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 מגזר עסקי
 (12מועמדים מתוך  6)בחירה של 

 

 ניהול פרויקטים –דגש  מנכ"ל, קבוצת  - סדורון אבקסי

כמנכ"ל קבוצת דגש אני מקדם חדשנות ענפית ושינוי תפיסתי בכל 
בכובע  ס.אחוזים לאפ 100דת ליקויי הבניה מהורו בבניה נכונה הקשור

לדחוף  לה למטרהנוסף אני ממובילי קהילת הקונסטרקשן טק אשר שמה 
 את ענף הבניה קדימה.

בליקויי  אני מאמין שהמועצה היא המקום ממנו ניתן לקדם את המלחמה
הבניה וקידום נושא הבנייה הנכונה )ולא רק בנייה ירוקה( באקוסיסטם 

ונקח את ענף הבניה  הקיים היום. ביחד נרחיב ונבסס את הקואליציה
 ! צעד קדימה

בראשות המועצה, עם האיגוד, הקבלנים יתוף פעולה אני מאמין שבש
 .נחולל שינוי עמוק הדרוש כל כך לכולנו והתעשיה

 

 

 

וקיימות, המכון לבקרה  הראש תחום איכות סביב - אמיתי אור
 ואיכות

 -תל ס פורטר ללימודי איכות באוניברסיטת"בעל דוקטורט מטעם ביה

, שיכון ובינויוקיימות בקבוצת  שנים מנהל איכות סביבה 4במשך , אביב
המכון  IQC שנים מנהל תחום איכות הסביבה וקיימות ב 3-במשך כ

פרוייקטים להתעדה לפי  400אחריות ניהולית על מעל  - לבקרה ואיכות
 .5281סוקר מוסמך מטעם המשרד להגנת הסביבה לתקן -5281. קןת

 בעבר חבר וועד מנהל במגמה ירוקה.
כי  הירוקה צמחה בי ההבנה מתוך הכרות ארוכת שנים עם תחום הבניה

ישנו צורך בהול לאסדרת תחום הבניה הירוקה ופעולה נמרצת להכשרת 
כלל המעורבים בשוק תוך קביעת כללי אתיקה נוקשים. לאור העבודה כי 

פרוייקטים הינם בשלבי התעדה או שכבר הותעדו ע"י  400כיום מעל 
IQCצרני י ,, אני נחשף לכלל צרכי השרשרת העסקית מרמת היזם

 .החומרים, קבלני הביצוע, מלווי הבניה הירוקה, הסוקרים ועוד

 

 

 , קבוצת האמהCTO - ויה-קרן דה
מעל עשור עוסקת בפיתוח טכנולוגי ועיסקי לעולם הבנייה הירוקה 

 בישראל ובעולם.  
כחברה במועצה מיום הקמתה )ועוד טרם( ולאור ניסוני והכרותי 

ובתחום הבנייה הירוקה בפרט ברחבי המעמיקה עם תחום הבנייה בכלל 
אני מאמינה כי ביכולתי לתרום למועצה זווית  ,העולם המפותח והמתפתח

    ראייה רחבה ופרקטית.
 

 

בעלים, מנהלת התכנון ויועצת בנייה ירוקה  - תמי הירש
 וקיימות, תמי הירש אדריכלים

שנה(  30-עיסוקי המקצועיים מגוונים מאד וכוללים תכנון אדריכלי )מעל ל
פרטי והציבורי, מבנים עתירי ידע ובנייה רוויה לצד ייעוץ בתחום הבתחום 

הבנייה הירוקה והקיימות,  עם גופים מוסדיים  ועיריות כתל אביב, חולון, 
בודה  יצירת מסד ע ,אילת, ומשרדי ממשלה )מש'  להגנה"ס, הביטחון(

מחקרים,  ,מתכננים, למקבלי ההחלטות וליזמיםעם שותפי המוסדיים ל
 ניתוחים כלכליים והזדמנויות.

