקרהרשאילהתייעץעםמומחיםחיצונייםובכללזהעםמהנדסהרשום20ויועץלמכוןבקרה )א(
בפנקסהמהנדסיםוהאדריכליםבמדורמערכותתברואה,אובמדורקרקעוביסוס,כדי
להבטיחביצועבקרהראויהלכלתחומיהתכןלשםביצועהתפקידיםהמסוריםבידיו

לפיסעיף158יד)ב(לחוקו

מכוןבקרהלאיתקשרעםיועץכאמורבתקנתמשנה)א(אםהיועץכאמורעלול )ב(
להימצא,במישריןאובעקיפין,במצבתדירשלניגודענייניםביןפעולתמכוןהבקרה

לביןענייןאישיאותפקידאחרשלהיועץאושלקרובשלוו

אםהיועץעלוללהימצאבמצבשלניגודענייניםבטיפולבענייןמסוים,לאיתייעץ )ג(
מכוןהבקרהעםהיועץבאותוענייןו

מנהלמכוןבקרהרשאילשמשבתפקידמנהלבקרתתכןאומנהלבקרתביצועו21וכפלתפקידים )א(

מנהלבקרתתכןאומנהלבקרתביצוערשאילשמשגםבתפקידבקראובקרמורשהו )ב(

מנהלבקרתתכןלאישמשגםמנהלבקרתביצועו )ג(

בקררשאילשמשגםבתפקידבקרמורשהו )ד(

בקרמורשהיכולשישמשבקרמורשהלענייןיותרמגורםמאשראחדו )ה(

דיווחעלהפסקת
העסקה

מכוןהבקרהידווחלאחראיולרשותלהסמכתמעבדותבאופןמיידיאםלאמועסקים22ו
במכוןבעליתפקידיםלפיתקנות19ו־21;הודעהעלהפסקתעבודתושלבקרמורשה

תימסרגםלגורםהמאשר,שהבקרמורשהמטעמוו

בקשהשבשל
הטיפולבהיתקיים

ניגודעניינים

אםבעלתפקידבמכוןבקרהעלוללהימצאבמצבשלניגודענייניםבטיפולבבקשהץ2ו
שהוגשהלמכון,יפעלהמכוןלפיסעיף158כחלחוקוהוראותאלה:

אםקייםהסדרלמניעתניגודענייניםיפעללפיהאמורבולגביאותועניין; )1(

אםלאקייםהסדרלמניעתניגודענייניםאושלאנכללהבהסדרהוראהלאותו )2(
עניין,יחולוהוראותאלה:

אםניגודהענייניםעלוללחולעלבקר,יפסיקהבקראתהטיפולבבקשה )א(
ויודיעעלכךלמנהלבקרתהתכןאולמנהלבקרתהביצוע,לפיהעניין,והטיפול

בבקשהיועברלבקראחר;

אםניגודהענייניםעלוללחולעלבעלהמכון,מנהלהמכון,מנהלבקרת )ב(
התכןאומנהלבקרתהביצוע,תופסקהבקרה,וימסורהמכוןלאחראי,לרשות
הרישויולמבקשההיתראובעלההיתר,לפיהעניין,הודעהעלהפסקתהטיפול

בבקשהבשלניגודעניינים;

ק"תהתשע"ו,עמ'777ו 18
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אםניגודהענייניםעלוללחולעלבקרמורשה,תחולפסקתמשנה)א(,ובהעדר )ץ(
בקרמורשהנוסףלענייןאותוגורםמאשרבמכוןהבקרהתחולפסקתמשנה)ב(ו

סימן ג': פרסום, אתר אינטרנט והליך מקוון

מכוןבקרהיקיםאתראינטרנטויפרסםבואתהרישיוןשניתןלוותנאיווכןאתפרטיו24ואתראינטרנט
לרבותפרטיהתקשרותבדרךמקוונתעמוו

בקשה,הודעהאומסמךשישלשלוחלפיתקנותאלהלמכוןהבקרהיישלחובאופן25והליךמקוון )א(
מקווןו

בקשה,הודעהאומסמךשהוגשובאופןמקוון,יראוכמוגשיםבמועדקבלתאישור )ב(
זו,"מועדקבלתאישורהגשה"-מועדקבלתאישור,הניתןלאחזור, הגשה;בתקנה
שינפיקלמגישהבקשהמכוןהבקרהבאופןמקוון,מידעםקבלתהבקשה,ההודעהאו

המסמךו

במקרהשלתקלהשמונעתהגשתבקשותאומשלוחהודעותבאופןמקווןלמכון )ג(
הבקרה,תפורסםהודעהעלכךבאתרהאינטרנטשלמכוןהבקרה;נמשכהתקלהכאמור
מעלשלוששעותרצופותיידחהמועדהגשהאוקבלהשהיהאמורלהסתייםבאותו

יוםליוםשלאחרהיוםשבונפתרההתקלהו

מגישבקשהימסורלמכוןהבקרהאתכתובתוהאלקטרוניתלצורךקבלתהודעות )ד(
לפיתקנותאלהו

מכוןבקרהיעשהשימושבמערכתממוחשבתלצורךניהולההליכיםהמקוונים, )ה(
תיעודהמידעוניהולתהליכיהעבודהבמכוןהבקרה;לצורךהאמור,יעשהמכוןהבקרה
שימושבמערכותתוכנהוחומרהמהימנותהמעניקותהגנהסבירהמפניחדירה,שיבוש,
הפרעהאוגרימתנזקלמחשבאולחומרמחשב,והמקנותרמהסבירהשלזמינות

ואמינותו

איסורשימוש
בסימניםמזהים
שלגוףממשלתי

גוףב2ו של מזהים בסימנים ישיר שימוש באמצעות עצמו את יפרסם לא בקרה מכון
ממשלתיאוגורםמאשר,אויציגעצמוכשלוחהשלגוףכאמור,אומועדףעלידיגוף

כאמורבכלאופןשהואו

איסורפרסום
מטעה

חדלמכוןהבקרהלפעול,באופןזמניאוקבוע,יחדלמכלפרסוםשעלוללהטעותאת27ו
הציבורלענייןפעילותמכוןהבקרהו

פרק ד': ביטוח וערבות

סימן א': ביטוח

מכוןהבקרהיהיהמבוטחבמשךכלתקופתהרישיוןוכלעודאחריותוקיימתבביטוחים28וחובתביטוח
לפיהתנאיםהמפורטיםבתוספתהשלישיתו

הארכתפוליסת
ביטוח

מכוןבקרהיחדשאתפוליסותהביטוחשלומדישנהבשנהכלעודהרישיוןבתוקףו29ו

אישורקיום
ביטוחים

מכוןבקרהיציגלאחראיאישורקיוםביטוחיםלפיהתוספתהשלישית,15ימיםלפני0ץו
תוםתקופתהביטוחלכלהמאוחרו

סימן ב': ערבות

ערבותלקיום
התחייבויותמכון

הבקרה

להבטחתמילויהתחייבויותיושלמכוןהבקרהלביצועהפעולותלפיהחוק,יפקיד1ץו
מבקשהרישיוןבידימנהלהתכנוןערבותבנקאיתאוטונומיתבלתיחוזרתלטובתמדינת
ישראל,בסכוםשל000,000,ץשקליםחדשים,בתנאיםולפיטופס2שבתוספתהשנייהו

אםניגודהענייניםעלוללחולעלבקרמורשה,תחולפסקתמשנה)א(,ובהעדר )ץ(
בקרמורשהנוסףלענייןאותוגורםמאשרבמכוןהבקרהתחולפסקתמשנה)ב(ו

סימן ג': פרסום, אתר אינטרנט והליך מקוון

מכוןבקרהיקיםאתראינטרנטויפרסםבואתהרישיוןשניתןלוותנאיווכןאתפרטיו24ו
לרבותפרטיהתקשרותבדרךמקוונתעמוו

אתראינטרנט

בקשה,הודעהאומסמךשישלשלוחלפיתקנותאלהלמכוןהבקרהיישלחובאופן25ו )א(
מקווןו

הליךמקוון

בקשה,הודעהאומסמךשהוגשובאופןמקוון,יראוכמוגשיםבמועדקבלתאישור )ב(
זו,"מועדקבלתאישורהגשה"-מועדקבלתאישור,הניתןלאחזור, הגשה;בתקנה
שינפיקלמגישהבקשהמכוןהבקרהבאופןמקוון,מידעםקבלתהבקשה,ההודעהאו

המסמךו

במקרהשלתקלהשמונעתהגשתבקשותאומשלוחהודעותבאופןמקווןלמכון )ג(
הבקרה,תפורסםהודעהעלכךבאתרהאינטרנטשלמכוןהבקרה;נמשכהתקלהכאמור
מעלשלוששעותרצופותיידחהמועדהגשהאוקבלהשהיהאמורלהסתייםבאותו

יוםליוםשלאחרהיוםשבונפתרההתקלהו

מגישבקשהימסורלמכוןהבקרהאתכתובתוהאלקטרוניתלצורךקבלתהודעות )ד(
לפיתקנותאלהו

מכוןבקרהיעשהשימושבמערכתממוחשבתלצורךניהולההליכיםהמקוונים, )ה(
תיעודהמידעוניהולתהליכיהעבודהבמכוןהבקרה;לצורךהאמור,יעשהמכוןהבקרה
שימושבמערכותתוכנהוחומרהמהימנותהמעניקותהגנהסבירהמפניחדירה,שיבוש,
הפרעהאוגרימתנזקלמחשבאולחומרמחשב,והמקנותרמהסבירהשלזמינות

ואמינותו

גוףב2ו של מזהים בסימנים ישיר שימוש באמצעות עצמו את יפרסם לא בקרה מכון
ממשלתיאוגורםמאשר,אויציגעצמוכשלוחהשלגוףכאמור,אומועדףעלידיגוף

כאמורבכלאופןשהואו

איסורשימוש
בסימניםמזהים
שלגוףממשלתי

חדלמכוןהבקרהלפעול,באופןזמניאוקבוע,יחדלמכלפרסוםשעלוללהטעותאת27ו
הציבורלענייןפעילותמכוןהבקרהו

איסורפרסום
מטעה

פרק ד': ביטוח וערבות

סימן א': ביטוח

מכוןהבקרהיהיהמבוטחבמשךכלתקופתהרישיוןוכלעודאחריותוקיימתבביטוחים28ו
לפיהתנאיםהמפורטיםבתוספתהשלישיתו

חובתביטוח

הארכתפוליסתמכוןבקרהיחדשאתפוליסותהביטוחשלומדישנהבשנהכלעודהרישיוןבתוקףו29ו
ביטוח

מכוןבקרהיציגלאחראיאישורקיוםביטוחיםלפיהתוספתהשלישית,15ימיםלפני0ץו
תוםתקופתהביטוחלכלהמאוחרו

אישורקיום
ביטוחים

סימן ב': ערבות

להבטחתמילויהתחייבויותיושלמכוןהבקרהלביצועהפעולותלפיהחוק,יפקיד1ץו
מבקשהרישיוןבידימנהלהתכנוןערבותבנקאיתאוטונומיתבלתיחוזרתלטובתמדינת
ישראל,בסכוםשל000,000,ץשקליםחדשים,בתנאיםולפיטופס2שבתוספתהשנייהו

ערבותלקיום
התחייבויותמכון

הבקרה
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הערבותתעמודבתוקפהלאורךכלתקופתהערבות;מבקשהרישיוןרשאילהפקיד,2ץותקופתהערבות )א(
במהלךתקופההערבות,ערבותשתהיהבתוקףלתקופהשלאתפחתמשנתייםבכלפעם,

ותחודשלאיאוחרמשישיםימיםלפנימועדפקיעתהו

בעלהרישיוןיבטיחכיבכלתקופתהערבותלאיפחתסכוםהערבותמהסכום )ב(
שנקבעבתקנתמשנה)א(ו

בתוםתקופתהערבותיחזירהאחראילמישהפקידאתהערבותאתסכוםהערבות )ג(
שחולטלפיתקנה4ץ)ה(ולאנעשהבושימושלמטרהאחרתו

היקףאחריות
המכון

איןבערבותכדילהגבילאתהיקףהאחריותשלמכוןהבקרהואיןבחילוטהכדילמנועץץו
תביעהאולגרועמסמכותהשרלבטלרישיוןו

חילוטהערבות,כולהאוחלקה,לצורךמתןפיצוילמישנפגעממעשהאומחדל4ץוחילוטהערבות )א(
שלמכוןהבקרהבמסגרתפעילותו,יהיהבשיעורכפישיקבעביתהמשפט,זולתאם

קייםמכוןהבקרהאתחיובוכלפיהנפגעבדרךאחרתו

האחראייחלטאתהערבותבמטרהלפצותאתמישנפגעממעשהאומחדלשל )ב(
מכוןהבקרהכאמורבתקנתמשנה)א(עםהצגתאחדמאלה:

פסקדיןחלוטשלביתהמשפטבתובענהשלהנפגעכנגדמכוןהבקרה; )1(

הסכםפשרהביןהנפגעלביןמכוןהבקרה,שקיבלתוקףשלפסקדין; )2(

פסקבוררשאישרביתהמשפטבסכסוךביןהנפגעלמכוןהבקרהו )ץ(

האחראירשאילחלטאתהערבות,כולהאוחלקה,אםמצאכימכוןהבקרהנהג )ג(
במסגרתתפקידובעורמה,בתכסיסנותאובחוסרניקיוןכפייםאואםמסרמידעמטעה

אומידעמהותיבלתימדויקולרבותבמקריםאלה:

איןבידימכוןהבקרהביטוחיםכנדרשבתקנה28; )1(

מכוןהבקרהגובהכספיםבניגודלחוקולתקנותאלה; )2(

מכוןהבקרההפרהפרהחמורהאוהפרבאופןחוזרתנאימתנאירישיונו; )ץ(

תשלוםעיצוםכספישהוטלעלמכוןהבקרהלפיסימןו'בפרקהץלחוק )4(
שלאשולםבמועדו

נוכחהאחראיכיהתקייםתנאיברישיוןולפיוחלהחובהעלמכוןהבקרהלהשיב )ד(
אתהמענקשקיבלמאוצרהמדינהכאמורבסעיףץ8)יד()2()ה(לתיקון101לחוקומכון
הבקרהלאעשהכןלאחרשהורהלוהאחראי,רשאיהאחראילחלטאתהערבותבסכום
שלאיעלהעלסכוםהמענקשהיהעלמכוןהבקרהלהשיבלאוצרהמדינהלפיהתנאים

ברישיוןו

לאחידשבעלהרישיוןאתהערבותכאמורבתקנה2ץ)א(,יורההאחראילבעל )ה(
הרישיוןלחדשאתהערבות;לאחידשבעלהרישיוןאתהערבותבמועדשהורהלו

האחראיכאמור,רשאיהאחראילחלטאתהערבותו

שימועבטרם
חילוטהערבות

לפניחילוטהערבותוכתנאילחילוטהיודיעהאחראילבעלהמכוןעלכוונתולחלט5ץו )א(
אתהערבותוהסיבותלכךו

בעלהמכוןרשאילטעוןאתטענותיולפניהאחראי,בכתבאובעלפה,כפישיורה )ב(
האחראי,בתוך0ץימיםממועדהודעתהאחראילפיתקנתמשנה)א(,והאחראירשאי

להאריךאתהתקופההאמורהלתקופהנוספתשלאתעלהעל0ץימיםו
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פרק ה': עבודת מכון הבקרה

סימן א': הוראות כלליות

שירותשנותןמכון
בקרה

מכוןהבקרהיפעלבמיומנותובמקצועיות,בלאפניותוביושרהובץו )א(

לאיעכבהמכוןטיפולבבקשהלבקרתתכןאולבקרתביצועולאיסרבלמתןשירות )ב(
אלאאםכןנקבעאחרתלפיהחוקו

סירבמכוןהבקרהלטפלבבקשהלבקרתתכןאולבקרתביצוע,יודיעעלכךלאלתר )ג(
לאחראיבצירוףהנימוקיםלסירובו

בעלתפקידבמכוןהבקרהלרבותיועץכאמורבתקנה20ישמרובסודכלמידע )ד(
שהגיעאליהםעקבאותוךכדימילויתפקידםלפיתקנותאלה,לאיעשובוכלשימוש
ולאיגלואותולאחר,אלאאםכןהדברנחוץלשםמילויתפקידםאולמישמימהם

נדרשלגלותלואתהדברלפיכלדיןו

הסכםהתקשרות
עםמכוןבקרה

הסכםהתקשרותעםמכוןבקרהוכלשינויבויפורסםבאתרהאינטרנטשלמכוןהבקרה7ץו
ובאתרהאינטרטשלמינהלהתכנוןויועברלידיעתהאחראי;האחראירשאילהורות
למכוןבקרהלתקןאתהסכםההתקשרותאולפרסםבאתרהאינטרנטשלמינהלהתכנון,

נוסחהסכםהתקשרותמחייבעםמכוןהבקרהו

סימן ב': בקרת התכן

מכוןבקרהיערוךבקרתתכןבנושאיםובענייניםהמפורטיםבפרקט',למעטבתחומים8ץובקרתתכן
שאינםבסמכותמכוןבקרהכאמורבתקנה90ו

עורךהבקשהיערוךבקשהלבקרתתכןויגישאותהלמכוןהבקרהבאופןמקווןבצירוף9ץו
כלאלה:

החלטתרשותהרישויכיהבקשהלהיתרעומדתבתנאיהבקרההמרחביתכאמור )1(
בתקנה42לתקנותרישויבנייה;

קובץהבקשהלהיתרהכוללתכניתראשיתותכניתפיתוח; )2(

נספחיהתכןהנדרשיםלפיהתוספתהראשונהאלאאםכןנכתבבמידעלהיתר )ץ(
כילאנדרשאחדאויותרמנספחיהתכן;

העתקהודעהעלמינוייםשלעורכימשנה; )4(

הצהרתעורךהבקשהאועורכיהמשנה,לפיהעניין,לרבותעורכימשנהשמונו )5(
לאחרהגשתהבקשהלהיתרלרשותהרישוי,בדברהתאמתנספחיהתכןוכלמסמךאו

נספחאחרשערכו,שמוגשלמכוןהבקרה,לתכניתהראשיתולהחלטתרשותהרישוי;

מידעלהיתרשנמסרלפיתקנותרישויבנייה,לרבותמידעמפורטשנמסרלפי )ב(
תקנה22לתקנותהאמורות,אםקיים;

המסמכיםשפורטובתיקהמידעלהיתרובהחלטתרשותהרישוישישלהגישם )7(
למכוןהבקרה;

אישורגורםמאשרהמנויבסעיף158כאלחוק,אםנדרשלגביהבקשהלהיתר )8(
אישורגורםמאשרכאמורולאנתונהלבקרהמורשהבמכוןהבקרהסמכותהגורם
המאשרלגביאותובנייןאועבודה,אושאיןבמכוןהבקרהבקרמורשהלענייןאותו

גורםמאשרו

פרק ה': עבודת מכון הבקרה

סימן א': הוראות כלליות

מכוןהבקרהיפעלבמיומנותובמקצועיות,בלאפניותוביושרהובץו שירותשנותןמכון)א(
בקרה

לאיעכבהמכוןטיפולבבקשהלבקרתתכןאולבקרתביצועולאיסרבלמתןשירות )ב(
אלאאםכןנקבעאחרתלפיהחוקו

סירבמכוןהבקרהלטפלבבקשהלבקרתתכןאולבקרתביצוע,יודיעעלכךלאלתר )ג(
לאחראיבצירוףהנימוקיםלסירובו

בעלתפקידבמכוןהבקרהלרבותיועץכאמורבתקנה20ישמרובסודכלמידע )ד(
שהגיעאליהםעקבאותוךכדימילויתפקידםלפיתקנותאלה,לאיעשובוכלשימוש
ולאיגלואותולאחר,אלאאםכןהדברנחוץלשםמילויתפקידםאולמישמימהם

נדרשלגלותלואתהדברלפיכלדיןו

הסכםהתקשרותעםמכוןבקרהוכלשינויבויפורסםבאתרהאינטרנטשלמכוןהבקרה7ץו
ובאתרהאינטרטשלמינהלהתכנוןויועברלידיעתהאחראי;האחראירשאילהורות
למכוןבקרהלתקןאתהסכםההתקשרותאולפרסםבאתרהאינטרנטשלמינהלהתכנון,

נוסחהסכםהתקשרותמחייבעםמכוןהבקרהו

הסכםהתקשרות
עםמכוןבקרה

סימן ב': בקרת התכן

מכוןבקרהיערוךבקרתתכןבנושאיםובענייניםהמפורטיםבפרקט',למעטבתחומים8ץו
שאינםבסמכותמכוןבקרהכאמורבתקנה90ו

בקרתתכן

עורךהבקשהיערוךבקשהלבקרתתכןויגישאותהלמכוןהבקרהבאופןמקווןבצירוף9ץו
כלאלה:

החלטתרשותהרישויכיהבקשהלהיתרעומדתבתנאיהבקרההמרחביתכאמור )1(
בתקנה42לתקנותרישויבנייה;

קובץהבקשהלהיתרהכוללתכניתראשיתותכניתפיתוח; )2(

נספחיהתכןהנדרשיםלפיהתוספתהראשונהאלאאםכןנכתבבמידעלהיתר )ץ(
כילאנדרשאחדאויותרמנספחיהתכן;

