
 ועדת ההסמכה  להנדסאים וטכנאים מוסמכים 
 רשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים

  4נספח מס'  – 41-1-05חוזר מנהל מה"ט 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

           לשימוש המשרד   

 מס' סידורי ________                                                                                                             

 לכבוד 
 רשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים 

 המחלקה לרישום הנדסאים וטכנאים מוסמכים
 שרה בטכנולוגיה ובמדעהמכון הממשלתי להכ -מה"ט 

 98513ת.ד.  68דרך מנחם בגין 
 8498554אביב  -תל

 
 הנדון: בקשה לרישום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים

 
 בהתאם( Xאני מבקש להרשם  במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים  כמצוין להלן: )יש לסמן    .א

  _______________ במרשם ההנדסאים במדור  ים מוסמכים במדור ___________במרשם טכנא 

 )יש לצרף צילום תעודת זהות(פרטים אישיים:   .ב

 שם משפחה _______________ 
 

          שם פרטי _______________ ת.ז

  
 מין: זכר / נקבה   )יש להקיף בעיגול( 

 
 ________ /_______ /תאריך לידה: )שנה/ חודש/יום( _______ 

 כתובת:   .ג

 _________________________ מס' בית ______ מס' דירה ______  ת.ד. _____________ רחוב ____ 

 עיר/ישוב _____________________     מיקוד _______________

 טלפון נייד ________________ טלפון עבודה _________________ טלפון בית __________________ 

 _____________________ תפקיד _______________________מקום עבודה נוכחי _____________  .ד

 בהתאם( Xלצורך הרישום מצ"ב צילום/מקור של המסמכים המצוינים להלן: )יש לסמן   .ה

  _____________________ תעודת הנדסאי  במגמה ___________________  מגמת משנה 

  מחות ___________________תעודת טכנאי מוסמך במגמה ____________________  הת 

  .תעודות מחו"ל המעידות על השכלה רלוונטית לצורך רישום במרשם 

)רישום  41-1-05ידוע לי כי  צילום של מסמכים מחייב אישור כי הם זהים למקור כאמור בחוזר מנהל מה"ט  
 במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים( המפורסם באתר מה"ט.

 בהתאם( X)יש לסמן הרשעה פלילית    .ו
 

  .הריני מצהיר/ה כי לא הורשעתי בעבירה פלילית כלשהי בארץ או בחו"ל 

 ( .יש לצרףהורשעתי בעבירה פלילית כלשהי בארץ או בחו"ל   .)העתק כתב  האישום, הכרעת הדין וגזר הדין 
והטכנאים      פי חוק ההנדסאים -אני מסכים/ה כי משטרת ישראל תעביר לוועדת ההסמכה הפועלת על

את הרישומים המנוהלים על שמי במאגר מידע הפלילי  שבמשטרת ישראל בהיקף       2542-המוסמכים, תשע"ג
, לצורך בחינת בקשתי להירשם במרשם ההנדסאים      4364 -פי חוק המרשם הפלילי, התשמ"א-המגיע לה על

 ידה.-והטכנאים המוסמכים, זאת באם תתבקש על 
כלשהו שלאחר מתן הצהרה זו שינוי כלשהו בנתונים עליהם הצהרתי, אודיע על כל שינוי  היה ויחול במועד

 כאמור מיידית לוועדת ההסמכה.
 

הריני מצהיר/ה שכל תשובותי בטופס זה  תואמות את האמת וידוע לי כי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים   .ז
 בחוק על כל רישום כוזב שערכתי בטופס זה.

 
 

 _______  שם המבקש/ת: _____________________ חתימה: _________________  תאריך: ______ 
 


