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 הקדמה  .1

על .1 שהוגשה  בעתירה  זה  הליך  של  האדרי-עניינו  התאחדות  של  ה שכלים,  ידי  מקצועי  ארגון  ינה 

ל  כנון לקב מינהל התבמסגרתה התבקש סעד המורה על ביטול הנחיית  , , כנגד מינהל התכנוןליםאדריכ

אשר ערוכות    "(חוק התכנון והבניה )להלן: "   1965-התשכ"ה בניה,  נון וההתכתכניות לפי פרק ג' לחוק  

 אדריכל רשוי. ידי מי שאינו  -או חתומות על

ון  י ערים ואזורים בעלי תואר אקדמי בתכנננהמעשית של קבלת סעד זה הינו מניעה ממתכ   שמעותומ

עוסקים   אשר  ואזורים,  מזערים  עשרות  בפועל  במקצוע  ה  והא שנים  הערים  זה  ובכלל  זורים  תכנון 

 . םעורכים, מכינים ומגישים תכניות לפי חוק התכנון והבניה, מלהמשיך לעסוק במקצוע

האהעתירה   .2 לתקנות  בהתאם  כי  יסוד(  כל  )חסרת  טענה  על  )רישוי  יכדרמבוססת  והמהנדסים  לים 

פעולות(, תשכ"ז  "  1967-וייחוד  ולמהנדסיםעוהפ ייחוד  תקנות  )להלן:  לאדריכלים  "לות  או  ות  תקנ" 

"( קיימת הוראה המייחדת כביכול את פעולות עריכה והכנה של כל תכנית לפי פרק ג'  הפעולותוד  ייח

התל רשוינ כחוק  לאדריכל  והבניה  איסור  ,ון  כביכול  קיים  אדם אחר  -לע  ולפיכך  כל  על  דין  לבצע  פי 

י   פעולות אלו. ייחוד הפעולותרה מאד ול ולות ברויחוד הפע זאת, למרות שלשון תקנות  כל  לאדרי  פיה 

 ".  קטוניתכנית בינוי ועצוב ארכיט"י נוגעת אך ורק לרשו

במקצוע   .3 חורמה  מלחמת  על  למעשה,  הלכה  העותרת,  הכריזה  האחרונות  בשנים  ברורה  לא  מסיבה 

זו,    תירהעגשת  מתכננים הערים והאזורים בישראל, אשר ללא ספק הגיעה לשיא בהבו  וניריהע   תכנוןה

קיומו  אשר   בעצם  עצמו  ןותכנע  וקצמ  שלכופרת  בפני  העומד  כמקצוע  למתכנני    ,הערים  מתייחסת 

ואף מאשימה את כל  כאל מי ש"מכנים עצמם מתכנני ערים"  והאזורים בישראל באופן עקבי  הערים  

 .)ממש כך!!!( בהתחזות אסורהים בישראל הערני ציבור מתכנ

אין אלא להצטער על הדרך בה בחרה  "(  איגוד המתכננים"הלן:  בישראל )לאיגוד המתכננים  ,  3משיב  ל .4

האדריכלים הצער,  ל  .לפעול  התאחדות  כי  מרבה  לבנראה  עם  מקום  פעולה  בשיתוף  איגוד  פעול 

לקדם    המתכננים התכנון  את  גם  בכדי  התכנון  העירוני  איכות  וגם את    , אלשרביהאדריכלי  בישראל 

כגילד לנהוג  בחרו  לראשי התאחדות האדריכלים  מי שאינו חבר    וע פג ה מקצועית שכל מטרתה  בכל 

בגילדהבגילדה,   חבר  שאינו  מי  של  העיסוק  חופש  את  לתחומי    ףאו  חרותתולמנוע    להגביל  לפלוש 

 .  מקצועות אחרים

 הבאים:  מיםהטע ל מכ  ,בין היתר ,הרעתידחיית ה מן הדין להורות על כפי שיפורט להלן בהרחבה,   .5

ממילא  דסה ולפיכך  יכלות או הנושונה מאדר  מקצוע נפרדו  הינוהאזורים  הערים  תכנון  מקצוע   .5.1

המהנדס   סמכותאין  לשר   חוק  לקבומכוח  והאדריכלים  ייחוים  פ ע  מקצוע  בתחום  עולות  ד 

 להנדסה(. אך ורק לאדריכלות או לות הנוגעות במישרין  והתכנון העירוני )להבדיל מפע

יסוד  י  החוקתמשפט  ה  מבחינת .5.2 זכויות  על  הצדקהוההגנה  כל  העיסוק   אין  חופש  להגבלת 

 .ום התכנון העירוניבתח

נד,  , ניו זיל וסטרליהא  ה,יטני ארה"ב, קנדה, ברהכולל את    ינלאומיה של מבט השוואתי ב בחינ  .5.3

בעולם קיימת הכרה במקצוע התכנון העירוני    רבותבמדינות  עלה שמ    הונג קונגדרום אפריקה ו

דאי שלא  ווובנון העירוני  תחום התכפעולות בואין ייחוד  כלות או הנדסה  מאדרי  רדמקצוע נפכ

 . לאדריכלים

, התכנון העירוניום  ים בתחאדריכלהי בדבר ייחוד פעולות להדין הקיים אינו כולל הוראה כלש .5.4

והער  הכנת  והבניהכילרבות  התכנון  חוק  לפי  תכניות  של  מובילים    .ה  הפרשנות  כללי  כל 
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ה  י הכנלהליכולא    הבניהרישוי  י  להליכע אך ורק  ולות לאדריכל רשוי נוג וד הפע כי ייח נה  מסקל

של   לפי  תכ  דהיינו,  -  מרחבי תכנון  ואישור  והב  ג' פרק  ניות  התכנון  בכה.  ניהלחוק    נחמו וונה 

מסמך  ולות לאדריכלים הינה אך ורק להפע  ד ובתקנות ייח"  רכיטקטוני "תכנית בינוי ועיצוב א

תן היתרי  מתנאי ל מהווה    ישוי הבניה(רשאישורו )כחלק מהליכי    טטוטורישאיננו ס  בינוי ועיצוב 

   .הינ בהופי חוק התכנון -על  מאושרותי הוראות תכניות  פ -על  בניה

ם  גוד המתכנניאת איבית המשפט העליון    בפני כב'תחילה  להציג  יבקש איגוד המתכננים  בתגובה זו   .6

הפועל   שניםבישראל,  עשרות  ה  מזה  שלכארגון  הערים  מתכנ   מקצועי  בישראלני  להציג  ו  והאזורים 

וההבדל  אזורים  ה מהותו של מקצוע תכנון הערים ודבר  ה קצרה בירסק כב' בית המשפט העליון  בפני  

לבין מ בית המ. בהמשך  אדריכלותקצוע הבינו  כב'  בפני    קצרה בינלאומית  סקירה  העליון  שפט  תוצג 

והוראות בדבר  ורים והאדריכלות אזם והתכנון העריהסדרת מקצועות להמצב המשפטי בכל הנוגע של 

טרליה, ניו זילנד, דרום  , אוס, קנדהארה"בבריטניה,    -ת שונות  ינובמד  פעולות במקצועות אלוייחוד  

ו קונג.  אפריקה  זאת,  הונג  כל  עמדתו  לאחר  את  המתכננים  איגוד  פעולות לפיה  ינמק  ייחוד  תקנות 

 אזוריםהערים והתכנון  תחום מקצוע  פעולות בדבר ייחוד  ן קובעות הוראות כלשהן בלאדריכלים אינ

 חוק התכנון והבניה. לג'   תכניות לפי פרק להכין יי שאינו אדריכל רשוות ממן לא ניתן לפרשן כמונעלכו

     ל מתכנני הערים והאזורים בישראלש  כאיגוד המקצועי וד המתכנניםגיא. 2

המתכננים   .7 את  או האיגוד  המייצג  המקצועי  הערי  הארגון  במתכנני  והאזורים  ב   שראלי ם    ווחברים 

בת   הערים  נני מתכ   ביתמר המתמחים  התכ בישראל  של  שונים  המרחביחומים  תכנונון  כגון  פיזי,  ,  ן 

,  וןדמי מגו רקע אק  בעלימתכנני ערים ואזורים  לי, סביבתי וחברתי. חברי איגוד המתכננים הינם  כלכ

בתהכוללים   אקדמי  תואר  ואזורים  כנבעלי  ערים  אדריכליםון  הכשרה  בעל  וכן  או  אקדמי  תואר  י 

גזר הפרטי,  מהכנני ערים מרי איגוד המתכננים כוללים מתהערים והאזורים. חב  כנוןום תיון בתחוניס 

ה ערים  מתכנני  וכן  מהאקדמיה  ערים  הממשלה,  מועסקים  מתכנני  התכנובמשרדי  ן  במוסדות 

 . ותהמקומי יות שוברותכנון ולבניה ל עדות המקומיותובו ו חוזייםהארציים והמ

וולנטרי  צועי  קמובר בארגון  דמ.  על כעמותה רשומהה ופושנ  55ם לפני  איגוד המתכננים בישראל הוק .8

 ת אחרות, כגון:ים למתכנני ערים ואזורים במדינות רבודומה לארגונים מקצועיים דומהפועל ב

 American Planner association (APA) -בארה"ב 

    Royal Town Planning Institute (RTPI) - בריטניהב

 Canadian Institute of Planners (CIP) - בקנדה

 Planning Institute of Australia (PIA) - יהבאוסטרל 

 New Zealand Planning Institute (NZPI) - בניו זילנד

 International Society of City andבארגון הבינלאומי תר הי ביןבישראל חבר נים נ יגוד המתכא

Regional Planners (ISOCARP). 

בין היתר  אלא פועל    ,ואזוריםרים  בתכנון ע  ת העוסקיםא  ק במטרה לאגדאיגוד המתכננים פועל לא ר  .9

יבות לאדם,  , טיפוח ועידוד העשייה התכנונית בדגש על מחוי בישראלן המרחבלקידום איכות התכנו

וד המתכננים  פעילות איגחלק ניכר מ נית.  ולשיתוף הציבור בפעילות התכנו  ה, לחברה ולקהילהלסביב
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וק  בארגון  כנס היא  ימייום  ו עיון  ים,  סיורים  לתשה,  העו למויות  ואזורים  ציבור  ערים  בתכנון  סקים 

ל מקצועי  שיתוף  ולקדם  עודד  בכדי  התכנוןידע  איכות  כן,  .  בישראל  לקידום  פעילות  כמו  במסגרת 

המתכ חלקאיגוד  המתכננים  איגוד  חברי  נוטלים  היתר  ,ננים,  חליכ בה   ,בין  לתכנון  י  הנוגעים  קיקה 

עדות הכנסת  ו, הצעות חוק והשתתפות בדיונים בווקח  לתזכירית ניירות עמדה  ולבניה ובכלל זה הגש

ו"שולחנ בישיבות  ווכן  התכנון  במינהל  עגולים"  ממשלהבות  עיר    ,משרדי  בתכנון  מרכזיות  בסוגיות 

 מעמד המתכנן.ואזור ו

ביבמסגרת   .10 המתכננים  עריםקבועה  ועדה    , תרהי  בין   ,פועלתשראל  איגוד  בתכנון  בתארים    להכרה 

זוובו  .ואזורים הבי  ,ם ריחב  עדה  האקדמיים    ,יתרן  הלימוד  מסלולי  ואזורים  נציגי  ערים  לתכנון 

ומעדכנת  ק   איה ובישראל   המחוובעת  הליבה  לימודי  אקדמי  את  לתואר  לימודים  מסלול  בכל  יבים 

 בישראל. כנון ערים בת

שבמסגרתו יכולים    יוולנטרת פנקס המתכננים, שהינו פנקס רישום  ל אפעימ  וד המתכנניםכמו כן, איג

 . ה והניסיון הנדרשים ע"י האיגוד להירשםלכ רים ואזורים העונים לתנאי ההשעים  כננמתהירשם ל

בו נדונה סוגיה    1645/20איגוד המתכננים בישראל הגיש בקשה להצטרפות להליך בעע"מ    , כיןיצויי  .11

כב'  בהתאם להחלטת  ש  מכיוון  .ן ערים ואזוריםו ע לעיסוק בתכנפעולות בתחום הנוגדומה של ייחוד  

תן לראות  ני  1645/20הדן בעע"מ  באותו מועד ובפני אותו הרכב  יון בעתירה זו יתקיים  ד הבית המשפט  

 . לנ"לעניין ההליך הגם ת איגוד המתכננים גובה זו גם כעמד בת

 דסה מהנ ת אוה מאדריכלונפרד ושונ עוינו מקצההערים  מקצוע תכנון . 3

כפרופסיה העומדת  בישראל    וכר בעולם כולו וגםערים ואזורים" ממזה עשרות שנים המקצוע "תכנון   .12

-החל מתחילת המאה ה  ממקצועות אחרים כגון אדריכלות או הנדסה.  ומאובחנת, השונה  בפני עצמה

מ20 למעלה  לפני  מסלשנים,    100-,  בישראל  וגם  כולו  בעולם  להיפתח  נפרדים  החלו  הכשרה  ולי 

ואזורים והתגבשו כללי    פרדים למתכנני עריםונים מקצועיים נ ים ואזורים, ארגיחודיים למתכנני ערוי

   אתיקה לעוסקים במקצוע.

בעיות   .13 לפתרון  ואסטרטגיות  מדיניות  לקבוע  שמטרתו  מורכב,  תהליך  הינו  ואזורים  ערים  תכנון 

הערים והאזורים    ןתכנו  .ת רבות בתחומים שוניםמורכבות בתחום העיר והאזור והוא כולל התמחויו

מדיני תהליכים  של    ניהול  תריה בין  כולל   ציבורית  לקביעת  לתכנוות  מקרקעין,    פיסי  ןהנוגעים  של 

  התהליך   תוצרי והכנה של    דויתוח וע , קביעת הוראות פקביעת יעודי קרקע ושימושים מותריםרבות  ל

 חומים שונים. בת עיות וחוות דעת מקצולוואי מסמכי  ,נספחים ,תשריטיםתקנונים, כגון 

, העוסק בעיצוב הפיסי של המבנה  של מבנים  מתכנון אדריכלי  שונה מטבעו  חביתהליך התכנון המר .14

והוא כרוך בניתוח מורכב של ידע מדיסיפלינות שונות ומגוונות הכוללות, בין היתר, כלכלה    ומרכיביו

ואזור עירונית  גאוגרפיה  ואזורית,  והנדעירונית  הסביבה  איכות  סוציולוגיהית,  הסביבה,  עיצוב  סת   ,

משפט ועוד. תכנון ערים ואזורים יוצא מנקודת   ורית ומינהל, , תחבורה, מדיניות ציב דריכלותאועירוני  

 ולא מתוך נקודת מבט של עיצוב מוצר פיזי.  המדיניות הציבוריתהמבט של 

יועץ  ש  ת מדיסציפלינווע שונים  פעמים רבות בתהליך התכנון המרחבי מעורבים בעלי מקצ ונות, כגון 

טי, שמאי מקרקעין,  וף, יועץ משפאדריכל, אדריכל נ יועץ חברתי,  י,  יועץ סביבתץ תשתיות,  יוע  תנועה,

ועוד.   מכלול  כלכלן  על  לנצח  תפקידו  אשר  המקצוע  ולהביא    תהדיסציפלינובעל  המקצוע  ובעלי 

  ת הכוללים ביחס לשימושי לשילוב הידע מכל התחומים השונים לכדי תכנית המגבשת את המדיניו

 .  הערים והאזורים  ןנהקרקע ולפיתוח הוא מתכ
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ק .15 ובעולם  בארץ  זו  מסלולימסיבה  כדוגמת  יימים  ואזורים,  ערים  מתכנני  להכשרת  מיוחדים  ם 

בישראל המובילות  מהאוניברסיטאות  בכמה  שני  לתואר  מסכוללים  ש  המסלולים  ולים  ל ארבעה 

טכניון,  ב  -תכנון ערים ואזורים  באיגוד המתכננים כתארים    ידי ועדת לימודי הליבה של-עלמוכרים  ה

בן אוניברסיטת  העברית,  ו   האוניברסיטה  אביבגוריון  תל  קיימות  אוניברסיטת  בעולם  כי  לציין  יש   .