רצון ועניין בחשיבות הקיימות והבנייה הירוקה בעתידנו, מתוך מתוך 
הכרה שביכולתי לתרום מניסיון רב במגוון תחומים שבהם אני מעורבת 

העשייה ובשיתוף פעולה ועובדת, המרץ והרצון לפעול במכלול תחומי 
יש לי הכרות עם הסקטור הציבורי והמוסדי,  יחד עם עמיתי במועצה.

 במקביל לסקטור הפרטי, העסקי והאקדמיה. 
 כחבר בוועד המנהל.  כל אלו נותנים לי וודאות  להתחיל לפעול היום
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מייסד ומנכ"ל, סטודיו אורבנוף אדריכלות נוף  -ליאור לוינגר 
 בע"מ

המנהל והבעלים של סטודיו אורבנוף אדריכלות נוף בע"מ  המייסד,אני 
שנים, משרד מבוסס מחקר המחויב לתכנון חדשני ומקיים של  7.5מזה 

ב ובאירופה עם ”מרחבים ציבוריים. אני יועץ בעל מעמד בינלאומי בארה
התמחות בחוסן עירוני וניהול נגר, עם ניסיון עתיר בתכנון ותאום תשתיות 

ר ”ויו EKLIPSEם מורכבים. חבר ועדת המומחים האירופית בפרויקטי
 .תשתיות ירוקות בפדרציה האירופית ועדת

בכל שנות פעילותי המקצועית, אני משלב עבודה בפרקטיקה, לצד 
אקדמיה, ועבודת מחקר. מתנדב באופן קבוע בארגונים וועדות מקצועיות 

האירופית של בארץ ובחו"ל: איגוד אדריכלי הנוף הישראלי, הפדרציה 
, המועצה לבניה EKLIPSEאדריכלי הנוף, ועדת המומחים האירופית 

 .(2010-2013ירוקה )
מעוניין להצטרף להנהגת המועצה לבניה ירוקה כדי לסייע בהמשך אני 

 העשייה החשובה של הארגון.

 

 סמנכ"ל פיתוח עסקי, ינושבסקי א. הנדסה ובנין - ניר ינושבסקי
בוני הארץ גדלתי בתחום מפועל פשוט בחופשות כדור שלישי למשפחת 

חברת ינושבסקי המתמחה בביצוע עבודות  ועד לסמנכ"ל פיתוח עסקי של
ויזמית פרויקטים של התחדשות עירונית לפי  5-הנדסה אזרחית בסיווג ג

 תקן ירוק. 
בפעילותי הציבורית חבר הנהלה באגף קבלנות חוזית, ממקימי פורום 

שנות טכנולוגית של התאחדות בוני הארץ. מרצה דור העתיד והזירה לחד
 .מטעם המועצה וגופים אחרים

מבין קבלני הביצוע הראשונים ו ה שנים רבותמלווה את המועצה מז אני
שהפכו לחברים בה. פעלנו תמיד להיות ראש הגשר בין המועצה 

להתאחדות בוני הארץ ולהרחיב את שיתוף הפעולה של המועצה עם 
והקבלנים בארץ כדי להגשים את חזון  המועצה הלכה הבונים, היזמים 

למעשה. במקביל אנו פועלים להקמת ענף טכנולוגיות הבנייה כמנוע 
 צמיחה חדש למשק הישראלי.

 

 

ר אדריכל שותף, יסקי מור סיון אדריכלים, יו" - אלון יצחקי
 המועצה הישראלית לבניה ירוקה.

מכהן כיום כיו"ר המועצה הישראלית לבנייה ירוקה וחבר בוועד המנהל 
השנים האחרונות. מרצה  8של המועצה הישראלית לבניה ירוקה ב 

באקדמיה ופעיל לקדום התקינה הירוקה כיו"ר וועדת איכות פנים המבנה 
 .5281בתקן 

יורק -בניו  PRATT INTITUTEבעל תואר אדריכלות מאוניברסיטת 

בהצטיינות הנשיא וקרוב לעשור של ניסיון מקצועי בארצות הברית עם 
 התמחות בבניה ירוקה. 

