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גליה-" מילים לפרידה"

!מילה טובה 





קהילה יקרה

20:30בשעה 4.1.21ביום שני 

ר יעל גבעון כהן  "נקיים פגישת זום עם ד

(פנימאית)

תושבת ההרחבה בנושא החיסון לקורונה  

.ולמה חשוב להתחסן

ליעל הרבה ניסיון בתחום והיא תשיב על  

.שאלות לכל המתלבטים והמהססים

מומלץ להפנות אליה שאלות מראש כדי  

.שתתייחס במהלך ההרצאה

30.12]מודה ליעל על היוזמה המבורכת

שלום לכולם אנחנו רוצים להזכיר  

ולבקש מכולם לדווח על כניסה לבידוד 

.  לצורך מעקב ושליטה

איסוף של מידע זה יכול לעזור לנו בעת  

.מקרה הדבקה וקבלת החלטות

לענבל לואיס ואליי, ניתן לדווח למרפאה

.  נשמח מאוד לשיתוף פעולה מלא

!בברכת בריאות טובה

צח״יאליאן צוות 



מתחסנים





...משפצים...משפצים

יהפכו  , שורת קוביות שהיו ששה חדרים

.לאחר השיפוץ לשלוש דירות 

.ומיועדות לפתרון צרכי דיור בדביר







!חברה עם היסטוריה

��1987איסוף ירקות 

שתפו אותנו-מהתקופהוזכרונותאם גם לכם יש סיפורים 

משרת גם את  1400אלטודולב 

!תעשיית הדייג

חברת פירות ים גדולה משתמשת  

.להעברת רשתות דייגבאלטו

:  לחצו כאןהאלטולמידע נוסף על 

https://www.dolav.com/he
/product/alto1400/

https://www.dolav.com/he/product/alto1400/




"נעים להכיר"
מדור להכרות  

(מוזמנים לפנות ולהצטרף למדור ) 

