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המחקר יוצא לשטח – מה חדש במעבדות העירוניות:

כלכלת שיתוף ,צריכה שיתופית ושינוי התנהגותי מבוסס עיצוב .נושאים אלה ועוד נמצאים תחת זכוכית
המגדלת של פרויקט קיימות עירונית במסגרת ה'מעבדות העירוניות' שלנו ,שנערכות בערים חולון,
אשדוד וירושלים ,כפי שסיפרנו בעבר .כעת תובנות ראשונות עולות מהשטח :קראו על שחקני האמצע,
חשיבות הקהילה ,בניית אמון באנשים והדרך להתנתק מתרבות של סמלי סטטוס ומעמד.

סדנת בצלאל בעכו 
עיצוב לקיימות עירונית
Street View

שירות במקום מוצר:
הכירו את פרויקט
SPREE

כ 60סטודנטים לתואר שני בעיצוב בבצלאל
וששה מנחים מהארץ והעולם הגיעו לעכו כדי
לצאת למסע מיפוי ומחקר של העיר,
במסגרת סדנה משותפת לבצלאל ולפרויקט
קיימות עירונית של מכון ירושלים לחקר
ישראל .שלושה ימים אחרי שהתחילו ,עלו בזו
אחר זו לבמת מרכז הפיס העירוני ,שש
קבוצות שהציגו חתך רוחב מרתק של עיר
ישראלית ,של קיימות בקנה מידה עירוני ,ושל
המקום בו נקודת המבט של מעצבים יכולה
לתפוס באיתור כשלים והזדמנויות לשינוי פני
העיר .קראו על ההצעות המקוריות של
המעצבים.

ברצוננו לספר ,ובעצם להתגאות,
בפרויקטאחות שלנו במכון ירושלים לחקר
ישראל– פרויקט  SPREEשבימים אלו מגיע
למצוות .זהו פרויקט מחקר בינלאומי במימון
האיחוד האירופי ,המובל ומונהג ע"י מכון
ירושלים לחקר ישראל מזה שלוש שנים,
ועוסק בדרכים לעידוד מעבר ל
 :Servicizingכלכלה המבוססת על מתן
שירותים במקום מכירת מוצרים ,שמטרתה
ל ק ד ם ) Decouplingניתוק הקשר בין
צמיחה כלכלית ושגשוג חברתי לבין פגיעה
בסביבה( .קראו עוד כיצד ניתן להמשיך
ולצמוח כלכלית מבלי לפגוע בסביבה.

SCORAI ISRAEL
קורמת עור וגידים
בעקבות כנס "קיימות עירונית – מהלכה
למעשה" שערכנו בפברואר ,יצאה לדרך הקמת
נציגות ישראלית ל   SCORAIיוזמת המחקר
והפעולה לצרכנות מקיימת .אנו שמחים לדווח
על הליכי הקמתה של הרשת האקדמאית
הישראלית.

 +700לפני שהספקנו לומר "קיימות עירונית"
לארשי רקחל םילשורי ןוכמ תינוריע תומייק קובסייפב ונתוא ושפח

בגיליון הקודם סיפרנו כי עמוד הפייסבוק של פרויקט קיימות עירונית כבר הגיע ל 600אוהדים .לא
הספקנו לומר "קיימות עירונית" וכבר אנו עומדים על מעל ל 700אוהדים בקבוצה! ההרכב האנושי
והמקצועי של החברים מאוד מגוון והמידע והדיונים מרתקים .גם אתם מוזמנים.
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