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 תובנות ראשוניות –מחזור א'  –קורס בקרי הג"א 

 

 מיכאל ואטנמכר *

 
בתחילת אוגוסט השנה הובלתי את המחזור הראשון של קורס בקרי הג"א, אשר התקיים באיגוד המהנדסים 

ות בישראל. בכתבה זו אשתף אתכם ברציו שעמד בבסיס הכנת הקורס הזה, שהווה סמן לאלה לבנייה ותשתי
 שיבואו אחריו, לקראת הקמת מכוני הבקרה על תכן וביצוע הבנייה בישראל.

 
 הזדמנות לייעול וקידום תחום המיגון האזרחי –הרפורמה ברישוי הבנייה 

( פיקוד העורף מהווה גורם מאשר 1951פיקוד העורף הינו רשות מוסמכת לנושאי המקלוט. על פי חוק הג"א )
בנייה. פיקוד העורף היה שותף פעיל בכל תהליכי ההיערכות ליישום הרפורמה בהליכי  היתר בתהליך הוצאת

היערכות זו נתפסה על ידי פיקוד העורף כהזדמנות לייעול  והבנייה(. התכנון לחוק 101 מס' )תיקון הרישוי
תהליכים ולקידום תחום המיגון. במסגרת ההיערכות נכתבו מסמכים רבים שהסדירו את התורה, נקבעו נוהלי 

עבודה למכוני הבקרה בתחום המיגון ולאחרונה אף גובש קורס הכשרה לבקרים שיוסמכו כמורשים בתחום 
 העתידיים. הג"א, עבור מכוני הבקרה

 
כרשות מוסמכת לענייני מיגון אזרחי, אחראי פיקוד העורף על גיבוש תקנות, מפרטים ונהלים לתכנון וביצוע 

  מרחבים מוגנים ולאישור תכניות במסגרת הליך הבקשה להיתר בנייה ועל בקרת ביצוע.
סה ומיגון שזהו גורם פיקוד העורף הוא הזרוע הביצועית המורכבת ממערך של מהנדסי מחוזות, ומענף הנד

לאומי תורתי. מהנדסי המחוזות מקיימים קבלת קהל שבמסגרתה הם בודקים ומאשרים תכנון מרחבים 
. ענף הנדסה ומיגון מפתח או מאשר שיטות בנייה, 4מוגנים ומבצעים ביקורות במהלך הביצוע ולקראת טופס 

פרטים לבניית מרחבים מוגנים וכותב חומרי בנייה ואביזרים הקשורים במרחבים מוגנים, כותב תקנות מ
 מפרטים טכניים ייעודיים לנושא המיגון.

 
לאחר יישום הרפורמה תפקידי פיקוד העורף צפויים להשתנות, מאחר שהעבודה שמבוצעת היום על ידי 

מהנדסי מחוזות תתבצע ברובה באמצעות בקרים מורשים מטעם הג"א במכוני הבקרה. על מנת לאפשר את 
כוני הבקרה בתחום המיגון, ללא פגיעה באיכות, נדרש פיקוד העורף להמשיך להוות גורם התפקוד של מ

תורתי לאומי, לפתח תקנות, מפרטים ושיטות בנייה אך יחד עם זאת, נדרש פיקוד העורף להקים יכולות 
 קרה.חדשות, כגון: הכשרה בהיקפים גדולים יחסית ויכולות בקרה ופיקוח על תפקוד בקרי הג"א במכוני הב

 
 היערכות פיקוד העורף ליישום הרפורמה ברישוי הבנייה

 
במסגרת שירותי בפיקוד העורף הובלתי את ההיערכות ליישום הרפורמה. לאחר פרישתי משירות קבע, 

פניתי לענף הנדסה ומיגון  2014ראיתי לנכון להמשיך להוביל את הנושא של ההיערכות. בחודש דצמבר 
לק מתהליך ההסמכה. השיטה שהצעתי להכנת הקורס מתבססת על שלושה בהצעה להכין קורס שיהווה ח

