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:במסגרת האסיפה הכללית הקרובה תתקיימנה בחירות למנגנוני המועצה, על פי תקנון המועצה

לוועד המנהל

המפורטיםלהלן פירוט נוהל הבחירות ותהליך הגשת המועמדות לתפקידים 

-הרכב הועד המנהל
:חברים לפי החלוקה הבאה11הועד המנהל ימנה , על פי תקנון המועצה

–ייצוג סקטוריאלי
-הרכב הוועד המנהל יהיה לפי המפתח הבא

.חברים נציגי המגזר העסקי5
אקדמיה ואיגודים מקצועיים, ממשל מקומי, חברים נציגי המגזר השלישי6

-תהליך הבחירות 
נציגים על פי ההתפלגות מעלה11על כל חבר ועמית לבחור 

לאחר הצגת המועמדים תוכלו למלא טופס  , לאור הקורונה והעובדה שהאסיפה נעשית באופן מקוון
vote@ilgbc.orgמקוון שלינק שישלח אליכם או לשלוח את בחירתכם למייל

לאחר כמה ימים ייצא דיוור עם הודעה על הרכב הועד הנבחר החדש
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מועמדים  
מועמדים5עסקי

מור סיוןיסקיאלון יצחקי

SITEAWAREדורון קליין

אלפאשליטאחן

תדהררבינסקי'צענת

תעשיותתרמוקירליאור קדם

נחלת הכללוקסלרטלי 

אטומיקסדני מריאן

סיסטייםGSBאילן ליאור

טמבורשלום דניאל

אדרכליםאוסטרליץאוסטרליץנועם 

קיימות ושפענחי ברוט

מ"בניין צומח בעמירלמןאיל 

מכל סקטור2עד -מועדים6ציבורי

שלטון מקומיאיתן אטיה

שלטון מקומיקרבטרימאיה 

עמותהיעל דורי

איגוד מקצועיתמי גבריאלי

איגוד מקצועיגלברטנעמי 

מקצועיאיגודניצן פלדמן

איגוד מקצועיצליחתומר 

איגוד מקצועיקופמןתומר 

אקדמיהאורלי רונן

אקדמיהל'נעמי אנג

אקדמיהאירית צורף נתניהו



ר"מועמד לתפקיד יו
"מור סיוןיסקי"שותף וראש סטודיו במשרד -יצחקי אלון ' אדר

שנות ניסיון מקצועי  20בעל . בניו יורקPRATT INSTITUTEס לאדריכלות"אדריכל בוגר ביה

מורכבים  , ב בעבודה על פרויקטים מעורבי שימושים"במשרדים מהמובילים בארץ ובארה

.  ובקני מידה גדולים

העוסק בקידום  2003משנת  LEEDמוסמך , מור סיוןיסקיאלון הינו אדריכל שותף במשרד 

.  תחום הקיימות בישראל במספר מוקדים וכראש חטיבת הבניה הירוקה במשרדו

בארץ   LEEDו5281אלון אחראי על תכנון וניהול מספר רב של פרויקטים מוסמכי תקן 

כחלק מפעילותו המקצועית בעשורים האחרונים אלון לקח חלק פעיל  . ובמזרח אירופה

אלון מרצה ומנחה בתחום הבניה ברת  . ר ועדת איכות פנים המבנה"כיו5281בכתיבת תקן 

אלון הינו  . בשילוב עם המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ובמוסדות אקדמאים שוניםהקיימה

ר  "חבר וועד מנהל מזה מספר שנים ומכהן היום כיו, חבר פעיל במועצה משלביה הראשונים

.המועצה הישראלית לבניה ירוקה

אלון מאמין כי באמצעות מרצו וכישוריו ביחד עם הוועד המנהל וצוות המועצה יהיה ביכולתו  

לפרוץ דפוסי עבודה וחשיבה בתחום הבניה  , להמשיך לקדם ולפתח שיתוף פעולה בין מגזרי

.והתעשייה ולקדם את היקף ובעיקר את איכות הבניה הירוקה בישראל

אלון פועל מתוך אמונה כי הדרכה וליווי של מתכנני ובוני המרחב הבנוי של ישראל במקביל  

היתרונות שבבניה ירוקה לציבור הרחב יביאו לשיפור מהותי של  והנגשתלקידום התקינה 

.איכות המרחב הבנוי הקיים והעתידי במדינת ישראל



מועמדים  

דורוןקליין'אדר

משרדו הוביל  1995הקים משרד אדריכלים בסן פרנסיסקו בשנת 

ולקח חלק בפרויקטים שקיבלו  

ואף הצליח לבנות  , הוקרה והשיגו תווי תקן של בנייה ירוקה

NET ZERO-פרויקטים שהוכתרו כ

עבר להתגורר ולעבוד  , שנות עבודה בסן פרנסיסקו15לאחר 

מקום בו הבנייה הירוקה הייתה  , בישראל

חבר 2007בשנת . בשולי השיח ונחשבה בנייה אלטרנטיבית

,  "המועצה הישראלית לבנייה ירוקה"לגרעין קטן שהתגבש להיות 

ל הקבוצה דורון מאמין גדול בבנייה  "דורון מילא תפקיד של מנכ

ירוקה כחלק מהותי מהתפתחות התחום ומוכן להמשיך ולתרום  

.  ממרצו לפעילות המועצה

SITEAWAREבחברת VP PRODUCTכיום דורון משמש כ 



מועמדים  

-מה LEEDמוסמך , אדריכל בוגר הטכניון בהצטיינות-חן שליטא

CaGBCועבד מספר שנים ב, הקנדי-Diamond & Schmitt 
Architects ב"בפרויקטים ירוקים בקנדה וארה.

