
עבודת  
הפיקוח  
ויציאה  
 לביצוע

הכשרת -פיקוח
 ועדות מקומיות
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 מבנה השיעור

 מבוא

 תפקידי הפיקוח ומדיניות אכיפה

 תהליך ביצוע עבודות

 כלי אכיפה

4 



 מה עשינו עד כה

 מכון בקרה

 בקרת תכן

 מידע נדרש להיתר

 החלטת רשות הרישוי

 בקרה מרחבית

 אישור תחילת עבודות

בקרת  

 ביצוע
פיקוח על  

 הבנייה

 תעודת גמר

 בקשה למידע

 בקשה להיתר

 שלב ביצוע

 עורך בקשה

 עורך בקשה

אחראי על 

 הביצוע

 מידען

 בודק היתרים

 מפקח על הבנייה

 יום 30

 יום 90

 סיכום התיק ומתן היתר

 אחראי מטעם היזם אחראי מטעם הוועדה

 קליטת בקשה להיתר
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 מדיניות האכיפה
 רקע    

מדיניות אכיפה 

פרויקט מדיניות האכיפה כאחד השיקולים להסמכה 

  עניין לציבור -חקירה 

 ד עליון"הנחיות היועץ המשפטי ופס –חובה משפטית 
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 מדיניות האכיפה
 שיקולים    

 חוסר בנתונים וראייה מקיפה מניעת אי שיוון בביצוע החוק

 עומס עבודה ומגבלות כוח אדם
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 בין השיקולים השוניםאיזון. 

 אחדכל אנשי החקירה בכיוון ניתוב. 

 אכיפה סלקטיבית"מניעת  -עקרון השוויון בפני החוק." 

 תובע בקבלת החלטה/ הקלה על החוקר 

 

 

 מדיניות האכיפה
 תועלות    
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כללי המשפטי הציבורי 

 תובעים/ הנחיית החוקרים   -מטרת המדיניות 

 ביטול המדיניות/ שינוי 

פרסום המדיניות 

 

 

 מדיניות האכיפה
 כללים    
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 גיבוש מדיניות אכיפה
 ?מה השלבים    

 יישום

הדרכים למימושהגדרת   

המדיניותפרסום   

 הצגה לוועדה מקומית

המדיניותלגיבוש דיון   

 מקצועייםדגשים גיבוש   

ניסוח וכתיבת 

 מסמך המדיניות

שותפים  

 מקצועיים

יחידת  

 הפיקוח

אגף  

 תכנון

יחידת  

 תביעה

 יש לשאוף ליותר תביעות על נושאים  : חשוב

 שנקבעו לראש הרשימה              
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 תפקידי הפיקוח

 פיקוח יזום

1 

 י תלונות"פיקוח עפ

2 

 ביקורים  ביצוע 

 באתרי בנייה

4 

איתור עבירות , סיורים שוטפים במרחב התכנון

 .בנייה

 פיקוח נקודתי באתר שלגביו הוגשה תלונה

בדיקת הבנייה  לצורך , ביקור באתר בנייה

 .וכן במקרים נוספיםבהתאם להיתר 

  
  

  
  

  
  

 י דוחות"פיקוח עפ

3 
פיקוח בהתאם לדוחות שיגיעו על מבנים  

 פטורים מהיתר
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 השתלבות הפיקוח בהליכי הרישוי

 בקרת ביצוע

 הנפקת היתר בניה

 בקרת תכן

 בקרה מרחבית

 מידע להיתר

 אישור תחילת עבודה

 ביקור

  (רשות)

 ביקור

 (רשות)

 

 תעודת גמר

 ביקור

 (חובה)

 ביקור 

 (רחובה)

 

 ביקור

 (חובה)
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 טופס דיווח
 עבודה הפטורה מהיתר  

 תלונה טופס
פיקוח 

 יוזם\שוטף

 פיקוח על הבנייה

14 



15 

 טופס דיווח פטור מהיתר

15 



 מה עשינו עד כה

 מכון בקרה

 בקרת תכן

 מידע נדרש להיתר

 החלטת רשות הרישוי

 בקרה מרחבית

 אישור תחילת עבודות

בקרת  

 ביצוע
פיקוח על  

 הבנייה

 תעודת גמר

 בקשה למידע

 בקשה להיתר

 שלב ביצוע

 עורך בקשה

 עורך בקשה

אחראי על 

 הביצוע

 מידען

 בודק היתרים

 מפקח על הבנייה

 יום 30

 יום 90

 סיכום התיק ומתן היתר

 אחראי מטעם היזם אחראי מטעם הוועדה

 קליטת בקשה להיתר

16 
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 תחילת עבודות

   -תנאים לתחילת עבודות

 מינוי אחראי לביקורת1.

 הודעה לרשות הרישוי על תחילת עבודות2.

 קיום תכניות באתר בידי מנהל העבודה3.

ההיתר למעבדה  קיימת התקשרות חוזית בין מבקש 4.

 .  מוסמכת לצורך ביצוע בדיקות בהתאם לתקנות

 הצבת שלט באתר5.

