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 י"א טבת תשפ"ב
 2021דצמבר  15

  

 באגף בכיר לאסדרת עיסוקיםמוסמכים הטכנאים הנדסאים והנוהל רישום במרשם ה

 כללי .1

באגף בכיר לאסדרת עיסוקים במשרד העבודה, הרווחה  והטכנאים המוסמכיםההנדסאים רשם . 1.1

ובו  ההנדסאים והטכנאים המוסמכים מנהל את מרשם זרוע העבודה, -והשירותים החברתיים

-מוסמכים מכוח חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג רישום של הנדסאים וטכנאים

2012. 

הרשום  הנדסאי ,1967 –, התשכ"ז (רישוי וייחוד פעולות)תקנות המהנדסים והאדריכלים  על פי. 1.2

תקנות לגבי מבנה  במרשם, רשאי לבצע את הפעולות שיוחדו באותן אדריכלותאו  מבניםבמדור 

 .ו בתקנות אלופשוט, כמשמע

 . האגף" המופיעה באתר הניתן לעיין במרשם באמצעות "שאילת 1.3

 .לחוק)א( 14ועדת ההסמכה שהוקמה מכוח סעיף  על ידי הנוהל אושר 1.4

 הגדרות .2

 "בודק מקצועי" .2.1

שהוא בעל  גורם מקצועי אחד או יותר שמונה על ידי ועדת הסמכה לדון בבקשה של מבקש רישום

בתואר או בהכשרה  תואר, או הכשרה ממוסד לימודים במדינת חוץ ולהכיר בתעודה או תעודה,

 .כאמור

 "היחידה" .2.2

מוסמכים במשרד העבודה, הרווחה רישום מהנדסים וטכנאים  -לאסדרת עיסוקים אגף בכיר

 זרוע העבודה. -והשירותים החברתיים

 ״הנדסאי״ .2.3

ידי ועדת  מי שהוא בעל תעודת הנדסאי או בעל תעודה, תואר או הכשרה ממדינת חוץ שהוכרו על

 .ההסמכה

 "ועדת ההסמכה" .2.4

 .לנוהל 4כמפורט בסעיף 

 "חוק" .2.5

 .2012-והטכנאים המוסמכים, התשע"גחוק ההנדסאים 

  



                         
 

   

 |  www.molsa.gov.il|  רישום הנדסאים וטכנאים מוסמכים -לאסדרת עיסוקיםבכיר אגף 
  |ירושלים 3166, קריית הממשלה, ת"ד 5, רחוב בנק ישראל 1בניין ג'נרי 

 02-6502156פקס.  | 074-7696662טל'  
 

 

 ״טכנאי מוסמך״ .2.6

שהוכרו על ידי  מי שהוא בעל תעודת טכנאי מוסמך או בעל תעודה, תואר או הכשרה ממדינת חוץ

 .ההסמכה ועדת

 ״מה"ט״ .2.7

זרוע  -העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםהמכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע 

 העבודה.

 "מרשםה" .2.8

 .ההנדסאים והטכנאים המוסמכיםמרשם 

 "רשם" .2.9

 .לחוק 17רשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים שמונה לפי סעיף 

 ״תעודת הנדסאי״ .2.10

ועמידה מוכרת  תעודה מטעם המדינה המעידה על השלמת לימודי הנדסאות במכללה טכנולוגית

 .גמר ממשלתיות בבחינות

 תעודת טכנאי מוסמך״" .2.11

טכנולוגית מוכרת  השלמת לימודי טכנאות מוסמכת במכללהתעודה מטעם המדינה המעידה על 

 .בבחינות גמר ממשלתיות ועמידה

 ועדת ההסמכה .3

 :לחוק קובע כי תוקם ועדה שחבריה הם 14סעיף  .3.1

 ;יו"ר ועדת ההסמכה –אחד מנציגי הארגון היציג  .3.1.1

 ;חבר -גף השכלה על־תיכונית ת/מנהל .3.1.2

 .חבר –המכון להכשרה טכנולוגית  ת/מנהל .3.1.3

 ועדת ההסמכהתפקידי  .3.2

וכן בכל הקשור  ,להנחות את הרשם בנוגע לניהול הרישום במרשם, ובכלל זה בנוגע למדורים .3.2.1

