המכון ללימודים עירוניים ואזוריים

עמיתי ירושלים
של הקליניקה האורבנית

הקליניקה האורבנית באוניברסיטה העברית ,עיריית ירושלים וחברת "עדן" מציעות לסטודנטים במכון ללימודים עירוניים
ואזוריים ,בתארים מתקדמים במדעי החברה או בשנים ד' וה' לתלמידי עיצוב ואדריכלות לקחת חלק בפרויקט חדש המשלב
עבודה עם תושבים ופעילות במרחב הציבורי .הסטודנטים יעבדו בשיתוף פעולה עם המינהלים הקהילתיים בארבע שכונות
בירושלים ,ויקדמו פרויקטים של שיפור ,תכנון ,ויצירת מרחב ציבורי  -עם ולמען התושבים (לחצו כאן לקול הקורא).
אנו מציעים מלגות לשמונה סטודנטים שיעבדו במשך כשמונה חודשים עם תושבים בארבעה מנהלים קהילתיים .בפועל
יעבדו הסטודנטים עם המתכננים והעובדים הקהילתיים .תוצרי העבודה יהוו תשתית לפעולה אזרחית וכן רובד תכנוני נוסף
שישתלב בראיה הכללית .התכנית השנה תתמקד במרכז העיר ,על מגוון הקהילות שם ,ותכלול ארבעה פרויקטים:
 | 1פרויקט במזרח ירושלים המשרת את האוכלוסייה הערבית
 | 2פרויקט שיפור המרחב הציבורי בשכונת מוסררה
 | 3פרויקט הגדרה ופיתוח רשת שטחים פתוחים במרכז העסקים החרדי
 | 4פרויקט שיפור המרחב הציבורי בשכונת נחלאות
התוצרים הצפויים עשויים להיות הצעה להתערבות מרחבית ,כולל פרויקטים בעלי פוטנציאל מימוש וסדנאות ליצירת
מקומות בפועל ,הצעות לשינויים בתכנון ו/או השלמות לתכנון ,ויוזמות לפעילות ספציפית במקומות הרלוונטיים – הכל
בשיתוף ובהתאם לרצונות התושבים ,כפי שיעלו בסדרת סדנאות שיקיימו הסטודנטים כחלק מעבודתם.
העבודה העצמאית המצופה מכל סטודנט היא בהיקף של כשמונה שעות שבועיות .הסטודנטים יזכו למלגה בסך ₪ 5000
לסמסטר הראשון ,שיהווה גם תקופת ניסיון לפרויקטים השונים .פרויקטים שיראו בעלי פוטנציאל ממשי יקבלו מימון המשך
גם בסמסטר ב'.
הסטודנטים יעבדו וילמדו הן כחלק מצוות המנהל הקהילתי במסגרתו יקדמו פרויקטים של יצירת מקומות על ידי הקהילות
הרלוונטיות ,והן כצוות במסגרת סדרת מפגשים שיוקדשו ללימוד ,לדיון ,לשיתוף בקשיים ואתגרים ולהחלפת מידע .כמו כן
מוזמנים הסטודנטים להשתתף בשש הרצאות בהר הצופים בנושא "גישות חדשניות למעורבות ציבור בתכנון" בהובלת
המכון ללימודים עירוניים והקליניקה האורבנית ,ובמגוון כנסים ופעילויות שונות של הקליניקה האורבנית.
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