העתקהודעהעלמינוייםשלעורכימשנה; )4(

הצהרתעורךהבקשהאועורכיהמשנה,לפיהעניין,לרבותעורכימשנהשמונו )5(
לאחרהגשתהבקשהלהיתרלרשותהרישוי,בדברהתאמתנספחיהתכןוכלמסמךאו

נספחאחרשערכו,שמוגשלמכוןהבקרה,לתכניתהראשיתולהחלטתרשותהרישוי;

מידעלהיתרשנמסרלפיתקנותרישויבנייה,לרבותמידעמפורטשנמסרלפי )ב(
תקנה22לתקנותהאמורות,אםקיים;

המסמכיםשפורטובתיקהמידעלהיתרובהחלטתרשותהרישוישישלהגישם )7(
למכוןהבקרה;

אישורגורםמאשרהמנויבסעיף158כאלחוק,אםנדרשלגביהבקשהלהיתר )8(
אישורגורםמאשרכאמורולאנתונהלבקרהמורשהבמכוןהבקרהסמכותהגורם
המאשרלגביאותובנייןאועבודה,אושאיןבמכוןהבקרהבקרמורשהלענייןאותו

גורםמאשרו
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הסכםלמתן
שירותיבקרתתכן

עםהגשתבקשהלבקרתתכןלמכוןהבקרהיתקשרמגישהבקשהעםמכוןהבקרה40ו
לפי לבקשה תכן בקרת בעד האגרה את וישלם תכן, בקרת שירותי למתן בהסכם

פרקז'והתוספתהחמישיתו

קליטתבקשה
במכוןבקרה

שילםמגישהבקשהלבקרתתכןאתהתשלוםלמכוןהבקרה,יבדוקמכוןהבקרה,41ו )א(
בתוךחמישהימים,כיהוגשוכלהמסמכיםוהצרופותהנדרשיםלפיתקנה9ץ;עם

הגשתכלהמסמכיםוהצרופותהנדרשיםכאמורתיקלטהבקשהו

כל את כוללת אינה לו שהוגשה תכן לבקרת הבקשה כי הבקרה מכון מצא )ב(
המסמכיםוהצרופותהנדרשיםלפיתקנה9ץ,ישלחלעורךהבקשהלבקרתתכןולמגיש
הבקשההודעהשבהיפורטוהפרטיםוהצרופותהחסרים,ורשאימגישהבקשהלהודיע
למכוןהבקרהעלסיוםההתקשרותעמוולקבלאתהחזרהאגרהששולמהכאמור

בתקנהב7)4(ו

לאהודיעמכוןהבקרהעלהחלטתובתוךחמישהימיםמיוםהגשתהבקשה )ג(
לבקרתתכן,יראואתהבקשהכבקשהשנקלטהו

מכוןהבקרהיבצעבקרתתכןבתוך0ץימיםמיוםקליטתהבקשהלבקרתתכןו42ובקרתתכן )א(

מכוןבקרהרשאילדרושבתוךתקופתבקרתהתכןמסמכים,הסבריםוהבהרות )ב(
מאתעורכיבקשההנדרשיםלצורךהבקרהו

מכוןבקרהיגישלעורךהבקשהדוחבינייםבמתכונתשיורההאחראי,המרכזאת )ג(
ממצאיהבקרהשביצעלרבותחוותדעתהבקריםהמורשים,אםנדרשתלגביהעבודה
אוהבנייןנושאהבקשה,לאיאוחרמחמישהעשרימיםלפניתוםתקופתבקרתהתכן
ורשאיעורךהבקשהלהגישבקשהמתוקנתלמכוןבקרה,אחתאויותר,ובלבדשהבקשה
המתוקנתהאחרונה,תוגשלמכוןהבקרה,לאיאוחרמחמישהימיםלפניתוםתקופת

בקרתהתכןו

עלאףהאמורבתקנתמשנה)ג(,נקבעבתקנותגורמיםמאשריםכילגביהעבודה )ד(
אוהבנייןנושאהבקשהלהיתרנדרשתחוותדעתשלהגורםהמאשרלפיסעיף158כג)ו(
לחוק,רשאימכוןהבקרהלהגישדוחבינייםכאמורבתקנתמשנה)ג(במועדמאוחר
יותר,אםדרשהגורםהמאשרבחוותדעתוכאמוראתתיקוןהבקשה,ובלבדשיגישאת
דוחהבינייםכאמורלאיאוחרמעשרהימיםלפניתוםתקופתבקרתהתכןורשאיעורך
הבקשהלהגישבקשהמתוקנתלמכוןבקרה,אחתאויותר,ובלבדשהבקשההמתוקנת
האחרונה,תוגשלמכוןהבקרה,לאיאוחרמחמישהימיםלפניתוםתקופתבקרתהתכןו

)ג(ו–)ד(,מנהלבקרתהתכןרשאילהתירלעורך עלאףהאמורבתקנותמשנה )ה(
הבקשהלהגישתיקוניםלבקשהבכלעתובלבדשהבקשההמתוקנתתוגשבתוךתקופת
בקרתהתכןוטרםמשלוחהודעהוחוותדעתמסכמתשלבקרתהתכןלרשותהרישוי,

כאמורבתקנה45ו

איןבאמורבתקנותמשנה)ג(ו–)ד(כדילגרועמסמכותמכוןבקרהלפרטממצאים )ו(
בחוותדעתמסכמתלפיתקנה45,גםאםלאנכללובדוחהבינייםו

קבלתחוותדעת
מאתגורםמאשר

נקבעבתקנותגורמיםמאשריםכילגביהעבודהאוהבנייןנושאהבקשהלהיתרץ4ו )א(
נדרשתקבלתחוותדעתהגורםהמאשר,יחולסעיף158כג)ו(לחוקוהוראותתקנות

גורמיםמאשריםו

מנייןהימיםהאמורבתקנותגורמיםמאשריםכלולבמנייןהימיםהאמורבתקנה )ב(
42)א(או44)א(לפיהענייןו
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הארכתתקופת
הבקרה

עלאףהאמורבתקנה42)א(,במקריםהאלהתבוצעבקרתהתכןבתוך0בימים44ו )א(
מיוםקליטתהבקשהלבקרתתכן:

אםהבקרההיאלגבימבנהמורכבכמפורטבתוספתהרביעית; )1(

נקבעבתקנותגורמיםמאשריםכילגביהעבודהאוהבנייןנושאהבקשה )2(
להיתרנדרשתקבלתחוותדעתמאתשניגורמיםמאשריםאויותרו

בבקשהכאמורבתקנתמשנה)א(,מכוןבקרהיגישלעורךהבקשהדוחביניים )ב(
כאמורבתקנה42)ג(לאיאוחרמתום0ץימיםלפניתוםתקופתהבקרהורשאיעורך
הבקשהלהגישבקשהמתוקנתלמכוןבקרה,אחתאויותר,ובלבדשהבקשההמתוקנת
האחרונה,תוגשלמכוןהבקרה,לאיאוחרמעשרהימיםלפניתוםתקופתבקרתהתכןו

תקנה42)ה(ו–)ו(תחולעלבקשותכאמורבתקנתמשנה)א(ו )ג(

חוותדעתמסכמת
שלבקרתהתכן

בתוםביצועבקרתהתכן,יאשרמנהלבקרתהתכןכיבוצעהבקרתתכן,ויודיע45ו )א(
לרשותהרישוילעורךהבקשהולמגישהבקשה,אםתוצאותהבקרהתקינות,אםלאוו

להודעתמנהלבקרתהתכןכאמורבתקנתמשנה)א(יצורפונספחיהתכןבאופן )ב(
שיורההאחראי,ותצורףלהחוותדעתמסכמתשלבקרתהתכןשיפורטובהתוצאות
את שבחנו המורשים הבקרים של וההנחיות המסקנות את ושתכלול התכן בקרת
הבקשה,אםנדרשו,ויצויןבהאםבקרתהתכןנמצאהתקינהואםבוצעושינוייתכן
במסמכיהבקשה;נמצאכיבקרתהתכןאינהתקינה,יפורטובדוחכלממצאיהתכן

שנמצאולאתקינים,והתיקוניםהדרושיםו

מנהלבקרתהתכןיכלולבחוותהדעתהמסכמתהמלצותלרשותהרישויבתחום )ג(
תכןהבנייןבנושאיםאלה,אםישהמלצותכאלה:

קביעתתנאיםבהיתר,תנאיםלמתןאישורתחילתעבודות,תנאיםלמהלך )1(
ביצועהעבודהנושאההיתראותנאיםלמתןתעודתגמר;

צרופותומסמכיםנוספים,שמומלץלקבועבהיתרכיישלהעבירםלמכון )2(
הבקרהלפניתחילתביצועהעבודות,במהלכןאוטרםהגשתבקשהלתעודת

גמרוזאתבלילגרועמןהאמורבתקנות48ו־ץב)ב(ו

אי–עמידה
במועדים

חלףהמועדלביצועבקרתהתכןכאמורבתקנות42ו־44,לפיהעניין,ולאניתנהחוותב4ו
דעתמסכמתכאמורבתקנה45,רשאימגישהבקשהלהודיעלמכוןהבקרהבתוך5ימים
מיוםשחלףהמועדלהגשתחוותהדעתהמסכמת,ולפנישניתנהחוותהדעתהמסכמת
כאמור,עלסיוםההתקשרותעמו,ולקבלאתהחזרהאגרהששולמהכאמורבתקנהב7)ב(ו

סימן ג': בקרת הביצוע 

ערךמכוןבקרהבקרתתכן,תיערךלגביאותהבקשהלהיתרבקרתביצועבנושאים47ובקרתביצוע
ובענייניםהמפורטיםבפרקט',למעטבתחומיםשאינםבסמכותמכוןבקרהכאמור

בתקנה90ו

בקשהלבקרת
ביצוע

האחראילביקורתעלהביצועיערוךבקשהלבקרתביצועויגישאותהלמכוןהבקרה48ו
באופןמקווןבציוןהפרטיםוהמסמכיםהאלה:

קובץאלקטרונישלההיתר; )1(

לוחזמניםמשוערלביצועהפרויקט; )2(

קובץמדידהשעליומסומןמתווההבנייןבצירוףהעתקאישורמודדמוסמךבדבר )ץ(
סימוןמתווההבנייןבמגרשעצמו;

קובץתכניתארגוןאתראלאאםכןנכתבבהיתרשלאנדרשתתכניתכאמור; )4(

עלאףהאמורבתקנה42)א(,במקריםהאלהתבוצעבקרתהתכןבתוך0בימים44ו )א(
מיוםקליטתהבקשהלבקרתתכן:

הארכתתקופת
הבקרה

אםהבקרההיאלגבימבנהמורכבכמפורטבתוספתהרביעית; )1(

נקבעבתקנותגורמיםמאשריםכילגביהעבודהאוהבנייןנושאהבקשה )2(
להיתרנדרשתקבלתחוותדעתמאתשניגורמיםמאשריםאויותרו

בבקשהכאמורבתקנתמשנה)א(,מכוןבקרהיגישלעורךהבקשהדוחביניים )ב(
כאמורבתקנה42)ג(לאיאוחרמתום0ץימיםלפניתוםתקופתהבקרהורשאיעורך
הבקשהלהגישבקשהמתוקנתלמכוןבקרה,אחתאויותר,ובלבדשהבקשההמתוקנת
האחרונה,תוגשלמכוןהבקרה,לאיאוחרמעשרהימיםלפניתוםתקופתבקרתהתכןו

תקנה42)ה(ו–)ו(תחולעלבקשותכאמורבתקנתמשנה)א(ו )ג(

בתוםביצועבקרתהתכן,יאשרמנהלבקרתהתכןכיבוצעהבקרתתכן,ויודיע45ו )א(
לרשותהרישוילעורךהבקשהולמגישהבקשה,אםתוצאותהבקרהתקינות,אםלאוו

חוותדעתמסכמת
שלבקרתהתכן

להודעתמנהלבקרתהתכןכאמורבתקנתמשנה)א(יצורפונספחיהתכןבאופן )ב(
שיורההאחראי,ותצורףלהחוותדעתמסכמתשלבקרתהתכןשיפורטובהתוצאות
את שבחנו המורשים הבקרים של וההנחיות המסקנות את ושתכלול התכן בקרת
הבקשה,אםנדרשו,ויצויןבהאםבקרתהתכןנמצאהתקינהואםבוצעושינוייתכן
במסמכיהבקשה;נמצאכיבקרתהתכןאינהתקינה,יפורטובדוחכלממצאיהתכן

שנמצאולאתקינים,והתיקוניםהדרושיםו

מנהלבקרתהתכןיכלולבחוותהדעתהמסכמתהמלצותלרשותהרישויבתחום )ג(
תכןהבנייןבנושאיםאלה,אםישהמלצותכאלה:

קביעתתנאיםבהיתר,תנאיםלמתןאישורתחילתעבודות,תנאיםלמהלך )1(
ביצועהעבודהנושאההיתראותנאיםלמתןתעודתגמר;

צרופותומסמכיםנוספים,שמומלץלקבועבהיתרכיישלהעבירםלמכון )2(
הבקרהלפניתחילתביצועהעבודות,במהלכןאוטרםהגשתבקשהלתעודת

גמרוזאתבלילגרועמןהאמורבתקנות48ו־ץב)ב(ו

חלףהמועדלביצועבקרתהתכןכאמורבתקנות42ו־44,לפיהעניין,ולאניתנהחוותב4ו
דעתמסכמתכאמורבתקנה45,רשאימגישהבקשהלהודיעלמכוןהבקרהבתוך5ימים
מיוםשחלףהמועדלהגשתחוותהדעתהמסכמת,ולפנישניתנהחוותהדעתהמסכמת
כאמור,עלסיוםההתקשרותעמו,ולקבלאתהחזרהאגרהששולמהכאמורבתקנהב7)ב(ו

אי–עמידה
במועדים

סימן ג': בקרת הביצוע 

ערךמכוןבקרהבקרתתכן,תיערךלגביאותהבקשהלהיתרבקרתביצועבנושאים47ו
ובענייניםהמפורטיםבפרקט',למעטבתחומיםשאינםבסמכותמכוןבקרהכאמור

בתקנה90ו

בקרתביצוע

האחראילביקורתעלהביצועיערוךבקשהלבקרתביצועויגישאותהלמכוןהבקרה48ו
באופןמקווןבציוןהפרטיםוהמסמכיםהאלה:

בקשהלבקרת
ביצוע

קובץאלקטרונישלההיתר; )1(

לוחזמניםמשוערלביצועהפרויקט; )2(

קובץמדידהשעליומסומןמתווההבנייןבצירוףהעתקאישורמודדמוסמךבדבר )ץ(
סימוןמתווההבנייןבמגרשעצמו;

קובץתכניתארגוןאתראלאאםכןנכתבבהיתרשלאנדרשתתכניתכאמור; )4(
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אישורהאחראילביקורתעלהביצועכימולאוהתנאיםלתחילתעבודותבאתר )5(
הבנייהכפישנכתבבהיתר;

צרופותומסמכיםאחריםשלפיההיתרישלהעבירםלמכוןהבקרהטרםתחילת )ב(
ביצועהעבודות;

עם התקשרות אישור והעתק הבקשה עורך שערך המעבדה בדיקות רשימת )7(
מעבדהמאושרתלביצועבדיקותהמעבדה;

קובץתכניותעבודהאדריכליותהמתואמותעםקובציהתכניותהאמוריםבפסקאות )8(
)9(עד)11(,לרבותסימוןרכיביםנושאיםראשיים,מעבריםביןקומות,ארונותסעף,צינורות
מיגשם,קולטנים,פיריםראשיים,תעלותראשיותלמיזוגאווירופינויעשן,חתומותביד

עורךהבקשהוחוותדעתמורשהנגישותאםנדרשלפיסעיף158וץלחוק;

קובץתכניתעבודהלפיתוחלביצועמתואמתעםכלהתשתיותבמגרש; )9(

קובץתכניתעבודהלקונסטרוקציההכוללתתכניתדיפון,ביסוס,תכניתתקרות )10(
)תבניות(וחתכיםמקומייםלכלהבניין;

קובץתכניתעבודהלמיםוביובהכוללתסכמתמיםמלאהלאספקהולכיבוי, )11(
סכמותשפכיםודלוחים,פרטים,תנוחתקוויהמיםוהביובוחתכיביובעלרקעהפיתוח;

אישורהתקשרותעםאתרמורשהלסילוקפסולתבנייןאולטיפולבה,לרבות )12(
אומדןנפחיפסולתהבנייןהצפויבמהלךביצועהעבודות,זולתאםהכמותהיאמזערית

להערכתהמהנדסכאמורבתקנהב5לתקנותרישויבנייה;

פרטיהאחראילתיאוםעםמכוןהבקרהופרטיהאחראילביקורתעלהביצועלרבות )ץ1(
העתקהודעהעלמינוייםכאמורבתקנה71לתקנותרישויבנייה;

המסמכים התאמת בדבר העניין, לפי המשנה, ועורכי הבקשה עורך הצהרת )14(
המפורטיםבפסקאות)ץ(עד)11(להיתרולנספחיהתכןלפיהעניין;

בבקשהלהתקשרותעםמכוןבקרההכוללתיישוםשיטתבנייהחדשה,שלא )15(
פורטהבהיתר-

נספחובויפורטשםהשיטה,מספראישורה,תקופתתוקפה,מועדאישורה )א(
והיקףיישומהכפישהורההגוףהמוסמך;

העתקתצהירהממונהעלשיטתהבנייההחדשה,ולפיוהתכנוןהמוצע )ב(
תואםאתהכלליםוההתניותשנכללובאישורהזמני,אובאישורהקבוע;

העתקאישורבעלשיטתבנייהחדשהכימסרדיווחלגוףהמוסמךעלכוונתו )ג(
להגישבקשהלאישורתחילתעבודותהכוללתשיטתבנייהחדשה;

תקנתמשנהזותחולעלמישחלותלגביותקנותהרישוילגבישיטתבנייה )ד(
חדשה;

תכניתביקוריםבאתרהבנייהשלכלמישעליולבצעפיקוחעליון,אםעורך )ב1(
הבקשהערךתכניתכאמורו

ביקשבעלההיתרלבצעאתהעבודותנושאההיתרבשלבים,אושנכתבבהיתרכיעל49וביצועבשלבים
העבודהלהתבצעבשלבים,יצייןזאתבבקשהלבקרתביצוע,וכןיפרטאתהשלבים

המבוקשיםלביצועו

הסכםלמתן
שירותיבקרת

ביצוע

עםהגשתבקשהלבקרתביצועלמכוןהבקרהיתקשרבעלההיתרעםמכוןהבקרה50ו
בהסכםלמתןשירותיבקרתביצוע,וישלםאתהאגרהבעדבקרתביצועלפיפרקז'

והתוספתהחמישיתו

קובץהתקנותץ801,כ"אבסיווןהתשע"ח,2018ובו4

DoCenter Id:801-02-2018-000403, received on -04/06/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



2087 קובץהתקנותץ801,כ"אבסיווןהתשע"ח,2018ובו4

בדיקתבקשה
לבקרתביצוע

שילםבעלההיתראתהתשלוםבעדבקרתהביצוע,יבדוקמכוןהבקרהכיהוגשו51ו )א(
כלהמסמכיםהנדרשיםלצורךבקרתביצועלפיתקנות48ו־49,בתוך15ימיםמיום
הגשתהבקשה,ורשאימכוןהבקרהלדרושהסבריםומסמכיםנוספיםהנדרשיםלצורך

בדיקתובתוךהתקופההאמורהו

בבקשהלבקרתביצועשחלהעליהתקנה44)א()1(תהיהתקופתהבדיקה0ץימיםו )ב(

מצאמכוןבקרה,בתוךהתקופההאמורהבתקנה51,ליקוייםבמסמכיםשהוגשו,52וקליטתהבקשה )א(
יודיעעלכךלאחראילביקורתעלהביצוע,לעורךהבקשהולבעלההיתר,יפרטאת

הדורשתיקון,ויבהירכילאניתןלקלוטאתהבקשהכפישהוגשהו

הוגשוכלהמסמכיםכאמורבתקנות49,48ו־51,ולאנמצאוליקוייםכאמורבתקנת )ב(
משנה)א(,תיקלטהבקשהותימסרעלכךהודעהלבעלההיתר,לעורךהבקשהולאחראי

לביקורתעלהביצועו

51,רשאי לאהודיעמכוןבקרהעלהחלטתובתוךהתקופההאמורהבתקנה )ג(
בעלההיתרלהודיעלמכוןהבקרהבתוך5ימיםמיוםשחלףהמועדכאמור,עלסיום

ההתקשרותעמו,ולקבלאתהחזרהאגרהששולמהכאמורבתקנהב7)5(ו

הודעהלרשות
הרישוי

מכוןבקרהיודיעלרשותהרישויעלהתקשרותוקליטתבקשהלבקרתביצוע;להודעתוץ5ו
לרשותהרישוייצורפומסמכיםאלה:

תכניתארגוןאתר,אלאאםכןנכתבבהיתרשלאנדרשתתכניתכאמור; )1(

לוחזמניםמשוערלביצועהפרויקט; )2(

חוותדעתמכוןהבקרהלביצועבשלביםאםהוגשהבקשהלכךאושנכתבבהיתר )ץ(
כיעלהעבודהלהתבצעבשלביםכאמורבתקנה49ו

