עדכון מהקליניקה האורבנית
המכון ללימודים עירוניים ואזוריים

עם בוא השנה החדשה ועונת החגים ,אנחנו שמחים לעדכן
אתכם בפעילות העכשווית של הקליניקה בתחומי דיור,
עירוניות חברתית והתחדשות עירונית .לעדכונים ומידע נוסף
בקרו באתר האינטרנט והירשמו לעמוד הפייסבוק שלנו.

הפרסום האחרון של הקליניקה עסק בפינוי-
בינוי כאסטרטגיה להתחדשות עירונית .מדיניות
פינוי-בינוי מקדמת הריסה של דירות לבעלי
הכנסה נמוכה והחלפתן בדירות יוקרה במגדלים.
במקום זאת ,הפרסום העלה את הטענה כי
ישראל צריכה רשות לאומית להתחדשות
עירונית .חקיקה ממשלתית מציעה כעת מסגרת
ותקציב לכך ,אך אינה כוללת התייחסות
משמעותית לנושאים של עיצוב עירוני בר
קיימא ,פיתוח קהילות ,דיור בר השגה ופתרונות
חדשניים מצד רשויות מקומיות .הקליניקה
מובילה עבודה עם החברה האזרחית וארגונים
מקצועיים כדי לקדם שינוי חקיקתי ,המבוסס על
פרקטיקות חדשניות מישראל והעולם.
ניירות עמדה ,החקיקה המוצעת וסיכום דיוני
הכנסת בנושא >>
לדו”ח “היבטים חברתיים בפינוי בינוי” >>

תכנית המלגאים החדשה של הקליניקה
האורבנית מתחילה שנה ראשונה ,עם שמונה
סטודנטים ללימודים מתקדמים .הסטודנטים
יערכו התערבויות פלייסמייקינג בשיתוף הקהילה
בארבע שכונות בירושלים ,כולל שכונה חרדית
ושכונה במזרח ירושלים .המלגאים יזכו בניסיון
בשטח תוך חיזוק היכולת של מינהלים קהילתיים
לעבוד עם תושבים על שיפורים בתוך השכונות.
שמרו על קשר ,מידע נוסף יפורסם בקרוב
בפייסבוק ובאתר האינטרנט.

משתתפים ישראלים ב”פורום העירוני העולמי”
יוזמים את ה”פורום העירוני” הראשון בישראל.
ועידת עכו לעירוניות תתקיים בין התאריכים
 19-17בנובמבר .היא תביא יחד לראשונה
מנהיגים ממשרדי ממשלה ,רשויות מקומיות
והחברה האזרחית יחד עם אנשי מקצוע
ואקדמיה ,לחשיבה משותפת על הוגנות עירונית
בפרספקטיבה רב-מגזרית .הקליניקה מובילה
במסגרת הועידה פאנל על התחדשות עירונית,
ולוקחת חלק בועדה האקדמית.

מספרים לנו שפלייסמייקינג הפך להיות מושג
פופולרי בישראל אחרי שבוע “יוצרים מקום”
שנערך במאי עם ארגון Project for Public
 .Spacesבימים אלה אנחנו עורכים ראיונות
עם יוצרי מקומות מובילים בישראל עבור פרסום
חדש בנושא יצירת מרחבים ציבוריים טובים
בישראל .המרואיינים מייצגים קולות מגוונים,
מראש עיריית עכו ,דרך בעלי הוסטלים ועסקים
מקומיים ,אמנים ,אדריכלים ,ובעלי תפקידים
בעיריות ובמשרדי ממשלה .הפרסום יושק בכנס
עכו לעירוניות ויציג מידע בעברית על שיטת
הפלייסמייקינג של  PPSוכתיבה ביקורתית מצד
קבוצת דוקטורנטים באוניברסיטה העברית.
עוד על פלייסמייקינג (באנגלית) >>
על שבוע “יוצרים מקום” >>

פרויקט סיורי שישי חוזר מפגרת קיץ ,עם
סדרת סיורים שתחל בשנת הלימודים החדשה.
כל חודש נצא לסיור שיעסוק בסוגיה של צדק
מרחבי בשכונת מגורים בירושלים .השנה אנחנו
שמים דגש על מנהיגים מקומיים העוסקים
בחברה ,סביבה וחינוך.
אנחנו מחפשים רכז/ת סיורים .המלצות בנוגע
למשרה או לסיורים יתקבלו בברכה.
לסדרת סיורי שישי בשנת >> 2015

המכון ללימודים עירוניים ואזוריים
באוניברסיטה העברית מציע סדרת הרצאות
החושפת סטודנטים ללימודים מתקדמים לבעלי
מקצועות מובילים בנושא שנתי .הנושא שנבחר
לשנת הלימודים הקרובה הוא השתתפות ציבורית
בתכנון .הקליניקה עובדת בשיתוף עם המכון
על מנת לפתוח את הקורס למתכננים אורבניים,
עובדים קהילתיים ופעילים חברתיים .תגובות של
סטודנטים מצטיינים יפורסמו במגזין לחדשנות
עירונית “שפת רחוב”.

שמרו על קשר ,מידע נוסף יפורסם בקרוב
בפייסבוק ובאתר שלנו.

רכז מדיניות הדיור של הקליניקה טל אלסטר יצא לשלושה חדשי התמחות בסנט לואיס
במיזורי עם מקורמק בארון ,יזם שכונות ודיור בר-השגה .ההתמחות של טל תעזור
לבחון את הפוטנציאל של מאמץ לאומי לאמן ישראלים בפרקטיקות ואמצעי מדיניות
להתחדשות עירונית ודיור בר השגה ,בין היתר על ידי התמחויות בינלאומיות.

הקליניקה האורבנית היא גוף אקדמי-מעשי הפועל משנת  2014במחלקה לגיאוגרפיה בפקולטה
למדעי החברה באוניברסיטה העברית במטרה ליצור ,לתווך ולהטמיע ידע לקידום ערים הוגנות
בישראל .אנשי הקליניקה מתמחים בנושאים של מדיניות דיור ,התחדשות עירונית ופיתוח
קהילתי .הקליניקה מקיימת קורסים ,מחקר יישומי ,סיורים וליווי פרויקטים ,בדגש על שיתוף
פעולה בין המגזר הציבורי ,החברה האזרחית והמגזר הפרטי ,במהלכו השותפים נחשפים לידע
ונסיון מקומי ובינלאומי ,המסייע לגיבוש כלים והמלצות לאורבניזם חברתי בישראל .לפרטים
ומידע נוסף על פעילות הקליניקה בקרו באתר האינטרנט ובעמוד הפייסבוק שלנו.

