
 
 

  14.8.2009  
   1.1.2015עדכון אחרון: 

  
רישוי מהנדסים ואדריכלים, לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח – 1958, סדרי 

 ההתמחות 

 

  הגדרות:

  רשם המהנדסים והאדריכלים.  -  הרשם

ומועסק במשרת  , במדור מבניםמהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים  -  מתמחה

  .מבנים מהנדס

  מתמחה /נתהמאמןבמדור מבנים רשוי/ה   /תמהנדס  -  מאמן/ת

  

התקנות) זכאי  –(להלן  2008 –על פי תקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי), התשס"ח 

לקבל רישיון, מי שבתקופת הרישום צבר ניסיון מקצועי מתאים לביצוע פעולות של מהנדס רשוי. 

מסייע בפיקוחו ובהדרכתו של מהנדס רשוי והכל ניסיון הזה כולל, בין היתר, מעורבות או טיפול 

  .  לפי אמות מידה אלה, שקבעה מועצת ההנדסה והאדריכלית כסמכותה בתקנות

 סדרי התמחות אלו הם :

שיון חייב בתקופת יהמבקש לקבל רמהנדס רשום במדור מבנים   -מקצועית  התמחות .1

התמחות בהדרכתו/ה, פיקוחו/ה ואישורו/ה של מאמן/ת במקצוע 

 ענף הנדסה אזרחית, מדור מבנים.תחום וב

שנים, כאמור בתקנות המהנדסים  3תקופת ההתמחות היא בת   -  תקופת ההתמחות .2

, והיא תיערך אצל 1967-והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז

מאמן/ת בישראל. בוצע חלק מההתמחות בחו"ל, חייבת להיערך 

התמחות וכן ימציא  שנות 3בישראל וסה"כ  ההתמחות לפחות של שנ

לרשם יומן עבודה מוסדר מאת מעסיקו בחו"ל בהתאם לדרישות 

בישראל. בוצעה ההתמחות במשרה שאינה מלאה, תיחשב במניין תקופת 

שעות שבועיות. היו  30ההתמחות העסקה רצופה ומלאה של לפחות 

הפסקות בתקופת ההתמחות, חייב/ת המאמן/ת להצהיר עליהן 

האימון והן לא תיכללנה במניין תקופת  בחתימתו לפרטן בדו"ח

ההתמחות. בוצעה ההתמחות ביותר ממקום אחד, תיחשב במניין רק 

יכולה  חודשים אצל  מאמן אחד. תקופת התמחות שאינה קצרה משבעה

ההתמחות להתבצע במקום קבוע או בכל מקום שבו נעשית עבודת 

 המאמן/ת כרגיל.



 
 

פרק זמן של עד ארבע מתמחה אשר נאלץ להיעדר ממקום התמחותו ל

חודשי היעדרות מטעמים של חופשת לידה, שמירת היריון, שירות 

מילואים מחלה ממושכת או מטעמים מיוחדים נוספים על פי שיקול 

יראו אותו כמי שעמד בתקופת ההתמחות הדרושה לצורך  –דעת הרשם

זכאות לגשת לבחינות הרישוי, זאת במידה וצבר בתקופת התמחותו את 

המקצועי הנדרש ואת כל תקופת ההתמחות הנדרשת בהתאם  הניסיון

לקבוע באמות המידה.:.  במקרה בו נאלץ מתמחה לעזוב את עבודתו 

חודשים  7מהטעמים המוזכרים לעיל טרם השלים תקופת התמחות בת 

תחת אותו מאמן ולאחר מכן שב להתמחות אצל מאמן חדש, ישלים 

לשם עמידה בתנאי  חודשים 7המתמחה תקופת התמחות נוספת בת 

    הזכאות לגשת לבחינת הרישוי.

 

