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 לכבוד,

 עו"ד איתמר שחר

 

 

 בקשה לקבלת מידע )לפי חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998( הנדון:
 סימוכין: מספר בקשה:  311326

 

 להלן התייחסותנו. 

 

 

 :הנוכחי של מועצת ההנדסה והאדריכלות ההרכב .1

 

 יו"ר המועצה

 

 

 

 

 

  

 

 

 תפקיד שם חבר המועצה

 

 

, מהנדס גרישה דייטש
 גמלאי שירות המדינה

 יו"ר המועצה  
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 נציגי  הממשלה – מונו  על ידי הממשלה )החלטת ממשלה( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

משרד המשפטים –נציגת ממשלה  אינג' ורוניקה מילר  

 

 קלאודיה כץ 

  משרד הקליטה –נציגת ממשלה 

 

 
 אליהו אבישר 

  זרוע עבודה –נציג ממשלה 

 

  זרוע עבודה –נציג ממשלה  חזי שוורצמן 

 

  משרד הכלכלה –נציגת ממשלה     אלכסנדרה ארונין 

משרד הבריאות -נציג ממשלה  ג'אק רוזנברג  

 

  מנהל התכנון –נציג ממשלה  יאשי סער  

 

משרד הפנים - נציג ממשלה  אילון ברנהרד  

 

זרוע העבודה –נציג ממשלה  מהנדס מוהנד זועבי  
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חברי מועצה מטעם לשכת המהנדסים ואדריכלים- מונו בהמלצת הגוף המייצג ללא התערבות זרוע העבודה 
 שבמשרד הכלכלה והתעשייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חברי מועצה מטעם  מוסדות  להשכלה  גבוהה  – נציגים אלו הומלצו ע"י מוסדות להשכלה גבוהה ואושרו ע"י השר 
 הממונה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שם חבר המועצה

 מהנדס אהוד נוף

 יגאל גוברין   

 אדריכל ויקטור אבקסיס 

 מהנדס יעקב יפלח  

 מהנדס יורם אלעזרי

 מהנדס ישראל דוד

 מהנדס אריאל סגל

 מהנדס שמואל אוסטר

 מהנדס עמנואל ליבן  

 שם חבר המועצה

 

אוניברסיטת בן גוריוןנציג  פרופ' יגאל שוחט    

 

 פרופ' טליה מרגלית נציגת  אוניברסיטת ת"א 

נציגת הטכניון  פרופ' יסכה גולדפלד   
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 . 01.01.2015מועדי ישיבות מועצה החל מ .2
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מושב

72מושב   

18.11.2015 

73מושב   

31.5.2016 

75מושב   

14.6.2017 

76מושב   

31.12.2017 

77מושב   

31.12.2018 

78מושב   

22.12.2020 

79מושב   

14.12.2021 

80מושב   

09.02.2022 

81מושב   

01.03.2022 

82מושב   

12.04.2022 

83מושב   

12.7.22 

 

84מושב   

22.11.22 
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פרוטוקולי  סדרי יום על נספחיהם, -מידע ומסמך על אודות תוכן ישיבות המועצה במהלך התקופה כל  .3

וכל כיוצא ( מסמכים, מצגות וכד') ישיבות על נספחיהם, הצעות החלטה והחלטות, מידע שהוצג בפני המועצה

 -באלו

לשר, לרשם המהנדסים והאדריכלים  לייעץמועצת ההנדסה והאדריכלות הינה גוף עצמאי שתפקידו הוא  

האגף(. הגם שהאגף מתפעל את ישיבות המועצה  -הרשם( ולאגף בכיר לאסדרת עיסוקים )להלן -)להלן

ומזכירת המועצה הינה עובדת האגף, הרי שלשם חשיפת כל המידע המבוקש נדרשת התייחסות המועצה, 

 חלקםהמועצה כולל מגוון רחב של נציגים, לחוק חופש המידע. כפי שצוין לעיל, הרכב  13בהתאם לסעיף 

אינם עובדי ציבור ועליהם לתת את הדעת לבקשה שהפרוטוקולים והמסמכים שהועברו לוועדה יועברו 

לאחר. נוכח האמור, ובמקביל להחלטה זו, מועבר המידע המבוקש למועצה על מנת שתחווה את דעתה ביחס 

  למסירת המידע.

המועצה מכילים המלצות, שמות הדוברים והצעות שהועלו על ידם במהלך כבר עתה יובהר כי פרוטוקולי 

לא נוכל הדיון במועצה. על מנת לשמור על חופש הדיון של המועצה ועל מנת להימנע מ"האפקט המצנן" 

בדבר דיונים פנימיים, תרשומות מידע ,  ( לחוק חופש המידע4)ב()9)ראה סעיף למסור את שמות הדוברים 

 .פנימיות( של התייעצויות

שים שונים בשמם וחשיפת הדיונים עלולה לפגוע נזאת ועוד, במסגרת ישיבות המועצה נדונים פעמים רבות א 

, ( לחוק חופש המידע3)א()9)ראה סעיף  . לפיכך, גם במקרים אלה לא נוכל למסור את השמותבפרטיותם

השם ניתן לזהות את הדובר או מושא  (. כמו כן, במקום שבו על אף שנמחקמידע שגילויו מהווה פגיעה פרטית

(, יושחרו האיגוד/ המוסד האקדמי וכיו"ב -הדיון )למשל, כי הוא מציין בדבריו את המקום אליו הוא משתייך

  לחוק חופש המידע. 11כל זאת, בהתאם לסעיף  גם פרטים אלה.

