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שיתוף פעולה בין ארגוני :איך עושים קיימות בירושלים?

איך עיר עושה קיימות? מה הן הפעילויות השונות הנעשות בירושלים ,ואיך מפעפעות העשיה בשטח
והעשיה של העירייה זו לתוך זו? נשות אגן הקדרון מדווחות על מפגעים ל ,106מהפח ירוק מייצרים שינוי
בצורת העבודה של אגף שפ"ע בעירייה ,בניין כלל כבר לא פיל לבן בחסות מוסללה ,והפעילות בפייסבוק
מאפשרת לטפל בסוגיות מטרידות ממוקדות .על כל זאת ועוד שמענו במפגש "עושים קיימות בירושלים".

מתניעים את ניסוח
המלצות המדיניות
לקיימות עירונית
בעקבות התנסויות רבות ותובנות שנאספו
בשנתיים האחרונות במחקר ,בשלב השלישי
והאחרון ננסח המלצות מדיניות ,בהן נציע כלים
להטמעת שינויי התנהגות לעבר קיימות עירונית.
ההמלצות יתמקדו בשלושה נושאים עיקריים:
קהילה ,מרחב ציבורי וכלכלה משתפת .קראו
אודות תובנות המחקר עד כה ועל הדרך
להטמיע אותן בעשיה הציבורית השוטפת.

מה למדנו מועידת עכו
לעירוניות?

מה יש למומחים בעולם
לומר על  Uberו
?Airbnb

תוינוריעל וכע תדיעו

פרויקט קיימות עירונית של מכון ירושלים
לחקר ישראל היה שותף פעיל בועידה
בנובמבר האחרון ,ולקח חלק בשני מושבים
בועידה .צוות הפרויקט הוביל ,בשיתוף עם
המשרד להגנת הסביבה ,את מושב
"מאיכות סביבה לקיימות עירונית :איך
מקדמים אורח חיים מקיים בעיר" ולקח
חלק במושב "כלכלה מקומית"  .קראו על
תפקידם של רכזי הקיימות ,ועל איך
מסגור באמצעות קיימות מעורר מוטיבציה
וכוחות פנימיים לעשיה ,הן בקרב תושבים
והן בקרב עובדי הרשויות.

הפרויקט מטפח קשרים בינלאומיים עם מכוני
מחקר ומומחים עולמיים בתחומי קיימות,
עירוניות וכלכלה שיתופית .במסגרת זו
הוזמנו לכנס "העיר כנחלת הכלל" בבולוניה,
איטליה ,בנובמבר האחרון .מ ה ו ה 
 commonואיך תראה העיר המקיימת
ב?2040מוזמנים לקרוא כמה מהתובנות
המלומדות שספגנו.

קראתם.ן? ומה חשבתן.ם? הגיבו בקבוצת הדיון שלנו בפייסבוק:
לארשי רקחל םילשורי ןוכמ תינוריע תומייק קובסייפב ונתוא ושפח
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