החברה , "מ"אלפא פרויקטים ירוקים בע"ל ומייסד של חברת "מנכ

מובילה את התכנון הירוק בשורה של פרויקטים מהבולטים  

, אנרגיהמאופסיומרכזת תכנונם של מספר פרויקטים , בישראל

 Façade-ל CTBUH-בפרס ראשון בתחרות  ה2019-וזכתה ב
Engineering, באות החדשנות של המועצה הישראלית  2016-ב

 Solar-ואחד המובילים של נבחרת ה, חן היה היוזם. ,לבניה ירוקה
Decathlon שזכתה בשורה של פרסים2013-הישראלית בסין ב ,

של משרד  " בסיסים חכמים"הוביל עם חברת אלפא את צוות 

רשם מספר פטנטים בתחום של מערכות בניה  ,  הביטחון

.  מתועשות ועוסק ביישום שיפורים לשיטת הבניה הנהוגה בישראל

.  המנהל של המועצה הישראלית לבניה ירוקהובועדחן הינו חבר 



מועמדים  
בוגרת תואר ראשון באדריכלות ותואר שני בתכנון , אדריכלית-תדהר-רבינסקי'צענת 

.  הקטלונית בברצלונההפוליטכניקהשניהם מבית הספר לאדריכלות של , ערים

עתודות ניהול  )' מעוז'תוכניתבוגרת קורס הכשרת מנהלים באוניברסיטת הרווארד במסגרת 

(.  לדרג הבכיר בשלטון המקומי

הן במגזר  , שנה בתחום האדריכלות והתכנון העירוני20-מקצועי של למעלה מ נסיוןבעלת 

אדריכלית  )הן במגזר הציבורי ( כשכירה וכבעלת משרד לאדריכלות ותכנון עירוני)הפרטי 

ל תכנון אורבני  "בתפקיד סמנכ, ומזה כשנתיים במגזר העסקי( ומהנדסת העיר כפר סבא לשעבר
.  אדריכלית ראשית בקבוצת תדהר–

והן  ,  שם חייתי כעשור, העיסוק בעולם התכנון לאורך השנים בקני מידה מגוונים הן בברצלונה

תוך הרחבת נקודות , תרמו להכשרתי המקצועית, תוך מעבר בין המגזרים השונים, בארץ
לטובת , מגזרי–ועל הצורך ההכרחי בשיתוף פעולה בין , על אתגריו, המבט אודות עולם התכנון

עסקה  , לאורך השנים עבדה במגזרים השונים. קיימא ומרחב מחייה איכותי-יצירת סביבות בנות

ממשלת  )מתאר ואב ברמות ארציות תוכניותשותפות בצוותי -:בין השאר בנושאים הבאים

התחדשות עירונית של רובעי מגורים  תוכניותעירוניות ומקומיות וכמו כן , אזוריות, (קטלוניה

מול גורמים  , משלבי הסקיצה הראשונית ועד לאישורם ויישומםהפרוייקטיםליווי . ומבני ציבור

(  משרדי ממשלה, מנהל התכנון)ארציות , עבודה מול רשויות מחוזיות-. ציבוריים ופרטיים

הנחיית  )הוראה כמרצה מן החוץ במחלקה לארכיטקטורה בצלאל -אקדמיה -. ומוניציפליות

ובמכללה  ( 'סוגיות בתכנון אורבני'גמר ביחידה לעיצוב אורבני בר קיימא והנחיית סמינר פרוייקט

(.'סוגיות בתכנון מגורים'וקורס ' אורבניזם בברצלונה'סמינר )חיפה ו"בויצהאקדמית 

שילוב עבודת מחקר במסגרות אקדמיות התומכות ומרחיבות את הבסיס  -מחקר וכתיבה -
.  המחקרי לעבודה



מועמדים  
תוך  , למהלכים שהובילה ולכלים שפיתחה, לאורך השנים הייתי עדה לפעולות המועצה"

. מיצוב מעמדה כגוף איכותי ומוביל בפיתוח אסטרטגיה לטובת יצירת מרחב איכותי בארץ

המנהל של המועצה כנציגת המגזר העסקי ולהיות  לועדזכות גדולה תהיה עבורי להצטרף 

של קובעי המדיניות והאסטרטגיה של המועצה לשנים  אינטרדיסיפלינריחלק מצוות 

.  הקרובות

על אותם כלים מקצועיים ומיומנויות שרכשתי לאורך השנים  ובימים אלה  נשנענתמועמדתי 

,  המקדמת ופועלת למען הערכים הנמצאים בבסיס העשייה של המועצה–בקבוצת תדהר 

תוך שותפות רב מגזרית ליצירת סביבה  , כל זאת. מתוך אחריות גדולה למרחב בו אנו חיים

בפרוייקטים, והיבטים סביבתיים בפרט, הובלת החדשנות בתחום הבנייה בכלל, בת קיימא

(.  בניין ופרטים, שכונתי, עירוני)מורכבים ואסטרטגיים בקני מידה שונים 

הועד המנהל אשמח לפעול לטובת גיבוש אסטרטגיה וכלים נלווים למימוש הערכים במסגרת 

–ל  BIM-מעבר מ)הטמעת חדשנות וטכנולוגיה בענף הבנייה ובהליכי תכנון -אותם ציינתי 
CIM),  מודלים לפיתוח  , בתכניות התחדשות העירונית' 360שכונה 'פיתוח והטמעת תכנית