מ מקצועית    400-למעלה  בינלאומית  פעילות  וקיימת  בתכנון  תארים  המעניקות  אוניברסיטאות 

 . ואקדמית עניפה מאד בתחום זה

)ו   המפותחות  מדינותברוב ה .16 בינ בעולם  בפני  ה ברורה של פרויהם( קיימת הכרישראל  פסיה העומדת 

ואזוריםתכ את  הנקר  ,עצמה ערים  זה שתפקדים    ,נון  ייחודיים למקצוע  ופועלים ארגונים מקצועיים 

לאגד את מתכנני הערים, לקדם את איכות התכנון העירוני ולקדם את מעמד המקצוע ומתכנני הערים  

  American Planning Association-עשרות שנים ה   פועל מזה   צות הברית ם. כך למשל, בארוהאזורי

(APA  )ובמדינות    המאגד בבריטניה  הפדרציה.  מדינות  מכל  ואזורים  ערים  מתכנני  אלפי  עשרות 

ה פועל  הבריטי  העמים  בחבר  אמנה  Royal Town Planning Institute  (RTPI-נוספות  מכוח   )

ואיג לקידום  העריםמלכותית  מתכנני  המ  והאזורים  וד  פוברחבי  בקנדה  המלכה.   Canadian-על 

Institute of Planners  (CIP)    מתכנני ערים ואזורים. באוסטרליה פועל ה  7,500-ומאגד כ  1919משנת-

Planning Institute of Australia  (PIA  המאגד מספר דומה של מתכנני ערים ואזורים. בכל מדינות )

לבין הים ואזורימקצוע "תכנון עראלו ההבחנה בין ה לא קיימת  ת" הינו ברור ומקצוע "אדריכלום" 

אר ניסיון  של  האזורים  תופעה  הערים  ממתכנני  למנוע  אדריכלים  של  מקצועיים  מפעולות  גונים 

והוראות   הקרקע  שימושי  את  המסדירות  מרחביות  תכניות  הכנת  כגון  מקצועם  בתחום  בסיסיות 

 הפיתוח והבניה. 

מ .17 ניכר  בת חלק  ואזורכנון  העוסקים  הןערים  בארץ  הציבור  ים  הבמגזר  במגזר  והן    אינםפרטי  י 

א  רשויים,  ואזואדריכלים  ערים  מתכנני  קודם  לא  רקע  ובעלי  מתאימה  והכשרה  השכלה  בעלי  רים 

כיום מתכנני  בתחום הגאוגרפיה, סביבה, אדריכלות, הנדסה, כלכלה, סוציולוגיה, מינהל ציבורי ועוד.  

בעולם    כנוןיותר בתחום התדים הבכירים בויים בתפקיריכלים( מצ)שאינם בהכרח אדערים ואזורים  

מנ ובישראל לרבות  )הנוכחי   הל ,  התכנון  במ יוותוקודמ  מינהל  מחוזות  מתכנני  רשות  י(,  התכנון,  נהל 

מקרקעי ישראל ומשרדי ממשלה שונים וכן בעלי תפקידים בכירים במחלקות תכנון או צוותי תכנון  

 ת. בועדות המקומיו

ות בתחומה  , משפטנית ומתכננת ערים מהמוביל מןתר של פרופ' רחל אל  ראמ לעניין זה ראוי לצטט ממ .18

המגמה לתכנון ערים ואזורים  הנה כיו"ר  כיבעת ש!!(  )  שנה  40-לפני קרוב לשפורסם    ארץ ובעולם,ב

ובינוי ערים בטכנ ת  סר כנגד המסוימים  אדריכלים  טענות של  בעקבות  ון,  י בפקולטה לארכיטקטורה 

"מה בין תכנון ערים  תרמן,  ל"ר רחל אד.  הקטוררכיטהתואר במסלול לאם  מש  המילים "בינוי ערים"

 : 35-34עמ' (  1983דצמבר ) 18 מבניםאדריכלות", ו

)ר עשרות בשנים מקובלת ב"מזה מספ  CITYעולם ההבחנה בין תכנון עירוני ואזורי 

AND REGIONAL PLANNING אי אמנם  עירוני.  עיצוב  לבין  מלה  (  בעברית  ן 

ל לראות DESIGN)-מוסכמת  מקובל  אולם  התי  (,  "בינוי"  זה, בביטוי  למימד  חסות 

"בינ  "בנה"שהרי  משורש  נגזר  עוסו  ,וי"  עירוני  עיצוב  בעוד  בעיקר או    ק רק  כידוע 

במרקם הבינוי הפיזי של העיר, הרי תכנון עירוני עוסק בנושאים רבים ומגוונים מעבר 

עירוני   בתכנון  הדגש  ד לכך.  מדיניות  והוא  גיבוש  על  את וקא  המשלבת  ציבורית 

ולאוכלוס ההי לעיר  המתייחסים  השונים  הגרהיבטים  מת  יה  עירוניבה.  עוסק   כנן 
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ל  רק  לא  אלא  בהמלצות  התפרוסת  הגבי  החברתי,  ההרכב  לגבי  הכלכלי,  גם  בסיס 

דווקא    התחבורתי העיר.  של  האקולוגי  )להבדיל  וההיבט  עצמו  העיצוב  בהיבט 

חשוב   שאיר נושאלעסוק ומ  תכנן העירונישימושי קרקע( ממעט בד"כ הממתפרוסת של  

לארכי מאידךטטקזה  הארכ.  אין  על  יטקט,  הכשרתו,  מי פי  במכלול מו,  לטפל  ן 

מתכנן  ההיבטים הנוגעים לתכנון עירוני. יחסי הגומלין בין מקצוע הארכיטקט למקצוע  

הית לאחרונה  עד  בו  בישראל,  המצב  מובנים.  תמיד  אינם  בציבור  הערים  מקובל  ה 

א כי  מתכנן  ההנחה  גם  הוא  מערביות עריםרכיטקט  לארצות  טיפוסית  בהכרח  אינה   ,

ניין לציין כי בארצות אלה, גם קודם להתגבשות הנפרדת של מקצוע התכנון  ת. מעאחרו

עיסוק ה בה נתפס עדיין התכנון כפו , לא היה נהוג מונופול של אדריכלים. בתקהעירוני

פ בלבד,  הפיזי  בעלי  במבנה  בתח עלו  רבים  גםמקצועות  ונחשבו  זה,  י  כבעלהם    ום 

מתאימה מודדיםהכשרה  שמאים,  מהנד:  ב,  אדגיש: י נסי  שוב  ונוף.  גנים  ומתכנני  ן, 

 , הם גם לא תמיד היו הרוב. לאדריכלים לא רק שלא היה מונופול

והשלו הזו, החל במספר ארצות מערביות  בשנות העשרים  למאה  ארה"ב, כולל    -שים 

ערים. עצמאית של תכנון הבשה זהות מובהקת והתג בו  תהליך    -נדה והולנד  , ק גליהאנ

 ספר מאפיינים: את כיום, במבטאה, ומתבטזהות זו הת

, בד"כ במסגרת תואר שני, תוך  עית מיוחדת בתכנון עירוניהדרישה להכשרה מקצו  .א

המדג אינטנסיביים  מחד,  לימודים  העירוניות  המערכות  של  וניתוח  הכרה  ישים 

 ידך.יבורית מאמדיניות צ של תהליך קביעת  והבנה

  בקבלת סטודנטים היא , המדיניות הרצויה  לפיה  ,חומית של המקצועת -ביןפיסה  ת .ב

 יפלינרי מגוון ללימודים לתואר שני בתכנון ערים. משיכת בעלי רקע דיסצ

למתכנני עיר ואזור, בעלי קריטריונים עצמאיים    םקצועיים נפרדייצירת איגודים מ .ג

הוראות    גיבוש  . סממנים אלה כולליםסממנים אחרים של מקצועיות  לקבלה ובעלי

השונות  אתי למתכננים,  מיוחדות  מהותיקה  מתן  באופן  כניסה,  בחינות  עריכת   ,

 , וכדומה. הכרה לבתי ספר לתכנון

התייחסתי אליהם  הארצות  בכל  אלה  מאפיינים  של במסגרת  והולך  גדל  במספר  וכן   ,

רקע דיציפלינרי    יל ה לבער שוויטקטים על מישו תח, הושמו הארכארצות בעולם המתפ

שאראח הדבר  משמעות  מתכנר.  להיות  כמובן  יכול  וחשוב כיטקט  רצוי  ואף  עירוני,  ן 

אול המתכננים.  בין  רבים  ארכיטקטים  מקצועי  שיהיו  תואר  לרכוש  ארכיטקט  על  ם 

 ... נוסף, בד"כ תואר שני, בתכנון ערים.

עון  מאד לט   עדיות האדריכלים, הרי קשהלם לו היה מקובל בעבר שיש הצדקה לבג...

כיום, ב  כך  ביהש   30-שכן  עצמוה  התפתחות  חלה  האחרונות  הרכבם נים  אודות  דע 

ואזורים ערים  ישובים,  של  ותהליכי  ,ותפקודם  שיטות  וש  גובשו  גישות  התכנון  ופרו 

הציעב המדיניות  שלדומ יבורית.  צוב  הכשרה ני  בעלי  האדריכלים  מבין  רבים  א 

ופן בלעדי  ד באתמודהתמים ל אמת ובב   כשריםגישים עצמם מובלבד מרבארכיטקטורה  

רים בטכניון, וז החוליים. המגמה לתכנון ערים וא-עם בעיותיה של העיר המודרנית רבת

של בתי ספר רבים לתכנון    לזובמתכונת הדומה  שנים, בנויה    10-מת מזה למעלה מהקיי

 בארצות המערב." 
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זה .19 פורסם    ,מאמר  לתכנ  1983בשנת  כאמור,  הלימודים  היה  יון  בטכנ ואזורים  ערים    ןו כאשר מסלול 

והיה המסלול היחידי    13-כ  קיים רק  ל בארץ.  שנים  ומקצוע תכנון הערים    שנה   40-מאז חלפו קרוב 

בישראל  והאזורים   מעמדו  מתכנני ביסס  מ  ואזורים  ערים  ואלפי  תארים  תקדמים  בעלי 

ואז  ערים  בתכנון  עוסקים  ובעולם  בארץ  שונות    במשרות ומכהנים    אל בישר  ורים באוניברסיטאות 

ביכירוהב העירוניבתחום  ותר  ת  התכנוןהתכנון  מינהל  מנהלי  מעשור  למעלה  מזה  הפנים    .  במשרד 

בישראל ואזורים  ערים  תכנון  על  המופקד  הממשלתי  במינהל    ()הגוף  המחוזות  ממתכנני  ניכר  וחלק 

 .אדריכליםמתכנני ערים ואזורים שאינם  התכנון הינם 

ת  רועש, לאחר וםי כים כמקצוע נפרד הער  כנון ניסיון הסרק של העותרת לשלול את קיומו של מקצוע ת .20

הינו אנאכרוניסטי ומתעלם מהמציאות הקיימת    ,קדמיתמקצועית וא שנים של התגבשות פרקטיקה  

 .  מזה עשרות שניםת בעולם בו ובמדינות רבישראל 

ונשנות  הטענות ה .21 בישראל בתה  כי  ליםדות האדריכת התאחבעתירחוזרות  חום  לימודים האקדמיים 

)בלשון עדינה(    טענות חסרות שחרהעשרה" הינן    כביכול בגדר "לימודי   םהינ ים  אזורם והתכנון הערי

ל היה  ומוטב  תימוכין  כל  וללא  סתמי  באופן  המסו  שהועלו  הכתב.  על  מועלות  היו  לולים  לא 

ואזורים ערים  לתכנון  בישראל  ע"י  האקדמיים  הכרה  איגוד    שקיבלו  של  הליבה  לימודי  ועדת 

בי לכל    ולימסל  הינם  שראל המתכננים  מקצועיים  אקדמיים  את  הכשרה  שכוללים  ועניין  כל  דבר 

 . לימודי בחירה  בנוסףו וריםערים ואז  של מתכנניקדמית אהנדרשים להכשרה ליבה  די הלימו

והאזורים בישראל  ן  יינלע .22 ועדת  המלצות  את  גם  להביא    חשובההכרה במקצוע תכנון הערים  בדו"ח 

ההבחנה  עמדה על    אשרציבור(    המשמשיםומקומות    םנימב  תוזיילר )הועדה הממלכתית לעניין בטיח 

 באופן ברור:  להפריד ביניהםוהמליצה מפורשות  רישוי הבניהן האזורי לבין תכנון ובין תחום התכנו

הנזקק  של  ביותר  לדי "אחת הטרוניות הבולטות  היותם י  נים  על  היא  והבנייה  התכנון 

סבוכים ומסורבלים. נראה לנו    האל ל  וכעתירי חוקים, תקנות, תכניות והוראות מינהל,  

הוא   זה  מסיבוך  משמעותי  נחוץ  הזת  תוצאשחלק  הלא  לבין יווג  האזורי  התכנון  בין 

ורי( שיש ביניהם קשר )שהרי הבנייה כפופה לתכנון האז  שני נושאים. אלה הם  הבנייה

במהותםהם  ם  ולאו סעיפים  שונים  )ראו  השוני"  ב"רכיבי  נתבונן  אם  ( 32.2עד    2.2. 

רכיבים", "רוב היבים" הנוגעים לבנייה, שהם  תן ליצור חיץ ברור בין "הרכינ שח  וכיו נ

. כבר בתכנון האזורי ההיבט הציבורי הוא דומיננטילבין אלו הנוגעים לתכנון האזורי.  

עניי   אמרנו יש  לציבור  בקביכי  פתוחים, ת  ען  )שטחים  שונים  לצרכים  הקרקע  ייעודי 

מגורים,   דרכים,  מסחר,  בצפיפות  אצוכי ל  וכתעשייה,  עניין  לו  יש  הבנייה   בזה(; 

אז  בכל  בוהאוכלוסייה  מספקגינוןור,  בחנייה  הבתים, ,  שבין  ובמרווחים  במרחבים  ת, 

ו לדורות,  הנקבעים  עניינים  בזה  כיוצא  לאובכל  רבה  במידה  לנ   התורמים  וף רק 

גם לאופי המק ולמילוי צרכיהם, שיכול שהאורבני, אלא    יו יהום, לאיכות חיי תושביו 

 נטרס הציבורי... ם ממקום למקום, הכל לפי האיינוש

, לאחר שקיבלה על עצמה את עול התכנון האזורי, תהוכל הסובב אוהבנייה עצמה  ...

 ...היא בעיקרה תהליך מקצועי מאוד

המבנה והתכנון האזורי הם תחומים השונים זה מזה הן   וןכנן שתכיוו...לא זו אף זו,  

ל חוק אחד יוצר אצ, הרי שזיווגם בציות הפועלותקהפונמבחינה מושגית והן מבחינת  

שה תחושה  והבנהבריות  האזורי  שהשיקולים תכנון  הוא  מכך  יוצא  פועל  הם.  חד  ייה 

ומתערבב  ובתהליך הנוהקשיים בתחום האחד משליכים  השני.   אצל והגים  ים בעשייה 
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ומגש המאזן  ציבורי  דעת  שיקול  של  העקרונות  שולטים  האזורי  שבתכנון  ביבעוד   ן ר 

ונוגדים רבים  המחאינטרסים  על   ייבים,  ערכיות  הכרעות  ציבורית, ידי  -קבלת  נציגות 

יש ליישם בדרך כלל  טכני-ענף הבנייה הינו מקצועיהרי   עקרונות מדעיים ללא , שבו 

. הפרדה "טכנית" בין השניים תבהיר את ערכייםים  ציבוריהתערבותם של שיקולים  

. מסקנה ימשיך להתקיים  זיווג זה בחוקשיבה  אין כל סההבדלים המהותיים האלה.  

ומו  נכונה  לנו  הנראית  נוכחזו,  שבעתיים  נכונה  כשלעצמה,  הן    עילה  שאף  המלצותינו, 

זה,   בדוח  מבחינכלולות  מלאה  הפרדה  הטיפולהפריד  בין  המטפלים,  בתכנת  ון ל 

 ."האזורי לבין הטיפול בבנייה 

 ת לאומי ני השוואתית ברה  סקי - תויכלאדרואזורים ו יםרעתכנון תחום  ייחוד פעולות ב. 4

 בריטניה . 14.

