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הכנס השנתי השלישי של המועצה לבנייה ירוקה
זו השנה השלישית בה מובילה המועצה כנס מקצועי גדול .הכנס התקיים בתחילת ספטמבר במלון 'דיויד אינטרקונטיננטל' ,ובו השתתפו למעלה מ 1100-אנשי
מקצוע ,אנשי תעשייה ,מקבלי החלטות ,חוקרים וסטודנטים .הכנס השנה עסק בקידום הבנייה הירוקה ברמה הלאומית ,תוך התייחסות כוללת למרחב הבנוי,
לשכונות מקיימות ולפנים המבנה .הוא כלל כ 60-הרצאות של מיטב אנשי המקצוע והמומחים ולראשונה חולק לערוצים שונים :קיימות עירונית ,חידוש מבנים
קיימים ,תפעול ,תחזוקה ותפקוד מבנים ,יזמות נדל"נית ועסקית ,חדשנות באדריכלות ועיצוב ,חומרים וטכנולוגיה ,אדריכלות נוף בת קיימא וחדשנות בהוראת
הבנייה הירוקה באקדמיה .שורה של מקבלי החלטות ,מומחים ואנשי מקצוע הציגו את מיטב החידושים והמגמות בשוק הבנייה הירוקה בארץ ובעולם .הכנס השנה
אירח את השר להגנת הסביבה ,מר עמיר פרץ ואת שר הבינוי מר אורי אריאל וכלל הרצאות מעוררות השראה של האדריכל הנודע תומאס ראו והאדריכל פורץ
הדרך דן זוהר .מושב המליאה כלל פאנל ייחודי בו דנו בכירים מהמגזר הציבורי ,תעשיית המוצרים לבנייה ויזמים ,בדרכים לגשר על חסמים קיימים לקידום הבנייה
הירוקה ולהגדיל את שיתוף הפעולה ביניהם .במסגרת הכנס התקיים טקס חגיגי להכרזת זוכי התחרות "לגור ירוק בישראל" שהתקיימה בשיתוף קק"ל והמועצה.
במקום הראשון זכתה הצעה להקמת יחידת מגורים מודולרית מתועשת המאפשרת תכנון גמיש ביצירת המכלול האורבאני .ההצעה הזוכה תוקם בהמשך כמבנה
לדוגמה ,שיהיה פתוח לקהל הרחב ,ינדוד ברחבי הארץ ויביא לציבור הישראלי את בשורת הבנייה הירוקה .כמו כן התקיים מושב ארוחת צהריים שכלל  10דיונים
סביב שולחנות עגולים .הדיונים עסקו בזיהוי ובחינת החסמים לקידום בנייה ירוקה ותכנון מקיים ,והועלו אמצעים וכלים להסרתם.

פעילות בפרויקטים ופורומים מקצועיים
השתתפות בחבר השופטים של פרס מצוינות בבנייה של התאחדות בוני הארץ :נציגי המועצה היו חברים בצוות השופטים של פרס מצוינות בבנייה המוענק על ידי
התאחדות בוני הארץ לפרויקטים יוצאי דופן באיכותם .במסגרת זו ,התייחסות לאלמנטים של בנייה ירוקה היווה אחד הקריטריונים לקבלת הפרס.
השתתפות בפרויקטים ובפורומים מקצועיים :עובדי המועצה ליוו במהלך השנה פורומים ופרויקטים מקצועיים מגוונים כדוגמת פרויקט 'קיימות עירונית' ביוזמת
מכון ירושלים לחקר ישראל ,פרויקט 'ישראל עירוניות  '2050של עמותת מרחב' ,הפורום העירוני לבנייה ירוקה' של פורום ה 15-ועוד.

המועצה בתקשורת
גם השנה המשיכה המועצה במאמציה לקדם את הבנייה הירוקה באמצעות פעילות ענפה באמצעי התקשורת .פעילות זו כללה חשיפה בערוצי הטלוויזיה,
ברדיו ובאתרי חדשות וכלכלה מרכזיים באינטרנט והגדלת הפעילות ברשתות החברתיות .השנה פורסמו מאמרים מקצועיים וטורי דעה בעיתונות ובאתרי
אינטרנט מרכזיים וצוות המועצה וכמה מחברי המועצה התראיינו בכלי תקשורת שונים .כמו כן ,בגיליון מיוחד שיצא לקראת הכנס השנתי של המועצה בשיתוף
עיתון "הארץ" והופץ לכל מנויי העיתון פורסמו מגוון כתבות תוכן מקצועיות .באפריל  2014זכתה המועצה הישראלית לבנייה ירוקה במענק גוגל אדוורדס
למלכ"רים .מענק זה כלל תקציב שנתי של כחצי מיליון ש"ח לקידום ממומן בגוגל .במהלך השנה נעשתה פעילות ענפה בקידום ממומן לצורך הגברת המודעות
לבנייה ירוקה בקרב הקהל הרחב .מספר הכניסות לאתר המועצה הישראלית לבנייה ירוקה הוכפל ועומד כיום על כ 12,000-כניסות חודשיות .בנוסף השנה
נמשכה ההפצה של הניוזלטר החודשי לרשימת תפוצה בת למעלה משמונת אלפים איש ,ובשנת  2015מתוכנן שדרוג משמעותי של אתר הבית של המועצה.

מבט ל2015-
שנת  2015צפויה להיות שנה מרגשת ומלאה בפעילות מגוונת .השנה אנו מתכוונים להעמיק את הפעילות שלנו בניסיון לקדם מרחב בנוי איכותי יותר וזאת
באמצעות פיתוח כלי מדידה ) (Rating Toolלשכונות מקיימות .בנוסף אנו נמשיך לפעול להעמקת הידע המחקרי בנושא הבנייה הירוקה ובין השאר נקדם השנה
מחקרים בנושא עלויות בנייה ירוקה בפרויקטים של שיפוץ במסגרת תמ"א  ,38בחינת מודלים שונים למבנים מאופסי אנרגיה ,היתכנותם והתאמתם ליישום בישראל,
נבחן כלים ואמצעים מתוך תחום הכלכלה ההתנהגותית אותם ניתן ליישם לקידום הבנייה הירוקה בישראל ,ונכתוב מקרי מבחן חדשים .בית הספר לבנייה ירוקה
צפוי להשיק שלוש סדנאות מקצועיות נוספות שנמצאות בפיתוח ,קורס חדש בנושא עיצוב פנים מקיים ,וסיור חדש לאנשי מקצוע ללונדון הירוקה והמתחדשת.
בנוסף מתוכננים קורס חדש ביסודות הבנייה הירוקה ,קורס שמתרכז בתהליכי ייצור מקומיים מקיימים ומיזם משותף חדש עם המשרד להגנת הסביבה שיוצא לדרך
עם פוקוס על קהילת האדריכלים .השנה גם צפוי צירוף של המגזר הערבי לקהילה שחושבת ובונה ירוק ומאמץ משמעותי בקרב המוסדות האקדמיים השונים
בהטמעת פרקטיקות מקיימות בתחומי הלמידה הרלוונטיים .השנה שמנו לנו למטרה גם להרחיב את מעגלי הפצת הידע באמצעות פנייה לקהל הרחב באופן ישיר.
הפניה תיעשה בין השאר באמצעות אתר האינטרנט של המועצה אשר מתוכנן לעבור שדרוג משמעותי ,יחד עם הרחבה ופיתוח של קטלוג המוצרים לבנייה ירוקה.

