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שלום וברכה,
הנדון :הכשרה מקצועית של המועמד.ת למשרת מנהל.ת מנהל התכנון
סימוכין :פניית איגוד מהנדסי ואדריכלי הערים מיום  - 29.3.2022מילוי משרת מנהל מינהל התכנון
אני פונה אלייך בשם איגוד המתכננים בישראל שהינו הארגון המקצועי המייצג את מתכנני ומתכננות הערים
והאזורים בישראל ,נוכח הפנייה שבסימוכין.
אמש הועברה לעיונך פנייתם המצערת של איגוד מהנדסי ואדריכלי הערים בישראל בדרישה כי בראש מינהל
התכנון הבא "יעמוד אדריכל.ית בעל שיעור קומה בתחום התכנון והרישוי ,עם עדיפות למי שכיהן.ה בתפקיד
מהנדס.ת עיר" ,על פני מתכננ.ת ערים (כפי שהיה בעשור האחרון).
נוכח הניסיונות החוזרים ונשנים של גורמים שונים ,וביניהם איגוד מהנדסי ואדריכלי הערים ,לפגוע
בלגיטימציה המקצועית של העוסקים.ות בתחום התכנון העירוני והאזורי ,אנו מבקשות להבהיר:
 .1תחום התכנון העירוני מטרתו לקבוע מדיניות ציבורית ואסטרטגיות לפתרון בעיות מורכבות בתחום
העיר והאזור ולשמור על הערכים הציבוריים והבריאותיים במרחב הפיסי ,הכלכלי והחברתי בעיר.
 .2מק צוע התכנון העירוני הוא פרופסיה נפרדת ומאובחנת בארץ ובעולם ,כשהרקע למקצוע יכול להיות
מגוון של מקצועות ,ביניהם כמובן אדריכלות ,אך לא רק .במילים אחרות ,תכנון ערים הוא תחום
מקצועי נפרד ,ויכול שיהיה כחלק ממקצוע האדריכלות ו/או ההנדסה.
 .3עיקר ייעודו של מנהל התכנון הוא לקדם ראייה תכנונית רחבה ומטרות לאומיות כוללות בתחום
התכנון המרחבי והפיתוח של מדינת ישראל .מתכנני.ות הערים האזורים הם.ן בעלי הכישורים
וההכשרה המקצועית לכך ,ובעלי ראייה רחבה ומתכללת של כלל מרכיבי התכנון והפיתוח.
 .4הניסיון המשתמע למנוע ממתכני.ות ערים להגיש מועמדותם.ן למשרת מנהל.ת מנהל התכנון ,משמעותו
פגיעה בתחום מקצועי שלם ,פגיעה בתפקוד מנהל התכנון ,מטרותיו וביכולתו להשיג את היעדים
הלאומיים.
 .5בתחום הרישוי ,לעומת זאת ,לאדריכלים ולמהנדסים יתרון ברור על פני מתכנני הערים .בתחום זה,
המהווה חלק קטן יחסית ממכלול העשייה המקצועית במנהל התכנון ,ישנם אדריכלים ו/או מהנדסים
בצוותי העבודה של מנהל התכנון ,אשר מייעצים למנהלת מנהל התכנון.
אנו פונות אליך ,בבקשה להותיר על כנה את תחולת ההכשרות הנדרשת למשרת מנהל.ת מנהל התכנון ,ופתוחה
בפני מתכנני ומתכננות ערים ואזורים (שאינם בהכרח אדריכלים ו/או מהנדסים) להגיש מועמדותם.ן.
בכבוד רב,
מתכננת תמי גבריאלי,
יו"ר שותפה של איגוד המתכננים בישראל
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