"קיימות עירונית -איך אפשר?"
 ,14.4.2016היכל התרבות בת-ים ,סמטת אופיר 3
סדר יום
 9:00 - 8:30התכנסות
 9:20 - 9:00ברכות

13:20 - 11:40
תפקידם החדש של המרחב הציבורי
וקהילות

יוסי בכר  -ראש עיריית בת-ים

אבירמה גולן (סופרת ועיתונאית ,מנהלת המרכז לעירוניות ,בת-ים) " -רחוב
כמנהרה של תכלת'  -דימוי העירוניות בספרות הישראלית"

הכנס בהנחיית אביב לביא
מאיר קראוס  -מנכ"ל מכון ירושלים לחקר ישראל

*"Christian Iaione (LUISS LabGov and CO-Bologna) - "The Co-City

 9:35 - 9:20פתיחה
תמי גבריאלי (מנהלת פרויקט "קיימות עירונית" ,מכון ירושלים לחקר ישראל) -
"קיימות עירונית  -מה היה לנו?"

11:15 - 9:35
קיימות עירונית וכלכלת שיתוף  -הילכו שניים
יחדיו?

*"Neal Gorenflo (CEO Shareable) - "Why the Future of Cities is Sharing

ד"ר יאיר פרידמן וד"ר צפריר בלוך-דוד (קבוצת " - (WEconomizeפלטפורמות
של כלכלה משתפת :הזדמנות לפיתוח עירוניות מקיימת"
"כיצד להבטיח קיימות בכלכלת שיתוף?" פאנל בהשתתפות יוני גריפמן (מנכ"ל
 UBERישראל); ד"ר צפריר בלוך-דוד; עו"ד גיל קויבסקי ) ;(Ouishareבהנחיית
אביב לביא
"העיר הדיגיטלית וכלכלת שיתוף -מי מרוויח ומה משתבש?" שיחה בהשתתפות
ולרי ברכיה (עמיתת מחקר ,מכון ירושלים לחקר ישראל); ניל גורנפלו ופרופ' שיזף
רפאלי (ראש המרכז לחקר האינטרנט ,אוניברסיטת חיפה)*

 11:40 - 11:15הפסקה

ד"ר דרור קוכן (האוניברסיטה העברית) " -בחיפוש אחר פרדיגמה חדשה
למרחב הציבורי"
מגיב  -מומו מהדב (מנכ"ל ארגון "מעלה") " -המרחב הציבורי כהזדמנות
לשיתוף המגזר העסקי"
"בת ים  -מחדשת מרגשת" :פתיחה  -ארז פודמסקי-שקד (מנכ"ל עיריית
בת-ים)
הצגת יוזמות קיימות בת-ימיות:
ארז מולאי (מעצב חברתי ,יזם שותף) " -לצאת מהקופסא"
זיוה שימרוני (תושבת ,ממקימי קהילה מתחדשת -גורדון) " -קהילת גורדון"
"נחלת הכלל :זירה לקיימות" שיחה בהשתתפות מיכל איתן (בצלאל); פרופ'
אראל אבינרי (מכללת אפקה להנדסה); שרון בנד-חברוני ( - Citymatrixפיתוח
עסקי ,מרחב ציבורי וחדשנות אורבנית); בהנחיית אביב לביא

14:30 -13:20
מבט אל העתיד
"לאן הולכות הערים שלנו?" פאנל בהשתתפות אסף צחור (המשרד להגנת
בת-ים);
הסביבה); חופית וינרב דיאמנט (משרד השיכון); אביב קינן (עיריית
להרשמה
מיטל להבי (ס' ראש עיריית ת"א-יפו); בהנחיית ד"ר אורלי רונן (בי"ס פורטר,
אוניברסיטת ת"א)
"קיימות עירונית -מה הלאה?" שיחה בהשתתפות ד"ר ליה אטינגר (מרכז השל
לקיימות); עידית אלחסיד (חברת קומיוניטי); יואב אגוזי (טרנזישן ישראל)
מילות סיום -ולרי ברכיה

 18:30-15:00״שוקיימות"
*בשפה האנגלית עם תרגום לעברית
ייתכנו שינויים בתוכנית

חפשו אותנו ב-
ובאתר ukayamut.com

להרשמה

"קיימות עירונית  -מכון ירושלים לחקר ישראל"