שותף בכיר במשרד האדריכלים ומתכנני הערים "יסקי מור סיון", אחראי 
להובלת תחום בניית הבר קיימא במשרד המדורג ממובילי משרדי 

 רויקטים ברחבי הארץ ובעולם.התכנון בישראל עם ניסיון מוכח של פ
במהלך שנות עבודתי צברתי ניסיון רב בתכנון וניהול פרויקטים גדולים 

ומורכבים בארץ ובחו"ל עם התמחות בתכנון פרויקטים מעורבי שמושים 
 .5281ותקן ישראלי לבניה ירוקה   LEEDמוסמכי 

חום במקביל לעיסוקי כאדריכל שותף, אני תורם מניסיוני ופועל לקידום ת
הקיימות והבניה הירוקה בישראל מתוך רצון להיטיב ולקדם את תחום 

 התכנון, הבניה והתשתיות.
 

 

מנהלת שיווק ומכירות, אורבונד תעשיות  - מרקוביץ עשניאתי 
 גבס ומוצריו בע"מ

שנה בהתאחדות התעשיינים שם ניהלתי את תעשיות מוצרי  13עבדתי 
הבנייה. ריכזתי את פורום מטה ״כחול לבן״, עיצוב וחדשנות והייתי 

 KNAUFממיסדי פורום הבנייה הירוקה. באורבונד, כחלק מקונצרן 
הבינלאומי מטמיעים ומקדמים את מוצרי הגבס למיניהם תוך שימת דגש 

נו חלק מאסטרטגיית החברה. החברה משלבת על הנושא הירוק, שהי
 מערכות לבנייה מתקדמת עם דגש על ערכים תרמיים ואקוסטים. 

שנה( בקידום הבנייה הירוקה  15אני סבורה כי לאור ניסיוני הרב )
בישראל, אוכל לתרום מנסיוני למועצה. הממשק שלי לנושא הינו הן 

של יצרנים,  ברמת המקרו והן ברמת המיקרו, מנקודות מבט שונות
ארגוניים בארץ ובחו"ל, משרדי ממשלה פורומים שונים ועוד ולכן הראייה 

 רחבה. 
כחלק מקבוצה בינלאומית אנו חשופים למידע רב שאשמח לחלוק 

 ולהעביר גם בארץ. בטוחה שאוכל לתרום ולקדם. 
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סמנכ"ל תכנון ואדריכל ראשי, שיכון ובינוי  - אבישי קימלדורף
 נדל"ן

 בוגר הטכניון בהצטיינות.אדריכל 
אדריכל במשרד שמאי אסיף נעמה עבדתי כ 2000-2007בין השנים 

מליס אדריכלות ותכנון ערים ולאחר מכן אדריכל בכיר במשרד נעמה 
 יועץ לות"ל במסגרת המשרד. 2005-2007מליס אדריכלות ובינוי ערים. 

הייתי אדריכל העיר חדרה ובהמשך מהנדס  2007-2009בין השנים 
 התמניתי למהנדס העיר. 2015. בשנת 2014העיר חדרה עד 

תכנון סטטוטורי, תכנון  -אדריכל ראשי וסמנכ"ל תכנון שיכון ובינוי נדל"ן
במסגרת תפקידיי השונים נחשפתי לנושאי קיימות  אדריכלי, קיימות.

הן כאדריכל וכמנהל תכנון, הן בתפקידיי הציבוריים וכיום  -ובנייה ירוקה
אני  שחרתה על דגלה את חזון הקיימות והבנייה הירוקה. בחברת נדל"ן

סבור שתרומה וקידום חזון הקיימות והבנייה הירוקה במסגרת המועצה 
קריטי לשיפור איכות החיים, איכות המגורים ואיכות הסביבה. התכנון 

 הינו אמצעי מוביל לקידום נושאים אלו וברצוני לתרום לכך.