הסדרהה  י בבריטנ .23 של    אין  הערים  מקבחוק  תכנון  זאת,  צוע  עם  הערים  מקצ והאזורים.  תכנון  וע 

הנקראםריווהאז מוTown Planning  בבריטניה  ,  ב,  מזהכר  כמקצוע    בריטניה  שנים  נפרד  עשרות 

 כגון אדריכלות והנדסה. ותיקים יותר מקצועות מ

 Royal - לתכנון עריםי  תוהמלכ המכון  הוא ה  טנירים בבריוז מתכנני הערים והא קצועי שלהארגון המ .24

Town Planning Institute  (RTPI  )נת  ובש  1913בשנת  עוד  הוקם    וןג . הארחברים  27,000-המונה כ

" והוא זוכה  Royalהמילה "לשמו    ףס( ולכן נו rterChaRoyal)  ותיתאמנה מלכניתנה לארגון    1970

מוסדרת בחקיקה( המקנה  נה  שאי וולנטרית )  היתר הסמכה   ק ביןמעני  RTPI-ה  ממשלתית.לתמיכה  

". למרות שאין מדובר  Charted Town Planner"-רישום כרים העומדים בדרישותיה  למתכנני הע

ז  להסמכה  חוק,  לפי  רישיון  או  רבה  ברישום  משמעות  ואזוריהעבודה    וקבשו  ערים  ם  למתכנני 

 ת במגזר הציבורי. בבריטניה, לרבות במשרו

, RTPI-ה ידי  -המוכרים על  נון ערים ואזוריםיים רבים לתואר בתכ מסלולי לימוד אקדמאיה  יטנבבר .25

,  בנקניסטר, באוניבסיטת לונדון סאות'  באוניברסיטת וסטמיברוקס,    באוניברסיטת אוקספורדלמשל  

 קסל, באוניברסיטת ליברפול ועוד. יטת ניו באוניברס סטר, 'ת מנצאוניברסיטב

עוסקים  ,  שאינם אדריכליםנון ערים ואזורים,  , בוגרי מסלולים אקדמיים בתכריםואזו  כנני עריםתמ .26

במדינה ובשלטון המקומי בתחום תכנון  בכירות  שרות  מכהנים במ,  ואזורים בבריטניה  יםבתכנון ער 

ם  טוטורייסטומיים  קמומסמכי תכנון  כוללניות  של תכניות  וקידום    ם בהכנהובין היתר עוסקי  הערים

 . planning permission application-ו Development plansם לליוכה

האד .27 מומקצוע  בבריטנריכלות  בסדר  מא  Architects Act 1997-יה  רישום  שפאשר  אדריכלים  ר 

"אדריכל  התואר  רשווייחוד  לאדריכלים  אמים.  "  פבבריטניה  ייחוד  לאדריכליםין  כלשהו  .  עולות 

   .(Building permitקשה להיתר בניה )להגיש ב  כל אדם יכולחוקית חינה ב מדהיינו, 

נפפועל  בריטניה  ב .28 מקצועי  לאדריכלים  ארגון   Royal Institute of British Architects-ה  –רד 

(RIBA)  וולנטרית הסמכה  לקבל  ניתן  במסגרתו  אשר  משאי,  בחוקעוגננה  לאדריהמ   נת  ם  ילכ קנה 

בדרי כהעומדים  רישום  אך"Charted Architect"-שותיה  זריש  ,  מקנה  ום  אינו  פעולות  ה  ייחוד 

 הו לאדריכל. כלש
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 "ב ארה. 24.

אלא בחקיקה מדינתית ולכן יש  עשית בחקיקה פדרלית  נ אינה  של מקצועות    ההסדרההברית  ות  צבאר .29

ב הדין  את  לצורכלבחון  ומדינה.  מדינה  נל  זו  סקירה  יורק,    הוראותת  א  חןבך  ניו  במדינות  הדין 

ינות בארה"ב )למעט  דים בכל המדיעת איגוד המתכננ י למיטב יכ יצויין,  עם זאת    ג'רסי.  וקליפורניה וני 

ג'רסי(  הסדרה    ניו  מקצוע  בחוק  אין  והאזוריםשל  הערים  מקצוע    תכנון  של  הסדרה  וקיימת 

מדינות ארה"ב  האדריכלות.   בפועל מזה  יק עם זאת, בכל  של מקצוע עשרוימת  כנון  ת  ת שנים הכרה 

ו קדמיים  לי תארים א, שהינם בעואזוריםנני ערים  ומתככלות  מאדריצוע נפרד  האזורים כמקהערים 

גזר  במעוסקים בתכנון ערים ואזורים    ,אינם גם אדריכלים(ברוב המקרים  שערים )והבתחום התכנון  

התכנון  ומכהפרטי   בתחום  בכירות  במשרות  בהנים  הצמהמרחבי  יי ייבור גזר  של  .  הפעולות  חוד 

בכל   באדריכלים  אדריכלי  לעיסוק  בת  ואינ"ב  ארהשונות    נותמדיהנוגע  לפעולות  תכנון נוגע  חום 

הכנת    והאזוריםהערים   לרגולניתכ)כגון  הנוגעים  ומסמכים  וות  קרקע  שימושי  של  הוראות  ציה 

  יתרשנדרש לקבלת ה  כפי  של בניינים  יכלי האדרעיצוב  ל  אך ורק   געומגבלות פיתוח של קרקע( אלא נו

     להקמתם.או רשיון 

 מדינת ניו יורק . 2.14.

נ .30 ון העירוני. עם  רה בחוק של מקצוע התכנאין הסדת ארה"ב,  נודי עט בכל מ, כמו כמיו יורקבמדינת 

 על מקצוע תכנון הערים מוכר מזה עשרות שנים. בפו זאת,

המוכרים ע"י מועצת  רים  ואזואר בתכנון ערים  מסלולי לימוד אקדמאיים רבים לתובמדינת ניו יורק   .31

( שלPlanning Accreditation Boardההסמכה  המתכנניםאיג  (   American)האמריקאי    וד 

Planning Association  )בא יור וניברסילמשל  ניו   Wagner Graduateסגרת  במ  (NYU)  קטת 

School of Public Serviceבאו קול ,  הספר    ביהמוניברסיטת  בית  תכנו ילאדרבמסגרת  ן  כלות, 

 City University-, בתכנוןאמנות ו  במסגרת קולג' לאדריכלות,  באוניברסיטת קורנל,  ורמירוני ושעי

of New York, Hunter College  ,  פודרהאבאוניברסי באוניברסיטת  ,  Pratt Institute-בם,  טת 

 מחלקת גאוגרפיה ותכנון.  אלבני במסגרת 

סניף   מצוי  יורק  ניו  ה (  chapter)במדינת  איגוד  האיגוד  נים  מתכנשל  מחברי  ורבים  האמריקאי 

 . American Institute of Certified Planners-ע"י הסמכה וולנטרית  מקבלים ה

שאינם אדריכלים, עוסקים  לולים אקדמיים בתכנון ערים ואזורים,  רי מס, בוגואזורים  מתכנני ערים

ובין    ם תכנון העריםבתחוובשלטון המקומי  שרות הבכירות ביותר במדינה  מכהנים במבתכנון ערים,  

בהכנה עוסקים  תכניות  וקידום    היתר  תכנון    כוללניות של    –טוריים  וטסטומיים  קמומסמכי 

Comprehensive Plans  ו-Zoning . 

במדינ .32 מוסדר  יורק  מקצוע האדריכלות  ניו  )  147בחלק  ת   Article 147, Educationלחוק החינוך 

Law  אשר שבוק(  מי  על  איסור  רישיון ע  בעל  לעסוק  או    אינו  אדר היתר   Practice)  ליכי בעיסוק 

architectureל או  "אדרבתהשתמש  (  מקצוע  בעיסוק  הר  גדומלחוק    7301עיף  סב יכל".  ואר 

 מן: האדריכלות כדלק

"The practice of the profession of architecture is defined as rendering or 

offering to render services which require the application of the art, science, and 
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aesthetics of design and construction of buildings, groups of buildings, 

including their components and appurtenances and the spaces around them 

wherein the safeguarding of life, health, property, and public welfare is 

concerned. Such services include, but are not limited to consultation, 

evaluation, planning, the provision of preliminary studies, designs, construction 

documents, construction management, and the administration of construction 

contracts." 

גע  ל, אך ייחוד הפעולות נוכיהתואר וייחוד פעולות לאדרייחוד  בחקיקה  רק קיים  ו יולומר, במדינת ני כ .33

ו  א בניינים  של  עיצוב והקמה  של    ובאסתטיקה במדע    , שירותים המחייבים שימוש באומנותלאך ורק  

 .  רווחת הציבורלהבטחת חיים, בריאות וגע כאשר הדבר נוורק  בניינים מספר 

ניו    תועולייחוד הפ לרבות  ,  חל על פעולות בתכנון התכנון העירוניאינו  וק  רישל אדריכלים במדינת 

 (.  Zoning Mapsומיות )ת איזור מק( או תכניוComprehensive Plansהכנה של תכניות כוללות ) 

 רניה מדינת קליפו. 2.24.

עירוני. עם  ן הנותכרה בחוק של מקצוע האין הסדדינות ארה"ב,  , כמו כמעט בכל מ הקליפורניבמדינת   .34

הערים  בפו  זאת, תכנון  מקצוע  ובמוכר  אזורים  והעל  הערים  מוסד במדינה  תכנון  על  האחראים  ות 

 מזה עשרות שנים. במדינה ובשלטון המקומי 

ואזורים  ניה  ר קליפובמדינת   .35 ערים  בתכנון  לתואר  רבים  אקדמאיים  לימוד  ע"י  מסלולי  המוכרים 

 Americanשל איגוד המתכננים האמריקאי )  (Planning Accreditation Boardמועצת ההסמכה )

Planning Asocciation)  :כגון קליפורניה,    ,ברקלי,  בקולג'  אוניברסיטת  ואזור  עיר  תכנון  מחלקת 

סביבתי,   אנג'לסלעיצוב  בלוס  קליפורניה  בביתאוניברסיטת  עירוני  תכנון  במחלקת  לוסקין    ,  הספר 

, מחלקת תכנון עירוני ומדיניות ציבורית בבית  ויןאיר ב  יהברסיטת קליפורנ באונילעניינים ציבוריים,  

 בסן לואיס אויספו ובפומונה.   מדינת קליפורניהיטת רס אוניב ,קני כפוליטהספר לאקולוגיה חברתית, ב

מתכננים האמריקאי ורבים מחברי האיגוד  של איגוד ה(  chapter)מצוי סניף    ליפורניהקבמדינת  גם  

 . American Institute of Certified Planners-ע"י הסמכה וולנטרית  מקבלים ה

, עוסקים  שאינם אדריכלים, בוגרי מסלולים אקדמיים בתכנון ערים ואזורים,  ואזורים  מתכנני ערים

שרות הבכירות ביותר במדינה ובשלטון המקומי בתחום תכנון  מכהנים במ,  בקליפורניה  בתכנון ערים

טוטוריים  סטמקומיים  ומסמכי תכנון  כוללניות  ת  ויתכנ של  וקידום    ובין היתר עוסקים בהכנה  הערים

– Comprehensive Plans ו-Zoning Regulation . 

האדרי .36 מוסמקצוע  קליפורניה  דכלות  במדינת  לר    2014משנת    Architect Planning Act-בהתאם 

לעסוק   רישיון  בעל  שאינו  מי  על  בתואר  Practice Architecture)   באדריכלות האוסר  להשתמש   )

 .  או "מעצב בניין רשום"" לדריכ"א

ים של אדריכל בתכנון אתרים  רום הדורשים כיש ירותיכמתן ש  מוגדר העיסוק באדריכלות בחוק זה  

    :צת בנייניםועיצוב של בניינים או קבו

"5500.1 Practice of Architecture Defined  

(a) The practice of architecture within the meaning and intent of this chapter is 

defined as offering or performing, or being in responsible control of, 

professional services which require the skills of an architect in the planning of 
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sites, and the design, in whole or in part, of buildings, or groups of buildings 

and structures. 

(b) Architects' professional services may include any or all of the following: 

(1) Investigation, evaluation, consultation, and advice. 

(2) Planning, schematic and preliminary studies, designs, working drawings, 

and specifications. 

(3) Coordination of the work of technical and special consultants. 

(4) Compliance with generally applicable codes and regulations, and assistance 

in the governmental review process. 

(5) Technical assistance in the preparation of bid documents and agreements 

between clients and contractors. 

(6) Contract administration. 

(7) Construction observation. 

(c) As a condition for licensure, architects shall demonstrate a basic level of 

competence in the professional services listed in subdivision (b) in 

examinations administered under this chapter." 

 

לאדרייחוד  בחקיקה  קיים  קליפורניה  במדינת  גם  כלומר,   .37 פעולות  וייחוד  ייחוד  כיהתואר  אך  ל, 

 .  ב בנייניםלעיצוכישורים של אדריכל בכל הנוגע  שירותים המחייבים שימוש בלגע אך ורק הפעולות נו

ם  יר הע  תכנוןשל    עצוקהמ  םותחת בחל על פעולואינו  וק  ריעולות של אדריכלים במדינת ניו  ייחוד הפ

),  יםרוהאזו כוללות  ומיות  ת איזור מק( או תכניוrehensive PlansCompלרבות הכנה של תכניות 

(Zoning Maps  .) 

 'רסי ת ניו גמדינ. 2.34.

המדינה   .38 הינה  ג'רסי  ניו  תכנון    ארה"בב  היחידהמדינת  מקצוע  של  סטטוטורית  הסדרה  קיימת  בה 

  הערים.

 New Jerseyמדינת ניו ג'רסי )המינהלי של  קוד  ו ג'רסי נקבעת בינת ני דבמ  עותוצשל מק  הסדרהה .39

Administartive Code  )  פ 45סימן ופרק  עוסק    3רק  .  האדריכלות  מקצוע  עוסק    14Aבהסדרת 

ה מקצוע  )בהסדרת  המקצועי"  שהינו  Professional Planning"תכנון  וע  למקצ המקובל  שם  ה( 

 .(דרום אפריקהו עולם )כגון קנדהב ת דינומהבחלק מ תכנון הערים והאזורים

הערים .40 תכנון  מקצוע  להסדרת  הנוגע  הקוד  זוריוהא  בכל  ג'רסי    יהאדמיניסטרטיב ם,  ניו  מדינת  של 

ק ב"תכנון מקצועי"  עיסו( לצורך  Professional Planner)  מתכנן מקצועי""מחייב קבלת רישיון ל 

(Professional Planning Ptactice ) מן: קלכדהמוגדר 

"The term "practice of professional planning" within the meaning and intent of 

this act shall mean the administration, advising, consultation or 

performance of professional work in the development of master plans in 

accordance with the provisions of chapters 27 and 55 of Title 40 of the Revised 

Statutes, as amended and supplemented; and other professional planning 
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services related thereto intended primarily to guide governmental policy for the 

assurance of the orderly and co-ordinated development of municipal, county, 

regional, and metropolitan land areas, and the State or portions thereof. The 

work of the professional planner shall not include or supersede any of the 

duties of an attorney at law, a licensed professional engineer, land surveyor or 

registered architect of the State of New Jersey." 

וייחוד הפעילות נוגע אך ורק לשירותים בקשר לפיתוח  החוק    לעניין  "תכנון מקצועי"דהיינו, העיסוק ב

הנוגעות  רסי  דות התכנון במדינת ניו ג'מובאות לאישור מוס( הMaster Plansשל תכניות מסוימות ) 

שמירת  ,  רותחלוקה לדי,  בניה  גובהכגון זכויות בניה,  )קרקע  תוח  יפ ללקביעת שימושי קרקע והוראות  

 . וכיוצ"ב(מרחקים 

כ  בעליובהר,  מקצועיים"    י  כ"מתכננים  אדריכליםרישיון  ב,  אינם  אקדמאים  אינם  תארים  עלי 

כאדריכלים רשומים  ואינם  לתנאיה.  באדריכלות  כם  רשו "רישום  מקצועי  )ימתכנן   "Liscenced 

erPlannProfessional שבמהותו   ועין המקצונתחום התכבקדמי מוכר ( במדינת ניו ג'רסי הם תואר א(

ערים   תכנון  אדריכלות(  ואהינו  ולא  ו או  זורים  תיכונית  השכלה  של  סיום  עיסוק  בשנים    8ניסיון 

חברי איגוד המתכננים האמריקאי  ואזורים  מתכנני ערים  יצויין, כי    .מקצועי" ומעבר מבחןנון  כת"ב

מרוב חלקי המבחן    םירפטו)שהינה הסמכה וולנטרים שאינה מכוח חוק(    AICP-ה   הסמכה של  יבעל

 החלק הנוגע לחוקי התכנון המקומיים במדינת ניו ג'רסי. את רק עבור ונדרשים ל

ג'רסי  במדינתגם   .41 אקדמאי  יל לו מס  ניו  ואזורים    םלימוד  ערים  בתכנון  מועצת  לתואר  ע"י  המוכרים 

( )Planning Accreditation Boardההסמכה  האמריקאי  המתכננים  איגוד  של   )American 

Planning Asocciation)  ב-Rutgers, The State University of New Jersey  ,כן כמו  גם  . 

