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 לכבוד

 מנכ"ל משרד הפנים  -מר יאיר הירש 

 mankal@moin.gov.ilבאמצעות דוא"ל: 

  א.נ., 

פיה מטעם התאחדות האדריכלים ובוי ערים בישראל בעיין ועדת איתור למהל הדון: 
 96342מספר  מיהל התכון

 
י לפות  י "), הרההתאחדות(להלן: "  580290096בשם מרשתו, התאחדות האדריכלים ובוי ערים בישראל ע.ר  

 :אליכם כדלקמן

קול קורא מטעם ועדת האיתור   ,באתר נציבות המדינה ובעיתונותוועדת האיתור של משרד הפנים פרסמה   . 1
אשר יהיה פתוח    ")הודעת ועדת האיתור(להלן: "  במשרד הפנים למינוי מנהל למינהל התכנון במשרד הפנים 

 . 31.03.2022להגשת מועמדויות עד ליום 

(להלן:   . 2 הפנים  במשרד  התכנן  מינהל  מנהל  המגורים,    ,")התפקיד"תפקיד  תכנון  את  תשתיות, ה מרכז 
רגולציה, רישוי בבינוי, תיקנון תקנות ותכנון אסטרטגי ארוך טווח בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה  ה
אופיו של התפקיד והידע המקצועי הנדרש צריך לבוא לידי ביטוי ביכולת להוביל את מדיניות מנהל   .1965  –

 ישראל.  מדינתוכללי התכנון והרישוי של התכנון 

וע . 3 של  הוצגו  דבהודעתה  האיתור,  מוכים אי  תת  יוצרים    סף  אדריכליאשר  כלפי  ברורה  כפי   םהפליה 
 שיובהר להלן במכתב זה. 

ישראל, אשר נדרש מדינת על לתפקיד בעל ההשפעה גדולה ביותר  תנאי סף נמוכיםוועדת האיתור הציבה  .3.1
לא זו בלבד שתנאי הסף הדורות הבאים.  להתמודד עם אתגרים אדירים בעליי השפעה ארוכת שנים על  

סיון רב בכל רבדי התכנון הסטטוטורי, ידורש הכשרה, הבנה ונה  ,ם מאד ביחס לתפקיד הרםשנקבעו נמוכי 
הנדרשת על מנת שהנושא בתפקיד   הבסיסיתהניסיון וההבנה  אינם מביאים לידי ביטוי כלל את  הם  אלא ש

לא רק    -   ק ניכר מהם קשור לרגולציה והבנה בתכנון מבניםשחל  ,בר הדיורשמעם אתגרי  יוכל להתמודד  
 תכנון ערים ואיזורים כאמור. 

ובמערכות ציבורית בפרט, לאור העובדה    ,מוכח בניהול בכלל  ןניסיו  יתנאיזאת ועוד, נעדרים מהדרישות   .3.2
מינהל צוות    שראש  לנהל  אמור  נ  נרחבתכנון  באתגרים  מלווים  מהתהליכים  ניכר  וחלק  יהוליים ומגוון 

וניסיון מועט במחלקת   אקדמי  גבוהות מתוארהמן הראוי שלתפקיד כה רם יהיו דרישות סף    באשר הם.  
 תכנון כזו או אחרת.

טענות .3.3 לעיל  מלבד  המפורטות  משקפת  ,  מרשנו  האיתור  ועדת  כלפ הודעת  אדריכלים  ההפליה  זועקת הי 
  אקדמי בסיסי אשר אין בו כל ידע בתחום הנדרש, לידי ביטוי בכך שכל מועמד עם תואר  הבאה    ,שמייםל

ככל שמדובר בבוגר תואר באדריכלות, עליו להיות בעל רישיון לעסוק מנגד,  אך    ,יכול להתקבל לתפקיד
 בתחום. 

להדגיש בזאת שלימוד האדריכלות מכילים מקצועות ליבה בתחום תכנון ערים ואיזורים,  מרשנו מבקשים   .3.4
לרעה הוועדה מפלה  .  אקדמיות  שעות  1000תחת בקרה של הרשם מטעם משרד הכלכלה בסדר גודל של כ 

כאלה שעברו התמחות, מבחני הסמכה וקבלת רישיון  בעלי תואר בארכיטקטורה ומחייבת אותם להיות  
זא תואר    תאדריכלות,  לבוגרי  רוב,  אשר  אחרים  בניגוד  פי  של  על  לתואר  בלבד.   3נדרשים  לימוד   שנות 

 .  הטהמעבירה, בלשון סאפליה זו איננה 
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 ;כדלקמן וועדת האיתור לפעול מתבקשבהתאם לאמור  . 4

בכל רבדי התכנון לרבות:  ניסיון מוכח  , בעל לקבוע כי תנאי סף לדרישות התפקיד הינו: אדריכל רשוי .4.1
ערים והן    ,תכנון  האורבני  במרחב  פתוחים,  בהן  בשטחים  הסטטוטוריות, ניסיון  התכניות  מדרג  כל 

 במגזר הציבורי, הרגולטורי ויכולת ניהול מוכחת.  בתפקיד משמעותי סיוןיתכנון מבנים, נ

ידי וועדת האיתור על מנת להתאימו לחשיבות, הקורא לתפקיד על  הקול    פרסום  את  מחדש  ך  לערו .4.2
 יל. , כאמור לעהשפעה והיכולת הנדרשת לתפקיד משמעותי זהה

למועמ .4.3 לאפשר  מנת  על  האיתור  לוועדת  המועמדויות  הגשת  מועד  את  דדחיית  להגיש  מתאמים  ים 
   אים החדשים שיוצבו על ידי וועדת האיתור.נתמועמדותם בהתאם ל

ימים ממועד   7-בהקדם האפשרי ולא יותר מ  הוהנחיית  התשובתעדה למסור  מתבקשת הולאור האמור לעיל   . 5
 . שויידר, ככל ימות אתמה תו אכרעל תונפללמרשתי זמן מספק לאפשר שליחת מכתב זה, על מנת 

 : העתק
 sar@moin.gov.il  -  הפנים  שרת 

   Shlomyh@moin.gov.il-הלאומי   התכנון מטה ראש,  הייזלר שלומי ד"עו
  Danielhe@csc.gov.il -  המדינה  שירות   נציב

   mishpatit@moin.gov.il-   הפנים משרד/ הנציבות של משפטית  מחלקה 
  

  בברכה,

 

 אורי אלדר, עו"ד
 אלדר ושות'-ירקוני


