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 איגודים מקצועיים ושלטון מקומיעמותות, אקדמיות, 
 (6מועמדים מתוך  4)בחירה של 

 

 
 

 

 )פורום הערים העצמאיות( 15-מנכ"ל, פורום ה - איתן אטיה
מתמחה של היועץ המשפטי  -משרד המשפטים מבין תפקידי הקודמים: 

לממשלה ויועץ מקצועי בכיר לשלושה שרי משפטים. חבר בצוות התכנון 
: רגולציה מול הכנסת 15-לשיקום מתחם שוק הפשפשים ביפו. בפורום ה

סביבה וקיימות, בניה  -והממשלה; תכנון ארצי ועירוני: קידום העירוניות 
 ירוקה, חדשנות עירונית.

מקדם את נושא הבניה הירוקה בערים הגדולות. בקדנציה האחרונה אני 
להמשיך ולתרום לקידום עד המנהל של המועצה וברצוני וחבר בוכיהנתי כ

 .הנושא

 

 

ישראל, צוות מייסד  The Natural Stepמנכל"ית,  - מיכל ביטרמן

 ויו"ר וועד מנהל לשעבר, המועצה הישראלית לבניה ירוקה
עו"ד, בוגרת תואר ראשון במשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, 

M.S.c "  תואר שניStrategic Leadership Towards Sustainability "
שלבים מתקדמים בדוקטורט בתחום . בבשבדיה BTHמהמכון הטכנולוגי 

 הקיימות. מלמדת בבצלאל.
ישראל, המקדם קיימות  The Natural Stepמנכ"לית וממייסדי ארגון 

 אסטרטגית.
במשך  2017ממייסדי המועצה לבניה ירוקה, יו"ר הועד המנהל עד 

 שמונה שנים.
בשמונה שנים האחרונות, וכמייסדת המועצה לפני  כיו"ר המועצה יהנתיכ

מאמינה בכוח והצורך במועצה להוות את הגוף המוביל בישראל   -כעשור
לקידום תחום הבניה הירוקה בישראל. כגוף מקצועי, דינמי, פלטפורמה 

לשלושת המגזרים, חדשני ופרקטי. מאמינה שמקצועיותי בתחום 
ית מהייסוד וביום יום הארגוני הקיימות והמשפטי לצד ההובלה האסטרטג

 .תרמו ואוכל להמשיך לתרום לקידום הארגון והתחום

 

 

 

 ראש תחום תכנון, אדם טבע ודין - יעל דורי
במקצועי אדריכלית נוף ומתכננת ערים, עובדת כראש תחום תכנון מאז 

. לפני עבדתי במשרדים פרטיים כאדריכלית נוף. עוסקת בכל 2000שנת 
מעורבת בכל הליכי התכנון . ה, בדגש על תכנון עירוניוהבניתחומי התכנון 

והמשפט של הארגון בתחומים כמו תכנון עירוני, המרחב בציבורי, תכנון 
חופים ועוד. נציגת הארגונים  משולב תחבורה ציבורית, בניה ירוקה,

 בולחוף, בותמ"ל ועוד. 
שתדלת הועד המנהל מורכב מכל המגזרים שעוסקים בבניה ירוקה ואני מ

להביא את הקול של המגזר השלישי ואת ההבטים הסביבתיים 
והחברתיים. בארגון אנחנו עוסקים בכל תחומי התכנון והבניה, מה 

שמסייע להכללת הבניה הירוקה בפיתוח ברמות ובמגזרים שונים. הדגש 
 הוא על תכנון ירוק בכלל, הכולל גם בניה ירוקה.