קידום שיח בין מגזרי אודות  , המרחבים החקלאיים בארצנו תוך שמירה על תרומתם למרחב

."  עתיד המרחב האורבני בארצנו תוך מתן מענה איכותי לקצב הגידול הדמוגרפי ועוד



מועמדים  

,תעשיותתרמוקירעסקיופיתוחשיווקל"סמנכ-קדםליאור
,בהצטיינותL.L.Bבמשפטיםתוארבעל,יתרהבהצטיינותושיווקמימוןניהוללימודיבוגר

במגזרשנים18–כשלניסיוןמאחוריו,תוצאותלשיפורועסקיםארגוניםבאימוןמומחה

הוביל,מגווניםובתחומיםגדוליםבארגוניםבכיריםניהולייםתפקידיםבשללועסקיהפרטי

אסטרטגיבתכנוןניסיוןבעל,ומכירהעסקיפיתוח,שיווק,תפעול,הדרכה,שירותצוותי
.ביעדיםלעמידהעבודהצוותיובגיבוש

מעשיבאופןתרם,המוניציפאליבמגזרלקהילהוסיועהתנדבותתפקידישלשורהביצע
.חברתיתסביבתיתהשפעהבעליעמותותמספרוקידוםלפיתוח

ירוקהבנייה,קיימותולפיתוחלהטמעה,הישראליהבנייהענףלקידוםנמרצותפועל
.ופלטפורמותערוציםבמגווןחדשנותותהליכי

,הירוקהוהבנייההקיימותתחוםאתמקדמתתעשיותשתרמוקירכעשורמזה

עםומשמעותיהדוקידייםבשילובמשותפתועשייהרביםמורכביםפרויקטיםמאחורינו
.רבותותוצאותהצלחותלשמחתנו,המועצהמטעםהפועלוהצוותהמנהלהוועד

שיתוף,ממנהוכתולדהאסטרטגיתתוכניתלקידוםמעשיבאופןשוקדיםאנואלובימיםגם

רצוןמתוך,אספקטיםובשללמגזריםמכללכוחותולרכזלאחדשמטרתוגופיםביןפעולה
.בפרטהירוקההבנייהושלבכללהמועצהשלהיתרונות,המודעות,החשיפהאתלהגדיל

.חזונהאתלממשרצוןמתוךהמנהללצוותאסטרטגישותףלהיותברצוני

:המנהלהוועדצוותעםיחדלקדםשארצהוהיעדיםהמטרות

.הרלוונטייםהגורמיםמכללהמועצהתקציבלהגדלתחתירה.1

.ירוקהבניהמלווהיועציאיגודולפעילותהמועצהלפעילותוקבלניםיזמיםשלחיבור.2

.השטחמןהביקושהגדלתלצורכי,דירותרוכשיקהלמודעותוהגברתקידום.3



מועמדים  
,  וקסלראדר׳ נוף טלי 

הטכניון  , המסלול לאדריכלות נוף, בוגרת הטכניון

ובעלת תואר שני למנהל עסקים במרכז  

.הרצליה, הבינתחומי

תכנון המרחב  | מייסדת משרד ׳נחלת הכלל 

היוצר  , הציבורי של כולם׳ ומתמחה בתכנון נופי

.טבע ומרחב, אינטראקציה בין אנשים

,  וקסלרנוף טלי ' בעשור האחרון שמשה אדר

כחברת הנהלה באיגוד הישראלי של אדריכלי הנוף  

ייסדה את  , ולקחה חלק בהובלת כנסים ארציים

פורום הצעירים והעלתה נושאים חשובים לסדר  

.היום הציבורי



מועמדים  
.ר לשעבר איגוד המהנדסים"יו, יזם, מהנדס–דני מריאן 

שנה  20התחברתי לתחום הקיימות מאז שנחשף בארץ לפני כ 

מאז ומתמיד  . והחל להיות חלק מעולם המושגים הערכי והמקצועי

,  המקצועי, האמנתי בעקרונות היסוד של הקיימות ובאתגר החברתי

פעלתי ואני פועל להטמיע בפעילותי  . הכלכלי והקיומי שהיא מציבה

האישית והמקצועית את דרך החשיבה והפעולה שהקיימות  

.מכתיבה

שנה בהן עמדתי בראש איגוד המהנדסים לבנייה  11במשך 

מקצועי וערכי בין האיגוד והמועצה  , ולתשתיות הקמתי קשר הדוק

,  הבנייה, ועשיתי כמיטב יכולתי לקרב את עולמות ההנדסה

אני  . התשתיות לעולם של פיתוח כלכלה והתנהגות מבוססי קיימות

והעסקית והן  היעוציתממשיך גם היום לפעול בתחום הן בפעילותי 

המכון  "-ו" כלכלה מעגלית לישראל"כחבר מייסד של פלטפורמת 

".הישראלי לערים חכמות

אני מציע את מועמדותי כחבר הועד המנהל על מנת להמשיך  

ולקשור את עולם ההנדסה והבנייה לעולם אותו מייצגת ומובילה  

בניהול  ונסיוניהמועצה ועל מנת להמשיך ולתרום מיכולותיי 

.ארגונים מקצועיים וולונטריים ללא כוונת רווח



מועמדים  
חברת מוצרי גמר  -טמבורל שיווק ופיתוח עסקי "סמנכ-שלום דניאל

שלום מוביל את האסטרטגיה  , במסגרת תפקידו. הבניה הגדולה והמובילה בישראל

אחראי על תחום החדשנות והטרנספורמציה  , ל"העסקית של הקבוצה בארץ ובחו

.  אפים-הדיגיטלית ומקדם שיתופי פעולה אסטרטגיים מול חברות טכנולוגיה וסטארט

יזם והוביל , במהלך תפקידיו, לשלום ניסיון רב בניהול שינוי והובלת אנשים ותהליכים

הקמת , קיימא-חזון וערכים כחלק מאסטרטגיה עסקית ברת, גיבוש ייעוד: שינויים רבים כגון

