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יום עיון בארגון  
הקבלנים והבונים  

–יפו –בתל אביב 
בת ים

23.07.2018

.  מ"בעAISכל הזכויות שמורות למכון בקרה 

.לשכפל ולהפיץ ללא רשות החברה, אין להעתיק



מ"מכון בקרה איי אי אס בעחברת

:הינה פרי שיתוף פעולה בין החברות

מ  "סיסטם מעבדות מתקדמות בע

 Approvedהחברה האנגלית ו
Inspector Services (AIS) Ltd 7/09/2016: תאריך הקמה

יבנה: מיקום

בקרי בנייה10: צוות מקצועי

2



3

סטטוס רגולטורי



תחילת הפעלתם  

של מכוני בקרה 

בישראל

אסון וורסאי

הקמת: "ממסקנותיה של ועדת זיילר

מכוני בקרה בישראלי הומלצה על ידי  

ועדת החקירה הממלכתית לענין בטיחות  

מבנים ומקומות המשמשים את 

השלמת החקיקה והקמת .....הציבור

מכוני הבקרה עשויים למנוע את האסון  

"הבא

לחוק  101אושר בכנסת תיקון 

,  1965-ה"התשכ, התכנון והבנייה

המסדיר בין היתר הקמת מכוני  

בקרה

אבני דרך של הרפורמה

20012003201401.04.2018
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03.2016

קול קורא להקמת  

מכוני בקרה

03.2018

, 122אושר בכנסת תיקון 

אשר מתקן את תיקון  

101



?מה זה מכון לבקרת בנייה

אשר  ( זרוע של רשות הרישוי)גוף פרטי בפיקוח ממשלתי –מכון בקרה

.י בקרי בנייה"תפקידו לבצע בקרת בניה ע

הנדסאי בעל תעודת סיום קורס / אדריכל / מהנדס –מבנים/ בקר בנייה 

המכון חייב להעסיק . RICS-בקרים בישראל מאת מינהל התכנון וארגון ה

.בקרים8' מינ

,  כבאות)י הגורם המאשר "בקר בנייה אשר הוסמך ע–בקר מורשה

(.ר"פקע

, בדיקה מדגמית ובקרה תהליכית של תוצרי התכן והביצוע–בקרת בנייה

על מנת להבטיח את יציבות  , התקנות והתקנים, לעמידה בדרישות החוק

.ובטיחות הבניין ובטיחות המשתמשים בו



תפקידו של מכון הבקרה

תוצרפעולהשלב'מס

בקרה הנדסית  : בקרת תכןההיתר1
(  QA)מדגמית ובקרה תהליכית 

על נספחים הנדסיים

ח בקרת תכן לרבות  "דו

המלצה לרשות הרישוי  

בדבר מתן ההיתר

תחילת עבודות  2

באתר

בקרה  : בקרת תכן משלימה

הנדסית מדגמית ובקרה  
על תכניות  ( QA)תהליכית 

,לביצוע

בדיקה של תכנית ארגון אתר  

ז לביצוע"ולו

המלצה לרשות הרישוי  

בדבר תחילת העבודות

/ תעודת גמר 3

טופס אכלוס

,ביקורים בשטח: בקרת ביצוע

בקרת תכן משלימה על תכניות  

,עבודה

במקרה של  : בקרת תכן חוזרת

שינויים מהותיים בתכנון

ח בקרת ביצוע לרבות  "דו

המלצה לרשות הרישוי  

בדבר מתן טופס אכלוס
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מה כוללת 
הרפורמה  

122, 101תיקון )
לחוק התכנון  

(:והבניה

כל בקשה חדשה להיתר  1/04/2018-מ•

בנייה חייבת לעבור בדיקה של מכון בקרה

:לרבות, תקופת מעבר–1/04/2019עד •

oתהליך וולונטרי

o אגרות  סבסוד מלא של )הטבות ליזמים

,  ח"ש20,000מענק בגובה , בנייהבקרת 

(חסכון באגרות לכבאות

o  בקרת בנייה רק על בנייה רוויה חדשה

גובה' מ29ד ועד "יח6-מ, למגורים
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AISיתרונות של מכון בקרה 

המכון היחיד עם שותף בעל ניסיון  : שותף בינלאומי

שנה בבקרת בנייה20בינלאומי של 

ליווי היזם והפרויקט מתחילתו –גורם מקצועי מלווה 

י צוות של בקרים מנוסים"ועד סופו ע

ONE STOP SHOP–  ריכוז הגורמים המאשרים תחת

(פיקוד העורף, כבאות)קורת גג אחת 

, ע לבקרת תכן"י30–הליכי הרישוי מוגדרים בזמן 

ח בקרת ביצוע"ע לדו"י20, ע לבקת תכן משלימה"י15
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הגשת בקשה מידע

