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.1

איגוד המתכננים בישראל הינו הארגון המקצועי המייצג את מתכנני הערים והאזורים בישראל
וחברים בו מרבית המתכננים בישראל המתמחים בתחומים שונים של התכנון המרחבי ובעלי רקע
אקדמי מגוון (לרבות אדריכלים רבים) המועסקים בין היתר במוסדות התכנון הארציים והמחוזיים,
במשרדי הממשלה השונים ,בועדות המקומיות לתכנון ולבניה ,ברשויות המקומיות ובסקטור
הפרטי .האיגוד גם חבר בארגון הבינלאומי International Society of City and Regional Planners
) (ISOCARPופועל בין היתר לקידום איכות התכנון המרחבי בישראל ולקידום מעמד מתכנני הערים
והאזורים בישראל .האיגוד הוקם למעלה מ 50-שנה ופועל כעמותה רשומה.

.2

לפני זמן קצר הובא לידיעת איגוד המתכננים כי עיריית ירושלים פרסמה שני מכרזים לתפקידי
מנהלי/ות אגפים במינהל התכנון בעירייה  -מכרז מס'  115/21לתפקיד מנהל/ת אגף לתכנון העיר
ומכרז מס'  114/21לתפקיד מנהל/ת אגף לפיתוח אסטרטגי עירוני ועסקי.

.3

מעיון במכרזים הופתענו לגלות כי דרישות הסף של המכרזים הנ"ל מונעות ,ללא כל הצדקה,
ממתכנני ערים ואזורים (שאינם בהכרח אדריכלים או מהנדסים) מלהתמודד על משרות ברשות
המקומית ובוועדה המקומית שעניינן תכנון עירוני.

.4

המכרז לתפקיד מנהל/ת אגף לתכנון העיר הינו לתפקיד הבכיר במינהל התכנון ,אשר בהתאם
לתחומי האחריות שלו במכרז מופקד על גיבוש המדיניות העירונית בתחום התכנון העירוני וניהול
עבודת האגף האחראי על תכנון העיר ,ייעוץ מקצועי להנהלת העירייה ולגורמים שונים בתחומי
התכנון העירוני ,ייצוג העירייה במפני מוסדות התכנון ,ובקרה על השירות המקצועי ועל מערך
התכנון והביצוע של פרויקטים ותכניות בתחומי התכנון העירוני.
עם זאת ,להפתעתנו הרבה ,דרישות המשרה הינן תואר אקדמי באדריכלות או הנדסה אזרחית
ורישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים .במילים אחרות ,מתכנן ערים ואזורים שהינו בעל תואר
אקדמי בתחום תכנון הערים והאזורים ,ושאיננו אדריכל או מהנדס ,אינו עומד כביכול בדרישות
המשרה ואינו יכול כלל להגיש מועמדות.
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חשוב לציין כבר עתה ,כי מי שכיהן במשך שנים במשרה זו עד לפני מספר חודשים ,מתכנן הערים
מר עופר גרידינגר (לשעבר מתכנן מחוז ירושלים במינהל התכנון) ,הינו מתכנן ערים ואזורים
שאינו אדריכל או מהנדס  .בנוסף ,בימים אלו מי שמכהנת בתפקיד מקביל (מנהלת האגף לתכנון
עיר) בעיריית תל אביב ,היא מתכננת הערים אורלי אראל ,שאף היא מתכננת ערים ואזורים
שאיננה אדריכלית או מהנדסת.
.5

מזה עשרות שנים המקצוע "תכנון ערים ואזורים" מוכר בעולם כולו וגם בישראל כפרופסיה
העומדת בפני עצמה ,השונה ומאובחנת ממקצועות אחרים ,כגון אדריכלות או הנדסה .תכנון ערים
ואזורים הינו תהליך מורכב ,שמטרתו לקבוע מדיניות ואסטרטגיות לפתרון בעיות מורכבות בתחום
העיר והאזור והוא כולל התמחויות רבות בתחומים שונים .במשך עשרות שנים התבסס מעמדו של
התכנון העירוני והאזורי כמקצוע בפני עצמו והחלו להיפתח בעולם כולו ,וגם בישראל ,מסלולי
הכשרה נפרדים וייחודיים למתכנני ערים ואזורים ,ארגונים מקצועיים נפרדים למתכנני ערים
ואזורים והתגבשו כללי אתיקה לעוסקים במקצוע.

