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SOCIAL INNOVATION  לקראת או חדשנות חברתית מסתמנת גלובאלית כמגמה מרכזית ומכריעה

אולי הסממן הבולט ביותר למגמה זו  .הקיימותדפוסי והרגלי חיים השעונים על ערכי  של התבססותה
 (.  Office for Social Innovaion) 9002משרד ממשלתי שנחנך בבית הלבן בנושא זה במאי הוא 

ויוזמות קטנות ומקומיות המתרחשות  ולהעצים נסיונותהאתגר הגדול בתחום הזה הוא כיצד לתרגם 
 .ותמשמעותית ומכתיבת מציאבמקביל מסביב לעולם למגמה 

תיעוד והעצמה של יוזמות קיימות והתחלות , איתור –התפקיד של עיצוב במגמה הזו הוא כפול 
רונות פת"מבטיחות וכן עיצוב של פתרונות חדשים הלומדים מפתרונות קיימים אלו ויוצרים 

גיבוש ואימוץ , עיצובשיתמכו בכולנו בתהליך של ומזמינים ( Enabling Solutions" )מאפשרים
 .מערכות חיים התואמות את ערכי הקיימותשירותים ו ,מוצרים

 
 ?DESISמהו 

ארגונים שונים חברות והמגזר השלישי , ל של מוסדות אקדמיים בתחומי העיצוב ואחרים"רשת בינ
 . החוקרים ופועלים במסגרת התמה של עיצוב לקיימות בהקשר של חדשנות חברתית

DESIS הארגון . וצות הפועלות מקומית ביבשות השונותהוא ארגון ללא מטרות רווח המבוסס על קב
 .ל מאחד את הפעילות ויוזם פרוייקטים גלובאליים"הבינ

 
מזון , תיירות קהילתית, עירוניות מתחדשת: הקבוצות המקומיות השונות פועלות סביב נושאים כגון

 .ועוד
 קולומביה, ברזיל, הודו, אפריקה, סין, ב"ארה, נכון להיום קיימות קבוצות פעילות ברשת באירופה

   MIT ,  ,Milan Polytechnic ,Stanfordוחברות בהן אוניברסיטאות ואקדמיות מובילות כגון 
,Parsons ,Malmo University  Les Atelier ורבות נוספות. 

 
 : מטרות הארגון

לתעד מקרי מבחן מבטיחים , ליזום פרוייקטים מחקריים –לייצר מחקר וגוף ידע בתחום  -
 .לחלוק ולגבש גוף ידע רלוונטי, םמהעול

פרוייקטים בשילוב עם הקהילה ופרוייקטים למען  –לקדם יוזמות קהילתיות ותרבותיות  -
 .'פרסומים וכיוב, הקהילה כגון תערוכות

 .ליזום כנסים וסמינרים בתחום -
 .לחלוק ולהפיץ כלים לימודיים -

 

DESIS ME  

 .שמוקמת ברשת הינה הקבוצה השביעית, תיכון-מזרח  DESISקבוצת 
מקווה ליצור שיח מקומי שמשלב אקדמיות וארגונים   DESIS ME, בתוך סיטואציה רווית אתגרים

 .מהאיזור בתחום של קיימות ועירוניות מתחדשת
מקימת הקבוצה ומרכזת  .מכון טכנולוגי חולון - HITהוא  DESIS ME הארגון בו מרוכזת פעילות

 contact@aditalela.comעדיטל אלה  הפעילות היא
 
 

 פעילות עתידית
 :פעילות צפויה לחודשים הקרובים

 פעילות יזומה לצירוף שותפים לרשת -
 תיעוד מקרי מבחן מקומיים והשתתפות בפרסומים של הרשת העולמית -
 ם בנושא של עיצוב לקיימות בהקשר של חדשנות חברתיתקיום הרצאות וקורסי -
 2.21.1...יגו בחולון 'פרנסואה ז DESIS EUROPEמפגש עם ראש  -
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