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קובל/ת ועדת האתיקה של יווח על הרשעת מהנדס או אדריכל לד 10.5

 המהנדסים והאדריכלים

 :קובע 1חוק המהנדסים והאדריכליםא ל19סעיף  .1

משפט אדריכל בעבירה פלילית, לרבות בית בית משפט שהרשיע מהנדס או "

ימציא למועצה באמצעות שדחה ערעור על הרשעה כאמור, כולו או מקצתו, 

; שר המשפטים רשאי לקבוע בצו הדיןמשלה העתק מפסק טי למהיועץ המשפ

 ."סוגי עבירות שלגביהן לא יחול סעיף זה

 –א לחוק(, תשל"ז 19לצו המהנדסים והאדריכלים )עבירות שלגביהן לא יחול סעיף  1סעיף  .2

 , קובע: 1977

 א לחוק לא יחול לגבי עבירות מסוגים אלה: 19"סעיף 

  חטאים; (1)

 עבירות קנס; (2)

, 11, 8)ב(, 3, למעט תקנות 1961 –על תקנות התעבורה, תשכ"א  עבירות (3)

 )ב(. 271, 208)ג(, 174, 146, 144, 26

עבירות על חוק עזר של רשות מקומית, למעט עבירות בשל פעולות  (4)

 "הטעונות רשיון, רשות או היתר.

 

 – )א( לתקנות המהנדסים והאדריכלים )סדרי דין בדיון לפני ועדת האתיקה(, תש"ס2סעיף  .3

 , קובע: 1999

דין עובד משרד ך נאשם(, תובא בפני עור -לונה נגד מי שרשום בפנקס )להלן ת"

העבודה והרווחה, שהיועץ המשפטי של אותו משרד הסמיכו, או בפני עורך דין 

 "קובל(. -אחר שהיועץ המשפטי הסמיכו לענין מסוים )להלן 

שהופיע בתיק תובע  יגיע במהירות האפשרית לקובל ועדת האתיקה,  ק הדיןכדי לוודא שפס .4

יעביר את  ,לצו 1בעבירה שאינה מן העבירות שנקבעו בסע'  בו הורשע מהנדס או אדריכל,ש

 . מהנדסים והאדריכליםועדת האתיקה של הת /קובלבמישרין להמרשיע פסק הדין 

                                                 
 .108ס"ח , 1958-חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח  1
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  – נדסה ואדריכלות הםהמועצה להוועדת האתיקה של קובל/ת פרטי ההתקשרות עם  .5

)מזכירות וועדת טל. . 03-7347087טל. )משרד הקובלת(:  ;, תל אביב53כתובת: רח' סלמה 

 .02-6662338האתיקה בירושלים(: 