 בלבד. בהנדסת מבניםמתמחה יועסק בעבודה    -  אופי ההתמחות .3

בעלת רישיון בהנדסה אזרחית, מדור  /תכמאמן/ת ייחשב/תיחשב מהנדס  -  רשימת מאמנים .4

באופן רצוף בהנדסת מבנים בלבד  עסק/ה שנים, ואשר  8מבנים מעל 

 .1כאמור בטופס ת שנים לפחו 8בתקופה של 

המאמן/ת יכול/ה לאמן ממועד כניסתו לרשימה, אך רשאי הרשם   -  תחילת אימון .5

לרשום מאמן/ת ברשימה במועד מוקדם מיום הגשת הבקשה, אם שוכנע 

כן רשאי הרשם -שבאותו מועד עמד/ה המאמן/ת בכל הדרישות. כמו

לאשר תחילת אימון של מתמחה באורח רטרואקטיבי, אם שוכנע 

פת האימון הקודמת עמדה בכל דרישות ההתמחות כפי שנקבע שתקו

פער הנ"ל  הבשני המקרים   המידה לרישוי.-בסדרי ההתמחות ובאמות

 חודשים. 3בזמנים לא יעלה על 

ביקש/ה מתמחה לבצע התמחות, הוא/היא יהיה/תהיה חייב/ת לפני   -  בקשה להתמחות .6

לתצהיר ההתמחות אצל מאמן/ת, להמציא ולקבל את אישור הרשם 

כן עליו/ה לצרף -בקשה להתמחות בנוסח הקבוע באמות מידה אלו. כמו

 בנוסח הקבוע באמות מידה אלו. התחייבות מאת המאמן/ת-כתב

עבודה חודשי במתכונת הקבועה באמות מידה -מתמחה י/תנהל יומן  -  עבודה-יומן .7

היומן ייחתם בידי המתמחה והמאמן/ת בכל חודש ויוגש כל חצי  אלו.

 דו"ח האימון. שנה, עם



 
 

המאמן/ת יערוך/תערוך דין וחשבון תקופתי במתכונת הקבועה בתקנות   -  דו"ח אימון .8

אלו. דו"חות האימון יוגשו לרשם עם סיומה של כל תקופת אימון או 

 חלק ממנה לפי הנחיית הרשם, כדלקמן:

 בתום שישה חודשים ראשונים מיום תחילת האימון 

  ןחודשים מיום תחילת האימו 24בחלוף 

  שנים מלאות 3בתום תקופת ההתמחות, היינו, לאחר 

 

מתמחה המבקש/ת לקבל רישיון בסיום תקופת ההתמחות, יגיש/תגיש   -  בקשה לרישיון .9

- לרשם בקשה בנוסח הקבוע באמות מידה אלו, בצרוף העתקי כל יומני

העבודה, דו"חות האימון ותיק עבודות המייצגות את עיקר העבודות 

לפחות. הרשם רשאי  A3ק העבודות יהיה בגודל תי -בנושאים השונים

פה ובין בכתב, -לדרוש מהמתמחה ומהמאמן/ת פרטים והבהרות בין בעל

עם אישור תנאים  הנחוצים לדעתו כדי לבסס את הבקשה לקבלת רישיון.

אלו, יותר למתמחה להיבחן בבחינת רישוי. מתמחה רשאי להגיש בקשה 

 3ד שבמועד הבחינה ימלאו להיבחן לפני תום תקופת ההתמחות ובלב

 שנים לתקופת ההתמחות.

 התמחות לעולים חדשים/תושבים חוזרים  .10

מושב  3.12.2014בהתאם להחלטת מועצת ההנדסה והאדריכלות מיום 

להלן   23.11.2014מיום  2225וכן בהתאם להחלטת ממשלה  70

  הקריטריונים להתמחות של עולים חדשים או תושבים חוזרים:

 נים מלאות מיום הרישום בפנקס המהנדסים ש 3התמחות בת  .1

 והאדריכלים.  

ניתן יהיה להכיר  בשנתיים ניסיון בתחום תכנון אדריכלי, שנצבר   .2

 בחו"ל תוך הוכחת ניסיון מגובה באסמכתאות. 

  .   על עולה או תושב חוזר לבצע התמחות בת שנה מלאה בישראל 3

  כדלקמן:   

טריונים לאימון התמחות תחת אדריכל רישוי העומד בקרי  .א

 (רשימת אדריכלים רישויים אופציונליים מפורסמת באתר).

התמחות באחד או יותר (לבחירת המתמחה) מתוך שלושת      .ב

הפרויקטים המוזכרים בסדרי ההתמחות, הגשת דו"חות 

 התמחות בהתאם. 

  עמידה בהצלחה בבחינה לרישוי.      .ג



 
 

  

 

שעמד/ה בכל הדרישות כולל  שיון מהנדס למתמחהיהרשם יעניק ר  -  אישור הבקשה  .11

בחינת הרישוי. הרשם רשאי בהחלטה מנומקת לדרוש מהמתמחה 

דרישות נוספות ולהתנות תנאים לקבלת הרשיון, אם שוכנע שיש באלו 

לאחר  - צורך כדי להבטיח את התאמת המתמחה לעסוק במקצוע, זאת 

  שניתנה למתמחה הזדמנות נאותה להציג את טיעוניו.

פרטים על מתכונת בדיקת המועמדים, בהתאם לאמות מידה אלו,   -  ההליך פומביות .12

ידי  מועצת -יפורסמו לידיעת הציבור מעת לעת, בדרך שתיקבע על

 ההנדסה והאדריכלות.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  )1(טופס  תצהיר / בקשת הצטרפות לרשימת המאמנים –מהנדסי מבנים רישוי 

  

........, שמשרדי נמצא ב ........................................., טלפון ..........אני הח"מ ...............

 ,...................  

