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לכבוד
מר שי באב"ד ,מנכ"ל משרד האוצר
מר רונן פרץ ,מנכ"ל משרד ראש הממשלה
מר זאב ביילסקי ,ראש מטה הדיור הלאומי
גב' דלית זילבר ,מנכ"לית מינהל התכנון

מר אלי כהן ,שר הכלכלה
פרופ' דניאל הרשקוביץ ,מנהל נציבות שירות המדינה,
מר שלמה דולברג ,מנכ"ל מרכז השלטון המקומי

שלום רב,
הנדון :המשכיות תהליכי תכנון וקידום תוכניות
מדינת ישראל ,כמו מרבית מדינות העולם ,נמצאת בימים טרופים אלה בעין הסערה .לצד טיפול במשבר
הבריאותי והכלכלי ,עלינו לוודא שאיננו יוצרים משברים נוספים .משבר כזה הוא הפגיעה האנושה
במערכת התכנון ,שתיווצר כתופעת לוואי לא הכרחית של משבר הקורונה .פנייתנו ,בעיצומו של המשבר,
מיועדת להתריע על הנזק הצפוי ולהציע לסייע בהתמודדות עם האתגר ,ולא פחות מכך לסייע להכנת
המשק להתמודדות עם הקושי הכלכלי והחברתי הצפוי עם סיום מצב החירום.
מאז ומתמיד הייתה קהילת מתכנני הערים והאזורים קבוצה מגויסת ותורמת .בזמנים של קליטת עלייה
ומשבר דיור כמו גם בימים של צמיחה כלכלית .ידענו לסייע באימוץ טכנולוגיות חדשות של תכנון ובנייה,
תחבורה ותקשורת כמו גם בהתמודדות עם פערים חברתיים.
בשבוע האחרון הוחלט על השבתה כמעט מלאה של מערכת התכנון .נקבע כי ועדות התכנון המקומיות
והמחוזיות ,כמו גם המועצה הארצית לתכנון ובנייה וועדותיה יחדלו לפעול כל עוד המשבר בעיצומו .גם
מרבית הרפרנטים לתכנון במשרדי הממשלה הוצאו לחופשה .משמעות הדבר היא עצירה כמעט מוחלטת
של פעילות חשובה ומרכזית בחברה ובכלכלה ,שהייתה אחראית לתנופה הכלכלית ולפיתוח המדינה בשנים
האחרונות.
זאת ועוד :כאשר ועדות התכנון פוסקות מלפעול ,נעצרת גם עבודת התכנון שנעשית במשרדי התכנון
הפרטיים ונפגעת מאד היכולת של יזמים פרטיים וציבוריים לקדם פיתוח והקמה של תשתיות .מעבר
לפגיעה הכלכלית במערכת התכנון ולפוטנציאל הנזק למערך המתכננים הרחב שמדינת ישראל העמידה
בשנים האחרונות ,יש כאן פוטנציאל לפגיעה אנושה בפעילות הכלכלית של המדינה וביכולת שלנו
להתאושש מהמשבר ,שאנו מקווים שיסתיים בקרוב.
חשוב לציין כי הפסקת פעילות מוסדות התכנון והפגיעה האנושה במשרדי התכנון הפרטיים ,אינה מחויבת
המציאות .מערכת התכנון הישראלית מצוידת היום בכלים וטכנולוגיות מהמובילים בעולם .קליטת
תוכניות נעשית באמצעות מערכת ממוחשבת; תוכניות בתהליך ותוכניות מאושרות ניתנות לאיתור קל
ומהיר באמצעות האינטרנט ,לרבות בכלים של ממ"ג (" .)GISעבודה מרחוק" של עובדי הממשלה והרשויות
המקומיות בתחום התכנון יכולה להתנהל באופן רציף וכמו בחלקים אחרים במשק ,ניתן גם בתחום
התכנון לקיים דיונים בעזרת טכנולוגיות ישיבות מקוונות .מערכת התכנון ,שעד לאחרונה פעלה במלוא
התנופה על מנת לקדם את המשק והכלכלה ,יכולה להמשיך ולפעול גם בעתות חירום ובכך להקל על
הפגיעה במשק.
קהילת המתכננים משולבת כיום בכל משרדי הממשלה ,ברשויות המקומיות ,במשרדי תכנון פרטיים,
בעמותות ובאקדמיה .אנו קוראים לכם לעצור את שיתוק מערכת התכנון ,ולאפשר לנו להמשיך לפעול,
מתוך הבנה כי מדובר במערכת חיוניות וחשובה למשק בימים אלה ולצורך הכנת המדינה לימים שלאחר
המשבר.
בברכה,
מתכננת תמי גבריאלי
יו"ר משותפת
איגוד המתכננים בישראל

פרופ' נורית אלפסי
ס/יו"ר איגוד המתכננים בישראל

פרופ' ערן רזין
ס/יו"ר איגוד המתכננים בישראל