ניתןאישורתחילתעבודותלפיסעיף157בלחוק,יכיןמנהלבקרתהביצועאת54ותכניתביקורים )א(
תכניתהביקוריםבתוך5ימיםממתןהאישורכאמורו

תכניתהביקוריםתכילביןהשאר,אבנידרךבביצועותאריכייעדמשוערים,לרבות )ב(
מועדיביקוריםמשועריםלפישלביהביצועותחומיהבקרה,ובהתחשבבגורמיםהאלה:
אופיהעבודהומורכבותה,פירוטהתכנוןשהוגש,קצבהעבודהומאפייניםחריגים

ומסוכניםו

תכניתהביקוריםתכלולביקורחובהאחדלפחותבכלאחדמשלביםאלה,אם )ג(
הםכלוליםבעבודותנושאההיתר:

לפניתחילתביצועהעבודות; )1(

במהלךביצועעבודותהביסוס; )2(

במהלךאיטוםבנייהבתתהקרקע; )ץ(

במהלךבנייתשלדהבניין; )4(

גמרשלד; )5(

הפעלתמערכותועבודתםבמשולב,לרבותעבודותגמרבמבנהו )ב(

האחראירשאילפרסםבאתרהאינטרנטשלמנהלהתכנוןהנחיותלענייןביקורים )ד(
נוספים,בהתחשב,ביןהשאר,בסוגהעבודה,היקפהוהשימושהמיועדבמבנהו

נתןגורםמאשרהנחיותלביקוריחובהשלבקרמורשהמטעמו,יבוצעוהביקורים, )ה(
אםאפשר,יחדעםהביקוריםהאמוריםבסעיףקטן)ג(ו

שילםבעלההיתראתהתשלוםבעדבקרתהביצוע,יבדוקמכוןהבקרהכיהוגשו51ו )א(
כלהמסמכיםהנדרשיםלצורךבקרתביצועלפיתקנות48ו־49,בתוך15ימיםמיום
הגשתהבקשה,ורשאימכוןהבקרהלדרושהסבריםומסמכיםנוספיםהנדרשיםלצורך

בדיקתובתוךהתקופההאמורהו

בדיקתבקשה
לבקרתביצוע

בבקשהלבקרתביצועשחלהעליהתקנה44)א()1(תהיהתקופתהבדיקה0ץימיםו )ב(

מצאמכוןבקרה,בתוךהתקופההאמורהבתקנה51,ליקוייםבמסמכיםשהוגשו,52ו )א(
יודיעעלכךלאחראילביקורתעלהביצוע,לעורךהבקשהולבעלההיתר,יפרטאת

הדורשתיקון,ויבהירכילאניתןלקלוטאתהבקשהכפישהוגשהו

קליטתהבקשה

הוגשוכלהמסמכיםכאמורבתקנות49,48ו־51,ולאנמצאוליקוייםכאמורבתקנת )ב(
משנה)א(,תיקלטהבקשהותימסרעלכךהודעהלבעלההיתר,לעורךהבקשהולאחראי

לביקורתעלהביצועו

51,רשאי לאהודיעמכוןבקרהעלהחלטתובתוךהתקופההאמורהבתקנה )ג(
בעלההיתרלהודיעלמכוןהבקרהבתוך5ימיםמיוםשחלףהמועדכאמור,עלסיום

ההתקשרותעמו,ולקבלאתהחזרהאגרהששולמהכאמורבתקנהב7)5(ו

מכוןבקרהיודיעלרשותהרישויעלהתקשרותוקליטתבקשהלבקרתביצוע;להודעתוץ5ו
לרשותהרישוייצורפומסמכיםאלה:

הודעהלרשות
הרישוי

תכניתארגוןאתר,אלאאםכןנכתבבהיתרשלאנדרשתתכניתכאמור; )1(

לוחזמניםמשוערלביצועהפרויקט; )2(

חוותדעתמכוןהבקרהלביצועבשלביםאםהוגשהבקשהלכךאושנכתבבהיתר )ץ(
כיעלהעבודהלהתבצעבשלביםכאמורבתקנה49ו

ניתןאישורתחילתעבודותלפיסעיף157בלחוק,יכיןמנהלבקרתהביצועאת54ו )א(
תכניתהביקוריםבתוך5ימיםממתןהאישורכאמורו

תכניתביקורים

תכניתהביקוריםתכילביןהשאר,אבנידרךבביצועותאריכייעדמשוערים,לרבות )ב(
מועדיביקוריםמשועריםלפישלביהביצועותחומיהבקרה,ובהתחשבבגורמיםהאלה:
אופיהעבודהומורכבותה,פירוטהתכנוןשהוגש,קצבהעבודהומאפייניםחריגים

ומסוכניםו

תכניתהביקוריםתכלולביקורחובהאחדלפחותבכלאחדמשלביםאלה,אם )ג(
הםכלוליםבעבודותנושאההיתר:

לפניתחילתביצועהעבודות; )1(

במהלךביצועעבודותהביסוס; )2(

במהלךאיטוםבנייהבתתהקרקע; )ץ(

במהלךבנייתשלדהבניין; )4(

גמרשלד; )5(

הפעלתמערכותועבודתםבמשולב,לרבותעבודותגמרבמבנהו )ב(

האחראירשאילפרסםבאתרהאינטרנטשלמנהלהתכנוןהנחיותלענייןביקורים )ד(
נוספים,בהתחשב,ביןהשאר,בסוגהעבודה,היקפהוהשימושהמיועדבמבנהו

נתןגורםמאשרהנחיותלביקוריחובהשלבקרמורשהמטעמו,יבוצעוהביקורים, )ה(
אםאפשר,יחדעםהביקוריםהאמוריםבסעיףקטן)ג(ו
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פורסמוהנחיותכאמורבתקנותמשנה)ד(ו–)ה(,תכלולתכניתהביקורים,גםאת )ו(
הביקוריםלפיהנחיותכאמורו

ביקוריםחוזרים
וביקוריםנוספים

מכוןבקרהיבצעביקוריםחוזריםלשםבקרתתיקוןליקוייםוביקוריםנוספיםבמקרים55ו
אלה:

לשםבקרהעלתיקוןליקוישנמצאבביקורקודם,והתאמתהעבודהלדרישות )1(
התכן,וזאתאםלאניתןלדחותאתהבקרהכאמורלמועדהביקורהבאשכןמצאשקיים
סיכוןממשיומיידילמבנהאולסביבתו,אוכידחייתהביקורעלולהלפגועביכולת

לבקראתתיקוןהליקוי;

עםהפסקתעבודהבשלצומינהליאוצושיפוטי,אובשלהחלטתבעלההיתר )2(
להפסיקאתהעבודהבאתרלתקופההעולהעל45ימים,ובסמוךלאחרהמשךביצוע

העבודותבמקריםכאמור;

בסוףכלשלבובתחילתהשלבהבאבמקריםשבהםביקשבעלההיתרלבצעאת )ץ(
העבודותנושאההיתרבשלבים,אושנכתבבהיתרכיעלהעבודהלהתבצעבשלבים;

לפיבקשהמנומקתומפורטתשלמהנדסהוועדהבנושאתכןהבנייהכאמור )4(
בתקנה89ו

הודעהלמכון
הבקרה

האחראילתיאוםעםמכוןהבקרהיודיעלמכוןהבקרהעלכלאלה:ב5ו

עלמצבהתקדמותהעבודותוהגעתןלשלבהבקרההמתוכנןלפיתכניתהביקורים, )1(
חמישהימיםלפחותלפניהגעתהעבודותלשלבהבקרההבאלפיתכניתהביקורים

כאמורבתקנה54;

עלהפסקתעבודותועלחידושןכאמורבתקנה55)2(; )2(

עלתשלוםהאגרהשנקבעהבמועדהזמנתמכוןהבקרהלביצועבקרהבשלבגמר )ץ(
שלדכאמורבתקנהץ7)א()ץ(ו

עבודההנדרשת
לבקרה

כלעבודהשבוצעה,הנדרשתלבקרתמכוןבקרה,תישארגלויהעדסיוםיוםהעבודה57ו
שבואמורלהיותמועדהביקורשלמכוןהבקרהלפיתכניתהביקוריםולפיהמועד
שהודיעהאחראילתיאוםעםמכוןהבקרהכאמורבתקנהב5)1(,אועדלביקורהבקר,

המוקדםמביניהםו

בדיקותבמהלך
הביצוע

מנהלבקרתהביצוערשאילדרושביצועבדיקותחוזרותאונוספותבמקרהשמצאכי58ו
תוצאותבדיקהאינןתקינותו

במכוןהבקרהינוהליומןבקרתביצוע,במתכונתשיורההאחראי,שירוכזבוהמידע59ויומןבקרה
עלבקרתהביצועלרבות:

תכניתהביקוריםכאמורבתקנה54והודעותהאחראילתיאוםעםמכוןהבקרה )1(
כאמורבתקנהב5)1(;

דוחותהביקוריםשבוצעו; )2(

תוצאותבדיקותואישוריםנדרשיםוכןרשימתהבדיקותשדרשמכוןהבקרהלפי )ץ(
תקנה0ב)א(והסיבותלכך;

כלשינויבביצוע,חריגה,כשלאוליקוישגילהמימהבקריםוכןהנימוקיםלדרישת )4(
תכניותעבודהמתוקנות,חישובים,תרשימיםאוסכמותכאמורבתקנה0ב)א(אםנדרשו;

ביקוריםחוזריםאונוספיםשנדרשולפיתקנה55והסיבותלכך; )5(

הופסקההעבודהבאתרכאמורבתקנה55)2(יפורטביומןהבקרהדיווחהבקר )ב(
לעתסגירתהאתר,לרבותתיאורמצבהבנייהו

קובץהתקנותץ801,כ"אבסיווןהתשע"ח,2018ובו4

DoCenter Id:801-02-2018-000403, received on -04/06/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



2089 קובץהתקנותץ801,כ"אבסיווןהתשע"ח,2018ובו4

אי־התאמה
להוראותהתכן

גילהבקרליקוי,טעות,חוסרבהירותאוחריגהמהוראותהתכןבביצועהעבודות,0בו )א(
יודיעעלכךלאחראילביקורתעלהביצוע,לבעלההיתרולמישעורךפיקוחעליון
עלביצועהעבודותלפיההיתרורשאיהואלזמןלאתרלבירוראתעורךהבקשה
הראשיאואתעורךהמשנההנוגעלעניין,ולהורותבדברביצועהפעולותהנדרשות
לתיקוןומועדיםלביצועהתיקוןוכןלהורותעלביצועבדיקותמעבדהלאימותתקינות
העבודה,אםנדרש;לפידרישתבקר,ימציאהאחראילביקורתעלהביצועפרטיםנוספים
לענייןרכיביהבניין,חומריהבנייןומיתקניםבבנייןהנדרשיםלהערכתהסיכון;סברבקר
כינדרשתהגשתתכניותעבודותמתוקנות,חישובים,תרשימיםאוסכמותרשאיהוא

להורותעלכךובלבדשינמקבכתבאתהצורךבדרישהכאמורו

מכוןהבקרהיבצעבקרהעלביצועהתיקוןאםנדרשלפיתקנתמשנה)א(,בביקור )ב(
המתוכנןהבאלפיתכניתהביקורים,אובביקורחוזרכאמורבתקנה55)1(ו

לאבוצעהתיקוןבמועדשהורהבקרכאמורבתקנתמשנה)א(,יודיעזאתמנהל )ג(
בקרתהביצועלמהנדסהוועדה,ויוסיףאתהמלצתולענייןהסיכוניםהנשקפיםכתוצאה

מכךו

הגשתתכניות
עבודהמתוקנות

האחראילביקורתעלהביצוערשאי,בכלעת,להגישלמכוןהבקרהתכניותעבודה1בו )א(
מתוקנותומעודכנותבצירוףהצהרתעורךהבקשהשאיןבתכניותהמתוקנותשינוי
מרחבימהתכניתהראשיתשצורפהלהיתר;בתקנהזו,"שינוימרחבי"-שינוישאינו

בתכןהבנייהבלבדו

מכוןהבקרהיודיעלבעלההיתרולאחראילביקורתבתוךחמישהימיםמיום )ב(
שהוגשולותכניותעבודהמתוקנותכאמורבתקנתמשנה)א(,מהםתחומיהבקרה,מבין
תחומיהבקרההמפורטיםבתקנה88)א(,שישלתכניותהמתוקנותהשפעהעליהם,ואם
נדרשתהגשתחישובים,תרשימיםאוסכמותלצורךעריכתבקרהלתכניותהמתוקנותו

בקשהלהנפקת
חוותדעתמסכמת

לבקרתהביצוע

בעלההיתריגישלמכוןהבקרהבקשהלהנפקתחוותדעתמסכמתלבקרתהביצוע2בו
הבדיקות, מסמכי בצירוף לחוק, 157א)ה4( סעיף לפי אישור קבלת לצורך הנדרשת
המסמכיםוהאישוריםהנדרשיםלשםעריכתחוותדעתמסכמת,שטרםהוגשולמכון

הבקרהוישלםאתיתרתהאגרההקבועהבפרקז'ו

חוותדעתמסכמת
לבקרתהביצוע

הוגשהבקשהכאמורבתקנה2בוצורפולההמסמכיםוהאישוריםהנדרשיםכאמורבתקנהץבו
2ב,ושולמהיתרתהתשלוםלפיתקנותאלה,יגישמנהלבקרתהביצועלבעלההיתרולרשות

הרישויבתוך20ימיםחוותדעתמסכמתלבקרתהביצועשיפורטובהכלאלה:

פירוטהביקוריםשביצעמכוןהבקרה; )1(

מסקנותשלהבקריםשביצעובקרתביצוע,ואםהבקרהנמצאהתקינה;נמצאכי )2(
הבקרהאינהתקינה,יפורטוהליקוייםשנמצאו;

מסקנותהבקריםהמורשיםאםנדרשואםהבקרהנמצאהתקינה;נמצאכיהבקרה )ץ(
אינהתקינה,יפורטוהליקוייםשנמצאו;

48)7(,ובדיקות תוצאותרשימתהבדיקותשערךעורךהבקשהכאמורבתקנה )4(
נוספותאםנדרשולפיתקנותאלה;אםלאהוגשולמכוןהבקרהכלמסמכיהבדיקות
כאמוראושנמצאכיתוצאותהבדיקותאינןתקינות,יפרטמנהלבקרתהביצועאת

הבדיקותשטרםבוצעואושאינןתקינות;

1בבמהלךביצוע פירוטשינוייהתכןאםבוצעובתכניותהעבודהלפיתקנה )5(
העבודות;

המלצהלרשותהרישויבדברקביעתתנאיםלמתןתעודתגמר,אםנדרשתו )ב(

גילהבקרליקוי,טעות,חוסרבהירותאוחריגהמהוראותהתכןבביצועהעבודות,0בו )א(
יודיעעלכךלאחראילביקורתעלהביצוע,לבעלההיתרולמישעורךפיקוחעליון
עלביצועהעבודותלפיההיתרורשאיהואלזמןלאתרלבירוראתעורךהבקשה
הראשיאואתעורךהמשנההנוגעלעניין,ולהורותבדברביצועהפעולותהנדרשות
לתיקוןומועדיםלביצועהתיקוןוכןלהורותעלביצועבדיקותמעבדהלאימותתקינות
העבודה,אםנדרש;לפידרישתבקר,ימציאהאחראילביקורתעלהביצועפרטיםנוספים
לענייןרכיביהבניין,חומריהבנייןומיתקניםבבנייןהנדרשיםלהערכתהסיכון;סברבקר
כינדרשתהגשתתכניותעבודותמתוקנות,חישובים,תרשימיםאוסכמותרשאיהוא

להורותעלכךובלבדשינמקבכתבאתהצורךבדרישהכאמורו

אי־התאמה
להוראותהתכן

מכוןהבקרהיבצעבקרהעלביצועהתיקוןאםנדרשלפיתקנתמשנה)א(,בביקור )ב(
המתוכנןהבאלפיתכניתהביקורים,אובביקורחוזרכאמורבתקנה55)1(ו

לאבוצעהתיקוןבמועדשהורהבקרכאמורבתקנתמשנה)א(,יודיעזאתמנהל )ג(
בקרתהביצועלמהנדסהוועדה,ויוסיףאתהמלצתולענייןהסיכוניםהנשקפיםכתוצאה

מכךו

האחראילביקורתעלהביצוערשאי,בכלעת,להגישלמכוןהבקרהתכניותעבודה1בו )א(
מתוקנותומעודכנותבצירוףהצהרתעורךהבקשהשאיןבתכניותהמתוקנותשינוי
מרחבימהתכניתהראשיתשצורפהלהיתר;בתקנהזו,"שינוימרחבי"-שינוישאינו

בתכןהבנייהבלבדו

הגשתתכניות
עבודהמתוקנות

מכוןהבקרהיודיעלבעלההיתרולאחראילביקורתבתוךחמישהימיםמיום )ב(
שהוגשולותכניותעבודהמתוקנותכאמורבתקנתמשנה)א(,מהםתחומיהבקרה,מבין
תחומיהבקרההמפורטיםבתקנה88)א(,שישלתכניותהמתוקנותהשפעהעליהם,ואם
נדרשתהגשתחישובים,תרשימיםאוסכמותלצורךעריכתבקרהלתכניותהמתוקנותו

בעלההיתריגישלמכוןהבקרהבקשהלהנפקתחוותדעתמסכמתלבקרתהביצוע2בו
הבדיקות, מסמכי בצירוף לחוק, 157א)ה4( סעיף לפי אישור קבלת לצורך הנדרשת
המסמכיםוהאישוריםהנדרשיםלשםעריכתחוותדעתמסכמת,שטרםהוגשולמכון

הבקרהוישלםאתיתרתהאגרההקבועהבפרקז'ו

בקשהלהנפקת
חוותדעתמסכמת

לבקרתהביצוע

הוגשהבקשהכאמורבתקנה2בוצורפולההמסמכיםוהאישוריםהנדרשיםכאמורבתקנהץבו
2ב,ושולמהיתרתהתשלוםלפיתקנותאלה,יגישמנהלבקרתהביצועלבעלההיתרולרשות

הרישויבתוך20ימיםחוותדעתמסכמתלבקרתהביצועשיפורטובהכלאלה:

חוותדעתמסכמת
לבקרתהביצוע

פירוטהביקוריםשביצעמכוןהבקרה; )1(

מסקנותשלהבקריםשביצעובקרתביצוע,ואםהבקרהנמצאהתקינה;נמצאכי )2(
הבקרהאינהתקינה,יפורטוהליקוייםשנמצאו;

מסקנותהבקריםהמורשיםאםנדרשואםהבקרהנמצאהתקינה;נמצאכיהבקרה )ץ(
אינהתקינה,יפורטוהליקוייםשנמצאו;

48)7(,ובדיקות תוצאותרשימתהבדיקותשערךעורךהבקשהכאמורבתקנה )4(
נוספותאםנדרשולפיתקנותאלה;אםלאהוגשולמכוןהבקרהכלמסמכיהבדיקות
כאמוראושנמצאכיתוצאותהבדיקותאינןתקינות,יפרטמנהלבקרתהביצועאת

הבדיקותשטרםבוצעואושאינןתקינות;

1בבמהלךביצוע פירוטשינוייהתכןאםבוצעובתכניותהעבודהלפיתקנה )5(
העבודות;

המלצהלרשותהרישויבדברקביעתתנאיםלמתןתעודתגמר,אםנדרשתו )ב(

קובץהתקנותץ801,כ"אבסיווןהתשע"ח,2018ובו4

DoCenter Id:801-02-2018-000403, received on -04/06/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



קובץהתקנותץ801,כ"אבסיווןהתשע"ח,2018ובו4 2090

סימן ד': תיעוד במכון הבקרה

במכוןהבקרהיישמרוכלאלה,במשךכלתקופתפעילותהמכון:4בושמירתמסמכים )א(

בקשותלבקרתתכןולבקרתביצועשטיפלבהןמכוןהבקרה,לרבותהודעות )1(
עלאי–קליטתבקשהלבקרתתכןובקרתביצועוהתכתבויותעםמגישהבקשה,
עורךהבקשה,האחראילתיאוםעםמכוןהבקרהוהאחראילביקורתעלהביצוע;

הגורמים דעת חוות המורשים, והבקרים הבקרים כל של הדעת חוות )2(
המאשרים,אםנדרשה,לרבותדוחותבינייםכאמורבתקנות42ו–44;

חוותדעתמסכמתלבקרתתכןולבקרתביצועכאמורבתקנות45ו־ץב; )ץ(

תכניתראשיתהמצורפתלהיתר,עלכלנספחיה; )4(

קובץתכניותעדותשלהבנייןאוהעבודה; )5(

יומניהבקרה,לרבותהבדיקות,המסמכיםוהאישוריםהמפורטיםבהםו )ב(

חדלמכוןהבקרהמלפעול,יעביראתהמידעכאמורבתקנתמשנה)א(,לרשות )ב(
הרישויהנוגעתבדברו

פרק ו': מעבר בין מכוני בקרה

סימן א': סיום התקשרות עם מכון בקרה והתקשרות עם מכון בקרה אחר

מעברביןמכוני
בקרה

50,רשאימגיש5בו 40או נערךהסכםהתקשרותעםמכוןבקרהכאמורבתקנה )א(
הבקשהאובעלההיתר,לפיהעניין,לסייםאתההתקשרותעםמכוןהבקרהבכלעת

