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?על מה נדבר היום

בחירת המפקח

תפקידי המפקח

והקריטריונים  ב"עוי "מאגר מפקחים המומלצים ע

לבחירתם

התקשרות עם המפקח  

הרחבת מספר בעלי הדירות המסכימים לפרויקט

הצגת טבלת הסכמות עדכנית

דיון פתוח



תפקידי המפקח

ובו  , שהינו נספח להסכם ההתקשרות בין היזם לדייריםנדרש פיקוח על המפרט הטכני-לפני בחירת היזם ▪

המפקח עובר על המפרט  . ב"וכיוצהאביזרים הפנימיים , הסטנדרטים של הבנייה, נקבעים חומרי הבנייה

.'וכודורש שיפורים והרחבות , מעיר הערות, בקפידה

פיקוח ושמירה על כך שתכניות הבינוי יעמדו בכל תקני הבנייה  -בדיקת התכניות שמצורפות להסכם ▪

.  המחייבים

המוגשות לתכניות  לבחון את התאמת התכניות על המפקח . בשלב טרום הגשת הבקשה להיתר בניה▪

.שצורפו להסכם ולמצגים שימסרו לבעלי הדירות

האם יש שינויים מהותיים  , לבחון את התאמת ההיתר לבקשה שהוגשההמפקח צריך , עם קבלת ההיתר▪

.'וכד

לאורך מלוא ביצועו של  , בדיקה שוטפת וקפדנית-ליווי ביצוע הפרויקט :תפקידו המרכזי-עם תחילת הבינוי▪

לשם . ללוחות הזמנים ולסטנדרטים המוסכמים, כי הבנייה מתבצעת בהתאם לתכניות המאושרות, הפרויקט

חות לדיירים ולהוות חוליה מקשרת בין הדיירים  "להוציא דו, על המפקח לבקר באתר הבניה באופן שוטף, כך

.עד מסירת המפתח, ליזם בכל הקשור לבינוי

.  הינו המפקח, אחד מבעלי התפקידים החשובים שמלווים את בעלי הדירות בפרויקט פינוי בינוי

:למפקח מטעם בעלי הדירות כמה תפקידים עיקריים



:רשימת המפקחים
באמצעות  )אשר בעלי הנכסים , עזרה ובצרון החליטה להקים מאגר מפקחים לשם מתן שירותי פיקוח בפרויקטים פינוי בינוי

ייצוג, יוכלו לפנות באמצעותו פיקוח( נציגויות מטעמם



ניסיון

.השנים האחרונות7, לבניה למגוריםבפיקוח בפרויקטים 

.השנים האחרונות7פינוי בינויבפיקוח בפרויקטים מסוג 

ע"תבאו ציבוריים הכוללים אישור /או ממשלתיים ו/בניהול ופיקוח על פרויקטים עירוניים ו

חברה רשומה

דיווח לרשויות המס כחוק, ניהול ספרי חשבונות ורשומות

קריטריונים לבחירת מפקח

משקלן של המלצות רלוונטיות על פי שיקול דעת החברה

השכלה ורישיונות תואמים המעידים על הכשרהתעודות

התרשמות מראיון אישי עם המציע ועם והמפקח המוצע מטעמו



התכנוןבשלב
.שיהווה נספח להסכם עם היזםע"לתבגיבוש הכנת מפרט טכני 

בשלב עריכת המכרז
בין מסמכי המכרזיכללגיבוש מפרט טכני אשר 

מתן הערות ודגשים הנדסיים ומקצועיים למסמכי המכרז

בחינת ההיבטים המקצועיים וההנדסיים של ההצעות שיוגשו במסגרת המכרז

מ עם היזמים המציעים בעניינים הנדסיים ומקצועיים"השתתפות בניהול המו

בשלב עריכת וקבלת היתר הבניה והתכנון המפורט
לרשותלפני הגשתן בדיקת תכניות הבקשה להיתר 

הרשותלאחר אישור בדיקת תכניות היתר הבניה 

התאמתן להסכם בין היזם לבין בעלי הדירות  

בדיקת ההתאמה למסמכים המקוריים במידה של שינויים

:מפקחשירותי ה



בשלב הביצוע
פיקוח מקצועי על עבודות הקבלן המבצע

ביקור ופיקוח שבועי באתר הבנייה

ולבנייה בפועל, בדיקת התאמת תכניות הביצוע להסכם מול בעלי הדירות

התראות לנציגות ולעזרה ובצרון לכל שינוי מתנאי ההסכם בין בעלי הדירות  

לבין היזם

בתקופת הבדק  
ביצוע פרוטוקול שנת בדק ומתן חוות דעת לכל מקרה של מחלוקת בין  

לרבות הערכה  , לתקופה עד תום שנת הבדק, בעלי הדירות לבין הקבלן

.או צמצומה/לשם בדיקת הצורך בהשבת ערבות הבדק ו

:מפקחשירותי ה



רשימת שאלות לדיירי הפרויקט לצורך בחירת מפקחי בנייה

?האם שימשו כמפקחי בנייה בפרויקטים של פינוי ובינוי–ניסיון1.

–זמינות2.

.הקשר אל מול היזם, לרבות זמינות המפקח לצרכי בעלי הדירות, מהי מידת המעורבות במהלך הפרויקט•

.  מה היכולת לספק מענה או פתרון הולם לפערים בין ההסכמות של הדיירים והיזם לבין הבנייה בפועל•

.  הסבר מפורט לבעלי הדירות אודות התכנון ההנדסי•

האם ההתקשרות בין המפקח לבעלי הדירות היא רק דרך הוועד או האם כל דייר רשאי לפנות באופן  •

?  אינדיבידואלי למפקח

.בדגש על ההיקף בתחילת הפרויקט לעומת שלבים מתקדמים יותר, מהו אחוז המשרה–היקף העבודה1.

.  האם מדובר במפקח  עצמו או צוות שלם, מי איש הקשר שיעמוד מול בעלי הדירות-הצוות המקצועי2.

חות לאחר כל "האם המפקח מעביר את הדו, חות בקרה ועדכונים שוטפים"דו-הליך העבודה בפועל 3.

.  'וכוהאם ישנו שימוש באפליקציות המשקפות את מצב הבנייה לאחר הביקור , ביקור


