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אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

לך, שלום

עירונית", קיימות פרוייקט של "חדשות מס. 1 גליון את לך להגיש שמחים אנו
אותך שיעניין ישראל. חשבנו לחקר ירושלים במכון אלו בימים הנערך פרוייקט
על לתקופה אחת אותך נעדכן זה ניוזלטר עבודתנו, ובאמצעות את להכיר
ובעולם בארץ עירונית קיימות של המתעורר בפרט, ובתחום בפרוייקט המתרחש

עת. בכל ולהערותיך למעורבותך בכלל. נשמח
/http://www.ukayamut.com :הפרוייקט באתר נמצא נוסף מידע

בברכה,

הפרוייקט, אורית רז-דרור-רכזת הפרוייקט, גלית גבריאלי-מנהלת תמי
בפרוייקט תקשורתית אסטרטגיה נבו-אחראית

אודות פרויקט קיימות עירונית

"קיימות עירונית" הוא פרויקט של מכון ירושלים לחקר ישראל, המנסה לזהות דרכים להשגת קיימות
באמצעות שינוי סגנון החיים העירוני. עד היום נהוג היה לחפש פתרונות למשבר הסביבתי העולמי באמצעים
טכנולוגיים ומודלים כלכליים, ואילו הפרויקט החדש, חלוצי מסוגו בישראל ובין החדשניים בעולם, פועל בזירה
שונה. "קיימות עירונית" מחפש את המפתח להשגת קיימות בשינוי סגנון החיים העירוני ולשם כך שם את

הדגש על מדעי ההתנהגות והחברה.
"קיימות עירונית" הינו המשכו של הפרויקט רחב ההיקף "תחזית קיימות 2030", של מכון ירושלים לחקר
ישראל והמשרד להגנת הסביבה, שסיפק המלצות לכווני חשיבה אסטרטגית לקיימות. המלצות אלו הובילו
לייזום הפרויקט החדש לקידום סגנון חיים עירוני מקיים. הפרויקט מנוהל עלידי תמי גבריאלי, ראש המרכז
למחקרי קיימות במכון ירושלים לחקר ישראל, רכזת הפרויקט הינה גלית רזדרור, וולרי ברכיה הינה היועצת
המקצועית. פרוייקט "קיימות עירונית" אשר החל את דרכו בחודש מאי 2013, עתיד להימשך כשלוש שנים

ויתחלק לשלושה שלבים. לפרטים נוספים
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מהנעשה בפנים תהליך העבודה בפרוייקט

עבודת צוות החוקרים

ייחודו של פרויקט "קיימות עירונית" בחיבור בין תחומי ידע מגוונים שבדרך כלל אינם מקושרים זה לזה או
לנושא הקיימות. בשלב הראשון עוסקים החוקרים במיפוי עולם הידע העכשווי הרלוונטי בתחומים שונים, כגון:
אנרגיה, עיצוב, כלכלה, תקשורת, תחבורה, קהילות, עולם העבודה ועוד (עוד על עולמות הידע ניתן
למצוא באתר שלנו). בסיום שלב זה יכתוב כל חוקר "חוות דעת מומחה" בתחומו. על מנת לייצר שפה וכיוון
משותף לחוות הדעת השונות נערכו עד כה שלוש פגישות עבודה של צוות החוקרים. פגישות אלו התמקדו
בניסוח עקרונות משותפים להתייחסות בחוות הדעת השונות ובאיתור ממשקים אפשריים בין הנושאים.
במהלך הפגישות התבהר רוחב המושג קיימות עירונית ועד כמה רבים התחומים המשפיעים על המוטיבציה
ליצור שינויי התנהגות לכיוון אורח חיים מקיים בערים בישראל. המפגש ושיתופי הפעולה בין החוקרים הניבו

צורות חשיבה מרעננות ומעניינות אשר מקבלות ביטוי במהלך הפרויקט כולו.

