
 
 

 כום תקופה,יכמה מילים לס
 
ארבע שנים  המתוכ ,יה ירוקהילבנ תקופה של עשור כחבר בוועד המנהל של המועצה הישראלית רגש לסכםמ

זכות חוויה מעשירה ועבורי זו  הייתההמתלווה לתפקיד זה, ולאחריות כיו"ר הוועד המנהל. מעבר למחויבות 
מובילה המועצה בהצלחה  אותםמגוונות ופעילויות מיזמים ל פעילות עשירה שוות המועצה בצ את וללוות להוביל
 .המרשימ

 
. פעילות הקורונההביאה עימה מגפת אשר רבים האתגרים ה מוללהתמודד ץ ארגוננו נאל בתקופה האחרונה

אשר היוו את רבים . מיזמים ושיתופי פעולה הוקפאובארץ ובעולם מקצועיים  סיוריםשל הדרכות, קורסים ו הענפ
 פעילותם.האטו שגורמים רבים במשק והססנות של בהירות אי בשל נעצרו ליבת פעילותינו 
אופי פעילותו את התאים עצמו וול, לשנות הצליח ארגוננו להתגברבדרך ערמו שנוהקשיים  אלו על אף אתגרים

ארצות חוצי מרתקים ינרים וובלצד מקוונות  הרצאות תוכן ,מפגשי הדרכה בזום באמצעות. משתנה זולמציאות 
ל דגש עבמהלך תקופה זו שמנו כתמיד. חיה ופועמת ליבת פעילות המועצה  אתהצליח צוות המועצה לשמר 

 .משתפים פעולהאנו  עימםים יהמקצועגופים עם הארגונים החברים במועצה וההדוק רציף וקשר שמירת 
ייצא אני סמוך ובטוח שארגוננו וממשלה חדשה ממלאת תקווה בלבנו  בדעיכהשמגפת הקורונה , ככעת

מאמצנו את ויחדדו  הכלים שלנוכלים חדשים שנוספו לארגז  לע, מנוסה ובארגון חזקכזו תקופת חוסר וודאות מ
 .ה הירוקה בישראלילקידום הבני

 
 -מ שהגיע ליותרמערך הדרכה יעיל ומפותח אמצעות ברבות בתוכניות העשרה והדרכה,  משקיעההמועצה כיום 

 .ברוב חלקי הארץרשויות בישראל, עם פריסה רב מגזרית פורצת דרך  50
, הורים, סטודנטים באקדמיה, בתי ספרים האחרונות לגעת באלפי אנשים: ממורים, תלמידי נבשארגוננו הצליח 

כל נגיעה ומפגש או מיזם שאנו אנשי תכנון ברשויות המקומיות והממשלתיות, אנשי מקצוע בכלל והקהל הרחב. 
 ולהשפיע. התרחבלממשיכים מקדמים מייצר סביבו מעגלים נוספים של השפעה ה

איתם רנות השונות והארגונים ראוי להוקיר ולציין את התמיכה החשובה שקיבלנו במהלך השנה האחרונה מהק
בה זכינו כארגון לאחר שנים רבות זו הייתה זריקת עידוד ומחוות אמון משמעותית  פעולה לאורך השנים. שיתפנו

 .מוצלחים פעולה פישיתושל 
 

יה יבתחום הבנמדינת ישראל ארוכה אותה עברה בפרספקטיבה של עשור לאחור ניתן לראות את כברת הדרך ה
 .עם הצלחות לא מעטות תפקיד מוביל ומשמעותילקח ארגוננו  בההירוקה והקיימות. כברת דרך 

את מספר דוגמאות. ראוי לציין של ארגוננו הטווח  למאמץ ארוךהמועצה וכדוגמא תרמה להן ההצלחות כחלק מ
קשיים, מלא בה מול נציגי הקבלנים הישיח הו תתחילתהליך שביה לתחום הקיימות. יהישג רתימת ענף הבנ

יחד ה ירוקה יבניות מובילואף ות בגאווה מיישמחברות קבלניות ויזמיות בה חדשה הססנות והתנגדויות למציאות 
 .יה בראיית קיימות ובטיחות מרשימהיאתרי בנ עם ניהול

והעיריות ברשויות התכנון הרחב  הידעהייתה שותפה המועצה היא קידום בסיס  דוגמא נוספת מהותית לה
יום אבן בסיס לאנשי המהווים הליווי תבע"ות ויצירת כלי עזר תכנונים  ,ותדרכהברחבי הארץ. המועצה בעזרת 

 עיר. תוכניות בניין באיכות מרכיבי ברשויות הצליחו להביא לתודעת תכנון ירוקה גבוהה ולקידום המקצוע 
 

כן מהעשירים והמקצועיים וידע ותמקור מהווה הארגון אנו צברה המועצה ניסיון רב, עשור למעלה מלאורך 
ארגונים חברות ומלכד . אנו ארגון שבמהותו פלטפורמה מקשרתכהיה מצע ואופי הארגון היה ותמיד י בתחום.

 מתחומים רבים וממגזרים שונים.



 
כל ב מעורבת בפעילות רב מגזריתמועצה שוטף את ארצנו ראוי וחשוב לציין שההיום, באקלים החברתי הסוער ה

 חלקי החברה הישראלית.
מוערך בקרב כל . ארגון היה והקיימות בישראלימוביל בתחום הבנהכיום כארגון  מוצבמארגוננו אני גאה לומר כי 

 הפועלים בתחומנו. םהגורמים והארגונים המקצועיי
, 360שכונה  :כגוןרבים אשר בנתה בעצמה ובשיתופי פעולה המועצה יכולה להיות גאה היום ולומר כי מיזמים 

מדד מראה מקום , יה ירוקה לתקינה מחייבתיהפיכת תקן הבנ, המודל לדירוג האנרגטיהקטלוג למוצרים ירוקים, 
מקדמת אותנו אנשי המקצוע ה תעודת ההצלחה של ארגוננוינם ומיזמים רבים אחרים שאנו עובדים עליהם ה

 .ואת אזרחי מדינת ישראל לעתיד טוב יותר
 

עבדנו יחדיו בהן שנים האחרונות על ה וועד המנהל של המועצהחברי ההערכה ליע ולהבברצוני להודות 
ולטל מילס החדש יו"ר הוועד  -שליטא חן לאדר'  .ויעדיה המועצהמטרות קידום כישורכם לו םמניסיונכתרמתם ו

שיחד עם צוות לתפקיד. אני סמוך ובטוח  םברכות בהיכנסכ -החדשה של המועצה תמנכ"לישמונתה זה עתה ל
 .את המועצה להישגים חדשים וחשוביםולדחוף צליחו לקדם המוטיבציה ת חדורהמועצה 

 
דיאלוג חזור לקיים נבחירתה של ממשלה חדשה עם י מלא תקווה כ אניבמבט קדימה ומתוך מודעות מלאה , 

מתווה ופתרונות לטיפול יצירת . חזון שיוביל לעשור הקרובבויעדים ברורים למדינת ישראל חזון הגדרת שמטרתו 
 בבעיית האקלים מולה מתמודדת מדינת ישראל והעולם כולו.

 
משיך להוביל ולייצר שינוי בעולמות ההשפעה בהם אנו חיים מתוך אחריות אישית, אחל לכולנו שנברצוני ל

בריא ואיכותי יצירת עתיד ונרתם לסביבנו  של שינוירבות אדוות עוד פעול ולייצור שנמשיך ל.  מקצועית וציבורית
 ,.ת הבאיםויותר לנו ולדור

 
 בברכה,

 
 אדר' אלון יצחקי