שיון י, מס' רמבנים, במדור הנדסה אזרחיתפקס ......................, הרשום בענף 

.......... ,............  

יה צפוי לעונשים ר את האמת וכי אההרתי כי עלי לומ......, לאחר שהוז....מתאריך ...............

  הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

  

ן מבנים כסיון רצוף ומוכח בתינשנים, בהן,  8רישיון בהנדסה אזרחית מדור מבנים מעל הנני בעל 

הגשת בקשתי להצטרפות כמאמן) במבנים מהסוגים: ני השנים האחרונות, לפ 8לא פשוטים  (

י) ולא פחות ושרי(לצורך  בשטח  מבני דרך וגשרים מבני ציבור ו/או תעשיהרב קומות, מבנה גבוה/

  .'מ 40-ובה שלא יפחת מגב הנמ"ר, מיכל מים, סילו , אנט 3000-מ

  מבנים כנ"ל בטבלה המצורפת. 10יש לפרט לפחות 

  

תאור המבנה כולל 

  שטח

  תאריך גמר התכנון  תאריך תחילת התכנון  מיקומו

          

        

        

        

        

 יש לצרף פרוט בדפים נפרדים 

  

  ההתמחות האפשריים במשרד כמצוין לעיל. ב להודיע למתמחים במשרדי על תחומיאני מתחיי

ה פלילית, בישראל או מחוץ לה, באחד מתחומי הבניה והתכנון ירהורשעתי/לא הורשעתי בעב

  .במקרה של הרשעה 

  נא לצרף את פסק הדין.

 הצהרה

 לערוך את האימון לפי התקנות ולדווח לרשם דיווח אמת בנוגע למתמחים אצלי.אני מתחייב/ת 



 
 

 ,אזרחית ה אני נותן/ת תצהיר זה בתמיכה לבקשתי להירשם ברשימת המאמנים, בענף הנדס

  במדור מבנים.

 

  חתימת המצהיר/ה ............................  תאריך ...........................

  

  

  הצהרת עו"ד

ח"מ עו"ד ............................. מאשר/ת בזה כי ביום ................. הופיע/ה לפני מר/גב' אני ה

.............................. אשר זיהיתי לפי תעודת זהות מס' ........................... (המוכר/ת לי באופן 

אישי) ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

  הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני.

  

  .......חתימת מקבל/ת התצהיר .....................                            תאריך ...........................



 
 

  )2(טופס  התחייבות של מאמן/ת-כתב – מהנדסי מבנים רישוי 

  

................, שמשרדי/מקום/מקום עבודתי  נמצא ב ..........אני הח"מ .......

 ,.........................................  

מס'  במדור מבנים, אזרחית ה.................., פקס ......................, רשום בענף הנדס...טלפון .

....., לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת ........................, מתאריך .................שיון יר

  וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

  

 אני רשום ברשימת המאמנים.

  

מור לעיל, לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, קיבלתי את המועמד/ת כמתמחה לתקופה כא

..................., מס' ת.ז. .............והתקנות שלפיו. המתמחה .............. 1958-התשי"ח

......................., יועסק בפיקוחי החל מתאריך ................. בעבודה הנוגעת להסמכתו כבעל 

 מבנים. מדורהנדסה אזרחית, שיון בענף יר

 

הסוגים המפורטים בהצהרתי מן  במהלך העסקת המועמד יתמחה בעיקר במבנים לא פשוטים:

 .1לפי טופס 

 

  

כל עוד המועמד/ת להתמחות יהיה/תהיה בפיקוחי הוא/היא יעסוק/תעסוק בעבודה מקצועית 

 שעות בשבוע. 30קף לפחות יבהתאמה לענף ולמדור כאמור בבקשה להתמחות, ברציפות ובה

 

מתמחה לא ימלא/תמלא אחר הדרישות החלות על מתמחה לפי הוראות החוק, התקנות אם ה

פיו, או אם יעזוב/תעזוב את העבודה בפיקוחי, אדווח על - המידה הקבועות על- הנלוות לו ואמות

 כך מיד לרשם.

 

 אני מתחייב/ת לדווח על עבודת המתמחה  בהתאם להוראות הקבועות בסדרי ההתמחות.

  

  

  

  חתימת המאמן/ת ............................  .....................תאריך ......



 
 

  )3(טופס  וחשבון תקופתי על התמחות-דין –מבנים  נדסימהרישוי 

  

..................., שמשרדי/מקום עבודתי נמצא ב ..................אני הח"מ ....

 ,.........................................  

מבנים מדור ב הנדסה אזרחית, ................, פקס ......................, הרשום בענף.....טלפון ...

........, מתאריך ....................., מצהיר בזה כי בתקופה שבין ......שיון ..........ימס' ר

........., מס' ת.ז. ........................... לבין ............... עבד/ה בפיקוחי כמתמחה ...............

