
מגזר הבנייה אחראי יותר מכל גורם אחר לצריכה של משאבים, כמו - חומרי 
גלם, אנרגיה, מים, קרקעות, וליצירת פסולת. המרחב הבנוי צורך כשליש מכמות 
האנרגיה העולמית ובעל התרומה המשמעותית ביותר לתופעת ההתחממות 
הגלובלית. בהשוואה למגזרים אחרים )למשל- תחבורה, פסולת ומים( מדובר 
במגזר בעל האחריות לכמות פליטות גזי חממה הגבוהה ביותר, הנעה בין 
50%-30% מכמות הפליטות העולמית. בראייה הכוללת למרחב הבנוי אחריות 
למכלול של מורכבויות כלכליות - סביבתיות - חברתיות, כאשר תרומת 
המבנה נעה לאורך כל ציר חייו - משלבי הבניה, האכלוס ובתום חייו. בהתחשב 
בעובדה כי מרבית זמננו אנו מבלים בתוך המרחב הבנוי ובהינתן אורך חייו 
הממושך של מבנה, ברורה החשיבות בשינוי תפיסתי מהותי של האופן בו 
אנו מתכננים, יוצרים ומפתחים את המרחב הבנוי. התמודדות עם האתגרים 
הסביבתיים- כלכליים - חברתיים הניצבים בפנינו מחייבת פתרון הכולל את 
אותם האמצעים שיצרו את הבעיה מלכתחילה, ולשם כך ליישם עקרונות של 

בנייה מקיימת על המרחב הבנוי הקיים כמו גם המערך העתידי.
מתוך אותה ההבנה נולד הצורך בשינוי התפיסתי והפרגמאטי במגזר הבנייה 
העולמי ולשם כך הוקמה המועצה העולמית לבנייה ירוקה ומועצות לאומיות 
לבנייה ירוקה ברחבי העולם. מטרת המועצות לבנייה ירוקה אחת היא- 
להוות גוף מוביל בעולם לקידום תחום הבנייה הירוקה והמקיימת. המועצה 
הישראלית לבנייה ירוקה )ILGBC( הינה נציגתה הישראלית של המועצה 
העולמית לבנייה ירוקה ומטרתה זהה למטרות העל - קידום מרחב בנוי מקיים 

במדינת ישראל.   
המועצה הישראלית לבניה ירוקה הוקמה, כאמור, במטרה לתת מענה מקומי 
לסוגיה כלל עולמית ולפעול למען יצירתה של סביבה בנויה בת קיימא בישראל. 
זאת באמצעות הקמת פלטפורמה לשינוי המבוססת על קואליציה רחבה של 
כלל השותפים לעיצוב, ייזום, אישור והשימוש במרחב הבנוי. תכנית העבודה 
של המועצה מבוססת על מגוון ערוצי פעילות, בין השאר - קידום ופיתוח כלי 
מדידה לבנייה ירוקה ושאר כלים מקצועיים; פיתוח והעברת מתודות, הכשרות 
וכלים לימודיים;  פיתוח קווים מנחים לפעילויות תכנוניות ראויות לדוגמא; פיתוח 
וקידום יצירת דוגמאות איכותיות מקומיות; ייזום וקידום רגולציה בתחום, כולל 
מענה בתחום התמריצים; הובלות מחקרים עצמאיים לפיתוח הפרקטיקה 
יצירת מומחיות מקצועית מקומית רחבה המותאמת לסטנדרטים  בתחום; 
ויצירת מרכז ידע ומומחיות אשר  בינלאומיים; העלאת המודעות הציבורית 
יהווה מקום מפגש לשיח, דיון וביקורת בנושא. הפעילות נעשית תוך שיתוף 
פעולה והתעדכנות מתמדת עם המועצות לבנייה ירוקה ברחבי העולם ושאר 

שחקנים בזירה הבינלאומית. 
המועצה הישראלית נוסדה על בסיס המודל העולמי של המועצה העולמית 
לבניה ירוקה, ה- WGBC - World Green Building Council. גוף 
זה נוסד בשנת 1998, ביוזמת דיויד גוטפריד, מייסד המועצה האמריקאית 
לבניה ירוקה)USGBC(. מטרת המועצה העולמית להוות גוף מאחד ומתאם 
בין כלל המועצות הלאומיות לבניה ירוקה ולספק פלטפורמה עולמית מאוזנת 
ומשולבת אשר תשרת, תפתח ותשתף פעולה עם עבודתן של המועצות בעולם. 
תחת המועצה העולמית, המועצות הלאומיות פועלות מתוך בסיס ערכים ואופי 
פעולה זהים, תוך התאמות לייחוד המקומי של כל מדינה ומדינה. 15 מדינות 
חברות מלאות במועצה העולמית- אוסטרליה, קנדה, הודו, יפן, מקסיקו, ניו-

זילנד, טייוואן, איחוד האמירויות, גרמניה, אנגליה, ארה”ב, ברזיל, דרום אפריקה, 
רומניה וקולומביה. בעוד כ-50 מדינות מצויות בשלבי הצטרפות שונים, וביניהן 

מועצות שבהקמה, כגון- טורקיה, הונגריה, ספרד, איטליה ופורטוגל. 
המועצה הישראלית לבניה ירוקה הוקמה בראשית שנת 2007, כמוסד ללא 
מטרות רווח ובו חברים באופן ייחודי התעשייה, גורמי ממשל והאקדמיה לצד 
ארגונים מקצועיים וסביבתיים מובילים. תוך זמן קצר זכתה המועצה לתמיכה 
בין-מגזרית נרחבת וזאת בשל הייחוד בתפיסה אותה היא מייצגת, כמו גם 
הצורך העז הקיים להנעה וקידום של התחום בעת הזאת. כוחה של המועצה 