ולהתקשרולהגישבקשהחדשהלבקרתתכןאולבקרתביצוע,עםמכוןבקרהאחרו

מגישהבקשהאובעלההיתר,לפיהעניין,יודיעלרשותהרישויעלסיוםהתקשרות )ב(
עםמכוןבקרהועלהתקשרותעםמכוןבקרהאחרו

סימן ב': בקשה שהוגשה למכון בקרה אחר, לאחר תחילת עבודות

השהייתהעבודות
באתר

חדלמכוןבקרהמעריכתבקרתביצועלאחרתחילתהעבודות,תושהההעבודהבאתר,בבו
עדלקליטתבקשהלבקרתביצועבמכוןבקרהאחרכאמורבתקנה8בו

העברתיומן
הבקרה

חדלמכוןבקרהמעריכתבקרתביצוע,לאחרתחילתהעבודות,והוגשהבקשהחדשה7בו
לבקרתביצועלמכוןבקרהאחרלפיתקנה48,יודיעעלכךבעלההיתרלרשותהרישוי
ולמכוןהבקרהשחדלמעריכתהבקרהכאמור;קיבלמכוןהבקרהשחדלמעריכתבקרה
הודעהכאמור,יעביראתיומןהבקרהכאמורבתקנה59,למכוןהבקרההאחרבתוך

חמישהימיםו

טיפולבבקשה
במכוןבקרהחדש

מכוןהבקרהשאליוהוגשההבקשההחדשהכאמורבתקנה7ב,יבדוקאםניתן8בו )א(
לקלוטאתהבקשהכאמורבתקנה51,ואםקלטאתהבקשה,יערוךבקרתביצועלגבי
העבודותשיבוצעומיוםקליטתהבקשהכאמור,וכןלגביעבודותשבוצעולפניקליטת
הבקשהכאמור,ובלבדשהןנותרוגלויותוניתןלזהותבהןליקוייםבעתקליטתהבקשה

כאמורו

בלילגרועמהאמורבתקנתמשנה)א(,מכוןהבקרהשאליוהוגשההבקשהלבקרת )ב(
ביצועלאחרתחילתעבודות,יכלולבמסגרתחוותהדעתהמסכמתכאמורבתקנהץב,

גםחוותדעתלגביהממצאיםשנכללוביומןהבקרהשהועבראליוכאמורבתקנה7בו
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פרק ז': תשלום למכון הבקרה
תשלוםלמכון

בקרה
מכוןהבקרהיגבהאגרהבעדבקרתהתכןאובקרתהביצוע,לפיהעניין,לפיתעריפים9בו

שנקבעובתוספתהחמישיתו

45כיבקרתהתכן70ובקרהחוזרת נכתבבחוותהדעתהמסכמתלבקרתהתכןכאמורבתקנה )א(
נמצאהלאתקינה,רשאיהמבקשלהגישלאותומכוןבקרהבקשהחוזרתלענייןאותה
בקשהלהיתר,וזאתבתשלוםהסכוםשנקבעלבקרתתכןחוזרתבתוספתהחמישית,
חוותהדעת קבלת בתוךשישהחודשיםממועד שהבקשההחוזרתהוגשה ובלבד

המסכמתהראשונהלגביאותהבקשהלהיתרו

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,לאהגישמכוןבקרהדוחבינייםכאמורבתקנה )ב(
42)ג(או44)ב(,ונכתבבחוותהדעתהמסכמתלבקרתהתכןכאמורבתקנה45כיבקרת
התכןנמצאהלאתקינה,רשאימגישהבקשהלהגישבקשהלבקרתתכןחוזרתלעניין
אותהבקשהלהיתר,לאותומכוןבקרהבתוך21ימים,מיוםשהומצאהלוחוותהדעת

המסכמת,בלאתשלוםאגרהנוספתו

הודיעמכוןבקרהכילאניתןלקלוטאתהבקשהלבקרתתכןכאמורבתקנה41)ב(, )ג(
ולאהודיעהמבקשעלסיוםההתקשרותעםהמכוןכאמורבאותהתקנהרשאיהוא

להגישלאותומכוןבקרהבקשהלבקרתתכןבלאתשלוםנוסףשלאגרהו

הודיעמכוןבקרהכילאניתןלקלוטאתהבקשהלבקרתביצועכאמורבתקנה )ד(
52)א(והוגשהבקשהמתוקנתלבקרתביצועבתוךחודשייםמההודעהכאמור,תשולם
פעםנוספתהאגרהכאמורבתקנהץ7)א()2(רקמהבקשההמתוקנתהשנייהאואחריהו

בכפוףלאמורבתקנהזולענייןתשלוםאגרה,בקשהלבקרהחוזרת,כמוהכהגשת )ה(
בקשהחדשהו

תשלוםבעדביקור
נוסףאוביקורחוזר

נדרשמכוןבקרהלבצעביקורנוסףלפיתקנה55)2(,)ץ(או)4(,תשולםבעדכל71ו )א(
ביקורנוסףכאמור,האגרהשנקבעהלכךבתוספתהחמישיתו

55)1(,תשולםבעדביקורחוזר נדרשמכוןבקרהלבצעביקורחוזרלפיתקנה )ב(
האגרהשנקבעהלכךבתוספתהחמישיתרקמהביקורהחוזרהשלישיבכלתקופתבקרת

הביצועו

תשלוםבעדבקרה
לתכניותעבודה

מתוקנות

ביצעמכוןבקרהבקרהלתכניותעבודהמתוקנותכאמורבתקנה1ב)א(,המשפיעות72ו )א(
עלשניתחומיבקרהאויותרכאמורבתקנה1ב)ב(,תשולםאגרהבשיעור0%ץמהאגרה

הקבועהבתוספתהחמישיתלבקרתתכןבמועדשנקבעלכךבתקנהץ7)א()4(ו

ביצעמכוןבקרהבקרהלתכניותעבודהמתוקנותכאמורבתקנה1ב)א(ונדרשה )ב(
הגשתחישובים,תרשימיםאוסכמותכאמורבתקנה1ב)ב(,תשולםהאגרההקבועה

בתוספתהחמישיתבעדבקרתתכןבמועדשנקבעלכךבתקנהץ7)א()4(ו

אגרהלמכוןבקרהתשולםבמועדיםהמפורטיםלהלן:ץ7ומועדהתשלום )א(

לפי תכן בקרת שירותי למתן בהסכם בקרה מכון עם התקשרות בעת )1(
תקנה40תשולםאגרהבעדבקרתתכן;

בעתהתקשרותבהסכםלמתןשירותיבקרתביצועלפיתקנה50תשולם )2(
אגרהבשיעור0%ץמהאגרההקבועהבתוספתהחמישיתבעדבקרתהביצוע;

בעתהזמנתמכוןהבקרהלביצועבקרהבשלבגמרשלדכאמורבתקנה )ץ(
54)ג()5(תשולםאגרהבשיעור0%ץמהאגרההקבועהבתוספתהחמישיתבעד

בקרתהביצוע;

פרק ז': תשלום למכון הבקרה

מכוןהבקרהיגבהאגרהבעדבקרתהתכןאובקרתהביצוע,לפיהעניין,לפיתעריפים9בו
שנקבעובתוספתהחמישיתו

תשלוםלמכון
בקרה

45כיבקרתהתכן70ו נכתבבחוותהדעתהמסכמתלבקרתהתכןכאמורבתקנה )א(
נמצאהלאתקינה,רשאיהמבקשלהגישלאותומכוןבקרהבקשהחוזרתלענייןאותה
בקשהלהיתר,וזאתבתשלוםהסכוםשנקבעלבקרתתכןחוזרתבתוספתהחמישית,
חוותהדעת קבלת בתוךשישהחודשיםממועד שהבקשההחוזרתהוגשה ובלבד

המסכמתהראשונהלגביאותהבקשהלהיתרו

בקרהחוזרת

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,לאהגישמכוןבקרהדוחבינייםכאמורבתקנה )ב(
42)ג(או44)ב(,ונכתבבחוותהדעתהמסכמתלבקרתהתכןכאמורבתקנה45כיבקרת
התכןנמצאהלאתקינה,רשאימגישהבקשהלהגישבקשהלבקרתתכןחוזרתלעניין
אותהבקשהלהיתר,לאותומכוןבקרהבתוך21ימים,מיוםשהומצאהלוחוותהדעת

המסכמת,בלאתשלוםאגרהנוספתו

הודיעמכוןבקרהכילאניתןלקלוטאתהבקשהלבקרתתכןכאמורבתקנה41)ב(, )ג(
ולאהודיעהמבקשעלסיוםההתקשרותעםהמכוןכאמורבאותהתקנהרשאיהוא

להגישלאותומכוןבקרהבקשהלבקרתתכןבלאתשלוםנוסףשלאגרהו

הודיעמכוןבקרהכילאניתןלקלוטאתהבקשהלבקרתביצועכאמורבתקנה )ד(
52)א(והוגשהבקשהמתוקנתלבקרתביצועבתוךחודשייםמההודעהכאמור,תשולם
פעםנוספתהאגרהכאמורבתקנהץ7)א()2(רקמהבקשההמתוקנתהשנייהאואחריהו

בכפוףלאמורבתקנהזולענייןתשלוםאגרה,בקשהלבקרהחוזרת,כמוהכהגשת )ה(
בקשהחדשהו

נדרשמכוןבקרהלבצעביקורנוסףלפיתקנה55)2(,)ץ(או)4(,תשולםבעדכל71ו )א(
ביקורנוסףכאמור,האגרהשנקבעהלכךבתוספתהחמישיתו

תשלוםבעדביקור
נוסףאוביקורחוזר

55)1(,תשולםבעדביקורחוזר נדרשמכוןבקרהלבצעביקורחוזרלפיתקנה )ב(
האגרהשנקבעהלכךבתוספתהחמישיתרקמהביקורהחוזרהשלישיבכלתקופתבקרת

הביצועו

ביצעמכוןבקרהבקרהלתכניותעבודהמתוקנותכאמורבתקנה1ב)א(,המשפיעות72ו )א(
עלשניתחומיבקרהאויותרכאמורבתקנה1ב)ב(,תשולםאגרהבשיעור0%ץמהאגרה

הקבועהבתוספתהחמישיתלבקרתתכןבמועדשנקבעלכךבתקנהץ7)א()4(ו

תשלוםבעדבקרה
לתכניותעבודה

מתוקנות

ביצעמכוןבקרהבקרהלתכניותעבודהמתוקנותכאמורבתקנה1ב)א(ונדרשה )ב(
הגשתחישובים,תרשימיםאוסכמותכאמורבתקנה1ב)ב(,תשולםהאגרההקבועה

בתוספתהחמישיתבעדבקרתתכןבמועדשנקבעלכךבתקנהץ7)א()4(ו

אגרהלמכוןבקרהתשולםבמועדיםהמפורטיםלהלן:ץ7ו מועדהתשלום)א(

לפי תכן בקרת שירותי למתן בהסכם בקרה מכון עם התקשרות בעת )1(
תקנה40תשולםאגרהבעדבקרתתכן;

בעתהתקשרותבהסכםלמתןשירותיבקרתביצועלפיתקנה50תשולם )2(
אגרהבשיעור0%ץמהאגרההקבועהבתוספתהחמישיתבעדבקרתהביצוע;

בעתהזמנתמכוןהבקרהלביצועבקרהבשלבגמרשלדכאמורבתקנה )ץ(
54)ג()5(תשולםאגרהבשיעור0%ץמהאגרההקבועהבתוספתהחמישיתבעד

בקרתהביצוע;
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לפי הביצוע לבקרת מסכמת דעת חוות להנפקת בקשה הגשת בעת )4(
תקנה2ב,תשולםיתרתהאגרהבעדבקרתהביצוע,לרבותאגרהבעדביקורחוזר
אוביקורנוסףלפיתקנה71ואגרהבעדבקרתתכןלתכניותעבודהמתוקנות

כאמורבתקנה72ו

ביום המעודכן שיעורם לפי ישולמו לשלמו, שיש ממנה חלק כל או האגרה )ב(
התשלוםכאמורבתקנה74ו

שנה74והצמדה כל של בפברואר ב־1 יעודכנו החמישית בתוספת המפורטים הסכומים )א(
)להלן-יוםהשינוי(לפישיעורהשינוישלהמדדהחדשלעומתהמדדהיסודיו

סכוםשהשתנהכאמוריעוגללסכוםהקרובשהואמכפלהשלחמישהשקלים )ב(
חדשיםו

בתקנהזו- )ג(

"המדדהחדש"-המדדשפורסםלאחרונהלפנייוםהשינוי;

"המדדהיסודי"-המדדשפורסםבחודשינואר2018;

"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהו

האגרהלמכון75ומנייןהימים ממועדתשלום יימנה תקנותאלה לפי פעולה לביצוע מנייןהימים
הבקרה,אםאיןהוראהאחרתבתקנותאלהאובסעיףץ8)יד()2()ג(לתיקון101לחוקו

מכוןבקרהיחזירלמשלםאתהאגרהששולמהלו,בעדבקרתהתכןאובקרתהביצוע,ב7והחזרתשלום
לפיהעניין,אםהתקייםאחדמאלה:

התקבלההודעהלפיתקנה15)ב(בדברביטולאוהתליהשלרישיוןמכוןהבקרה )1(
שעמונערכהההתקשרותטרםשניתנהחוותהדעתהמסכמתלפיתקנה45)ב(אוץב

לפיהעניין;

מכוןהבקרהשעמונערכהההתקשרותחדללהתקייםוטרםניתנהחוותהדעת )2(
המסכמתלפיתקנה45)ב(אוץבלפיהעניין;

התקבלההודעהלפיתקנהץ2)2()ב(כימכוןהבקרהנמצאבניגודענייניםואינו )ץ(
רשאילטפלבבקשהטרםשניתנהחוותהדעתהמסכמתלפיתקנה45)ב(אוץבלפי

העניין;

התקבלההודעהלפיתקנה41)ב(כיהבקשהלאנקלטה,והודיעהמבקשעלסיום )4(
ההתקשרותעםמכוןהבקרה;

לאהודיעמכוןבקרהעלהחלטתובנוגעלבקשהלבקרתביצועבמועדשנקבע )5(
לכךבתקנה51,והתקבלההודעתהמבקשבתוך5ימיםעלסיוםההתקשרותעםמכון

הבקרה,כאמורבתקנה52)ג(;

חלפו0ץימיםאו0בימיםמיוםשנקלטההבקשהלבקרתתכןבמכוןהבקרהולא )ב(
ניתנהחוותדעתמסכמתלבקרתהתכןמאתמכוןהבקרהכאמורבתקנות42או44לפי
העניין,והתקבלההודעתהמבקשבתוךחמישהימיםעלסיוםההתקשרותעםמכון

הבקרה,כאמורבתקנהב4ו

מכוןבקרהיחזירלמשלם20%מהאגרהששולמהלובעדבקרתהתכןאםלא77והחזרתשלוםחלקי )א(
ניתנהחוותהדעתהמסכמתבמועדשנקבעלכךבתקנה42או44,ולאהתקבלההודעת

המבקשעלסיוםההתקשרותבתוךחמישהימיםכאמורבתקנהב4ו
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מכוןבקרהיחזירלמשלם20%מהאגרהששולמהלובעדבקרתהביצועאםלא )ב(
הודיעעלהחלטתובבקשהלבקרתביצועבמועדשנקבעלכךבתקנה51,ולאהתקבלה

הודעתהמבקשעלסיוםההתקשרותבתוךחמישהימיםכאמורבתקנה52)ג(ו

מכוןבקרהיחזירלמשלם20%מהאגרהששולמהלובעדבקרתהביצועאםלא )ג(
ניתנהחוותהדעתהמסכמתבמועדשנקבעלכךבתקנהץבו

נדרשמכוןבקרהלהחזיראגרהלפיתקנותאלה,יחזירהמכוןאתהאגרהלמשלם,78ומועדהחזרתשלום )א(
בתוךשלושהימיםמיוםשנודעלוכיהתקיימוהתנאיםהמפורטיםבתקנהב7או77ו

החזרתהסכומיםממכוןהבקרהלמשלםיכולהלהיעשותבדרךשלקיזוזחובות )ב(
שלהמשלםלמכוןהבקרה;לאהיהלמשלם,חובכאמור,אושסכוםהחובנמוךמהסכום

שישלהעבירו,יועברוהסכוםאויתרתושלאקוזזה,לפיהענייןו

פרק ח': דיווח ופיקוח

סימן א': דיווח

מכוןבקרהימציאלאחראידוחותומסמכים,במועדיםהקבועיםבתקנותאלה,בנושאים79ודוחותמכוןבקרה
המפורטיםבהןובמתכונתשיורההאחראיו

מנהלמכוןבקרהיגישלאחראי,בתוךחודשמתוםכלשנה,דוחשנתיעלפעילותהמכון80ודיווחשנתי
במתכונתשיורההאחראישיכלולאתהנושאיםהאלהלפחות:

מספרהבקשותלבקרתתכןולבקרתביצועשהוגשולמכוןהבקרה,מספרהבקשות )1(
שנקלטוומספרהבקשותשנדרשלהגישןפעםנוספתאויותרבטרםשנקלטו;

מספרהבקשותלבקרתתכןשבמסגרתןלאהוגשדוחבינייםבבקרתתכןכאמור )2(
בתקנות42ו־44;

מספרהבקשותלבקרתתכןחוזרת; )ץ(

פירוטבדברחריגהמהמועדיםשנקבעובתקנות,משךהחריגהוהסיבותלחריגה; )4(

פירוטבדברהחזריתשלוםשנדרשהמכוןלהשיבוהחזריהתשלוםשהשיבבפועל; )5(

פירוטבדברתוספותתשלוםבעדביקוריםחוזריםאונוספיםשדרשהמכון; )ב(

מספרחוותהדעתהמסכמותשהועברולרשותהרישוי,מספרחוותהדעתשבהן )7(
תוצאותבקרתהתכןאובקרתהביצוענמצאותקינותומספרחוותהדעתשבהןתוצאות

בקרתהתכןאובקרתהביצוענמצאולאתקינות;

מספרתיקיבקרתהתכןובקרתהביצועשמגישהבקשהאובעלההיתר,לפיהעניין, )8(
ביקשולהפסיקאתהטיפולבהם;

פרטיבקשותשהוגשולמכוןהבקרהלאחרתחילתעבודותשבוקרובמכוןבקרה )9(
אחרלפיתקנה7ב;

פירוטהבקריםעובדיהמכוןבמהלךהשנה; )10(

פירוטהיועציםשעמםהתקשרמכוןהבקרהלפיתקנה20לרבותפירוטתיקי )11(
בקרתהתכןובקרתהביצועלגביהםניתןייעוץכאמור;

דיווחלגבימקריםשלניגודענייניםכאמורבתקנהץ2במהלךהשנה; )12(

דיווחעלאירועיםמיוחדיםכאמורבתקנה81,שאירעובתקופתהדוח; )ץ1(

עלותשעתבקרההנדרשתלביצועבקרתתכןובקרתביצועומספרשעותהבקרה )14(
הנדרשותלביצועבקרהכאמורו

מכוןבקרהיחזירלמשלם20%מהאגרהששולמהלובעדבקרתהביצועאםלא )ב(
הודיעעלהחלטתובבקשהלבקרתביצועבמועדשנקבעלכךבתקנה51,ולאהתקבלה

הודעתהמבקשעלסיוםההתקשרותבתוךחמישהימיםכאמורבתקנה52)ג(ו

מכוןבקרהיחזירלמשלם20%מהאגרהששולמהלובעדבקרתהביצועאםלא )ג(
ניתנהחוותהדעתהמסכמתבמועדשנקבעלכךבתקנהץבו

נדרשמכוןבקרהלהחזיראגרהלפיתקנותאלה,יחזירהמכוןאתהאגרהלמשלם,78ו )א(
בתוךשלושהימיםמיוםשנודעלוכיהתקיימוהתנאיםהמפורטיםבתקנהב7או77ו

מועדהחזרתשלום

החזרתהסכומיםממכוןהבקרהלמשלםיכולהלהיעשותבדרךשלקיזוזחובות )ב(
שלהמשלםלמכוןהבקרה;לאהיהלמשלם,חובכאמור,אושסכוםהחובנמוךמהסכום

שישלהעבירו,יועברוהסכוםאויתרתושלאקוזזה,לפיהענייןו

פרק ח': דיווח ופיקוח

סימן א': דיווח

מכוןבקרהימציאלאחראידוחותומסמכים,במועדיםהקבועיםבתקנותאלה,בנושאים79ו
המפורטיםבהןובמתכונתשיורההאחראיו

דוחותמכוןבקרה

מנהלמכוןבקרהיגישלאחראי,בתוךחודשמתוםכלשנה,דוחשנתיעלפעילותהמכון80ו
במתכונתשיורההאחראישיכלולאתהנושאיםהאלהלפחות:

