
       דר' זיויה קיי   2019כמת רחוב'  סמסטר חורף קורס  'ח     
 

 שולחנות עגולים או/ו הרצאות/פרזנטציות  הנחיות להכנת
 תתייחסו בבקשה לחומרים הבאים: הרצאותהכבסיס לשותפות שלכם בשולחנות העגולים ובדיונים אחרי  

 וכל מראי המקום שבה מצגת ששלחתי אליכם אחרי המפגש הראשון ביום ראשוןה  −

מהאורחים, מאמרים, פרסומים, אתרים אישיים והביוגרפיות שאפשר החומרים ששלחתי על כל אחד  −

 למצוא באתרים. 

 ס. נושאים לשיחה עבור הכנה מושגים, מטרות ו ה המשך הקובץ ורשימת  −

 אתם מוזמנים לכתוב לי כדי שאפנה אתכם לחומרים נוספים ומדויקים יותר.   −

 

 שחדש עבורכם!!!!! אין כל כוונה וזה כמובן לא הגיוני שתלמדו את כל מה 

 מה כן: 

וקריטיים עבורכם בעתיד כאנשי    םספק שכל אחד מהתכנים האלו רלבנטיילי  אין  

מקצוע בתחום האדריכלות ובינוי הערים. זה לא רק שכאנשים צעירים שפועלים 

ומסוכנת מצופה מכם לנקוט עמדה אלא בעיקר ההבטחה  במציאות מסוכסכת 

 תהיו מאושרים יותר!  –שאם העשייה שלכם תהיה רוויה במשמעות 

 – אבל    .ית אושר הוא לא מטרהאנחנו בטכניון ומבחינה אקדמש לרגע לא שכחתי  

הקורס הזה הוא הזדמנות למפגש בלתי אמצעי ולשותפות עם אנשים שמאמינים  

 ותר אנשים יהיו מאושרים.כדי שישאפשר לשנות את המציאות  

קשורים    -  לכן לכם  שנראים  נקודות/רעיונות/מושגים  כמה  או   להרצאהתבחרו 

כדי שתוכלו שאתם פעילים בהם ותקראו עליהם יותר בהרחבה,  עגול  ה-שולחןל

 . שיתפתחבדיון השתתף ל

לא רק לרכוש ידע אלא בעיקר לגבש לעצמכם עמדה שתוכלו להציג   -המטרה  

 )עמדה: מקורית, מתנגדת, מצדדת, פולמוסית...( בדיון

 
 

 כנס:שיח בלרשימה חלקית של מושגי בסיס 

 בנושאים חברה, תרבות עירונית והוגנות מרחבית. מרחב אזרחי, מרחב אזרחי עירוני  שיח פוליטיגישות ו

פורמלית, הקטיביזם עירוני, -פעולה ישירה, פעולה אזרחית, פעולה עירונית )אקטיביזם עירוני( פורמלית וא

ום של דלז  )מודל הריזצמיחה ריזומתית , ביקורת מתחום העיצוב העירוני, חוסר יציבות חברתית,  צדק מרחבי

 וגאוטרי(, פעולה עירונית בקוד פתוח, נקיטת עמדה ולקיחת אחריות אישית

 

 מטרות הכנס 

 פורמליות -פעולות עירוניות אתנאים הדרושים למימוש  בקוד פתוח של  נתונים בסיס הקמת  −

שגרת  קידום תפיסות פעולה במרחב הציבורי אורבאני כדי לחזק את הקשר בין אוכלוסיות הערים ל −

חופש  ולהגביר את המשמעות של  המרחבבהגדרת להשתתף , ולאפשר להם להתערב ם הציבוריתהיומיו

 הפעולה האזרחי שבו.

ממוסדות ומאורגנות אלא כפופות לתפיסות  שאינן  פעולה ממוקדות, תלויות מקום ואמצעיםקידום גישות  −

   חברתיות אישיות.

 

 נושאים לדיון: 

 שינוי חברתי במרחב הציבורימשמעות החזותית )הנראות( של פעולה עירונית לקראת ה  −

 פורמליים ממשיים ווירטואליים בעיר, כתשתית להתפתחות קוד פעולה פתוח -מרחבים א −

 מודלים פתוחים למחאה אקטיבית ופעולה עירונית אזרחית   −

 שיטות לארגון מסדי נתונים של קוד פתוח )פרסום, מיצוב אינטרנטי, מניפסטים...(   −

הזדמנות  , ללזכותם וליכולתם לשנות את המרחב הציבורימשתמשי המרחב העירוני המודעות של הגברת  −

 חופש הפעולה ברחובות אחריות שיש להם על הגברת שיש להם להשתתף בסדר היום הציבורי ול


