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 2020 -מועמדת לתפקיד יו"ר התאחדות האדריכלים  -אדר' דנה וישקין 

 

 ישראל. -קרן אמריקה ( וזוכת מלגת2002אביב )-בהצטיינות מאוניברסיטת תל  B.archאדריכלית רשויה, בעלת תואר 
 גורים. מן עוסקת בעיקר בתכנובעלת משרד אדריכלים עצמאי, המוסמך גם כמשרד מאמן,  2007החל משנת 

הקמתי את קבוצת הפייסבוק 'רישוי שפוי', במטרה לשים סוף למצעד האיוולת בתחום התכנון והבנייה. עם הזמן  2018בשנת 
כלים, אנשי מקצוע נוספים וגורמי ממשל, לטובת קיום שיח וקידום שינויים הפכה הקבוצה לפלטפורמה המחברת בין אדרי

 ברגולציה של הענף. 

פעלתי מול גורמים שונים, לרבות מנהל  ,תי מחקר מעמיקביצע, חלק ניכר מזמני  זה הקדשתי לנושא למעלה משנתייםמשך ב 
ץ בגין תקנות רישוי הבנייה צר ומשרד המשפטים, ואף הגשתי עתירה לבג"התכנון, מטה הדיור, אגף התקציבים במשרד האו

 ממתינה כיום לדיון מול הרכב שופטים(.    י מקצוע מהענף, ודריכלים ואנשא 300מעל בה תמכו )
    

 מסמכים רשמיים שפרסמתי 
  2020יולי  -חוק לקראת גיבוש הצעת עקרונות  -וייעול הליכי רישוי בנייה פישוט 

 משרדי לבחינת ביטול ההקלות -תגובה לדו"ח משרד המשפטים להסרת חסמים בהתחדשות עירונית ולדו"ח הצוות הבין- 
 2020מאי 

 מרץ  -תכנית הבראה לענף )בשיתוף פרופ' לכלכלה עומר מואב(  - הקמת הממשלה  קורונה ולקראת משבר הדיור בימי
2020 

  2020ינואר  -הכשלים ברגולציה של תחום התכנון והבנייה והצעות ראשוניות לתיקון  -הסיבה המושתקת למשבר הדיור 
  2019אוגוסט  -הקמת הממשלה החדשה  קריאת השכמה לקראת -הפיאסקו מאחורי הרפורמה בתכנון ובנייה 
  2019אפריל  -)העתירה ממתינה לדיון בהרכב שופטים(  2016עתירה לבג"ץ נגד תקנות רישוי הבנייה 
   2018נייר עמדה ראשוני, יולי  -הצעת ייעול  -רישוי הבנייה  

 
 מאמרי דעה שכתבתי ופורסמו בעיתונות

 16.4.2020גלובס  הקטר של המשק |  ממשלתי עבור דרוש משרד 

 3.4.2020גלובס  דר | משיך להתדר חבול, מוזנח, ועם הרבה מחלוקת רקע: הקטר של המשק מ   
  22.3.2020גלובס  מות | ירת פרדיגבניית דירות ושב -ימי קורונה  
 02029.2.2גלובס   הציבור | צר שלמסירים חסמים: נתניהו בונה על הזכרון הק  
 5.2.2020גלובס  בנק העולמי? | האם ממשלת ישראל גורמת להטיית מדד קלות עשיית העסקים של ה 
  16.7.2019גלובס  בלה את המצב | הרפורמה להקלה ברישוי הבנייה רק סיר   
 25.10.2018גלובס  נון והבנייה | האיוולת בחסות חוק התכ 
 29.5.2015כלכליסט  בשוק הדיור |  שולה המוקשים: כך ניתן לשחרר את הפקק  
 19.2.2013מרקר  -דהעלינו את החיים |  הקלות הבנייה שמקשות 
 

 ראיונות וסיקור פעילות בעיתונות
  2.6.2020"שנים מתבזבזות על הליכי סרק": כמה זמן באמת לוקח להוציא בישראל היתר בנייה| גיא נרדי, גלובס 
   5.2.2020דו"ח: "יש שורה של מחדלים בתחום הדיור" | גלעד צוויק, ישראל היום 

 25.12.2019יטי ומקרטע | גיא נרדי, גלובס  חמש שנים ל"רפורמת המרפסות": אישור התוכניות עדיין א 
   2.10.2019עתירת סחבת הרישוי נענית בעוד סחבת | נמרוד בוסו, כלכליסט   
 23.6.19  מרקר-"כל שנה של עיכוב מייקרת את הדירה": כך המדינה משחקת מונופול עם היזמים | עדי כהן, דה 
 15.4.2019  חוסר סבירות קיצוני" | נמרוד בוסו, כלכליסט עתירה נגד כחלון: "תקנות רישוי הבנייה לוקות ב  
 9.4.2019מרקר  -אדריכלים עתרו לבג"ץ נגד תקנות של כחלון: "מעכבות בנייה חדשה" | הדר חורש, דה  
 1.4.2019מרקר  -בגלל הרפורמה בתכנון" | הדר חורש, דה - 30%-"הזמן להוצאת היתר בנייה לדירה התארך ב 
 28.3.2019ות הרישוי | נמרוד בוסו, כלכליסט תקנות ללא תקנה: אדריכלים בעד בנייה מחדש של תקנ 
   22.8.2018איך בונים ערים לא מקובעות ועצובות שנראות אותו הדבר? | גיא נרדי, גלובס 
  3.5.2018גלובס   -זרקו את כולם לים בשיטה הישראלית | גיא נרדי 
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