
    
 

 
 

                                                                                                                  
                                                                             

 

 

 

 |www.molsa.gov.il עיסוקים, היחידה לרישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים |  האגף לאסדרת

 08:00-16:00ה', -מענה טלפוני: א' ,02-6662944, פקס 02-6662540טל' 

 9139102, ירושלים 39255, קריית הממשלה, ת"ד 5בנק ישראל 

 

 

 רשימת מוסדות מוכרים לעניין רישום מהנדסים ואדריכלים
 

 13.06.2021תאריך עדכון: 
 

 אורט בראודה
תאריך ההכרה )זכאים להרשם בוגרים  שם המסלול

 לימודים ממועד המצויין(שסיימו 
 סטטוס

 מוכר 1/1997 הנדסת תעשיה וניהול
  1/1997 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

 מוכר
 מוכר 1/1997 ביוטכנולוגיה  -הנדסת כימיה 
 מוכר 1/1997 הנדסת מכונות
 מוכר 2005ממרץ  הנדסת תוכנה

 מוכר 2007מיולי  הנדסת מערכות מידע
 
 

 להנדסה ירושליםעזריאלי מכללה אקדמית 
תאריך ההכרה )זכאים להרשם בוגרים  שם המסלול

 שסיימו לימודים ממועד המצויין(
 סטטוס

 מוכר  2005מיוני  הנדסת תעשיה וניהול
 מוכר 2005מיוני  הנדסת אלקטרוניקה

 מוכר  2003 הנדסת חומרים 
 מוכר  2003 הנדסת תוכנה

 מוכר 2012 הנדסה פרמצבטית
 מוכר   2015ספטמבר  הנדסת מכונות 

 

 המכללה האקדמית להנדסה בנגב "סמי שמעון"
תאריך ההכרה )זכאים להרשם בוגרים  שם המסלול

 שסיימו לימודים ממועד המצויין(
 סטטוס

 מוכר  BTEC 1999, 2004מיוני  הנדסת תעשיה וניהול
 הנדסת 

 חשמל אלקטרוניקה
  2004ממאי 

 מוכר
 מוכר 2004מפברואר  הנדסה כימית
 מוכר 2005מאפריל  הנדסת תוכנה

 מוכר 2012 הנדסת מכונות 
 מוכר 1999 מבנים –הנדסה אזרחית 
 מוכר  2019אוקטובר  תחבורה  –הנדסה אזרחית 
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 רופין
תאריך ההכרה )זכאים להרשם בוגרים  שם המסלול

 שסיימו לימודים ממועד המצויין(
 סטטוס

 
 הנדסת תעשיה וניהול

  2005מיוני 
 מוכר 

 הנדסת 
 חשמל אלקטרוניקה

  2005מפברואר 
 מוכר

 
 הנדסה מחשבים

  2006מאי 
 מוכר 

 מוכר   2013 הנדסה רפואית 
 אלקטרוניקה והנדסת מחשבים

)בשנים קודמות לפני רופין הייתה 
 שלוחה של קובנטרי באנגליה(

 מוכר אלקטרוניקה והנדסת מחשבים 

 

 המכללה האקדמית להנדסה בת"א "אפקה"
תאריך ההכרה )זכאים להרשם בוגרים  המסלולשם 

 שסיימו לימודים ממועד המצויין(
 סטטוס

 הנדסת 
 חשמל אלקטרוניקה

2002  
 מוכר

 מוכר 2012 הנדסת תעשייה וניהול
 מוכר 2012 הנדסה רפואית

 
 הנדסה מכונות ומערכות

 
 2004מאפריל 

 
 מוכר

 
 הנדסת תוכנה

  2005מאפריל 
 מוכר 

 

 "שנקר"
תאריך ההכרה )זכאים להרשם בוגרים  המסלולשם 

 שסיימו לימודים ממועד המצויין(
 סטטוס

 מוכר 1998 הנדסת תעשיה וניהול
 

 הנדסת אלקטרוניקה
  2005מאפריל 

 מוכר
 

 הנדסת פלסטיקה
2001  

 מוכר
 

 הנדסה כימית
2001  

 מוכר 
 

 הנדסת תוכנה
  2006ממרץ 

 מוכר 
 מוכר 1992 הנדסת טקסטיל
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 שומרון אוניברסיטת אריאל ב
תאריך ההכרה )זכאים להרשם בוגרים  שם המסלול

 שסיימו לימודים ממועד המצויין(
 סטטוס

 הנדסת 
 חשמל אלקטרוניקה

 1997  
 מוכר

 מוכר 1997 הנדסה כימית
 מוכר  1999  הנדסת תעשיה וניהול

 
   2006מיוני  הנדסת מכונות ומכטרוניקה

 מוכר
 מוכר 2000 מבנים/הנדסה אזרחית

 מוכר 2004 ארכיטקטורה
 מוכר  2018אוקטובר  הנדסה אזרחית /ניהול הבנייה  
 

 בי"ס גבוה לטכנולוגיה ירושלים/ מרכז האקדמי לב לטכנולוגיה ומדעים ירושלים 
 (10.4.2014)שינה את שמו מיום 

