
לימוד  שמטרתו   26-27.9.16 ב  שיתקיים  יומיים  בן  סמינר 
על  מורכבת"  כמערכת  "העיר  של  התיאורטי  מהשדה 
משמעות תהליכי התערבות במרחב הציבורי ולימוד מהשדה 
)פלייסמייקינג(  מקומות  יצירת  של  מפרויקטים  ובעיקר 
כמערכות  לערים  ביחס  המתהווה  התיאורטי  לגוף  ביחס 
מורכבות, וכל זאת באחת הערים המורכבות והמסובכות 

בעולם – ירושלים.

ביומיים אינטנסיביים של חשיבה משותפת נסייר בשלושת 
)השכונות  הצפוני  המזרחי,   – העירוני  המע"ר  חלקי 
יצירת  של  לפרויקטים  נחשף  עירוני,  והכלל  החרדיות( 
עצמנו  את  ונשאל  אלה  בימים  בהם  המקודמים  מקומות 
משמעות  מה   – והעולם  מהארץ  אקדמיה  אנשי  בעזרת 
בכדי  מהתיאוריה  ללמוד  ניתן  מה  עושים,  המעשה שאנו 
ומה  משמעות  לבעל  אותו  ולהפוך  המעשה  את  לקדם 
ניתן ללמוד מהשדה הייחודי של ירושלים בכדי לקדם את 
התיאוריה העוסקת בחשיבה על ערים כמערכות מורכבות 

ועל ערים טובות בכלל. 

מה בתכנית?

ומפגשים יום של סיורים   |  26.9.16  | ב   יום 
נכיר את המע"ר במזרח העיר ונפגוש את האנשים שמקדמים 
העיר  לב  אל  נמשיך  בו,  הציבורי  במרחב  מקומות  יצירת 

ונשאל את עצמנו שאלות הנוגעות למשמעות המושג מרחב 
ארצי  מידה  בקנה  מרכז  המהווים  העיר  בחלקי  ציבורי 
ועולמי – ומה מקומם של התושבים ביחס למרחב הציבורי 
תפיסת  בהן  החרדיות  בשכונות  ונסיים  אלה,  במקומות 
ואפשרויות  הציבורי  המרחב  למשמעות  בנוגע  העולם 

הפעולה בו משתנה באופן דרמטי

 יום ג – 27.9.16 – יום של הרצאות וסדנאות
אנשי מקצוע, אנשי אקדמיה מהארץ ומהעולם ואנשי שטח 
מוזמנים ליטול חלק ביום זה שיוקדש לחשיבה משותפת. 
הרצאות קצרות יציגו טעימה של  שדה הידע המגדיר את 
העיר כ"מערכת מורכבת בארגון  עצמי" – נשאל את עצמנו 
מה משמעות התיאוריה ביחס לפעולה בשטח, האם היא 
מסייעת לנו לכוון את הפעולה באופן ממוקד יותר? האם 
היא מסייעת לנו לראות מספר רב של פעולות ושחקנים 
כמכלול שניתן לכוון את פעילותו? ומה משמעות הפעולה 
לתיאוריה?  ביחס  מורכבותה  כל  על  בירושלים  הייחודית 
האם ניתן להאיר נקודות שאינן באות לידי ביטוי במקומות 
"שפויים" יותר? האם המנגנון המתהווה בימים אלה וכולל 
אנשי  הקהילתיים,  המתכננים  הקהילתיים,  המנהלים  את 
שעשוי  חדש  תיאורטי  מודל  מציג  העיריה  ואגפי  השדה 

להיות רלוונטי גם למקומות אחרים? 

נשמע מעניין? מצוין

 היכנסו ללינק והירשמו ללא תשלום <
https://docs.google.com/a/mail.huji.ac.il/forms/d/e/1FAIpQLScY667Lmy2S1clsyd
dwoXRtrfpHBbsIsNyIS3Mzb7bepnZang/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

  יש שאלות? לא בטוחים? לא מבינים? 
 רוצים לקרוא עוד על "ערים כמערכות מורכבות" - פנו במייל ליערה <
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