
 עמיתים פרטיים
 )בחירה של מועמד אחד מתוך ארבעה מועמדים(

 

 

 
  בעלים, היידי ארד אדריכלות ועיצוב פנים בע"מ - היידי ארד

ניין תכנון ב: ועיצוב פנים המתמחה בבניה ירוקהמשרד אדריכלות 
, מקום  Sמקום ראשון של בית ירוק    ,מאופס האנרגיה הראשון בארץ

 -מרצה בכירה במכללה למנהל .מטעם קק"ללישי בתחרות לגור ירוק ש
אקו פנים ה: שיעורי סטודיו בעלי דגש  -מקימה את אשכול הידע 

ניק למסיימים תעודת "מלווה אקולוגי חברתי וקורס אקו פנים המע
  .בסין 2017דקתלון מובילה את הסולאר . ירוק"

בעלת נסיון עצום באקדמיה ובפרקטיקה בנושא בניה ירוקה, מעונינת 
דם את הבניה הירוקה דרך בית הספר של המועצה ולקדם את לק

פרקטיקה והמגזר העסקי דרך מיזמים  -הקשר בין אקדמיה
ם ייצירתי רשויות המקומיות  פתרונותואקסלרטורים. מסוגלת להציע ל

  של שיתופי פעולה ומיזמים.
 

 

 

 אדריכל -דביר דייטש 
משהב"ט, מלווה מכהן בשלוש השנים האחרונות כאדריכל הראשי של 

מוביל  ומנחה את מדיניות התכנון והבינוי של צה"ל ומשרד הביטחון .
אדריכל בעל ניסיון רב בתכנון, ניהול   .את פרויקט "בסיסים חכמים"

ובהובלת פרויקטים בתחומים מגוונים הכולל מבנים שקיבלו תו תקן 
ירוק ישראלי. מלווה בניה ירוקה מטעם מת"י. סיים את לימודי 

 האקדמיה לאמנות ולעיצוב.  -ריכלות בבצלאל האד
ענף הבניה הינו אחד המחוללים הראשיים במרחב הבנוי בו אנו חיים, 

הבניה בת הקיימא חייבת להיות שזורה בו באופן הדוק ובהאצה הולכת 
. הפוטנציאל הגלום שהמציאות שלנו נהיית בנויה יותר וגוברת ככל

בניה בת הקיימא הינו גדול בהתווית המדיניות לתהליכים ומגמות ב
והפוטנציאל לטעמי בשינויים חיוביים הביא אותי לרצות ולהתנדב  

 ולתרום מנסיוני במגזר הציבורי והפרטי לטובת הנושא.
 

 

 

מרצה ויועץ אקולוגי לבניינים, ארטיקוס, מכללת  - עמוס יורן
 ויצו, מכללת שנקר

ירוקה  אדריכל המתמחה בבניה ירוקה, מרצה בקיימות ובבניה
במכללות,  יועץ לחברות בניה בעמידה בדרישות סביבתיות )הצללה 

 ומיקרואקלים( ותפקוד אנרגטי של בנינים.
 ILGBCבשלוש השנים האחרונות שמשתי חבר בוועד המנהל של 

ויזמתי מפגשים של עמיתים לדון בנושאים של בניה ירוקה. ישנם 
ות הענפה של תחומים בקיימות שעדיין לא מקודמים מספיק בפעיל

 המועצה ושהייתי רוצה לפעול לקידומם.

 

 

 

 אדריכל -אילן רון 
הפקולטה   –אדריכל עצמאי, מוסמך באדריכלות ובינוי ערים  

לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון, חיפה; מלווה בנייה ירוקה מוסמך, 
 Royal Danish -עבודת מחקר בנושא אקלימיות על האדריכלות מה

Academy of Fine Arts  בקופנהגן. בעבר שימש כחבר בהנהלת

שנים. הייתי בין מקימי עמותה  10-התנועה לאיכות השלטון קרוב ל
לקידום החינוך לדמוקרטיה. השתתפתי בהקמת הקואופרטיב "שלנו" 
)הפועל בתחום הקמעונאי והפיננסי( שהוקם כפועל יוצא של המחאה 

 החברתית.
 הבנייה הירוקה:לקדם את תחום אני מעוניין 

 ע"י הרחבת מעגל החברים במועצה מקרב ציבור המתכננים. -
 שיתופי פעולה עם גופים מקצועיים. -
 העלאת הרמה המקצועית בתחום הבנייה הירוקה של ציבור  -
  המתכננים חברי המועצה.  
 

 


