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פרויקט קיימות עירונית ,גליון  7מאי 2015

ברוכות וברוכים הבאים לפרויקט קיימות עירונית
שלב ב' של הפרויקט בשיאו:
הפעם אנחנו בסימן האביב ,ואנחנו מרגישות שיש הרבה מה לספר על חידושים והתקדמויות
בפרויקט .המעבדות העירוניות שלנו באשדוד ,חולון וירושלים בשיאן ועתידות להסתיים עד הקיץ ,רשת
המחקר הישראלית  SCORAIנמצאת בשלבי הקמה ,סדנא מרתקת על עיצוב מקיים עומדת לצאת
לדרך ,וקהילת הפייסבוק שלנו מפתחת שיח תוסס .בנוסף ,חשוב שתדעו שהחומרים מעוררי
ההשראה מכנס "קיימות עירונית מהלכה למעשה" זמינים באתר .אנחנו כבר הקשבנו פעם שניה
)ואפילו שלישית( לחלק מההרצאות .קריאה מהנה ובואו לבקר!

קיימות עירונית ובצלאל
בסדנא מיוחדת בעכו

יורדים לשטח המעבדות
העירוניות שלנו

במהלך חודש יוני תיערך בעכו סדנא מיוחדת
ל 70תלמידים לתואר שני בעיצוב בבצלאל.
הסדנא תעסוק בעיצוב כאמצעי לעידוד
והגעה לקיימות עירונית ,ובסיומה יוצגו
העבודות בפני גורמים מקצועיים מעיריית
ע כ ו  ,ראש התכנית בבצלאל ונציגי מכון
ירושלים לחקר ישראל.

המעבדות העירוניות של הפרויקט פועלות
בשיתוף הרשויות המקומיות בשלוש ערים:
חולון ,אשדוד וירושלים .בכל מעבדה נחקרים
אלמנטים שונים של שינויי התנהגות לעבר
קיימות עירונית :צריכה משותפת ,כלכלה
מקומית ,פיתוח קהילות וגיבושן ,ועוד.

רשת  SCORAIישראל

קהילת קיימות עירונית
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יוזמת המחקר והפעולה לצרכנות
מקיימת ,SCORAI ,נמצאת בשלבי הקמה
בישראל ,בעקבות ביקורם המוצלח של פרופ'
הלינה בראון ופרופ' פיליפ ורגראכט ,מייסדי
הרשת העולמית שהיו דוברי המפתח בכנס
"קיימות עירונית מהלכה למעשה".

הקהילה שלנו בפייסבוק מונה כבר מעל 600
חברים .אנשי מקצוע רבים פעילים בה,
ומספקים תובנות על מהי קיימות עירונית ואיך
פועלים לקראתה .קראו עוד על דיונים
נבחרים מהקבוצה והצטרפו גם אתם לדיון.

שינויים בהרגלי הצריכה
כתבו עלינו במגזין המקוון המצויין" ,שפת רחוב",
מוזמנים להתרשם.

תמי גבריאלי ,מנהלת פרויקט קיימות עירונית ,תציג את מרכולתנו בכנס מרחב בלוד ב:11.5.15

אורח חיים עירוני ומקיים – איך עושים זאת?

תמי גבריאלי תציג גם בכנס  :10/10עשרה מתכננים ,עשר הרצאות:14.5.15 ,

מה ירוק בקיימות עירונית?
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להצטרפות לרשימת התפוצה

צרו קשר
המרכז למחקרי קיימות
מכון ירושלים לחקר ישראל
רחוב רד"ק  ,20ירושלים92186 ,
טלפון 025630175 :שלוחה 29
פקס025639814 :
מיילgalitr@jiis.org.il :
אתרwww.ukayamut.com :
look_us_up_o...
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