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* התשנ"א1991 ,(4 מס' (תיקון והאדריכלים המהנדסים חוק

2 סעיף העיקרי),תיקון החוק  (להלן 1 התשי"ח1958 והאדריכלים, המהנדסים לחוק 2 בסעיף האמור .1
יבוא: ואחריו (א) יסומן

או אדריכל או מהנדס התואר את אדם ישא לא (ג), קטן סעיף להוראות בכפוף "(ב)
אם אלא כאדריכל או כמהנדס אדם יתחזה ולא להטעות, כדי עד להם הדומה תואר כל

האמור בפנקס להירשם זכאי שהוא או והאדריכלים, המהנדסים בפנקס רשום הוא כן
.(2) או 9(א)(1) סעיף מכוח

כאמור תואר כולל שכינויו תפקיד כעובד, הממלא מוסמך, טכנאי או הנדסאי (ג)

בו השתמש אם אולם כאמור, התפקיד בכינוי להשתמש רשאי יהא (ב), קטן בסעיף
מוסמך" "טכנאי או "הנדסאי" המלים את התפקיד כינוי ליד או שמו ליד יציין בכתב

להסמכת שהרשות מי  מוסמך" "טכנאי או "הנדסאי" זו, פסקה לענין הענין: לפי
והתרבות החיוך משרד והרווחה, העבודה משרד מנציגי המורכבת וטכנאים הנדסאים

בו הכירה המוסמכים, והטכנאים ההנדסאים רוב את המייצג העובדים וארגון
המוסמכים והטכנאים ההנדסאים בפנקס רשום והוא מוסמך כטכנאי או כהנדסאי

". והרווחה העבודה במשרד המתנהל

3 סעיף תיקון העיקרי לחוק 3 בסעיף . 2

יבוא: (2) פסקה במקום (1)

אוניברסיטת של אחד נציג לישראל, טכנולוגי מכון הטכניון נציגי שני (2)"

". בנגב גוריון בן אוניברסיטת של אחד ונציג תלאביב

יבוא: (4) פסקה במקום (2)

לשכת המלצת פי על השר שימנה ואדריכלים מהנדסים תשעה (4)"

ובלבד בישראל, הטכנולוגיים במקצועות והאקדמאים האדריכלים המהנדסים,
של ביותר הגדול המספר את לייצג האמורה הלשכה חדלה השר לדעת שאם

בעיקר המייצג ארגון המלצת פי על והאדריכלים, המהנדסים בפנקס הרשומים
של ביותר הגדול המספר חבריו עם נמנה השר שלדעת ואדריכלים, מהנדסים

". האמור בפנקס הרשומים ואדריכלים מהנדסים

9 סעיף תימחק.תיקון  (5) פסקה העיקרי, לחוק 9(א) בסעיף . 3

11 סעיף יבוא:תיקון ולפניו (ד) יסומן (ג) קטן סעיף העיקרי, לחוק 11 בסעיף . 4

בתקנות לקבוע רשאי הכנסת, של והרווחה העבודה ועדת באישור השר, (1) "(ג)

ונסיונו כשירותו הוכחת זה ובכלל (א) קטן בסעיף כאמור הרשיון למתן תנאים
או בחינות של בדרך שתיעשה יכול כאמור הוכחה הרשיון? מבקש של בעבודה

או לאחריה, ובין (ב) קטן בסעיף כאמור הרישום בתקופת בין שביצע, עבודות

שיקבע. כפי הכל אחרת, דרך בכל או שלהם שילוב של בדרך

על והאדריכלים, המהנדסים כלל על שיחולו יכול (1) פסקה לפי תקנות (2)
". האדריכלות או ההנדסה מענפי ענף על או מהם סוגים
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יבוא: העיקרי לחוק 11 סעיף אחרי . 11א5 סעיף הוספת

לקבוע"אגרה רשאי הכנסת, של והרווחה העבודה ועדת באישור השר, א. 11
של סוגים לקבוע הוא ורשאי (ג), 11 בסעיף כאמור בחינה בעד אגרה בתקנות

". מתשלומה פטורים שיהיו אדריכלים או מהנדסים

יבוא: העיקרי לחוק 14 סעיף במקום .614 סעיף החלפת

חדשים;"עונשין ששה מאסר  דינו , 12 או 11(ד) ,2 סעיפים על העובר (א) . 14

". קנס  דינו , 13 סעיף על העובר (ב)

 העיקרי לחוק 16 בסעיף . 7

אתיקה"; "ועדת יבוא "ועדה" במקום (א), קטן בסעיף (1)

אתיקה"; "ועדת יבוא "ועדה" במקום (ב), קטן בסעיף (2)

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (3)

סדרי כתקנות לקבוע רשאי המשפטים, שר עם התייעצות לאחי השר, "(ג)

החלטותיה; ולמתן לדיוניה מועדים קביעת לרבות אתיקה, ועדת לפני בדיון דין
נקבעו שלא ככל בפניה הדין סדרי את לעצמה לקבוע רשאית אתיקה ועדת

". כאמור בתקנות

16 סעיף תיקון

האתיקה". "ועדת יבוא "המועצה" במקום מקום, בכל העיקרי, לחוק 17 בסעיף .817 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 18 בסעיף .9

יבוא "הועדה" ובמקום אתיקה" "לועדת יבוא "לועדה" במקום מקום, בכל (1)
האתיקה"; "ועדת

יבוא: (ג) קטן סעיף במקום (2)

17 סעיפים לפי האתיקה ועדת סמכויות יהיו עליה חל זה שסעיף בחקירה "(ג)
". (א) קטן בסעיף כאמור בהרכב אתיקה ועדת בידי ו19

18 סעיף תיקון

אתיקה". "ועדת יבוא "המועצה" במקום העיקרי, לחוק 19 בסעיף . 1019 סעיף תיקון

"18 סעיף לפי ועדה או 17 סעיף לפי המועצה, "החליטה במקום העיקרי, לחוק 20 בסעיף . 11

המלצת פי "על יבוא שנתקבלה" המועצה המלצת פי "על ובמקום אתיקה", ועדת "החליטה יבוא

ושנתקבלה". המועצה עלידי זה לענין שנתמנתה אתיקה ועדת

20 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 20 סעיף אחרי . 20א12 סעיף הוספת

למעט"ערעור , ו19 18 , 17 בסעיפים כאמור האתיקה ועדת של החלטה (א) 20א.
יאוחר לא מחוזי, משפט בית לפני לערעור ניתנת נזיפה, או התראה על החלטה
לאחר או המערער, בפני ניתנה אם ההחלטה שניתנה לאחר השלושים מהיום

בפניו. שלא ניתנה אם ממנה העתק לו שהומצא

ועדת של החלטה ביצוע עיכוב על להחליט רשאי המשפט בית (ב)
המערער. בקשת פי על אתיקה

מאלה: אחת לעשות המשפט בית רשאי בערעור להכריע בבואו (ג)

את לשנות מקצתו, או כולו הערעור את לדחות או לקבל (1)

או במקומה, אחרת ולתת לבטלה או האתיקה ועדת של ההחלטה

האתיקה; בועדת חוזר לדיון הוראות עם ההחלטה את להחזיר



תחילה

לתיתה. מוסמכת היתה האתיקה שועדת החלטה כל ליתן (2)

את בתקנות לקבוע השר, עם התייעצות לאחר רשאי, המשפטים שר (ד)
". אתיקה ועדת של החלטה ביצוע לעיכוב בבקשה וכן בערעור הדין סדרי

פרסומו. מיום חדשים שלושה בתום זה חוק של תחילתו . 13
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