דיווחשנתי

מספרהבקשותלבקרתתכןולבקרתביצועשהוגשולמכוןהבקרה,מספרהבקשות )1(
שנקלטוומספרהבקשותשנדרשלהגישןפעםנוספתאויותרבטרםשנקלטו;

מספרהבקשותלבקרתתכןשבמסגרתןלאהוגשדוחבינייםבבקרתתכןכאמור )2(
בתקנות42ו־44;

מספרהבקשותלבקרתתכןחוזרת; )ץ(

פירוטבדברחריגהמהמועדיםשנקבעובתקנות,משךהחריגהוהסיבותלחריגה; )4(

פירוטבדברהחזריתשלוםשנדרשהמכוןלהשיבוהחזריהתשלוםשהשיבבפועל; )5(

פירוטבדברתוספותתשלוםבעדביקוריםחוזריםאונוספיםשדרשהמכון; )ב(

מספרחוותהדעתהמסכמותשהועברולרשותהרישוי,מספרחוותהדעתשבהן )7(
תוצאותבקרתהתכןאובקרתהביצוענמצאותקינותומספרחוותהדעתשבהןתוצאות

בקרתהתכןאובקרתהביצוענמצאולאתקינות;

מספרתיקיבקרתהתכןובקרתהביצועשמגישהבקשהאובעלההיתר,לפיהעניין, )8(
ביקשולהפסיקאתהטיפולבהם;

פרטיבקשותשהוגשולמכוןהבקרהלאחרתחילתעבודותשבוקרובמכוןבקרה )9(
אחרלפיתקנה7ב;

פירוטהבקריםעובדיהמכוןבמהלךהשנה; )10(

פירוטהיועציםשעמםהתקשרמכוןהבקרהלפיתקנה20לרבותפירוטתיקי )11(
בקרתהתכןובקרתהביצועלגביהםניתןייעוץכאמור;

דיווחלגבימקריםשלניגודענייניםכאמורבתקנהץ2במהלךהשנה; )12(

דיווחעלאירועיםמיוחדיםכאמורבתקנה81,שאירעובתקופתהדוח; )ץ1(

עלותשעתבקרההנדרשתלביצועבקרתתכןובקרתביצועומספרשעותהבקרה )14(
הנדרשותלביצועבקרהכאמורו
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דיווחמיידיעל
אירועמיוחד

מכוןבקרהימסורלאחראידיווחמיידימלאומפורט,עלכלאירועשהשפיעאו81ו )א(
שעלוללהשפיעבאופןמהותיעלתפקודו,לרבותהגשתתביעהכנגדמכוןהבקרהוכן
עלכלשינוישחלבמידעשמסרבעתהגשתהבקשהלקבלתרישיוןכאמורבתקנה4או
אםשונהאוחדללהתקייםתנאימהתנאיםלמתןרישיוןאומהתנאיםשנכללוברישיוןו

כלעודנמשךהאירועהמיוחדימסורמכוןהבקרהדיווחשוטףבתדירותשיורה )ב(
עליההאחראי,והאחראירשאיבכלעת,לדרושלמסורלוכלמידעהקשורלאירועו

יראודיווחלאחראיכאמורבתקנותאלהכדיווחלשרלפיסעיף158ללחוקו82ודיווחלשר

דרישהלתיקון
הדיווח

האחראירשאילדרושמבעלרישיוןתיקונים,השלמותותוספותלדיווחיםהמפורטיםץ8ו
בסימןזה;דרשהאחראיתיקונים,השלמותאותוספותכאמור,ישליםמכוןהבקרהאת

החסרבתוךהמועדשעליוהורההאחראיו
השרידווחלוועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,מדישנהבשנה,לאיאוחרמ–841ודיווחלכנסת

באפרילעדתוםחמששניםמיוםתחילתןשלתקנותאלה,לגביהשנהשקדמהלמועד
הדיווח,עלעלותשעתבקרההנדרשתלביצועבקרתתכןובקרתביצוע,ומספרשעות

הבקרההנדרשותלביצועבקרהכאמורו

סימן ב': פיקוח

פיקוחעלעבודת
המכון

האחראייפקחעלפעילותםשלמכוניהבקרהושלהבקריםויבקראותן,ביןהשאר85ו
בנושאיםאלה:

אופןפעילותהמכוןלרבותיכולותהבקרההמקצועיות,אמינותהבקרהשבוצעה )1(
ורמתהשירותשניתן;

עמידתמכוןהבקרהבהוראותהחוקותקנותאלהובכללזהקיוםכלהתנאים )2(
למתןהרישיוןאותנאיםשנכללוברישיון,עמידתובלוחהזמניםהקבועבתקנותאלה
וכשירותבעליהתפקידיםבמכון,ורשאיהאחראילדרושממכוןהבקרההצהרותבעלי

תפקידיםבולענייןזהו
מפקחיםעל
מכוניבקרה

מפקחשהסמיךשרהאוצרלפיסעיף158לא)ב(לחוק,יפעללפיהנחיותהאחראיב8ו )א(
בנושאיםשפורטובתקנה85ו

המפקחידווחלאחראיעלהממצאיםשמצאבעבודתמכוןבקרהבמתכונתשיורה )ב(
האחראיו

תיקוןליקויים
ופגמים

האחראייודיעלמכוןבקרהעלליקוייםופגמיםשמצאעלסמךדוחותשמסרלו87ו )א(
אועלסמךבדיקותשערךאועלסמךממצאיםשמצאמפקחו

קיבלמכוןבקרההודעהכאמורבתקנתמשנה)א(,יודיעלאחראיבתוךתקופה )ב(
שעליההורההאחראי,אתתגובתולאמורבהודעה,ואםפעללתיקוןהליקוייםוהפגמים

כאמור,יפרטבתגובתואתהפעולותשנקטו

בלילגרועמסמכויותהאחראי,סברהאחראיכיבליקוייםאובפגמיםכאמוריש )ג(
משוםהפרהשלתנאימהותימתנאיהרישיוןאוהפרהשלהוראהשבדין,ביןבמעשה

ביןבמחדל,יביאאתהענייןלפניהשרו

פרק ט': תחומי הבקרה
תחומיבקרתתכן

ובקרתביצוע
בקרתתכןמדגמיתובקרתביצועמדגמית,יהיובנושאיתכןהבנייהבמסגרת88ו )א(

התחומיםהמפורטיםלהלן,אםהםנדרשיםלגביאותהעבודה:

יציבותהשלדלמצביהרסוביסוסהבניין; )1(

בטיחותמפניאש,מילוטוחילוץ; )2(

צמצוםהאפשרותלפגיעהממעידה,מנפילה,מהיתקלותאומכווייה; )ץ(
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איטוםחלקיהבנייןהבאיםבמגעעםהקרקעאומצוייםבתת–הקרקע; )4(

מיתקניתברואהוהבטחתתנאיםתברואייםנאותים; )5(

אוורורהבניין; )ב(

ניקוזלמניעתשיטפונותוזיהוםקרקעוביצועהשהיהוהחדרה; )7(

מיגון-מקלטומרחבמוגן; )8(

הגנתהמבנהוהשוהיםבומפניחומריםמסוכנים; )9(

אקוסטיקהו )10(

בתקנת המפורטים בתחומים הבנייה, תכן בנושאי תהיה תהליכית בקרה )ב(
משנה)א(ובתחומיםהאלה,אםהםנדרשיםלגביאותהעבודה:

קרינה; )1(

אסבסט; )2(

בטיחותחשמל; )ץ(

בידודתרמי; )4(

נגישותו )5(

מכוןבקרהיבצעאתבקרתהתכןובקרתהביצועלפימפרטיבקרהתהליכית )ג(
ומדגמיתשיפרסםהאחראיבאתרהאינטרנטשלמינהלהתכנוןובהתבססעלעקרון

הערכתהסיכוניםלפיסוגהמבנהוהשימושבוו

בקריםמורשיםבמכוןבקרהיפעילואתסמכותםלפיהנחיותוהוראותשנתן )ד(
ופרסםהשרהממונהעלהגורםהמאשרהנוגעבדבראועובדבכירמעובדימשרדו

כאמורבסעיף158כג)ה(לחוקו

בקרתתכןלפי
דרישתהמהנדס

סברהמהנדסכימתקיימותנסיבותמיוחדותהמצדיקותזאת,רשאיהואלבקשממכון89ו
בקרהלחוותאתדעתובמסגרתבקרתתכןאובקרתביצועבנושאיתכןהבנייהכאמור
בתקנה88הקשוריםבבטיחותהמשתמש,בבטיחותוביציבותהבניין,ובלבדשישבכך

משוםהשפעהעלהסביבהאועלשלוםהציבורובריאותוו

התקייםהאמורבסעיף158טו1לחוקואיןבמכוןהבקרהבקרמורשהלענייןגורם90ובקריםמורשים )א(
מאשר,לאיבצעמכוןבקרהבקרתתכןובקרתביצועבנוגעלסמכותהנתונהלאותו

גורםמאשרו

נקבעבתקנותגורמיםמאשריםכילאנתונהסמכותגורםמאשרלבקרמורשהאלא )ב(
לגורםהמאשר,לאיבצעמכוןבקרהבקרתתכןובקרתביצועבנוגעלסמכותהנתונה

לאותוגורםמאשרו

פרק י': תחילה והוראת מעבר
תחילתןשלתקנותאלהלמעטהאמורבתקנתמשנה)ב(,ביוםפרסומן)להלן-יום91ותחילה )א(

התחילה(ו

תחילתןשלההגדרה"תקנותגורמיםמאשרים"שבתקנה1,תקנה42)ד(,תקנהץ4, )ב(
תקנה44)א()2(ותקנה90)ב(ביוםתחילתןשלתקנותשנקבעולפיסעיף158כג)ב(לחוקו

בתקופהשלחמששניםמיוםהתחילה,לאיבואובמנייןימיבקרתהתכןכאמורבתקנות92והוראתמעבר
42ו־44,הימיםשבהםנדרשעורךהבקשהלתקןאתהבקשה,ובלבדשמנייןהימים

כאמורלאיעלהעל21ימיםבמצטברו

איטוםחלקיהבנייןהבאיםבמגעעםהקרקעאומצוייםבתת–הקרקע; )4(

מיתקניתברואהוהבטחתתנאיםתברואייםנאותים; )5(

אוורורהבניין; )ב(

ניקוזלמניעתשיטפונותוזיהוםקרקעוביצועהשהיהוהחדרה; )7(

מיגון-מקלטומרחבמוגן; )8(

הגנתהמבנהוהשוהיםבומפניחומריםמסוכנים; )9(

אקוסטיקהו )10(

בתקנת המפורטים בתחומים הבנייה, תכן בנושאי תהיה תהליכית בקרה )ב(
משנה)א(ובתחומיםהאלה,אםהםנדרשיםלגביאותהעבודה:

קרינה; )1(

אסבסט; )2(

בטיחותחשמל; )ץ(

בידודתרמי; )4(

נגישותו )5(

מכוןבקרהיבצעאתבקרתהתכןובקרתהביצועלפימפרטיבקרהתהליכית )ג(
ומדגמיתשיפרסםהאחראיבאתרהאינטרנטשלמינהלהתכנוןובהתבססעלעקרון

הערכתהסיכוניםלפיסוגהמבנהוהשימושבוו

בקריםמורשיםבמכוןבקרהיפעילואתסמכותםלפיהנחיותוהוראותשנתן )ד(
ופרסםהשרהממונהעלהגורםהמאשרהנוגעבדבראועובדבכירמעובדימשרדו

כאמורבסעיף158כג)ה(לחוקו

סברהמהנדסכימתקיימותנסיבותמיוחדותהמצדיקותזאת,רשאיהואלבקשממכון89ו
בקרהלחוותאתדעתובמסגרתבקרתתכןאובקרתביצועבנושאיתכןהבנייהכאמור
בתקנה88הקשוריםבבטיחותהמשתמש,בבטיחותוביציבותהבניין,ובלבדשישבכך

משוםהשפעהעלהסביבהאועלשלוםהציבורובריאותוו

בקרתתכןלפי
דרישתהמהנדס

התקייםהאמורבסעיף158טו1לחוקואיןבמכוןהבקרהבקרמורשהלענייןגורם90ו )א(
מאשר,לאיבצעמכוןבקרהבקרתתכןובקרתביצועבנוגעלסמכותהנתונהלאותו

גורםמאשרו

בקריםמורשים

נקבעבתקנותגורמיםמאשריםכילאנתונהסמכותגורםמאשרלבקרמורשהאלא )ב(
לגורםהמאשר,לאיבצעמכוןבקרהבקרתתכןובקרתביצועבנוגעלסמכותהנתונה

לאותוגורםמאשרו

פרק י': תחילה והוראת מעבר

תחילתןשלתקנותאלהלמעטהאמורבתקנתמשנה)ב(,ביוםפרסומן)להלן-יום91ו )א(
התחילה(ו

תחילה

תחילתןשלההגדרה"תקנותגורמיםמאשרים"שבתקנה1,תקנה42)ד(,תקנהץ4, )ב(
תקנה44)א()2(ותקנה90)ב(ביוםתחילתןשלתקנותשנקבעולפיסעיף158כג)ב(לחוקו

בתקופהשלחמששניםמיוםהתחילה,לאיבואובמנייןימיבקרתהתכןכאמורבתקנות92ו
42ו־44,הימיםשבהםנדרשעורךהבקשהלתקןאתהבקשה,ובלבדשמנייןהימים

כאמורלאיעלהעל21ימיםבמצטברו

הוראתמעבר
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עלאףהאמורבתקנה45)ב(לענייןהעברתנספחיתכןלרשותהרישוי,בתקופהץ9והוראתשעה )א(
שמיוםתחילתןשלתקנותאלהעדיוםו'באיירהתש"ף)0ץבאפריל2020(,עורךהבקשה
יעבירלרשותהרישויאתנספחיהתכןששלחלומכוןהבקרהכאמורבתקנה45)ב(ולא
תחולהחובהעלמכוןהבקרהלצרףאתנספחיהתכןלהודעהלרשותהרישויכאמור

בתקנה45)א(ו

עלאףהאמורבתקנה88)א(ו–)ב(,בתקופהשמיוםתחילתןשלתקנותאלהעד )ב(
יוםכ"ובניסןהתשע"ט)1במאי2019(,מכוןבקרהלאיבצעבקרהכאמורבאותןתקנות
משנהבתחומיםהמפורטיםלהלן,ורשאיהאחראילקצראתהתקופההאמורהלגבי

התחומיםכאמור,כולםאוחלקם:

אקוסטיקה; )1(

קרינה; )2(

אסבסט; )ץ(

בטיחותחשמלו )4(

תוספת ראשונה
)הגדרות"נספחיתכן"ו"תכניתארגוןאתר"בתקנה1,ותקנות2ו־9ץ(

תכניתארגוןאתרתיערךברמתפירוטשל1:100,תהיהעלרקעמפתמדידהלהיתר,1ותכניתארגוןאתר
ותכלולאתכלהמרכיביםהאלה:

מיתארהמבנההמתוכנן,לרבותמיתארחלקיםתת–קרקעיים; )1(

ומאפיינים גבהים במידע, נדרש אם הגמר, חומרי לרבות האתר, סביב גידור )2(
ייחודיים;

פתרוןדיפוןעקרוני; )ץ(

שעריםלכניסותויציאותמהמגרשלרכבולהולכירגל; )4(

אזוריחיץסביבהאתריםהרגישיםבמגרשובכללזהעציםבוגרים,אתריםאו )5(
רכיביםלשימור,לרבותפירוטאמצעיהמיגוןשלהאתריםהרגישיםכאמור;

מיקוםחפירותועבודותעפר; )ב(

שטחי העובדים, רווחת לאחסנה, מבנים לרבות ומידותיהם, זמניים מבנים )7(
התארגנות,וחניהזמנית;

מבנהמכירותהמיועדלקהלהרחב,כוללגישהוחניהאםמתוכננים; )8(

מבניםורכיביםלהריסהאופינוי,לרבותאסבסטוציוןמיקוםהאסבסטבמגרש; )9(

תשתיותומיתקניתשתיתקיימיםאומתוכננים,לרבותמיקוםמיתקניחיבורחשמל )10(
זמני,לוחהחשמלוגודלהחיבור;

פתרוןלהגנהעלהולכיהרגלמפנינפילתחפציםורכיבים; )11(

שטחלמיחזורוהפרדהבמקור; )12(

מיקוםציודכיבויאש; )ץ1(

מיתקניםואמצעיםנוספיםשנקבעובתקנותהבטיחותבעבודה)עבודותבנייה(, )14(
התשמ"ח-191988,כמפורטלהלן:

מיקוםעגורניםלרבותפירוטאורךזרוע; )א(

ק"תהתשמ"ח,עמ'88ץו 19
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מעליותזמניות-גודלומיקום; )ב(

מיקוםגנרטורזמנילרבותציוןמפלסרעש,ומיקוםמכלסולרלרבותמאצרה; )ג(

מכליתדלוקלציודמכניהנדסילרבותמאצרותו )ד(

מסמךובוהסברכלליוחישובהנדסילאוורורהמבנה,לרבותכלאלה:2ונספחאוורור

חישובלהבטחתמספרהחלפותאווירנדרשותלאוורורמטעמיבריאותופינויעשן; )1(

פירוטשטחפתחיהאוורורהמתוכנניםלעומתשטחהרצפהומיקוםפתחיהאוורור )2(
המתוכננים;

אםמוצעאוורורמכני-חישובמספרהחלפותאווירלשעה,סימוןנקודותיניקה )ץ(
ופליטהשלאוויר;

אםמוצעתבנייהירוקה-סימוןבתכניותובחתכיםשלאוורורלילהעלרקע )4(
תכנית1:100וחישובמספרהחלפותאווירבשעהבחלליהמגורים;

סימוןיניקתעשןמחניונים,יניקתעשןמחדרימכונות,יניקתעשןממבואותבניין, )5(
יניקתעשןממחסנים,דיחוסחדרימדרגותעלרקעתכנית1:100;

פירוטאמותהמידהלתכנון,עמידהבדרישותהתכן,והסברשיטתאוורורהמבנהו )ב(

נספחערוךבקנהמידה1:100ויפורטובוכלאלה:ץונספחבטיחותאש

קביעתרמתהסיכוןשלפיהתוכנןהבניין; )1(

דרךגישהורחבתהיערכותלרכביכבאותוהצלה; )2(

תפוסהשלכלקומה; )ץ(

דרכימוצאמןהבנייןתוךפירוטמרכיביהן; )4(

חלוקתהבנייןלאגפיאש; )5(

עמידותאששלחלקיהבנייןהשוניםומרכיביו; )ב(

סיווגחומריהבנייהוהגימורלפיתגובותיהםבשריפה; )7(

סידוריאספקתמיםלכיבויאש; )8(

סידורישליטהבעשןמחלקיהבנייןהשונים; )9(

מיקוםציודכיבויאש; )10(

אזוריםבבנייןשבהםישלהתקיןמערכותגילויאשועשן,מערכותכיבויאש )11(
אוטומטיומערכתכריזתחירום;

שלטיהכוונהבדרךהמוצאותאורתהחירום; )12(

מיקוםלוחפיקודכבאיםהכוללמפסקחשמליראשי,מפסקהפעלתגנרטורחירום, )ץ1(
מפסקהפעלתמערכותשליטהבעשן,לוחבקרהשלמערכתגילויוכיבויאשומערכת

הפעלתכריזתחירום;

מיקוםלוחחשמלהמזיןאתמערכותהחירום,מיקוםמערכותגז,מעליתכבאים )14(
ומעליתנושאתאלונקה;

אםדרךהמוצאכוללתמוצאאופקישמתקיימיםבודרישותסימןה'בפרקב'של )15(
חלקג'בתוספתהשנייהלתקנותבקשהלהיתר,יכלולהנספחגםניתוחהנדסיהמסביר
אתתנועתהאנשיםדרךהמוצאהאופקיופינויםאלמחוץלבנייןבמקרהשלשריפה

אואירועחירוםאחרו
מסמךהמתאראתההתנהגותהאנרגטיתשלהבנייןלרבותאפיוןהבידודהתרמי,4ונספחבידודתרמי

לרבותכלאלה:

מעליותזמניות-גודלומיקום; )ב(

מיקוםגנרטורזמנילרבותציוןמפלסרעש,ומיקוםמכלסולרלרבותמאצרה; )ג(

מכליתדלוקלציודמכניהנדסילרבותמאצרותו )ד(

נספחאוורורמסמךובוהסברכלליוחישובהנדסילאוורורהמבנה,לרבותכלאלה:2ו

חישובלהבטחתמספרהחלפותאווירנדרשותלאוורורמטעמיבריאותופינויעשן; )1(

פירוטשטחפתחיהאוורורהמתוכנניםלעומתשטחהרצפהומיקוםפתחיהאוורור )2(
המתוכננים;

אםמוצעאוורורמכני-חישובמספרהחלפותאווירלשעה,סימוןנקודותיניקה )ץ(
ופליטהשלאוויר;

אםמוצעתבנייהירוקה-סימוןבתכניותובחתכיםשלאוורורלילהעלרקע )4(
תכנית1:100וחישובמספרהחלפותאווירבשעהבחלליהמגורים;

סימוןיניקתעשןמחניונים,יניקתעשןמחדרימכונות,יניקתעשןממבואותבניין, )5(
יניקתעשןממחסנים,דיחוסחדרימדרגותעלרקעתכנית1:100;

