
 הגשת דו"חות התמחות לרשם המהנדסים

 הכנות מקדימות

 קריאת הגדרות רשם המהנדסים להתמחות: .1

בראש ובראשונה יש לקרוא בעיון פעם אחת שני מסמכים של רשם מהמהנדסים 

אמות מידה  -2מבנים,  –סדרי התמחות בהנדסה אזרחית  -1המגדירים את ההתמחות: 

 לרישוי מהנדי מבנים.

 הסיכום הנ"ל מסתמך על הגדרות ההתמחות המצוינות במסמכים אלו.כל 

 ' תעודת רישום:סמ .2

 יש לוודא שאתם רשומים בפנקס המהנדסים ולהכין בצד את מס' תעודת הרישום שלכם.

אם אינכם זוכרים את המספר, יש להתקשר אל רשם המהנדסים )מידע בסוף( ולבקש 

 מהם.

 חלוקת תקופת ההתמחות: .3

 תקופת ההתמחות אותה אתם מגישים באופן הבא:יש לחלק את 

עם פחות  חחודשים. זוהי דרישת מינימום של הרשם, דו" 6בכל הגשה יהיו לפחות  -

 חודשים יקבל דחייה.

חודשים )זוהי מגבלה טכנית של הטופס המקוון, ייתכן  10בכל הגשה יהיו לכל היותר  -

 ויתקנו זאת. נא לבדוק את עדכניות השורה הזאת(.

 ה:לדוגמ

 10+7 -חודשים, ניתן לחלק לשני דוחות 17אם ברצוני להגיש תקופת התמחות של 

 חודשים. 10+6+8 -דוחות 3-חודשים ניתן לחלק למשל ל 24חודשים. תקופה של 

 עפ"י הגדרות הרשם:רצוי להגיש את התקופות 

 

 אך אם הצטברו חודשים, ניתן להגיש מספר הגשות ברצף ועפ"י החלוקה שלעיל.

 לכל הגשה:הכנת טפסים שיש לצרף  .4

 טפסים אותם תידרשו לצרף לדו"ח המקוון: 3לכל תקופה אותה מגישים יש להכין בנפרד 

 כתב התחייבות של מאמן - 2טופס  -

 בקשת אישור להתמחות – 4טופס  -

 טופס תצהיר מהנדס ומאמן על נכונות הפרטים בדו"ח המוגש -

 להחתים את המאמן שלכם. על שלושת הטפסים הנ"ל יש לחתום בעצמכם ויש

 

 



 מילואים וחופשת לידה: –הגשת חריגים  .5

 -מילואים

מילואים מתקבלים כחלק מההתמחות רק אם היו במסגרת צו גיוס חירום ולמעלה  -

 מחודש.

 חודשים במצטבר. 4מגבלת ההגשה של מילואים כחלק מההתמחות היא עד  -

ש להתעלם מכך י –במקרה של מילואים שגרתיים שנמשכים פחות מחודש רצוף  -

 ולהגיש את משך ההיעדרות כחלק מתקופת ההתמחות.

ימי מילואים, כאשר אגיש את התמחותי  10-אם בחודש מאי נעדרתי מהעבודה ל למשל:

בחודש מאי אגיש אותה כרגיל מבלי לציין את היותי במילואים. את שעות העבודה יש 

 לספור כיום עבודה מלא עבור כל יום מילואים.

יש לפנות על כך פרטנית אל  –ילואים בשגרה שהם מעל לחודש רצוף במקרה של מ -

 מוקד רשם המהנדסים ולקבל מהם הכוונה כיצד להגיש זאת.

 -חופשת לידה

 חודשים מצטברים. 4חופשת לידה מתקבלת לתקופה מצטברת של עד  -

חודשים  3כלומר, אם במהלך תקופת ההתמחות יצאת לחופשת לידה אחת בת 

 3חודשים ) 4תוכלי להגיש סה"כ רק  –חודשים גם היא  3ולחופשת לידה שניה בת 

חודשים,  6על השניה(. אם יצאת לחופשת לידה של  1-על החופשה הראשונה ו

חות ע"ח חופשת חודשים ולא תהיי זכאית לעוד חודשי התמ 4תוכלי להגיש מתוכם 

 הלידה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הכנת המידע הנדרש לקראת הגשת הדו"חות בטופס המקוון

 

( יש לחלק בכל תקופה את 3סעיף  –לאחר חלוקת תקופת ההתמחות )הכנות מקדימות 

 חודשי ההתמחות לפי הפרוקיטים אותם אתם מגישים.

הרשם ולעיין במבנה הטופס בשלב זה מומלץ לפתוח במקביל טופס מקוון דרך אתר 

 במקביל לקריאת השורות הבאות.

