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 תיגר או ציות?   –הפגנות האקלים וההכחדה  

   1אורי שיינס 

 פתיחה לא מרנינה 

ומקבלת   לקטסטרופה  ענק  בצעדי  מתקרבת  נפש.   זאתהאנושות  שז   בשוויון  אותו  וויון הו 

יכול להתרחש באירופהכ שהפגנו  נפש   )בשנת   לאחרונה  .שלא האמנו שאירוע כמו השואה 

דוגמ  (2020 כאשר  הקיבלנו  הקו   ההתרעותמול    כשלנו  נוספת  הבחינות  רונהעל   ,)מכל 

להיות כמו ניו זילנד ולהציל חיים של אלפי אנשים ואת הכלכלה   יכולנובהתארגנות פשוטה  

במדינות   , בישראל .  שלנו( אוחזיםרבות  כמו  אנשים  את  ור  –אופטימיות  ב  ,  הקרחון אים 

כנראה בועה  עמוק בתוכנו ט יהיה בסדר ולא מסיטים את הספינה. ש  חושביםמתקרב אבל  

קשות  טנ לנבואות  להאמין  שלא  מאיתנו  ר  שא ייה  של  דורשות  לאזור  מהכורסא  -אילזוז 

 אולי יקרה נס והנבואה לא תתגשם. שהן נכונות או אין אלא לקוות שאולי  , נוחות זמנית

 ובלית? ל ממות הג את ההתח ה מזין  מ 

אחת במעלה  עלתה  בעולם  הממוצעת  הטמפרטורה  התעשייתית  המהפכה  ם שניוב  , מאז 

בקצבחרונוהא  עולה  היא  מדובר    0.2של    ת  עשור.  בכל  בקטבים    :ממוצעתיה  יעלבמעלות 

פי  יהעלי היא  עלתה  ו  2,מעלות  3–2ה  הקרקע  פני  שהטמפרטורה  בגובה  לעומת נפי  יים 

העולמית.  עלי  , האקליםשינויי    הטמפרטורה הממוצעת  ובעוצמיהכוללים  בתדירות  של  ה  ה 

קיצוניים אקלים  הטחויבב  ותקש  פוגעים  , אירועי  בן  האקולוגיות  ובמערכות   ,יבשהתזונתי 

האקלימיים  מ    יםומעודד האזורים  בעולם.  רבים  במקומות  הקרקע  באיכות  וירידה  דבור 

התדירות    ה. ם הצטמצמ המדבר התרחב וכיפת הקרח בקטביכאשר  , בשנים האחרונות השתנו

מה כתוצאה  וגדלה.  הולכת  ושריפות  קיצוניים  חום  גלי  היתחמ של  ת  ופוהס  , םמות 

 
 . TiMEד ויו"ר ארגון אורנים, מייס –, ביולוגיה וסביבה, אוניברסיטת חיפה  אורי שיינס פרופ'   1
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הקוה נהיים  אירועים  ולחקלאות. תכופים  יצוניים  לתשתיות  גדולים  לנזקים  וגורמים  יותר 

הגלובל השינויים  על  הכריז  העולמי  הבריאות  בריאות יארגון  על  ביותר  הגדול  כאיום  ים 

 3אחת. עשרים וההאנושות במאה 

 , םת האדקיצוניים הם תוצאה של פעילו הויר  ואהואירועי מזג  הגלובלית  התחממות  ה

-דוהתחזית שפליטת פחמן   חמצני ומתאן. -דובעיקר פחמן    , לפליטה של גזי חממה  מתהגור

ידי הכימאי -על  )!( עשרה-תשעחמצני תגרום לעליית טמפרטורה הועלתה כבר בסוף המאה ה

נו  פרס  חתן  סוונטהשוודי,  ארהניוס.בל  הראשי   4ה  הגורם  היא  לאנרגיה  דלקים  שריפת 

חמ גזי  של  לפליטה  תהך  א  , מהשמביא  תעשגם  קרקעי ייתיליכים  ושימושי  לכך  ם  . גורמים 

כן, גם גז   5שלושת מקורות האנרגיה שפולטים הכי הרבה גזי חממה הם פחם, נפט וגז טבעי.

זיהום  –  בעיגז ט"  ורכזכ  כי  , הפתעה אולי  זו  רבים  שעבור ישראלים    !טבעי התרברב "  אפס 

 6יץ.שטיינד"ר יובל  ישראל שר האנרגיה שלוהטעה את הציבור 

פחמן    ליםמוד של  נטו  שהפליטה  קרקע-דומראים  משימושי  ב  חמצני  רובה  מגיעה 

אנחנו   , אנחנו מחממים את עצמנו לדעתלא זו בלבד שכאן נכנס נתון נוסף.    7מבירוא יערות.

הח מארג  את  מכחידים  שבו  גם  בכל  יים  תלויים.  שנה(  שנייהאנו  באיזו  אנחנו   , )תלוי 

ש בגודל  גשם  יער  מגר מכחידים  כדול  צועדים  רגלש  אנחנו  מלאה .  ובהכרה  מורם  בראש 

  8.כדור הארץפני של החיים על לעבר הכחדה שישית 

 ההכחדה השישית 

עבודה2019במאי   שנות  לב -הביןועדה  וה  ההוציא  , , לאחר שלוש  חינת ממשלתית שהוקמה 

, שלנו   המגוון הביולוגי בעולם דו"ח מדאיג ביותר. הרקע לדאגה הוא התלות המוחלטת  מצב

הביולוגי.  הא  בני במגוון  מרוכזים  כי  דם,  אנחנו  אם  עניין ולחלוטין    בעצמנוגם  לנו  אין 

אחרים  ב מודאגים  עלינו  , לבדנו מיצורים  מ .  מהיעלמותם  להיות  מהתוצרת    75%-למעלה 

רק הנתון הזה צריך לגרום לכולנו להזיע של בעלי חיים.  בהאבקה    בעולם תלויההחקלאית  

הן טבעיות או סונטזו מהתרופות נגד סרטן  70%-כ . קיומיאיום ח  כוים נעומדולהבין שאנחנו  

יבשתיות  אקולוגיות  מערכות  ביליון בני אדם תלויים בתרופות טבעיות.    4-ו  , בהשראת הטבע 

מטמיעות   אפקט   להפחית  ויכולות   מייצריםשאנחנו    חמצני-הדומהפחמן    60%וימיות  את 

 החממה שהוזכר למעלה.  