: והפעם 

נעים להכיר את יהודית אילת אוזן

שעסקה בטיפול  , עובדת סוציאלית

.  בנשים במעגל הזנות

פרשה לגמלאות לפני כשנה 

.במקביל למעבר לדביר



.ספרי על עצמך כדי שנכיר אותך יותר טוב

עובדת סוציאלית63שמי יהודית אילת אוזן בת 

פרשתי לגמלאות לפני כשנה במקביל למעבר לדביר

כך שהשנה האחרונה הייתה מאתגרת ומלאת שינויים

.מהו התחום שבו עבדת

כל חיי המקצועיים  היו בתחום נערות ונשים התפקיד האחרון  

.היה  בנושא טיפול בנשים במעגל הזנות

המרכז לתמיכה וטיפול בנשים  "  בשבילך"הקמתי וניהלתי את 

.שנים10בזנות  

י עיריית באר שבע "התכנית היא  של משרד הרווחה והופעלה ע

.כחלק מתכנית לאומית למיגור הזנות. "יחדיו"ועמותת 

בנם של שאול ויהודית  , הצטרפה ובנתה את ביתה  בדביר ביחד עם יובל, אילת אוזןיהודית 

.  אילת

.להכיר לכולנו אותה, חשבתי לנכון

כוון שאני מאמינה שמאחורי כל אדם מסתתר ספור  

.וכדי להכיר את הספור המיוחד שהיא מספרת לנו, וכדי לקרב אותה לקהילתנו

.  בסוף גם הבנתי את אפשרויות הרבות שלנו כבני אדם וכקהילה לעזור ולתת 

רחל חלפי/ שיר ליום ראשון 

ה ְלַעכֵּל ַאִני ַעַדִין ִמְתַקשָּ

ר ל ַחלֹון מּואָּ י כֹּ ַאחֹורֵּ ֶשמֵּ

ר ִסּפּור ַחִיים ִמְסַתתֵּ

חֹות ֹּא ּפָּ ל

מֹּק עָּ

ִמֶשִלי

שיר ליום ראשון-הפייסבוקמתוך 



מה את יודעת לספר מה עיסוק וההכרות שלך בו

נקודת המוצא היא שנשים בזנות חוות מצוקה קשה ופגיעות  

.  קשה ומסוכנת

לזנות  מוסללותנשים לא בוחרות בזנות אלא , לתפיסתי

פגיעות  : כמעט תמיד נמצא ברקע חייהן.  עקב נסיבות חיים

ערך עצמי ירוד  , עוני, משפחה לא מתפקדת, מצוקה, מיניות

.  'וכושוליות  

המפגש עם אישה בזנות הוא קשה אנחנו נראה לעיתים  

.קרובות התמכרות

ההתמכרות מאפשרת את הזנות כי קשה לחיות חיי זנות  

ללא אלחוש כלשהו ולעיתים הזנות מתקיימת כדי לממן את  

.ההתמכרות 

,  תחושת ניכור,  בעיות בשיניים  ייאוש, אנחנו נראה הזנחה

הומלסיות פיזית ורגשית בידוד  , העדר קורת גג, לחלקן

.חוסר אמון באנשים ועוד יותר בממסד

בריאותן לקויה פיזית ונפשית  , הן  ללא כל מקורות תמיכה

...ועוד

eincyclopedia.orgאיןציקלופדיה–אמנות : מתוך



איך נותנים עזרה ותמיכה

נותנת מענים לנשים על כל רצף הזנות מזנות  "  בשבילך"

.  רחוב עד לזנות דיסקרטית

והיא פוגענית וטראומטית וזו ההזדמנות  זנות היא זנות 

זנות בדירות או ), להפריך את המיתוס שזנות דיסקרטית

היא בשליטה נקייה או פחות  , (המושג המכובס נערת ליווי

.פוגענית לנשים

בזנות רחוב חסרות קורת הגג פתחנו דירת חירום 

מתן  ,  ארוחות חמות,  מקלחת,  מיטה,  שאפשרה קורת גג

.תמיכה וליווי טיפולי ,  מענים רפואיים

קורת גג  ,  מעבר לעניין ההומני עומדת תקווה שקשר מיטיב

.  ובסיס איתן יפיחו בנשים מוטיבציה ותקווה לשינוי

כמובן שהשלב הראשוני הוא יציאה לגמילה שרק אחריה  

יכול להתחיל תהליך טיפולי שיקומי

,  נחלת הכלל, [1]-לוטרק-מאת אנרי דה טולוז
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109

489



?  אנשים טובים? הרשות? מי תומך בפעילות שלכם המדינה

אך גם ניתנו מענים לנשים שנמצאות  , ל מיועד לנשים מכורות"המענה הנ

אלא לטיפול ליווי  ,  ברמת תפקוד יותר גבוהה ואינן זקוקות לכל המעטפת הזו

.ושיקום

העבודה עם נשים בזנות היא ברמת חשיפה גבוהה לכאב מצוקה וחוסר אונים  

חווינו לצערי גם לא . דבר המשפיע על הצוות  החווה  טראומטיזציה משנית

מעט מוות של נשים מטופלות בעקבות הפגיעה בבריאותן שהסמים גורמים או  

.ממנת יתר בשל החשיפה הקשה הזו יש צורך לתחזק את הצוות ולתמוך בו

?הבחירה שלך בתחום זה

.הייתה בשבילי בחירה טבעית

כל אישה  . המשך טבעי לטיפול בנערות"  סיבוב מאסף"חשתי שאני עושה 

.בזנות היא ילדה ונערה שהופקרה או הוזנחה או לא טופלה

העבודה היא אינטנסיבית סיזיפית מסביב לשעון עם הרבה תסכול כאב עם  

.  התקדמות ונסיגות רבות

יש לך בקשה או הצעות  , איך אנחנו כבודדים או כחברה יכולים להושיט יד

?ספציפיות לתת לנו כדי לסייע

עמותה שהיא  " לא עומדות מנגד"במהלך העבודה הסתייענו בעמותת 

היא הקימה את  נעמה גולדברג למעשה חזון של אישה מופלאה בשם 

העמותה מסייעת איפה שמרכזי  . העמותה המבוססת על מתנדבים ומתנדבות

.  הסיוע לא יכולים לסייע העמותה מסייעת לאשה בכל שלב בו היא נמצאת

והיא מסייעת בכל תחומי חייהן של הנשיםלעמותה פרויקטים רבים 

ויקיפדיה: מתוך 



ביגוד , ריהוט והצטיידות דירות, בישולים, שליחת סלי מזון 

לא צריך תרומות באופן כללי אלא רק אם יש ביקוש  )לשורדות 

(.ספציפי

״את לא לבד״ פרויקט 

הפרויקט  )קשר פרונטלי עם נשים בזנות לצורך תמיכה חברית 

,  טיפולי שיניים מלאים( מלווה בהדרכה למתאימות

Lo-omdot.com: תמיד צריך זה הלינק-תרומות כספיות

: בנוגע להתנדבות

רכזות לפרויקט הצטיידות  ,מבשלות: מחפשות כל הזמן

–רכזות פניות : והכי חשובמלוות ל ״את לא לבד״ ,  דירות
,מי שבקשר עם השורדות ומנהלות את הבקשות שלהן

