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אירמה כראל
הנדסאית אדריכלות – בעלים ומנכ"ל משרד "סימון כראל מהנדסים ויועצים בע"מ״.

במה את עוסקת?
״כבר מגיל 15 ידעתי שאני רוצה להיות אדריכלית. בסיום לימודיי בתיכון, נרשמתי 
ואבי,  מזלי  התמזל  גבעתיים.  טכניקום  באורט  אדריכלות  הנדסאי  ללימודי 
הבניה  על  ופיקוח  רישוי  באגף  ועבד  בניין  מהנדס  שהיה  ז"ל,  כראל   סימון 

יצא לדרך עצמאית ופתח משרד לרישוי  ואגף רישוי עסקים בעיריית ת"א, 
עסקים, היתרי בניה, תכנון ויעוץ הנדסי, תעודות גמר וטופס 4 למבנים. 

עם קבלת הדיפלומה שלי ב-1993 הצטרפתי אליו ועבדנו יחד עד פטירתו. 
בשנים שעבדנו יחד הייתי יד ימינו ולמדתי ממנו רבות. צברתי ידע רב, ניסיון 
והתמקצעות בתחום. ב-2006, לאחר פטירת אבי, לקחתי את ניהול המשרד 
לימודי  שסיים  יעקב  ואחי  המשרד  כמנהלת  אינגה  אחותי  עם  ביחד  לידיי 

הנדסאי אדריכלות ועתה הינו יד ימיני.  
כיום המשרד עוסק ברובו בתחום רישוי עסקים, תכנון מערכות מזון, לרבות 
מטבחים תעשייתיים ומסחריים, היתרי בניה, שימושים חורגים ויעוץ הנדסי. 
משרדי מונה כיום שבעה עובדים, ומשנת 2012 הפכנו להיות חברה בע"מ.
שלכל  מסורים  בעובדים  סיפוק,  ומלא  מאתגר  מעניין,  במקצוע  התברכתי 
אחד מהם יש חלק גדול בהצלחתי ובהצלחת המשרד. אין מאושרת ממני 
וזאת  פרויקט שהסתיים בהצלחה,  או  רישיון עסק  בטיפולי מקבל  כשעסק 
גם  אני  האחרונות  בשנים  בקשיים.  גם  מלווה  שלעיתים  דרך  כברת  לאחר 
מרצה בתחום רישוי עסקים, בקורס למסעדנים, במכללת שנקר ברמת גן״.

מהן החוזקות הבולטות של המשרד? 
״24 שנות עבודה בתחום שלא יסולא מפז, במהלכן צברתי ידע רב, ניסיון 
גם הסיבה  זו  דואגת לשמר.  אני  ואותו  עוד בתקופת אבי  ומוניטין שנבנה 

שהחלטתי להשאיר את שם המשרד על שמו.
שאיפתי לשלמות ולמקצועיות מביאה אותי להישגים. אני לא נוטה להתפשר 
עד להשגת המטרה כשטובת הלקוח לנגד עיניי. מבחינתי אין "אי אפשר" 
צריך רק למצוא את הדרך. היינו ונשארנו משרד בוטיק עם אופי משפחתי, 
ששומר על איכות, מקצועיות וקשר אישי ומתמשך עם הלקוח. היום כמו 
בעבר, מרבית לקוחותינו באים מפה לאוזן ומהמלצות של לקוחות קיימים״. 

 

מהו המהלך המשמעותי שהובלת לאחרונה...
״פרויקט משמעותי וגדול ששקדנו במהלך 5 שנים, היה שוק "שרונה מרקט" 
בת"א.  שוק ראשון מסוגו שתוכנן בארץ והיווה אתגר גדול מאוד מול כל גורמי 
הרישוי. ליווינו את הפרויקט עוד בשלב התכנון, היתרי הבניה של המתחם 

עצמו ועד לפתיחתו וקבלת הרישיון למתחם כולו. 
ועד  התכנון  משלב  בשוק,  הקיימים  מהעסקים  כ-90%  ליווינו  במקביל 
הפרויקט.  מנהליי  מטעם  מומלץ  מייעץ  כמשרד  העסק,  רישיון  לקבלת 

כששרונה מרקט נפתח, הרגשתי שילדתי "תינוק".

כיצד מנוצלים רגעי הפנאי שלך?
״בעיקר למנוחה ואגירת כוחות חדשים, הליכות בים, בישול וניסוי מתכונים 
ילדיי המקסימים  עם  בילוי  לחו"ל,  נסיעות  מלקוחותיי המסעדנים,  חדשים 

ועם המשפחה המורחבת״. 
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עצת זהב:
לשאוף להיות הכי טובה במה שאת עושה. 
התמדה ומקצועיות תמיד משתלמים 
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