 להלן מס' כללים מנחים:

 בחירת הפרויקטים להגשה: .1

עדיף לבחור פרויקטים שעסקתם בהם עם נפח גדול. אם עסקתם פרויקט מסוים רק  -

עדיף שלא לציין אותו כלל  –חודש אחד מתוך התקופה אותה אתם מגישים 

 )ו"לתרום" את הזמן שלו לפרויקטים אחרים באותה הגשה(.

חודשים על כל פרויקט, או לחלופין להתמקד  3אני אישית ממליצה להגיש לפחות 

 בכל הגשה בפרויקט אחד או שניים לכל היותר.

 ניתן להגיש גם תקופה שלמה על פרויקט אחד. -

מגישים עליהם את הדו"ח תואמים לדרישות הרשם רצוי לוודא שהפרויקטים שאתם  -

 באמות המידה:

 
מבנים שייבחרו  5שנות ההתמחות שלכם יש לעסוק בלפחות  3בכל  –שימו לב 

מבנים לפחות  2-תחומים. מתוך התחומים יש דרישת מינימום ל 2מתוך לפחות 

 ג.-מסוגי המבנים בסעיפים א

 שילובים לדוגמה:

 מבני גישור 3, 1ר/משרדים , מבנה ציבו1מבנה מגורים  -

 מבני גישור 3מבני מגורים,  2 -

 מבני תעשייה 2מבני משרדים,  3 -

 וכן הלאה. -

 כדאי לתכנן מראש את ההתמחות שלכם בהתאם לדרישות אלו.

 מומלץ לשוחח על כך עם המאמן שלכם כדי שתקבלו גם פרויקטים בהתאם.

 

 

 

 



 חלוקת הפרויקטים לפי חודשים: .2

ת בטופס המקוון הנה חודשית. כלומר, יש למלא כל חודש הגשת כל תקופת התמחו

 בנפרד בתוך הדו"ח הספציפי לתקופה.

לרוב אנחנו עובדים במקביל על מספר פרויקטים ואין לנו חלוקה מעשית לחודשים. 

 לכן יש לאלץ חלוקה שתהיה קרובה עד כמה שניתן למציאות.

במקביל על שני  חודשים במהלכם עבדתי 7למשל: ברצוני להגיש תקופה של 

 פרויקטים.

חודשים  4-אעשה בדיקה כללית על איזה פרויקט עבדתי יותר ואחלק את התקופה ל

 חודשים עבור הפרויקט השני. 3-עבור פרויקט אחד ו

 כמות שעות עבודה חודשיות: .3

דרישה נוספת במילוי הטופס היא שעות העבודה החודשיות שעבדתם על כל פרויקט 

 בכל חודש.

לבצע חלוקה כללית של שעות העבודה שעבדתם על כל פרויקט במהלך גם כאן יש  -

 כל התקופה אותה אתם מגישים, ולחלק זאת לחודשים שמוגשים על כל פרויקט.

פרויקטים,  2חודשים בהם עבדתי על  9למשל: ברצוני להגיש תקופת התמחות של 

דש. אם החודשים ולבצע חלוקה ממוצעת לכל חו 9יש לחשב כמה שעות עבדתי בכל 

פני -יש לבצע ממוצע לכל פרויקט על –ידוע לי שעבדתי על פרויקט מסוים יותר שעות 

 התקופה המוקצית לו בדו"ח זה.

 –אם ידועה לכם חלוקת שעות מדויקת עפ"י תוכנה משרדית שאיתה אתם עובדים  -

 ניתן למלא במדויק את השעות החודשיות.

דשיות, לא לציין פחות מכך. עניין שעות חו 120לרשם דרישת מינימום של  -שימו לב -

 זה קריטי בעיקר בחודשים עמוסי חגים בהם יש הרבה חופשים.

 צו גיוס חירום:ב הגשת חופשת לידה/מילואים .4

גם במקרים אלו ההגשה היא חודשית, ויש למלא אותה באותה התבנית של חודש 

(. לכן, התמחות רגיל )הטופס המקוון לא נותן תבנית נוספת להגשות חריגות אלו

 0שעות עבור כל חודש חריג )הטופס לא מאפשר למלא  1בשעות העבודה יש למלא 

 שעות(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הסבר בנפרד –מילוי הטופס המקוון 

 

 אישור או דחייה – המתנה לתשובה על הגשת הדו"ח

יום )מלבד תקופות עומס שהן לפני  40-כל דו"ח שמוגש לרשם אמור להיענות תוך כ -

אז כולם נזכרים להגיש דוחות ונוצר פקק אצל הרשם(, התשובה היא בחינת רישוי, 

 אישור הדו"ח או דחיית הדו"ח.

עם  PDFהתשובה מתקבלת במייל אותו הזנתם בטופס המקוון, אליו מצורף מסמך  -

 הסבר התשובה )במקרה של דחייה(. 

