
 כנס איגוד המתכננים

לרגל קיום הכנס. ישנה חשיבות רבה במפגשים מסוג זה, בשיתוף  את איגוד המתכננים ואנשי התכנון העירוני בישראל  מברכתאני 

 רעיונות ובעמידה של המתכננים בחזית הידע המקצועי לשם פיתוח מיטבי של הערים בישראל.

המתכננים, ויש בי הערכה רבה לעבודה המקצועית שלכם במיוחד בתקופה בה שוק  אני רוצה לספר לכם שמאד חשוב לי הקשר עם 

 הנדל"ן והתכנון רותח. לצערי לא הצלחתי להגיע לכנס אבל אני שולחת לכם את ברכתי מרחוק. 

 

 העשייה של מוסדות התכנון והמתכננים היא חשובה ועל כך הערכתי. אחרי שנה בתפקיד כשרת הפנים אני יודעת כמה 

 

מברכת את מארגני הכנס על בחירת הנושא החשוב והעיסוק בתחום הפיתוח דווקא בערים. כולנו רואים את הביקוש לתוספת יח"ד  אני

בערים, את מגמות הפיתוח בתחום התחבורה הבת קיימא, אנחנו מבינים את החשיבות של אורבניות תוססת ובריאה, של התחדשות 

 החברתיות, הכלכליות והתעסוקתיות שעיר טובה ואיכותית יכולה לספק לנו. עירונית על שלל השלכותיה, ושל הסוגיות

 

, אני רואה בנושא הציפוף העירוני חשיבות רבה. כך גם לענין הצורך בעידוד בנייה  35לאחרונה הובלתי את העדכון הצפיפות של תמ"א 

טבע. כחלק בלתי נפרד מנושא הצפיפות אני מובילה    מגוונת, איכותית וצפופה, שנותנת מענה למגוון אוכלוסיות לצד שמירה על ערכי

קווי מטרו שחשובים מאוד לשיפור החיים   2מדיניות של עידוד התחבורה הציבורית. רק לאחרונה, הבאתי לאישור הממשלה לאחרונה 

 בערים, והיד עוד נטויה. 

 

לעודד את ההתיישבות ולחזק את יישובים במקומות  בנוסף, הנחיתי לבחון את כיווני הפיתוח במגזר הכפרי, בעיקר בצפון ובדרום כדי 

 האלה ולא רק את ערי מרכז הארץ.  

 

אני יודעת שלעיתים אני מקבלת החלטות שקהילת המתכננים לא מסכימה איתן לגמרי אך עליכם לזכור שהמשקפיים שאני מסתכלת  

היישובים החדשים בנגב, שלכאורה   14ר.  הקמת בעדם הם לא רק משקפיים תכנוניים אלא תפקידי להביט בראייה מדינית רחבה יות

 מנוגדת למדיניות מקצועית של ציפוף, נובעת משיקולים מדיניים ביטחוניים של התיישבות הנגב, ובמהלך הזה אני גאה מאד.

 

יבורי ולהעלות  ולסיום, מאז שנחשפתי לסכומים אותם מרוויחים עובדי הוועדות אני פועלת במרץ כדי לייצר תחרות בין השוק הפרטי לצ

את שכר אנשי המקצוע במוסדות התכנון. אני מקווה שהמהלך הזה יביא למשיכת כח אדם איכותי לוועדות המקומיות והמחוזיות,  

וכתוצאה מכך לקיצור הליכי התכנון והרישוי, על מנת לתת מענה לביקושים שכולנו חווים במשבר הדיור הנוכחי, מבלי לוותר כמובן על  

 איכות התכנון.

 

אני רוצה לספר לכם גם על מינוי חדש, אתם בודאי כולכם מכירים את רפי אלמליח, נאחל לו בהצלחה כראש מינהל התכנון, אני רוצה  

 להודות גם לדלית זילבר על עבודה מקצועית ונהדרת ועל הובלה והנהגה של מינהל התכנון לאורך השנים.  

 

 לכולנו שנמשיך ליהנות מפירות העשייה התכנונית שלכם.  אני מודה לכם על העבודה הקשה והחשובה, ומאחלת