פירוטאמותהמידהלתכנון,עמידהבדרישותהתכן,והסברשיטתאוורורהמבנהו )ב(

נספחבטיחותאשנספחערוךבקנהמידה1:100ויפורטובוכלאלה:ץו

קביעתרמתהסיכוןשלפיהתוכנןהבניין; )1(

דרךגישהורחבתהיערכותלרכביכבאותוהצלה; )2(

תפוסהשלכלקומה; )ץ(

דרכימוצאמןהבנייןתוךפירוטמרכיביהן; )4(

חלוקתהבנייןלאגפיאש; )5(

עמידותאששלחלקיהבנייןהשוניםומרכיביו; )ב(

סיווגחומריהבנייהוהגימורלפיתגובותיהםבשריפה; )7(

סידוריאספקתמיםלכיבויאש; )8(

סידורישליטהבעשןמחלקיהבנייןהשונים; )9(

מיקוםציודכיבויאש; )10(

אזוריםבבנייןשבהםישלהתקיןמערכותגילויאשועשן,מערכותכיבויאש )11(
אוטומטיומערכתכריזתחירום;

שלטיהכוונהבדרךהמוצאותאורתהחירום; )12(

מיקוםלוחפיקודכבאיםהכוללמפסקחשמליראשי,מפסקהפעלתגנרטורחירום, )ץ1(
מפסקהפעלתמערכותשליטהבעשן,לוחבקרהשלמערכתגילויוכיבויאשומערכת

הפעלתכריזתחירום;

מיקוםלוחחשמלהמזיןאתמערכותהחירום,מיקוםמערכותגז,מעליתכבאים )14(
ומעליתנושאתאלונקה;

אםדרךהמוצאכוללתמוצאאופקישמתקיימיםבודרישותסימןה'בפרקב'של )15(
חלקג'בתוספתהשנייהלתקנותבקשהלהיתר,יכלולהנספחגםניתוחהנדסיהמסביר
אתתנועתהאנשיםדרךהמוצאהאופקיופינויםאלמחוץלבנייןבמקרהשלשריפה

אואירועחירוםאחרו

מסמךהמתאראתההתנהגותהאנרגטיתשלהבנייןלרבותאפיוןהבידודהתרמי,4ו
לרבותכלאלה:

נספחבידודתרמי
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נתוניסביבה; )1(

התנגדותתרמיתמחושבתלרכיבימעטפתשוניםלפית"י1045; )2(

חישובההפסדיםהתרמייםדרךמעטפתהבנייןאוצריכתהאנרגיההעונתית )ץ(
בהשוואהליחידתייחוסו

מסמכיםגאוטכנייםהכולליםאתכלאלה:5ודוחקרקעוביסוס

מסמךכללישבויפורטוכלאלה: )1(

איתורהאתרותיאורכללישלתכולתהעבודהשאליהנוגעהדוח; )א(

סקירהכלליתשלתנאיהקרקעבאתר; )ב(

תיאורהבדיקותשעלבסיסןנכתבהדוח; )ג(

ניתוחהממצאיםשלסקראתרלפית"י940; )ד(

מתןהנחיותונתוניתכןגאוטכני; )ה(

חוותדעתלענייןרעידותאדמה,לרבות,סקראתרמסויםלפית"יץ41,אםנדרש; )ו(

חוותדעתלענייןמיםתת–קרקעיים; )ז(

מקדמיהחדרהלשכבותהקרקע,אםנדרשחלחולמינגר; )ח(

מסמךחפירה,מילויותימוךשבויפורטוכלאלה: )2(

הנחיותלשיפועיםשלדופנותחפירהושלסוללותמילוי; )א(

הנחיותלסוגיםשלחומריהמילויועיבודם; )ב(

הנחיותלקירותדיפוןורכיביתימוךזמנייםוקבועים; )ג(

השפעתחפירה,מילויודיפוןעלמגרשסמוך; )ד(

השפעתחפירה,מילויודיפוןעלמבנהסמוך; )ה(

השפעתבנייןסמוךעלהחפירהאוהמילויבאתר; )ו(

בחינתהצורךלמעקביתזוזות; )ז(

מסמךביסוסשבויפורטוכלאלה: )ץ(

המלצהעלשיטותביסוסמתאימות; )א(

הנחיותלתכנוןולביצועהביסוס,ובכללזה: )ב(

מידותמזעריותשלרכיביביסוס; )1(

טבלתעומסיםמותריםביסודותוכלונסאותהכוללתפרטיםאלה: )2(
גודליסוד,קוטרכלונס,עומק,עומסמותרבלחיצה,עומסמותרבשליפה,

עומסאופקימותר;

הפרשגובהמותרביןרכיביביסוססמוכים; )ץ(

הנחיותלחישובתסבולתגזירהומומנטבכלונסאות; )4(

שקיעותמותרותוצפויות,הזזותאופקיותמותרותוצפויות; )5(

תסבולת להפחתת סמוכים כלונסאות בין נדרש מזערי מרחק )ב(
כלונסאותסמוכים;

תכןיסודותלרעידותאדמה; )7(
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אמותמידהלתכנוןיסודותלרבות:מאמץמגעמותרתחתיתוחיכוך,מודול )ג(
מצע,מקדםחיכוךאופקי;

פירוטתסבולותשלרכיביהביסוסלכוחותאנכייםואופקיים,אוהנחות )ד(
לחישובים;

הערכתתזוזות; )ה(

מסמךפיתוחהאתרשבו: )4(

הנחיותלניקוזתת–הקרקעבסביבתהמבנה; )א(

הנחיותלתכנוןמדרכות,גדרותו )ב(

נספחיציבותלמבנהולמרכיביהפיתוחשיפורטובוכלאלה:בונספחיציבות

מסמךהכוללאתהנתוניםהאלה: )1(

תיאורהמבנהוהסביבה:מיקום,תצורהובכללזהממדים,שטחקומה,מספר )א(
קומות,דרישותתכןודרישותביצועייחודיותלמבנה,קייםמתוכנן,תנאיסביבה

מיוחדיםכדוגמתסביבהימית;

הגדרתשיטתהתכן,הסברלתכולתהחישוב,הגדרתהמודללתכן-הנחות )ב(
יסודלמבנהולסוגיהרכיביםלגבידרגתהמשיכות,הקשחהבאמצעותקירות
בנויים;תיאורהרכיבהסופי,ציוןביצועאנליזהאםנדרשתלפיתקן,ציוןתכנות

החישובשנעשהבהןשימוש;

אפיוןהחומריםשישמשולביצועהשלדוהתאמתםלתקנים; )ג(

פירוטעומסיםומצביעמיסהלפיהמקדמיםהקבועיםבת"י412,ת"יץ41 )ד(
ות"י414;

פירוטחישובעומסרוחבמבנהשגובהועולהעל42מטרים,ארובה,תורן, )ה(
בנייהקלהלרבותגגוןוסככה;

פירוטמקדמיתכןסייסמיוהכוחותאופקייםברעידתאדמהופירוטהכוחות )ו(
האופקייםועומסיםאחריםשנלקחובחשבון;

סכמהסטטיתברמתפירוטשל1:100הכוללתאתכלאלה: )2(

גאומטריהכלליתובכללזה,תנוחה,חתכיםוחזיתותאםישכאלה; )א(

תיאורהסכמההסטטית:ציוןשלסוגיהסמכיםברכיביםהראשיים,הנחות )ב(
לגביתנאישפה,וציוןהמערכתהנושאתאתהעומסיםהסטטייםוהמערכת

המקשיחהלעומסיםמשתנים;

מסמךהכוללפירוטהתכןהסיסמישלהבניין,לרבות- )ץ(

הסטהאופקיתגבוליתוזמןמחזורלכלתצורתתנודה,אםבוצעהאנליזה )א(
מודאלית;

הסטותתכןאופקיותבכיווןXובכיווןYקומתיות; )ב(

מקדםחוזקקומתי,זיהויקומהחלשהאוגמישה; )ג(

תצורתמודיםראשיים,אםבוצעהאנליזהמודאלית; )ד(

מסמךהכוללפירוטמעטפתהכוחות,בכלקומותהמבנה,למצבגבולישלהרס: )4(

סךהכולכוחציריאנכי; )א(

אמותמידהלתכנוןיסודותלרבות:מאמץמגעמותרתחתיתוחיכוך,מודול )ג(
מצע,מקדםחיכוךאופקי;

פירוטתסבולותשלרכיביהביסוסלכוחותאנכייםואופקיים,אוהנחות )ד(
לחישובים;

הערכתתזוזות; )ה(

מסמךפיתוחהאתרשבו: )4(

הנחיותלניקוזתת–הקרקעבסביבתהמבנה; )א(

הנחיותלתכנוןמדרכות,גדרותו )ב(

נספחיציבותנספחיציבותלמבנהולמרכיביהפיתוחשיפורטובוכלאלה:בו

מסמךהכוללאתהנתוניםהאלה: )1(

תיאורהמבנהוהסביבה:מיקום,תצורהובכללזהממדים,שטחקומה,מספר )א(
קומות,דרישותתכןודרישותביצועייחודיותלמבנה,קייםמתוכנן,תנאיסביבה

מיוחדיםכדוגמתסביבהימית;

הגדרתשיטתהתכן,הסברלתכולתהחישוב,הגדרתהמודללתכן-הנחות )ב(
יסודלמבנהולסוגיהרכיביםלגבידרגתהמשיכות,הקשחהבאמצעותקירות
בנויים;תיאורהרכיבהסופי,ציוןביצועאנליזהאםנדרשתלפיתקן,ציוןתכנות

החישובשנעשהבהןשימוש;

אפיוןהחומריםשישמשולביצועהשלדוהתאמתםלתקנים; )ג(

פירוטעומסיםומצביעמיסהלפיהמקדמיםהקבועיםבת"י412,ת"יץ41 )ד(
ות"י414;

פירוטחישובעומסרוחבמבנהשגובהועולהעל42מטרים,ארובה,תורן, )ה(
בנייהקלהלרבותגגוןוסככה;

פירוטמקדמיתכןסייסמיוהכוחותאופקייםברעידתאדמהופירוטהכוחות )ו(
האופקייםועומסיםאחריםשנלקחובחשבון;

סכמהסטטיתברמתפירוטשל1:100הכוללתאתכלאלה: )2(

גאומטריהכלליתובכללזה,תנוחה,חתכיםוחזיתותאםישכאלה; )א(

תיאורהסכמההסטטית:ציוןשלסוגיהסמכיםברכיביםהראשיים,הנחות )ב(
לגביתנאישפה,וציוןהמערכתהנושאתאתהעומסיםהסטטייםוהמערכת

המקשיחהלעומסיםמשתנים;

מסמךהכוללפירוטהתכןהסיסמישלהבניין,לרבות- )ץ(

הסטהאופקיתגבוליתוזמןמחזורלכלתצורתתנודה,אםבוצעהאנליזה )א(
מודאלית;

הסטותתכןאופקיותבכיווןXובכיווןYקומתיות; )ב(

מקדםחוזקקומתי,זיהויקומהחלשהאוגמישה; )ג(

תצורתמודיםראשיים,אםבוצעהאנליזהמודאלית; )ד(

מסמךהכוללפירוטמעטפתהכוחות,בכלקומותהמבנה,למצבגבולישלהרס: )4(

סךהכולכוחציריאנכי; )א(
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;YובכיווןXכוחגזירהסכומיקומתיבכיוון )ב(

;YובכיווןXתסבולתגזירהקומתיתבכיוון )ג(

תדירותטבעיתשלהמבנה,במבניםהמוטרחיםדינמית,ותדירותהעומס )ד(
המשתנה;

מסמךהכוללאתתוצאותהתכןהסטטישלרכיביםאלה: )5(

כוחותותסבולתעמודיםוקירותבקומתכניסהאוקומתמרתףבמצבגבולי )א(
שלהרס;

תכןרכיבימבנהייחודייםכגון:תקרתטרנספורמציה,רכיבדרוך,רפסודה, )ב(
דיפון,אלאאםכןיוגשלפנימתןאישורתחילתעבודהו

תכניתהמרחבהמוגןכנדרשלפיחוקההתגוננותהאזרחית,התשי"א-201951,למבנה7ונספחמיגון
חדשאומבנההכוללמקלטחדשלרבות-

תכניתשלהמקלטאוהמרחבהמוגןבקנהמידה1:50כוללחתכיםדרךחלוןודלת, )1(
שיפורטובהמיקוםומידותהפתחיםלרבותמרחקהפתחיםמקירניצבוגובהחלוןמפני
הריצוף,מיקוםצינורותאווירומרחקםמהפתחיםוהתקרה,עוביקירותהגנה,גובה

המרחבהמוגןוהגדרהמילוליתשלכלמרכיביהמיגוןהמוצעים;

חישובשטחימיגוןהנדרשיםושטחיהמיגוןהמתוכננים; )2(

חישובספיקתמערכתסינוןואוורורנדרשתהכוללחישובנפחאווירמסונןנדרש )ץ(
לשםקביעתגודלמערכתהסינון;

סימוןקירהמגן; )4(

חישובירידתקירות; )5(

תכניתחשמלותקשורתשלהמקלטאוהמרחבהמוגן; )ב(

מיקוםוממדימערכתאוורורוסינוןעלגביהתכניתוציוןמאפייניהו )7(

מסמךהמתאראתהפתרוןלטיפולבמינגרעיליבמגרשבאמצעותסילוק,השהיה,או8ונספחניקוז
חלחול,לרבותכלאלה:

חישובתכסיותמחלחלותבשטחהמגרש; )1(

ציוןמשתניםהידרולוגייםלקביעתעוצמתהגשםלתכנון; )2(

תכנוןבורותסופגיםאוקידוחיחלחולאובארהפוכהוהסברבדברהתאמת )ץ(
הפתרוןהמוצעלהנחיותביסוסולדוחקרקע;

חישוביכולתהחלחול; )4(

קדם וטיפול מזוהמים נגר מי הפרדת מזגנים, ועיבוי מרזבים למי פתרונות )5(
לתשטיפיםברמהבינונית;

חישובהמראהאתהחלקשלהנגרהעילישיוספגבתחומיהמגרש; )ב(

חישובנפחהשהיהו )7(

מסמךהמתארמענהלסוגיותסביבתיות,לרבותהשפעותגומליןמבנה-סביבה,ומכיל9ונספחסביבתי
משתניםלתכןולתוצאותהתכן,הסברעלשיטתהתכןוהחישוב,ותיאורהתכןהמוצע

בתרשיםו

ס"חהתשי"א,עמ'78ו 20
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פרשהטכנית
בריאותית

מסמךהמתארמענהלסוגיותתברואה,ומכילמשתניםלתכן,תוצאותהתכןבהשוואה10ו
לאמותמידהתקניות,הסברעלשיטתהתכן,החישובותיאורהתכןהמוצעבתרשיםו

נספחתברואה
)סניטרי(וגז

בנספחהתברואהיפורטוכלאלה:11ו

מסמךעלרקעתכניתראשיתותכניתפיתוחבקנהמידה1:100,ואםישצורךיכלול )1(
מסמכיםנלווים,שבהםיפורטוכלאלה:

מערכתהביוב- )א(

קוטרי עם לאורך חתכים כולל בחצר, הביוב קווי מערכת פירוט )1(
הצינורות,רומיםשלהצנרתוהמכסים,לרבותמיקוםהתחברותלקוהביוב

העירוני;

מיקוםוקוטרשלקולטניםונקזיםשלביבהבניין; )2(

תיאורופירוטשלסילוקשפכיםומינגרממרתפיהבנייןשיחוברו )ץ(
לביביהבנייןבשאיבה,לרבותמיקוםתאיהשאיבהופרטיההתחברות;

תיאורופירוטשלמערכותסילוקפרטיותאוקדםטיפולבשפכים; )4(

לשימוש במבנים למעט הדרושות הסניטריות הקבועות טבלת )5(
למגוריםבלבד;

מערכתהתיעול- )ב(

פירוטמערכתהתיעולבמגרש,לרבותמיקוםהתחברותלקותיעול )1(
עירוניבמקרהשלחיבורלתיעולעירוניתת־קרקעי;

מיקוםוקוטרשלצינורותמיגשם,לרבותהמוצאמהבנייןאוהחיבור )2(
אלמערכתניקוזוהחלחולבחצר;

מערכותהמים- )ג(

מיקוםוגודלשלפיריםלקולטנים,קווימיםלסוגיהם; )1(

מיקוםושטחהקולטיםשלמערכותסולריות,מיקוםהדודיםותוואי )2(
הקוויםהראשיים;

פרטיםכללייםשלמערכתלחימוםמים,קיטורוהסקהמרכזית,כולל )ץ(
מיקוםמכלהדלק,מיקוםושטחחדרהדוודים,מיקוםהארובהוהקווים

הראשיים;

הגדרתהשטחיםשבהםיותקנומערכותמתזיכיבוי)ספרינקלרים(; )4(

אופייןרשתהמים; )2(

מים, מערכת ראש פרט כולל: ולכיבוי, לאספקה הראשית המים רשת סכמת )ץ(
מיקוםוקוטר,הקוויםהראשייםמחוץובתוךבחיבורלבניין,ההתחברויותלמכליאיגום

ולמערכותהשאיבה,אמצעיםלמניעתזרימהחוזרת;

מידות,נפח,פתחיכניסהואוורורשלמכליםלאיגוםמים-כוללפירוטחישובי )4(
הנפחיםלשימושלכיבויאש;

תיאורופירוטשלמערכותשאיבהוסחרור,להגברתלחץאולצורכיהאיגום,כולל )5(
מיקוםוגודלהחדרים;

פירוטעקרונישלמערכתהגז,פרטיהאוורורשלפירהגז,מיקוםונפחהצובר )ב(
וההגנהעליו,מהלךומיקוםהקוויםהראשייםו

מסמךהמתארמענהלסוגיותתברואה,ומכילמשתניםלתכן,תוצאותהתכןבהשוואה10ו
לאמותמידהתקניות,הסברעלשיטתהתכן,החישובותיאורהתכןהמוצעבתרשיםו

פרשהטכנית
בריאותית

נספחתברואהבנספחהתברואהיפורטוכלאלה:11ו
)סניטרי(וגז

מסמךעלרקעתכניתראשיתותכניתפיתוחבקנהמידה1:100,ואםישצורךיכלול )1(
מסמכיםנלווים,שבהםיפורטוכלאלה:

מערכתהביוב- )א(

קוטרי עם לאורך חתכים כולל בחצר, הביוב קווי מערכת פירוט )1(
הצינורות,רומיםשלהצנרתוהמכסים,לרבותמיקוםהתחברותלקוהביוב

העירוני;

מיקוםוקוטרשלקולטניםונקזיםשלביבהבניין; )2(

תיאורופירוטשלסילוקשפכיםומינגרממרתפיהבנייןשיחוברו )ץ(
לביביהבנייןבשאיבה,לרבותמיקוםתאיהשאיבהופרטיההתחברות;

תיאורופירוטשלמערכותסילוקפרטיותאוקדםטיפולבשפכים; )4(

לשימוש במבנים למעט הדרושות הסניטריות הקבועות טבלת )5(
למגוריםבלבד;

מערכתהתיעול- )ב(

פירוטמערכתהתיעולבמגרש,לרבותמיקוםהתחברותלקותיעול )1(
עירוניבמקרהשלחיבורלתיעולעירוניתת־קרקעי;

מיקוםוקוטרשלצינורותמיגשם,לרבותהמוצאמהבנייןאוהחיבור )2(
אלמערכתניקוזוהחלחולבחצר;

מערכותהמים- )ג(

מיקוםוגודלשלפיריםלקולטנים,קווימיםלסוגיהם; )1(

מיקוםושטחהקולטיםשלמערכותסולריות,מיקוםהדודיםותוואי )2(
הקוויםהראשיים;

פרטיםכללייםשלמערכתלחימוםמים,קיטורוהסקהמרכזית,כולל )ץ(
מיקוםמכלהדלק,מיקוםושטחחדרהדוודים,מיקוםהארובהוהקווים

הראשיים;

הגדרתהשטחיםשבהםיותקנומערכותמתזיכיבוי)ספרינקלרים(; )4(

אופייןרשתהמים; )2(

מים, מערכת ראש פרט כולל: ולכיבוי, לאספקה הראשית המים רשת סכמת )ץ(
מיקוםוקוטר,הקוויםהראשייםמחוץובתוךבחיבורלבניין,ההתחברויותלמכליאיגום

ולמערכותהשאיבה,אמצעיםלמניעתזרימהחוזרת;

מידות,נפח,פתחיכניסהואוורורשלמכליםלאיגוםמים-כוללפירוטחישובי )4(
הנפחיםלשימושלכיבויאש;

תיאורופירוטשלמערכותשאיבהוסחרור,להגברתלחץאולצורכיהאיגום,כולל )5(
מיקוםוגודלהחדרים;

פירוטעקרונישלמערכתהגז,פרטיהאוורורשלפירהגז,מיקוםונפחהצובר )ב(
וההגנהעליו,מהלךומיקוםהקוויםהראשייםו
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ישלהגישלמכוןהבקרהאתכלהנספחיםהמפורטיםלהלןורשאיהמהנדסבעתמסירת12ונספחיתכןנדרשים
המידעלהיתרלפטורמהגשתנספח,אםראהכימאפייניהעבודההמבוקשתמצדיקים
פטורכאמורואםהגשתהנספחאינהנדרשתלפיחיקוקאותכנית,ואולםלאיפטור
המהנדסמהגשתנספחשישלהגישלבדיקתבקרמורשהלצורךחיקוקמסויםאלא

