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שלום לך,
אנו שמחים להגיש לך את הגיליון השישי של "חדשות פרויקט קיימות עירונית".
גיליון חגיגי זה מסכם את אירועי הפרויקט בחודש פברואר ביקורם של פרופ' בראון ופרופ' ורגרכט
מאוניברסיטת קלארק שבארה"ב ,סמינרים שנערכו בהנחייתם עם צוות הפרויקט ועם חוקרים שונים
משלל דיסיפלינות ומוסדות מחקר בארץ ,והדובדבן שבקצפת כנס "קיימות עירונית מהלכה
למעשה" שהתקיים בתיאטרון חולון ב.3.2.2105
בנוסף מסקר הגליון את פעילות המעבדות העירוניות המתקיימת בשלב זה של הפרויקט בחולון,
אשדוד וירושלים.
כמו כן מזמינים אותך ,כתמיד ,להצטרף לעמוד הפייסבוק שלנו ולמצוא מידע נוסף באתר שלנו.

בברכת חג פורים שמח ,צוות הפרוייקט תמי גבריאלי מנהלת ,גלית רזדרור רכזת ,אורית נבו
אחראית אסטרטגיה תקשורתית ,אראלה גנן עוזרת מחקר.

כנס "קיימות עירונית מהלכה למעשה"
מה היה לנו?

כ 250משתתפים 21 ,דוברים 3 ,מושבים 2 ,פאנלים ,אוירה טובה והמון עניין!
תודה לכל מי שהגיע ותרם לכנס בנוכחותו ,ולמי שלא מקוים להתראות בכנס הבא.
להלן טעימה קטנה ,את המצגות וההרצאות המלאות ניתן למצוא כאן
____________...

כנס "קיימות עירונית
מהלכה למעשה"
דרישת שלום מפרופ' בראון וורגרכט
"הרושם החזק ביותר שלנו היה החיות של
ישראל ואנשיה .בכל מקום אליו הגענו פגשנו
אנשים בעלי מעורבות עמוקה בחייהם הפרטיים,
בחייה של המדינה ובעתידה ,בפוליטיקה
ובתרבות".
פרופ' בראון ופרופ' ורגרכט ,אורחי פרויקט
קיימות עירונית ,חולקים מעט מרשמיהם
מביקורם בארץ ,בראי הקיימות העירונית...
קרא עוד...

סמינרים מקצועיים
על קצה המזלג ממה שלמדנו
במסגרת הסמינרים שנערכו עם אורחי כנס
"קיימות עירונית מהלכה למעשה" הוצגה
סקירה מעניינת של מגוון מודלים המנסים להציע
ראיה והתמודדות חדשים עם סוגיית הקיימות,
הצרכנות והמבנה החברתי באופן כללי יותר .בין
המודלים מדעי האושר מחד ,ומודלים מאקרו
כלכליים מאידך....
קרא עוד...

ובעבודה השוטפת
מעבדות עירוניות
מזה כשלושה חודשים פועל צוות הפרויקט
במרץ להפעלתן של "מעבדות עירוניות" לבחינת
קיימות עירונית בערים שונות בישראל.
בימים אלו פועלות מעבדות בחולון ,אשדוד
וירושלים ,שמטרתן לבחון בשטח את החזון
והעקרונות שהוגדרו בפרויקט ,ללמוד מהם
החסמים ,מהן ההזדמנויות ,מיהם השחקנים
הרלוונטיים ועוד ,בכדי שנוכל ,בשלב האחרון
בפרויקט ,לייצר המלצות מדיניות ישימות שיוגשו
למקבלי ההחלטות...
קרא עוד...

אנחנו מזמינים אתכם לקרוא את המסמך המסכם של השלב הראשון בפרויקט כאן
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