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ברכת נשיא המדינה
ברכות

מכובדיי,
קוראים וקוראות,
כותבים וכותבות,
בשנים האחרונות מחלחלת ביתר
שאת ההבנה שהשינויים שעוברים
על כדור הארץ אינם עניין של מה
בכך .מדובר בתופעות אמיתיות
שמאיימות לשנות ממש את
אופיים של חיינו בעולם ,וחשוב
ראובן (רובי) ריבלין ,נשיא מדינת מכך ,את חייהם של ילדינו ונכדינו.
ישראל | באדיבות לע"מ
העתיד — של המדינה שלנו ,של
העולם שלנו — שייך קודם כול להם ,ועל כן המנדט שלנו להוביל ולנהל
כיום ,כרוך לבלי התר במחויבות שלנו לדורות הבאים ,באחריות שלנו
להבטיח להם חיים בריאים ובני–קיימא בארצנו ,בביתם.
לקראת פסגת האקלים של האו"ם שנערכה בספטמבר האחרון,
חתמתי ,בשם מדינת ישראל ,על יוזמת האקלים של נשיא אוסטריה.
בחתימתי ,הבעתי את תמיכתה של מדינת ישראל בצעדים החשובים
שיש לקדם כדי להגביל את פליטת גזי החממה ולהביא להאטת קצב
עליית הטמפרטורות בכדור הארץ — צעדים חשובים ,שנוסחו זה

מכבר בהסכם פריז ,שמדינת ישראל חתמה עליו לפני כארבע שנים.
ההתמודדות עם שינוי האקלים מחייבת אותנו לחשוב באופן
רחב ויצירתי ,לחשוב באחריות .אבל למרות הסכנות הלא מבוטלות
שגלומות בתמורות שעובר עולמנו ,הן עשויות גם לשמש מצע
שעליו יכוננו יוזמות על–אזוריות של פיתוח ,יצירתיות וחדשנות,
תחומים שהפכו כבר לשם נרדף לישראלים ולישראליּות ברחבי
העולם .אין לי ספק שישראל עתידה להפוך ,גם בתחום הזה ,למדינה
שנושאים אליה עיניים ,ומבקשים ללמוד ממנה.
כתב העת א ק ו ל וג י ה ו ס בי ב ה עוסק מזה עשור בקשר שבין
עולם המדע לעיצוב המדיניות הסביבתית בישראל ,מתוך דאגה
לטבע ורצון לקדם שינויים סביבתיים וחברתיים שייטיבו עם כלל
יושבי ארצנו .היכולת ללמוד ,להתעמק ולהרחיב בנושאי הסביבה
והקיימות היא שלב חיוני וחשוב בדרך לקידום השינויים ההכרחיים
שאנו נדרשים להם — למעננו אנו ,ולטובתם של הדורות הבאים.
בטוחני שא ק ו ל ו ג י ה ו ס ב י ב ה ימשיך לשמש במה מקצועית
מרכזית וחשובה לשיח הציבורי הרחב בתחום האקולוגיה בישראל.
בברכה,
ראובן (רובי) ריבלין
נשיא מדינת ישראל
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