 גורמים מרכזיים:
, שהגדיר את עקרונות ההכשרה, את דרישות הקורס, והיה הגורם ענף הנדסה ומיגון של פיקוד העורף .1

 האחראי המאשר בתהליך.
ה הדרכתית ברמה שיחידת ההדרכה שלו נתנה פלטפורמ איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות בישראל .2

 הגבוהה ביותר.
 שהייתה הגורם המקצועי שהכין את תיק היסוד, מערכי השיעור והוביל את הקורס. i-c.e.p.aחברת  .3

 
תהליך הכנת הקורס, כאמור, נמשך כחצי שנה וקודם בהתאם לשלבי פיתוח ההכשרות המקובל בצה"ל. 

נות הקורס, וחלופות לסוגיות מקצועיות של התהליך התחיל מהכנת מסמך ראשוני של מטרות ההכשרה, עקרו
 הדרכה. המסמך נדון בענף הנדסה ומיגון, אושר, ועל בסיסו התקדם התהליך .

בשלב הבא, נכתב תיק יסוד שמהווה את המסמך הרשמי המרכזי של תהליך ההכשרה. תיק היסוד כולל את 
 ם, תנאי סף לקליטת חניכים ועוד.כל המידע המקצועי אודות הקורס כגון תכנית עקרונית, הגדרות למרצי

 
לאחר אישורו, מהווה תיק היסוד מסמך שמאפשר לכל גוף הדרכתי להוביל את ההכשרה ובתנאי שמתקיימים 

  כל התנאים המפורטים בתיק.
החלק המשלים לתיק היסוד הינו מערכי שיעור. לכל שיעור או פעילות בקורס נכתב מערך שיעור שכולל את 

  פעילות, את אופן הביצוע ואת הדגשים הנדרשים להעברה במהלך הפעילות.המטרות של אותה ה
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מערכי השיעור חולקו למרצים שהכינו את המצגות בהתאם להגדרות שהופיעו במערכי השיעור. כל המצגות 
 נבחנו על ידי מובילי הקורס להתאמה למערכי השיעור ולהיעדר כפילויות.

 
תהליך מורכב וארוך יחסית, אך הוא הכרחי לאור הצורך כפי שאפשר להתרשם התהליך שבוצע הינו 

  בהסמכת אנשים לתחום שטעות בו עלולה לסכן חיים.
ימים כאשר מספר שבועות לפני תחילתו התקיים מפגש מקדים  9בסופו של התהליך גובש קורס שנמשך 

 קצר.
 

 קורס הכשרת הבקרים המורשים מטעם פיקוד העורף
 

לחניכים חומרי עזר שכללו את כלל התקנות, המפרטים, הנחיות מקצועיות במהלך המפגש המקדים חולקו 
התבקשו ללמידה עצמית  -וחומר עזר כללי בתחום המיגון. החניכים קיבלו הסבר על הקורס, וכהכנה לקראתו 

 של התקנות הרלוונטיות.
 

  א.בפתיחת הקורס התקיים מבחן כניסה שבחן את ההכרות הבסיסית של החניך עם תקנות הג"
הקורס עצמו הורכב משישה ימי הדרכה עיונית, יומיים סיורים ויום מסכם. ימי הלימוד נבחנו על פי יחידות 

לימוד כאשר בהתחלה ניתן בסיס בנושאים משפטיים, מבנה התקנות ונוהלי עבודה. לאחר מכן, נלמד הבסיס 
גון קיימים. רק ביום השלישי של הקורס אפקטים של פיצוץ, קריטריונים של מיגון וסוגי מי –המקצועי של מיגון 

התחיל הלימוד המעשי שכלל את עקרונות התכנון האדריכלי וההנדסי, מיגון דלתות, ירידת קירות המרחבים 
המוגנים, חישוב דינאמי, אבזור המרחבים המוגנים ועוד. החלק העיוני של הקורס הסתיים בפרק של ביצוע 

ונות תיקון ותהליכי בקרה. החלק העיוני של הקורס הסתכם במבחן שכלל הצגת טעויות ביצוע נפוצות, פתר
 עיוני שהתקיים בסיומו של היום השישי.

