מלגות מחקר תל־אביב עיר עולם :2014
בפברואר  2014פורסם בפעם השנייה ברציפות קול קורא למלגות מחקר על סך  ₪ 7,500כל אחת ,למחקרים אשר יתמקדו בתל־אביב
רבתי במגוון תחומים התורמים למיצובה של תל אביב כעיר גלובלית.
בעקבות הפרסום ,התקבלו עשרות הצעות של חוקרים ,במסגרת עבודת תזה או דוקטורט ,מאוניברסיטאות בארץ ובעולם.
ב 8 -במאי  2014התכנסה ועדה של  6שופטים על מנת לבחור את  2החוקרים שיזכו במלגת מחקר על פי קריטריונים של מצוינות מחקרית
ורלוונטיות המחקר לעיר.
המחקרים הזוכים במלגת מחקר הם:
 .1מלגת תל אביב לחדשנות ופיתוח עירוני ,בשיתוף עם הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל:
נופר אבני ,דוקטורנטית בבית הספר לתכנון אורבני ,אוניברסיטת מקגיל ,מונטריאול ,קנדה.
על מחקרה" :מדיניות מקומית בעולם גלובאלי -מדיניות תרבותית בתל אביב בפרספקטיבה בינלאומית".
מחקר בהנחיית פרופ' ליסה בורנשטיין ופרופ' רפאל פישלר.
המחקר מבוצע לאור הכרה הולכת וגוברת בדבר חשיבותה ומשמעותה הכלכלית של התרבות על מעמדה של העיר ואיכות חייה תושביה.
המחקר מבקש לבחון שתי ערים ,תל אביב ומונטריאול ,ולבדוק את הדינאמיקה בין משקלם של שיקולים לוקאליים בעיצובה של מדיניות
תרבות עיר ונית  ,לבין שקולים גלובליים ,והאם וכיצד מתקיים בערים הללו איזון בין המשקלים השונים.
הישגיה האקדמיים של נופר אבני כוללים מלגת הצטיינות של איגוד המתכננים הישראלי על עבודת המאסטר אותה כתבה וזכיה במלגת
שוליך מאוניברסיטת מקגיל.
 .2מלגת תל אביב למעורבות אזרחית וקהילתית ,בשיתוף קבוצת חנן מור:
איה חיה גרינפלד ,דוקטורנטית במחלקה לגיאוגרפיה וסביבת אדם ,אוניברסיטת בר אילן.
על מחקרה" :תפיסת השימור תהודת הזמן ,מקרה המבחן של העיר תל אביב -יפו".
מחקר בהנחיית פרופ' עירית עמית -כהן וד"ר אורית רותם מינדלי.
מחקרה של איה גרינפלד מתמקד בתמיכה ומעורבות הציבור ביוזמות ותהליכי שימור עירוניים .גרינפלד טוענת במחקרה כי הנטייה של
הציבור למעורבות תלויה בתפיסותיו לגבי שימור -בערכים ,בתחושה של מורשת ובידע כללי על העיר .המחקר עוסק בתל אביב כמקרה בוחן
ומשלב התנסות פיזית עם המרחב העירונ י ,תוך בחינת חשיבות השימור בכלל ומאמצי העיריה בנושא השימור בפרט ,והתמורות הרבות
הנובעות מתועלות השימור בעיר תל אביב-יפו.
איה גרינפלד הינה מתכננת ערים ובנוסף להישגים אקדמיים אחרים ,נבחרה כמצטיינת נשיא אוניברסיטת בר אילן ומלגה לדוקטורנטיות
מצטיינות במדרשה מט עם מרדכי ומוניק כ"ץ ותעודת הצטיינות מהמכון ללימודים אזוריים ועירוניים ,האוניברסיטה העברית ירושלים במהלך
לימודי תואר שני.
 .3מלגת תל אביב למחקר ופיתוח אורבני ,בשיתוף חברת ישראל קנדה:
רות אברהם ,תלמידת תואר שני במחלקה לגיאוגרפיה וסביבת אדם ,האוניברסיטה העברית ירושלים.
על מחקרה" :פלישה עירונית – פעילות עצמאית יצירתית במרחבים נטושים בתל אביב-יפו".
מחקר בהנחיית ד"ר גלעד רוזן.
מחקר הבוחן את תופעת הפלישה למרחבים אורבניים נטושים  (Urban Squatting)-על ידי קבוצות ובודדים למטרה של פעילות יוצרת
עצמאית .תופעה זו ,המוכרת בערים גלובליות רבות נבחנת בתל אביב-יפו ,חיפה וירושלים ,המחקר אודותיו חותר להבנת התופעה
והמוטיבציה של הפולשים ומציעה קווים מנחים ליצירת מדיניות חיובית להסדרה והכרה במרחבים כמרכזים תרבותיים ,במטרה לשמר את
העיר כמוקד משיכה לפעילות יוצרת.

מנהלת עיר עולם ותיירות מבקשת להביע תודה מיוחדת לקבוצת חנן מור ,לקרן לפיתוח ועידוד ענף הבנייה בישראל ולחברת ישראל-
קנדה ,על תרומתם להענקת המלגות בפרויקט.

