
 הנחיות למילוי דוח מקוון באתר הרשם

 .יש לקרוא מסמך זה במקביל לקבצים מראי מקום בדוח

 1דף 

. זה יאפשר לכם לפתוח את הדוח מכל מחשב HTMא. שמירת הדוח המקוון כקובץ  .1

 דרך האינטרנט ולשוב אליו בכל עת.

 ב. שליחת הטופס אל רשם המהנדסים לאחר סיום המילוי שלו.

 ג. הדפסת הטופס

 ד. הוספת מסמכים נוספים )רלוונטי בעיקר לחופשת לידה ולמילואים מעל חודש(.

 

 .4וטופס  2מילוי פרטים כולל צירוף טופס  .2

 2דף 

יש למלא את פרטי הפרויקט בהתאם לחלוקת חודשים ושעות עבודה שתוכננו מראש  .3

 לפני מילוי הדו"ח )ראה דף הנחיות למילוי טופס מקוון(.

 -שלב התכנון .4

 האופציות הקיימות בטופס עבור שלב התכנון:להלן 

 

 
 בעיקרון יש שמונה שלבים לתכן ההנדסי:

 

מטרתה לימוד של תנאי הקרקע, התשתיות הסובבות את  –. חקירת האתר 1

המבנה כהכנה לקראת תכנון העמדת המבנה על המגרש ווהאינטראקציה בין 

הקרקע. חלק זה בהתמחות כולל הכרת תשתיות שלהן השפעה על המבנה לבין 

התכנון, כגון קווי מתח גבוה, תשתיות צנרת, וכד', לימוד של סקרים גיאולוגיים 

 ;ודחות גיאוטכניים והשלכותיהם על התכן ההנדסי ועוד

לימוד תקנים בתחומים של תכן מבנים,  –. לימוד תקנים ישראליים ובינלאומיים 2

מזוין, פלדה, תכן לרעידות אדמה, בטון מזוין, ביסוס ועמידות מבנים  מבני בטון

 ;לאש

לימוד הגיאומטרייה, דרישות התפקוד והדרישות הפונקציונליות  –. תכן מוקדם 3

 ;של המבנה והכנת סכמות סטטיות ראשוניות של המבנה

הכנת חלופות לסכמה הסטטית של המבנה, הכוללות  –. תכן ראשוני 4

הקשחת המבנה לרעידות אדמה, זרימת הכוחות בתוך המבנה, התייחסות ל

 ;נתיבי העמסה אלטרנטיביים



של המבנה לכוחות סטטיים ודינמיים, אנליזה דינמית  -. אנליזה מפורטת 5

 ;מפורטת

הבנת מערכת הביסוס והאינטראקציה של עם הקרקע  –. תכן ביסוס המבנה 6

ה בהתמחות כולל תכן פרטי כולל העברת הכוחות האופקיים אל הקרקע. פרק ז

 ;מבנה כגון: ראשי כלונס, קורות קשר, ועוד

חלק זה בהתמחות כולל תכן המבנה, הכולל תכניות  –. תכן מפורט 7

קונסטרוקציה מפורטות של כל רכיבי הבניין הטיפוסיים: תקרה טיפוסית, רכיבי 

-תת ההקשחה לכוחות אופקיים, עמודים וקירות, רכיבי ביסוס המבנה, רכיבים

 .'קרקעיים, נציבים, קורות ומסעה וכד

ביצוע בקרה ופיקוח עליון על ביצוע של שלד המבנה בהתאם  –. פיקוח עליון 8

 לתכן המפורט ובהתאם לתקנים הישראליים

 

כאשר אנחנו עובדים על פרויקט בצורה ממושכת, כמובן שאנחנו עוסקים במספר 

 דברים במקביל. אך הטופס מגביל בחירה אחת לכל חודש.

 לכן, רצוי לבחון כמה חודשים מוגשים על פרויקט אחד מתוך כלל הדוח,

  ן אחר.ובהתאם לכך לכל חודש לתת שלב תכנו

ודש זה גם תקין, רק חשוב לפרט מה אם עסקתם בשלב תכנון מסוים למשך יותר מח

 בחלונית הפרטים הנוספים. כללה עבודתכם

 יש לשמור על סדר הגיוני ותואם לפירוט הפרויקט בהמשך הטופס.

 למשל, אם בחודש הראשון מילאתם "פיקוח עליון על הביצוע",

 בחודש הבא תמלאו שוב "פיקוח עליון" או "תאום תכנון, השתתפות...".אז 

 

 -התנסות בחוק ובתקנות .5

 להלן האופציות הקיימות בטופס עבור התנסות בחוק ותקנות:

 
מאחר ואנחנו נוהגים להשתמש בשתי האופציות במקביל והטופס מאפשר למלא 

 אופציה אחת בלבד בכל חודש,

 אני מציעה למלא לסירוגין אחת משתי האופציות בכל חודש.