מסירת מידע

הגשת בקשה להיתר

י  "בדיקת תנאי סף ע

רשות הרישוי

בקרת תכן במכון בקרה

י "הפקת היתר בנייה ע

רשות הרישוי

עורך הבקשה/ בעל ההיתר

רשות הרישוי

מכון בקרה

מקרא

סיכום הבקשה ותשלום  

אגרות

בקרה מרחבית  

י רשות הרישוי"ע

ע"י30

הגשת מסמכי תכן למכון

בדיקת תנאי סף

ח  "בקרת תכן והוצאת דו

ביניים

הגשת מסמכי תכן 

מתוקנים

ע"י5

ע"י10

ח בקרת תכן "הוצאת דו

סופי והמלצה למתן היתר

ע"י10

ע"י5

ע"י30

בקרת תכן

שלב ההיתר–תהליך הרישוי החדש : 101תיקון 

החלטת הוועדה על  

הפקדת התכנית
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בטרם תחילת העבודות

בקרת תכן משלימה 

מתן אישור לתחילת  

י רשות הרישוי"עבודות ע

ביצוע הבנייה

בקרת ביצוע

סיכום הבקשה והפקת  

י רשות  "טופס אכלוס ע

הרישוי

מגיש הבקשה/ בעל ההיתר

רשות הרישוי

מכון בקרה

מקרא
,  הגשת תכניות עבודה

ז"לו, ארגון אתר' תכ

בקרת תכן משלימה על  

תכניות עבודה  

ע"י15
הגשת תכניות עבודה 

אם נדרש, מתוקנות

המלצה לרשות הרישוי  

על תחילת העבודות

ח "הוצאת דו, גמר ביצוע

בקרת ביצוע והמלצה 

לרשות הרישוי על מתן 

טופס אכלוס

ביקורים באתר  

(נוספים, מתוכננים)

ע"י20

שלב הביצוע–תהליך הרישוי החדש : 101תיקון 
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(תהליכית, הנדסית)תחומי הבקרה 

בדיקה מדגמית המבוססת על עיקרון הערכת סיכונים לפי סוג  )בקרה הנדסית •
(:המבנה והשימוש בו

יציבות המבנה1.

בטיחות אש2.

בטיחות המשתמש3.

איטום הבניין במגע עם הקרקע4.

תברואה5.

ניקוז6.

אוורור7.

מקלט ומרחב מוגן–מיגון 8.

אקוסטיקה9.

י בעלי המקצוע  "בדיקה כי התכנון והביצוע נבדקו ואושרו ע)בקרה תהליכית •
(:  הרלוונטיים

נגישות1.

בידוד תרמי2.

חשמל3.

בדיקות מעבדה4.
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*של משרד האוצר" מחירון"-אגרות בקרת בנייה 

1234

בקרת ביצועבקרת תכןשטחי בנייהסוג הבניין

'מ13עד 

ר"מ1,000עד 
ר מעל "לכל מ₪ 6+ ₪ 5,600

ר"מ300

ר מעל "לכל מ₪ 11+₪ 10,400

ר"מ300

ר"מ2,000–1,000
ר מעל "לכל מ₪ 3+ ₪ 9,800

ר"מ1,000

ר מעל  "לכל מ₪ 5+ ₪ 18,100

ר"מ1,000

ר "מ2,000מעל 
ר מעל "לכל מ₪ 2.5+ ₪ 12,800

ר"מ2,000

ר מעל  "לכל מ₪ 4+ ₪ 23,100

ר"מ2,000

'מ29–13

ר"מ2,000עד 
ר מעל  "לכל מ₪ 3+ ₪ 10,500

ר"מ1,000

ר מעל  "לכל מ₪ 6+ ₪ 19,500

ר"מ1,000

ר"מ6,000–2,000
ר מעל "לכל מ₪ 2.5+ ₪ 13,500

ר"מ2,000

ר "לכל מ₪ 4.5+ ₪ 25,500

ר"מ2,000מעל 

ר"מ6,000מעל 
ר "לכל מ₪ 0.5של + ₪ 23,500

ר"מ6,000מעל 

ר מעל  "לכל מ₪ 1+ 43,500₪

ר"מ6,000

:  דוגמה לחישוב

(בניין גבוה)ר שטחי בנייה "מ3,200, ד דיור"יח16, קומות5בניין בן 

ד"ח ליח"ש2,500-תוספת של כ, (מ"ללא מע)ח "ש47,400: כ האגרה"סה

בלבד1/04/2019-החל מ–י היזם "תשלום האגרות ע* 
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סיכום

1/04/2018–תחילת הרפורמה 1.

לרבות , התהליך הוא וולנטרי1/04/2019עד 2.

ההטבות ליזמים

בדיקה מדגמית ובקרה תהליכית–בקרת בנייה 3.

/ המלצה על היתר –ממשקים עם מכון בקרה 4.

טופס אכלוס/ צו התחלת עבודה 

של משרד האוצר" מחירון"–תמחור הבקרה 5.

ח"ש2,500-כ–ד "תוספת עלות ממוצעת ליח6.
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www.aisbc.co.il

08 - 9375520

office@aisbc.co.il

ל"מנכ, בני לחין
052-3918412

!נשמח לעמוד לשירותכם

יבנה, 15נחל שניר 


