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"קיימות עירונית
מהלכה למעשה"
 3.2.2015תיאטרון חולון

ההרשמה לכנס פתוחה!
ההשתתפות בכנס אינה בתשלום ,אולם מספר המקומות מוגבל ויש להירשם
סדר יום:
 9:00 8:30התכנסות
 10:00 9:00מליאת פתיחה
ברכות:
חנה הרצמן מנכ"לית עיריית חולון
מאיר קראוס מנכ"ל מכון ירושלים לחקר ישראל
מבוא לקיימות עירונית:
תמי גבריאלי )מנהלת פרויקט "קיימות עירונית" ,מכון ירושלים לחקר ישראל(
"שינויי התנהגות במרחב העירוני כמפתח לקיימות"
Prof. Halina Brown (Clark Uni., MA, USA) – "From Consumer
"Society to Sustainable Consumption

 11:30 10:00מושב  :1אורח החיים של בני דור ה Yהאמנם הוא מקיים
יותר?
פרופ' שיזף רפאלי )ראש המרכז לחקר האינטרנט ,אוניברסיטת חיפה( "על
טכנולוגיה כמניעת שינויים סוציולוגיים ,ומהי באמת השפעתו החברתית של
האינטרנט"
ולרי ברכיה )עמיתת מחקר ,מכון ירושלים לחקר ישראל( "קיימות ,צריכה ,אורח
חיים וערכיו של דור ה "Y
נמרוד דוויק )מנכ"ל ,דייס מרקטינג( "בוחר בקליק – דפוסי מעורבות באמצעות
הדיגיטל של דור ה"Y
צעירים כמובילי קיימות שיח עמיתים:
פתיחה מיכאל וולה )מנהל תחום צעירים ו"מזא"ה  ,"9עיריית ת"איפו(
משוחחים :נדב אבנרי )מנהל מחלקת צעירים ,עיריית חולון( ,דני לזר )מייסד חברת
רוזןפרוטסט גרין אי טי( ,ניצן בלסיאנו ולי גריין )מייסדי מערכת אושר.(oshare ,
 11:5011:30הפסקה
 13:00 11:50מושב  :2כלכלה עירונית מקיימת
חגי קוט )כלכלן ,המכללה האקדמית ת"איפו( "קיימות חלשה וקיימות חזקה
פרדיגמות כלכליות חדשות לפיתוח בר קיימא"
ד"ר ורד בלאס )הפקולטה לניהול ,אוניברסיטת ת"א( "כלכלה מעגלית בראייה
עירונית"
אריה בן דוד )אמן ,איש חינוך ויזם עסקי חברתי( "דמוקרטיה מוניטרית חילופי
משאבים יצירתיים"
אלון פילץ )בעלים ,דיזנגוף סנטר ע"ש פילץ בע"מ( "קיימות עירונית במרכז
מסחרי – פרדוקס או הזדמנות?"
יעל מרום )מנהלת היחידה לפרויקטים בינלאומיים ,מכון ירושלים לחקר
ישראל( "על אודות שירותיות ) (servicizingוהיכן ניתן למצוא אותה בערים שלנו"
ד"ר גילי ברוך )מנהלת תוכנית כמ"מ ,שתי"ל באר שבע( "כלים לקידום כלכלה
מקומית מקיימת– מה יכולה תל אביב ללמוד מהנגב?"
 14:00 13:00מושב  :3שינויי התנהגות בקהילה
פרופ' אראל אבינרי )ראש המחלקה להנדסה וניהול מערכות תשתית ,מכללת
אפקה( – "הפסיכולוגיה של הובלת שינוי :תיאוריה ומעשה"
עידית אלחסיד )מנכ"לית קומיוניטי חברה וסביבה( "קהילה מובילה שינוי :כוחה
של קהילת הנשים במזרח ירושלים בהובלת שינוי חברתי סביבתי"
איך עושים את המעבר מסביבה לקיימות? שיח עמיתים:
משוחחים :יהודה גנוט )משפטן ,מנכ"ל ארגון "חרדים לסביבה"( ,ד"ר חוסיין טרביה
)מנכ"ל איגוד ערים לאיכות סביבה אגן בית נטופה( ,מאיה קרבטרי )מנהלת תחום
סביבה וקיימות ,פורום ה (15ולורית לייבוביץ )מנהלת המרכז לקיימות מקומית,
מרכז השל(.
 14:30 14:00דיון ודברי סיכום
 15:00 14:30ארוחת צהריים קלה
* ייתכנו שינויים בתוכנית.
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