הטמעת מודלים  , בניית מרכז הדרכה ראשון מסוגו בארץ, צוותים מקצועיים חדשים

שלום היה מנהל השיווק של מותגי המזון  , בתפקידו הקודם. פיננסיים גלובאליים ועוד

קונצרן מוצרי הצריכה החמישי בגודלו בישראל ובין , ישראלביוניליוורהגלובאליים 

כלכלי , שלום מאמין בצמיחה עסקית שמשולבת עם שגשוג חברתי. המובילים בעולם

.וסביבתי ויצירת ערך משותף

השכלה

עם התמחות במיזוגים ורכישות וניהול , לשלום תואר שני בהצטיינות במנהל עסקים

לשלום , בנוסף. ותואר ראשון בתקשורת ממכללת ספיר, אסטרטגי מהמכללה למנהל
תעודת   ,Harvard Business Schoolמטעם  Sustainable Business Strategyתעודת מוסמך 

 e-Commerce-ו Data Driven Marketingתעודות גמר ב  , Google Analyticsמוסמך
 .Digitalentלמנהלים מטעם 

אני פועל מתוך ייעוד אישי לשפר את סביבות החיים אל מול אתגרי העתיד הגלובליים  "

והחדשנות באחת החברות  הקידמהכמי שאחראי על . והלוקליים בכל תפקיד שאני ממלא

המנהל אשר בועדאני בטוח כי העבודה הצמודה עם השותפים , המשמעותיות ביותר בענף

מגיעים מהממשל המקומי והמגזר השלישי תתרום לחשיבה משותפת ופורה ולשיפור מצבנו  

"החברתי והסביבתי בישראל, הכלכלי



מועמדים  
סיסטייםGSBמנכל ובעלים -אילן ליאור

שנים האחרונות בפיתוח יצור והטמעה של טכנולוגיות  13עוסק ב 

.  לבניה משמרת אנרגיה מתוצרת  מקומית

במספר רב של שכונות הרחבה מיושמת סיסטיים GSBטכנולוגיית 

.  בקיבוצים   ובבתים פרטיים

קרקע ושיפוץ  צמודת,אני מעוניין להשפיע בנושאים של בנייה חדשה 

.ירוק לבתים קיימים

במהלך כל השנים מאז הקמת המועצה ניסיתי במספר הזדמנויות  

.  להציג עמדה שמנוגדת מקצועית למדיניות המועצה 

צמודילאורך השנים  שבהן המועצה קיימת נבנו עשרות אלפי בתים 

.קרקע שלמועצה לא הייתה לגביהם התייחסות מקצועית

אנרגיה בקלות יחסית  מאופסיקרקע יהיו צמודיהאפשרות שבתים 

. מזמנת הזדמנות להסתכלות חדשה שאני מעוניין לקדם



מועמדים  
.  מהיווסדהחבר במועצה אדריכלות אוסטרליץ-אוסטרליץנועם 

אדריכל שעוסק למעלה מעשרים שנים בתכנון ויעוץ לבניה בת קיימא  

.ושיפור מועילות בפרויקטים

.   משלב בין פעילות אקדמית כמרצה ובין פעילות עסקית מקצועית

.  מקדם חדשנות טכנולוגית וגישות תכנון מתקדמות כיזם ויועץ

כמי שמלווה את המועצה שנים רבות ובעבר היה פעיל מאוד חשוב לי  

בד העשיהשלמרות חילופי המשמרות בארגון תישמר הרוח החיובית 

הייתי רוצה להניע את פעילות בתחום  . בבד עם חידושים וחדשנות

.  הירוק בישראל כך שתעמוד בסטנדרטים עולמיים

עם התבגרות התחום וכניסה ל יותר שחקנים חשוב לפעול למניעת  

GREENWASH  משוכללים  ותמרוץויש לפתח מנגנוני הכרה



מועמדים  
מעשיתקיימותיועץ',עתידפנישיפור–ע"ושפקיימות'ל"מנכ-ושפעקיימות-נחי

(sustainability consultant)בוגר.המבנהחייולאורךהביצועדרך,הראשוניהתכנוןמשלב,הבנייהבתחום

בקיימותחוגידוB.Aתואר-(בהצטיינות)הרצליההבינתחומימרכז-בלקיימותהספרביתשלהמייסדהמחזור

,העבריתבאוניברסיטה(MPH)הציבורבבריאותשניתוארבלימודיכיום.ואסטרטגיהדיפלומטיה,ובממשל

.ירושלים

.למעשההלכההקיימותערךאתולהשרישלהנגישפועלאניהאחרונותשנים10-ב

מחנהשוקאת"ירק"לדרכיםלמציאתירושליםבעירייתחשיבהבקבוצתהתחלתיהקיימותבעולםדרכיאת
EDT)ימיתקבלנותבחברתהתמחותבעבודתהמשכתי.יהודה Offshore)טבעיוגזמיםהתפלתבתחומי,

