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الحضري
َ
عيادة التخطيط

תכנון ערים הוא כלי חשוב לקידום צדק חברתי וחלוקה הוגנת של
משאבים .כאנשי מקצוע ,מתכננים ומתכננות עוסקים ,לדוגמה ,במיפוי,
פיתוח שטחי ציבור ,תכנון תחבורה פרטית וציבורית ,קביעת צפיפות
מגורים ,ונגישות למקומות השכלה ואזורי תעסוקה .בישראל כיום ישנו
ביקוש רב לאנשי מקצוע מתחום התכנון ,אך מחסור באנשי מקצוע מרקע
ערבי-פלסטיני ,שיכולים לקחת חלק משמעותי בקידום תכניות.
המכון ללימודים עירוניים ואזוריים מחפש סטודנטים וסטודנטיות ערבים-
פלסטינאים מצויינים להצטרף ללימודים בתכנית .במסגרת המלגה,
סטודנטים יזכו במימון של שכר לימוד שנתי ,ויקחו חלק פעיל בפעילות
הקליניקה האורבנית ,הכוללת ישיבות צוות ,השתתפות בכנסים
ובפרויקטים ,בהיקף של  10שעות חודשיות.
التخطيط المدني هو اداة مهمة وفعالة في طريق تحقيق العدالة االجتماعية والمساواة في تقسيم
الموارد .وكأصحاب مهنه ,مخططين ومخططات يعملون على اعداد الخرائط الهيكلية وتطوير
الحيز العام وتخطيط المواصالت الخاصة والعامة وتحديد الكثافات السكانية وتيسير الوصول
نظرا لقلة المتخصصين في هذا المجال في الدولة اليوم خصوصا في
الماكن التعليم والعملً .
أوساط االكاديميين العرب-الفلسطينيين ,فهنالك حاجة كبيرة لعاملين في المجال .هذا التخصص
يُ َم ِكنهم من اخذ دور فعال ومهم في عملية تقديم المخططات وتصديقها.
يقوم «المعهد للدراسات المدنية واإلقليمية « بالبحث عن طالب وطالبات عرب فلسطينيين متفوقين
يمكنهم االلتحاق بالبرنامج للتعلم .في اطار هذه المنحة يتمكن الطالب المتقدمين للقب من الحصول
على تمويل للقسط الجامعي السنوي  ,مقابل المنحة يقومون الطالب بالمشاركة بشكل فعال بجلسات
الطاقم ,المؤتمرات ,والمشاريع المقترحة من قبل االعضاء والطالب لمدة  10ساعات شهريا.

תנאי המועמדות
•סטודנטים ערבים/פלסטינאים המעוניינים לעסוק בתכנון ערים.
•בוגרי תואר ראשון בעלי ממוצע סופי  82לפחות ,המעוניינים להתחיל,
או נמצאים במהלך לימודיהם ,בהתמחות לתכנון ערים באונ' העברית.
•עדיפות תינתן לעומדים בתנאי הסף לתחילת לימודי ההתמחות ,אינם
נמצאים בלימודי השלמה ,ובעלי פטור מלימוד עברית ואנגלית.
•עדיפות תינתן לסטודנטים בתכנית המשולבת לתכנון ערים
וגיאוגרפיה ,או לסטודנטים המשלבים את ההתמחות עם לימודי
מדיניות ציבורית ,משפטים ,גלוקל ,כלכלה או עבודה סוציאלית.
•בהתאם לתנאי התורמים ,עדיפות תנתן לתושבי ירושלים.

להגשת מועמדות למלגה

המכתב יכלול רקע אישי רלוונטי ואת הסיבות להגשת המועמדות.
הגשות יתקבלו עד לתאריך  29יולי ,2018
וראיונות יתקיימו בחודש ספטמבר .2018

הקליניקה האורבנית באוניברסיטה העברית
פועלת לצייד את הדור הנוכחי והבא של אנשי
מקצוע בתחום העירוניות בכלים ובמיומנויות
הנחוצים ליצירת ערים הוגנות וראויות יותר
לכל .אנו עוסקים בקורסים ובהכשרות ,במחקר
יישומי ובהנגשת מודלים ופרקטיקות חדשניות
בתחומים של תכנון אורבני קהילתי ,קיימות
חברתית ,מדיניות דיור והתחדשות עירונית.

מועמדים מתאימים יזומנו לראיון אישי.

רוצים לדעת עוד?

יש לשלוח קובץ קורות חיים ,גיליונות ציונים (בעברית/אנגלית)
ומכתב מוטיבציה (עד עמוד)
לדואר אלקטרוניdoritb@savion.huji.ac.il :

לפרטים נוספים על התכניתurbanclinic.huji@gmail.com :
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