ב”ביחד”- בכך שמהווה פלטפורמה המייצגת את כלל הסקטורים הקשורים 
לבנייה, פיתוח ותשתיות המרחב הבנוי. רק מתוך שותפות של כלל בעלי העניין 
ניתן יהיה ליצור שינוי אמיתי ומהותי בשוק הבנייה בישראל. מתוך רציונל זה 
נבנו המועצות בעולם, כאשר הניסיון מוכיח את כוחן ויכולתן ביצירת השינוי 
התפיסתי והמעשי. המועצה מאמינה כי אותו הרציונל תקף שבעתיים באשר 

למדינת ישראל.  
במשך השנתיים הראשונות עמלו חברי צוות ההקמה על יצירת תכנית עבודה 
איכותית ובלתי מתפשרת הכוללת גיוס כלל המגזרים, יצירת תוכנית אמינה 
העומדת בסטנדרטים עולמיים והכנת תכנית עסקית בת השגה. בשל כך זכתה 
)Emerging Council(של  המועצה להכרה והכרזתה כ”חברה בהקמה” 
המועצה העולמית לבניה ירוקה. בתחילת שנת 2009 החלה המועצה לפעול 
על פי המודל הבין מגזרי אותו היא מקדמת באמצעות החברים המייסדים 
המרכיבים אותה. המועצה מקיימת התכנסות קבועה של הוועד המייסד על 
שלל הארגונים החברים בו, של חמש הוועדות הקבועות וצוותי המשנה השונים. 
בין השאר המועצה הובילה ימי עיון וסדרת הרצאות, מוציאה בימים אלו מחקר 
יוצגה במשלחת הארגונים  ירוקה,  משווה מקיף בנושא כלי מדידה לבנייה 
שיצאה לוועידת האקלים בקופנהגן, מוציאה ויוזמת מחקרים ומאמרי דעה, 
לוקחת חלק בוועדות שונות, ימי עיון, כנסים ואירועים בארץ ובעולם, יוזמת 
ניוזלטר חודשי הסוקר נושאים  קורסים מקצועיים ופעילויות, מוציאה לאור 
ירוקה מהארץ ומהעולם, מובילה מהלך שכוונתו העלאת  הקשורים לבניה 

המודעות ועידוד בנייה ירוקה בארץ ועוד.  
ייעודית לארגונים  כחלק מתפישת העולם הבינלאומית, החברות במועצה 
ואיננה מכוונות לאנשים פרטיים. מתוך המודל של איזון בין-מגזרי, החברים 
כוללים גופים מהמגזר הפרטי, כגון: משרדי אדריכלים, מעצבים, קבלנים, 
יזמים, מהנדסים, מתווכים, בנקאים, יצרנים, משווקים, לצד נציגי המגזר 
הציבורי: הממשל הלאומי והמקומי, ארגונים מקצועיים בתחומים הרלוונטיים, 
כמו: ארגוני קבלנים, מתכננים, אדריכלים, מוסדות מחקר ואקדמיה, וארגונים 

ללא מטרות רווח בתחום הסביבתי-חברתי.  
ארגונים מובילים במדינה הכירו בחשיבות ובצורך להניע שינוי בתחום הבנייה 
בישראל מתוך קואליציה רחבה והצטרפו לשורות החברים המייסדים של 
המועצה. רשימת החברים המייסדים של המועצה כוללת: המגזר הפרטי- חברת 
שיכון ובינוי, גלובל ישראל, אינטרפייס, אזימוט, יהודה יצוא יבוא בע”מ, משרד 
אדריכלים יסקי מור סיון, חברת שבא וקבוצת חנן מור; ארגונים מקצועיים- 
התאחדות הקבלנים והבונים בישראל, מכון התקנים הישראלי, העמותה 
הישראלית לייזום בניה ירוקה ובת קיימא, האיגוד הישראלי של אדריכלי נוף, 
איגוד המתכננים בישראל; מגזר ממשלתי - משרד הבינוי והשיכון, משרד 
הפנים, המשרד להגנת הסביבה, פורום ה-15, עיריית תל אביב-יפו; אקדמיה 
- בצלאל, בית הספר ללימודי הסביבה ע”ש פורטר - אוניברסיטת תל אביב, 
אוניברסיטת בן גוריון; ארגונים סביבתיים– אדם טבע ודין, מרכז השל. בנוסף 
לשורת ארגונים מובילה זו חברה המועצה עם ארגונים נוספים עימם היא 
מקיימת קשרי שותפות פעילים, כגון: משרד עו”ד בויאר רויזן אור שפרנט 

ושות’, לשכת הסחר אמריקה - ישראל, ארגון חיים וסביבה. 
המועצה מצויה כיום בעיצומה של תקופת הייסוד, אשר תמשך עד תחילת 
שנת 2011 ובמהלכה ממשיכה לגייס ארגונים וחברות השואפות להנהיג שינוי 
בקהיליית הבניה בישראל ולהיות מעורבות אישית בהשגת מטרות אלו. המגוון 
והאיכות של החברים המייסדים מהווה כח מניע משמעותי לקידום התחום 
תוך שימוש בפוטנציאליים הקיימים יחד עם הסרת החסמים המהותיים 
הקיימים כיום. בתום תקופה זו המועצה תיפתח לכלל הארגונים  אשר ירצו 
להיות שותפים פעילים לשינוי תפישת העולם ודרך הפעולה של תחום הבניה 
בישראל. כל זאת למען הגשמת החזון של קידום בנייה ירוקה, בריאה ובת 
קיימא בישראל תוך יצירת שינוי חברתי ותרבותי אשר ישרת את הדור שלנו 

והדורות הבאים.
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