איגוד המתכננים בישראל
راﺑﻄﮫ اﻟﻤﺨﻄﻄﯿﻦ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ISRAEL PLANNERS ASSOCIATION

פרוטוקול ישיבת ועד איגוד המתכננים )ע"ר  (580059004מיום 16.7.19
נ וכח י ם :תמ י ג ב רי א לי  ,רח ל קט וש ב ס קי  ,ש רון ב נ ד ח ב רונ י  ,מ י כל מ י ט רנ י  ,רנ י מ נ דלב א ום  ,דנ י ה וקנ י ן  ,נ ורי ת
א לפ ס י
וע דת ב י קורת :דנ י א ל מ ורג נ ש ט רן  ,רי נ ה דג נ י
א ורי ת נ ב ו
 .1שרותי ניהול תוכן ומ דיה  -לישיבה הגיעו תמר ואסף מ״חברת קש״ אשר הגישו הצעה לטיפול שוטף בשירותי
הפרסום והיח״צ של האיגוד ,בעיקר בדף הפייסבוק ובניוזלטר .נחתם חוזה עבודה בין החברה לבין האיגוד.
 .2נייר עמ דה בנושא תמ ״א  - 38ערן פייטלסון ורינה דגני כתבו כל אחד נייר עמדה בנושא .נערך דיון בנוגע לנייר
של ערן והוחלט לקצר אותו על מנת שניתן יהיה לפרסם אותו במדיות השונות באחריות נורית .לאחר שיקוצר
באחריות אורית באמצעי התקשורת .תמר ואסף ינסחו פוסט לפייסבוק .הנייר של רינה יצא בנפרד .נייר העמדה
ישלח לחברי המועצה הארצית כשהנושא יעלה אצלם לדיון.
 . 3הכנס השנת י -
• רחל ,תמי ורני סיירו בשדרות עם עוזר ראש העיר אריה .העירייה מעוניינת מאוד לארח את הכנס
השנתי ומוכנה להציע את מתקניה השונים לצורך כך .במתחם הסינמטק ישנם חדרים וחללים
המתאימים למושבים המקבילים אולם חסר אולם מרכזי גדול .האודיטוריום מכיל כ 300 -מושבים,
העירייה מוכנה לקרות באוהל גדול אזור חיצוני על מנת ספק מקומות נוספים.
• יש לפתור את עניין האוכל בהפסקת הצהריים שכן אין מספיק מסעדות באזור.
• הכוונה היא לערוך את הכנס בשיתוף המועצות האזוריות ולהציע לבאי הכנס הסדרי לינה מגוונים
באזור אשר יעודדו השתתפות גם ביום ו׳.
• נורית מציע לקיים בסמסטר א׳ קורס פלייסמיקינג שיעסוק בתכנון המרחב הציבורי באזור הכנס.
• יש לבדוק מהי המשמעות של ביטול הכנס עקב מתיחות ביטחונית.
• תיקבע פגישה עם מנהל התכנון בנוגע לתמיכה בכנס באחריות מיכל שגב
 .4ערב עיון בנושא תכנון וזקנה  -הערב יתקיים ב 12.9.19 -בגלריית זהזהזה בשיתוף פעולה עם משרד הבינוי
השיכון .מיכל מיטרני תשלח לתמי רשימת דוברים מוצעת לפני טיסתה לחו״ל.
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