 .רישום במרשם תארים, תעודות הנדסאי ותעודות טכנאי מוסמך לשם באימות

במרשם;  להכיר בתעודה, בתואר או בהכשרה ממוסד לימודים ממדינת חוץ, לשם רישום .3.2.2

הלימודים, את תכנית  סמכה, בין השאר, את רמתתשקול ועדת הה בהחלטה כאמור

במוסד לימודים במדינת חוץ,  הלימודים מודים, את היקף הלימודים ואת משךהלי

ולמשך הלימודים  להיקף הלימודים ,בהשוואה לרמת הלימודים, לתכנית הלימודים

 ; ועדת ההסמכה רשאית להתנות הכרהבישראל הנהוגים במכללות טכנולוגיות מוכרות

 .מקצועי מור בעמידה במבחןכא
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 זכאות לרישום במרשם .4

 :לחוק, מי שמתקיימים בו כל אלה 18זכאי להירשם במרשם, כאמור בסעיף  .4.1

 בגיר; .4.1.1

 .שילם את אגרת הרישום, ככל שנקבעה אגרת רישום בתקנות .4.1.2

להסדרת המעמד  ניתן להגיש בקשה עקרונית לרישום עד) אזרח ישראלי או תושב ישראל .4.1.3

 ;)בישראל

ומרתה או ח ,הורשע, בישראל או מחוץ לישראל, בעבירה פלילית שמפאת מהותהלא  .4.1.4

 ;לדעת ועדת ההסמכה, להירשם במרשם נסיבותיה אין הוא ראוי,

 .הנדסאי או טכנאי מוסמך .4.1.5

באותם  אדם רשאי להיות רשום ביותר ממדור אחד במרשם, אם נתמלאו כל התנאים לרישומו .4.2

 .מדורים

 הגשת הבקשה וטיפולה .5

 הבקשההגשת  .5.1

רישום  יגיש בקשת ,לנוהל זה 4הנדסאי או טכנאי העונה על התנאים האמורים בסעיף  .5.1.1

 . האגףמקוונת באתר האינטרנט של 

 :מסמכים כדלהלן לצרףלבקשה יש 

 ;צילום תעודת זהות או דרכון .5.1.1.1

 ;ממוסד הלימודיםתעודה צילום  .5.1.1.2

 צילום גיליון ציונים; .5.1.1.3

הדין וגזר  כתב האישום, הכרעתככל שקיים. יש לצרף העתק  –רישום פלילי  .5.1.1.4

 .הדין

-5.1.1.2 מבקש שלמד במוסד לימודים בחו"ל יגיש את המסמכים המפורטים בסעיפים .5.1.2

 בשפת המקור ובתרגום נוטריוני לעברית.  לעיל 5.1.1.4

בארץ המוצא.  ניתן להגיש בקשה לאישור עקרוני עוד –עולים חדשים ותושבים חוזרים 

 :הבאיםלצרף את המסמכים לבקשה יש 

 )אשר תוגש בעת הריאיון בפני הוועדה המייעצת( דיפלומה מקורית לעיון .5.1.2.1

 מקור )אשר יוגש בעת הריאיון בפני הוועדה המייעצת( -גיליון ציונים .5.1.2.2

לעברית/אנגלית  יש לצרף תרגום מקורי ,והמסמכים כתובים בשפה זרה במידה .5.1.2.3

אולם טיפול מסמכים בשפה זרה  ניתן להגיש בקשה ולצרף .חתום ע"י נוטריון

אי לכך  .היות ונדרשת העברת הבקשה לתרגום בבקשה יארך זמן ארוך יותר

 .הליכים ולהגיש בשפה העברית או האנגלית מומלץ לקצר

 בדיקת הבקשה .5.2

הנדסאי או  ככלל, בקשה לקבלת תעודת הנדסאי או תעודת טכנאי מוסמך המוגשת על ידי .5.2.1

טכנאי מוסמך" תוכר " של "הנדסאי" אואת לימודיו בישראל וקיבל תעודה  טכנאי אשר סיים

 .באופן אוטומטי

 :באופן הבא בקשה לרישום תעודה, תואר או הכשרה ממוסד לימודים ממדינת חוץ, תעשה .5.2.2