ניו   סניף  ג'רסי  במדינת  ה איגשל  (  chapter)מצוי  האיגוד  וד  מחברי  ורבים  האמריקאי  מתכננים 

 .American Institute of Certified Planners (AICP)-ע"י הסמכה וולנטרית  מקבלים ה

, עוסקים  שאינם אדריכליםמסלולים אקדמיים בתכנון ערים ואזורים,  רי  גוב ,  ואזורים  מתכנני ערים

ג'רסי   ניו  במדינה ובשלטון המקומי בתחום    רות ביותרשרות הבכימכהנים במבתכנון ערים,  במדינת 

הערים בהכנה  תכנון  עוסקים  היתר  תכניות  וקידום    ובין  תכנון  ות  לני כול של  מקומיים  ומסמכי 

 . Master Plansכגון  טוטוריים סט

מבנה ( של  design)בעיצוב  לות כעוסק  מקצוע האדריכלות מוגדר מקצוע האדריכהסדרת  בכל הנוגע ל .42

מבנים   מספר  להםאו  הסמוך  או  שביניהם    המונח   רמוגד  יהאדמיניסטרטיב בקוד  .  והמרחב 

של  כלות"  י"אדר ומדע  "אדריכלוה  המבנעיצוב  כאומנות  שמונח  כמי  מבנכשרה  הבעל  "   הבעיצוב 

(Building Design ) : 

""Architecture" means the art and science of building design and particularly 

the design of any structure for human use or habitation. Architecture, further, is 

the art of applying human values and aesthetic principles to the science and 

technology of building methods, materials and engineering systems, required to 

comprise a total building project with a coherent and comprehensive unity of 

structure and site." 

"Architect" means an individual who through education, training, and 

experience is skilled in the art and science of building design and has been 
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licensed by the New Jersey State Board of Architects to practice architecture in 

the State of New Jersey. c.  

קשר של מדינת ניו ג'רסי במתן שרותים ב  האדמיניסטרטיביקוד  " מוגדר בעיסוק באדריכלות"המונח  

   :מסביב לאותם מבניםל שבהם או והחל  ניםבניי או קבוצת   בניןאו שינוי של   דלהג, ה, הקמהוביצע עם

"Practice of architecture" or "architectural services" means the rendering of 

services in connection with the design, construction, enlargement, or alteration 

of a building or a group of buildings and the space within or surrounding those 

buildings, which have as their principal purpose human use or habitation. 

These services include site planning, providing preliminary studies, 

architectural designs, drawings, specifications, other technical documentation, 

and administration of construction for the purpose of determining compliance 

with drawings and specifications." 

ניו    יהאדמיניסטרטיב הקוד   מדינת  רשויאוסר  ג'רסי  של  אדריכל  שאינו  מי  בתואר    על  להשתמש 

או  "אדריכל ב"  כגון  יאדריכלעיסוק  "לעסוק  חריגים  )למעט  תחת "  סטודנטים  או  עובדים    עיסוק 

 (.  עיסוק מבנדסים בתכנון הנדסי של מבניםו פיקוח אדריכל רשוי 

והעימקצוע  עם זאת, הגדרת   ורק בתחום  לות הינה  וק באדריכסהאדריכלות   העיצוב של מבניםאך 

עיסוק כוללת  בת  ואינה  פעולות  ביצוע  והתכנון  חום  או  או אזוריםהערים  תכניות  הכנת  כגון   ,

מס או  לתשריטים  הנוגעים  קביעת  מכים  של  הקרקע רגולציה  פיתוח  ו  ייעודי  מגבלות  או  זכויות 

 ובניה.

 קנדה . 34.

אלא בחקיקה  עשית בחקיקה פדרלית  נ אינה  של מקצועות    דרהסהה    , בדומה לארצות הברית,קנדהב .43

. לצורך  פרובינציהל  כולכן יש לבחון את הדין בנדה  ות והטריטוריות של קובינציר פה  13-מאחת  בכל  

עם זאת יצויין, כי    .בה סקוטיהנוו  , מניטובהפרובינציות אונטריוהדין ב  הוראותחן את  ב סקירה זו נ

י המתכ למיטב  איגוד  קיימת  ם  ננידיעת  קנדה  של  הפרובינציות  מקצוע  לבחוק  נפרדת  הסדרה  ברוב 

הערים האדריכלות.  שו(  ingPlann Professional)  והאזורים  תכנון  מקצוע  זאת,  ל  באף עם 

וייחוד הפעולות לאדריכלים מוגבל אך    אין ייחוד פעולות בתחום תכנון הערים והאזוריםפרובינציה  

  .ון ערים ואזוריםתכנפעולות בתחום  ולא נוגע ל  בנייניםשל    ליריכהאדעיצוב  ל  תפעולות הנוגעוורק ל

ב בקנדה,  לארה"ב  גם  עשרוהכרה  קיימת  ובריטניה,  דומה  שנים  מזה  הערים  ת  מקצועבת  כנון 

, שהינם בעלי תארים אקדמיים בתחום  ואזוריםמאדריכלות ומתכנני ערים  צוע נפרד  האזורים כמקו

אדריכליערים  וההתכנון   ואזורים    קיםסוע  ,םואינם  ערים  הפרטי  במבתכנון  במשרות  ומכגזר  הנים 

   .יגזר הציבור מכנון המרחבי בבכירות בתחום הת 

 אונטריו. פרובינציית 3.14.

והאזורים בבאונטריו   .44  The Ontario Professional  –  1994חוק משנת  מוסדר מקצוע תכנון הערים 

lanners Institute ActP החוק אינו קובע ייחוד . עייםמקצום הנניהמתכ  גודוק איהוסדר בח. בחוק זה

ארגון המקצועי  חבר בכך שמי שאינו    ייחוד התואר ע  אך קוב  והאזורים  פעולות בתחום תכנון הערים

Ontario Professional Planners Institute  (OPPI  )-והאזורים באונטריו המתכנני הערים  של  

את המונח    ריחוק זה מגדRegistered Professional Planner( "RPP  .)אינו רשאי להשתמש בתואר "

 דלקמן: כלקידום התכנון יים קצוע לעניין מטרות המכון למתכננים מ " "תכנון
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"In subsection (1), planning includes the scientific, aesthetic and orderly 

disposition of land, resources, facilities and services, with a view to securing 

physical, economic and social efficiency, a sound environment, health and 

well-being." 

רישום כ"מתכנן מקצועי רשום"  ולבאונטריו  איגוד המתכננים  חברות בל  םהתנאי   , בהתאם לחקיקה זו

הנקבעים   לתארים    םה ואיגוד  בתקנות  במסלולים  אקדמי  עאקדמיים  תואר  ובתכנון   רים וזארים 

 מעבר בחינה. , התמחות וגודאיידי ה -על  כריםהמו

 Registered Professional Planners Act, 2019-הצעת חוק    וי הוגשה באונטר  2019, כי בשנת  יצויין

(Bill 70)  ,לא  חוק  ה הצעת  חקיקת  טרתה היתה לקבוע ייחוד פעולות למתכנני ערים רשומים, אך  שמ

 . הושלמה בשל בחירות

לי  מספר   יו אונטר ב .45 אקמסלולי  ואזורים  לדמאיים  מוד  ערים  בתכנון  ע"י  תואר  המכון  המוכרים 

 סיטת ווטרלו ועוד.  ררסיטת יורק, אוניבב אוניברסיטת טורונטו , אוני, כגון:  םילמתכננים מקצועי

גון מקצועי כלל ארצי למתכנני  ראפועל בקנדה  (  OPPIאיגוד המתכננים באונטריו )בנוסף ליצויין, כי  

שהוקם  The Canadian Institute of Planners (CIP  –ם  ערי כל  מו  1919בשנת  עוד  (  את  אגד 

 .  ונותובינציות השרפדי המתכננים בואיג

, עוסקים  שאינם אדריכלים, בוגרי מסלולים אקדמיים בתכנון ערים ואזורים,  ואזורים  מתכנני ערים

ובין    ן העריםנותכ  י בתחוםמושלטון המק במדינה ובבכירות  שרות  מכהנים במ,  אונטריוב  בתכנון ערים

-ו  Official Plans  -טוטוריים  סט  םימקומי ומסמכי תכנון  של תכניות  וקידום    היתר עוסקים בהכנה

Zoning By-Laws . 

ב .46 באונטריו  מוסדר  האדריכלות  פעולות  1990משנת    Architects Act-מקצוע  ייחוד  דהיינו  הכולל   ,

מוגדר    "עיסוק באדריכלות "המונח    ןאכגם    .כלותירבאדסוק  לע  יכל איסור על מי שלא בעל רשיון אדר

 : בניין לשהקמה, הגדלה או שינוי עיצוב בכעיסוק 

""practice of architecture" means, 

(a)  the preparation or provision of a design to govern the construction, 

enlargement or alteration of a building, 

(b)  evaluating, advising on or reporting on the construction, enlargement or 

alteration of a building, or 

(c)  a general review of the construction, enlargement or alteration of a 

building; (“exercice de la profession d’architecte”)" 

הפ אדריכלים  ייחוד  של  פעו  ואינאונטריו  בעולות  על  בחל  ם  ירהעתכנון  של    עצוקהמ  תחוםלות 

 . יםרוהאזו

 יטובהמנ. פרובינציית 3.24.

משנת     The Registered Professional Planners-ע תכנון הערים והאזורים במקצו  מוסדרובה  מניט ב .47

  –מניטובה ם בייעו צקמתכננים המיקה את איגוד הק בח, מסדיר ויר מה לחוק באונטודבחוק זה, .  2015

Manituba Professional Planners Institute  (MPPI)  מקצועי של  וקובע כי מי שאינו חבר באיגוד ה

לה רשאי  אינו  הערים  בתואר  תשמתכנני  )Planner Professionaled eristgRe"  מש   "RPP).    החוק

https://web2.gov.mb.ca/bills/40-4/b031e.php
https://web2.gov.mb.ca/bills/40-4/b031e.php
https://web2.gov.mb.ca/bills/40-4/b031e.php
https://web2.gov.mb.ca/bills/40-4/b031e.php
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ייחוד קובע  בתחום    אינו  ז.  והאזורים  םהערינון  כתפעולות  "תכנון  ריה מגדחוק  לעניין  "  את המונח 

 דלקמן:כנון התכ  םלקידוקצועיים  מטרות המכון למתכננים מ

"planning" includes the scientific, aesthetic and orderly allocation of land, 

resources, facilities and services with a view to maintaining and improving the 

physical environment and the economic and social conditions of urban and 

rural communities. (« urbanisme ») 

בל  ם התנאי המתכננים  חברות  רשום"  ולמניטובה  באיגוד  מקצועי  כ"מתכנן  לזה  רישום  דומים 

 . שבאונטריו

אקדמאי  מסלולמניטובה  ב .48 ערי ל  לימוד  בתכנון  ע"י  מהזורים  ואם  תואר  מתכננים  ה  וד איגוכרים 

גון  ראבמסגרת הפועל  (  MPPI)  הב מניטואיגוד המתכננים בגם  באוניברסיטת מניטובה.    מקצועייםה

  .CIP-המקצועי כלל ארצי ה

, עוסקים  שאינם אדריכלים, בוגרי מסלולים אקדמיים בתכנון ערים ואזורים,  ואזורים  מתכנני ערים

במנהכ מ,  מניטובהב  ערים  בתכנון ביו ת השרוים  ובשלטו בכירות  במדינה  תכנון  תר  בתחום  ן המקומי 

בהכנה  הערים עוסקים  היתר  תכניות  דום  יקו  ובין  תכנון  של    –טוטוריים  סטמקומיים  ומסמכי 

Official Plans ו-Zoning By-Laws . 

ב .49 מוסדר  האדריכלות  ח2015משנת    The Architects Act-ב  מניטובהמקצוע  זה  .  הוראה  וק  כולל 

איסדהיינ   -אר  תו ה  דוייח ר  דבב אדר ו  רשיון  בעל  שלא  מי  על  באדריכלותור  לעסוק  מחיי  יכל  ב  וכן 

  ק זה מגדיר אדריכל חו .  "עיסוק באדריכלות "אחדות האדריכלים במניטובה לצורך  בר בהתחכרישום  

 כדלקמן: 

"architect" means any person who is engaged for hire, gain, or hope of reward 

in the planning or review for others of the erection, construction, enlargement 

or alteration of buildings by persons other than himself or herself; 

(« architecte »)   

הקמ של  בתכנון  שעוסק  מי  הוא  אדריכל  הג כלומר,  בנייניםה,  של  שינוי  או  תכנון ום  תחב  ולא  דלה 

 .יםוראזהערים וה

נון כתשל    עצוקהמ  תחוםחל על פעולות באינו  מניטובה  עולות של אדריכלים בד הפחוייינו, גם  יהד

 . יםרוהאזם וירהע

 נובה סקוטיהציית . פרובינ3.34.

.  2005משנת     Act Professional Planners-מוסדר מקצוע תכנון הערים והאזורים ב נובה סקוטיה  ב .50

זה התאחדות  קימ  חוק  את  סקוטיהיהרשום  י י עו צקמה  יםהמתכננם  בנובה   Licensed  -  ים 

Professional Planners Association of Nova Scotia  (LPPANS)  בעל רישיון  שאינו  י מי  בע כוקו

לה רשאי  בתואר  תשאינו  פעולות    ."Planner Professional Licensed"  מש  ייחוד  קובע  אינו  החוק 

הערים תכנון  מפו  יםוהאזור  בתחום  הוראה  כולל  למ   תורשואף  בחוק  אין  לעסוק  כי  אדם  מכל  נוע 

 : כדלקמן  " את המונח "תכנון ריחוק זה מגד .ואזורים תכנון עריםב

 "Planning" means the art and science of providing for the orderly management, 
disposition and distribution of land, resources, facilities and services and of 
applying physical, economical and social efficiencies to help ensure the health,  

https://web2.gov.mb.ca/bills/40-4/b031e.php
https://web2.gov.mb.ca/bills/40-4/b031e.php
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well-being and sustainability of communities and regions." 

 כדלקמן: ( מוגדר בחוק practice of professional planning)העיסוק בתכנון 

"practice of professional Planning" means any act of planning including, 

without restricting the generality of the foregoing, 

(i) Investigating, designing, commissioning, composing, evaluating, 

advising, reporting, directing or supervising, or managing any of the 

foregoing, that requires or involves the application of principles of 

planning and that concerns the safeguarding of life, health, property, 

economic interests, public welfare or the environment.  

(ii) (II) the preparation and implementation of plans, studies or strategies 

involving the application of the principles of planning including, 

without restricting the generality of the foregoing, regional or municipal 

plans or strategies, urban and rural plans, lad development plans or 

strategies, land-use by-laws, site plans, subdivision plans, economic 

plans, environmental plans or studies, social plans, recreation plans, 

conservation plans, organizational plans, heritage plans, lifestyle plans, 

conceptual plans and strategic plans, 

(iii) the application of skills or techniques for the purpose of planning 

including, without restricting the generality of the foregoing,computer 

analysis and data queries, environmental analysis, geological studies, 

morphology studies, air-photo analysis, cartography or mapping, cost-

benefit analysis, physical sciences, social sciences, statistical analysis, 

demographic research, environmental design and planning, project 

planning and implementation, research and communication. 

(iv) Any tasks necessary to implement the planning legislation of the 

Province involving the use or application of the principles of planning,  

(v) Project management where the principles of planning are involved, and 

(vi) Ant other tasks the involve principles of planning. 

סקוטיהב .51 אקדמאי  מסלול  נובה  ואזורים  ל  לימוד  ערים  בתכנון  ע"י  תואר    התאחדותהמוכרים 

בהלדלהו באוניברסיטת  סקוטיה    הב ובנהרשויים    מקצועייםהנים  כנמתה התאחדות  .  פקיססי 

הרשויים  מתכננים  ה סקוטיב המקצועיים  ה   החבר(  LPPANS)  ה נובה  מקצועי  הגון  ראבמסגרת 

של  רהמאגד את האAtlantic Planners Institute  (API  )האזורי   פרובינציות    4גונים המקצועיים 

   .הדבקנ

, עוסקים  יכליםשאינם אדרזורים,  תכנון ערים ואים במי, בוגרי מסלולים אקדיםזורוא  מתכנני ערים

ערים במ,  וטיהקס  נובה ב   בתכנון  בתחום  מכהנים  המקומי  ובשלטון  במדינה  ביותר  הבכירות  שרות 

 . טוטורייםסטמקומיים  ומסמכי תכנון  של תכניות דום קיו ובין היתר עוסקים בהכנה עריםתכנון ה

האדריכלות .52 ב  מקצוע  סקוטיהמוסדר  זה  2006משנת  Architects Act -ב  נובה  חוק  אה  הור  כולל. 

 כדלקמן:  "ותאדריכלסוק ביע" ק זה מגדיר חו. פעולות וייחוד התואר לאדריכלים רשויים דובדבר ייח 

""practice of architecture" means rendering or offering to render services, 
hereinafter described in connection with design and construction, enlargement 
or alteration of building or group of buldings and the space within the site 
surrounding the buildings, that have as their principle purpose human 
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occupancy or habitation and those services include per-design services, 
programming, planning, providing designs, drawings, specifications and other 
technical submissions, the adminsistration of constuction contracts and the co-
ordination of any elements of technical submisssions prepared by others.' 