 

 

 ממ       
2016 

 אישור תחילת עבודותקבלת  - 1.1.2016-מה
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 שלב ביצוע העבודות

 :במהלך ביצוע עבודות יבצע הפיקוח מספר ביקורים לרבות במועדים הבאים

 סימון קווי בניין ויציקת יסודות

 גמר בניית שלד הבניין

 גמר הבנייה
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 שלבי גמר

 4טופס 

 תעודת גמר

19 
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 4טופס  -שלבי גמר

עבודות  
 שניתן לדחות

מהו מבנה  
 ראוי לשימוש

 4מהו טופס 

http://www.gettyimages.com/detail/illustration/concept-illustration-of-clock-royalty-free-illustration/88021806
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 בקשה מילוי 

 4לטופס 

 בדיקת 

 התאמה להיתר 
על הבניהי פיקוח "ע  

 בעל ההיתר

 4קבלת טופס 

המהווה אישור  

 לחיבור תשתיות
 רשות הרישוי

 סיום הבנייה

 תעודת   שנה

 גמר
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 סיכום שלב הביצוע

 תחילת עבודות
(לאחר מילוי התנאים)  

 ביקורים באתר 

 במהלך

ביצוע עבודות   

בדיקת המבנה לקבלת 

אישור חיבור לתשתיות  

 (4טופס )

בדיקת המבנה לבקשת 

בעל ההיתר לפני מתן  

 תעודת גמר
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 בקר המכון פקח הוועדה

 אין ללא שינוי סמכויות סטטוטוריות

.  בכל עת וללא תאום מראש ביקורים באתר

מבקר לפני תחילת עבודות  

 ולפני מתן תעודת גמר

על פי תכנית ביקורים 

 .  מתואמת מראש

בדיקת היבטים מרחביים  מהות הבדיקה

 וחיבורי תשתיות

עמידת הבניין  בדיקת

 .  בהוראות תכן הבניה

השוואה בין מפקח הוועדה לבין  
 1.1.2016בקר מכון הבקרה לקראת 

 מפקח הוועדה על גילוי / בקר ממכון הבקרה יתריע בפני מהנדס הוועדה

 . מתכן הבניין המהווה סכנה ממשית ואלה יפעילו את סמכות האכיפה שיש להםחריגה 
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 כלי אכיפה

 מנהלי הפסקהצו 

  

  

 מנהלי הריסהצו 

  

  

http://www.gettyimages.com/detail/photo/fist-royalty-free-image/155073443
http://www.gettyimages.com/detail/photo/no-admittance-warning-sign-royalty-free-image/73096478
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 צו הפסקה מנהלי

25 

 

 ?  מוסמךמי 

 .  ר ועדה מקומית או ועדה מחוזית ובעלי תפקידים נוספים"יו

 תוקף הצו

 .משפט לביטולוהחלטת בית מיום נתינתו או יום יום  30  

 ?  באילו מקרים

 תכנית/חוק/תקנה/להיתרשלא בהתאם /עבודה או שימוש במקרקעין בניגוד

 לרבות שימוש חורג ושימוש בקרקע חקלאית

 ?כנגד מי ניתן להוציא צו זה

 והמתכננים, מבצע העבודה, עורך בקשה, בעל ההיתר

 

 

 

http://www.gettyimages.com/detail/photo/no-admittance-warning-sign-royalty-free-image/73096478
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 כלי אכיפה

 מנהלי הפסקהצו 

  

  

 מנהלי הריסהצו 

  

  

http://www.gettyimages.com/detail/photo/fist-royalty-free-image/155073443
http://www.gettyimages.com/detail/photo/no-admittance-warning-sign-royalty-free-image/73096478
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 צו הריסה מנהלי

 ?  מוסמךמי 

 ר ועדה מקומית"יו

 ?  באילו מקרים

 ללא היתרהתחלת בנייה או בנייה •

 מתכנית/ בנייה בסטייה מהיתר•

 ?באילו תנאים

 הגשת תצהיר של מהנדס הוועדה אודות הבנייה ללא היתר

 .התייעצות עם היועץ המשפטי של הרשות המקומית או אם ראש הרשות שבתחומו הוקם הבניין

 

http://www.gettyimages.com/detail/photo/fist-royalty-free-image/155073443
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 איכות

 א"היקף כ

 הכשרה

 נהלים

 ציוד ודיור

 יעילות 

 שירותיות

 יוזמה

 טכנולוגיה

 

 קריטריונים

ם
די

קי
פ

ת
 

 טוב

 כמעט טוב
 משתפר/ 

 יש לשפר

 עבודת הרישוי
ת

טו
ל
ח

ה
ת 

ל
ב

ק
ון 

כנ
ת

ת 
יו

כנ
ת

ם 
דו

קי
ע 

ד
מי

ב 
כי

ר
א

ין 
ע

ק
ר
ק

מ
ה 
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ב

ג
ח 
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פי

וי 
ש

רי
 

 עבודת הרישוי

? ? ? ? 
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 עבודת הרישוי

 איכות

 יעילות

 שירותיות
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 סיכום השיעור

 מבוא

 תפקידי הפיקוח וכלי אכיפה

 תהליך ביצוע עבודות



 !בהצלחה