לאחרהתייעצותעםהגורםהמאשרהנוגעבדבר:

נספחים

מגורים
צמוד
קרקע

בנייה
חדשה
הערותאחרת

אונספחאוורור בחיקוק, להיתר, במידע דרישה לפי
תכנית

נספחבטיחות
אש

)למעטלגביהיתריםכמפורטבתקנה18)א
לתקנותרישויבנייה,שבהםלאיוגשנספח
האמצעים יסומנו הראשית בתכנית אלא

לגילויוכיבויאש

נספחבידוד
תרמי

לפידרישהבמידעלהיתר,בחיקוקאותכנית

דוחקרקע
וביסוס



חוותדעת
אקוסטית

לפידרישהבמידעלהיתר,בחיקוקאותכנית

נספחיציבות

  נספחמיגון

לפידרישהבמידעלהיתר,בחיקוקאותכניתנספחניקוז
ולפיסוגהקרקעויעודה

לפידרישהבמידעלהיתר,בחיקוקאותכניתנספחסביבתי

פרשהטכנית
בריאותית

לפידרישהבמידעלהיתר,בחיקוקאותכנית  

בבנייןצמודקרקע-חתךביובבלבד נספחתברואה

תכניתשיקום
קרקע

לפידרישהבמידעלהיתר,בחיקוקאותכנית
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תוספת שנייה
)תקנות4ו–1ץ(

טופס 1 – בקשה לרישיון

בקשה לרישיון להפעיל ולשמש מכון בקרה

פרטי המבקש 1ו

שםהתאגיד

מספרהתאגיד

כתובתרשומה

שנתהקמה

איש קשר ראשי )המוסמך לחתום בשם התאגיד( 2ו

שםמלא

כתובתהמשרד

טלפון

דואראלקטרוני

אתרברשת

אניהחתוםמטה)המוסמךלחתוםבשםהתאגיד(ווווווווווווווווווווווווווווווווווווו,בעלמס'זהות
ווווווווווווווווווווווווווומבקשבזהלקבלרישיוןלהפעילולשמשמכוןבקרה,ומצהירכימולאו

כלתנאיהסףהקבועיםבחוקובתקנותלהגשתבקשהזוו

אישור הרשות להסמכת מעבדות  ץו

ישלצרףתעודתהסמכהשנתנהלמכוןהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות,ולפיה
מתקיימיםבמבקשכלהתנאיםוהדרישותהמפורטיםבסעיף158טולחוקהתכנון

והבנייה,התשכ"ה-5ב19ו

מבנה התאגיד 4ו

ישלצרףתיאורמבנההתאגידואתהמבנההתפעוליהפנימישלובצורתתרשים,
הכוללאתשמותיהם,פרטיהם,תואריהםוהחברויותהמקצועיותשלבעלשליטה
אובעלענייןבתאגיד,הדירקטורים,המיועדיםלהיותמנהליבקרתהתכןוהביצוע,
הבקריםוהבקריםהמורשים,והיועציםהמקצועייםשיהיומעורביםבתהליךהבקרה

אםישכאלהו

קורות חיים  5ו

התפקידים הניסיון, הכישורים, את המראים מעודכנים חיים קורות לצרף יש
וההיסטוריההתעסוקתיתשלהמיועדיםלשמשמנהליבקרתהתכןוהביצוע,הבקרים
והבקריםהמורשים,והיועציםהמקצועייםשיהיומעורביםבתהליךהבקרהאםיש

כאלהו

ערבות בנקאית בו

ישלצרףערבותבסכוםובנוסחהמפורטבטופס2להלן,חתומהבידיבנקו

תוספת שנייה
)תקנות4ו–1ץ(

טופס 1 – בקשה לרישיון

בקשה לרישיון להפעיל ולשמש מכון בקרה

פרטי המבקש 1ו

שםהתאגיד

מספרהתאגיד

כתובתרשומה

שנתהקמה

איש קשר ראשי )המוסמך לחתום בשם התאגיד( 2ו

שםמלא

כתובתהמשרד

טלפון

דואראלקטרוני

אתרברשת

אניהחתוםמטה)המוסמךלחתוםבשםהתאגיד(ווווווווווווווווווווווווווווווווווווו,בעלמס'זהות
ווווווווווווווווווווווווווומבקשבזהלקבלרישיוןלהפעילולשמשמכוןבקרה,ומצהירכימולאו

כלתנאיהסףהקבועיםבחוקובתקנותלהגשתבקשהזוו

אישור הרשות להסמכת מעבדות  ץו

ישלצרףתעודתהסמכהשנתנהלמכוןהרשותהלאומיתלהסמכתמעבדות,ולפיה
מתקיימיםבמבקשכלהתנאיםוהדרישותהמפורטיםבסעיף158טולחוקהתכנון

והבנייה,התשכ"ה-5ב19ו

מבנה התאגיד 4ו

ישלצרףתיאורמבנההתאגידואתהמבנההתפעוליהפנימישלובצורתתרשים,
הכוללאתשמותיהם,פרטיהם,תואריהםוהחברויותהמקצועיותשלבעלשליטה
אובעלענייןבתאגיד,הדירקטורים,המיועדיםלהיותמנהליבקרתהתכןוהביצוע,
הבקריםוהבקריםהמורשים,והיועציםהמקצועייםשיהיומעורביםבתהליךהבקרה

אםישכאלהו

קורות חיים  5ו

התפקידים הניסיון, הכישורים, את המראים מעודכנים חיים קורות לצרף יש
וההיסטוריההתעסוקתיתשלהמיועדיםלשמשמנהליבקרתהתכןוהביצוע,הבקרים
והבקריםהמורשים,והיועציםהמקצועייםשיהיומעורביםבתהליךהבקרהאםיש

כאלהו

ערבות בנקאית בו

ישלצרףערבותבסכוםובנוסחהמפורטבטופס2להלן,חתומהבידיבנקו
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ביטוח 7ו

ישלצרףהעתקיפוליסותהביטוחואישורהמבטחבחתימתועלקיוםהביטוחיםו

ניגוד עניינים 8ו

ישלצרףתצהירשלבעלשליטהאובעלענייןבתאגידוהדירקטוריםבתאגידושל
המיועדיםלשמשבאחדמתפקידיםאלה:מנהלהמכון,מנהלבקרתהתכן,מנהל
בקרתהביצוע,בקריםובקריםמורשיםשלפיו-הםאינםעלוליםלהימצא,במישרין
אובעקיפין,במצבתדירשלניגודענייניםביןפעולתמכוןהבקרהאותפקידםבמכון

הבקרה,לביןענייןאישיאותפקידאחרשלהםאושלקרובםו

מרשם פלילי 9ו

והדירקטורים בתאגיד עניין בעל או שליטה בעל של בכתב הסכמות לצרף יש
בתאגיד,ושלהמיועדיםלשמשבאחדמהתפקידיםהאלה:מנהלהמכון,מנהלבקרת
התכן,מנהלבקרתהביצוע,בקריםובקריםמורשים,בדברקבלתפרטיםמןהמרשם

הפליליעליהם,לפיחוקהמרשםהפליליותקנתהשבים,התשמ"א-1981ו

הצהרת עורך דין או רואה חשבון 10ו

ישלצרףאישורחתוםבידעורךדיןאורואהחשבון,בדברסמכותהחותםלחתום
בשםהתאגידו

הצהרת המבקש 11ו

אנימצהירכי:

התאגידהואחברהשהתאגדהכדיןבישראלומרכזעסקיהבישראל,והתאגדותה •
נועדהלצורךהקמתמכוןבקרהבלבדו

עשריםאחוזיםלפחותמכלאחדמאמצעיהשליטהבחברהמוחזקיםבמישרין •
בידיאזרחישראלותושבבה,אובידיחברהשבעלהשליטהבההואאזרחישראל

ותושבבהו

כלהפרטיםשנמסרובטופסזההםנכוניםועדכניים,אםיחולשינויבפרטים •
האמוריםאודיעעלזאתבכתבמידו

חתימות 12ו

חתימתהמבקשהמוסמךלחתוםבשםהתאגיד:וווווווווווווווווווווווווווווווותאריך:וווווווווווווווווווו

חותמת:ווווווווווווווווווווווווווווווווווווובשםהתאגיד:ווווווווווווווווווווווווווווווווווו

טופס 2 - ערבות בנקאית

לפיבקשתווווווווווווווווווווווווווווווווווו)להלן-המבקש(אנוערביםבזהכלפימדינתישראל
-מינהלהתכנון,לסילוקכלסכוםעדלסכוםשל000,000וץשקליםחדשים)במילים:
שלושהמיליוןשקליםחדשיםבלבד(,בצירוףהפרשיהצמדהלמדדכמפורטלהלן,

בקשרעםהפעלהושימושכמכוןבקרה)להלן-סכוםהערבות(;

בערבותזו-

"המדדהקובע"-מדדהמחיריםלצרכןשיתפרסםלאחרונהלפנימועדתשלוםכלשהו
מתוךסכוםהערבותלפיערבותזו;

"הפרשיהצמדהלמדד"-שיעורשינויהמדדהקובעלעומתמדדהבסיסו
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אםיתברר,לפנימועדתשלוםכלשהומתוךסכוםהערבות,כיהמדדהקובעשונה
לעומתמדדהבסיס,ישולםסכוםהערבותכשהואלפישינויהמדדו

"מדדהבסיס"-מדדהמחיריםלצרכןשפורסםביוםווווווווווווווולחודשווווווווווווובשיעור
שלוווווווווווווונקודות;

המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן, המחירים מדד - לצרכן" המחירים "מדד
לסטטיסטיקהאוכלגוףאחרשיבואבמקומהאוכלמדדאחרשיתפרסםבמקומו;

עלהערבותיחולוהוראותאלה: 1ו

אנומתחייביםלשלםלכםכלסכוםשתדרשועדגובהסכוםהערבות )א(
בתוך7ימיםמיוםקבלתדרישתכםהראשונהובכתב,וזהבלישנטילעליכם
לנמקאולבססאתדרישתכםאולהוכיחהבכלאופןשהוא,ובלישנדרוש
תחילהאתסילוקהסכוםהאמורמהמבקש;כמוכן,מוסכםבזהבמפורש,כי
לאתהיוחייביםלנקוטהליכיםמשפטייםנגדהמבקשאולפנותבדרישה
מוקדמתלמבקשאולממשביטחונותאחריםאוהכול,כתנאימוקדםלתשלום

שלנושלסכוםהערבותו

)ב(אתםתהיורשאיםלדרושתשלוםעלפיערבותזולשיעוריןובלבדשסך
כלסכומיהדרישותגםיחד,שנשלםלפיתנאיערבותזו,לאיעלהעלסכום
הערבות;לפיכךאםלאתממשוערבותזובמלואהבפעםאחת,תישארערבות

זובמלואתוקפהלגבייתרתסכוםהערבותהבלתיממומשתו

)ג(סכוםהערבותיקטןבכלפעםבסכומושלכלתשלוםשיבוצעלפיהבניכוי
הפרשיההצמדהלמדדו

עלדרישתתשלוםיחולוהוראותאלה: 2ו

)א(הדרישהלתשלוםצריךשתהיהערוכהבכתבוחתומה;עליהלהימסר
במקורולהתקבלבסניףהבנקהמצויןבכתבערבותזהלפיהכתובתהמצוינת

בווהכולבשעותהעבודהשבהןהסניףפתוחלקהל;

)ב(ישלצייןבכלדרישהאתהסכוםשאותודורשים,עדגובהסכוםהערבותו

אנולאנהיהרשאיםלבטלאתהערבותמכלסיבהועילהשהיא,וכמוכן,לא ץו
נהיהרשאיםלהימנעמתשלוםלפיכתבערבותזהמכלסיבהועילהשהיא,ואנו
מוותריםבזהבמפורשומראשעלכלטענה,לרבותכלברירההמוענקתלמבקש

לפידיןו

נוסףעלכלהאמורלעיל,הערבותאינהמותניתבתוקףהחבותשלהמבקש 4ו
כלפיכםאובחוזהאוחבותשלהמבקשכלפיצדשלישיהקשורעמכםאוהכול,

והיאבלתיחוזרת,בלתימותניתועצמאיתו

הערבותתהיהבתוקףעדיוםוווווווווווווווווווווווווואועדשיבוצעהתשלוםלפיה,לפי 5ו
המוקדם,והדרישהלתשלוםלפיהצריכהלהתקבלאצלנולאיאוחרמהמועדהאמור;

לאחרמועדזהתהיההערבותבטלהומבוטלתודרישהשתתקבלאצלנולאתיענהו

ערבותזואינהניתנתלהעברהאולהסבהאולשתיהןו בו

בברכה,

סניףהבנק

אםיתברר,לפנימועדתשלוםכלשהומתוךסכוםהערבות,כיהמדדהקובעשונה
לעומתמדדהבסיס,ישולםסכוםהערבותכשהואלפישינויהמדדו

"מדדהבסיס"-מדדהמחיריםלצרכןשפורסםביוםווווווווווווווולחודשווווווווווווובשיעור
שלוווווווווווווונקודות;

המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן, המחירים מדד - לצרכן" המחירים "מדד
לסטטיסטיקהאוכלגוףאחרשיבואבמקומהאוכלמדדאחרשיתפרסםבמקומו;

עלהערבותיחולוהוראותאלה: 1ו

אנומתחייביםלשלםלכםכלסכוםשתדרשועדגובהסכוםהערבות )א(
בתוך7ימיםמיוםקבלתדרישתכםהראשונהובכתב,וזהבלישנטילעליכם
לנמקאולבססאתדרישתכםאולהוכיחהבכלאופןשהוא,ובלישנדרוש
תחילהאתסילוקהסכוםהאמורמהמבקש;כמוכן,מוסכםבזהבמפורש,כי
לאתהיוחייביםלנקוטהליכיםמשפטייםנגדהמבקשאולפנותבדרישה
מוקדמתלמבקשאולממשביטחונותאחריםאוהכול,כתנאימוקדםלתשלום

שלנושלסכוםהערבותו

)ב(אתםתהיורשאיםלדרושתשלוםעלפיערבותזולשיעוריןובלבדשסך
כלסכומיהדרישותגםיחד,שנשלםלפיתנאיערבותזו,לאיעלהעלסכום
הערבות;לפיכךאםלאתממשוערבותזובמלואהבפעםאחת,תישארערבות

זובמלואתוקפהלגבייתרתסכוםהערבותהבלתיממומשתו

)ג(סכוםהערבותיקטןבכלפעםבסכומושלכלתשלוםשיבוצעלפיהבניכוי
הפרשיההצמדהלמדדו

עלדרישתתשלוםיחולוהוראותאלה: 2ו

)א(הדרישהלתשלוםצריךשתהיהערוכהבכתבוחתומה;עליהלהימסר
במקורולהתקבלבסניףהבנקהמצויןבכתבערבותזהלפיהכתובתהמצוינת

בווהכולבשעותהעבודהשבהןהסניףפתוחלקהל;

)ב(ישלצייןבכלדרישהאתהסכוםשאותודורשים,עדגובהסכוםהערבותו

אנולאנהיהרשאיםלבטלאתהערבותמכלסיבהועילהשהיא,וכמוכן,לא ץו
נהיהרשאיםלהימנעמתשלוםלפיכתבערבותזהמכלסיבהועילהשהיא,ואנו
מוותריםבזהבמפורשומראשעלכלטענה,לרבותכלברירההמוענקתלמבקש

לפידיןו

נוסףעלכלהאמורלעיל,הערבותאינהמותניתבתוקףהחבותשלהמבקש 4ו
כלפיכםאובחוזהאוחבותשלהמבקשכלפיצדשלישיהקשורעמכםאוהכול,

והיאבלתיחוזרת,בלתימותניתועצמאיתו

הערבותתהיהבתוקףעדיוםוווווווווווווווווווווווווואועדשיבוצעהתשלוםלפיה,לפי 5ו
המוקדם,והדרישהלתשלוםלפיהצריכהלהתקבלאצלנולאיאוחרמהמועדהאמור;

לאחרמועדזהתהיההערבותבטלהומבוטלתודרישהשתתקבלאצלנולאתיענהו

ערבותזואינהניתנתלהעברהאולהסבהאולשתיהןו בו

בברכה,

סניףהבנק
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תוספת שלישית
)תקנות28ו–0ץ(

ביטוחחבות
מעבידים

מכוןהבקרהיבטחאתאחריותוהחוקיתכלפיעובדיו,בביטוחחבותמעבידים1ו )א(
בכלתחומימדינתישראלוהשטחיםהמוחזקיםו

גבולהאחריותלאיפחתמסכוםשל20,000,000שקליםחדשיםלעובד,למקרה )ב(
ולתקופתביטוח)שנה(ו

משנה קבלני קבלנים, כלפי המבוטח של חבותו את לכסות יורחב הביטוח )ג(
ועובדיהם,אםייחשבכמעבידםו

הביטוחלפיהפוליסהיורחבלשפותאתמדינתישראל-מינהלהתכנון,ומשרדי )ד(
ממשלהנוספים,אםייטעןלענייןקרותתאונתעבודהאומחלתמקצועכלשהיכיהם
נושאיםבחבותמעבידכלפימימעובדימכוןהבקרה,קבלנים,קבלנימשנהועובדיהם

שבשירותוו

ביטוחאחריות
כלפיצדשלישי

מכוןהבקרהיבטחאתאחריותוהחוקיתלפידינימדינתישראלבביטוחאחריות2ו )א(
כלפיצדשלישי,גוףורכוש,בכלתחומימדינתישראלוהשטחיםהמוחזקיםו

גבולהאחריותלאיפחתמסכוםשל1,000,000שקליםחדשיםלמקרהולתקופת )ב(
ביטוח)שנה(ו

בפוליסהייכללסעיףאחריותצולבת-CrossLiabilityו )ג(

בקרים,שאינםמכוסיםבמסגרתביטוחחבותמעבידיםשלמכוןהבקרה,ייחשבו )ד(
צדשלישיו

הביטוחיורחבלכסותאתחבותושלהמבוטחכלפיצדשלישיבשלפעילותשל )ה(
קבלנים,קבלנימשנהועובדיהםו

הביטוחלפיהפוליסהיורחבלשפותאתמדינתישראל-מינהלהתכנון,משרדי )ו(
ממשלהנוספיםאםייחשבואחראיםלמעשיאומחדלימכוןהבקרהוכלהפועלים

מטעמוו

ביטוחאחריות
מקצועית

מכוןהבקרהיבטחאתאחריותוהמקצועיתבביטוחאחריותמקצועיתוץו )א(

עובדיו או הבקרה מכון של מקצועית חובה מהפרת נזק כל תכסה הפוליסה )ב(
ובעדכלהפועליםמטעמו,שאירעכתוצאהממעשה,רשלנות,לרבותמחדל,טעותאו
השמטה,מצגבלתינכון,הצהרהרשלניתשנעשובתוםלב,שייגרמובקשרלהפעלת

מכוןבקרה,לרבות,ביצועבקרתתכןובקרתביצועלפיהחוקו

למקרה חדשים שקלים 10,000,000 של מסכום יפחת לא האחריות גבול )ג(
ו־20,000,000שקליםחדשיםלשנהו

הכיסויעלפיהפוליסהיורחבלכלולאתההרחבותהמפורטותלהלן: )ד(

מרמהואי–יושרעובדים; )1(

אבדןמסמכים,לרבותאבדןהשימושאוהעיכובעקבמקרהביטוח; )2(

אחריותצולבת,ואולםהכיסוילאיחולעלתביעותמכוןהבקרהכנגד )ץ(
המדינה;

הארכתתקופתהגילויל־בחודשיםלפחותו )4(

הביטוחיורחבלשפותאתמדינתישראל-מינהלהתכנוןומשרדיממשלהנוספים )ה(
אםייחשבואחראיםלמעשיואומחדליושלמכוןהבקרהוהפועליםמטעמוו
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בכלפוליסותהביטוחבפרטים1עדץייכללוהתנאיםהאלה:4ותנאיםבפוליסה

לשםהמבוטחייווספומבוטחיםנוספיםוהםמדינתישראל-מינהלהתכנון, )1(
ומשרדיממשלהנוספים,בכפוףלהרחבתהשיפויכאמורבתוספתזו;

בכלמקרהשלצמצוםאוביטולהביטוחעלידיאחדהצדדיםלאיהיהלהםכל )2(
תוקףאלאאםכןניתנהעלכךהודעהמוקדמתשל0בימיםלפחות,לאחראי;

המבטחמוותרעלכלזכותתחלוףאושיבוב,תביעה,השתתפותאוחזרהכלפי )ץ(
מדינתישראל-מינהלהתכנון,משרדיממשלהנוספיםועובדיהם,ובלבדשהוויתור

לאיחוללטובתאדםשגרםלנזקמתוךכוונתזדון;

מכוןהבקרהאחראיבלעדיתכלפיהמבטחלתשלוםדמיהביטוחלכלהפוליסות )4(
ולמילויכלהחובותהמוטלותעלהמבוטחלפיתנאיהפוליסות;