נובאדריכ  העיסוקגם כאן   בנייניםה, הג קמ ה  של  לעיצובגע  לות  תכנון  בתחום    ולא  דלה או שינוי של 

 . הערים והאזורים

גם  דהי הפינו,  בייחוד  אדריכלים  של  סקוטיהעולות  באינו    נובה  פעולות  על  של   עצוקהמ  תחוםחל 

 . יםרוהאזם וירהעתכנון 

 אוסטרליה . 44.

קה פדרלית  קיעשית בחנ אינה  ההסדרה של מקצועות    ,  דהולקנ  , בדומה לארצות הבריתאוסטרליהב .53

מדינה  ל  כ לכן יש לבחון את הדין בו  שבאוסטרליהטריטוריות  הות ומדינה אחת מבכל  אלא בחקיקה  

סאות' ויילס  ניו    -מרכזיות  בשתי המדינות ה הדין    הוראותחן את  ב. לצורך סקירה זו נאו טריטוריה

למי.  וויקטוריה כי  יצויין,  זאת  יעם  המתכננים  ידטב  איגוד  והטריעת  המדינות  של  טובכל  ריות 

יכלות  האדר   מקצועשל    ויש הסדרה   והאזורים   תכנון הערים מקצוע  ל  יקהק בחהסדרה  אין  אוסטרליה  

בחלק  לפחות  עם זאת,  .  וייחוד התואר "אדריכל" לאדריכל רשום  ידי גוף מדינתי-בדרך של רישום על

בדבר  ה  יל וסטרא במהמדינות   הוראות  בכ  ייחודאין  לאדריכלים.  מקרה,  פעולות  המבל    ותינדכל 

ורק  ת מקצוע האדריכלות  הסדר אך  ערים   ם שאינ  לשירותי אדריכלותנוגעת  בתכנון  עיסוק  כוללים 

 .ואזורים

עשרות שנים    מזהמוכר    םריווע תכנון הערים והאזמקצ  ,כמו מדינות רבות אחרות  ,גם באוסטרליה .54

מתכנני    שלאחד  מקצועי  ארגון  קיים  ה  לירבאוסט  סה.והנד  מקצועות כגון אדריכלותנפרד מכמקצוע  

והאז בוהערים  שב רים  והטריטוריות  המדינות   Planning Institute-ההוא  וסטרליה  אוכל 

Australia (PIA) ( ולו מחוזותdivisionsבכל אחת ממדינות אוסטרליה ).   

 ילס יו  'סאותניו . מדינת 4.14.

ס  ויילס   ' יו סאותנבמדינת   .55 יתר , כמו  (יידנ )שבירתה  אין  ,  טרליהוסוהטריטוריות של אדינות  מה  בכל 

מקצוע  הסד של  בחוק  ה רה  והרעתכנון  זאת,אזוריםים  עם  הערים  בפו  .  תכנון  מקצוע  אזורים  והעל 

 מזה עשרות שנים. ות האחראים על תכנון הערים במדינה ובשלטון המקומי מוסד במדינה ובמוכר 

ורים  אז לתואר בתכנון ערים ומאיים  מסלולי לימוד אקדרליה מספר רב של  אוסטויילס    ' ניו סאותב .56

סידני  רסיטת  באוניברסיטת סידני, באוניברסיטת ניו אינגלנד,  באוניב, למשל  PIA-ידי ה-המוכרים על

 .ועודטכנולוגית בסידני  , באוניברסיטה הברסיטת ניו סאות' ויילס, באוניהמערבית

  , עוסקיםשאינם אדריכליםם,  לולים אקדמיים בתכנון ערים ואזורי, בוגרי מסואזורים  מתכנני ערים .57

וייואזורים ב  תכנון עריםב ניו סאות'  שרות הבכירות ביותר במדינה ובשלטון  מכהנים במ,  לסמדינת 

ומסמכי תכנון  כוללניות  של תכניות  וקידום    ם בהכנה ובין היתר עוסקי  המקומי בתחום תכנון הערים

 Development-ו  Environmental Plans  ,Strategic Plans  יםללו כ הטוטוריים  סט  ומייםקמ

Control Plans . 

המסדיר את רישום    Architects Act 2003-במדינת ניו סאות' ויילס  מקצוע האדריכלות מוסדר ב .58

מדינת  ב" לאדריכלים רשומים.  "אדריכל  ייחוד התוארקובע  אדריכלים ור רישום  שפמא ואדריכלים  
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ויילס   פין  אניו סאות'  לאדריכלים ייחוד  כלשהו  כל ולכ  עולות  בעיסוק   ן  לעסוק  יכול  דריכלי  א  אדם 

   .ידי אדריכל-עלשירותים  הג מטעה בדבר מתן מציג מצ" ולא ל כיובלבד שאינו משתמש בתואר "אדר

 מן:קלשירותים אדריכליים כדחוק זה מגדיר 

"architectural service means a service provided in connection with the 

design, planning or construction of buildings that is ordinarily provided by 

architects." 

רישום אדריכלים   בניינים  כלומר, החוק המסדיר  ותכנון של  נוגעים לעיצוב  ורק בשירותם  עוסק אך 

 .שירותים הנוגעים לתכנון ערים ואזוריםואינו עוסק כלל ב

 יה ויקטור. מדינת 4.24.

כמו  (מלבורן)שבירתה    ויקטוריהבמדינת   .59 אוסטרליהיטוהטרדינות  מהיתר  בכל  ,  של  אין  ,  וריות 

מקצוע  הסד של  בחוק  ה רה  והרעתכנון  זאת,אזוריםים  עם  הערים  בפו  .  תכנון  מקצוע  אזורים  והעל 

 מזה עשרות שנים. ות האחראים על תכנון הערים במדינה ובשלטון המקומי מוסד במדינה ובמוכר 

ויקטוריה  מדינב .60 של  ת  רב  אקדמאיים  מספר  לימוד  עריםתלמסלולי  בתכנון  המוכרים  ו  ואר  אזורים 

 .ובאוניברסיטת מונאש RMIT, באוניברסיטת מלבורןרסיטת באוניב , למשל PIA-ידי ה-על

, עוסקים  שאינם אדריכלים, בוגרי מסלולים אקדמיים בתכנון ערים ואזורים,  ואזורים  מתכנני ערים .61

וייורים בואז  בתכנון ערים ניו סאות'  ובשלטון    נה יותר במדיכירות בשרות הבמכהנים במ,  לסמדינת 

ומסמכי תכנון  כוללניות  של תכניות  וקידום    ם בהכנה ובין היתר עוסקי  המקומי בתחום תכנון הערים

 Development-ו  Environmental Plans  ,Strategic Plans  לליםו כ הטוטוריים  סט  ומייםקמ

Control Plans . 

המסדיר את רישום    Architects Act 1991-במדינת ניו סאות' ויילס  וע האדריכלות מוסדר במקצ .62

רישום  שפמא ואדריכלים   ור  התוארקובע  אדריכלים  רשומים.  "אדריכל   ייחוד  לאדריכלים  גם  " 

ולכן כל אדם יכול לעסוק בעיסוק אדריכלי    עולות כלשהו לאדריכלים ין ייחוד פא  ויקטוריה מדינת  ב

   .י אדריכליד -עלשירותים  המתן  ג מטעה בדברמציג מצ" ולא ל כיו משתמש בתואר "אדרובלבד שאינ

 ". שירותים אדריכלייםאת המונח "מגדיר אינו חוק זה  

 ניו זילנד . 54.

זילנדב .63 מק  ניו  של  בחוק  הסדרה  הערים  אין  תכנון  זאת,  צוע  עם  הערים  מקצוהאזורים.  תכנון  וע 

ב  םריווהאז זילנד  מוכר  כמקצוע    מזהבריטניה  ניו  שנים  מעשרות  אדריכלות  נפרד  כגון  מקצועות 

 והנדסה. 

והאזה  הארגון .64 הערים  מתכנני  של  בומקצועי  ז רים  הניו  הוא   New Zealand Planning  -ילנד 

Istitute (NZPI ) חברים.  2,000מונה מעל ו 1949ת נשבשהוקם 

  NZPI-ידי ה-ם המוכרים עללתואר בתכנון ערים ואזורימסלולי לימוד אקדמאיים  נד מספר  ניו זליב .65

אוקבאונ לינקולןד,  לניברסיטת  ואיקטו  ב  ,באוניברסיטת  באוניברסיטת  אוטגו,  אוניברסיטת 

 . ובאוניברסיטת מאסיי
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, עוסקים  שאינם אדריכלים, בוגרי מסלולים אקדמיים בתכנון ערים ואזורים,  ואזורים  מתכנני ערים .66

ב   בתכנון ערים  זילנדואזורים  ובשלטון המקומי בתחום  בשרות  מכהנים במ,  ניו    תכנון העריםמדינה 

עוסקי היתר  בהכנה ובין  תכניות  דום  יקו  ם  תכנון  כוללניות  של  טוטוריים  סטומיים  קמומסמכי 

 . Unitary Plan-ו Regional plans ,District Plansללים וכה

ום  ר ריששפאשר מא  Registered Architects Act 2005-בניו זילנד  מקצוע האדריכלות מוסדר ב .67

התואר   וייחוד  ו"אדאדריכלים  רשום"  רשומי"אדריכל-ריכל  לאדריכלים  זילנדב  .ם"  ייחוד  א  ניו  ין 

דהיינו,  לאדריכליםעולות  פ )חוקית  חינה  במ.  בניה  להיתר  בקשה  להגיש  יכול  אדם   Buildingכל 

Consent).   

 דרום אפריקה . 64.

 Planning Profession  –בחוק    והאזוריםצוע תכנון הערים  של מקהסדרה  ריקה קיימת  דרום אפב .68

Act 2002.  זה מסד ערייר  חוק  ו  םרישום מתכנני  במרשם   South African-ההקים את  ואזורים 

Council for Planner (Sacplan :החוק מגדיר מתכנן כדלקמן .) 

""planner" means a person who exercises skills and competencies in initiating 
and managing change in thr built and natural environment in order to further 
human development and environmental sustainability as contemplated in 
section 2(a), and who is registered in one or more of the categories contemplated 
in section 13(4)" 

ה  כולל  החוק  כן  "  וראהכמו  של  יותר  התכנ רחבה  מקצוע  קובע  ון עקרונות  החוק  של    3".  קטגוריות 

הש  םערישום    ,Candidate Planner, Technical Planner  –שונות  והערכה  ניסיון  ,  כלהדרישות 

Professional Planner  . 

רשום  עצמו כמתכנן  רשאי להציג  רק אדם שרשום כמתכנן    -ר ייחוד התואר  כולל הוראה בדבחוק זה   .69

יוחדו לכל  יש  ת וולבפע   ר עיסוק איסוכולל הוראה בדבר  וק  ריית הרישום(. כמו כן החהתאם לקטגו)ב

על  גוריות הרישוםמקטאחת   שיקבעו  לכללים  גופים  Sacplan-ידי ה-בהתאם  עם  היוועצות  , לאחר 

 (.  teitunstSouth African Planning I) מתכנני העריםשל וולנטריים 

על  םכלליב .70 מועצת-שפורסמו  )  ידי  בSacplanהמתכננים  המוגבלים  נקב  2008שנת  (  העיסוקים  עו 

הנוגעים להכנת תכנון אסטרטגי ותיאום של  כוללת רשימה ארוכה של עיסוקים  ה  למתכננים רשומים

ארציות   מרחביות  מחוזיות  (,  National Saptial Plans) תכניות  מרחביות  מחוזיות  ותכניות  תת 

(Regional and Sub-Regional Spatial Plans  מרחביות תכניות  המונ (,  יציפלית  ברמה 

(Spatial Plans)ת מקומיו יו, תכניות מרחב( תLocal Spatial Plans  ,)(  ,Layoutתכניות פיתוח 

Township and Development Plansסטרציה של תכנון,  יתכניות פיתוח, ניהול אדמינכת  (, הער

 שימושי קרקע.מערכות ומדיניות 

אר בתכנון ערים ואזורים המוכרים  לתומסלולי לימוד אקדמאיים  ספר  מקה  כמובן שגם בדרום אפרי .71

 ניברסיטן דרבן ועוד.  , או יוהנסבורג, אוינברסיטת קייפ טאון באוניברסיטת Sacplan-ה ייד -על



 21 

, עוסקים  שאינם אדריכלים, בוגרי מסלולים אקדמיים בתכנון ערים ואזורים,  ואזורים  מתכנני ערים .72

ערים במ,  ום אפריקהר דבואזורים    בתכנון  בתחום  מדינב  תרובכישרות  מכהנים  המקומי  ובשלטון  ה 

 . תומרחביות ארציות, מחוזיות ומקומישל תכניות וקידום  ם בהכנהן היתר עוסקיבי ו עריםתכנון ה

ב .73 מוסדר  האדריכלות  אפריקה  דמקצוע  זה  Architectural Profession Act 2000-ברום  חוק   .

רישום   במאפשר  שונ  8-אדריכלים  הכוללות  דרגות  רישום  של  רי   4ות  של  ודרגות  כמועמד    4-שום 

כ רישום  מאד"דרגות  )ועיקצריכל   "Professional Architect, Professional Senior 

Architectural Technologist, Professional Architectural Technologist, Professional 

Architectural Draughtperson  .) 

ר  בכולל הוראה בד  וק באדריכלות", אך  "עיס אדריכלות" או  המושגים "רות של  חוק זה אינו כולל הגד .74

כ  -התואר    ודייח  מועמד  עצמו כרשאי להציג  אדריכל  רק אדם שרשום  )בהתאם  אדריכל מקצועי או 

החוק  לקטגו כן  כמו  הרישום(.  איסוריית  בדבר  הוראה  עיסוק  כולל  ש בפער  אחת  יולות  לכל  יוחדו 

  למקצוע האדריכלות  אפריקאית  הדרוםה  מועצהידי  -לכללים שיקבעו עלבהתאם    גוריות הרישוםמקט

(Sacap)היוועצות עם גופים וולנטריים  חר, לא(South African Institute of Architects  .) 

המועצה    2021בשנת   .75 אפריקאית  פרסמה  האדריכלות  בדרום  בדבר  acapS)למקצוע  הודעה  זיהוי  ( 

המיוחדו האדריכלות  בתחום  רשומיםהעבודות  לאדריכלים  לקטגורי  ת  אשר  )בהתאם  השונות(  ות 

בעיצוב  עוסקים  מבניםכלהאדרי  כולם  של  ומורכים  המבנים  סוגי  בין  הבחנה  תוך  בהתאם  ,  בותם 

עלי צרכים  לבדיור  , בתי מלון,  צמודי קרקעובלוקים    -  טגוריות השונות )כגון, בתי מגורים פרטיים לק

לקשישים,   דיור  שחיהמיוחדים,  לשימושים ל  בריכות  מבנים  גדרות,  פרטי,  בתי    שימוש  חקלאיים, 

 ועוד.  , מעבדות ועוד חולים

אין זכר לעיסוק בתחום ת(  קטגוריולים רשומים )בכל הלאדריכעל זיהוי העבודות המיוחדות  הודעה  ב

 . מרחביות או כל חלק מהן  קידום של תכניותם, לרבות הכנה וירוזתכנון הערים והא

 הונג קונג . 74.