 -נסות בטכנולוגיההת .6

 להלן האופציות הקיימות בטופס עבור התנסות בטכנולוגיה:

 
 -גם במקרה זה

מאחר ואנחנו נוהגים להשתמש בשתי האופציות במקביל והטופס מאפשר למלא 

 אופציה אחת בלבד בכל חודש,

 אני מציעה למלא לסירוגין אחת משתי האופציות בכל חודש.



 -פרטים נוספים .7

בדגש על שלב עליכם לתאר בכלליות את הפרויקט שעסקתם בו בחלונית זו  -

 חודש.במהלך כל התכנון שבחרתם לסמן 

 רצוי לציין סוג המבנה, מספר קומות ומספר מרתפים, שטח קומה טיפוסית. -

תמשתם, עדיף לפרט את כל התקנים הבאים חובה לפרט את התקנים בהם הש -

 לכל הפחות:

 .414, 1225, 109, 118, 412, 413, תיקון גיליונות לכול חלקיו כל על 466

 כמובן שתוספיו תקנים נוספים באם השתמשתם בהם.

התכנון חובה לציין מה עבודתכם כללה, ובשלב זה יש לפרט את כלל שלבי  -

את שלבי התכנון . השתדלו לכלול באותו החודש הרלוונטיים שעסקתם בהם

סוקכם בכל את עיפרט ( ול4האפשרויות לשלבי תכנון )סעיף המופיעים בחלונית 

 שלב.

את כל אחד מהשלבים של  יםבמונחים ומסביר יםמדייק םחשוב להראות שאת

 התכן ההנדסי בצורה קצרה וחדה.

 להלן שתי דוגמאות למילוי פרטים נוספים: -

 מבני משרדים ומסחר: – 1דוגמה 

 חניה מרתפי 6,קומות 4 בן מסחרי מרכז,א"כ קומות 43  משרדים מגדלי 2

 אנליזה, הסטטיות לסכמות חלופות בחינת, אתר חקירת כללה עבודתי. משותפים

 השתתפות, עליון פיקוח, המבנה ביסוס תכנון, מפורט תכן, ודינמית סטטית א"לר

 תכן, העגורנים וטיפוס ביסוס תכן, ביצוע בזמן לאתר שוטף מענה מתן, בישיבות

 כל על 466: השתמשתי בהם התקנים פירוט. רוח לעומסי תכן, דרוכים אלמנטים

 .414, 1225, 109, 118, 412, 413, תיקון גיליונות כולל חלקיו

 

 מבנה מגורים: – 2דוגמה 

. א"כ ר"מ 650-כ טיפוסית קומה שטח, מרתפים 4-ו קומות 34 בן מגורים מבנה

 א"לר אנליזה, הסטטיות לסכמות חלופות בחינת, אתר חקירת כללה עבודתי

 שוטף מענה מתן, בישיבות השתתפות, עליון פיקוח, מפורט תכן, ודינמית סטטית

. רוח לעומסי תכן, עליון מים ומאגר מעליות מכונות חדר תכנון, ביצוע בזמן לאתר

, 413, תיקון גיליונות כולל חלקיו כל על 466: השתמשתי בהם התקנים פירוט

412 ,118 ,109 ,1225 ,414. 

 -פרויקטים נוספים .8

 לחצו על לחצן זה להוספת חודשים נוספים. -

 חודשים. 10שניתן למלא בכל טופס עד שימו לב  -

 3דף  

 -צהרהה .9

 ידי המאמן שלכם.-ידכם ועל-חתומה עליש לצרף הצהרה 

 

 

 



 מילוי חופשת לידה

 חופשת לידה –שם הפרויקט  .1

 ניתן למלא את עיר מגוריכם. אין לכך משמעות. –ישוב  .2

 יש למלא כל חודש של חופשת הלידה בנפרד. –חודש  .3

 יש לבחור ב"אחר" –תחום תכנון  .4

 שעות. 0. הדוח המקוון לא מאפשר למלא 1יש לציין את הספרה  –שעות התמחות  .5

  –פרטים נוספים  .6

יש לציין מתי יצאתם לחופשת לידה וכמה חודשים מוגשים בדוח זה עבור חופשת  -

 הלידה. 

 חודשי חופשת לידה בכל תקופת ההתמחות.  4ניתן להגיש עד  -

הוסיף לפחות החודשים בדוח אחד. שימו לב שתצטרכו ל 4ניתן להגיש את כל  -

חודשים )הדוח  6-חודשי התמחות לדוח כי לא ניתן להגיש דוח עם פחותמ 2עוד 

 המקוון לא יחסום אתכם אך תקבלו מכתב דחייה מהרשם על כך(.

סעיף  1לא לשכוח לצרף מכתב שחרור מבית החולים בצרופה נפרדת )ראה דף  -

 ד'(.1

 ה שמגישים. את כל הפרטים הנ"ל יש להעתיק לכל חודש של חופשת ליד

 

 

 


