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 : קיימרידיון בערר צטרף לפונה לבית המשפט העליון בבקשה לה איגוד המתכננים 
 

מך ע"י משרדי  הנת  קמפייןלהשקת  ערר זהמנצלת  התאחדות האדריכלים טוען כי 
מתכנני העיר  מטרה להדיר את ב, , העמידים והמקושרים בישראלולים מהגדאדריכלים 

 מעיסוק בתחום מומחיותם.   והאזור
 

פעולות הנוגעות    . עיצוב האדריכליהתכנון העירוני אינו מתמצה ב , לדברי האיגוד
נחלת מתכנני ערים  הם ש  , רב תחומיים ת ידע והבנה ומחייב ערים ואזורים   כי תכנוןיהלל

חלק בלתי נפרד ממקצוע תכנון הערים   מהוותו  ,ם מיואזורים בעלי השכלה וניסיון מתאי
 והאזורים 

 

המתנהל בבית המשפט  צטרף להליך ת המשפט העליון בבקשה להום לביעתר הי ר.( בישראל )ע.   איגוד המתכננים
 .  ספח בינוי קיימרי( ועניינו השאלה מי רשאי לחתום על נערר  – 1645/20העליון )עע"מ 

 

  מתריע כי למרבה הצער יש מי שמצא לנכון לנצל אתיך, איגוד המתכננים, שפנה להכיר בו כידיד בית המשפט בהל 
 .  רכים שונים לגמרי, לצרשויידי אדריכל -צריך להיות חתום על שנספח בינוי היא  עמדתהר המדינה, שעוער

 

אדריכלים  מך ע"י משרדי הנת קמפיין להשקת    זה הליך מנצלת התאחדות האדריכלים  ,איגוד המתכנניםלטענת  
   תם.מעיסוק בתחום מומחיו מתכנני העיר והאזורמטרה להדיר את ב, בישראלוהמקושרים  , העמידים וליםמהגד

מזה עשרות שנים המקצוע "תכנון  "  :בקשה בשם איגוד המתכננים, שהגיש את העו"ד ומתכנן אשר כהנאלדברי 
ועות אחרים  , השונה ומאובחנת ממקצכפרופסיה העומדת בפני עצמהערים ואזורים" מוכר בעולם כולו וגם בישראל 

קבוע מדיניות ואסטרטגיות לפתרון  שמטרתו ל ים הינו תהליך מורכב, ות או הנדסה. תכנון ערים ואזורל כגון אדריכ
תכנון ערים ואזורים יוצא   .... בעיות מורכבות בתחום העיר והאזור והוא כולל התמחויות רבות בתחומים שונים 

מסיבה זו בארץ ובעולם  ... וב מוצר פיזי.מבט של עיצ  ולא מתוך נקודת   המדיניות הציבוריתמנקודת המבט של 
ברוב המדינות המפותחות בעולם )וישראל ביניהם(   .... כשרת מתכנני ערים ואזוריםלה  ימים מסלולים מיוחדים קי

למצב המשפטי    בהתאם....  הנקראת תכנון ערים ואזורים  , קיימת הכרה ברורה של פרופסיה העומדת בפני עצמה
האדריכלים  הנדסים ותקנות המ ...ר ואזור  לערוך ולהכין תכניות בנין עי רשאים ים ואזורים בישראל הקיים מתכנני ער 

מייחדות את פעולת הכנת תכניות לפי חוק התכנון והבניה לאדריכל רשוי.   אינן 1967-)רישוי וייחוד פעולות(, תשכ"ז 
תוכניות בינוי  חבי( ובהכנת יכי תכנון מר)להבדיל מהל  רישוי בניה יכי על פניהן, תקנות אלו עוסקות אך ורק בהל

להוראות התקנות מחייבת כי ייחוד הפעולות לאדריכלים יוגבל    שנות תכליתיתפרלאור זאת,  ... .טוני ועיצוב ארכיטק
  ,שעניינם הוצאה אל הפועל של תכניות סטטוטוריות מאושרות יישום הוראות תכניות   ,רישוי הבניה אך ורק להליכי 

הערים  ערים ואזורים, אשר הינם חלק בלתי נפרד ממקצוע תכנון   כי תכנוןיהלפעולות הנוגעות ללהבדיל מ
תוכנית עפ"י חוק התכנון   אינהבהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, תוכנית בינוי ועיצוב ארכיטקטוני .  . ..םוהאזורי

לאור   . . יצוב אדריכלי.של הנחיות לע  אשר עניינה אך ורק בפירוט , טוטוריטאשר אין לה מעמד סוהבניה, אלא תכנית 
  , רישוי הבניהייחוד הפעולות לאדריכלים יוגבל אך ורק להליכי  להוראות התקנות מחייבת כי   פרשנות תכליתיתזאת, 

פעולות הנוגעות  להבדיל מ  ,שעניינם הוצאה אל הפועל של תכניות סטטוטוריות מאושרות יישום הוראות תכניות 
   .מקצוע תכנון הערים והאזורים ם, אשר הינם חלק בלתי נפרד מערים ואזורי כי תכנון יהלל

ת  וותכניארציות, מחוזיות ומקומיות מתאר ת ו)לרבות תכניפי חוק התכנון והבניה להכנת תכנית סטטוטורית  
נחלת מתכנני ערים ואזורים בעלי השכלה וניסיון  רך כלל אשר הם בד , רב תחומיים( מחייבת ידע והבנה תומפורט
סביבתיות של   ת חברתיות של תכנון, השפעות נית, כלכלה עירונית, השלכוובכלל זה ידע בגאוגרפיה עירו , מתאים

התכנון העירוני אינו מתמצה בנושא העיצוב  תכנון, פסיכולוגיה, השתלבות התכנון במדיניות התכנונית הכוללת ועוד. 
 . "לאדריכלים ובוודאי שאין הצדקה להגבלת העיסוק בתכנון מרחבי דווקא   האדריכלי 

 

בין תכנית בינוי ועיצוב ארכיטקטוני  אין ספק כי בית המשפט העליון ידע להבחין "גוד המתכננים  אילדברי ועד  
לבין תכנית עפ"י חוק התכנון והבניה. האיגוד מביע צער על ניסיון התאחדות האדריכלים להדיר את מתכנני  

יגוד מביע את אמונו  האהתכנון ובאנשי המקצוע בו.  הערים והאזורים מתחום עיסוקם ולהטיל דופי במינהל  
ם תפקידם במקצועיות וביושרה, להבטחת איכות התכנון המרחבי  המלא בעובדי מינהל התכנון, אשר עושי

 ".  בישראל
 . טרפות צמצ"ב בקשת הה

 

 052-4350351 – איגוד המתכננים דוברת  –בו  נ לפרטים נוספים ניתן לפנות אל אורית 