זה בכל הקשור ללא עומדות מנגד בה  , (זה דורש חוסן נפשי)

נעזרנו רבות והתנדבות והתגייסות לעמותה מבורכת ומספקת  

.מאוד
1881-1878, (פרט" )הפרודיה האנושית", רֹוְּפסּפִליסיין



על אף הסיזיפיות המתוארת החלק המתגמל בעבודה עם נשים 

עבודה על  הקשר  -למעשה זהו בסיס העבודה.  עמןהוא הקשר 

עם הנשים קשר הוא המקום הכי  פגוע ולכן קשר הוא הבסיס  

.לשיקום וטיפול

אני מאמינה מאוד באהבה חמלה וקשר ובהחלט ש סיפורי הצלחה  

עובדות  , לא מעטים של נשים שיצאו ממעגל הזנות לומדות

.יש נשים שסיימו לימודים אקדמיים, בעבודות נורמטיביות

: יש אישה שתמיד אמרה לי

".  נולדתי זונה ואשאר זונה  אני לא מסוגלת לעשות שום דבר אחר"

אך הצליחה לעשות שינוי ואף  התקדמה בעבודה לעמדה ניהולית  

.די בכירה

:בנימה אישית

.כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא

הפרידה מהעבודה הכה משמעותית עם מעורבות אישית ורגשית  

.כל כך גדולה היא קשה ואין יום שאיני מתגעגעת לנשים

בשבוע שעבר היה לי יום הולדת וקיבלתי הודעה עם מסר מאחת  

הנשים שעדיין נמצאת עמוק בזנות ובחיי רחוב שהיא זוכרת את יום 

הולדתי ומברכת אותי כי עברנו הרבה דברים יחד

!כ מרגש ועוצמתי "זה כ

:הווצאפמתוך 

כמי שעסקה בטיפול בנושא הזנות  : יהודית אילת

הקמתי וניהלתי בבאר שבע  עד לפני שנה את  

התכנית לטיפול בנשים בזנות חייבת לומר שנעזרנו  

.  המון בעמותת לא עומדות מנגד

זו עמותה מדהימה עוזרת לשורדים ושורדות זנות  

.בכל כך הרבה דרכים

אני לא בטוחה שיכולנו להסתדר ללא הסיוע  

באמת עמותה ראויה ומרגשת. והתמיכה שלהן

איזה כייף שהגבת יהודית : מזורבקוןהגר 

תודה לכל מי שיש בה יכולת ונכונות . המדהימה

שלא לעמוד מנגד



״לא עומדות מנגד״  

המסייעת לנשים במעגל  , היא עמותה רשומה

העמותה מנהלת ומפעילה באמצעות קבוצת  . הזנות

, קהילה של אלפי מתנדבות בכל הארץפייסבוק

.רגשי וחומרי לשורדות זנות, המעניקות סיוע מעשי

הקהילה מהווה מרחב לנשים הנמצאות או היו  

להשמיע את קולן הייחודי ולהיתמך  , במעגל הזנות

.בתוך הקהילה או מחוצה לה

הקהילה שלנו מונה עשרות אלפי חברות וחברים 

.ומשמשת כגשר בין נשים מתנדבות לשורדות זנות



?יודעת לבשל, שלום לך מהממת
.מיטיב ומחזק, מחפשת מתנדבות הנכונות לבשל לנשים שורדות זנות אוכל ביתי, "לא עומדות מנגד"עמותת 

.לא עומדות מנגד מסייעת לנשים במעגל הזנות להתמודד עם קשיי היום יום ומושיטה להן יד בעזרת מתנדבות מסורות בכל רחבי הארץ

.שהוא חוסר הידיעה מניין תגיע הארוחה הבאה, אחד הקשיים העיקריים העולים הוא החוסר בביטחון תזונתי

:  ממש עכשיו פרויקט בישול חדש יוצא לדרך

ומדי  , התרחב לכל רחבי הארץ, שהתחיל מפרויקט קטן וצנוע בבאר שבע, של העמותה״מבשלות לך״ אקספרס פרויקט -מבשלות לך

.שבוע עשרות שורדות מקבלות אוכל מבושל המזין את הלב והבטן

או בשורדות שנשארו  , נתקלנו לא מעט פעמים בשורדות שלא אכלו ימים שלמים כי התביישו לפנות או לבקש, בשנה בה הפרויקט קיים