ההשתתפויותהעצמיותהנקובותבכלפוליסהופוליסהיחולובלעדיתעלמכון )5(
הבקרה;

כלסעיףבפוליסותהביטוחהמפקיעאומקטיןבדרךכלשהיאתאחריותהמבטח, )ב(
אםקייםביטוחאחר,לאיופעלכלפימדינתישראל,ולגביההביטוחהואבחזקתביטוח

ראשוניהמזכהבמלואהזכויותלפיהביטוחו

אישור קיום ביטוחים

לכבוד
מנהלהתכנון

אוגונו,

הנדון: אישורקיוםביטוחים


וווווווווווווווווווו)להלן-מכוןהבקרה(,לתקופת אנומאשריםבזהכיערכנולמבוטחנו
הביטוחמיוםווווווווווווווווווווווועדיוםוווווווווווווווווווווווובקשרלשימושוהפעלתמכוןבקרה,

לפיחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-5ב19,אתהביטוחיםהמפורטיםלהלן:

ביטוחחבותהמעבידים: או

והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל עובדיו כלפי החוקית אחריותו )1(
המוחזקים;

20,000,000שקליםחדשיםלעובד, גבולהאחריותלאיפחתמסכוםשל )2(
למקרהולתקופתביטוח)שנה(;

הביטוחמורחבלכסותאתחבותושלהמבוטחכלפיקבלנים,קבלנימשנה )ץ(
ועובדיהםאםייחשבמעבידם;

הביטוחלפיהפוליסהמורחבלשפותאתמדינתישראל-מינהלהתכנון, )4(
משרדיממשלהנוספים,אםייטעןלענייןתאונתעבודהאומחלתמקצועכלשהן
כיהםנושאיםבחבותמעבידכלפימימעובדימכוןהבקרה,קבלנים,קבלנימשנה

ועובדיהםשבשירותוו

ביטוחאחריותכלפיצדשלישי: בו

אחריותוהחוקיתבביטוחאחריותכלפיצדשלישילפידינימדינתישראל, )1(
בשלנזקיגוףורכושבכלתחומימדינתישראלוהשטחיםהמוחזקים;

תנאיםבפוליסהבכלפוליסותהביטוחבפרטים1עדץייכללוהתנאיםהאלה:4ו

לשםהמבוטחייווספומבוטחיםנוספיםוהםמדינתישראל-מינהלהתכנון, )1(
ומשרדיממשלהנוספים,בכפוףלהרחבתהשיפויכאמורבתוספתזו;

בכלמקרהשלצמצוםאוביטולהביטוחעלידיאחדהצדדיםלאיהיהלהםכל )2(
תוקףאלאאםכןניתנהעלכךהודעהמוקדמתשל0בימיםלפחות,לאחראי;

המבטחמוותרעלכלזכותתחלוףאושיבוב,תביעה,השתתפותאוחזרהכלפי )ץ(
מדינתישראל-מינהלהתכנון,משרדיממשלהנוספיםועובדיהם,ובלבדשהוויתור

לאיחוללטובתאדםשגרםלנזקמתוךכוונתזדון;

מכוןהבקרהאחראיבלעדיתכלפיהמבטחלתשלוםדמיהביטוחלכלהפוליסות )4(
ולמילויכלהחובותהמוטלותעלהמבוטחלפיתנאיהפוליסות;

ההשתתפויותהעצמיותהנקובותבכלפוליסהופוליסהיחולובלעדיתעלמכון )5(
הבקרה;

כלסעיףבפוליסותהביטוחהמפקיעאומקטיןבדרךכלשהיאתאחריותהמבטח, )ב(
אםקייםביטוחאחר,לאיופעלכלפימדינתישראל,ולגביההביטוחהואבחזקתביטוח

ראשוניהמזכהבמלואהזכויותלפיהביטוחו

אישור קיום ביטוחים

לכבוד
מנהלהתכנון

אוגונו,

הנדון: אישורקיוםביטוחים


וווווווווווווווווווו)להלן-מכוןהבקרה(,לתקופת אנומאשריםבזהכיערכנולמבוטחנו
הביטוחמיוםווווווווווווווווווווווועדיוםוווווווווווווווווווווווובקשרלשימושוהפעלתמכוןבקרה,

לפיחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-5ב19,אתהביטוחיםהמפורטיםלהלן:

ביטוחחבותהמעבידים: או

והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל עובדיו כלפי החוקית אחריותו )1(
המוחזקים;

20,000,000שקליםחדשיםלעובד, גבולהאחריותלאיפחתמסכוםשל )2(
למקרהולתקופתביטוח)שנה(;

הביטוחמורחבלכסותאתחבותושלהמבוטחכלפיקבלנים,קבלנימשנה )ץ(
ועובדיהםאםייחשבמעבידם;

הביטוחלפיהפוליסהמורחבלשפותאתמדינתישראל-מינהלהתכנון, )4(
משרדיממשלהנוספים,אםייטעןלענייןתאונתעבודהאומחלתמקצועכלשהן
כיהםנושאיםבחבותמעבידכלפימימעובדימכוןהבקרה,קבלנים,קבלנימשנה

ועובדיהםשבשירותוו

ביטוחאחריותכלפיצדשלישי: בו

אחריותוהחוקיתבביטוחאחריותכלפיצדשלישילפידינימדינתישראל, )1(
בשלנזקיגוףורכושבכלתחומימדינתישראלוהשטחיםהמוחזקים;
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1,000,000שקליםחדשים,למקרה גבולהאחריותלאיפחתמסכוםשל )2(
ולתקופתהביטוח)שנה(;

;)CrossLiability(בפוליסהנכללסעיףאחריותצולבת )ץ(

בקריםשאינםמכוסיםבמסגרתביטוחחבותמעבידיםשלמכוןהבקרה, )4(
ייחשבוצדשלישי;

הביטוחמורחבלכסותאתחבותושלהמבוטחכלפיצדשלישיבשלפעילות )5(
שלקבלנים,קבלנימשנהועובדיהם;

הביטוחלפיהפוליסהמורחבלשפותאתמדינתישראל-מינהלהתכנון, )ב(
משרדיממשלהנוספיםאםייחשבואחראיםלמעשיואומחדליושלמכוןהבקרה

וכלהפועליםמטעמוו

ביטוחאחריותמקצועית: גו

הפוליסהתכסהכלנזקמהפרתחובהמקצועיתשלמכוןהבקרה,עובדיו )1(
ובשלכלהפועליםמטעמוושאירעכתוצאהממעשה,רשלנות,לרבותמחדל,
טעותאוהשמטה,מצגבלתינכון,הצהרהרשלניתשנעשובתוםלב,שייגרמו
בקשרלהפעלתמכוןבקרה,לרבות,ביצועבקרתתכןובקרתביצוע,לפיחוק
התכנוןוהבנייהותקנותהתכנוןוהבנייה)הקמתמכוןבקרהודרכיעבודתו(,

התשע"ח-212018;

גבולהאחריותלאיפחתמסכוםשל10,000,000שקליםחדשיםלמקרה )2(
ו–20,000,000שקליםחדשיםלתקופתהביטוח)שנה(;

הכיסוילפיהפוליסהמורחבוכוללאתההרחבותהמפורטותלהלן: )ץ(

מרמהואי–יושרעובדים; )א(

אבדןמסמכים,לרבותאבדןהשימושאוהעיכובעקבמקרהביטוח; )ב(

אחריותצולבת,אולםהכיסוילאיחולעלתביעותמכוןהבקרה )ג( 
כנגדהמדינה;

הארכתתקופתהגילויל–בחודשיםלפחות; )ד(

הביטוחמורחבלשפותאתמדינתישראל-מינהלהתכנון,משרדיממשלה )4(
נוספיםאםייחשבואחראיםלמעשיואומחדליושלמכוןהבקרהוהפועלים

מטעמוו

כללי: דו

בפוליסותהביטוחהאמורהנכללותנאיםאלה:

לשםהמבוטחייווספוכמבוטחיםנוספים:מדינתישראל-מינהלהתכנון, )1(
משרדיממשלהנוספים,בכפוףלהרחבתהשיפויכמפורטלעיל;

בכלמקרהשלצמצוםאוביטולהביטוחעלידיאחדהצדדיםלאיהיה )2(
להםכלתוקףאלאאםכןניתנהעלידינוהודעהמוקדמתשל0בימיםלפחות

במכתבלאחראי;

אנומוותריםעלכלזכותתחלוף,שיבוב,תביעה,השתתפותאוחזרהכלפי )ץ(
מדינתישראל-מינהלהתכנון,משרדהאוצר,משרדיממשלהאחריםועובדיהם,

ובלבדשהוויתורלאיחוללטובתאדםשגרםלנזקמתוךכוונתזדון;
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מכוןהבקרהאחראיבלעדיתכלפינוהמבטחלתשלוםדמיהביטוחלכל )4(
הפוליסותולמילויכלהחובותהמוטלותעלהמבוטחלפיתנאיהפוליסות;

ההשתתפויותהעצמיותהנקובותבכלפוליסהופוליסהיחולובלעדיתעל )5(
מכוןהבקרה;

כלסעיףבפוליסותהביטוחהמפקיעאומקטיןבדרךכלשהיאתאחריות )ב(
המבטח,אםקייםביטוחאחרלאיופעלכלפימדינתישראל,ולגביההביטוח
הואבחזקתביטוחראשוניהמזכהבמלואהזכויותלפיהביטוח;בכפוףלתנאי
הפוליסותהמקוריותוסייגיהןעדכמהשלאשונובמפורשלפיהאמורבאישורזהו

 בכבודרב,
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

חתימתמורשההמבטחוחותמתהמבטח
תאריךווווווווווווווווווווווווווווווו

תוספת רביעית
)תקנה44)א()1((

מבנהמורכבהואאחדמאלה:1ו

מבנההיסטוריכהגדרתובתוספתהחמישיתלתקנותבקשהלהיתר )1(

מבנהשהוכרזכדין-מבנהמסוכן; )2(

בנייהבסביבההימיתמעברלקוהחוףכהגדרתובחוקשמירתהסביבההחופית, )ץ(
התשס"ד-222004ו

חיזוקמבנהמפנירעידותאדמה; )4(

מבנהשגובהועולהעל90מטרים; )5(

מבנהמרחבי-מבנהשיציבותוהסטטיתמושגתבאמצעותפעולהתלת–ממדית )ב(
שלכוחותומומנטים,ובכללזהמסבךמרחביוכיוצאבזה;

התורמת כיוונים לשני כפולה עקמומיות בעל מרחבי מבנה - קליפה מבנה )7(
ליציבותו;

מבנהמתיחה-מבנהבעלרכיביםהפועליםבמתיחהבלבדובלאלחץ,לרבות )8(
ממברנות,כבליםוכיוצאבזה;

מבנהתלוי-מבנהשהרכיביםהנושאיםבותלוייםבאמצעותמוטותאוכבלי )9(
מתיחה;

מבנהדרוך-מבנההבנוימרכיביםדרוכיםמבטוןמזויןהמכיליםכבליםמתוחים )10(
המתנגדיםלהשפעתהעמיסה,למעטלוחותדרוכים;

מבנהבקרקעשבהנדרשסקרתגובתאתרלפית"יץ41; )11(

מבנהבקרקעביצתיתאוקורוזיביתלפידוחקרקעאובאזורבולענים; )12(

מיתקניםלייצור,להפקה,לאספקה,לאגירה,לטיפולולהולכהשלדלק,גז,נפט, )ץ1(
חשמל,מים,ביובאופסולת,למעטתחנתתדלוק,וכןמיתקניתקשורת,מבנידרך,מיתקן

להתפלתמים,מיתקנימיםוביוב,מיתקניגז;

מבניתעשייהתהליכיתייעודיתובכללזהתעשייהכימיתומפעליםפטרוכימיים )14(
וכיוצאבזה;

מכוןהבקרהאחראיבלעדיתכלפינוהמבטחלתשלוםדמיהביטוחלכל )4(
הפוליסותולמילויכלהחובותהמוטלותעלהמבוטחלפיתנאיהפוליסות;

ההשתתפויותהעצמיותהנקובותבכלפוליסהופוליסהיחולובלעדיתעל )5(
מכוןהבקרה;

כלסעיףבפוליסותהביטוחהמפקיעאומקטיןבדרךכלשהיאתאחריות )ב(
המבטח,אםקייםביטוחאחרלאיופעלכלפימדינתישראל,ולגביההביטוח
הואבחזקתביטוחראשוניהמזכהבמלואהזכויותלפיהביטוח;בכפוףלתנאי
הפוליסותהמקוריותוסייגיהןעדכמהשלאשונובמפורשלפיהאמורבאישורזהו

 בכבודרב,
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

חתימתמורשההמבטחוחותמתהמבטח
תאריךווווווווווווווווווווווווווווווו

תוספת רביעית
)תקנה44)א()1((

מבנהמורכבהואאחדמאלה:1ו

מבנההיסטוריכהגדרתובתוספתהחמישיתלתקנותבקשהלהיתר )1(

מבנהשהוכרזכדין-מבנהמסוכן; )2(

בנייהבסביבההימיתמעברלקוהחוףכהגדרתובחוקשמירתהסביבההחופית, )ץ(
התשס"ד-222004ו

חיזוקמבנהמפנירעידותאדמה; )4(

מבנהשגובהועולהעל90מטרים; )5(

מבנהמרחבי-מבנהשיציבותוהסטטיתמושגתבאמצעותפעולהתלת–ממדית )ב(
שלכוחותומומנטים,ובכללזהמסבךמרחביוכיוצאבזה;

התורמת כיוונים לשני כפולה עקמומיות בעל מרחבי מבנה - קליפה מבנה )7(
ליציבותו;

מבנהמתיחה-מבנהבעלרכיביםהפועליםבמתיחהבלבדובלאלחץ,לרבות )8(
ממברנות,כבליםוכיוצאבזה;

מבנהתלוי-מבנהשהרכיביםהנושאיםבותלוייםבאמצעותמוטותאוכבלי )9(
מתיחה;

מבנהדרוך-מבנההבנוימרכיביםדרוכיםמבטוןמזויןהמכיליםכבליםמתוחים )10(
המתנגדיםלהשפעתהעמיסה,למעטלוחותדרוכים;

מבנהבקרקעשבהנדרשסקרתגובתאתרלפית"יץ41; )11(

מבנהבקרקעביצתיתאוקורוזיביתלפידוחקרקעאובאזורבולענים; )12(

מיתקניםלייצור,להפקה,לאספקה,לאגירה,לטיפולולהולכהשלדלק,גז,נפט, )ץ1(
חשמל,מים,ביובאופסולת,למעטתחנתתדלוק,וכןמיתקניתקשורת,מבנידרך,מיתקן

להתפלתמים,מיתקנימיםוביוב,מיתקניגז;

מבניתעשייהתהליכיתייעודיתובכללזהתעשייהכימיתומפעליםפטרוכימיים )14(
וכיוצאבזה;
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מבנהשהתכןשלומבוססעלתקןזרכדוגמתמבניםמרוכבים; )15(

ביתחולים; )ב1(

ביתמלוןהכולל100חדריםלפחותו )17(

תוספת חמישית
)תקנות9,50,40בעד74(

הוראותכלליות
לתשלוםלמכון

בקרה

מכוןבקרהיגבהתשלוםכאמורבפרט2ו1ו )א(

בתוספתזו- )ב(

"השטחהכוללהמותרלבנייה"-

לענייןבקרתתכן-שטחהבנייההכוללשצויןבטופסהבקשהלהיתר
והתכניתהראשית,ואושרבהחלטתהוועדההמקומיתאורשותהרישוי,

לפיהעניין;

לענייןבקרתביצוע-שטחהבנייההכוללשצויןבהיתרו

"שטחהבנייה"-השטחהכוללהמותרלבנייהבאותוהבניין,המחושבלפי
תקנותהתכנוןוהבנייה)חישובשטחיםואחוזיבניהבתכניותובהיתרים(,
התשנ"ב-1992ץ2,והכוללשטחיםלמטרותעיקריותושטחישירות;כללה
בקשהלהיתרשניבנייניםאויותרששטחיםבנוייםמחבריםביניהםיחולו

הוראותאלהלגביהבנייניםהמחוברים:

שטחהבנייההאמורשלכלבנייןיחושבלפיחלוקתהשטחהכולל )1(
המותרלבנייהבאותוהיתרבמספרהבנייניםהכלוליםבאותהבקשה

להיתר;

הקרקע פני מעל המצויות בבניין הקומות ממחצית למעלה אם )2(
מחוברותלבנייןאחרלאיראואתאותובנייןכבנייןנפרדו

המפורט2ושיעורהאגרה בנייה שטח לפי תשלום ישולם להלן א' בטור המפורטת עבודה כל בעד
בטורב'לצדוובסכוםכמפורטבטורג'אוד',לפיהענייןכמפורטלהלן:

טורא'
סוגהעבודה

והשימוש

טורב'
פירוטשטח

בנייהבמטרים
רבועים

טורג'
האגרהבשקליםחדשים

שלבהתכן

טורד'
האגרהבשקליםחדשים

שלבהביצוע

בנייהרוויה
חדשה,למגורים

בלבד,בבניין
שאינובניין

גבוהאובניין
רב–קומות

שטחבנייה
עד1,000

00ב,5,בתוספתב
לכלמטררבועמעל

00ץמטריםרבועים

10,400,בתוספת11
לכלמטררבועמעל

00ץמטריםרבועים

שטחבנייה
מעל1,000
עד2,000

9,800,בתוספתץ
לכלמטררבועמעל
1,000מטריםרבועים

18,100,בתוספת5
לכלמטררבועמעל
1,000מטריםרבועים

שטחבנייה
מעל2,000

12,800,בתוספת5ו2
לכלמטררבועמעל

2,000מטריםרבועים

100,ץ2,בתוספת4
לכלמטררבועמעל

2,000מטריםרבועים

ק"תהתשנ"ב,ענמ'798ו ץ2
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טורא'
סוגהעבודה

והשימוש

טורב'
פירוטשטח

בנייהבמטרים
רבועים

טורג'
האגרהבשקליםחדשים

שלבהתכן

טורד'
האגרהבשקליםחדשים

שלבהביצוע

בנייהרוויה
חדשהלצורכי
מגוריםבלבד,

בבנייןגבוה

שטחבנייה
עד2,000

10,500,בתוספתץלכל
מטררבועמעל1,000

מטריםרבועים

19,500,בתוספתבלכל
מטררבועמעל1,000

מטריםרבועים

שטחבנייה
מעל2,000
עד000,ב

500,ץ1,בתוספת5ו2
לכלמטררבועמעל
2,000מטריםרבועים

25,500,בתוספת5ו4
לכלמטררבועמעל
2,000מטריםרבועים

שטחבנייה
מעל000,ב

500,ץ2,בתוספת5ו0
לכלמטררבועמעל

000,במטריםרבועים

500,ץ4,בתוספת1
לכלמטררבועמעל

000,במטריםרבועים

בעדביקורחוזראוביקורנוסףכאמורבתקנה55ובכפוףלתקנה71)ב(תשולםאגרהץואגרתביקורחוזר
בשיעור1,200שקליםחדשיםו

אגרתבקרתתכן
חוזרת

25%מןהאגרה4ו 70)א(תשולםאגרהבשיעור בעדבקרתתכןחוזרתכאמורבתקנה
הקבועהבתוספתזובעדבקרתהתכןו

כ"חבאיירהתשע"ח)ץ1במאי2018(
)חמ04ב5-ץ(

ן ו ל ח כ  ה ש מ                                                       
שרהאוצר

טורא'
סוגהעבודה

והשימוש

טורב'
פירוטשטח

בנייהבמטרים
רבועים

טורג'
האגרהבשקליםחדשים

שלבהתכן

טורד'
האגרהבשקליםחדשים

שלבהביצוע

בנייהרוויה
חדשהלצורכי
מגוריםבלבד,

בבנייןגבוה

שטחבנייה
עד2,000

10,500,בתוספתץלכל
מטררבועמעל1,000

מטריםרבועים

19,500,בתוספתבלכל
מטררבועמעל1,000

מטריםרבועים

שטחבנייה
מעל2,000
עד000,ב

500,ץ1,בתוספת5ו2
לכלמטררבועמעל
2,000מטריםרבועים

25,500,בתוספת5ו4
לכלמטררבועמעל
2,000מטריםרבועים

שטחבנייה
מעל000,ב

500,ץ2,בתוספת5ו0
לכלמטררבועמעל

000,במטריםרבועים

500,ץ4,בתוספת1
לכלמטררבועמעל

000,במטריםרבועים

בעדביקורחוזראוביקורנוסףכאמורבתקנה55ובכפוףלתקנה71)ב(תשולםאגרהץו
בשיעור1,200שקליםחדשיםו

אגרתביקורחוזר

25%מןהאגרה4ו 70)א(תשולםאגרהבשיעור בעדבקרתתכןחוזרתכאמורבתקנה
הקבועהבתוספתזובעדבקרתהתכןו

אגרתבקרתתכן
חוזרת

כ"חבאיירהתשע"ח)ץ1במאי2018(
)חמ04ב5-ץ(

ן ו ל ח כ  ה ש מ                                                       
שרהאוצר
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