 20אפריל2020 ,
לכבוד
שר האוצר ,מר משה כחלון
שרת השיכון ,ד"ר יפעת שאשא ביטון
מנכ"ל משרד האוצר ,מר שי באב"ד
הנדון :חזרה לפעילות מלאה של מוסדות התכנון והבניה בישראל
מכובדי,
הכללת ענף הבניה ברשימת הענפים החיוניים היתה צעד נכון ,אך לא די בכך ,ויש
להמשיך במדיניות זו ולכן חשוב שהדבר יבוא גם לידי ביטוי בפעילותם הסדירה של
מוסדות התכנון ולשכות התכנון החיוניות כל כך להמשך תפקוד הענף .כיום הן
סובלות מחוסר חמור בכח אדם בשל מגבלה על מכסת עובדים ,וכן בשל אי מתן
אישורי עבודה מהבית בהיקפים מספקים
התאחדות האדריכלים ובוני הערים בישראל ,היא הגוף היציג של האדריכלים
בישראל ,אדריכלים שבימים אלו ובימי שגרה עומדים בחזית התכנון במדינת
ישראל ,אחראים על תוכניות בניין העיר והפקת היתרים לבניה לפרויקטים החל
ממבנה מגורים ,תעסוקה ,חינוך ועוד .התכנון ,עליו אמונים האדריכלים ,הינו חלק
אינטגרלי ומשמעותי מענף הבניה.
עבודת התכנון היא עתירת רגולציה וע"מ לקדם אותה יש צורך במשוב תמידי של
הרגולטור -גופים ממשלתיים ועירוניים כגון מחלקות התכנון או כאלה הקשורות
לתכנון בעיריות ,ועדות מקומיות ,מחוזיות וארציות ועוד .בלי משוב מגופים אלו לא
ניתן לקדם את עבודת הענף כולו.
יתרה מכך ,עבודת התכנון ,היא תהליכית ,אם הפעילות המצומצמת של הרגולטור
תימשך ,אנו עלולים למצוא את עצמנו ,גם כאשר המשק יחזור לפעילות מלאה ,בפני
שוקת שבורה .אתרי בנייה יוכלו לחזור לפעילות מלאה עם חזרתם של הפועלים
לעבודה וכן גם יכולים לעבוד אולי בקצב מזורז .אבל התכנון התלוי ברגולציה יכנס
לעיכובים אינסופיים בעקבות העומס שיהיה על הגופים שהזכרנו קודם ,וכך נמצא
את עצמנו במצב של עצירה מוחלטת של הענף ולהרבה זמן.
אין מניעה לכך שחלק עיקרי מהעבודה של מוסדות התכנון יעשה מהבית .הרוב
המוחלט של העבודה הוא עובד מול מחשבו ,כך שניתן להחזיר את הרגולטור
לפעילות מלאה במיידי ,גם מבלי לגרום לשום גידול בחשיפה ,ולהמשיך באותו קו
זהיר בריאותית של ממשלת ישראל.
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אבקש להזכיר את הצעתנו מיום  23במרץ  2020לסייע בתגבור של אדריכלים את
מוסדות תכנון ,וועדות ומחלקות הנדסה .כאמור ,ציבור האדריכלים ,חפץ להירתם
למשימה לאומית חשובה זו.
רבותי ,אין זו מליצה כי קידום הליכי התכנון ,מניע את גלגלי המשק .מאחורי
התוכניות וההיתרים ,עומדים אלפי בעלי מקצוע בשוק הפרטי ,קטנים וגדולים,
מהנדסים ,שמאים ,עו"ד ,מודדים ,קבלנים ופועלים ,מתכננים ,מעצבים ומתווכים
שפרנסתם כרגע נפגעת קשה ,ואף עלולה להמשיך ולהיפגע.
התוצר של עבודת התכנון -הוא צמיחת המשק -כל מה שנוגע בחיים ובכלכלה של
המדינה ,מתחיל ועובר במערכת התכנון.
בכבוד רב,
אדריכל דוד קנפו

יו"ר התאחדות אדריכלים ובני ערים בישראל
העתקים:
ראש מטה הדיור ,מר זאב ביילסקי
מנכ"לית מנהל התכנון ,הגב' דלית זילבר
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