.ואקוטי באוכלמיידיוהיה צורך , עם מקרר ריק לחלוטין ללא כל דרך להשיג לעצמן ולילדיהן מזון

בו נשים מרחבי הארץ יתנדבו לבשל לשורדת הסובלת מחוסר בטחון תזונתי  , על מנת לענות על צורך זה אנחנו מקימות פרויקט חדש

.חמור בהתראה קצרה

.  ולהביא אותו אל פתח ביתןבאיזורןלשם כך אנחנו זקוקות למתנדבות הנכונות לבשל לשורדת המתגוררת 

?איך נעשה התאום

שורדת הזקוקה לאוכל נבדוק באיזורךלחצי שבוע לבחירתך במהלכו במידה ותהיה " כוננית"בתאום מראש תשובצי כ, לכחודשייםאחת 

ולא מהרגע  , בהתראה של כמה שעות כמובן)ולהביא אותו אל פתח ביתה , איתך האם את יכולה לבשל מנת אוכל עבורה לאותו היום

(.ולא יותר מפעם אחת בכל כוננות, להרגע

?  איך נרשמות לפרויקט

ממלאות פרטים בטופס הבא

https://bit.ly/3rmUsBH

️❤הנאה מובטחת 

https://bit.ly/3rmUsBH


-ב' הארץ'הפגנה בפתח בית 

על רקע האשמות  2007

בנוגע לפרסום שירותי מין  

זמן קצר לאחר מכן . בעיתון

.הופסקו בעיתון פרסומים אלה
- Jonathan Klingerמאת 

https://www.flickr.com/photos/jon
klinger/1141912757/, CC BY-SA 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w

/index.php?curid=25128596



( (A whore like me:באנגלית)זונה כמוני

על  ונכתבשבוים2019משנתישראליסרט תיעודיהוא

.  שגם ערכו את התחקיר, יעישושרון יעל שחרידי

ובבכורה  , דוקאביבהסרט הוקרן בבכורה ארצית בפסטיבל

.דוקו yesטלוויזיונית בערוץ

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/Yes_%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%95


יעיששיצרה את הסרט יחד עם שרון Yael Shacharשל הפייסבוקפוסט מתוך 

·21:49-בבדצמבר Ayelet Dayan23נכתב על ידי 
.ביום כזה ראוי שאחרוג ממנהגי ואפרסם פוסט אישי

ראית את הסרט  -הייתה לפני בערך שנה כשסיפרתי לאנשים שאני מצטרפת ל המטה למאבק בסחר בנשים ובזנות אחת התגובות שחזרה על עצמה 
Chilla-אז ראיתי והתרגשתי וכעסתי על המדינה וכמו כולם התאהבתי בצ׳ילה עזרא   ? whore like meזונה כמוני Ezra.

Nitzanואחכאיתור וטיפול במחלות מין -ילה פגשתי בפעם הראשונה כשהייתי עוד בחפיפה במסדרון של מרפאת לוינסקי 'את צ Kahana
מייצגת אותה בפרו בונו ושצריכות לעקוב Herzog Fox & Neemanהנהדרת מ  Hen Tiroshילה 'חפפה אותנו קצת לעומק על הסיפור ואמרה שלמזלה של צ

.אחרי המקרה
.ואני קיבלנו שיחת טלפון מחן שסיפרה שאנחנו מתקרבות לרגעי הכרעה ושצריך לגייס מאמצים Or Abuכ "כמה חודשים אח

Chen Shopenותודה ל)בקשת ידיד שבאופן תקדימי התקבלה , הפעלת לחץ ציבורי, הפגנה, קמפיין מיילים, מכתבים רשמיים-מאותו רגע נכנסנו לסחרור 
Ori Keidarו Louiz, חן-אבל גם זכות להכיר קבוצה מדהימה של נשים , דיון בבית הדין והרבה מתח ועצבים ,( Green Yael Shachar Sharon Yaish

.ילה ופעלה יחד עבור המטרה'ועוד רבות אחרות שהתקבצה סביב צ

ילה 'כשצ, לא ידענו את נפשנו מאושר!! ילה זכאית למעמד קבע בישראל'פסק דין שקובע שצ! ואז לפני שבועיים הלב שלנו התפוצץ

אבל האושר הזה החזיק רק שעות ספורות עד שהגיעה הבקשה של רשות האוכלוסין וההגירה לעכב את  . התקשרה שתינו לא הצלחנו למצוא את המילים
Meravדיון בכנסת עם , עוד קמפיין מיילים, לחץ ציבורי: ואז שוב סחרור. ביצוע פסק הדין כי הם שוקלים לערער Michaeliמרב מיכאלי

Yorai-להב הרצנו ויוראי Lahav Hertzanuושוב מתח ועצבים.

