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 הנחות מוצא---פרויקט קיימות עירונית

הפגיעה במערכות האקולוגיות הולכת ונמשכת 

  פיתוחים טכנולוגים והגברת מודעות לא מביאים את

 השינוי הנדרש

נדרש שינוי מהותי באורח החיים 

המפתח לשינוי נמצא בעיר 

 



 :תרומה ל

 :האתגר

גיבוש מדיניות המעודדת סגנון חיים  

 מקיים בערי ישראל

  שיפור איכות החיים

 לתושבי הערים

  קידום קיימות

 גלובאלית



 הפרוייקטצוות 

 :צוות מנהל

 

 מנהלת -תמי גבריאלי

 יועצת מקצועית -ולרי ברכיה

 רכזת-דרור -גלית רז

 עוזרת מחקר -אראלה גנן

 אחראית אסטרטגיה   -אורית נבו

 תקשורתית

 

 

 

 

 :  צוות החוקרים

  

 יוזמות אזרחיות לחיזוק קיימות עירונית -צוות מרכז השל

 תובנות התנהגותיות בתחבורה -אראל אבינרי' פרופ

כלכלה מקיימת   -(מרכז מאקרו לכלכלה) -נתנזוןרובי ' דר

 ועולם העבודה

 לאמידת קיימות עירונית אינדיקטורים -קיסינגר מידד' דר

 עיצוב משנה התנהגות   -מיכל איתן

 סוכני אמצע בתחום האנרגיה -יעל פרג' דר

 קהילתיות כבסיס לקיימות -שי בן יוסף' דר

 הטרנזישןיוזמת  -יואב אגוזי

 Y-מדיה חברתית ודור ה -נמרוד דוויק

 תכנון המרחב העירוני -רופא יודן' דר

 שיווק עירוני -חברוני-שרון בנד

 כלכלן -קוטחגי 

 קומיוניטיחברת  -אלחסידעידית 

 

 



 הפרוייקטשלבי 

 יצירת בסיס הידע
גיבוש  , סקירת מגמות, הרלוונטיםזיהוי התחומים 

 אנדיקטורים

 חזון לעיר מקיימת

 "מעבדות עירוניות"

 ניסוח וגיבוש המלצות מדיניות



 

 עיצוב

 כלכלה 

מדיה 

 חברתיים

 תחבורה

 אנרגיה

עולם 

 העבודה

קהילות 

ויוזמות  

 אזרחיות

 אינדיקטורים



 

 ...תובנות ראשונות

אין דרך אחת ידועה ונכונה. 

הבעיות גלובליות אך הפתרונות חייבים להיות מותאמים מקומית 

המפתח לשינוי טמון בהבנת מניעים פסיכולוגים והתנהגותיים 

 יש להגדיר מחדש את המושגwellbeing (שלומות  .) 

אינה מותנית דווקא בהגדלת רמת הצריכה" שלומות"הוכח ש 

  יש לחפש דפוסי צריכה חדשים 

 משמעותייםשינוי חברתיים הם סוכני חיבוריות ומדיה 

 דור הY   בעל יכולת גבוהה לקבלת שינוי 

מגזר עסקי. קהילות. רשויות: המפתח לשינוי תלוי בשותפויות  .

 .ארגונים

 

 



 ?מהי עיר מקיימת

 מנצלת היטב את המרחב

 הבנוי והפנוי

 מערבת שימושים ומאפשרת

 חסכון בנסיעות

 

 

 



מייצרת מקומות מפגש  •

, המאפשרים חדשנות

 חיבוריות

 ?מהי עיר מקיימת

 ניו יורק



 ?מהי עיר מקיימת
מאפשרת ניידות ונגישות נוחה ובאמצעים ידידותיים 

 

 



 מדאיין



 ?מהי עיר מקיימת
 

שרותיות, שיתוף: מעודדת דפוסי צריכה חדשים 

 

 



 ?מהי עיר מקיימת
 

מעודדת התארגנות קבוצות וקהילות 

מאפשרת מגוון אוכלוסיות בכל אזוריה 

 בהתנהלותה תושביםמעודדת מעורבות 





 "מעבדות עירוניות"

 :המטרה  

בחינת ותיקוף החזון והעקרונות המנחים לקראת  

כתיבת המלצות מדיניות לקידום ערים מקיימות  

 בישראל

 

 :האמצעי 
בחינת העקרונות באמצעות עבודה עם רשויות על נושאים  

 נבחרים



 חולון-המעבדות העירוניות

כלכלה מקומית 

קהילתיות ומבני ציבור 

מדיה דיגיטלית וצעירים, צריכה משתפת 



 אשדוד-המעבדות העירוניות

שינוי הרגלי הגעה לעבודה 

  קהילה ופסולת 



 ירושלים-המעבדות העירוניות

 :שכונות  מקיימות

קריית יובל 

בית הכרם 

גילה 



 מטרת הכנס
 כלכלה, קהילההתבוננות על אורח החיים העירוני בהיבטי ,

 .חיבוריות ותקשורת, סביבה פיזית

 אקדמיותמבט  מזויותהתבוננות על אורח החיים העירוני  ,

 .ומזווית הקהילה והתושב החי בעיר, עסקיות, ממסדיות

בעלי עניין בזירה , דיסציפלינות, של אוכלוסיות מפגשים

 .העירונית

 ...כל זאת כדי לחפש במשותף את הדרך



 סדר היום



 יום פורה לכולנו