 
החלק הבא של הקורס כלל יומיים של סיורים, כאשר החניכים חולקו לקבוצות קטנות ובכל יום מבין יומיים 

ות מגן, סיור מודרך עם מהנדס החניך השתתף בסיורים שונים. הסיורים כללו סיור והסבר במפעל ליצור מסגר
מחוז בביקורת באתר בנייה, קבלת קהל מודרכת וסיור במפקדת פיקוד העורף שבו הוצגו פתרונות מיגון 

 ייחודיים.
 

ביום האחרון של הקורס בוצע לימוד מונחה שכלל הצגת מבחן עיוני עם דגשים לתשובות נכונות ומענה 
 ם מבחן מסכם.לשאלות החניכים. בסוף היום האחרון התקיי

 
 הפקת לקחים להכשרות הבאות

 
 זו עדיין תקופה של סיכומים והפקת לקחים, אך ניתן להעלות מספר נקודות כבר בשלב זה:

 עונה על הצורך שהוגד, ומאפשרת מתן בסיס מקצועי טוב לבקרי הג"א עתידיים. תכנית הקורס א.

ת חניכים ועוד( ייבחן בהמשך לסיכום הקורס, )התכנית העקרונית, תנאי סף לקליט תיק היסוד של הקורס ב.
שינויים חיוניים, מהטעם שהסמכת בקרים מקנה סמכויות רבות מחד, ומחיר טעות בבדיקת התוכנית   ויישקלו

  גבוה מאידך.
מגוונות )חלק תיאורטי והתנסות מעשית(, והקורס אישש את ההנחה שהכשרה  מתודולוגיות ההכשרה ג.

 דגמות רבות ככל האפשר של פרויקטים ותרגילים.מסוג זה צריכה לכלול ה
  טובה וחיונית להצלחת הקורס.  , כפי שקיימת באיגוד המהנדסים,הפלטפורמה הלימודית ד.
יעברו שינוי. תחודד מטרת כל אחד מהם )לדוגמה: בדיקת ידע מוקדם של  המבחנים שמתקיימים בקורס ה.

 דר רמת הקושי של המבחנים בהתאם למטרתם.חומרי יסוד או עמידה בדרישות לשם הסמכה( ותוג
 חניכים. 25עד  20לקורס מסוג זה הינו  מספר החניכים האופטימלי ו.
, לפני הקורס, הוא חיוני, ומהווה חלק בלתי נפרד מתכנית ההכשרה. הקורס שלב הלימוד העצמאי ז.

  כחומר יסוד.  הפרונטאלי, שנערך בזמן מוקצב, נסמך על הידע המוקדם הזה
 

 לסיכום:ו
 

קורס זה הינו הקורס הראשון מסוגו בישראל, אך ככל הנראה יש קווי דמיון רבים בין הקורס הנוכחי לקורסים 
דומים שיצטרכו רשויות מאשרות נוספות להעביר. בנוסף, חלק גדול מהבקרים יוכלו להיות מוסמכים למספר 

יגדיר את מתכונת ההכשרות. הדרך הנכונה לאור העובדות האלה הייתי ממליץ לרכז תהליך לאומי ש  נושאים.
נמצאת בהקמת "בית ספר לאומי לגורמים מאשרים" שיאגד תחת קורת גג אחת את כלל ההכשרות של 

הגופים, יפקח, ידאג לסביבה לימודית, לממשקים בין התחומים וכדומה. באופן זה, יהיה ניתן ליישר קו ברמת 
 מקצועית גבוהה ואחידה לכולם. ההיערכות של הגורמים המאשרים ולהגדיר רמה

  
------------------- 

מיכאל ואטנמכר, איש מילואים של ענף הנדסה ומיגון בפיקוד העורף, יועץ מיגון ומפתח הדרכות. בשנה   *
אחרונה עובד במשרד להגנת הסביבה בפרויקט של חיזוק מפעלי חומרים מסוכנים קיימים לעמידות בפני 

 רעידת אדמה.