ילה תקבל את המעמד לו היא זכאית בזכות ולא בחסד וגם  'צ. הם החליטו לא להגיש ערעור. נגמר. היום אחרי הצהריים התבשרנו שזהו

.קצת שקט ויציבות

.ילה נשארת איתנו בישראל'לנצח אהיה אסירת תודה שיצא לי לקחת בו חלק ואולי אפילו לתרום קצת לכך שצ, זה היה מסע מרתק
Noa Diamondותודה אישית ל. נתן לנו גב וכוח וסייע למאבק, שיתף פוסט, שלח מייל, התקשר, תודה לכל מי שתמך

.  שתמיד הייתה זמינה להתייעצות ותמיד היה לה טיפ מנצח

.על האור והתקווה שאת מפיצה, על כמה שאת מלמדת אותנו, על מה שאת נותנת לנו, על מי שאת-ילה 'תודה לך צ-הכלומעל 

https://www.facebook.com/ayelet.dayan.37?__cft__%5b0%5d=AZVzv6T9y8WXIaIfsDlpmvCGfoN92yw9DvNRn-kD3hvQo3hwnznMrJq9A56qU_qfhIsU6ENOYl2sbcZ9V_Fi9vkAYdL4dpLlgmuVev31HUv6g29Ix3cn2r2fmGKFnbO-VtTtgVLAGCiW1XDfCOK3K4t4&__tn__=-UC,P-R
https://www.facebook.com/ayelet.dayan.37/posts/215973346663232?__cft__%5b0%5d=AZVzv6T9y8WXIaIfsDlpmvCGfoN92yw9DvNRn-kD3hvQo3hwnznMrJq9A56qU_qfhIsU6ENOYl2sbcZ9V_Fi9vkAYdL4dpLlgmuVev31HUv6g29Ix3cn2r2fmGKFnbO-VtTtgVLAGCiW1XDfCOK3K4t4&__tn__=,O,P-R


"נעים להכיר"

קלמנזוןאלי ר "ד

:  שם הסדרה

מה ניתן לעשות  , אני והסביבה"

"ע״מ להתמודד עם שינוי האקלים

הוא שינוי ארוך טווח  " שינוי אקלים"

ומשמעותי באקלים ובמזג האוויר  

כתוצאה משינויים  , בכדור הארץ

.  טבעיים או כתוצאה מפעילות אנושית

שינוי אקלים עלול להיווצר הן ברמה 

.המקומית והן ברמה הגלובלית

קיימות במובנה הרחב היא  " קיימות"

היכולת להמשיך לקיים תהליך או  

מערכת  , באקולוגיה. מצב לאורך זמן

אבת  היא מערכת שהמגוון  ְקיָּמָּ

הביולוגי שלה ופוריותה נשמרים 

ביצות ויערות בוגרים  . לאורך זמן

ובריאים הם דוגמאות למערכות  

בשביל בני  . ביולוגיות בנות קיימא

קיימות היא הפוטנציאל לחיים  , האדם

מבחינה , של רווחה בטווח הרחוק

כלכלית  , סביבתית

ויקיפדיה.וחברתית

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA


על הקשר שבין כלכלה לקיימות

.ההיבט הכלכלי–היום נמשיך ונעסוק בנושא זה מהיבט נוסף , עסקנו בנושא טביעת הרגל האקולוגית, בשתי הכתבות האחרונות

( המסמך נמצא בתיקיית הגוגל דרייב שלנו)”Our Common Future(”הוציאה הנציבות העולמית לאיכות הסביבה מסמך בשם 1987-ב

, כמו כן. א ובמחויבות המשותפת של כל תושביו לפעול לשינוי"המסמך עוסק בהכרה באחריות האנושית להידרדרות הסביבה בכדוה

.המסמך מציג אסטרטגיה לטווח ארוך ותוכנית פעולה להנהגת שינויים בהתפתחות כלכלית וחברתית מתוך גישה הדואגת לסביבה

https://www.newswire.com/news/green-building-research-institute-gbri-partners-with-the-united-18384889





יש, ועל מנת להשיג את היעדים האלו, (1כמתואר באיור )נושאים שהם ליבת הבעיה 17הוגדרו ”Our Common Future”, במסמך