הובלתיהראשוןהתוארלימודיסוףלקראת.(EcoEnergy)ממשלהלגופיגיאופוליטיבייעוץעסקתיובהמשך

תוך'וכדו38/1א"תמ,קיימיםבמבניםשיפוץבמסגרתבפרויקטיםירוקהבנייהליישוםלשיטותופיתוחמחקר

שותפיעםביחדיסדתי,2015ב.והרשויותלדיירים,ליזםהתועלותוהגברתהכלכליתהכדאיותעלשמירהכדי
בנייהבתחוםופרויקטיםלקוחותלמגווןמעשיתקיימותבשירותיבעוסקת'עתידפנישיפור–ע"ושפקיימות'את

בתחוםלהצלחה'ע"ושפקיימות'אתומוביל,החברהל"כמנכמשמשאניהאחרונותהשנים5-ב.קיימהבת

,חוליםבתי,חינוך,משרדיםבנייני,מלונות,למגוריםחדשהובניהמשיפוץהחל,רחבפרויקטיםלמגווןהייעוץ

,סביבה,אקליםמיקרו,תרמיבידוד,5281לתקןלהתאמהשירותמספקתהחברה.ועודציבוריתהתקהלות

,קבלנים,יזמים,מקומיותרשויות,ממשלהגופיהינםהחברהלקוחות.ועודאנרגטיתהתייעלות,360שכונה

תהליכיםומיסודלקידוםרבותפועלאני,בחברהאחריותיבמסגרת.פרטייםולקוחותבנייהמוצריחברות

מרכז-במעשיתקיימותבנושאמרצהאני,בחברהלעבודתיבמקביל.המעשיתהקיימותבתחוםרגולטיביים
משגשגתכלכלה–2050ישראל'משרדיביןבפורוםחבר,ירוקהלבנייהבמועצהוכןהרצליההבינתחומי

אני.ירוקהלבנייההיועציםאיגודשלמנהלועדוחבר,אנרגיהובצוותועריםמבניםבצוות'מקיימתבסביבה

מוחשיתדוגמההיאהקורונהתקופת.העתידפניושיפורקיימההבתהבנייהתחוםבקידוםיוםכלעוסק

.בפרטבבנייהוקיימותבכללהקיימותתחוםבהעצמתלצורךומיידית

אתלזהותוכן,השחקניםכללשלהצרכיםאת',השטח'ומטובלהכירלימאפשרשלייומיהיוםהעיסוק

בנייהלחיובהשרחתימת.המגוונתהחבריםוקהילתהמועצהמטרותולהעצמתלקידוםוההזדמנויותהחסמים

בעלתהינהירוקהלבנייההמועצה.לפנינו(קריטית)עבודהשהרבהכך,לפניהמעברנמצאתבתקנותירוקה

ומשמשת,תקדיםחסרבאופןבישראלהתחוםבקידוםלמעשההלכההמשפיעה,ודומיננטיתענפהפעילות

מעשייםכליםפיתוח,המקצועיותהמטרותלקידוםשרווליםלהפשילאשמח.בשוקהשחקניםלכללכמטרייה

בתלמדינהישראלמדינתקידוםעללהשפיעהואשליהחזון.הקרובותבשניםהמועצהלהצלחתוטכנולוגיים

.קיימה



מועמדים  

עסקים  בוגר תואר שני במנהל–מ "בניין צומח בע, שותף-מירלמןאיל 

.ביזמות ופיתוח עסקיעם התמחות

.פ אזורי"מתמקדת ביישום מקורי המבוסס על שת' בניין צומח'

גג'לבמערכותהשימושאתולהנגישלפשטלמטרהלהשמההחברה

לאתגרימתאימיםאשר,יעודיים'כחולגג'בפתרונותלסייעוכן'ירוק

.העירוניבמרחבההצפה

.ל"לחברה פעילות בישראל ובחו

ות/בעלישלקולםאתלהשמיעמנתעלהמנהלבועדחלקלקחתמעוניין

והיכולותהמיוחדיםהצרכיםאתביטוילידיולהביאקטניםעסקים

שאינו,ירוקהלבניההמועצהבקהילתומשמעותיחשובכחלק,שלהם

.כיוםביטוילידיבא



מועמדים  
15-ל פורום ה"מנכ-ד איתן אטיה"עו

. 2013החלו את התקן לבניה ירוקה בכל ערי הפורום מאז 

קיימות וחוסן עירוני לא רק בערי , מקדמים מזה שנים נושאי סביבה

.  אלא גם ברשויות מקומיות רבות נוספות, 15-פורום ה

שלטון  , במשרדי ממשלה, שנות ניסיון מקצועי בעבודת ממשל30-כ

רשויות תכנון  , תכנון ובניה, ועדות כנסת, חקיקה ורגולציה, מקומי

.  וקידום מדיניות ציבורית, ארציות

,  מעוניין להמשיך ולקדם את החלת התקן בבניה החדשה בכל ישראל

וכן לפתח את התקן  , לרבות הרחבת התקן להתחדשות עירונית

.  ולהגביר בהדרגה את דרישותיו



מועמדים  
אני  15-מנהלת תחום תכנון וסביבה פורום ה-קרבטרימאיה 

בשש השנים האחרונות אני מנהלת את תחום  . בהשכלתי( ומדענית מדינה)מתכננת ערים 

ומובילה את היישום והגיבוש של המדיניות המשותפת של , 15-התכנון והסביבה בפורום ה

העיריות הגדולות בישראל ביישום 20במסגרת זו אני מלווה את . הפורום לאימוץ התקן

עובדת מול מגוון בעלי העניין העוסקים בתחום לטובת שיפור  , והטמעת הבנייה הירוקה

קיימא -וטיוב התקן ותהליכי הבדיקה וההסמכה ויוזמת מהלכים משלימים לקידום בנייה בת

.בישראל

שיש , אני מרכזת את עבודת הפורום בסוגיות רוחביות של קיימות ושל תכנון ובנייה, כמו כן

