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לכבוד
מר שי באב"ד ,מנכ"ל משרד האוצר
מר זאב ביילסקי ,ראש מטה הדיור הלאומי
הגב' דלית זילבר ,ראש מנהל התכנון

שלום רב
הנדון :עבודת הועדות מקומיות ומהנדסי ועדות מקומיות
אנו מברכים על החלטתכם להחרגת ענף הבניה ולהגדירו ענף חיוני במשק .אולם פניית מנהל התכנון
מיום  14.3.2020לוועדות המקומיות הנוגעת להנחיות להתמודדות עם נגיף הקורונה המורה על
הפסקת מניין הימים הנוגעים למתן היתרים ללא הגבלת זמן ועד להודעה חדשה ,סותרת את
החלטתכם זו .לשכות התכנון ועבודת המתכננים הן חלק בלתי נפרד מענף זה ,שבצדק הגדרתם אותו
כחיוני למשק.
אנו בקהילת האדריכלים ובהתאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל לחומרת חומרת המשבר
הבריאותי החמור הפוקד את מדינת ישראל ואת העולם כולו .עם זאת ,אנו סבורים שההחלטה
להקפיא את מניין הימים הנוגעים לבקשות באופן גורף עבור כלל הרשויות אינה נחוצה ואינה מידתית.
יש לציין כי מרבית מערכות התכנון הן מערכות מקוונות ,ומרבית עבודת התכנון אינה דורשת קבל
קהל ,וגם אם הרשויות המקומיות עובדות במתכונת מצומצמת ,ניתן להמשיך ולקדם את עבודת
התכנון.
מבנה הפרנסה של אדריכלים מורכב מעמידה ביעדים ,בהם ,בין היתר ,קבלת היתרים והחלטות של
וועדות מקומיות/מחוזיות .החלטה לא מידתית ,עלולה לפגוע אנושות בציבור האדריכלים ,שאתגריו
בלשון המעטה הם רבים גם בימים שבשגרה ,פגיעה אשר ממנה ענף הבניה עלול לסבול גם עם סיומו
של המשבר ולזמן ארוך.
ההחלטה על הקפאה מוחלטת ועד להודעה חדשה ,בעוד ההתנהלות היומיומית מאפשרת זאת
במקומות מסוימים משמעותה היא אובדן פרנסה פיטורים נרחבים ,יחד עם הוצאה לחופשה ללא
תשלום ,עבור עצמאיים ושכירים רבים בענף ,על אף שלא בטוח שיש בדבר צורך שכן עבודה מהבית
אפשרית במבנה המערכת.
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לפיכך ,נבקש לשקול בשנית את ההחלטה להקפיא באופן גורף את מניין הימים להוצאת היתר.
ולהעביר את שיקול הדעת והאחריות המקצועית למהנדסי הערים .במידה ובהמשך ניהול המשבר
יהיה צורך להקפיא את מניין הימים ,נבקש שזו תהיה תחומה בזמן ובהתייעצות עימנו.
אנו מבינים כי האי ודאות היא רבה ,ואנו מציעים את עזרתנו ככל שנידרש.

בכבוד רב,

אדר' דוד קנפו
יו"ר התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל

העתק:
רות שורץ חנוך -סגנית מנכ"לית מינהל התכנון לרגולציה
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