ועסק/ה מבנים  דורמ שיון בענף הנדסה אזרחיתי.........................., לקראת קבלת ר

  בפרויקטים כמתואר להלן:

  

  

תאריך התחלת   מיקומו  שם הפרויקט  

  התכנון

  משך התכנון

          *1פרויקט 

          *2פרויקט 

          *3פרויקט 

          *4פרויקט 

          *5פרויקט

          *6פרויקט 

  

  * יש לצרף פירוט בדפים נפרדים

  

קט ...............פרוי  קט ................פרוי  תוכן ההתמחות

 קט...............פרוי  

...............................   ..............................     לצרף פירוט בדפים נוספים)  (סוג פרויקט יש תחום

..............................  

..............................  ...............................                                    שלב תכנון 

  .............................. 

..............................  ...............................  בחוק ותקנות                 התנסות 

  .............................. 

..............................  ...............................  (לפרט)                   התנסות בטכנולוגיה

  .............................. 



 
 

..............................  ...............................        סה"כ שעות התמחות

  .............................. 

     פרטים נוספים

...................................................................................................................... 

  

  ...................................................................................................

..................  

  

  ...................................................................................................

..................  

  * נא להוסיף פרויקטים ופירוט נוסף (אם יש).

  

 וחשבון זה.-אני מצהיר/ה בזה על נכונות הפרטים שבדין

  

  

  

  חתימת המאמן/נת ................................         ...............                                  תאריך .......

  

 



 
 

  

  )4(טופס  תצהיר / בקשת אישור להתמחות –מהנדסי  מבנים רישוי 

  

הרתי כי לאחר שהוז ....................., מס' ת.ז. .............................,.............אני הח"מ ...

יה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה עלי לומר את האמת וכי אה

  כדלקמן:

  

  

 הצהרה

 סוגי הפרויקטים בתכנון לא פחות משלושהשנות ההתמחות עלי להתנסות  3ידוע לי כי במהלך 

  ).1בטופס  מפורט (כ

  

 חתימת המתמחה ..............................                                 תאריך............................         

 

  

  

  הצהרת המאמן

...................... ........................... מאשר/ת בזה כי מר/גב' ......................אני הח"מ ............

חודשיים ותקופתיים של המתמחה,  מיועד/ת להתמחות בפיקוחי וכי עלי לאשר דו"חות אימון

  שיועברו אל רשם המהנדסים והאדריכלים.

  

  

  

  חתימת המאמן ............................  תאריך ...........................

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )5(טופס  חודשי של מתמחה עבודה-יומן -מהנדסי מבנים   רישוי

  

  

........, עבדתי כמתמחה, .................., שנת .................. אני הח"מ מצהיר בזה כי בחודש

  שיון ילקראת קבלת ר

  ..................................,  בפיקוח של המאמן/ת ....םמדור מבני  אזרחיתסה בענף הנד

  

  

 עבודה זה.-אני מצהיר/ה בזה על נכונות הפרטים שביומן

  

  

חתימת המתמחה  ............................ם המתמחה .....ש  תאריך ...........................

............................  

  

  

  

 עבודה זה.-אני מאשר/ת בזה את נכונות הפרטים שביומן

  

  

חתימת המאמן/ת   ............................שם המאמן/ת .....  תאריך ...........................

............................  



 
 

  

  

  )6(טופס  בקשה לקבלת רשיוןנספח ל –  רישוי מהנדסי מבנים 

  

 מדור, אזרחית סהשיון בענף הנדיאני הח"מ מצהיר בזה כי עבדתי כמתמחה, לקראת קבלת ר

  בפיקוחמבנים 

  של המאמנים, כמפורט להלן:

  

 :פרוט תקופות ההתמחות

  

................, עד תאריך ................., סה"כ ......., מתאריך ......שם המאמן/ת ....................

 .. חודשים.....

................, מתאריך ................, עד תאריך ................., סה"כ ......שם המאמן/ת ...........

 ... חודשים....

עד תאריך ................., סה"כ ................, מתאריך ................, ......שם המאמן/ת ...........

 ... חודשים....

 ................, מתאריך ................, עד תאריך ................., סה"כ......שם המאמן/ת ...........

  חודשים .......

סה"כ תקופת ההתמחות                                                                       

 .... חודשים.........

  

כן דו"ח/ות - ידי המאמן/ת, וכמו-מצורפים לבקשה זו יומני עבודה חודשיים שערכתי ואושרו על

  תקופתיים למשך תקופת ההתמחות.

  

  

 אני מצהיר/ה בזה על נכונות הפרטים שבבקשה זו והמסמכים שצורפו אליה.

  

המתמחה חתימת,  ..............................שם המתמחה ..  ................תאריך ...........

..................................  

  
 
 
 