 

 

ין אדריכלים, בעלים, חברת "בטון בעלים, קלי - דורון קליין
אחר" לשיטות בנייה מתקדמות וחבר צוות מייסד, המועצה 

 הישראלית לבנייה ירוקה
משרדי בסן פרנסיסקו הוביל ולקח חלק בפרויקטי בנייה  1998מאז 

 10ירוקה, ואף הצליח לפלס דרך בפרויקטים מאופסי אנרגיה. לאחר 
חברתי לגרעין קטן  2007ובשנת שנים בסן פרנסיסקו עברתי לישראל, 

ה במשך המועצה, בה מילאתי את תפקיד מנכ"ל הקבוצ-שהתגבש כ
המספקת פתרונות בנייה מתקדמים  השנתיים. במקביל הקמתי חבר

 בשוק הישראלי.
נושא באדריכלות אלא כהתפתחות -אני מאמין בבנייה ירוקה, לא כתת

מועצה שיתופית  הטבעית והחשובה של התחום. אני מאמין כי המודל של
כשותף  קיימא.-ודמוקרטית הוא הדרך הטובה ביותר לייצר פתרונות ברי

פעיל בעשייה של המועצה מלפני הקמתה, אני מרגיש שקולי בהכוונת 
 התפתחות הארגון משמעותי היום, כפי שהיה בתחילת הדרך.                                                            

 

 

 מנכ"ל, שביב מהנדסים - שביבדורי 
שנים, בניהול פרויקטים בבניה. מנכ"ל חברת  30מהנדס בעל ניסיון של כ 

שביב מהנדסים מעל עשרים שנים, לחברה ניסיון נרחב בכל תחומי 
מעונות, הבניה וניסיון מוצלח בפתרונות ירוקים בפרויקטי מגורים, 

 LEEDאוניברסיטת תל אביב שהוסמכו , משרדים ופארקים לתעסוקה
GOLD  ושכונות מגורים רבות.  5281כולל מעונות, קמפוס טבע לפי ת"י

בחו"ל כנציג הנדסי של קרנות נדל"ן לייזום ופיתוח כמו כן, פעלתי 
 פרויקטים.

ערך עליון  -אני אישית והחברה שאני עומד בראשה רואים בבניה ירוקה 
חשוב להתעדכן וליידע את חברי הענף באשר  .וחשיבות רבה לסביבה

לחידושים בתחום. אנו מתעדכנים באופן שוטף בנעשה בעולם, אני 
מעוניין גם לסייע באופן פעיל בקידום הפתיחות לחידושים ולהטמעתם. 

כחבר הוועד המנהל בכוונתי לפעול לקידום המודעות של הקהל המקצועי 
שהדבר אפשרי וכדאי גם לנושא הירוק על רבדיו השונים ולהוכיח 

 בארצנו.

 

 מייסד ומנכ"ל, אלפא פרויקטים ירוקים בע"מ - חן שליטא
הקנדי,  CaGBC-מה LEEDאדריכל בוגר הטכניון בהצטיינות, מוסמך 

בפרויקטים  Diamond  &Schmitt Architects -ועבד מספר שנים ב
 ירוקים בצפון אמריקה.

מנכ"ל ומייסד של חברת "אלפא פרויקטים ירוקים בע"מ", החברה 
מובילה את התכנון הירוק בשורה של פרויקטים בולטים בישראל, 

מוביל עם אני מספר פרויקטים מאופסי אנרגיה. ומרכזת תכנונם של 
 חברת אלפא את צוות "בסיסים חכמים" של משהב"ט.

מיצוב הבניה הירוקה בישראל מעוניין לתרום מניסיוני וקשרי לקידום ואני 
 .בשוק הבין לאומי

 

 