הועדה המלווה לפרוייקט

 התקיימה פגישה ראשונה של הועדה המלווה של הפרויקט. הועדה המלווה, בתחילת חודש ינואר 2014
בראשה עומד רענן דינור, מורכבת ממובילי דיעה בתחומי העשייה בהם נוגע הפרויקט. תפקידיה הם לתת
משוב ולכוון את מהלך הפרוייקט, לסייע בהכוונת תוצריו ליישום עתידי ולקדם את תובנות הפרויקט בעולם
 איש, נציגי מגזרים מגוונים, החל ממשרדי הממשלה: משרד ראש המעשה. בפגישה השתתפו כ60
הממשלה, המועצה הלאומית לכלכלה, המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה ומשרד הפנים; נציגי עיריות
ירושלים, ת"א, נתניה, אשדוד, באר שבע, רעננה, פורום ה15 ואיגוד מהנדסי ערים; בכירים מהאוניברסיטה
העברית, המרכז הבינתחומי בהרצליה ואוניברסיטת ת"א ונציגי המגזר העסקי והחברה האזרחית. הפגישה
התקיימה בעיצומו של שלב א', שעיקרו הנחת בסיס הידע לפרוייקט כולו, במטרה להתייעץ עם הועדה על
התוויית הדרך לפרויקט החל מן השלב הראשון. בין היתר הוצגו במפגש המבוא והנחות המוצא לפרויקט,
סקירת מגמות בעולם בנושא קיימות עירונית, מבוא לתחום התובנות ההתנהגותיות וסקירה של ניצני קיימות
עירונית בישראל. בהמשך הציגו החוקרים את תחומי המחקר השונים בפרוייקט: תחבורה, עיצוב לשינוי
התנהגות, סוגיות כלכליות הקשורות לעולם העבודה בעיר מקיימת, סוכני אמצע ותפקידם בקידום קיימות,
בדגש על תחום האנרגיה, קהילות עירוניות וקיימות, מדיה דיגיטלית ככלי להובלת שינוי ומדדי קיימות עירונית.
בחלקה השני של הפגישה נערכו חמש קבוצות דיון בהן נשמע מגוון קולות שישמש את הצוות בהכוונת
הפרוייקט. הועדה תתכנס פעמייםשלוש בשנה ופגישתה הבאה צפויה להתקיים באמצע שנת 2014. לצפייה

בתוצרי פגישת הועדה המלווה

V_0...פוקוס על
ולרי ברכיה – מעולם התכנון והסביבה לעולם

הצרכנות המקיימת

ולרי ברכיה היתה מנהלת המרכז למדיניות סביבתית (היום המרכז
למחקרי קיימות) במכון ירושלים לחקר ישראל בין השנים 20092012,
יזמה והובילה את הצוות הרב תחומי שיצר את "תחזית קיימות לישראל
2030" שפורסמה בשנת 2012, אשר מתוכה נוצר פרויקט "קיימות
עירונית". כיום ולרי היא יועצת לפרויקט קיימות עירונית ומרצה לקיימות
ולתכנון סביבתי באוניברסיטה העברית בירושלים, באוניברסיטת תל
אביב, ובמרכז הבינתחומי הרצליה. נפגשנו עם ולרי על מנת לשמוע איך
 לחזור לרגע אל ההתחלה ו יקט, לשם כך ביקשנ נולד הפרו

ממש.... להמשך קריאה

מספרים על הפרוייקט
רענן דינור*

"לא הופתעתי כשמכון ירושלים לחקר ישראל בחר לעסוק בסוגיית
הקיימות העירונית, באשר המכון משמש אכסניה לקידום רעיונות
חדשים ולחיפוש אחר כיוונים חדשים, גם אם בתחילה הם אינם ברורים.
השילוב של דיסציפלינות שונות בקרב החוקרים עצמם, והחיבור בין
חוקרים אקדמאים לבין הועדה המלווה, המורכבת בעיקר מאנשי מעשה
מהמגזר הציבורי (שלטון מרכזי ומקומי), מהמגזר העיסקי ומהמגזר
השלישי, יוצרים מעין "שולחן עגול" שיש בו כדי להאיר את הסוגייה
ממרבית היבטיה. זהו תהליך מעניין במיוחד בו לא המדינה היא זו
שיוזמת, אלא הדחיפה מגיעה דווקא מכיוון עולם המחקר, הרותם אליו

את כלל המגזרים." להמשך קריאה

*רענן דינור – ראש הועדה המלווה הציבורית של פרויקט קיימות
עירונית וחבר בהנהלת מכון ירושלים לחקר ישראל, חזר בשנת 2010
לתפקידי ניהול במגזר העסקי לאחר שני עשורים בהם שימש בתפקידי
ניהול בכירים במגזר הציבורי  מנכ"ל עיריית ירושלים, מנכ"ל משרד

התמ"ת (היום משרד הכלכלה) ומנכ"ל משרד ראש הממשלה. 

חדשות מהעולם
צרכנות מקיימת וכלכלה משתפת בדאבוס

הכנס השנתי של הפורום הכלכלי העולמי (World Economic Forum) בדאבוס מתקשר בדרך כלל עם
בנקאים מעונבים ופוליטיקאים המעוניינים לשמור על הסדר החברתי הישן. אולם מעיון ב250 מושבי הועידה
שנערכה בינואר 2014 מצאנו דו"חות, מושבים ומחקרים המתקשרים דווקא לסדר היום החלופי אחריו תר