יב את זרוע עבודה במשרד גוף מייעץ בלבד ואין בהחלטותיה לחי -נבקש עוד לציין כי המועצה כשמה כן היא 

הכלכלה, האגף או הרשם.  אי לכך, ומאחר שמדובר בהמלצות הנשקלות ע"י הגורמים הרלוונטיים, במקרים 

אשר גילויה עשוי לפגוע בתפקוד המשרד, גם אז לא נוכל לגלות את  בהם מדובר במדיניות בשלבי עיצוב

 . (ות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצובמידע על אוד, ( לחוק חופש המידע2)ב()9)ראה סעיף  המידע

המשרד לא משלם יובהר כי המועצה מתכנסת בהתנדבות בלבד.  -לעניין הסכומים ששולמו לחברי המועצה .4

 השתתפות בישיבות והחזר נסיעות. לחברי המועצה תגמולים על 

שתפקידם לייעץ לרשם  שיושבים בוועדות מתוקף תפקידה, ממנה המועצה יועצים -6ועדות מתוקף סעיף  .5

ולאגף בהליכים שונים. בין היתר, מרבית עיסוקם של יועצים אלה הינו לייעץ לרשם באשר לקבלה או דחייה 

של בקשות לרישום ו/או רישוי המוגשות למחלקה לרישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים, כתיבת ובדיקה של 

ועצים אלה ללחצים שונים ועקב כך לגרום לנזק בחינות רישוי וכד'. חשיפת שמות היועצים עלולה לחשוף י

בלתי הפיך בהליך הרישום. לו יימסרו השמות, יועצים עלולים לסרב לבצע את התפקיד או לבצעו באופן 

שאינו מיטבי מחשש לפגיעה בשמם הטוב, מלחצים שיופעלו עליהם וכד'. לפיכך, אין באפשרותנו לחשוף את 

( לחוק חופש 4)ב()9( ו1)ב()9)ראה סעיפים  ה ויש עימם התקשרות באגףרשימת היועצים שמונו על ידי המועצ

 . המידע(

עם זאת, נרחיב כי וועדות אלו מתכנסות על מנת לבדוק השכלה אקדמית וניסיון מקצועי של בקשות לרישום 

הוועדה בעיקר בוחנת בקשות פרטניות  ותקנותיו. 1958-תשי"חורישוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים 
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ישום או רישוי ומייעצת לרשם באשר לקבלת או דחיית הבקשה. הוועדות המייעצות מתכנסות לפי הצורך לר

הנדסת , הנדסת חשמל, הנדסת תעשייה וניהול, הנדסת מכונות, הנדסה אזרחית, אדריכלותבענפים הבאים: 

אר את כל . מצורף נספח למכתב זה המכיל את מספר הפעמים בהם התכנסה הוועדה. הנספח מתבטיחות

התכנסויות הוועדה לאורך השנים לצורך יעוץ פרטני על בקשות לרישום ורישוי לפי חודשים. כמו כן, מאחר 

שמדובר בהתכנסויות לטובת התייחסות למועמד ספציפי, הרי שבשל צנעת הפרט לא נוכל להעביר לעיונך 

 ( לחוק חופש המידע(.3)א()9מסמכים בעניין )ראה סעיף 

 מתכנסות לטובת ייעוץ לרשם המהנדסים והאדריכלים וליחידה המקצועית בהתאם לצורך.  בנוסף, הוועדות

כללי עבודה עבור חברי ועדות " – 8.3.2מספר וועדות מתבצעות בהתאם להוראות תכ"מ בתשלום ליועצים 

  ."ציבוריות

שעות ייעוץ. קיים קושי להפיק את  648.26על  149,283.68חברי וועדה סכום של  23 -שולם ל 2022בשנת 

הנתונים לשנים עברו. זאת, מאחר שיש צורך לאתר ולאסוף את הסכומים ששולמו לכל יועץ בנפרד ולסכום 

ואנו נעשה מאמץ  2022, בשלב זה ועל מנת שלא לעכב את התשובה אנו נעביר את הנתון לשנת אותם. משכך

 להעביר בהקדם את הסכומים לשנים עברו. 

