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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

ם (תיקון מס׳ 3), תשל״א-1971 כלי  חוק המהנדסים והאדרי

 תיקון סעיף 9 1. בסעיף 9 לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח-1958 *, אחרי פסקה (5) יבוא:

 ״(6) מי שעבד כמהנדס או כאדריכל במדינת חוץ באחד
 מענפי ההנדסה או האדריכלות והוכיח להנחת דעתו של
 חבר בוחניו, בתנאים קז3קב«ו בתקנות, שעבד כאמור ושיש
 לו הכשרה מתאימה לעסוק כמהנדס או כאדריכל בישראל,
 ובלבד שהגיש בקשה לרישומו בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 תוך שנה מיום שנעשה לראשונה תושב ישראל; שר העבודה

 ימנה את חבר הבוחנים לאחר התייעצות במועצה.״

 הוראת מעבר 2. מי שנעשה לראשונה תושב ישראל לאחר פרסום ההודעה ברשומות שנפתח המדור

 לענף ההנדסה או האדריכלות שבו הוא מבקש להירשם ולפני תחילתו של חוק זה, יחולו
 י עליו הוראות חוק זה כאילו נעשה לראשונה תושב ישראל ביום תחילתו.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בפנקס לאחר שיוכיח את הכשרתו בפני חבר בוחנים
 מיוחד, ובלבד שיגיש את בקשתו תוך שנה מיום שנעשה

 לראשונה תושב ישראל.

 יש בארץ מספר עולים — מהנדסים ואדרי
' * כלים— שהיו יכולים ליהנות מההוראה ' *  ך
 שבסעיף 1 ולהירשם בפנקס אילו היא היתה בתוקף בזמן
 עלייתם, ואולם מאחר שעברה כבר למעלה משנה מאז
 נעשו תושבי ישראל לא יוכלו להיעזר בהוראה זו גם
 לאחר שתתקבל. הדבר יגרום כמובן עוול לאנשים אלה.
 מוצע איפוא לקבוע, כי מהנדס או אדריכל שעלה לפגי
 תחילתו של התיקון המוצע, ואחרי שנפתח המדור בפנקס
 המהנדסים שבו הוא מבקש להירשם, יראו אותו כאילו
 נהיה לראשונה תושב ישראל ביום תחילתו של החוק
 המוצע, וכך יוכל לבקש רישום בפנקס תוך שנה מיום

 תחילתו של החוק.

 סעיף 9 לחוק המהנדסים והאדריכלים,
^ * תשי״ח—1958 1, קובע את התנאים לרישום  ס

 בפנקס המהנדסים והאדריכלים. לפי סעיף זה הרישום
 מותנה בעיקרו בהצגת תעודה מתאימה מאת הטכניון -
 מכון טכנולוגי לישראל או ממוסד אחר להשכלה גבוהה
 שהוכר לענין זה על ידי שר העבודה לאחר התייעצות
 במועצת ההנדסה והאדריכלות, או תעודה המעידה על
 חברות באיגוד מהנדסים או אדריכלים שהוכר כאמור.
 לפיכך, עולים חדשים המגיעים ארצה זכאים להירשם
 בפנקס רק אם יש בידם תעודה כנדרש בסעיף 9 האמור.
 חלק מהעולים שעבדו בארצות מוצאם כמהנדסים וכ־
 אדריכלים אין באפשרותם, מסיבות שונות, להמציא
 תעודות כאמור, והדבר גורם קשיים רבים בקליטתם

 בעבודה בישראל.

 כדי לעודד עלייתם של עולים—מהנדסים ולהקל על
 קליטתם, מוצע בזח לאפשר למהנדס עולה להירשם

 1 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 108; ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 126; ה״ח 837, תשכ״ט, עמ׳ 251.
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