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 הנחיות משלימות לקריטריונים הכלליים לרישום לפי מדורים

  
 כללי     .1
  

להלן הקריטריונים העדכניים המשלימים לרישום בענף האדריכלות בפנקס המהנדסים והאדריכלים 
 בישראל

 והאדריכלות: )להלן הפנקס(, בהסתמך על המלצות הוועדה המייעצת מטעם מועצת ההנדסה
  

 במונח "למודים משולבים" הכוונה היא ללימודי השלמה עבור בוגרים או    1.1

 ( של מוסד בישראל שלא הוסמך להעניק תואר בוגר באדריכלות) תלמידים         
 )המקביל לתואר כזה הניתן בטכניון בחיפה או בבצלאל בירושלים(,        
 המעונינים להמשיך למודיהם לתואר בוגר באדריכלות במוסד אקדמי מוכר        

 בארה"ב )כשהמוסד B..A.A.N באנגליה, או ע"י A.B.I.R.  בחו"ל, ע"י כגון:           
 בחו"ל נתן אקרדיטציה מסוימת ללימודים קודמים במוסד בישראל(.        

  
 לאור בדיקה ונסיון מוכח שהצטבר ועל דעתם של מומחים בכירים באדריכלות    1.2

 הוחלט להתייחס בנפרד לבוגרי תכניות למוד משולבות כנ"ל לעומת מי שלמדו        
 ואר באותו מוסד מוכר בחו"ל על אף שמסמך הדיפלומותאת כל למודי הת        
 המוצג בשני המקרים הוא זהה.        

  
 לאור האמור למודיהם של בוגרי תכניות משולבות יבדקו לגופם בכל מקרה    1.3

 ומקרה. תוכנית הלימודים חייבת להיות במסגרת אקדמית ולכלול לימודי        
 טים כמפורט בפרקים הבאים.חובה באדריכלות ופרויק        

 
  
 תוכניות לימוד     .2
  

 לימודי חובה באדריכלות    2.1
  

 מדעי ייסוד הכוללים מדעי החב' ומדעים מדויקים      א.
 מתמטיקה א + ב         
 פיזיקה א + ב         
 מבוא לסוציולוגיה/ו/או מבוא לפסיכולוגיה         
 כלכלה         
 פילוסופיה למדעים         
 אנגלית         

  
 מדעי הנדסה וטכנולוגיה לאדריכלים      ב.

 חוזק חומרים         
 תורת הבניה         
 סטטיקה         
 חומרי בנין         
 מערכות: אקוסטיקה, חשמל, אינסטלציה וביוב, מעליות, אקלים, תאורה         
 ניהול פרויקטים         
 חוקי התכנון והבניה         

  
 מקצועות נלווים לתכן אדריכלי      ג.
  

 תולדות האמנות         
 היסטוריה עד ימינו -תולדות האדריכלות מהפרה          



 סוגיות בתכנון אורבני )תאוריה(         
 עיצוב בסיסי ועיצוב המוצר         
 רישום וציור         
 תורת הצבע         
 תאוריות באדריכלות         

  
 .2.2ראה סעיף   -  פרויקטים( 10תכן אדריכלי )סה"כ       ד.

 עיצוב אדריכלי         
 עיצוב פנים         
 סדנאות יצירה         
 עיצוב נופי         
 מבני מגורים מבני ציבור -תיכון אדריכלי מפורט          
 תיכון אורבני         

  
 הפרוייקטים  2.2

  
 ככלל הפרויקטים במהלך הכשרת הסטודנט אמורים להציג את יכולתו

 להתמודד עם נושאים הקשורים לעבר ועתיד הן ע"י תכנון בסביבה קיימת
 ע"י התייחסות לערכים אקולוגיים, היסטוריים, שימור ושיקום, חקירת השפה

 תכנון ספקולטיבי עתידני כגון: תרגיל תכנוני על הבית  האדריכלית והן ע"י
 והחברה בה שולטים האינפורמציה והמחשב. הפרוייקטים במהלך הכשרת

 הסטודנט אמורים להקיף את כלל התחומים הקיימים כגון מיבני מגורים,
 מבני ציבור, תעשיה ומסחר וכן אמורים להציג רמות מורכבות שונות. החל

 מהפרוייקט הראשון הסטודנט יצטרך להיות מודע ולתת תשובות לכלל
 קיימות וכן לסביבתו הקרובה כולל התייחסות אורבנית ונופית.המערכות ה

  
 התפלגות הפרויקטים במשך הלימודים      א.
  