 לחוק:  6להלן הוועדות שהוקמו שלא לפי סעיף  .6

שנכנס ב( 16)ראה סעיף המהנדסים והאדריכלים בהתאם לתיקון האחרון לחוק – וועדת אתיקה .א
 השר ממנה, והוועדה קובעת מאגר חברים. ,  2022ביוני   30לתוקף  בתאריך  

לפי הוועדה מינתה את מאגר החברים, כאשר הרכב הוועדה השתנה עד לתיקון המצויין לעיל, 
 .העניין

)מהנדסים ואדריכלים( ואושרו ע"י המועצה  הנציגים שהיו חברים בהרכבים בוועדת האתיקהלהלן 
 : 30.6.22בשנים האחרונות עד לתיקון החוק ביום 

 לאונרדו שטדלר  .1
 בני פרי .2
 רמי לוטן .3
 עמרם שיליניג .4
 גדי גולן  .5
 רז מור  .6
 אריאלה אושפיז  .7
 אורית ארנת  .8
 מוני יוקלה .9

 אודי קירשנבוים .10
 אבי טולדנו  .11
 יוסף שוסט .12
 

 ד)ג( לחוק המהנדסים והאדריכלים. 16פרסום שמות חברי הוועדה מוסדר בסעיף 
 

הוועדה מתכנסת בהתאם למורכבותו של כל תיק )בתיקים מורכבים יש מספר דיונים ובתיקים 
 . (פשוטים, פחות

₪.  169,798. סך התשלומים ששולמו לחברי הוועדה הם 8.3.2ם להוראת תכ"ם התשלום הוא בהתא
 וחלקם מאוחר 2011ואילך,  שכן, חלק מהחברים כיהנו משנת  2011יצוין כי סכום זה הינו משנת 
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יותר. בשל הקושי לבצע הפרדה וחלוקה לתשלומים לפי שנה, ועל מנת שלא לעכב את המענה, נמסר 
    לך המידע כמות שהוא. 

  -לראות את החלטות הוועדה בקישור  ניתן 
https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/ethicscommitteepublications?

skip=0 
( לחוק חופש המידע מוציא 5)2סעיף  -לעניין מסמכים נוספים )כגון הקובלנה עצמה, ראיות וכד'( 

מחובת מסירת המידע תוכן של הליך שיפוטי. ועדת האתיקה מבצעת הליכים מעין שיפוטיים )ראה 
לחוק המהנדסים והאדריכלים(. משכך, המסמכים הקיימים, מעבר לאלו שפורסמו באתר  17סעיף 

  החוק אינו חל עליהם. -המשרד
ועדת האתיקה תעמיד את קובע כך: "ה)א( לחוק המהנדסים והאדריכלים 19סעיף כך גם עולה מ

החלטותיה לעיון הציבור באתר האינטרנט של זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה וכן בדרכים 
 –הותו )בסעיף זה נוספות כפי שתורה, והכול בלא ציון שם הנקבל ופרטים אחרים שיש בהם כדי לז

 ". פרטים מזהים(

)ד( הקובע כי : " פרסום נוסף מחייב את אישורה של הוועדה לאחר שתשמע את 19וראה גם סעיף 
 " .הצדדים

אם כן, החוק קבע הסדר שלילי ביחס ליתר המסמכים שאינם ההחלטה. לפיכך, ובהתאם לסעיף 
ים נוספים מעבר להחלטות המתפרסמות ( לחוק חופש המידע, לא נוכל להעביר לעיונך מסמכ4)א()9

 באתר המשרד. 

 נוכח האמור, מעבר להחלטות המפורסמות באתר המשרד, לא נוכל להעביר לעיונך מסמכים נוספים.

 הוקמו וועדות משנה הבאות:  84עד מושב  71בתקופה ממושב  – נוספות: וועדות משנה ב. 
 וועדת משנה בנושא ייחוד הפעולות להנדסת בטיחות אש .1
  רישוי לאדריכליםה לבחינוועדת משנה בנושא  .2
 וועדת משנה בנושא בחינה לרישוי בהנדסה אזרחית מבנים .3
 וועדה לבחינת נושא ייחוד הפעולות בתכנון ערים .4

לעניין המסמכים אינם מקבלים שכר על פעילותם בוועדה. הנ"ל  חברי וועדות המשנה  יודגש כי
בעניין הצורך לפנות לצד ג' וכן ביחס למידע שלא  לעיל 3ף של הוועדה, גם כאן נחזור על האמור בסעי

. במקביל להעברת המענה פנה המשרד לבקש את עמדת צד ג' )הוועדות נוכל להעביר בשום מקרה
 השונות(. 

לא התכנסה פעם אחת,  שונים היאאך בשל אילוצים  וועדה בנושא תכנון ערים, , אכן הוקמה6כאמור בסעיף  .7
נושא זה מטופל במסגרת תקנות המהנדסים קיימה עוד דיוני המשך ולא הפיקה  תוצרים/ מסמכים כלשהם. 

 והאדריכלים )רישוי וייחוד פעולות(.

 
 

 בברכה,

 נריה ניצן

 ממונה על חוק חופש המידעה                                                                      

 משרד הכלכלה והתעשייה                                                                        

 זרוע העבודה

file://///labor.gov.il/generi/common/לשכת%20הממונה%20על%20התעסוקה/אסדרת%20שוק%20עבודה/בקרות%20ומעקבים/labor.gov.il
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