מקהסדרה  קיימת  קונג    הונג ב .76 העריםשל  תכנון   Planner Registration  –בחוק    והאזורים  צוע 

Oridance    ייעודי  רשםבאמצעות  רישום מתכנני ערים ואזורים במרשם  יר  חוק זה מסד  .1991משנת  

גדרה של מקצוע התכנון או  החוק אינו כולל ה.  הממונה ע"י מועצת רישום המתכננים שהוקמה בחוק

הון  לרישום כמתכנ   םהתנאין.  תכנו  שירותי  -ונג  ק  א חברות באיגוד המתכננים בהונגמקצועי רשום 

Hong Kong Institute of Planners   (HKIP)  ו ערים  בתכנון  אקדמי  תואר  מבחן  מעבר  הדורשת 

 , תושבות בהונג קונג והעדר הליכים משמעתיים. בעבודה בתכנון בהונג קונג, ניסיון הערכה

זה   .77 בחוק  הוראה  התוארר  דב כולל  שרשום    –  ייחוד  אדם    רשום   מקצועימתכנן  כבמרשם  רק 

(Registered Professional Planner  )אינו  החוק  .  רשוםמקצועי  מתכנן  בתואר  שתמש  הרשאי ל

   ייחוד פעולות בתחום העיסוק של מתכנני הערים.הוראה בדבר כולל 

אקדמאיים  קונג    גהונב .78 לימוד  ואזוריםמסלולי  ערים  בתכנון  על  לתואר   HKIP-הידי  -המוכרים 

 . ג קונגהונ רסיטת  באוניב
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חוק  .  1990משנת    Architect Registration Ordinance-ב  גנג קונהומקצוע האדריכלות מוסדר ב .79

אדריכלים  הממונה ע"י מועצת רישום ה  ייעודי  רשםבאמצעות  במרשם  אדריכלים  רישום  יר  זה מסד

  ם התנאי.  אדריכלותהעיסוק  את האו    אדריכלותגדרה של מקצוע ההחוק אינו כולל ה.  שהוקמה בחוק

כ רשום  לרישום  בא אדריכל  חברות  ההוא   Hong Kong Institute of-קונג    בהונג ריכלים  אדיגוד 

Architects   (HKIA)  ניסיון  מבחן הערכהמעבר  ו  אדריכלות הדורשת תואר אקדמי ב  ,שהוקם בחוק ,

 הליכים משמעתיים., תושבות בהונג קונג והעדר בעבודה בתכנון בהונג קונג

שתמש  הרשאי ל  רשום  כלדריאכ  במרשםרק אדם שרשום    -  ייחוד התוארר  בכולל הוראה בדחוק זה   .80

   .לאדריכלייחוד פעולות הוראה בדבר אינו כולל  החוק  . "אדריכל" או "אדריכל רשום"בתואר 

 Authorized)יש למנות אדם מורשה  לצורך ביצוע עבודות בניה  ,  בהתאם לחוק בהונג קונגעם זאת,   .81

Person ( הבניה  חוק  לפי   )Building Ordinance  )של והגשה  קבלת  לצורה  בניות  תכני   להכנה  ך 

ו  על  היתר  הבניהלפיקוח  עבודות  לחוק  בהת.  ביצוע  הוא  תנאי  הבניה  אם  מורשה"  כ"אדם  להירשם 

צורך  הגשה של תכניות בניה לנה וכ. המשמעות היא שבפועל קיימת הגבלה על הרישום כאדריכל רשום

לאדריכלים,  היתר  זו    קבלת  הגבלה  להכנת תכניו  ת מתייחסאך  ורק  לצורך קבאך  בניה  ר  לת היתת 

  .העיסוק של תכנון ערים ואזוריםולא לתחום לביצוע עבודות בניה 

 קירה השוואתית ססיכום . 84.

מב .82 גדול  שנסקרו  דינוהמחלק  וניות  אוסטרליה  בריטניה,  ארה"ב,  חוקית    אין זילנד(  -)כגון  הסדרה 

הצקלמ תכנון  והאזוריםוע  קיימת  ערים  בפועל  אך  ה,  של  מוסדית  אקדמית    הכשרה  ,צועקמהכרה 

 י ערים ואזורים. נ כה וולנטרית של מתכנבהסמ אשר עוסקים קצועיים ארגונים מו  נפרדת למקצוע

אפריקה .83 דרום  קנדה,  )כגון  מהמדינות  קונגו   בחלק  הערים  הונג  תכנון  מקצוע  של  הסדרה  קיימת   )

ג  ום אפריקה)למעט דראלו  מדינות  רוב  ב, אך  בחוק  והאזורים מות  לא קיי(  'רסי בארה"בומדינת ניו 

 .רים והאזוריםבדבר ייחוד פעולות בתחום תכנון העהוראות 

המדינות .84 המייחדות  רו  שנסק  בכל  חוק  הוראות  והאזורים  אין  הערים  תכנון  בתחום  עיסוק 

 לאדריכלים. 

 חופש העיסוק בתחום התכנון העירוני   להגבלתהצדקה העדר  -  יהרצוהדין . 5

ר  יה הדין הקיים מבקש איגוד המתכננים להב  ענות בדבר פרשנותיתייחס איגוד המתכננים לטבטרם   .85

ות בדבר ייחוד פעולות המגבילות את  הצדקה לקביעת הוראאין  ,  (רתתוהע  תדלעמ  בניגוד)  כי לעמדתו

דינות ך המצב במרחבה, כמתואר לעיל בהוכ  האפשרות של כל אדם לעסוק בתחום התכנון העירוני

 . רבות בעולם

של    הסדרה  ליהםיחס א יבות רבה למשק ולכלכלה שאין ב בארץ ובעולם יש מקצועות רבים בעלי חש  .86

על   והגבלה  הציבורישוי  של  העיסוק  לדוגמה    -ר  חופש  חוות   כלכלניםכך  מקצועיו  מגישים  ת  דעת 

ותו  המסדיר מקצוע זה. בא ישוי  ירים ביותר בממשל ובבנק ישראל, אך אין רוממונים לתפקידים בכ

כל    ,ופןא בתחום ההייטקכמעט  ועד מנהל כספים,    מאיש תוכנההחל    ,המקצועות  ומומחה לחומרה 

של תושבי  איכות החיים  פעת מקצועות אלו על  אף שהש  מקצועות רשויים  אינםל שיווק ומנכ"ל,  מנה

 .  ת ביותרמשמעותיהכלכלה הינה המדינה ו 
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יצירת רגולציה  וגם    הפרט חירויות  בתחום מקצועי מסויים משמעותה פגיעה בהגבלת חופש העיסוק   .87

ע ופוגעת  המכבידה  החופשי  השוק  לפיכך,  שי החופבתחרות  ל  צריכה  ת.  העיסוק  חופש  של  הגבלה 

קיימת    במסורה היעשות  ל בהם  ברורהובמקרים  עו  הצדקה  על  לשמירה  בהגבלה  מעשי  רכים  צורך 

כך למשל, קיימת הצדקה ברורה    .ובכל מקרה לא מעבר לנדרש  ומולשגון בריאות הציבור וחשובים כ

   .ות בשל הצורך להגן על חיי אדםועוסקים במקצועות בתחום הבריא םלייחוד פעולות לרופאי

גם  כ כי  ך  מחלוקת  פעולואין  לייחוד  הצדקה  ולאדריכלים  קיימת  למהנדסים  הנוגע  רשויים  ת  בכל 

וודא  ל  ( ונסטרוקטורק )קידו של המהנדס  תפאדם.  חיי  על  בשל הצורך להגן  של מבנים    לתכנון הפיסי

את  ש יבטיח  ההנדסי  ביציבותימנע  ו  המבנהבות  יציהתכנון  ותפ המבנה    פגיעה  קריסתו  של  קאו  ידו 

טרתם להגן על  מש בתחום הבניה  הוראות תקנות ותקנים    קיוםלודא    רישוי הבניהבהליכי  האדריכל  

   .חלונות וכד'  ימאלי של, גובה מינחות במרפסתה בטישל מעקמאלי י ון גובה מינכג שלום הציבור

ובכל  חופש העיסוק  לשלילת  הצדקה  נון העירוני ספק אם קיימת  כ לעומת זאת, בכל הנוגע למקצוע הת .88

כי   על הדעת  מקרה ברור לחלוטין  יעלה  כנני ערים בעלי תואר אקדמי בתכנון ערים  למנוע ממת לא 

תכניות של  ועריכה  בהכנה  מעיסוק  ח   ואזורים  הולפי  והבניהק  עירו   .תכנון  בשונה  תכנון  ני, 

ה וכיוצ"ב(  ופרטי הבניה )כגון גודל חלונות, גובה מעק ל מבנה  וב הפיסי שעוסק בעיצ  אינו ,  מאדריכלות

ם  יל ועלנם  ישאע והפיתות הסביבתי  קביחס לשימושי הקרית  כנונוברגולציה ת  יתציבור  ניותידבמאלא  

אדם חיי  להיפך  לסכן  הפיסי,  על הערכים  לשמור  מטרתם    -, אלא  והבריאותיים במרחב  הציבוריים 

בע והחברתי  ל  .ירהכלכלי  נבדקותיוזמות  מרחבי  ה ידי  -על  תכנון  רשויות  תכנון מוסדות  שהינן   ,

היתר  שלטוניות לכל דבר, המעסיקי בין  ומגוונים  ויועצים חיצוניים בתחומים רביצוות מקצועי  ם  ם 

שמאי מהנדסים,  אדריכלים,  ערים,  מתכנני  מודדיםמקרקעין  )לרבות  משפטיים,  יועצים  יועצים  ,   ,

ב  יועצי   ,סביבתיים יועצים  והבטיתנועה,  הבריאות  דבר  בסופו  . ועוד(חות  תחום  קבלת    ,של  לאחר 

הצוות  המ מ  ,המקצועילצות  ניכר  בתחום  ההחלק  והאזורים  חלטות  הערים  ידי  -על מתקבלות  תכנון 

 בסוגיות ציבוריות. דבר על קבלת הכרעות המופקדים בסופו של  נבחרי ציבור

 רים והאזורים הע  תכנון פעולות בתחום  ייחוד  הוראות חוק בדבר  אין  בעולם  רבות    מדינותבמסיבה זו   .89

יחוד פעולות בתחום  האזורים וי הערים ומקצוע תכנון  שבהן יש הסדרה של  )הבודדות(  וגם במדינות  

 .  למתכנני ערים ואזורים ולא לאדריכליםהפעולות הוא  זה, ייחוד 

המלצות   .90 את  נוספת  פעם  להזכיר  חשוב  זה  בלעניין  לעניין  הממלכתית  )הועדה  זיילר  ות  טיח ועדת 

בין  המליצה  אשר  ועדה    -  0032משנת    ר(ציבו  המשמשים ת  ומקומו  םמבני התכנון  להפריד  תחום 

והמליצה    ביםעורבעלי המקצוע המוגם מבחינת  ה  חקיק  גם מבחינה  ין תחום רישוי הבניההעירוני לב 

טיחות  "ביים להשגת  נ יוהחביחס למקצועות  ייחוד פעולות אך ורק  הסדרה של תנאי כשירות ובדבר  

הבנייה".   ה מוצר  ועדהכל  של  לכ  המלצות  בנוגע  אדריכליזו  פע  םשירות  בתחום  וייחוד  ולות 

לתחום תכנון הערים    ולאהפיסי של מבנה  כנון  ת ול  הבניהרישוי  הליכי  להאדריכלות נוגעים אך ורק  

 והאזורים.  

יותרת  מרגולציה  , הרי ש בלתי מוצדקת ומעבר לנדרש בחירויות יסודפגיעה  שיקול של מניעת  מעבר ל .91

היעילינמבח גם  רצויה    אינה  הכלכליתת  מיותרות  רגולציה  ס ת.  תנאי  המחייבת  לעיסוק  ישוי  ורף  , 

החופשי בתחרות  לפגיעה  גורמת  ציבורייםתמקצועי  משאבים  לבזבוז  של  לו  ,  מוצדקת  בלתי  הגדלה 

כי  תכנוןהעלויות   יצוין,  ל.  ירק  ממשלת  החליטה    משרדי-ביןוות  צדו"ח  אימוץ  על  שראל  אחרונה 

חכ הבירוק  לצמצםזית  כרהמ  תומטרש  מהלרגולציה  נטל  לאומית  תקידום  ו  ישראלב  רטיהאת  כנית 

עשרות  ל זה  .ציהרגולצעדי  ביטול  שהודו"ח  המלצוכן  ,  הבעקבות  ארגון  של  קטנת  לה  OECD-ת 
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ולהסרהרגולצי בישראל  לתחרות   ת ה  כוחופשית  חסמים  הרגולציה ,  להפחתת  המלצות  של  שורה    לל 

 .עיסוק ורישויתחום הסדרת ין היתר בבת רותחברת הולהג

חירויות  של הגנה על  איננה רק עניין  צדקת בו  ניעת פגיעה בלתי מוומ העיסוק    שמירה על חופשדהיינו,   .92

דמוקרטייסוד   גם  במשטר  אלא  ציבוריאינ,  הבירוק  טרס  נטל  בהפחתת  וחסמים  טרהמתבטא  יה 

 . לית של המשקופוגעים ביעילות הכלכתחרות החופשית  הפוגעים ב

זבנית  , גננת או  12ילד בן  " ש דעתעל ה  עלהפיו "לא יבעתירה להטיעון  הבחינה המעשית  ממעבר לכך,   .93

תכנית    חתוםליוכלו    בסופר סרק על  טיעון  הינו  והבניה  התכנון  חוק  ודמגוגיפופולי  לפי  שכן  סטי   ,

 . ת בסופרזבניו , גננות או 12ידי ילדים בני -אין כל סכנה כי יאושרו תכניות שהוכנו עלבמציאות 

הדעת"אם  ה אינה    האמיתיתהשאלה   .94 על  יכול    "יעלה  לא  שממילא  )מה  מתאר  תכניות  תכין  שגננת 

אלא   בפועל(  קיימת  לקרות  בחופש  הצדקההאם  לפגיעה  תכנהעיס  ממשית  בתחום  הערים וק    ון 

רישיון   בעל  שהינו  למי  ורק  אך  העיסוק  והגבלת  המקצוע  הסדרת  לעסוק  המחייב  המדינה  מטעם 

ר נועדה להגן על  רק כאש מידתית  וו היא שהגבלת חופש העיסוק מוצדקת  שובה לשאלה זבמקצוע. הת

ד  יל, לעמדת איגוכאמור לע  . תחוי מירה על בטשדם ומניעת סכנה לחיים ארס ציבורי חשוב כגון  אינט

ב פעולות  ייחוד  בדבר  הוראות  לקביעת  הצדקה  אין  בישראל  תכניות  המתכננים  הכנת  לפעולות  יחס 

 נון והבניה. כעפ"י חוק הת

ל .95 גם  מקרה,  להגב בכל  מקום  היה  העירוני  ו  התכנון  בתחום  העיסוק  חופש  ש  -לת  קיים  דבר  איננו 

רבות  במדינ כאמור  ות  בתחום   -לעיל  בעולם  העיסוק  את  להגביל  יש  כי  הדבר  משמעות  שאין    הרי 

העירוני לעיסולאדריכליםדווקא    התכנון  מספקת  הכשרה  בעלי  שאינם  זה ,  במקצוע  שעיקר  ו  ק 

רת  . גם אם יוחלט בעתיד כי יש מקום להסדזור עיר ואלא תכנון  ו של הבניין    דריכליאבתכנון  ם  עיסוק

רור לחלוטין כי ייחוד  בהרי שהתחום  וע ייחוד פעולות  בחקיקה ולקב  והאזוריםצוע תכנון הערים  מק

כשרה  שהינם בעלי הה  וריםלמתכנני ערים ואזרים והאזורים צריך להיות  הפעולות בתחום תכנון הע

ה  כי מתכנני הערים אינם בעלי הכשרה מתאימ   זה. טענת העותרתותר לעיסוק במקצוע  המתאימה בי

של ו הת  וכי האקדמי  בתחוםאר  מופרכת  "בגדר  הינו    הם  יסוד,  כל  חסרת  הינה  העשרה"  לימודי 

 ענה כלאחר יד. וממילא נט

 פרשנות הדין הקיים . 6

מהנדסים והאדריכלים )רישוי  תקנות הונה של לתוספת הראש( 1)3של סעיף  העתירה עוסקת בפרשנות  .96

התשכ"ז  פעולות(,  מכוח    1967-וייחוד  והאדריכלים,    12סעיף  שהותקנו  המהנדסים  -י"חהתשלחוק 

1958 . 

 הפעולות: חוד ( לתוספת הראשונה לתקנות יי1)3של סעיף   להלן לשונו .97

ולענין  הפעולות המפורטות להלן יוחדו לאדריכל רשוי, הרשום במדור לארכיטקטורה  "

גם   משולביםהמבנים   ציבוריים פתוחים, המפורטים בתוספת השניה,  בתכנון שטחים 

 לאדריכל נוף רשוי הרשום במדור לאדריכלות נוף: 

 בתכנית בינוי ועיצוב ארכיטקטוני:   (1)

 ותכנון סופי;  תכנון מוקדם   )א(

 הכנת תקנונים ותשריטים לתכניות;    )ב(

 כת; הגשת תכניות לרשות מוסמ    )ג(
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 " הכוונה עליונה בביצוע התכניות.   )ד(

שיוחדו לאדריכל רשוי בסעיף  בישראל, הפעולות    ם כפי שיפורט להלן בהרחבה, לעמדת איגוד המתכנני .98

של להכנת   זה  מתייחסות  של  התקנות  ועיצה  בינוי  בלבד תכנית  ארכיטקטוני  תכנית    דהיינו,   -  וב 

בהתאם    להקמת מבנה  כתנאי למתן היתר בניהאו    םשל מבני  ביצועוהליכי רישוי  במסגרת  המוכנת  

,  (ואף מעמדת המדינה)מעמדת העותרת    בשונה להוראה של תכנית מאושרת לפי חוק התכנון והבניה.  