בזמן המתנתכם לתשובה אין טעם להתקשר אל מוקד הרשם ולשאול מה עם  -

 –התשובה, כי אין להם מושג. הם יכולים לדעת רק מה שאתם יכולים לדעת. כלומר 

אם עוד לא קיבלתם תשובה אז כנראה שגם אליהם זה טרם הגיע במוקד. פשוט 

 הם טלפון.תמתינו ואם אתם ממתינים זמן חריג אז כדאי בשלב זה להרים אלי

שימרו את מכתבי האישור וציברו אותם עד לסוף ההתמחות, כדי שתהיה בידיכם  -

 הוכחה שצברתם את החודשים הנדרשים.

במקרים חריגים, הרשם שומר לעצמו את הזכות לזמן אתכם לוועדת בירור במידה  -

 ומשהו אינו ברור להם בדו"ח. זה היה נפוץ יותר כאשר היו מגישים דו"חות ידנית, אך

 כיום הם מסתפקים במכתב דחייה במקרים כאלו.

 מה עושים בקבלת מכתב דחייה?

בעת קבלת מכתב דחייה מצורף נימוק לדחייה. ברוב המקרים שנתקלתי בהם,  -

בדו"ח וכן פירטתם. במקרים כאלו אתם מוזמנים  הנימוק כולל מידע רב שכן ציינתם

לפנות אליי ואנסה לעזור לכם עד כמה שאוכל, ייתכן שמדובר בסמנתיקה של 

 או בסדר כרונולוגי או בסימון אחר שגרם לפסילת כל הדו"ח. יבההכת

צדדית. לא ניתן להשיב למייל זה, כמו כן לא ניתן -תשובת הרשם הינה בתקשורת חד -

 הרשם על דחייתכם באופן ישיר.ליצור קשר עם 

רד לצורך ערעור על תשובת הרשם, עליכם להגיש פנייה דרך פניות הציבור במש -

 הכלכלה והם מפנים זאת אל הרשם:
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 ובה על הערעור שלכם תתקבל גם היא במייל חוזר שלא ניתן להשיב עליו.תש

אם בכל זאת ברצונכם להמשיך דיון על התשובה שקיבלתם, תיאלצו להגיש פנייה 

 חדשה באתר משרד הכלכלה.

זה מאוד מתסכל ומסורבל, ולכן כדי למנוע זאת אני ממליצה לכם תחילה ליצור איתי 

 קשר ולהיעזר בי.

תקשר אל מוקד הרשם ולקבל מהם הסברים על מכתב הדחייה שלכם. אל תנסו לה -

אין להם מושג מה כתוב שם ועל מה מדובר, הם אינם אנשי מקצוע והם אינם אלו 

 שסיפקו את מכתב הדחייה. חבל לכם על עצבים מיותרים ועל שיחות מיותרות.

ש דו"ח עליכם להגי –באם קיבלתם מכתב דחייה וברצונכם לתקן את הדו"ח הדחוי  -

חדש ולצרף אליו את אותם הטפסים שצירפתם לדו"ח הדחוי )אלא אם שיניתם את 

 התקופה שאותה הגשתם ואז יש לעדכן את הטפסים בהתאם(.

תקנו את מה שנדרשתם לתקן והגישו שוב. אתם גם יכולים לציין בפירוט שמדובר 

 בהגשה חוזרת, לא הכרחי.
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 וזכאות לבחינת רישויחודשי התמחות מאושרים  36ום צבירת סי

מכתב אתם אמורים לקבל מייל מהרשם עם חודשי התמחות,  36תם לצבור אם סיימ -

 חודשי התמחות. 36המסכם את כל חודשי ההתמחות שצברתם ושאכן מופיעים שם 

 עליכם לבקש זכאות לגשת לבחינה:כעת  -

היכנסו לאתר הרשם, ליחצו בצד ימין על "בחינת הרישוי", ותחת הכותרת "מימוש 

 בקשה לרישוי". –זכאות לגשת לבחינה" כנסו ללינק של "טופס המקוון 

מלאו את הטופס תחת הגדרה של בקשה לרישוי, ובסוף הטופס תידרשו להעלות 

צילום מספר מסמכים. התעלמו ממה שכתוב, המסמכים שעליכם להעלות הם: 

 חודשי התמחות. לא צריך להעלות עוד טפסים. 36תעודת זהות ומכתב אישור על 

חודשי ההתמחות מומלץ להתקשר אל מוקד רשם  36בכל מקרה, בתום צבירת 

 .ם לא נדרשים לשלוח מסמכים נוספיםהמהנדסים ולוודא שהכל תקין ושאת

 ה.המתינו לקבלת מייל מהרשם עם מכתב זכאות לגשת לבחינה הסמוכ -

אתם רשמית רשאים לגשת לבחינה הקרובה  –ברגע שתקבלו את מכתב הזכאות  -

 וכעת עליכם להמתין עד לפרסום תאריך בחינת הרישוי.

