הקליניקה האורבנית
THE URBAN CLINIC

הקליניקה האורבנית באוניברסיטה העברית
פועלת לצייד את הדור הנוכחי והבא של אנשי
מקצוע בתחום העירוניות בכלים ובמיומנויות
הנחוצים ליצירת ערים הוגנות וראויות יותר לכולם.

הקליניקה האורבנית היא גוף המתווך בין אקדמיה
לפרקטיקה בנושאים של אורבניזם חברתי.
אנו עוסקים בקורסים ובהכשרות ,במחקר יישומי,
ובהנגשת מודלים ופרקטיקות חדשניות מהארץ ומהעולם,
בתחומים של תכנון אורבני קהילתי ,קיימות חברתית,
מדיניות דיור והתחדשות עירונית.

קורסים אקדמיים
גופים ומוסדות ירושלמיים מלווים סטודנטים לתארים מתקדמים באוניברסיטה
העברית סביב סוגיה של צדק מרחבי ,וזוכים לקבל ניתוח מצב קיים ,מודלים
מחו"ל והמלצות למדיניות ופרקטיקות לעירוניות חברתית.
בין הקורסים של הקליניקה בעבר :הנחיות חברתיות לפינוי בינוי עם חברת
מוריה ,האוניברסיטה כשכן עם מנהל קהילתי גבעה צרפתית ,והכלה והדרה
במרחב הציבורי עם מנהלים קהילתיים שונים.

מתוך פרויקט  urban95תכנון עירוני לגיל הרך.

מתוך פרויקט תכנון אורבני קהילתי.

התמחויות ומלגות

מחקר יישומי ולימוד עמיתים
אנשי מקצוע בשלטון המקומי אינם תמיד זוכים להעשרה מעמיתיהם בערים
אחרות בארץ ובעולם וכתוצאה מכך מושקע מאמץ רב ביצירת פתרונות
מקבילים לבעיות דומות .בלימוד עמיתים אנו מפגישים יחדיו אנשי מקצוע
ברמת העיר והמדינה ,מהחברה האזרחית ומהמגזר הפרטי ,ויחד חוקרים סוגיה
משותפת באורבניזם חברתי.
נושאי המחקר עד כה כללו:

מתוך סיור שישי במרץ  2017בתלפיות .הסיורים פתוחים לסטודנטים ולאנשי מקצוע בתחום עירוניות.

פינוי בינוי
תכנון עירוני לגיל הרך ()Urban95
תכנון אורבני ופיתוח קהילתי
מדיניות לאומית לעירונית
דוגמאות לממצאים ולפרסומים ניתן
למצוא בדף הבא.

הקליניקה האורבנית תמיד מעוניינת לעבוד עם סטודנטים מוכשרים ומסורים,
עם עדיפות לסטודנטים הרשומים לתואר שני ללימודים עירוניים באוניברסיטה
העברית .המלגאים שלנו קידמו פלייסמייקינג במרחב הציבורי בשלושת
המע"רים בירושלים ,היו אחראים על ביקורים לימודיים של סטודנטים מחו"ל,
מרכזים סיורים חודשיים עם דגש על דילמות חברתיות בתכנון ,וחוקרים
פרקטיקות טובות בארץ ובחו"ל במסגרת הפרויקטים הקיימים של הקליניקה.

פינת ישיבה בספריה העירונית בואדי ג'וז ,מתוך פרויקט
'תעשו מקום' ,פלייסמייקינג בירושלים.
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