 

 

 

 שראלי של אדריכלי נוףהאיגוד הי - פוספלד – תמר דראל
במגזר  -ניסיוני המקצועי בא משלושת הסקטורים העיקריים במועצה

הציבורי כיועצת נופית למינהל התכנון ורשויות ממשלתיות נוספות במשך 
שנים; במגזר המקצועי כיו"ר של האיגוד הישראלי של אדריכלי נוף  9

שנים; ובמגזר העסקי כמנהלת הפיתוח והשיקום עבור זכיין  5במשך 
סקטור שהעלה את רף התכנון והביצוע. גם בין  -ץ" "דרך אר 6כביש 

 מייסדי המועצה הישראלית לבנייה ירוקה.   
וועדת מומחים של מכון התקנים, . באחרי פסק זמן מהפעילות במועצה

אני מעוניינת לחזור לפעילות "רישמית". כרגע, אני וחצב יפה משמשים 
תי לכלי התקינה רמתכניצגי האיגוד הישראלי של אדריכלות נוף במועצה, 

, ומידי שנה אנחנו מעורבים בתכנון ובניהול של המושב לאדריכלות 360
נוף בכנס השנתי של המועצה. אני מעוניינת להיות בוועד כדי להציג 

 חייבת בעיר הקיימות שתחום מאמינה אני ולקדם פרויקטים חדשים.
אנחנו  כיצד ורוחבית מרחבית הסתכלות עם ,"גבולות פורצות" להיות

 תוך ,החיים רמת שיפור עם ביחד הסביבה את ומכבדים משתמשים
 .מכך מה שמשתמע כל על הציבורי למרחב השייכות הגדלת
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סגן נשיא לחדשנות ופיתוח בינתחומי,  - כרמלה יעקבי וולק
 המסלול האקדמי המכללה למנהל

סגן נשיא לחדשנות ופיתוח בין תחומי במסלול האקדמי המכללה למנהל. 
יזמית אקדמית המפתחת תכניות לימודים ופלטפורמות חדשניות, מביאה 

מחקר חדשנות ויזמות לשולחן אחד ע"י שיתוף פעולה בין אקדמיה 
מרכז  WEDEAתעשייה וממשל. בשנה האחרונה יזמה  והקימה את 

רכבות למיטביות חיי האנשים. בתפקידה חדשנות לפתרון בעיות מו
 הקודם כיהנה כדיקנית של ביה"ס לעיצוב וחדשנות במכללה למנהל. 

ת. סדר יומה של המועצה קרוב לליבי ולמעשיי במשך שנים רבו
, ערים חכמות ואקדמיה על המומחיות שלי בתחומי אדריכלות

יכולתי  משמעויותיה המגוונות, יהוו תמיכה משמעותית לפעילות המועצה.
ביצירת ערך ומנועי צמיחה לארגונים ע"י יזום והקמה של מערכות, 

מרכזים ומעבדות חדשנות, תעזור למועצה בהתפתחותה העתידית. כך 
 גם היכרותי המעמיקה עם עולם היזמות, החדשנות והטכנולוגיה.  

 

 

 מנהל מקצועי בית ספר פורטר ללימודי - אדר' ד"ר אריה נשר
 טת תל אביבסביבה, אוניברסי

ד"ר אריה נשר, המנהל המקצועי של בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש 
, נמנה על יוזמיו ומייסדיו של בית 2000פורטר מאז הקמתו בשנת 

בית הספר בפיתוח הספר. במסגרת תפקידו ליווה ד"ר נשר את ראשי 
תחום לימודי הסביבה באוניברסיטת תל אביב. פעילות זו כללה: השקת 

לימודים ייחודיות; קידום פעילות בינתחומית המקשרת בין תכניות 
פקולטות ומחלקות מכל חלקי הקמפוס; וכן בניית מגוון תחומי מחקר 
ולימוד חדשים כגון: משפט סביבתי, חינוך סביבתי, אדריכלות ירוקה, 
כימיה ירוקה, ניהול סביבתי וכלכלה סביבתית. בנוסף פועל ד"ר נשר 

ספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר לבין ארגוני להידוק הקשר בין בית ה
הסביבה, משרדי ממשלה, גופים מסחריים וחברות תעשייתיות ברחבי 

הארץ, ומפתח שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים ומכוני מחקר ברחבי 
נסיוני המקצועי הרחב והאקדמי יעזור לקידום חזון המועצה . העולם

 .לבניה ירוקה

 

 


