
 חוק המהנדסים והאדריכלים

תשי"ח והאדריכלים,  המהנדסים  לחוק  "  1918- בהתאם  הממשלה  "(החוק)להלן:  ולהחלטות   ,

 1אחראית לביצוע החוק. שרה הה כיום בנושא, שרת הכלכלה הינה

 :אבקש לקבל את המידע הבא 

לפי סעיף  אשר הוקמה  )שמות ותפקידים( של מועצת ההנדסה והאדריכלות,    הרכבה הנוכחי .1

 . "(המועצה)להלן: " לחוק 3

)להלן:    1.1.2015, החל מיום  השנים האחרונות  7-ב ישיבות המועצה    מועדיכל   .2 ועד היום 

 ."(התקופה"

סדרי יום על נספחיהם,   -  במהלך התקופה ישיבות המועצה    תוכןמידע ומסמך על אודות  כל   .3

על נספחיהם, הצעות החלטה והחלטות, מידע שהוצג בפני המועצה   פרוטוקולי ישיבות

 .וכל כיוצא באלו (ד')מסמכים, מצגות וכ

וכהחזרי הוצאות על השתתפותם בישיבות    הסכומיםכל   .4 ששולמו לחברי המועצה כגמול 

 . במהלך התקופההמועצה, ככל ששולמו, 

והאדריכלות    6בסעיף   .5 ההנדסה  לתחומי  "ועדות  למנות  רשאית  המועצה  כי  נקבע  לחוק 

במהלך  השונים, ולאצול לועדות אלה מסמכויותיה". ככל שתחת המועצה פועלות, או פעלו  

כל  אבקש לקבל רשימה של אותן ועדות, וכן    -   לחוק  6ות שהוקמו מכוח סעיף  ועד,  התקופה

ומסמך ישיבותיהן,    מידע  מועדי  הרכבן,  אודות  ששולמו    תכניעל  והסכומים  ישיבותיהן, 

 ביחס לפעילות המועצה. 1-4הכל כמפורט בסע'   -לחבריהן 

פועלות  .6 פי    ועדות שהוקמו-תתי  ,במהלך התקופה, או פעלו  ככל שתחת המועצה  על  שלא 

אבקש לקבל    -)כדוגמת: ועדת בחינות; ועדה מייעצת; ועדת אתיקה; וכיו"ב(    לחוק  6סעיף  

  תכני על אודות הרכבן, מועדי ישיבותיהן,    כל מידע ומסמךועדות, וכן  -רשימה של אותן תתי

 ביחס לפעילות המועצה.   1-4הכל כמפורט בסע'   -ישיבותיהן, והסכומים ששולמו לחבריהן  

.  ועדה בנושא העיסוק במקצוע תכנון ערים-תתפורסם כי הוקמה תחת המועצה    לאחרונה .7

על אודות הרכבה, מועדי ישיבותיה,    כל מידע ומסמךוועדה הנ"ל אבקש לקבל  ה -תתביחס ל 

לחבריה    תכני ששולמו  והסכומים  בסעיף    הכל  -ישיבותיה  לפעילות    1-4כמפורט  ביחס 

את המסמך המכיל את ההחלטה על    ביחס לתת הוועדה הנ"ל,  אבקש לקבל  עוד  המועצה.

 הוועדה ואת הגדרת תחומי פעילותה ודרכי פעילותה. - הקמת תת

 למען הסדר הטוב: 

 . , תוך ציון מס' הסעיף הרלוונטיאבקש כי תשובתכם תתייחס לפריטים הממוספרים לעיל .א

אינכם מעוניינים למסור אותו )תחת החריגים פריט מידע מסוים אינו בידיכם או שככל ש .ב

, תוך ציון אבקש כי הדבר יצוין באופן מפורש ביחס לאותו פריט מידע הקבועים בחוק(

 .מס' הסעיף הרלוונטי

 (. searchableאבקש לקבל את המידע בפורמט דיגיטלי ובר חיפוש ) .ג

 
יצוין כי מאחר שבמשך חלק מהתקופה השר האחראי על ביצוע החוק היה שר הרווחה והשירותים החברתיים, מוגשת    1

 במקביל למען הזהירות בקשת מידע זהה למשרד הרווחה והשירותים החברתיים. 


