
לקריאה נוספת: 
התוכנית חסרת התקדים של כחלון: לסרס את הוועדות שמאשרות את תוכניות הבנייה 

קיסרות תכנון במשרד האוצר 
כך הופכת הממשלה החדשה את מוסדות התכנון והבנייה לחותמת גומי 

ח"כ דב חנין )חד"ש, הרשימה המשותפת(, ח"כ תמר זנדברג )מרצ(, ח"כ מיכל בירן )המחנה הציוני(  
והפורום לדמוקרטיה בתכנון

מזמינים למפגש חירום בכנסת:
נגד דיקטטורה 
במערכת התכנון

מערכת התכנון בישראל עתידה לעבוד שינוי דרסטי, כך שתוכפף לחלוטין למשרד האוצר. קבינט הדיור 
לחלוטין  תוכפף  שהיא  כך  בישראל  התכנון  מערכת  במבנה  דרמטית  שינויים  חבילת  מחר  לאשר  צפוי 
למשרד האוצר. גורמים רבים במערכת התכנון, בשלטון המקומי, בארגונים המקצועיים ובחברה האזרחית 
במרחב  שונים  קולות  ושיקפה  היררכית,  כה  עד  היתה  אשר  התכנונית,  המערכת  זה.  מצעד  מזהירים 
הציבורי- ממשלה, שלטון מקומי, ארגונים ציבוריים ואקדמיה, עומדת לשנות את פניה לחלוטין, ולמעשה 
התכנון  ועדות  של  והעצמאות  המגוון  הממשלה.  של  גומי  חותמת  למעשה  ולהוות  מכוחה  לגמרי  לאבד 
השונות ייעלמו, ובמקומם תיווצר מערכת תכנונית הומוגנית, הכפופה לחלוטין להחלטות השלטון המרכזי, 
ולמשרד האוצר בפרט, מבלי לאפשר לדעות השונות להשפיע על התכנון העתידי בישראל ועל המרחב 

הציבורי שלה. 
אין ספק כי ממשלת ישראל מחויבת לתת מענה למשבר הדיור, אולם מענה זה חייב להיות אחראי ולא 

להוות פגיעה אנושה בדמוקרטיה וביכולתו של הציבור להשפיע על מרחב חייו ועל איכות חייו.

במפגש ישתתפו:  
חברי כנסת, אנשי שלטון מקומי, בכירים ממנהל התכנון לשעבר, ארגונים מקצועיים בתחום התכנון, ארגוני 

חברה, סביבה ואיכות שלטון, אנשי אקדמיה.

  יום רביעי הקרוב, 14:00-16:00, אולם נגב,  בכנסת
meeting.herum@gmail.com :לפרטים והרשמה  

)יש לשלוח שם ותעודת זהות(

הפורום לדמוקרטיה בתכנון
החברה להגנת הטבע  | איגוד המתכננים בישראל   | - ארגון הגג של המגזר השלישי בישראל  מנהיגות אזרחית    | חיים וסביבה - ארגון הגג של ארגוני הסביבה 
 | אדם טבע ודין | במקום - מתכננים למען זכויות תכנון |  מגמה ירוקה | מרחב - התנועה לעירוניות בישראל האגודה לזכויות האזרח | ירוק עכשיו | איגוד אדריכלי הנוף
הסביבה ומדעי  לאקולוגיה  הישראלית  האגודה   | שתי"ל   | סביבתי  לצדק  האגודה   | ירוקה  לבניה  הישראלית  המועצה   | ארץ  של  דמותה   - דש"א  מכון   |

http://www.themarker.com/realestate/1.2650847
http://www.themarker.com/realestate/1.2650847
http://www.themarker.com/realestate/1.2650844
http://www.themarker.com/realestate/1.2647085
http://www.themarker.com/realestate/1.2647085

