
 -קידום קיימות עירונית
 באמצעות שינויי התנהגות



  שיפורים טכנולוגיים ותמריצים כלכליים לא מביאים

עד היום להפחתה הנדרשת של העומס על המערכות  

 האקולוגיות

 לשינוימודעות בלבד אינה מביאה 

המפתח לשינוי נמצא בערים 

עם דגש  , הפיתרון נמצא בשינוי אורח החיים העירוני

 על שינוי הרגלי הצריכה

 

 

 שינויי התנהגות לכוון קיימות עירונית

 :הנחות המוצא



 זיהוי אורח החיים העירוני המקיים  

 וגיבוש המלצות להובלת שינוי התנהגות

 :האתגר



 הפרוייקטשלבי 

 יצירת בסיס הידע
גיבוש  , סקירת מגמות, הרלוונטיםזיהוי התחומים 

 אנדיקטורים

 חזון לעיר מקיימת

 "מעבדות עירוניות"

 ניסוח וגיבוש המלצות מדיניות



 הפרוייקטצוות 

 :צוות מנהלי

 

 מנהלת -תמי גבריאלי

 יועצת -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

 

 

 



 

 עיצוב

 כלכלה 

מדיה 

 חברתית

 תחבורה

 אנרגיה

עולם 

 העבודה

קהילות ויוזמות 

 אזרחיות

 אינדיקטורים



 ועדה מלווה
רענן דינור: ר"יו 

רשויות  , משרדי ממשלה: נציגים מ 60-כ: משתתפים

 חברה אזרחית, מוסדות אקדמיים, מגזר עסקי, מקומיות

 



 

 

  

 חזון העיר המקיימת

  לכל בכבוד וקיום באושר חיים מאפשרת מקיימת עיר

 ובהוגנות בתבונה משתמשת היא .לה ומחוצה בתוכה

  האנושיים ,הטבעיים ,החומריים ובמשאבים בתשתיות

  בניהול חלקה על אחריות לקיחת תוך ,שלה והחברתיים

  למורשתה אחריות ומתוך ,גלובליות אקולוגיות מערכות

   .הבאים ולדורות והתרבותית הפיזית

 

עיר אשר חותרת להשגת קיימות הינה עיר אשר נוקטת    

 :מאמצים להשגת חזון זה ומאפשרת

 



 אנושי וסביבתי ראוי לכולם מגווןקיום של  . 

 לכל וחלוקה צודקת של משאביםתשתיות נגישות . 

סביבתי וכלכלי, חברתי חוסן . 

לקיימות ומחוייבתמעורבת  מנהיגות . 

 הממשליים, בין תושביה וכלל בעלי הענייןהשתתפות ושיתופי פעולה ,

 .  עסקיים ואזרחיים

אחראית ומקיימת צריכה. 

 ואפשרויות בחירהמבחר חלופות. 

 תמיכה הדדית , צמיחה וחדשנות, יצירה, כבוד הדדי, אמוןתרבות של

 .  ושיתוף

 קישוריות ורשתות חברתיות, חיבוריות, קהילותהתפתחות . 

 שירותים ופנאי, תעסוקה, בחינוךהזדמנויות שוות. 



 "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



 מעבדות עירוניות מתוכננות

כלכלה מקומית 

קהילתיות ומבני ציבור 

דיגיטלית וצעיריםמדיה , צריכה משתפת 

שינוי הרגלי הגעה לעבודה 

  הפרדה במקור של פסולת 

 :שכונה מקיימת

קריית יובל 

בית הכרם 



 סדר היום 
 קיימות עירונית וחיבורה למודלים נוספים של עירוניות

 לחקר ישראלירושלים מכון , ולרי ברכיה' גב

 ר ליה  "דדוגמאות מהשטח : עירונית בפעולהקיימות

 לקיימותמרכז השל , אטינגר

 אראל אבינרי' פרופלפסיכולוגיה של הובלת שינוי הצצה ,

מכללת  , מערכות תשתיתוניהול ראש מחלקת הנדסה 

 להנדסה" אפקה"

 ראש  , מיכל איתן' גבכאמצעי לשינוי התנהגות עיצוב

 בצלאל , תעשייתיבעיצוב התוכנית לתואר שני 

 מר אביעד שר של וונקובר עיר מבטיחה ומקיימת סיפורה

 מתכנן ערים, שלום



 יום פורה לכולנו