ברגע פרסום התאריך, אתם נרשמים לבחינה דרך אתר הרשם ותידרשו לשלם 

 אגרה. עוד לא ניגשתי לבחינה ולכן אין בידיי מידע נוסף על שלב זה.

מועד הבחינה חודשיים מראש )כך מחויב עפ"י חוק(. ייתכן  הרשם נוהג לפרסם -

 ובעתיד יקדימו את מועד הפרסום, אך כרגע זה המצב הרשמי.

 פרסום התאריך הינו באתר הרשם. 

הרשם מחויב לבחינה אחת בכל שנה, ובדר"כ הבחינה מתקיימת בחודש ינואר. היו 

לאתר הרשם ולהתעדכן שנים בהן הבחינה הייתה בחודש מרץ, ולכן חשוב להיכנס 

 מדי פעם.

אין זו חובה להשתתף ג לפרסם קורס הכנה לבחינת הרישוי. איגוד המהנדסים נוה -

ורה עצמאית )בדומה לפסיכומטרי( זה בקורס וניתן ללמוד לבד לבחינה ולגשת בצ

 נתון לשיקולכם.

 באתר הרשם יש בחינות של שנים קודמות שניתן להיעזר בהן ולתרגל. -

ינה בעצמי אוכל להוסיף הסברים נוספים על הבחינה. רגע המידע אחרי שאגש לבח -

 שלי והניסיון שלי עוצרים כאן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 טיפים כלליים

הגשת הדו"חות היא דרך לינק באתר של רשם המהנדסים ורק באמצעות דפדפן של  -

. פתיחת טופס מקוון בפעם אקספלורר )אלא אם יעדכנו זאת, זה משה שידוע לי כיום(

 הראשונה תקפיץ בקשה להתקים סרדל 

חודשים  7במידה והתחלתם התמחות במשרד, שימו לב שעליכם להיות שם לפחות -

 כדי שתקופת ההתמחות תחת משרד זה תיחשב לכם.

כל  –במידה והתחלתם התמחות אך נרשמתם אצל הרשם רק לאחר מספר חודשים  -

ם שלכם לא תיחשב בהתמחות. אני חוסכת לכם תקופת ההתמחות עד מועד הרישו

כאן ויכוח ארוך ומיותר עם הרשם על כך, מכיוון שעניין זה מעוגן בחוקי מדינת ישראל 

וזה שווה ערך לבקשת אישור לעבור באדום בצומת. זה פשוט מעוגן בחוק ולא ניתן 

 לערעור.

ול מאפשר אני מציינת זאת כי בסדרי ההתמחות של הרשם יש סעיף מבלבל שכביכ

 אקטיבית. -חודי התמחות רטרו 3לערער על תקופה כזו )ולקבל עד 

אך סעיף זה מיעוד למקרים מאוד ספציפיים של תקופה בה היה המתמחה אמור 

 להיות רשום ובשל טעות רישום אצל הרשם לא נרשם.

כל עוד זה לא הרשם טעה אז אין לכם מה לדרוש את תקופת  –במילים אחרות 

 ההתמחות שקדמה למועד הרישום.

 מהרו להירשם מיד בתום הלימודים! –ולכן 

שיטה שלדעתי אמורה לעבוד היא להגיש בקשה לרישום גם אם אין לכם עדיין את כל 

 המסמכים הנדרשים.

גבוה שהוא יתחיל את אצל הרשם תיפתח הבקשה שלכם מתאריך מסוים ויש סיכוי 

 הרישום שלכם ממועד זה. לא ניסיתי, מחכה לשמוע תוצאות ממישהו שניסה.

אל תחכו לרגע האחרון עם הגשת הדוחות. בסוף הכל מתנקז אצל הרשם לפני  -

בחינת הרישוי ונוצרים מצבים בהם מהנדסים מקבלים תשובה רק שבוע לפני 

 תשובה.  הבחינה או במקרה הגרוע יותר לא מספיקים לקבל

הגישו את הדוחות באופן מבוקר ומסודר ורצוי בהתאם לחלוקה המצוינת בסדרי 

 ההתמחות.

יש להתעדכן מדי פעם באתר הרשם ולוודא שהמסמכים שבידיכם מעודכנים.  -

 לפעמים הם מפרסמים שם הודעות ועדכונים לחלק מהמסמכים.

 02-6662540טלפון של רשם המהנדסים:  -

 דנה 050-4646303)רק בווצאפ בבקשה(: טלפון שלי ליצירת קשר  -

 dm0501@gmail.comמייל שלי ליצירת קשר:  -

 אעשה מאמצים לעזור עד כמה שאוכל.

 

 בהצלחה!
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