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 אדר' אינג אבו חדרה 

 רשם המהנדסים והאדריכלים

 זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה 

 , פארק ינאי  3, קומה 47רח' הסיבים 

 פתח תקווה 

 באמצעות דוא"ל 

 ,א.נ.

   אדריכלים אישור תקופת התמחות  :הנדון

בישראל   ערים  ובוני  האדריכלים  התאחדות  מרשתי,  במלוא (ע"ר)בשם  להכרה  בבקשה  אליכם  לפנות  הריני   ,

שיון יתקופת ההתמחות של בוגרי לימודי האדריכלות, הכוללת את התקופה שבין סיום לימודיהם ועד קבלת ר

 האדריכלות, והכל כפי שיובהר כדלקמן;

קיבלה   .1 מרשתנו  האחרונים  המהנדסים  בחודשים  שרשם  בטענה  מתמחים,  מאדריכלים  פניות  עשרות 

בין מועד    אשר חלה  ,"( מסרב להכיר בתקופת זמן משמעותית של התמחותםהרשם והאדריכלים )להלן "

שתי    –"(הפנקסלן "לה )  סיום חובותיהם האקדמאיות ועד מועד רישומם בפנקס המהנדסים והאדריכלים

התקופה ודות סיומן או כניסתן לתוקף )להלן "סמכות או יכולת לדווח א עצמם תקופות שאין לאדריכלים

 ."(הרלוונטית

בחוסר    פעולה  הינהלעיל    רלוונטית ה  סירוב הרשם להכיר בתקופה כי    בורהכפי שיובהר להלן, מרשתי ס .2

  1958-המהנדסים והאדריכלים, תשי"חחוק  שהינן בניגון להוראות    מסיבות טכניות גרידא  נובעתהסמכות  

" עבודה  הרשם  סירובו,ב"(.  החוק)להלן  של  שנים  ואף  חודשים  לטמיון  של  יולמ  מאומצת  מוריד  דה 

וענף התכנון    לנזק כבד לאדריכלים  םאדריכלים וכתוצאה מכך מעכב באופן משמעותי את הכשרתם וגור

   .והבנייה במדינת ישראל

זמנם  בנוסף, כול אותם עשרות מתמחים התחילו את התמחותם במהלך לימודיהם והשקיעו את מיטב   .3

החוק הוראות  על  ומתבקשת  לגיטימית  הסתמכות  תוך  בכך,  לעת    הרלוונטיות   היקר  עד  הרשם  ונוהג 

 האחרונה. 

הרשם .4 בסירוב  החוק,  האבסורד  הוראות  את  ש  ליישם  מערך  אותם  הוא  פועל  לשמם  אשר  אדריכלים 

על ידי הגורמים הרלוונטיים    הקורבן של חוסר התיאום והדיווח המאוחר והרישום, הם  הסכמה  הכשרה, הה

 הוראות החוק. מ  ו ותוך חריגה תוך חריגה מסמכותנפגעים מהחלטת הרשם שלא להכיר בתקופה  ה  אלו   הםו

המועדים-אי .5 שבין  בתקופה  חדשה  ההכרה  תופעה  באופן  ה  היינה  הרשם  מדיניות  משינוי    דיווח הנובעת 

אתר הרשם על מועדי  באופן מקוון ב, לא ניתן לדווח  2022חודש ינואר  מ . החל  שלבי ההתמחותעל    המקוון

לא ייתכן שעשרות מתמחים   . חרף הוראות הדין בעניין ספנק בהתמחות הקודמים למועד רישום האדריכל 
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קיום   והיעדר  שינוי המדיניות  עקב  הנזק האדיר  יספגו את  כדין  ופעלו  החוק  הוראות  על  אשר הסתמכו 

 ות החוק. הורא

  אדריכלות,   הוראת החוק לעניין ההכרה בשנת התמחות בזמן לימודיחובת הרשם להכיר בתקופה זו מנויה ב .6

 אומר כך: לחוק ( 1)ב11זאת בהתאם לסעיף 

במניין תקופת ההתמחות הנדרשת בענפי האדריכלות או אדריכלות הנוף של מי שלומד במוסד מוכר, תובא  "

נה שהתקיימה החל במחצית השנייה של השנה הקודמת לשנה האחרונה  בחשבון תקופת התמחות של עד ש

" )ההדגשה  .אף שנרשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים רק לאחר תחילת ההתמחות האמורהללימודיו,  

 אינה במקור( 

הסעיף .7 בשנ  משמעות  רטרואקטיבית  להכיר  הרשם  שעל  מתמחה  תהיא  של  לימודיו    התמחות  בזמן 

התמחותו    האדריכל  אשר כזאת    ,האקדמיים את  וחצי  כהתחיל  סיוםשנה  האקדמיי  בטרם  .  םלימודיו 

, גם אם הדיווח על סיום חובותיו האקדמיות, קרי סיום  אין כל שיקול דעת בענייןלרשם    בהתאם לחוק,

 לימודיו, נעשה לאחר תחילת התמחותו. 

מי שסיים את    ,לחוק  9יכול לדרוש מאדריכל לדווח על סיום לימודיו שכן לפי סעיף    לא   הרשם  , יוערעוד   .8

האדריכלות   מענפי  באחד  עלהבתואר  לימודיו  הממונה,  - מוכר  והשר  גבוהה  להשכלה  המועצה    זכאי ידי 

 . ללא ביצוע פעולת רישום אקטיבית ,להיות רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים

, זכאי להירשם שנה וחצי בטרם סיום לימודיו האקדמייםהתחיל את התמחותו  , אדריכל אשר  לסיכום .9

  ם, בפנקס בהתאם לדיווח המוסד האקדמי לרשם ויש להכיר בתקופה שבין סיום לימודיו למועד הרישו

,  דיןמעבר להוראות הכפי שמורה החוק כאמור לעיל.    , במהלך לימודיו  ה שהתחילהכוללת שנת התמחות  

ב אשר הקדישו את מיטב מרצם וזמנם להתפתחות מקצועית במהלך    ,ם צעיריםאדריכליעשרות  מדובר 

ה על מנת  יין זנע די במתוך הסתמכות בכך שהשקעה זו תוכר כחלק מהתמחותם בהתאם לדין ו  ,לימודיהם

 . לטפל בנושא בהקדם וללא דיחוי נוסף

סיימו את לימודיהם  לפיכך, הרשם הנכבד מתבקש לאשר את תקופת ההתמחות של אותם אדריכלים אשר   .10

ו  כחוק מידי  נוסףבאופן  דיחוי  את    ללא  קיימו  אשר  אדריכלים  לאותם  נוסף  נזק  לגרום  שלא  מנת  על 

 . חובותיהם כדין

יוער, מאחר והרשם הנכבד מכיר את נושא מכתבי מזה מספר חודשים, אבקש את תגובתכם המיידית ולא   .11

 . המשך הטיפול בעניין  ימים ממועד מכתבי זה בטרם אייעץ למרשתי על  7-יאוחר מ

 

 בברכה,

 עו"ד אורי אלדר,

 יועמ"ש התאחדות האדריכלים
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