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דצמבר  2014גליון מס5 .
אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

שלום לך,
אנו שמחים להגיש לך את הגיליון החמישי של "חדשות פרוייקט קיימות עירונית".
בגיליון זה נספר על ההתפתחויות האחרונות :האירוע המרכזי של הפרוייקט ,המתוכנן ל23
בפברואר  ,2015קידום "מעבדות עירוניות" ברשויות מקומיות ,הצגת הפרוייקט בפני נציגי
עיריות פורום ה 15ועוד .עוד בגיליון ראיון עם נמרוד דוויק ,אשר חקר את תחום המדיה
החברתית בשלב א' של הפרוייקט ,ולסיום ,קצת השראה הצצה לסופרמרקט שכונתי בלונדון
ששם לו למטרה לחזק את קשרי הקהילה ואת הכלכלה המקומית.
אנו שמחים לבשר כי הפרוייקט התחדש בעמוד פייסבוק .נשמח להצטרפותך ,וכן ,כתמיד ,ניתן
למצוא מידע נוסף באתר שלנו .נשמח למעורבותך ולהערותייך בכל עת.
בברכה ,צוות הפרוייקט תמי גבריאלי מנהלת ,גלית רזדרור רכזת ,אורית נבו אחראית
אסטרטגיה תקשורתית ,אראלה גנן עוזרת מחקר.

מהנעשה בפרוייקט
תהליך העבודה
פרוייקט "קיימות עירונית" נמצא בשלב השני
וכעת אנו פועלים במרץ לתרגם את תובנות
השלב הראשון לעבודה מעשית עם רשויות
מקומיות ,באמצעות "מעבדות עירוניות"...
כחלק משיתוף הפעולה עם הרשויות המקומיות,
הצגנו באמצע נובמבר את הפרוייקט בפני כ40
בעלי מקצוע השותפים לתהליך אמנת האקלים
שמקדם פורום ה 15וכן בעלי תפקידים שונים
בעיריות ,מתחומי החינוך ,הקהילה ,החברה
וההסברה...
קרא עוד...

פוקוס על...
נמרוד דוויק
אחת הסוגיות המרכזיות עמה התמודדה חוות
הדעת שכתב נמרוד ל"קיימות עירונית" עסקה
בשאלה עד כמה אקטיביזם דיגיטלי מביא לשינוי
התנהגות במציאות .נמרוד" :יש ביקורת רבה על
 ,Clicktivisimביקורת הטוענת כי אקטיביזם
דיגטלי אינו משמעותי כי קל מאוד להקליק או
לעשות  ,shareאבל יש פער בין הקליק לבין
מחוייבות אמיתית ויציאה לשטח .חוות הדעת
מראה שאין זה כך בהכרח...
קרא עוד...
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מהארץ והמעולם
כשתאגיד קניות חושב קיימות עירונית
רשת  budgensהבריטית היא תאגיד ענק של
סופרים בבריטניה ,שעובד באמצעות מתן
זיכיונות .הזכיין של סניף שכונתי בלונדון החליט
לעשות מעבר למקובל ,והחל בפעילות שמחזקת
את הכלכלה המקומית ואת קשרי הקהילה...
קרא עוד...
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