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כנס בניה ירוקה  
-

ירוק ואיכותי

ד"עו, קגן–אלי כהן ' אינג
מנהל אגף איכות והסמכה
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בתחרותמנצחים -מובילים באיכות 

Our Vision: To Enhance Both Global Competitiveness of our 
Services, with our Uncompromised Quality and Integrity.
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כלכלה ירוקה בצמיחה עקבית

(1012)היקף מסחר  במוצרים סביבתיים הנו כטריליון דולר •

.ובצמיחה עקבית

, 2013מיליארד דולר מוצרים סביבתיים ב 106יצוא :  ב"ארה•

(USTRנתוני ).8%תוך צמיחה שנתית של 

לרבות  , צמיחת הכלכלה הסביבתית תלויה במשתנים רבים•

.ל"מכסי מגן והסכמי סחר בינ
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כלכלה ירוקה בצמיחה עקבית

:ובישראל •

עובדים22,000כ הקלינטקמועסקים בתעשיות •

ל'רייצ)עובדים 60,000פוטנציאל ההעסקה למעלה מ •

"(כלכלת המחר", שלום-ברנר

ניתן להעסיק –[ הפיכתם לירוקים]הורקת מבנים •

מרכז מקרו לכלכלה , נתנזוןר רובי "ד)עובדים 50,000בנושא זה כ 

(מדינית

?ייצוא סחורות ירוקות •
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סביבתי-ניצול משאבים לתכנון כלכלי 
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:לכבוד השר החדש 
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מבולבל  הציבור 

איזהו המוצר הירוק  

http://www.93fm.co.il/?attachment_id=48597
http://www.93fm.co.il/?attachment_id=48597
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1-ירוק ואיכותי 

[מוצרים ירוקים]להמשיך באישור מוצרים ותהליכים ברי קיימא •

ל בנושא"אימוץ תקינה בינ•

עלול להיות מטעה ואף לא  , מה שאינו מדיד ואינו ניתן לבדיקה•

אמיתי

.יש לקבע מדיניות מחייבת לטווח ארוך•

"העדפה מתקנת"ו" טובים"לרגולטוריתהקלה •



8

2-ירוק ואיכותי 

בעבר היו הצלחות משמעותיות בתחומים  , גאווה ישראלית•

:  סביבתיים

טיהור, התפלה, חיסכון–מים •

שפכיםמיחזור•

(פרח מוגן)שמירה על החי והצומח •

אנרגיה סולארית בארץ ובעולם•
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3-ירוק ואיכותי 

:כל שנדרש הוא , שאנו מסוגלים לחולל שינוי–מכאן 

,  מענקי פיתוח, מיסוי מופחת–תמיכת הרשויות •

נקודות זכות ל מיניהן

ארגונים שייקחו על עצמם את הזינוק קדימה  –יזמות •

,  לירוק–

"  לא ניתן"להתנתק מכבלי ה–גמישות מחשבתית •

....פ "והאסור ע

המצאתיתהאנשים בעלי החשיבה -ואתם •
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מכון תקנים מקדם ומוביל סביבתי

:  מכון התקנים מתחייב לעזור ולקדם על ידי

לתיווי  –14024ISOובדרך הסמכה לתקן  ]GENחבר בארגון •

[סביבתי

מקדם ומסמיך בנייה ירוקה•

מקדם ומעניק תו ירוק למוצרים•

מוסמך אימות פליטות גז יחממה •

מרכז הדרכה•

ניהול מערכות אנרגיה•

הסמכת בודקי קרינה•

הסמכת ממוני אנרגיה•

התייעלות אנרגטית•

קורס מלווי בנייה ירוקה•


