
 
 

 

 חברות וחברים,

 

בכללותו. מיד הבנתי הבנייה הירוקה תחום  אתוהמועצה הישראלית לבנייה ירוקה  אתראשונה ל הכרתילפני שש שנים 

 ילדיי ולהתגאות במקום העבודה שלי ובעשייה.ביט בעיניי להלי  אפשרשימקום שמצאתי 

 

בכל תפקידי,  .לית תפעול והכשרות"סמנכבמהלך שש השנים האחרונות ביצעתי מספר תפקידים שהאחרון בהם היה 

 תמיד שאפתי לקדם את המועצה, להגדיל את מעגלי ההשפעה, לחזק את קהילת החברים ולתרום להובלת התחום

, הרחבנו את קהלי היעד והעמקנו בנושאים שונים מעולמות מספר ההכשרות הגדלנו אתבקרב אנשי מקצוע. כך, 

למידה  תחרויות, תכנית מנהיגות, סיורייזמנו , הקלאסיות כגון קורסים וסדנאותהכשרות מעבר ל התכנון והבנייה.

, רתמה את סל הפעילות הרחיבהחוצי מגזרים וסקטורים . האמונה שלי בשיתופי פעולה ועוד חו"למקצועיים בארץ וב

ה והוספנו ערך בתוך כך, חיזקנו את קהילת החברים של המועצ אנשי מקצוע נוספים לתחום ופרצה לקהלים חדשים.

לקדם את תחום הבנייה עבור הקהילה. כל זאת לא היה קורה ללא צוות העובדים המסור של המועצה שפועל  ללא לאות 

 .חשוב לקיום שלנו ושל ילדינו ואת ההשפעה שלהם על פליטות הפחמן, נושאים כההמרחב הציבורי הבנוי , הירוקה

 

יוצאים וגאה שאנו  נו שוב עד כמה המועצה עומדת על יסודות איתניםאנחנו מסיימים שנה מאתגרת במיוחד שהוכיחה ל

, לפנינו אתגרים כגון הטמעה מצפים לשנה משופעת בעשייהאנו  .חזקים ונחושים להמשיך במלאכתנו וזמתקופה 

לקידום בתי ספר בת יועם משרדי ממשלה, תחרוופורצי דרך מיזמים חדשים מוצלחת של התקנה לחיוב בנייה ירוקה, 

. כל זאת לצד המשך urban95 -והעירה העמקה בפרויקטים ברשויות מקומיות כגון אנרגיה,  תמאופסבנייה ירוקה ו

בשעה טובה, יש לנו ממשלה  בכל ההיבטים הקשורים בשילוב קיימות במרחב הבנוי בישראל.  , כלים ומדיניותידעפיתוח 

 חנו.חדשה וממשקים ושיתופי פעולה חדשים ומרגשים עומדים על פת

 

ליעל ביגון חן, המנכ"לית היוצאת ולאלון יצחקי, יו"ר הועד המתחלף על המסירות והעבודה הקשה לקידום  ברצוני להודות

לחן שליטא יו"ר הוועד בדרכנו. ברצוני להודות התחום, אתם חלק מהמשפחה ואני בטוחה שתמשיכו ללוות אותנו 

 פורצת דרך ומהנה לפחות כמו עד עכשיו ובטוחה שנגיע רחוק.אני מאחלת לנו עבודה משותפת פורה, המנהל הנכנס, 

 

 בברכה,

 טל מילס