,  אנרגיה, בינוי, הליכתיות, לרבות בנושאי עירוניות, להן נגיעה ישירה לעבודת המועצה

.   'וכיובקיימא -ניהול בר

ארגון הגג של -ל ומנהלת קשרי ממשל של חיים וסביבה "בתפקידי הקודם שימשתי כסמנכ

הובלתי תהליכי , במסגרת זו ייצגתי את ארגוני הסביבה בכנסת. ארגוני הסביבה בישראל

,  חקיקה ומדיניות במגוון נושאים בשיתוף עם ארגונים שותפים רבים בתנועה הסביבתית

.ריכזתי את היישום של חוק ייצוג ארגונים בוועדות התכנון, וכמו כן

.  כ רן כהן"עבדתי כיועצת פרלמנטרית לח, קודם לכן

,  אני מחויבת מאוד לקידום נושא הבנייה הירוקה בישראל, 15-כמי שמובילה את נושא הבנייה הירוקה בפורום ה"

,  הרחבת הבנייה הירוקה לרשויות נוספות, להרחיב ולהגביר את תרומתי לקידום הבנייה הירוקה בישראלומעונינת

.טיוב ושיפור התקן וקידום מצוינות בבנייה ובתכנון עירוני, קידום היישום של התקנות הארציות

המועצה לבנייה ירוקה היא גורם ייחודי וחשוב בתחום התכנון והקיימות בישראל והיא מהווה שותפה אסטרטגי  

.יש לי הערכה רבה לפועלה ולצוות המקצועי שלה ורצון לתמוך בפעילותה ולסייע בהרחבת השפעתה. בעבודתי

לצד היכרותי וקשרי העבודה הקרובים שלי עם הרשויות  , אני סבורה כי היכרותי עם המועצה ותחום הבנייה הירוקה