פרויקט "קיימות עירונית". להמשך קריאה

להצטרפות לרשימת התפוצה

צרו קשר
המרכז למחקרי קיימות
מכון ירושלים לחקר ישראל

רחוב רד"ק 20, ירושלים, 92186
טלפון: 025630175 שלוחה 29

פקס: 025639814
galitr@jiis.org.il :מייל

http://www.ukayamut.com :אתר

להסרה מרשימת התפוצה לחץ כאן
Jerusalem Institute for Israel Studies, 20 Radak St., Jerusalem, 92186, Israel
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לך, שלום

עירונית", קיימות פרוייקט של "חדשות מס. 1 גליון את לך להגיש שמחים אנו
אותך שיעניין ישראל. חשבנו לחקר ירושלים במכון אלו בימים הנערך פרוייקט
על לתקופה אחת אותך נעדכן זה ניוזלטר עבודתנו, ובאמצעות את להכיר
ובעולם בארץ עירונית קיימות של המתעורר בפרט, ובתחום בפרוייקט המתרחש

עת. בכל ולהערותיך למעורבותך בכלל. נשמח
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בברכה,

הפרוייקט, אורית רז-דרור-רכזת הפרוייקט, גלית גבריאלי-מנהלת תמי
בפרוייקט תקשורתית אסטרטגיה נבו-אחראית

אודות פרויקט קיימות עירונית

"קיימות עירונית" הוא פרויקט של מכון ירושלים לחקר ישראל, המנסה לזהות דרכים להשגת קיימות
באמצעות שינוי סגנון החיים העירוני. עד היום נהוג היה לחפש פתרונות למשבר הסביבתי העולמי באמצעים
טכנולוגיים ומודלים כלכליים, ואילו הפרויקט החדש, חלוצי מסוגו בישראל ובין החדשניים בעולם, פועל בזירה
שונה. "קיימות עירונית" מחפש את המפתח להשגת קיימות בשינוי סגנון החיים העירוני ולשם כך שם את

הדגש על מדעי ההתנהגות והחברה.
"קיימות עירונית" הינו המשכו של הפרויקט רחב ההיקף "תחזית קיימות 2030", של מכון ירושלים לחקר
ישראל והמשרד להגנת הסביבה, שסיפק המלצות לכווני חשיבה אסטרטגית לקיימות. המלצות אלו הובילו
לייזום הפרויקט החדש לקידום סגנון חיים עירוני מקיים. הפרויקט מנוהל עלידי תמי גבריאלי, ראש המרכז
למחקרי קיימות במכון ירושלים לחקר ישראל, רכזת הפרויקט הינה גלית רזדרור, וולרי ברכיה הינה היועצת
המקצועית. פרוייקט "קיימות עירונית" אשר החל את דרכו בחודש מאי 2013, עתיד להימשך כשלוש שנים

ויתחלק לשלושה שלבים. לפרטים נוספים
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מהנעשה בפנים תהליך העבודה בפרוייקט

עבודת צוות החוקרים

ייחודו של פרויקט "קיימות עירונית" בחיבור בין תחומי ידע מגוונים שבדרך כלל אינם מקושרים זה לזה או
לנושא הקיימות. בשלב הראשון עוסקים החוקרים במיפוי עולם הידע העכשווי הרלוונטי בתחומים שונים, כגון:
אנרגיה, עיצוב, כלכלה, תקשורת, תחבורה, קהילות, עולם העבודה ועוד (עוד על עולמות הידע ניתן
למצוא באתר שלנו). בסיום שלב זה יכתוב כל חוקר "חוות דעת מומחה" בתחומו. על מנת לייצר שפה וכיוון
משותף לחוות הדעת השונות נערכו עד כה שלוש פגישות עבודה של צוות החוקרים. פגישות אלו התמקדו
בניסוח עקרונות משותפים להתייחסות בחוות הדעת השונות ובאיתור ממשקים אפשריים בין הנושאים.
במהלך הפגישות התבהר רוחב המושג קיימות עירונית ועד כמה רבים התחומים המשפיעים על המוטיבציה
ליצור שינויי התנהגות לכיוון אורח חיים מקיים בערים בישראל. המפגש ושיתופי הפעולה בין החוקרים הניבו

צורות חשיבה מרעננות ומעניינות אשר מקבלות ביטוי במהלך הפרויקט כולו.

