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תכנון חברתי ,צדק מרחבי ומעורבות אזרחית מעניינים אותך?
יש לך רעיון לפרויקט שהיית רוצה לנסות ליישם?
מחפש.ת לשלב בין מחקר לעשייה?
רוצה להתנסות בעבודה על פרויקט מעשי בשדה התכנון הקהילתי?
אוהב.ת לעבוד בצוות ורוצה להתנסות בעבודה לצד מנחה מקצועי.ת?

מקומך איתנו בקורס ההתמחות בתכנון חברתי של הקליניקה האורבנית
במסגרת הקורס נסייע לך לחבור לאיש.ת מקצוע מתחום התכנון הקהילתי או מתחום אחר שמעניין אותך ולעבוד
יחד איתו.ה על פיתוח פרויקט המשלב מחקר ועשייה ,והוצאתו מהכח אל הפועל .כל סטודנט.ית י.תקבל גם הנחיה
וליווי מאחד.ת מחברי.ות הצוות של הקליניקה האורבנית ,שיסייעו בגיבוש המתודולוגיה ,הכוונה לסקירת הספרות
הרלוונטית ,גיבוש תכנית העבודה ועדכונה ,ובחשיבה משותפת על האתגרים עמם בחרת להתמודד.

תוכל.י לבחור בין שני מסלולים:
פרויקט ביוזמת גורמים בעיריית ירושלים או בשירות הציבורי
במסגרת מסלול זה יציעו מתכננים.ות רובע ,מתכננים.ות קהילתיים ,וגורמים אחרים מעיריית ירושלים ,מהשלטון
המקומי ומהשירות הציבורי פרויקטים ונושאים שחשובים להם.ן :הליכות ,תכנון לעוני ,גישור בין קהילות ,וסוגיות
אורבניות-חברתיות רבות אחרות .כל סטודנט.ית י.תוזמן לבחור נושא שמעניין אותו.ה לקדם יחד עם המנחה
המקצועי.ת .רשימה ראשונית של פרויקטים תישלח לקראת תחילת הסמסטר והמתכננים.ות יציגו את האפשרויות
במסגרת ’יריד הפרויקטים‘ שיתקיים בשיעור השני של הסמסטר.

פרויקט ביוזמתך
אם במסגרת הלימודים גיבשת רעיון מצוין לפרויקט ,שינוי מדיניות או תכנית פעולה המקדמים צדק מרחבי ,מגוון
ומעורבות אזרחית ,ספר.י לנו ונחשוב ביחד כיצד ניתן ליישם אותו .נסייע לך לחבור לגורמים חיצוניים יישומיים בעלי
עניין משותף בקידום הרעיון ונגבש יחד תכנית ליווי משותפת.
להתרשמות מפרויקטים משנים קודמות לחצו כאן

גלי שסקין
הוצאת פעילות מהמתנ"ס
למרחב הציבורי בשכונת יפו ג׳

דנה קידר
מרחבי למידה ירוקים על
גגות מוסדות חינוך בירושלים

הדס צין
כיצד מודדים
הבטי בריאות בתכנון?

מסגרת העבודה הינה שנתית ,ומקנה שתי נ"ז עבור כל סמסטר ( 4נ"ז סה"כ) .ניתן להתחיל גם בסמסטר ב’.
המעוניינים.ות יוכלו לכתוב עבודה סמינריונית על נושא הפרויקט באישור המנחה ,המזכה ב 4-נ"ז נוספות .בפרויקטים
בהם ישנו פוטנציאל להמשך יישום מעשי על ידי הסטודנט.ית ,ישנה אפשרות לקבלת מלגה לצורך היישום.

