חוק המהנדסים

והאדריכלים )תיקון מס',(3תשל"ז* 1976

בסעיף ) 16א( לחוק המהנדסים והאדריכלים ,תשי"ח)1 1958להלן  החוק העיקרי(,
,1
אחרי "שנתחייב כדין על עבירה שיש בה קלון" יבוא "או על עבירה לפי פרק י' לחוק
התכנון והבניה ,תשכ"ה ,21965שקבע שר העבודה לענין זה כאישור ועדת העבודה של
הכנסת".

תיקון מעיף 16

)א( האמור בסעיף  17לחוק העיקרי יסומן )א( ,פסקאות ) (3ו) (4בו יסומנו כסדרן
.2
) (4ו) (5ולפניהן יבוא;
") (3קנס בשיעור שלא יעלה על הקבוע בתקנות;" .

תיקון סעיף 17

)ב(

אחרי סעיף קטן )א( האמור יבוא:
")כ( החליטה המועצה על התליית תעודה או הפסקת הרישום
כאמור בסעיף קטן )א( )להלן  התליה( ,רשאית היא להורות באותה
החלטה שההתליה תהא על תנאי ,כולה או מקצתה.
)ג( הוחלט על התליה על תנאי ,לא תבוצע ההתליה אלא אם
הנידון עבר ,תוך תקופה שנקבעה בהחלטה ושלא תפחת משנה אחת ולא
תעלה על שלוש שנים )להלן  תקופת התנאי( ,אחת העבירות כאמור
בסעיף ) 16א( שנקבעה בהחלטת המועצה ,והמועצה מצאה אותו אשם
בעבירה כזאת )להלן  עבירה נוספת( תוך תקופת התנאי או לאחריה;
היתה העבירה הרשעה כעבירה פלילית ,אין נפקא מינה אם ההרשעה
היתה תוך תקופת התנאי או לאחריה ,ובלבד שהעבירה הפלילית בוצעה
תוך תקופת התנאי.

* חוק זה וחוק ויישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )תיקון מס'  ,(4תשל"ז ,1976נתקבלו בכנסת ביום כ"ט
בכסלו תשל"ז ) 21בדצמבר  (1976בעקבות הצעת חוק התכנון הבניה )תיקון מס'  ,(10תשל"ז ,1976ובמקומה;
הצעת ההוק האמורה ודברי הסבר פורסמו בה"ח  , 1262תשל"ז ,עמ' . 16
 1ס"ח תשי''ח ,עמ'  ; 108תשכ"ה ,עמ'  ;126תשל"ב ,עמ' . 118
 2ס"ח תשכ"ה ,עמ' 307.

*

)ד( תקופת התנאי תתחיל מיום שהודע לנידון על החלטת המועצה,
זולת אם המועצה בתנה הוראה אחרת.
)ה( קביעת העבירות הנוספות יכול שתהא בציון מסוג של עכירות
או בפירוט עכירות מסויימות ,אם דרך תיאורן ואם דרך איזכור הוראות
חוק; אוזכרה הוראת חוק והיא בוטלה לאחר מכן והוראה אחרת באה
במקומה ,יראו את החלטת המועצה כמאזכרת את ההוראה האחרת.
)ו( החליטה המועצה על התליה בשל עבירה נוספת ,לא תורה
שההתליה תהיה כולה על תנאי.
)ז( מי שנידון להתליה על תנאי ונמצא אשם בשל עבירה נוספת,
תצווה המועצה על ביצועה של ההתליה.
)ח( מצאה המועצה את הנידון אשם כעבירה נוספת ולא החליטה
בשל אותה עבירה על התליה ,רשאית היא ,מטעמים שיירשמו ,על אף
האמור כסעיף קטן )ז( וכמקום לצוות על ביצועה של ההתליה ,לצוות
על הארכת תקופת התנאי לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים ,אם
שוכנעה שבנסיבות הענין לא יהא זה צודק לבצע את ההתליה על תנאי.
)ט( לא תשתמש המועצה כסמכות לפי סעיף קטן )ח(
בהחלטתה הראשונה שבה מצאה את הנידון אשם כעבירה נוספת ".
הוספת סעיף 19א

3

.אחרי סעיף  19לחוק העיקרי יבוא:

"הודעה על
הרשעה בפלילים

החילה

.4

אלא

תחילתו

19א .בית משפט שהרשיע מהנדס או אדריכל בעבירה פלילית ,לרבות
בית משפט שדחה ערעור על הרשעה כאמור ,כולו או מקצתו ,ימציא
למועצה באמצעות היועץ המשפטי לממשלה העתק מפסק הדין; שר
המשפטים רשאי לקבוע כצו סוגי עבירות שלגביהן לא יחול סעיף זה ".
של סעיף  3היא בתום ששים יום מיום פרסומו של חוק זה.
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