 פרויקט בעיצוב אורבני מלא.       1
 פרויקטים על רקע אורבני תוך הסברת הדילמות האורבניות בהקשר       3

 לפרוייקט האמור.      
 פרוייקטים עיצוב פנים של איזור נבחר. 2-3 -ב
 פרוייקטים ניתוח היתכנות כלכלית. 3 -ב
 פרוייקט עיצוב נופי. 1 -ב
  
 מילים. 6000 -פרויקט גמר + תיזה בת כ       1

 בכלל הפרוייקטים יש לקבל ייעוץ הנדסי מלא, ובאחד מהם להציג סכמה סטטית.
 המסביר את הרעיון המרכזי,בכל הפרוייקטים יש להגיש הסבר מילולי 

       התפתחותו ודרך יישומו.
  

 פרויקט גמר      ב.
  

 מטרת פרויקט הגמר הינה להציג את יכולת הסטודנט לאור הכשרתו במהלך
 לימודיו. יכולות אלו אמורות להציג:

  

 .קשירת כלל נושאי הלימוד 

 מעבר משלב כוונה לפתוח רעיון + פרוגרמה. 

 .ביטוי מילולי וגרפי של הפרויקט  

 .שליטה בדרכי חשיבה, וצורות עבודה 

 .שליטה בחומרים ופיתוח פרטים רלוונטיים 
  

 פרויקט הגמר צריך להיות בעל מורכבות פונקציונאלית/בקונטקס אורבני
 תוך התייחסות וניתוח לכלל המרכיבים הנידרשים מאדריכל.

  



 
 דרישות ללימודי השלמה בחו"ל     .3
  

 בארץ המתכננים למודי ) בוגרי מגמת אדריכלות במיכללות להנדסאים)    3.1
 :השלמה בחו"ל        

  
 זכאות לרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים תבדק לאחר הצגת דיפלומה        
 נקודות 130ותואר מוכר באדריכלות ממוסד מוכר, רק אם הושלמו בו לפחות         
 ערך להם,-לות מהותית למקובל בישראל או שווהזכות אקדמיות המקבי        
 ( לפישבעה סמסטרים מלאים -)במינימום של שלוש וחצי שנות למוד         
 החלוקה להלן:        

  
 תכן אדריכלי )כגון עיצוב אדריכלי עיצוב נופי,  -  נקודות 45 - 50                

 עיצוב פנים וכיוב'(.                                                     
 מדעי יסוד כגון כלכלה, פילוסופיה למדעים וכיו"ב.  -  נקודות       15                
 (Construction, Structures, etcלימודים טכניים ).  -  נקודות 10 - 15                
 אורבניזם )כולל תאוריה אורבנית(.   -נקודות  15 - 20                
 )מחשב(. CAD   -  נקודות    3 - 6                
 בחירה מקצועית )מתוך המחלקה לארכיטקטורה(.   -נקודות  20 - 25                

 מקצועות נלווים לתכן אדריכלי כגון עיצוב בסיסי,  -נקודות  10 - 15                   
 תולדות אדריכלות, תאוריות באדריכלות.                                                     

  
 (85%)                110  סה"כ נקודות זכות מקצועיות באדריכלות                

 (%15)                 20           בחירה חופשית                                         
  

 נקודות זכות להשלמה. 130                                                 סה"כ                
  
  

 תלמידי ובוגרי מוסדות למוד שקבלו היתר לקיים למודים אקדמים באדריכלות    3.2
 ו/או בעיצוב אדריכלי מטעם המועצה להשכלה גבוהה )מבלי שהוסמכו להעניק        
 :תואר בוגר באדריכלות(        

  
 סמסטרים 6 -שנות למודים  3תלמידי מוסד כאמור שהשלימו בו בהצלחה    א.        

