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     לכבוד

 אורנה ברביבאי)אלוף במיל.( גב' 

 שרת הכלכלה והתעשיה 

 

 , כבוד השרה
 

 ניסיון לפגיעה בחופש העיסוק של מתכנני הערים והאזורים בישראל הנדון: 

 27/01/2022מכתבנו מיום סימוכין:                   

   27/02/2022דרת עיסוקים מיום  אגף בכיר לאס תמכתבה של מנהל סימוכין:                  

 

מיום   .1 אליך  למכתבי  על  27/01/2022בהמשך  שמונתה  ועדת משנה  של  כוונה  מועצת -בדבר  ידי 

אלי   הועברה  והאזורים,  הערים  תכנון  בתחום  פעולות  של  בהסדרה  לדון  והאדריכלות  ההנדסה 

 התייחסות גב' מיכל אבגנים, מנהלת אגף בכיר לאסדרת עיסוקים. 

 

הצער, .2 מיום    איןהתייחסות  ב  למרבה  במכתבי  שהועלו  לטענות  מקרה    27/01/2022מענה  ובכל 

. בהתייחסות זו נכתב כי בסמכות בישראל  מקובל על איגוד המתכננים  ואיננהאמור בהתייחסות זו  

"נושא זהסמועצת ההנד וכי  ואדריכלים"  נושא הקשור למהנדסים  "בכל  לדון  והאדריכלות  )לא ה   "

 מוסמכים לערוך ולהגיש תב"ע". הלאדריכלים" מכיוון שהם "  גם קשורברור איזה נושא( " 

 

המהנדסים  .3 בחוק  קבועות  והאדריכלות  ההנדסה  מועצת  סמכויות  הקודם,  במכתבי  כאמור 

לרישום   הנוגעים  לנושאים  ביחס  ורק  אך  לשרה  לייעץ  מוסמכת  והיא  של והאדריכלים  ורישוי 

ואדריכלים פעולות  מהנדסים  לייחוד  הנוגע  בכל  בלבדבתחו.  והאדריכלות  ההנדסה  מוסמכת   ם 

 . לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים הועדה המשותפתלייעץ לכבוד השרה רק 

 

שאיננו   .4 נפרד  מקצוע  הינו  ואזורים  ערים  אדריכלותתכנון  ואיננו  שישנם  הנדסה  העובדה   .

)והם   העוסקים    מיעוטאדריכלים  האדריכלים(  הערים  גםמבין  תכנון  לעי  ,בתחום  סוקם בנוסף 

וייחוד    ,באדריכלות ההכשרה  בתנאי  לעסוק  והאדריכלות  ההנדסה  מועצת  את  מסמיכה  איננה 

 . שאיננו הנדסה ואיננו אדריכלותתכנון הערים והאזורים, פעולות במקצוע 

 

חברים    ,יוזכר .5 והאדריכלות  ההנדסה  ואדריכליםשבמועצת  מהנדסים  כלשהו    רק  ייצוג  בה  ואין 

ואזורים  .ותלמתכנני האקדמיבנ.  ערים  נציגי  גם  הם    הוסף,  והאדריכלות  ההנדסה  במועצת 

ערים   לתכנון  הנפרדים  הלימודים  ממסלולי  ולא  בלבד  ולהנדסה  לאדריכלות  הלימודים  ממסלולי 

 ואזורים. 

 

שמוע .6 הדעת  על  יעלה  פעולות  צלא  ולייחוד  להכשרה  בתנאים  תדון  והאדריכלות  ההנדסה  ת 

דין, דיפלומטיה  במקצועות אחרים שאינם מיוצגים במועצה כגון ייעוץ סביבתי, עריכת  או    כלכלה, 
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ואין שונה מאדריכלות או הנדסה  ואזורים הינו מקצוע נפרד ותכנון ערים  גם מקצוע  ראיית חשבון.  

 .בו בכדי להפוך אותו לחלק ממקצוע האדריכלותגם בעובדה שחלק מהאדריכלים עוסקים 

 

דון בשאלה מי מוסמך לעסוק כלות תהדעת שמועצת ההנדסה והאדרימתקבל על  קל וחומר שלא   .7

איגוד המתכננים בישראל, תוך מינוי נציגי ללא מעורבות מלאה של  במקצוע תכנון הערים ואזורים  

מלאיםהאיגוד   בנושאובו  כחברים  הדנה  ממשלתיים  עדה  לגורמים  המלצותיה  איגוד  ומגישה   .

הינו   בישראל  מזה  המתכננים  הפועל  מקצועי  מללמעארגון  מתכנניו  םשני  55-ה  את   .ות מייצג 

כולל הכנה ועריכה של תכניות לפי חוק התכנון )הערים והאזורים העוסקים בתכנון ערים ואזורים  

ווהבניה מתכנני(  את  לקידום    .ותמייצג  הנוגע  בכל  ממשלתיים  גופים  ובפני  הכנסת  בפני  הערים 

 .המקצוע ולחקיקה הנוגעת למקצוע

 

יו"ר התאחדות האדריכלים, אשר בימים אלו וקא  משום מה דוחבר    " עדת המשנהווב" העובדה ש .8

לבג"צ   עתירה  והאזוריםכההגישה  הערים  תכנון  מקצוע  של  קיומו  בעצם  את    ופרת  מכנה  ואף 

כ"מתחזים"  והאזורים  הערים  ממש!!!(  מתכנני  שאיננה )כך  בוודאי  זו  ועדה  כי  למסקנה  מביאה   ,

 ערים.  יכולה להמליץ על דבר ביחס להסדרת העיסוק במקצוע תכנון ה

 

לאור חשיבות הדבר והמתקפה חסרת התקדים על עצם קיומו של מקצוע תכנון הערים ועל חופש   .9

בישראל ערים  מתכנני  אלפי  של  תקיים    ,העיסוק  השרה  כבוד  כי  נוספת  פעם  מבקשים  אנו 

בישראל איגוד המתכננים  נציגי  פגישה עם  על   בדחיפות  ואמיתי  מידע מלא  בכדי לתת לשרה 

 .ים והאזורים בישראל ובעולםמקצוע תכנון הער

 

לעדכ .10 אבקש  כן,  בדרישה    נךכמו  לממשלה  המשפטית  ליועצת  פנה  בישראל  המתכננים  איגוד  כי 

נתן ילהבהיר למועצת ההנדסה והאדריכלות כי היא פועלת בחוסר סמכות. נבקש כי לכל הפחות ת

 עדת המשנה לא תפעל עד לקבלת מענה מהיועצת המשפטית לממשלה.והוראה שו

 

 בכבוד רב,                               

                                                                                         
      
 
 

 גבריאלי, מתכננת ערים ואזורים תמי 
 איגוד המתכננים בישראל משותף של יו"ר 

 העתקים:

 ממשלה  מיארה, היועצת המשפטית ל-עו"ד גלי בהרב

 לאסדרת עיסוקים, משרד הכלכלה והתעשייה גב' מיכל אבגנים, מנהלת אגף בכיר 

 גב' תאיר איפרגן, הממונה על זרוע העבודה, משרד הכלכלה והתעשיה 

 מתכננת ערים דלית זילבר, מנכ"לית מינהל התכנון, משרד הפנים

 ם בישראל ניעו"ד ומתכנן ערים אשר כהנא, איגוד המתכנ
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