"יכולים לסייע בקידום חזונה ומטרותיה, הממשלה ובעלי עניין מרכזיים בתחום, המקומיות



מועמדים  

עבדתי במגזר הפרטי  , אדריכלית נוף ומתכננת ערים-יעל דורי

שנה ועדיין כראש תחום תכנון  20כאדריכלית נוף ולאחר מכן כ 

מכירה את כלל מערך התכנון והפיתוח בארץ . באדם טבע ודין

משפט וחקיקה ומבפנים  , י לקיחת חלק בתהליכי תכנון"מבחוץ ע

ועדות  , הולחוףביניהם , י היותי נציגה במוסדות תכנון שונים"ע

. מחוזיות ועוד

אדם טבע ודין הוא ממייסדי המועצה ולאורך השנים חברותי  

בהנהלה ולאחר מכן בוועד המנהל מביאה את הזווית של עמותה  

לתרום הן  ובכומהמקצועית שעוסקת בנושאים המשיקים למועצה 

לדוגמא מנהלת פסולת הבניין או  )כמו בשיתופי פעולה , מקצועית

או בחיזוק  ( קרקע ותחבורה מקיימת, נושאים הקשורים לתכנון

(.  משתף ועוד, פעילות למידע שקוף)הזווית של החברה האזרחית 



מועמדים  

בתכנון אסטרטגי  נסיוןבעלת , תמי גבריאלי הינה מתכננת ערים

הקימה וניהלה את היחידה לתכנון אסטרטגי בעיריית תל אביב יפו  . ועירוני

במסגרת עבודתה הובילה את הכנת התוכנית האסטרטגית  . 2013עד מאי 

תוך מתן דגש על קידום היבטי תכנון רב , לתל אביב יפו ואת הטמעתה

אב רב תחומיות  תוכניותהובילה . תחומי ופיתוח בר קיימא במרחב העירוני

אב למערכת השטחים  תוכנית, כגון התוכנית לשבילי אופניים בתל אביב

.שירותים קהילתיים ועוד, תכניות אב לחינוך, הפתוחים בתל אביב

,  במסגרת עבודתה כמנהלת פרויקטים במכון ירושלים למחקרי מדיניות

שגיבש מדיניות לקידום אורח חיים  " קיימות עירונית"ניהלה את פרויקט 

מיזם תחבורה מקיימת ברשויות  "כיום מנהלת את . מקיים במרחב העירוני

וכן מעורבת  , המבוצע בשיתוף ארגוני מגזר שלישי והאקדמיה, "השרון

".עיר ממשל"ובפרויקט " איכות חיים בירושלים"בפרויקט 

עובדת  . תמי משמשת כיום כמתכננת ויועצת בתחום תכנון ואסטרטגיה

תכניות אב , עבור משרדי ממשלה ורשויות מקומיות בהכנת תכניות מתאר

ר  "כיו2018תמי משמשת מאז יוני , כמו כן. ותכניות אסטרטגיות עירוניות

האיגוד המקצועי המייצג את  , משותפת של איגוד המתכננים בישראל

.העוסקים במקצועות התכנון בארץ



מועמדים  
גלברט( קולטון)משרדה של נעמי -אדריכלינעמי תכנון גלברט

.  במהלך השנים. תכנון רבים ומגווניםבפרוייקטי1995פעיל משנת 

בניה פרטית ובניה  ) רכשו ניסיון ומוניטין בתכנון ובניה למגורים 

.  תכנון מבני ציבור ושיפוץ מבנים( , רוויה 

נותן יעוץ מקצועי  , שעובד עם לקוחות פרטיים ועסקיים, המשרד

החל מהשלבים הראשונים של, וליווי

.  גיבוש הפרוגרמה ועד להשלמת הפרויקט

בשנים האחרונות עוסק המשרד בליווי וייעוץ לבניה ירוקה ובשנת  

.  מטעם מכון התקנים כמלווה לבניה ירוקהגלברטהוסמכה 2012

בהתעדה ויעוץ תוך יישום מלא ונסיוןמאז צבר המשרד מקצועיות 

.  וחלקי של התקן לבניה ירוקה

נקודת המוצא בעבודת המשרד היא בדגש על ראיה כוללנית 

מרחבית של הסביבה תוך התאמת המבנה

לאופי ולצרכים האישיים של הלקוח יחד עם דגש על יישום עקרונות  

נעמי רואה חשיבות רבה בנטילת חלק בהובלת . הבניה הירוקה

על סמך הניסיון  . הגברת המודעות והטמעת המידע ,הנושא

.מהשטח



מועמדים  

אורח בשלושת  ח"ופרופ, אדריכלית ומתכננת ערים, ל'נעמי אנג

בעלת  . ותכנון ערים, אדריכלות נוף, אדריכלות-מסלולי הפקולטה

מלון במחלקה להנדסה  קרנגיתאר מאסטר במדעים מאוניברסיטת 

בעברה אדריכלית ובונה במגזר הפרטי  . ומדיניות ציבורית

מתמחה  . שנה20-ומתכננת מחוז תל אביב משך כ, והציבורי

,  במרחב הציבורי העירוני, בתכנון ובינוי עירוניים ובתכנון אזורי

ובאינטגרציה תכנונית וסטטוטורית במדרגי , בתשתיות עירוניות

כמו כן עוסקת  . התכנון השונים בין הפרטי ויזמי לבין הציבורי

שטחי  , של תועלות ציבוריותומטרופולינייםבהיבטים ציבוריים 

.מטרופוליניםצבור מבונים ופארקים 



מועמדים  
-המרכז האקדמי לעצוב -אירית צרף נתניהו' אדר' פרופ

סגנית נשיא .משרד לאדריכלות ותכנון עירוני. 2ויצו חיפה 

בעלת המשרד. בהווה וראש המחלקה לארכיטקטורה בעבר

ראש המחלקה לארכיטקטורה במרכז האקדמי ויצו חיפה  

.השנים האחרונות וכיום סגנית הנשיא10במשך 

העוסק בעקר , בעלת משרד פרטי לאדריכלות ובינוי ערים

.התחדשות עירונית

בשנים האחרונות הייתי חלק מפעילותה הנרחבת של 

הן בכובע האקדמי כראש המחלקה לארכיטקטורה  , המועצה

הן כשופטת בתחרות שהכריזה המועצה והן  , בויצו

.  כאדריכלית פעילה שעיקר פעילותה בהתחדשות עירונית

אני מאמינה בחיזוק החיבור בין המועצה לאקדמיה ואשמח  

הפרקטי לנושאי קיימות ולהעלות נושאים על מנסיונילתרום 

.סדר היום במסגרת תפקידי הציבוריים והמקצועיים הרבים



מועמדים  

ציבורי  במינהלבעלת תואר שני -ר אורלי רונן"ד

ודוקטורט מאוניברסיטת  , ב"האבן בארה-מאוניברסיטת ניו

.תל אביב
,  מייסדת המרכז לקיימות מקומית, ממקימי מרכז השל לקיימות

מתמחה בהערכות לשינויי אקלים וקיימות עירונית  

המועצה לבנייה ירוקה היא אחד הארגונים החשובים  

הן בשל התוכן ואולי יותר  , בשדה הסביבתי בישראל

מזה בשל מודל הפעולה המשתף והחדשני

בתחוםבישראלהמוביליםמהמומחיםהיארונןאורליר"ד

ר"ד.מקומיתלקיימותהמרכזומייסדת,המקומיתהקיימות

פעילותהעלהירוקהגלובוסבפרסזכתה2008בשנתהיארונן

.והקיימותהסביבהבתחומיבישראלהמקומיותהרשויותלקידום

שימשהכאשרהספרביתעםפורהפעולהבשיתוףעבדהרונןר"ד

האחרונותובשנים,לקיימותהשלמרכזלית"ומנכלית"כסמנכ

אתוהקימהיזמהואףהספרביתשלההוראהלסגלהצטרפה

מקיימיםלחייםהפורוםואתעירוניתוקיימותלחדשנותהמעבדה

.בעיר



מועמדים  

לית ומנהלת אגף יזמות ובנייה"סמנכ-ניצן פלדמן
-ן "שנות ניסיון בתחום הנדל9ד בעלת "עו

ד עם התמחות  "בשנתיים וחצי האחרונות בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ ולפני כן עו

.במגזר הפרטי( יועצת נגישות)ן והנגישות "בתחום הנדל

קידום מדיניות -כחלק מעבודתי אני עוסקת בנושאים מגוונים הקשורים לעולם הבנייה 
:לרבות בתחום הבנייה הירוקה ובפרט, ורגולציה