בוגרים  תאריך ההכרה )זכאים להרשם שם המסלול
 שסיימו לימודים ממועד המצויין(

 סטטוס

 מוכר 1992  אלקטרואופטיקה -הנדסת פיזיקה
 מוכר  2002 הנדסת תעשיה וניהול

  
 מוכר  1992 הנדסת אלקטרוניקה

 מוכר  1992  תוכנה -הנדסת  מחשבים  
 מוכר  2017אוקטובר  הנדסת חשמל 

 מוכר 2002מיולי  הנדסה רפואית
 

 הירדןכנרת עמק 
תאריך ההכרה )זכאים להרשם בוגרים  שם המסלול

 שסיימו לימודים ממועד המצויין(
 סטטוס

 מוכר 2008מינואר  חשמל ואלקטרוניקה
 מוכר 2013השלמת לימודים למהנדס דצמבר  חשמל )זרם חזק(

 מוכר  2010 הנדסת מערכות מידע 
 מוכר   2012 הנדסת איכות ואמינות באלקטרוניקה 

 מוכר   2014 הנדסת תעשיות מים 
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 מכון טכנולוגי חולון
תאריך ההכרה )זכאים להרשם בוגרים  שם המסלול

 שסיימו לימודים ממועד המצויין(
 סטטוס

 מוכר 1996 חשמל ואלקטרוניקה
 מוכר   2021יולי  תעשייה וניהול 

 

 אילן-אוניברסיטת בר
תאריך ההכרה )זכאים להרשם בוגרים  שם המסלול

 שסיימו לימודים ממועד המצויין(
 סטטוס

הנדסת חשמל: תקשורת, אלקטרו 
 אופטיקה, אלקטרוניקה

 מוכר 2009

 מוכר 2009 מחשבים 
 

 האוניברסיטה העברית
תאריך ההכרה )זכאים להרשם בוגרים  שם המסלול

 שסיימו לימודים ממועד המצויין(
 סטטוס

 מוכר 2004משנת  תוכנה –מחשבים 
-מיקרו/אופטו –מחשבים 

 אלקטרוניקה
 מוכר 6/2011

 

 אוניברסיטת ת"א
תאריך ההכרה )זכאים להרשם בוגרים  שם המסלול

 שסיימו לימודים ממועד המצויין(
 סטטוס

 מוכר  כל המסלולים בהנדסה ואדריכלות

 

 ויצו חיפה
תאריך ההכרה )זכאים להרשם בוגרים  שם המסלול

 שסיימו לימודים ממועד המצויין(
 סטטוס

 מוכר 2007 ארכיטקטורה
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 המכללה האקדמית באשדוד
תאריך ההכרה )זכאים להרשם בוגרים  שם המסלול

 שסיימו לימודים ממועד המצויין(
 סטטוס

 מוכר 2003משנת  הנדסת מחשבים
 מוכר 2003משנת  הנדסת חשמל

 מוכר 2003משנת  הנדסת תעשייה וניהול
 

 טכניון
להרשם בוגרים תאריך ההכרה )זכאים  שם המסלול

 שסיימו לימודים ממועד המצויין(
 סטטוס

 מוכר  כל המסלולים בהנדסה ואדריכלות

 

 אוניברסיטת באר שבע
תאריך ההכרה )זכאים להרשם בוגרים  שם המסלול

 שסיימו לימודים ממועד המצויין(
 סטטוס

 מוכר  כל המסלולים בהנדסה ואדריכלות

 מוכר  2019אוקטובר  הנדסת קרקע וביסוס 
 

 האוניברסיטה הפתוחה
תאריך ההכרה )זכאים להרשם בוגרים  שם המסלול

 שסיימו לימודים ממועד המצויין(
 סטטוס

 מוכר 1/2011 הנדסת תעשייה וניהול
 

 בצלאל
תאריך ההכרה )זכאים להרשם בוגרים  שם המסלול

 שסיימו לימודים ממועד המצויין(
 סטטוס

 מוכר 2000 אדריכלות
 
 

 לימוד בחו"למוסדות 
 

 INTERNATIONAL"ככלל, רשימת המוסדות המוכרים לרישום בחו"ל מפורסמים בספרות המקצועית "

HANDBOOK OF UNIVERSITIES 
עם זאת, כל בקשה לרישום תבדק באופן פרטני בהתאם לקריטריון הקבוע בחוק המהנדסים והאדריכלים 

 .1958-התשי"ח
 

 