זה  לעמדת איגוד המתכננים   והבניה    ג'  פרק  לפיבהכנת תכניות  כלל  עוסק    איננוסעיף  לחוק התכנון 

 . ןלרבות נספחיה,  ת מפורטות(ומקומיות או תכני , ארציות, מחוזיותתאר מכניות )ת

זו מחוייבת  לעמדת   .99 פי כללי הפרשנות, לרבות כלל הפרשנות המקיימת  -עלאיגוד המתכננים פרשנות 

פרשנות   מביאה  )שכן  סמכות  לבטלותהעותרת  חוסר  מחמת  פרהתקנות  ל(,  של  לשונית  שון  שנות 

ולא לתכנמתייחסת מפ)ש  התקנות ועיצוב ארכיטקטוני" בלבד  יות מכוח חוק התכנון  ורשות ל"בינוי 

 התואמת את הוראות חוק יסוד: חופש העיסוק. , פרשנות תכליתית ופרשנות  והבניה(

 נה לפי עקרון החוקיותחקיקת משפרשנות . 6.1

ייחו .100 הותקנו  תקנות  לאדריכלים  הפעולות  הד  חוק  לאחר    אדריכלים וה  מהנדסים מכוח  השר  ע"י 

 .ריכלים ומהנדסיםים רק אדבה חבר - דריכלותאהנדסה והמועצת ההיוועצות עם 

הינה  התקין תקנות ייחוד פעולות  כה את השר ליהמסמ  יםל כהנדסים והאדריחוק המ הוראת  תכלית   .101

)ובכך    דס רשוילאפשר במסגרת חקיקת משנה לקבוע הוראות האוסרות על מי שאינו אדריכל או מהנ

עיסוקו וחופש  בחירותו  פעולות  לפגוע  לבצע  ה(  כי  ספק  כל  אין  של  רק  ו  ך אן  אשר  הבלעדי  בתחום 

  -בחופש העיסוק  הותית לפגיעה  יימת הצדקה מוגם אז רק כאשר ק   סהההנד   ות אומקצוע האדריכל

 דהיינו, כי האיסור נדרש להבטחת שלום הציבור. 

להת .102 בחוק  ההסמכה  מלכתחילה,  תקנות  קלפיכך,  פעולונת  ייחוד  בדבר  הוראות  ייקבעו  ת  שבהן 

ב ורק  אך  הינה  ולאדריכלים  לפעולות  למהנדסים  ורק  שהינן  יחס  הנדסה  הקצועות  מ בתחום  אך 

 כגון רפואה, עריכת דין או תכנון ערים ואזורים.  מקצוע אחרולא פעולות בתחום  אדריכלותוה

בגדר העיסוק של מקצוע ספק  בניה היא ללא  ' לחוק התכנון והלפי פרק ג  מכיוון שהכנה של תכניות .103

דרת  ריכל רשוי )תוך הייוחד רק לאדעיסוק זה  לפיה    של התקנותכל פרשנות  ,  תכנון הערים והאזורים

 . בחריגה מסמכותתקנו עם( תביא לכך שהתקנות הו וצ מתכנני ערים ואזורים ממק

 ת ימילול  - לשוניתפרשנות . 6.2

העליון,    פסיקת  עפ"י .104 המשפט  המוצאנקודבית  היא    ת  תכנית  של  לא    לשוןלפרשנותה  שכן  התכנית, 

. עמד על כך בית המשפט  אשר לא ניתן למצוא לה אחיזה בלשונו  דבר חיקוקשל    פרשנות  לקבלניתן  

ב בהרחבה  זנדברג  4562/92בג"ץ  העליון  אליעזר  השידור ח"כ  רשות  נ)נ'  פ''ד   ,2  )793  ,801  

(02/06/1996:) 

 חייבת לתחם  כל אופציה פרשניתהלשוניות.    שרויותהאפקובעת את מיתחם    הלשון"

אינו רשאי ליתן ללשון הטקסט משמעות שזו   הפרשן.  עצמה למסגרתו של מיתחם זה

לשאת אינה שיהא יכולה  ויכול  מרחיב  שיהא  יכול  הטקסט  ללשון  הפירוש  אכן,   .

 אך הוא צריך תמיד למצוא נקודת אחיזה,  חריג  שיהא, יכול שיהא רגיל ויכול  מצמצם

ודת מוצא לתהליך הפרשנות, והן  לשון הנורמה משמשת הן נק  ארכימדית בלשון החוק.

אך הוא גרת שבתוכה הוא פועל. אמת, המרכיב הלשוני אינו תנאי מספיק לפרשנות.  מס
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. "מלאכת הפירוש אינה מוגבלת אך למלים, אך המלים מגבילות את תנאי הכרחי לה

 (."  715[, בעמ' 4] קניג נ' כהן 40/80ד"נ הפירוש" )

העותרת  רשנפ .105 ה  לתקנותות  לפיה  ייחוד  קובעותפעולות  לערוך    התקנות  רשאי  רשוי  אדריכל  שרק 

לשון שהיא ברורה    -  תמנוגדת לחלוטין ללשון התקנוולהכין תכניות לפי פרק ג' לחוק התכנון והבניה  

 ."ארכיטקטוניבינוי ועיצוב "וסקת אך ורק בתכניות וע וחד משמעית

הע .106 המשפט  בית  לפסיקת  וע  ,יוןלבהתאם  בינוי  ארכתוכנית  עפ"י    אינה יטקטוני  יצוב  חוק  תוכנית 

אשר עניינה אך ורק בפירוט של הנחיות  ו  ,טוטוריטאשר אין לה מעמד ס התכנון והבניה, אלא תכנית  

ימים נ'    31/9256ורשת של בית המשפט העליון בבג"ץ  מפ ראה לעניין זה פסיקתו ה  דריכלי.אלעיצוב  

 (:1993) 1381, 5311( 3)93על -, תקשר הפנים

בינתו" תכניכנית  אינה  התוכניוי  מבין  התשכ"הת  והבניה,  התכנון  שחוק  , 1965-ות 

בהן דן  שהוא  התוכניות  בין  אותן  ממונה  בתוכנית  להסדירו  שיש  נושא  התוכניות   ן. 

אותן   מונה  הנ"ל  'תוכניתא שהחוק  בינוי.  בתוכנית  להסדירו  היא,   ין  כן  כשמה  בינוי' 

ע טתהיינו תוכנית המפר יסוד קביעותיה  ,  ב   המפורשותל  עיר המוכשל תוכנית  רת ניין 

כי  תהליכי ביצוע הבינוי, הלכה למעשהבדין, מה יהיו   , הא ותו לאו. אני שב ומדגיש 

מוסדר בתוכנית מיתאר או    תינוי בלבד נושא כלשהו החייב להיובאין להסדיר בתוכנית  

מ על  בתוכנית  להיווסף  יכולה  הבינוי  תוכנית  הכ דר  הספורטת.  הנושא  של  לול  נאות 

, אך אינה באה במקום שלבי ביצוע או דרכי ביצוע  כדי לפרטדין,  נית המוכרת בבתוכ

 שה אינה במקור( ג)ההד תוכנית כאמור ואינה מייתרת אותה." 

-, תקחבי השרון בע"מ נ' דוד מייזליקמר   10213/03בע"א  ית המשפט העליון  בפסיקת  גם  לענין  ראה  

 (:2006) 1576,  1569( 1)2006על 

אשר  בינו  "תכנית  תכנית  היא  לי  העיקרינלווית  "בתתכנית  ועיקרה  תכנוני  ת,  יאור 

רשות בפני  לפרוס  נועדה  אשר  כבר,  שאושרה  תכנית  של  מפורט  התכנון  -והנדסי 

" )ש' יצוע המתוכננותבדרכי המלאה יותר ומעמיקה יותר של    המופקדת על כך תמונה

"תיקון והבניה   43  רויטל  התכנון  בדינ  -  לחוק  מהפך  התכהאם  כז י  משפטים  נון?" 

 )ההדגשה אינה במקור((". 388, 383)תשנ"ז( 

ועיצוב ארכיטקטוני הינה "תכנית נלווית" של תכנית שאושרה, שמהווה בהתאם  ת בינוי  תכניכלומר,  

בין התכנון המרחבי לבין רישוי    רתלהוצאת היתר ולכן מהווה חוליה מקש  להוראת אותה תכנית תנאי

ביצועעניינה  ו  בניהה דרכי  או  ביצוע  שלבי  תיקון  פירוט  בעקבות  כיום  למעשה,  הלכה  ת  משנ  110. 

 ד לחוק התכנון והבניה. 145לפי סעיף   חיות המרחביות היום של ההנ  ה תפקידן , זהו למעש2014

  1971בשנת  ת הותקן  תקנות ייחוד הפעולו פת לס והסעיף הנדון בתכי נוסח    ,שר זהקמן הראוי לציין בה .107

ת בינוי  ישור תכניווראה המחייבת א ה  ,יהנהגו לכלול בתכניות לפי חוק התכנון והבנה זו  בתקופכאשר  

אדריכלי  ועיצ בניהמתן  לנאי  כת וב  אה  הי ש   ללא,  היתר  לכל  ועיצוב  תכני "מונח  זכור  בינוי  ת 

 .בחוק התכנון והבניה "ארכיטקטוני

ס לקווי בנייה או אחוזי בניה  ח ת ביחוק התכנון והבניה, גם אם היא כוללת הוראו לפי פרק ג' ל תכנית   .108

ה עיצאו  או  לבינוי  הנוגעות  אחרות  "או    ובוראות  בינויאף  ולא  )שהינ "  נספח  מנחה  תמיד  כמעט  ו 

בינ   אינה,  מחייב( "תכנית  ארכיטקטוניוע  ויבגדר  ב  " יצוב  הפעולות  ואינה  לאדרגדר  יכל  המיוחדות 

  .  רשוי

http://www.nevo.co.il/case/17934594
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בינוי ועיצוב  מלמדת כי מדובר בתכניות    כל חלקיועל  ייחוד פעולות  לתוספת לתקנות    3סעיף  קריאת   .109

לא  ו  ביצוע הבניהצורך  ול  היתר בניה לצורך קבלת    רישוי הבניהק מהליך  חל כשמוגשות  ארכיטקטוני  

 . והבניהבתכניות מתאר ומפורטות לפי חוק התכנון 

לפעולות  כך,   לבהקשר  ארכיטקטוני" "הנוגעות  ועיצוב  בינוי  מוקד  ן מצויי  תכנית  ו"תכנון  תכנון  ם 

ג'  ובשלבי ההכנה של תכניות לפי פרק    בתחום תכנון הערים והאזוריםמוכרים  אינם  מונחים ש  -סופי"  

 חום התכנון האדריכלי. ומקובלים בתהתכנון והבניה  לחוק  

הס  כן,  ל כמו  תכניות  להגשת  מתייחס  מוסמכת"עיף  מוגדרת  "רשות  המוסמכת  הרשות  כאשר   ,

כ"בתוס לה סמכות  פת  שיש  רשות  הוראות    ן היתריםבעניכל  לבניהאו מתן  דיבקשר  כל  פי  על    " .ן, 

אינ) כלומרההדגשות  במקור(.  שעוסקת    ,  ן  לרשות  המוגשות  בתכניות  ב  במתן מדובר  או    יה נהיתר 

וק התכנון  לפי חסטטוטוריות  למוסד תכנון העוסק באישור תכניות    לאו  שלבי הבניה בבמתן הוראות  

 והבניה. 

פיקוח  יקוח עליון".  "פר כ המוכר יותושג  מ   –יונה בביצוע התכניות"  "הכוונה עלב  עוסק עיף  סה  ,בנוסף

ריכלי. מושג  וודא שהביצוע תואם לתכנון האדבכדי לעליון משמעו ביקור באתר הבניה במהלך הבניה  

 טטוטוריות מכוח חוק התכנון והבניה. ולא נוגע כלל להכנה של תכניות ס יה מעולם הבנזה אף הוא 

רשוי את  פעולות מייחדות כביכול לאדריכל    ד וכי תקנות ייח תרת  רשנות העולאור כל האמור לעיל, לפ .110

לו  קנות.  בלשון הת  ית אין כל אחיזה לשונה  יבנ הוחוק התכנון  העיסוק בהכנה של תכניות לפי פרק ג' ל 

ל ייחוד פעולות ביחס לתכנית לפי  היה מחוקק המשנה מבקש  או  וק התכנון והבנ חג' לפרק  קבוע  יה 

, במיוחד כאשר  מפורשות היה עושה זאת)כינוי בחקיקה קודמת לתכניות מפורטות(  "ית בנין עיר"תכנ

פוגעו ואשר  מקצוע  בעלי  של  חירותם  מגבילות  אשר  פעולות,  ייחוד  בדבר  בהוראות  בחופש    תמדובר 

אין    בינוי ועיצוב ארכיטקטוניייחוד פעולות אך ורק ביחס לתכנית    וקק המשנההעיסוק. משקבע מח

 . בלבד וב ארכיטקטוניות בינוי ועצבגדר תכני לתכניות שאינן  את ב זמקום להרחי

 נות תכליתית רשפ. 26.

פרשנות .111 מבחינת  מק  גם  יש  כי  לקביעה  מקום  אין  בתחום  תכליתית  לאדריכלים  פעולות  לייחוד  ום 

 . תכנון והבניהשל תכניות לפי חוק ה ריכה נה ועני ערים ואזורים, לרבות הכ העיסוק של מתכ 

מהנדסים והאדריכלים היה להסדיר אך ורק את מקצועות ההנדסה  תו של חוק היכאמור לעיל, תכל .112

ם, כי תכלית  ג  ןמובכגון תכנון ערים ואזורים.    מקצועות אחריםוהוא לא נועד להסדיר  והאדריכלות  

יחס לפעולות שהן באופן רק באך  לייחוד פעולות  ת השר להתקין תקנות ביחס  תה להסמיך אהחוק הי

  .עי הבלעדי של מהנדסים או אדריכליםברור בתחום המקצו

התק  בהתקנת  לשר  המייעצת  בוועדה  כי  כות  ניודגש,  אחרים  מקצועות  בעלי  חברים  מתכנני  לא  גון 

ד  הדעת כי בתקנות ייחוה על א יעללשור קעין, עורכי דין או רופאים ולכן בר, שמאי מקרערים ואזורים

לאד ייוחדו פעולות  מתח  ריכלים  פעולות  רשוי  ואזורים,  לאדריכל  ערים  תכנון  כגון  אחר  מקצוע  ום 

 כת דין, שמאות או רפואה.יער

לעל   .113 כמפורט  כן,  בתחום  הבכמו  פעולות  לייחוד  ממשית  הצדקה  קיימת  לא  ממילא  פניו  על  רחבה, 

צורך בכך לצורך הגנה על חיי אדם או שלום הציבור. זאת, להבדיל    איןשכן  ,  תכנון הערים והאזורים

הבגבלה על  תה בפועל כל  א הימעולם ל. כפי שוהפיקוח על ביצוע הבניה  ניה רישוי הבהליכי  מתחום  

להכין   ואזורים  ערים  על  מתכנני  והבניה תכניות  ולחתום  חוק התכנון  לפי  מפורטות  ותכניות    מתאר 
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גרת פרשנות שאין לה כל איחזה  כזו כיום במסבלה  אין כל הצדקה ליצור הג,  שנה  70-במשך למעלה מ

 . ון התקנותבלש

של  בהתא .114 תכליתן  גם  לכך,  ייחוד  ם  ולאדריכל תקנות  למהנדסים  לפעולות  הינה  ורק  ים  אך  עסוק 

לאדרי ורק  אך  מיוחדות  שהן  הצדקה  כליבפעולות  יש  ואשר  ולמהנדסים  עלם  ביצוען  מי -למנוע    ידי 

באדריכ או  בהנדסה  לעיסוק  רישיון  קיבלו  כי  שלא  לחלוטין  מובן  התקנות  לות.  של  תכליתן  אין 

פע שמאים,    ולותלהסדיר  כגון  אחרים  מקצועות  מבעלי  למנוע  כוונה  היתה  ולא  אחרים  במקצועות 

  או מתכנני ערים לעסוק בתחום מקצועם.  איםעורכי דין, רופ

וגבל אך ורק  ייבת כי ייחוד הפעולות לאדריכלים י פרשנות תכליתית להוראות התקנות מח   לאור זאת, .115

וראות  יישום הושרות  טוטוריות מאותכניות סטהפועל של    אה אלם הוצ, שעניינרישוי הבניהלהליכי  

בלתי  ,  מאושרות  ותתכני חלק  הינם  אשר  ואזורים,  ערים  תכנון  להליכי  הנוגעות  מפעולות  להבדיל 