הועדה המלווה לפרוייקט

 התקיימה פגישה ראשונה של הועדה המלווה של הפרויקט. הועדה המלווה, בתחילת חודש ינואר 2014
בראשה עומד רענן דינור, מורכבת ממובילי דיעה בתחומי העשייה בהם נוגע הפרויקט. תפקידיה הם לתת
משוב ולכוון את מהלך הפרוייקט, לסייע בהכוונת תוצריו ליישום עתידי ולקדם את תובנות הפרויקט בעולם
 איש, נציגי מגזרים מגוונים, החל ממשרדי הממשלה: משרד ראש המעשה. בפגישה השתתפו כ60
הממשלה, המועצה הלאומית לכלכלה, המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה ומשרד הפנים; נציגי עיריות
ירושלים, ת"א, נתניה, אשדוד, באר שבע, רעננה, פורום ה15 ואיגוד מהנדסי ערים; בכירים מהאוניברסיטה
העברית, המרכז הבינתחומי בהרצליה ואוניברסיטת ת"א ונציגי המגזר העסקי והחברה האזרחית. הפגישה
התקיימה בעיצומו של שלב א', שעיקרו הנחת בסיס הידע לפרוייקט כולו, במטרה להתייעץ עם הועדה על
התוויית הדרך לפרויקט החל מן השלב הראשון. בין היתר הוצגו במפגש המבוא והנחות המוצא לפרויקט,
סקירת מגמות בעולם בנושא קיימות עירונית, מבוא לתחום התובנות ההתנהגותיות וסקירה של ניצני קיימות
עירונית בישראל. בהמשך הציגו החוקרים את תחומי המחקר השונים בפרוייקט: תחבורה, עיצוב לשינוי
התנהגות, סוגיות כלכליות הקשורות לעולם העבודה בעיר מקיימת, סוכני אמצע ותפקידם בקידום קיימות,
בדגש על תחום האנרגיה, קהילות עירוניות וקיימות, מדיה דיגיטלית ככלי להובלת שינוי ומדדי קיימות עירונית.
בחלקה השני של הפגישה נערכו חמש קבוצות דיון בהן נשמע מגוון קולות שישמש את הצוות בהכוונת
הפרוייקט. הועדה תתכנס פעמייםשלוש בשנה ופגישתה הבאה צפויה להתקיים באמצע שנת 2014. לצפייה

בתוצרי פגישת הועדה המלווה

V_0...פוקוס על
ולרי ברכיה – מעולם התכנון והסביבה לעולם

הצרכנות המקיימת

ולרי ברכיה היתה מנהלת המרכז למדיניות סביבתית (היום המרכז
למחקרי קיימות) במכון ירושלים לחקר ישראל בין השנים 20092012,
יזמה והובילה את הצוות הרב תחומי שיצר את "תחזית קיימות לישראל
2030" שפורסמה בשנת 2012, אשר מתוכה נוצר פרויקט "קיימות
עירונית". כיום ולרי היא יועצת לפרויקט קיימות עירונית ומרצה לקיימות
ולתכנון סביבתי באוניברסיטה העברית בירושלים, באוניברסיטת תל
אביב, ובמרכז הבינתחומי הרצליה. נפגשנו עם ולרי על מנת לשמוע איך
 לחזור לרגע אל ההתחלה ו יקט, לשם כך ביקשנ נולד הפרו

ממש.... להמשך קריאה

מספרים על הפרוייקט
רענן דינור*

"לא הופתעתי כשמכון ירושלים לחקר ישראל בחר לעסוק בסוגיית
הקיימות העירונית, באשר המכון משמש אכסניה לקידום רעיונות
חדשים ולחיפוש אחר כיוונים חדשים, גם אם בתחילה הם אינם ברורים.
השילוב של דיסציפלינות שונות בקרב החוקרים עצמם, והחיבור בין
חוקרים אקדמאים לבין הועדה המלווה, המורכבת בעיקר מאנשי מעשה
מהמגזר הציבורי (שלטון מרכזי ומקומי), מהמגזר העיסקי ומהמגזר
השלישי, יוצרים מעין "שולחן עגול" שיש בו כדי להאיר את הסוגייה
ממרבית היבטיה. זהו תהליך מעניין במיוחד בו לא המדינה היא זו
שיוזמת, אלא הדחיפה מגיעה דווקא מכיוון עולם המחקר, הרותם אליו

את כלל המגזרים." להמשך קריאה

*רענן דינור – ראש הועדה המלווה הציבורית של פרויקט קיימות
עירונית וחבר בהנהלת מכון ירושלים לחקר ישראל, חזר בשנת 2010
לתפקידי ניהול במגזר העסקי לאחר שני עשורים בהם שימש בתפקידי
ניהול בכירים במגזר הציבורי  מנכ"ל עיריית ירושלים, מנכ"ל משרד

התמ"ת (היום משרד הכלכלה) ומנכ"ל משרד ראש הממשלה. 

חדשות מהעולם
צרכנות מקיימת וכלכלה משתפת בדאבוס

הכנס השנתי של הפורום הכלכלי העולמי (World Economic Forum) בדאבוס מתקשר בדרך כלל עם
בנקאים מעונבים ופוליטיקאים המעוניינים לשמור על הסדר החברתי הישן. אולם מעיון ב250 מושבי הועידה
שנערכה בינואר 2014 מצאנו דו"חות, מושבים ומחקרים המתקשרים דווקא לסדר היום החלופי אחריו תר

פרויקט "קיימות עירונית". להמשך קריאה

להצטרפות לרשימת התפוצה
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