רשויות וגופים  , ייזום וליווי רגולציה בענף הבנייה ביחד עם משרדי הממשלה, קידום• 

.  שותפים
-בשיתוף עם משרדי ממשלה  (ConTech)אחריות על תכנית חדשנות בענף הבנייה • 

.אחריות על התקציב והשתתפות בוועדת היגוי, הצבת יעדים ואחריות על עמידתם
ייזום פורומים לקידום ענף הבניה בשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה וארגונים  • 

.בתחום
.הכנה וניהול תכנית עבודה שנתית ותקציב• 
. ניהול ועדות מקצועיות• 
.התרת חסמים רגולטוריים מול משרדי הממשלה והרשויות השונות• 
.  ייעוץ משפטי לקבלנים חברי ההתאחדות• 

נגישה וירוקה והכנסת חדשנות לענף הבנייה והכל תוך  , היא כי יש לשים דגש על בנייה איכותית, התפיסה שמלווה אותי בעבודתי

.  חכמים ומיטיבים, הסתכלות רחבה על כל מארג החיים שמלווה כל פרויקט ופרויקט ומתוך הסתכלות על תכנון ובנייה ארוכי טווח

אני מאמינה  , במסגרת עבודה משותפת בנושאים שונים, עם עבודת המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ומטרותיהמהכרותי

.בחזונה ובדרכה של המועצה ואשמח להיות חלק מעשייה חשובה זו



מועמדים  

בוגר משפטים וחבר לשכת עורכי הדין ד בוגר משפטים"עו, צליחתומר 

(.  1999משנת )בישראל 

במסגרת  . 'שגיא ושות, דוד-בן, צליחשותף ומנהל במשרד עורכי הדין 2005עד שנת 

ן השונים ולרבות "עבודתי כעורך דין ליוויתי מספר חברות קבלניות בתחומי הנדל

.דיני תכנון ובניה

ל פיתוח עסקי ודירקטור בחברת "שימשתי כסמנכ2011ועד 2005בין השנים 

את חברת  , בין היתר, ניהלתי, במסגרת זו. מ"ן הציבורית אאורה השקעות בע"הנדל

.  מ"בע( ישראל)ן "הבת אאורה יזום נדל

רוטשילד חברה  -צליחל משותף בקבוצת "ואילך אני משמש כמנכ2011משנת 

בתחום ( 5' בסיווג ג)משפחתית הפועלת הן כחברה יזמית והן כחברה קבלנית 

.הבניה בישראל

אני חבר הנהלת יזמות ובניה בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ  , בפעילותי הציבורית

,  בנוסף. וכן חבר בוועדת התחדשות עירונית ובפורום דור העתיד של ההתאחדות

ר הוועדה  "אני חבר בהנהלת ארגון הקבלנים בתל אביב והמרכז ומשמש כסגן יו

אני חבר בפורום קניין ומקרקעין של הוועד הארצי  , כן-כמו. המוניציפלית של הארגון

.  של לשכת עורכי הדין

בארגון הקבלנים בתל אביב והמרכז ובפורום קניין ומקרקעין  , בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ)הן במסגרת תפקידיי הציבוריים 

מגורים  פרויקטימבצעת ומשווקת , רוטשילד היוזמת-צליחל משותף בקבוצת "והן במסגרת תפקידי כמנכ( של לשכת עורכי הדין

נושא עתיד הבניה הירוקה בישראל מעסיק אותי רבות ומעסיק רבות  -ובונה כמובן בתקן בניה ירוק ( 15-פורום ה)במרכז הארץ 

.את החברים בארגונים השונים בהם אני מכהן ואשר כחבר בוועד המנהל אוכל להשמיע גם את קולם

.נושא זה גם קרוב לליבי ברמת העניין האישי, מעבר לכך



מועמדים  

בלימודי הנדסה  ' סוף שנה ד, בוגר תואר בכלכלה-קופמןתומר 

אזרחית בטכניון

שנות קבע בדרגת רב סרן כאיש צוות אוויר ותפקידי ניהול שונים7

ל פיתוח עסקי ותכנון פרויקטים ומעורב בנושא בניה  "משמש כסמנכ

ירוקה

אשמח להצטרף ולתרום בנושא בעיר ממקום של  

.חברתית ואחריות רוחביתמחוייבות



מועמדים  
מועמדים5עסקי

מור סיוןיסקיאלון יצחקי

SITEAWAREדורון קליין

אלפאשליטאחן

תדהררבינסקי'צענת

תעשיותתרמוקירליאור קדם

נחלת הכללוקסלרטלי 

אטומיקסדני מריאן

סיסטייםGSBאילן ליאור

טמבורשלום דניאל

אדרכליםאוסטרליץאוסטרליץנועם 

קיימות ושפענחי ברוט

מ"בניין צומח בעמירלמןאיל 

מכל סקטור2עד -מועדים6ציבורי

שלטון מקומיאיתן אטיה

שלטון מקומיקרבטרימאיה 

עמותהיעל דורי

איגוד מקצועיתמי גבריאלי

איגוד מקצועיגלברטנעמי 

מקצועיאיגודניצן פלדמן

איגוד מקצועיצליחתומר 

איגוד מקצועיקופמןתומר 

אקדמיהאורלי רונן

אקדמיהל'נעמי אנג

אקדמיהאירית צורף נתניהו