  :בקשה לרישום של בוגר ממוסד לימודים ממדינת חוץ .5.2.2.1

 הבקשה תועבר (קשה לרישום במערכת המקוונת שבאתרפתיחת ב לאחר)

לוועדת ההסמכה והפונה יוזמן להופיע להמשך טיפולה של הוועדה המייעצת 

לענות על יידרש הפונה  במהלך הריאיון .כאמור מסמכי המקורבצירוף בפניה, 
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שאלות בתחום בו הוא מבקש להירשם בהתאם לתכנית הלימודים המקובלת 

ו להציג פרויקט גמר ופרויקטים נוספים שבוצעבישראל. יכול ויתבקש גם 

 . בידו נם כאלה, ככל שישיולימודשנות  במהלך

  :עולים חדשים .5.2.2.2

במידה  .ידרשו להציג פרויקט גמרה המייעצת מנו לוועדוזיעולים חדשים ש

 .לימודיהםבמהלך  ואין ברשותם פרויקט גמר, יוכלו להגיש פרויקטים שתכננו

ות בוועדה, ישאלו שאל היה ואין בידם פרויקטים כלל, במהלך הריאיון

 .ויידרשו לערוך סקיצות במקום )תלוי ענף)תכנוניות בהנדסה או אדריכלות 

 ועדת ההסמכה /החלטת הרשם .5.3

 .הרשם רשאי לאשר, לדחות או להתנות את אישור הבקשה בתנאים .5.3.1

יום  14תוך  החלטת הרשם בבקשה שהוגשה ע"י בוגר ממוסד לימודי מוכר בישראל, תינתן .5.3.2

)במידה ובדיקת הבקשה נעשית באופן ידני בשל  ממועד קבלת הבקשה במשרדי היחידה

 העדר פרטים על הפונה ממוסד הלימודים שבו למד(.

בחו"ל, כאמור  םשהוגשה ע"י בוגר ממוסד לימודי בעניין בקשה ת וועדת ההסמכההחלט .5.3.3

 .ום ממועד קבלת הבקשה במשרדי היחידהי 30תינתן תוך , 5.2.2 בסעיף

  :רישום שתכלול את הפרטים הבאיםאושרה הבקשה, תשלח למבקש תעודת  .5.3.4

 .תואר מבקש הבקשה, שם ענף ומדור הרישום ומועד הזכאות

 .נדחתה הבקשה, תשלח למבקש הודעה מנומקת על סיבת הדחייה .5.3.5

 יון מחדשע .6

תוך  )באמצעות טופס הנמצא באתר היחידה( דשיון מחערישום, ניתן להגיש בקשה לנדחתה בקשה ל

  מפורט בדבר הסיבות להשגה על ההחלטה.הצגת מסמכים חדשים ונימוק 

 ערעור על החלטת הרשם .7

עתירה מנהלית לבית משפט לעניינים  ערעור על החלטת הרשם/ועדת ההסמכה ניתן להגיש באמצעות

מנהליים, שבאזור שיפוטו ניתנה ההחלטה, לא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום קבלת החלטה זו 

ם. על עתירה בגין החלטה זו, חלים הוראות חוק בתי משפט לעניינים או מיום שנודע לך עליה, לפי המוקד

ותקנותיו, ובכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות חוק בתי  2000 –מנהליים, התש"ס 

 משפט לעניינים מנהליים או תקנותיו, יגברו הוראות החוק או התקנות".

 מחיקת הרישום .8

לטעון את  כוזבים, רשאי הרשם, לאחר שנתן לו הזדמנותנרשם אדם במרשם תוך מסירת נתונים 

 .תעשה בכתב למחוק את רישומו. ככלל, מתן הזדמנות לטעון טענות בפני הרשם טענותיו,

 עונשין .9

 ,רישום במרשם שימוש בתואר "הנדסאי" או "טכנאי" או בכל תואר אחר הדומה עד כדי להטעות ללא

  ר.שישה חודשי מאסלחוק ודינה  22יף עבירה על פי סע הינה