.6

כיום מתכנני ערים ואזורים (שאינם בהכרח אדריכלים) מצויים בתפקידים הבכירים ביותר בתחום
התכנון ,לרבות מנהלת מינהל התכנון (הנוכחית וקודמתה) ,מתכנני מחוזות במנהל התכנון (לרבות
מתכננת מחוז ירושלים) ,רשות מקרקעי ישראל ומשרדי ממשלה שונים ,וכן בעלי תפקידים בכירים
במחלקות תכנון או צוותי תכנון בועדות המקומיות.

.7

המשרה של מנהל אגף תכנון עיר הינה משרה שתחום העיסוק שלה ותחום אחריותה היה באופן
מובהק ביותר (בלשון ההמעטה!) תחום התכנון העירוני וכך אף עולה מתיאור מטרת התפקיד
ותחומי האחריות והמטלות העיקריות של המשרה במכרז .מתכנני ערים ואזורים בעלי תואר
אקדמי בתחום התכנון העירוני הינם בוודאי בעלי הכישורים המתאימים ביותר למילוי משרה זו .אין
כל הצדקה למנוע ממתכנני ערים ואזורים ,שאינם בהכרח אדריכלים או מהנדסים ,להתמודד
במכרז ולהתמנות למשרה ,כפי שלא היתה כל מניעה למילוי משרה זו ע"י מתכנן ערים בעיריית
ירושלים עד לאחרונה או למילוי משרה דומה ע"י מתכננת ערים בעיריית תל אביב עד עצם היום
הזה.

.8

המכרז למנהל אגף פיתוח אסטרטגי עירוני ועסקי אף הוא עוסק באופן מובהק בתחום התכנון
העירוני ,ובין תחומי האחריות של המשרה השתתפות בגיבוש מדיניות לפיתוח אסטרטגי עירוני
ברמה העירונית ,ליווי השלב הטרום תב"עי בהיבטיו השונים ,תוך מתן מענה מול ממשקים שונים
ושחרור חסמים ותכלול וניהול המעבר משלב התכנון לשלב הרישוי בתחום התכנון והפיתוח
העירוני.
עם זאת ,בהתאם לדרישות המשרה רשאים להתמודד במכרז רק בעלי תואר אקדמי בכלכלה,
במשפטים ,בהנדסה אזרחית או באדריכלות .באופן לא ברור ,בעלי תואר אקדמי בתחום תכנון
הערים והאזורים אינם יכולים לכאורה להתמודד למשרה זו למרות שאין כל ספק כי מתכנני ערים
ואזורים הינם בוודאי בעלי הכישורים מתאימים למילוי משרה זו (ואף מתאימים יותר מבעלי תואר
אקדמי בחלק מן התחומים שפורטו במכרז).
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.9

אנו משוכנעים כי בניסוח דרישות המשרות במכרזים הנ"ל נפלה שגגה שלא במכוון וכי השגגה
תתוקן.

.10

לפיכך נבקשך להורות בדחיפות על תיקון המכרזים כך שבדרישות המשרה יתווסף "בעל תואר
אקדמי בתחום תכנון ערים ואזורים".

.11

מכיוון שבהתאם למכרזים הנ"ל ,המועד האחרון להגשת מועמדויות הוא עד ליום 25/04/2021
נבקש תשובתך בדחיפות וככל שידרש הארכת המועד להגשת מועמדויות .לאחר תיקון המכרזים,
כאמור לעיל ,ישמח איגוד המתכננים לסייע לעיריית ירושלים בהפצת המכרזים לכלל חברי איגוד
המתכננים בישראל בכדי לעודד מתכנני ערים ואזורים בעלי ידע וניסיון מתאימים להגיש מועמדות,
ובכדי לאפשר לעירייה למנות למשרות את המועמדים או המועמדות המתאימים ביותר.

ד"ר רחל קטושבסקי
יו"ר משותף של איגוד המתכננים בישראל

העתקים:
מר איציק לארי ,מנכ"ל עיריית ירושלים
עו"ד ומתכנן ערים אשר כהנא ,איגוד המתכננים בישראל
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