 בסיום השנה השלישית( הנרשמים ללמודים I פורטפוליו -)כולל הפרוייקט                    
 משולבים יהיו זכאים להירשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים רק לאחר              

 שיעמדו בדרישות הבאות:               
 נקודות זכות 100קבלת תואר מוכר באדריכלות לאחר השלמת לפחות              
 ערך להן במוסד אקדמי מוכר-אקדמיות מקובלות בישראל או שווה               

 ( לפי החלוקה להלן:סמסטרים מלאים 6 -שנות למוד  3)במינימום של               
  

 תכן אדריכלי )כגון עיצוב אדריכלי עיצוב נופי,  -נקודות זכות  30 - 35                
 עיצוב פנים וכיוב'(.                                                              

 מדעי יסוד כגון כלכלה, פילוסופיה למדעים  -נקודות זכות        10                
 וכיו"ב.                                                              

 (.Construction, Structures, etcלימודים טכניים ). -  נקודות זכות 20 - 25                
 אורבניזם )כולל תאוריה אורבנית(. -  נקודות זכות 15 - 20                

 )מחשב(. CAD -  נקודות זכות         3                
 בחירה מקצועית )מתוך המחלקה לארכיטקטורה(.  -  נקודות זכות 15-20                

 
 (75%)               80  סה"כ נקודות זכות מקצועיות באדריכלות                

 (%25)               20           בחירה חופשית                                         
  

 נקודות זכות להשלמה. 100                                                 סה"כ                
  
 



 סמסטרים 8 -שנות למודים  4תלמידי מוסד כאמור שהשלימו בו בהצלחה    ב.        
 בסיום השנה I פורטפוליו -ובהתאם לדרישות המוסד )כולל הפרוייקט                    

 השלישית( הנרשמים ללמודים משולבים יהיו זכאים להרשם בפנקס רק               
 אם יעמדו בדרישות הבאות:              

 נקודות זכות 72קבלת תואר מוכר באדריכלות לאחר השלמת לפחות              
 י מוכרערך להן במוסד אקדמ-אקדמיות מקובלות בישראל או שווה              

 ( לפי החלוקה להלן:סמסטרים מלאים 4 -)מינימום כשתי שנות למוד                
  

              
 תכן אדריכלי )כגון עיצוב אדריכלי עיצוב נופי,  -  נקודות זכות 20 - 25                

 עיצוב פנים וכיוב'(.                                                               
 נלווים לתכן אדריכלי ומדעי יסוד כגון כלכלה,  -  נקודות זכות       10                

 פילוסופיה למדעים וכיו"ב.                                                               
 (.Construction, Structures, etcלימודים טכניים ).  -  נקודות זכות       15                
 אורבניזם )כולל תאוריה אורבנית(.  -  נקודות זכות 12 - 15                
 )מחשב(.  CAD -  נקודות זכות         3                
 בחירה מקצועית )מתוך המחלקה לארכיטקטורה(.  -  נקודות זכות 10-15                

  
 (79%)                57  ודות זכות מקצועיות באדריכלותסה"כ נק                

 (%21)                15           בחירה חופשית                                         
  

 נקודות זכות להשלמה. 72                                                סה"כ                
  

 סמסטרים 10 -שנות למודים  5בוגרי מוסד כאמור שהשלימו בו בהצלחה    ג.        
 )כולל קבלת הדיפלומה( הנרשמים ללמודים משולבים ירשמו בפנקס אם            
 יעמדו בדרישות הבאות:               