 .וע תכנון הערים והאזוריםצנפרד ממק

 היסוד  י וקחפרשנות לאור . 6.3

לחקיקת חוקי    בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון יש לפרש את הוראות הדין ובכלל זה דין שקדם .116

חוק  של  לאורם  לרב היסוד  יהיסוד,  ח,  יסוד:  חוק  יסודוות  וחוק  העיסוק  וחרותופש  האדם  כבוד   :  

,  ות נ' מדינת ישראלעימאד גנימ  537/95דעת הרוב בבש"פ    :. ראה לעניין זהםופסקות ההגבלה שבה

( 4, מט)ר שיתופיבנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפ  6821/93ע"א  ;  ( 06/04/1995)  355(  3פ"ד מט)

האזרח  ה  1892/14בג"צ    ;(09/11/1995)   429,  221 לזכויות  לבבישראל  אגודה  השר  פניםינ'    טחון 

 (. 13/06/2017ורסם בנבו[ )]פ

 : נקבע מפורשות כיחופש העיסוק  :בחוק יסוד .117

שנועד   פוגעיםין  "א ישראל,  מדינת  של  ערכיה  את  ההולם  בחוק  אלא  העיסוק  בחופש 

ובמי ראויה,  מכולתכלית  כאמור  חוק  לפי  או  הנדרש,  על  עולה  שאינה  הסמכה דה  ח 

 " .מפורשת בו

ל משנת  בהתאם  היסוד  1998תיקון  את    ,לחוק  תואמת  שאיננה  חוק  ההגבלה  הוראת  האמור  פסקת 

 ה.שנים מיום תחילת  4תוך   פגלעיל תוקפה 

ערי .118 ואדריכלים מונעות ממתכנני  ייחוד פעולות למהנדסים  ואזורים  פרשנות העותרת לפיה תקנות  ם 

עיסוק בתחום  הינמלעסוק  הראוי,  הם  הכבוד  בכל  בעליל   בלתי,  בחופש  ומהוו   חוקתית  פגיעה  ה 

 נדרש. במידה שאינה עולה על הה ובכל מקר כנני הערים והאזורים שלא לתכלית ראויההעיסוק של מת

למ  אמיתית  הצדקה  קיימת  שלא  רק  לא  כי  להדגיש  יש  זה  בתחום  לעניין  פעולות  הער נוע  ים  תכנון 

תרת כי גננת  טענת העולה שכזו.  בבהגוהאזורים ממי שאינו אדריכל רשוי, הרי שגם אין צורך ממשי  

נה חסרת שחר  סוק בהכנת תכניות מתאר מקומיות הינה טעאו זבנית בסופר עלולים לע   12או ילד בן  

סבירו או  הגיון  כל  בה  של  תשאין  להצדיק  יכולה  מואינה  של  העיסוק  חופש  הערים  כתילת  נני 

 .  והאזורים בישראל

יי  תקנות  את  לפרש  יש  זאת,  הפעולות  לאור  מצמצם  חוד  באופן  העיסוק  חופש  היסוד:  חוק  לאור 

בפעולות שהן בליבת    וודאי באופן שאינו פוגע בחופש העיסוק של מתכנני הערים והאזורים לעסוקוב

לית או אף  ה מילונמבחי פרשנות העותרת מקום לה מקצוע תכנון הערים והאזורים. יתרה מזאת, לו הי

אור ההוראה המפורשת בחוק יסוד:  ל  פגהוראה זו של התקנות  פה  קותכי  יש לקבוע  תית הרי ש תכלי

 חופש העיסוק. 
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יים ייחוד פעולות לאדריכלים בנוגע לפעולות  המשפט העליון מעולם לא קבע כי ק  בית.  6.4
 ולם לא דן בסוגיה זועבתחום מקצוע תכנון הערים ומ

לנטע .119 בעבניגוד  ל   ,תירהן  מעולם  העליון  המשפט  פעולות  בית  ייחוד  לתקנות  בהתאם  כי  קבע  א 

וריכלילאד פם  ייחוד  קיים  לאדריכלמהנדסים  בנוגע  עולות  רשוי  תכנון  ל  מקצוע  בתחום  לפעולות 

 ולא כל שכן הכנה ועריכה של תכניות לפי פרק ג' לחוק התכנון והבניה. הערים  

דבריה של  שפוכו  מקרה  בכל  הסונ,  ו בערכאות  לגופה  גיה  דונה  עריכה  כי  מפורשות  של  נקבע  הכנה 

ן זה:  וי. ראה לעניי ת לאדריכל רשמיוחדת עפ"י התקנו  ינהא ה  והבני תכניות לפי פרק ג' לחוק התכנון  

ג'אנ  אבו  מס'  בערר  דרום  מחוז  ערר  ועדת  ו  עהחלטת  לתכנון  מקומית  ועדוה  ב'  נ'  שמעונים  לבניה 

  מ.ע. בדראן נ' מועצה מקומית כאבול  8762-08-09חיפה(  זי  )מחועת"מ  (;  15/01/2009[פורסם בנבו[ )

( בנבו[  יוע  20997-03-19רושלים(  י)מחוזי  עת"מ    ;(28/12/2009]פורסם  נ'  הועדה ש  "מקיימרי 

 . (14/01/2020) [םם פורס]טר וזית לתכנון ולבניה מחוז ירושליםהמח

ה  ההתייחסות .120 לפסק  העותרת  בבג"צ  של  אדריכ  939/05דין  ברבי,  משרד נעמי  התמ"ת,  שר  נ'  לית 

)  אהוד אולמרט  רמ  -התמ"ת   במקרה    ,שגויההינה  "(  עניין ברבי( )להלן: "18/06/2007]פורסם בנבו[ 

 ואף מטעה.  ,בטוב

בב שהגישהדובמ  רביעניין  מי  של  בעתירה  לרישיו   ר  וסורבקשה  אדריכל  ביצעה  ן  שלא  מכיוון  בה 

עת דהתמחות למרות שב ביראותה  היתה מעוגנת  לא  זו  בית המשפט קיבל את העתירשה    התקנות. 

זה לא נדונה כלל פרשנות    בפסק דיןרישיון שלא נקבעו בתקנות.  וקבע שלא ניתן לדרוש תנאים למתן  

פע ייחוד  ובוולאולות  תקנות  ולמהנדסים  נקבעדריכלים  שלא  ר  דאי  לאדריכל  פעולות כי  ייחוד  שוי 

וק  חת עריכה של תכניות לפי פרק ג' ל, לרבומקצוע תכנון הערים והאזורים  בתחום פעולות בתחום 

ורה את ציבור מתכנני הערים  בישראל או כל גורם אחר המייצג לכא   . איגוד המתכנניםהתכנון והבניה

ני בית המשפט. בפסק  לשהן בנושא בפ כלל טענות כ  היה צד להליך ולא נשמעוא  ראל לוהאזורים ביש

נע ורק  אך  זה  והתקנות  דין  החוק  הוראות  של  סקירה  נפלה  רכה  זו  סקירה  סופובמסגרת   ר טעות 

בינוי "תכנית  המילים  בתועיצ  ובמקום  שרשום  )כפי  ארכיטקטוני"  נרשם  נות  קוב  פעולות(  ייחוד 

ן עצמו,  ובהר בפסק הדימקור הטעות מ(.  בתקנות  )מילים שאין להן זכר"  ערים  "תכניות בניין  בטעות

שנכתב  של    בציטוטשכן מדובר   ח'    יכליםבמכתב רשם המהנדסים והאדרמה  כנספח  וצורף  לעותרת 

 ד. חשין(. לפסק דינו של כב' השופט   3ה סעיף אלעתירה )ר

שנבע מהטעיית בית  ת,  נון התק ציטוט לא נכון של לשון העותרת להיתלות בבכל הכבוד הראוי, ניסיו

נוס  שפטהמ התקנות  בדבר  של  במכתח  והאדריכלים  ב  המהנדסים  בעתירה(  רשם  כנראה  )שצוטט 

א  זה כ"הלכה" בסוגיה נשוא העתירה הי  ההתעקשות של העותרת להציג פסק דין  חר.מופרך וחסר ש

 בית המשפט.  וזריית חול בעיני כב'בגדר הטעיה 

בפסק   מזאת,  ברעניבדין  היתרה  המשפט    בי ין  בית  ציט  זיילרועדת  דו"ח  ל  העליוןהפנה  ט  ואף 

הליבה"  שההצדהמבהיר  ציטוט    יהמהמלצות  ל"מתכנני  פעולות  לייחוד  בטיחות  היא    מבניםשל  קה 

הבניה כך  מוצר  לגבי  נ.  מפורשות  "לאדריכ קבע  בבטילאדריכ:  הכרוכים  בעניינים  ורגל  יד  חות לות 

 ."העיסוק בה ת דיר אמוצר הבנייה, ולכן חיוני והכרחי להס

תכנון  " לבין "כנון האזורתאת ההבדל בין "  באותו הדו"חגם    ההבהיר  זיילר  אותה ועדתל,  כאמור לעי 

ו הבנייה וכן של בעלישהנוגעות להחוק  בהפרדת הוראות    ךהצור"  המקצוע   ני תחומים נפרדים אלו 

תחום בכל  המלצת  המעורבים  ב.  ורק  אך  היתה  פעולות  לייחוד  זיילר  דהיינו    -נייה  הבתחום  ועדת 
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הבניההיבשלבי   תכלהב  תר  מעריכת  והב דיל  התכנון  לחוק  ג'  פרק  לפי  הבטחת    -ניה  ניות  לצורך 

 תכנון האזור".  "נייה" ולא ביחס לבעלי המקצוע בתחום "בטיחות מוצר הב

 סיכום. 8

של  ירה הינו צו המורה על ביטול הנחיה מינהלית  כאמור לעיל, הסעד העיקרי המבוקש במסגרת העת .121

וקליטה של תכניות לפי חוק התכנון  מינהל התכנון למוסדות התכנון לפיה והבניה    אין למנוע קבלה 

שית של העתירה היא לכן דרישה  . המשמעות המעיו יכל רשי שאיננו אדרידי מ-אשר הוכנו ונערכו על

ולא לדון והבניה  להורות למוסדות התכנון שלא לקבל  ג' לחוק התכנון  לפי פרק  אלא אם    ,בתכניות 

יחדות כביכול  י תקנות ייחוד פעולות למהנדסים ולאדריכלים מינה כבטע  , ידי אדריכל רשוי-נערכו על 

    .רשויים בלבד יםריכל דלא פעולות אלו

המשנה  של מינהל התכנון  חדשה"  כאילו העתירה הינה כנגד "הנחיה  מטעה  בעוד שבעתירה מוצג מצג   .122

 .שהאמת היא הפוכה לחלוטין, הרי  עד כה את המצב בפועל

נון  ל בתכתכנני ערים ואזורים עסקו בפועמ  מזה עשרות שניםהאמת לאשורה היא שבהתאם למצב  

ואזו וערערים  תכנגישוהכו  רים  מתואר  ו  אף  זה  עובדתי  מצב  והבניה.  התכנון  לחוק  ג'  פרק  לפי  יות 

והחלטות שניתנו,  במסגרת פס פעולות לאדריכל רשוי  קי הדין  ייחוד  כי קיים  אשר דחו את הטענה 

 . תחום תכנון העריםב

ה  חר שמנעגורם אמינהלית של מינהל התכנון או כל  יה  הנח מתכננים לא ידוע על קיומה של  לאיגוד ה

חויותכנלת  קב לפי  על ת  והבניה הערוכים  ומעולם מוסדו  ,ידי מתכנני ערים-ק התכנון  ת  ובפועל מאז 

ן, כי התכנית לפי  ידי מתכנני ערים ואזורים. רק לשם המחשה יצויי -תכניות הערוכות עלהתכנון קיבלו 

  1  יתארצ  ית מתארתכנ  -  ה ביותר בישראל כיוםשמעותית והחשובחוק התכנון והבניה ככל הנראה המ

ורית לעיר  . גם תכנית המתאר המנדטשאיננו אדריכל רשוימוטי קפלן,    המתכנןידי  -ה על)תמ"א( ערוכ

שלא  ם סר פטריק גדס,  ידי מתכנן הערים והאזורי-נה "תכנית גדס" הוכנה ונערכה עלתל אביב המכו

מתכנן  די  י-על נערכה    2019ת  שאושרה בשנ  2000מתאר לעיר חיפה חפ/, תכנית הכמו כן  . היה אדריכל

  2030צ/ לציון רשל העיר ראשון  . בנוסף, גם תכנית המתאר  כל רשוישאיננו אדריצחק פרוינד  י  הערים

ב  7120שאושרה בשנת   תכנון  צוות  ע"י  )משה כה   מתכנן העריםראשות  נערכה  לשעבר מתכנן מחוז  ן 

 . ירשו שאיננו אדריכלירושלים(, 

ה  מטרת  הינה  ה  עתירה דהיינו,  מצב  ע  קייםלשנות  מאז  שמזה  שנים  המד רות  לפני  קום  ואף  כן  ינה 

לחיסול מקצוע    , השנ   50-שאושרו לפני למעלה מבלתי סבירה של תקנות    חדשה בפרשנות  ובכך להביא  

 האדריכלות.   ל מקצועתחום" של"תת   וערים והאזורים בישראל כמקצוע נפרד והפיכתהתכנון 

ואת הפרשנות המוצעת    ת העתירה חות אלדהרחבה, לעמדת איגוד המתכננים יש  בכפי שמפורט לעיל   .123

 מהנדסים ולאדריכלים. פעולות לוד לתקנות ייחעותרת ידי ה-על

ורק ביחס ל"תכניות בינוי  ייחוד הפעולות לאדריכלים ולמהנדסים קובעות ייחתקנות   .124 וד פעולות אך 

נון כוק התוד פעולות בכל הנוגע להכנת תכניות לפי פרק ג' לחואינן קובעות ייחארכיטקטוני"    ועיצוב

כל.  הינוהב והן  הן לשון התקנות  כי התקנות  לי הפרשנות  לעמדת איגוד המתכננים  מחייבים קביעה 

אי לקבלת  שהינן חלק מהליך רישוי הבניה כתנעוסקות אך ורק בתכניות בינוי ועיצוב ארכיטקטוני  

 ן. יהניה או נספח חוק התכנון והב פרק ג' לוהן אינן עוסקות כלל בתכניות לפי   היתר בניה

ים  ייחדות פעולות בתחום תכנון הערים והאזור יה תקנות ייחוד פעולות לאדריכלים מ כל פרשנות לפ .125

לעסוק בתחום זה( מנוגדת בהכרח לתכלית  ערים ואזורים  זכות מתכנני  כלים בלבד )תוך שלילת  דרילא
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למעשה   ומהווה  הגיונה  או  יד של מקצוע האדריכלות לתחומהחקיקה  )מקצ  יהסגת  וע מקצוע אחר 

 חר מלעסוק במקצועם )!!!(.אזורים(, תוך מניעת בעלי המקצוע הא נון הערים והתכ

זו  כמפורט .126 בתשובה  מקצוע    ,בהרחבה  של  הכרה  קיימת  בעולם  רבות  ובמדינות  הערים  בארץ  תכנון 

וקיימות   מאדריכליות  נפרד  כמקצוע  אקדמיות  והאזורים  הכשרה  ממדיניות  בחלק  נפרדות.  תכנית 

אין   סטסההעולם  יש  רית  וטוט דרה  מהמדינות  ובחלק  והאזורים  הערים  תכנון  מקצוע  דרה  הסשל 

רו  באף אחת מהמדיניות שנסק,  . בכל מקרההאדריכלותנפרדת לחלוטין מהסדרת מקצוע  שכזו שהיא  

לאד והאזורים  הערים  תכנון  בתחום  פעולות  המייחדת  חוק  הוראת  אין  זו  ומונעת  לכירבתשובה  ים 

 . ון סטטוטוריבתכנמלעסוק ממתכנני ערים ואזורים 

ת אי .127 בישראל  המתכננים  בהסגוד  סטומך  בישראל  דרה  והאזורים  הערים  תכנון  מקצוע  של  טוטורית 

קנדה כגון  אחרות  במדינות  שנעשה  עלכפי  המתכננים    רישוםידי  -,  בפנקס  ואזורים  ערים  מתכנני 

בתחום   ייחוד פעולותמקום לקביעת  אין  . עם זאת, לעמדת איגוד המתכננים בישראל  וייחוד התואר

 .ולא כל שכן לאדריכלים למתכנני ערים ואזוריםלא   -מקצוע תכנון הערים והאזורים 

כן .128 על  ב,  אשר  כב'  המשפט  מתבקש  העתירהית  את  המלחיו  לדחות  בהוצאות  העותרת  את    3  שיביב 

  .המלכתחילכצד לעתירה  3ב גם בגין אי צירוף המשיבין היתר ו"ד לרבות שכ"ט ע  ,בהליך זה
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