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סוגים של מפקחי בניה•

אופיו וכישוריו של מפקח הבניה•

תפקידיו וסמכויותיו של מפקח הבניה•

ניהול יומן עבודה•

פרוגרמת בדיקות ותעודות בדיקה•

ניהול יומן עבודה•

ניהול פרוגרמת בדיקות•



:סוגים של מפקחי בניה

קיימים שני סוגים של מפקחי בניה

.מפקח מטעם הרשות המקומית. 1

מנהל הפרויקט  / מפקח מטעם היזם . 2



מנהל הפרויקט/ מפקח בניה מטעם היזם 



:אופיו וכישוריו של מפקח הבניה

מקצוען•

בעל ניסיון•

אמין•

כריזמתי•

חסר פשרות  •

יודע להתמודד עם מצבי לחץ•

מומחה למציאת פתרונות•



:תפקידיו של מפקח הבניה



:בשלב התכנון

.המפקח ייפגש עם הלקוח והאדריכל•

.המפקח יערוך מספר מפגשים נוספים לתאום בין כל הגורמים התומכים בבניה•

.המפקח ייעץ ויתמוך בהכנת תכניות מוסכמות על ידי הלקוח•

.המפקח ילווה את תהליך קבלת היתר הבניה•



:בשלב התכנון

.יכין ויערוך מכרז בין קבלניםהמפקח •

.המפקח יערוך לוח זמנים לביצוע הפרויקט•

.שמתאימה ללקוחתקציבית יתמוך בהכנת מסגרת או /והמפקח יכין •

.המפקח יתאם ויכין מפרטים טכניים מיוחדים ויפקח על ביצועם•



:בשלב התכנון

.כתב כמויות וחוזים בהתאם לתוכנית האדריכליתהמפקח יכין •

ספקים ויערוך אותם  / יקבל הצעות מחיר מקבלנים , בתיאום עם האדריכל ומזמין העבודה, המפקח•
.בטבלת השוואת מחירים

.המפקח יערוך ניתוח מחירים  וייעץ בבחירת הקבלן•



:בשלב הטרום ביצוע

.אחראי להוצאת צו התחלת עבודה לקבלן המבצעהמפקח •

מסירת נקודות קו הבניין ונקודות הגובה לצורך  : המפקח אחראי למסירת השטח לקבלן ובכלל זה•
.התחלת ביצוע העבודות ומסירת נקודות חיבור למים וחשמל זמני



:בשלב הביצוע

.המפקח יעביר תכניות ביצוע מעודכנות לקבלנים•

.ביומן העבודהכל פעולה ינהל ויתעד המפקח •

.המפקח יפעל לשמור על המסגרת התקציבית של הפרויקט•

.המפקח יפעל לביצוע הפרויקט על פי לוח הזמנים המתוכנן•



:בשלב הביצוע

.ח וידווח למזמין העבודה באופן שוטף על ביצוע הפרויקט"יערוך דוהמפקח •

.עם האדריכל ועם קבלנים לפי הצורך, המפקח יערוך ישיבות תיאום עם מזמין העבודה•

.המפקח יתאם ויתזמן כניסה ויציאה של קבלני משנה לאתר הבניה•

.המפקח ייצג את האינטרס של המזמין מול הקבלנים השונים•



:בשלב הביצוע

.להחלפתם של קבלנים בהתאם לתנאי החוזה, במידת הצורך, יפעלהמפקח •

על טיב הבניה ועל טיב  , יערוך פיקוח הנדסי מקצועי קבוע על ביצוע עבודת הבניההמפקח •
.החומרים

.ישלים את המפרט ויסבירו לקבלנים, טעויות במפרטיפעל לתיקן המפקח •

.הבניהוטכנולגיתהמפקח יקבע סדר קדימויות בביצוע העבודה על פי צרכי היזם •



:בשלב הביצוע

.יאשר או יפסול חומרים וציוד לביצוע הפרויקטהמפקח •

.יקבל את תוצאותיהן וינהל מערך ביקורת איכות ראויה, המפקח יזמין בדיקות מעבדה•

.  חריגיםינהל משא ומתן על , הקבלניםאת תביעות המפקח יברר •

.ייתן הסברים והוראות לקבלני המשנההמפקח •



:בשלב הביצוע

.המפקח יהיה אחראי גם על הקפדת הבטיחות באתר•

.יערוך רשימת תיקונים ומעקב אחר תיקונםהמפקח •

המפקח יקפיד לשמור על הסדר באתר על פי תכנית ההתארגנות באתר שיגיש הקבלן עם תחילת  •
.ההתארגנות באתר

.המפקח אחראי לזמן את המתכננים לביצוע פיקוח עליון במהלך ביצוע הפרויקט•

או סופיים של הקבלן המבצע ובכלל זה מדידת וחישוב  /המפקח יבדוק ויאשר חשבונות חלקיים ו•
.הכמויות שבוצעו בפועל



:ניהול יומן עבודה

:ניהול יומן עבודה כולל

רישום יום יומי של מספר העובדים1.

.באתר על פי מקצועות העבודה

.רישום מדויק של העבודה שבוצעה1.

הנחיות והערות מטעם2.

.או הקבלן/הפיקוח ו



:ניהול פרוגרמת בדיקות

המפקח יבדוק שמתבצעות בדיקות

על ידי מכון בודק מוסמך

על פי הפרוגרמה שנקבעה  

על ידי משרד השיכון





:תעודת בדיקת בטון