 נקודות זכות או 45קבלת תואר מוכר באדריכלות לאחר השלמת לפחות               
 ערך להן במוסד אקדמי מוכר )במינימום של שני סמסטרים מלאים+-שווה              

 סמסטר קיץ( לפי החלוקה להלן:               
  

 תכן אדריכלי. -נקודות  15-25                
 נלווים לתכן אדריכלי. -נקודות    5-10                
 מהמחלקה לארכיטקטורה. בחירה מקצועית -נקודות       10                

  
 (78%  -)כ     35    סה"כ נקודות זכות מקצועיות באדריכלות                

                 (%22  -)כ           10            בחירה חופשית                                         
  

 נקודות זכות להשלמה. 45                                                  סה"כ                
  
 כלליות  הוראות     .4
  

 לימודי השלמה המפורטים במסמך זה הינם בכפוף לעמידה כוללת       א.        
 בכל לימודי החובה שצוינו.                 

  
 בוגרים באדריכלות ממוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל בין בלמודים       ב.        

 משולבים ובין בלמודים מלאים ידרשו בנוסף לנאמר לעיל, להוכיח                 
 שלמודיהם עונים על הדרישות לרישום/רישוי במדינה בה סיימו את                 
 למודיהם )במידה וזה קיים(.                 

  
   

  רמת ההישגים הנדרשת מהבוגרים באדריכלות, בכל הפרוייקטים       ג.        
 ידם במסגרת לימודיהם בחו"ל תהיה ציון שווה ערך  שבוצעו על                 
  לציון עובר בכל מוסד מוכר לאדריכלות בישראל.                 

  
 על הבוגר במוסד בחו"ל להוכיח שקבל בפרוייקט הגמר לא פחות       ד.        



 כמקובל במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, 70מציון שווה ערך לציון                  
 ובהיקף המתאים לפרוייקט הגמר במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.                 

  
 לאור מספר מקרים שהגיעו לפנינו לאחרונה מובהר בזה כי למודים      ה.        

 בתחום הקרוי עיצוב )לרבות עיצוב פנים( אינם למודי אדריכלות ולפיכך                 
 לצורך הרישום דיפלומה באדריכלות גם מאת מוסד אקדמאי לא תוכר                 
 למעט -מוכר אם היא ניתנה תוך מתן אקרדיטציה ללמודים מהסוג הנ"ל                  
 קורסי עיצוב פנים הניתנים כקורסים נלווים לתכן אדריכלי וכן כמובן                 
 .3.2עיף קורסי עיצוב אדריכלי, כאמור בס                 

  
  

 נקודות מינימום ומקסימום המפורטות לעיל, פירושן שיש להגיע        ו.        
 לניקוד המסכם המלא הנדרש במסגרתן.                 

  
  
 הערות     .5
  

          ()         הכוונה היא -בוגרים או תלמידים במוסד שלא הוסמך בישראל 
 לסטודנטים אשר כל מסלול לימודיהם מתחילתו ועד סופו התקיים                 
 במוסד האמור.                 

  

          ( )  ההנדסאי אשר המשיך את הכשרתו במוסד בישראל שלא הוסמך 
 להעניק תואר בוגר באדריכלות ולאחר מכן השלים את לימודיו                 

 להעניק תואר בוגר באדריכלות בחו"ל יכללבמוסד המוסמך                 
 בקריטריונים שפורטו בתנאי שההכרה בלימודיו בבית הספר                
 נקודות זכות. 45להנדסאים לא תעלה על                 
 לא יוכרו נקודות זכות שאינן אקדמיות ו/או רלוונטיות למסלול                
 מוסד אקדמי בארץ. ההכשרה בכל                

  
  

 נקודות הזכות הנזכרות במסמך זה מתייחסות לנקודות זכות המקובלות        
 במוסד הטכניון בישראל ולהקבלה מהותית להן במוסד בחו"ל.        
 כל ניקוד שונה יבחן ויחושב תוך התאמה לנ"ל.        
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