.להתנהל בפן הכלכלי באופן שונה מזה הנהוג היום

,חייבים להראות שמבחינה כלכלית שינוי כזה הוא לא רק אפשרי, קיימא-כדי לשנות את ההתנהלות של החברה האנושית לקראת עולם בר

.אלא גם כדאי

.אציג שלושה מודלים עסקיים המתארים את הקשר בין כלכלה לקיימות, לשם כך

Business as Usual–כלכלה של עסקים כרגיל 

״עסקים כרגיל״ הינה כלכלה שבה–תפיסה רווחת מאז תקופת מלחמת העולם השנייה 

בעיקר ליזמים–התחשיבים הכלכליים מתמקדים בעלויות ותועלות ספציפיות של הפעילות 

פרטיים ואו ציבוריים בלי להתחשב בעלות הכוללת של פעילויות אלו לחברה /ולגופים עסקיים

. ואו לסביבה

היא כמובן המשך השימוש במקורות אנרגיה, דוגמא לתפיסת ״עסקים כרגיל״ בהקשר הסביבתי

התפיסה הזו קשורה גם לתפיסת עולם הקפיטליסטית בהקשר של שורת(. גז ופחם, נפט)מתכלים 

. והמטרה היא למקסם אותה בכל דרך, הרווח לבעלי העניין

(. בהקשר זה ראו את הכתבה של גיא רולניק בספריית גוגל דרייב



Environmental Economy-כלכלה סביבתית 

נלקחים בחשבון הנזקים הנגרמים לסביבה ולאדם בעקבות פעילות אנושית , בתפיסה זו. תחום בכלכלה-כלכלה סביבתית הינה תת

.ועלות תיקונם משוקללת בחישובים כלכליים

הטלת מיסוי–אחת הדרכים המוצעות בה לפתרון בעיות זיהום היא עקרון ״המזהם משלם״ : דוגמא הממחישה את טיב תפיסה זו

.או הגשת תביעות פיצויים כלפי יוצרי הזיהום, (מיסוי ירוק)על פעולות מזהמות באופן שיממן את הטיפול בבעיות הזיהום שהן יוצרות 

(.2)כלומר הכללת מחיר הזיהום במחיר המוצר המזהם , כאן באה לידי ביטוי השקפה של ״הפנמת עלויות״

אחד מהאירועים הסביבתיים החמורים שקרו בארץ הוא דליפת הנפט

,בעלת צינור הנפט שגרם לזיהום, באירוע זה, בשמורת ערבת עברונה

כאן באה–היא זו שמממנת את טיהור הקרקע ושיקום השמורה , קצא״א

.לידי ביטוי תפיסת הכלכלה הסביבתית



Ecology Economy–כלכלה אקולוגית 

מוגבלים וקצב התחדשותםבכדו״האמודל זה גורס שכיון שהמשאבים 

.על האדם להתאים את פעילותו למגבלות כושר הנשיאה של הטבע, נתון

יש להגדיר מסגרת ומגבלות על הפיתוחים והתעשיות השונות בהתאם, לכן

על מנת למנוע את , הקטנת פליטת גזי אפקט החממה. למדדים אלו

תוכל להתממש רק במידה, מעלות צלזיוס2-מעבר לכדו״האהתחממות 

.ונשנה את התנהלותנו מכלכלה של עסקים כרגיל לכלכלה אקולוגית

.מראים את השינוי שחל בתיאוריות הכלכליות שהתפתחו בשנים האחרונות, שלושת המודלים של הכלכלה שהצגתי

.”Our Common Future”מעבר לכלכלה אקולוגית יאפשר לאנושות להשיג את המטרות שהוגדרו במסמך 

.”Circular Economy”אקח את הנושא הזה צעד נוסף קדימה ואציג את הקונספט של כלכלה מעגלית , בפרק הבא

: מקרא

.1Capital in the Twenty – First Century, (2014), Thomas Piketty. The Belknap Press of Harvard University, London
2 .https://ecowiki.org.il/wiki/סביבתית_כלכלה

https://ecowiki.org.il/wiki/כלכלה_סביבתית




צמא . חיי היו חידה, אז דרכי אבדה..."

כמו הלך במדבר אל מילת אמת שכוח 

לשאת פנים אל  , בה לתת

רואים  , רוטבליט, ה'יענקל"...)המחר

(רואים שקוף-רחוק 

מצלם ומצטט, רץ, דרור
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