 
3 WHO, 2020 
4 1896 Arrhenius,  
5 2019 ,IPCC 
 2019 ,לובסג 6
7 2019 ,IPCC 
8 , 2020t al.s eCeballo ;1520 .,Ceballos et al 
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ה-על של  הדו"ח  השנ  , ועדה ופי  יער   320,000השמדנו    2015–2010ים  בין  של  קמ"ר 

)פי   ישראל(.   15טרופי  מדינת  ידינו    משטח  הקרקעבמו  של  הפרודוקטיביות  את    ,הורדנו 

לאוכלוסי מזון  לספק  וגדלהישאמורה  הולכת  כשליש מש  32%-ב  , ה  בעולם.  היבשה  טחי 

  ,. למעשה התמוטטות  ך שלתהליב  נמצאיםמאזורי הדיג בעולם נמצאים בניצול יתר, כלומר  

 , נמצאים תחת לחץ של האדם. את אותם האוקיינוסיםאינם  משטחי האוקיינוסים    3%רק  

לי-שעל להיות המוצא האחרון שלנו  מזון עבורנויפי מומחים אמורים  מים  אנחנו מזה  ,צור 

השנים    150-)!( וב10כמות הפלסטיק באוקיינוסים גדלה פי    1980מחשבה קדימה. מאז  ללא  

 ים נעלם. וי האלמוגים בריפי מכיסחצת ונואחרה

די  נים אין כיום  מי  500,000-ללמעלה מו  , כמיליון מינים נמצאים כיום בסכנת הכחדה 

רונה והוספנו ו את הקוקיבלנו אות אזהרה ברור. קיבלנבשנה האחרונה    9. שטח לשרידותם

-על .  ייולוגכתוצאה מהכחדת המגוון הב  על עצמנולרשימת הנזקים שאנחנו מביאים  אותה  

הקשה  ה  פי המגיפה  תהיה  לא  זו  הקרובה ביותר  ערכות  כ  , בתקופה  ישנם  מיליון   1.7-כי 

ש ו  טרם וירוסים  ביונקים  שבין    , עופותבהתגלו  הן  מהם    827,000-ל  631,000וההערכות 

  10כלפי הטבע בחוסר אחריות. נהוגאדם אם נמשיך ל גוע בבניעשויים לפ

 
 אורי שיינס(   : )צילם  פרו( )יער במעלה האמזונס ב מסחרר  ב  ם בקצ ם נעלמי י : היערות הטרופי 1  תמונה 

 
9 2019 ,IPBES 
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 עוצרים את הטירוף?   כיצד 

נרחב  כתוצאה מאובדן  זה. העלייה בטמפרטורות מואצת  זה את  התהליכים הללו מאיצים 

בקטבים קרח  מש  , של  לחלל,    פחותמחזירים  כך  כתוצאה  באידוי  יעלינוצרת  קרינה  ה 

בעצמם   הם  מים  )אדי  חמ מהאוקיינוסים  ירוקים  ו א  רםנג ו  , מה(גז  ושטחים  יערות  של  בדן 

המשמעות של המשך ההתחממות הגלובלית היא בין   חמצני. -הדושיכולים לספוג את הפחמן  

בדן ו ות, מפולות בוץ, אם )שטפונהשאר אירועי חום קיצוניים ומסכני חיים, משקעים כבדי

מסוימים במקומות  אחרים.    , תבואה(  במקומות  את  מגבירות  טורפרטמהעליית  ובצורות  ה 

של   הבסיס התפוצה  בגידולים שהם  במיוחד  בתבואה,  ופוגעת  אדם  בבני  קטלניות  מחלות 

 11אורז וחיטה. גוןלקיום האנושי כ

בידינו    ךא  , אקליםפיע על השאר במשך מאות שנים וימשיך להש ימה שפלטנו עד כה י

הה את  למנוע  שיהיכולת  הפעולות  על  לנודרדרות.  ישירה  בצורה  אעולם  סדרי  ישפיעו  ם . 

מעלות    1.5של  עלייה  , כלומר,  עוד חצי מעלהרק  תוספת של  ננסה לעצור את ההתחממות ב

הצפי הוא שהטמפרטורה של עדיין    , שנה   150יתה כאן לפני  ימעל הטמפרטורה שה   צלסיוס

החמיםהימי בעוד    בקיץ  ם  ממו  4)מעלות    3תעלה  עלייה  של  בתרחיש  של  מעלות   2צעת 

אבל   , עכשיו קל לשכוח אירועי חום קיצוני יתארך )ל  ש   הזמןך  משו  , עד סוף המאה   מעלות(

 40-עברו את ה  חווינו גלי חום קיצוניים כאשר הטמפרטורות  , 2020באביב וקיץ    רק לאחרונה

   (. יום אחר יום במשך למעלה משבוע , מעלות 30-חת לבלילה לא ירדו מתו ביום מעלות

 ! אבל זה יכול להיות גרוע יותר 

ס"מ.   10-ה של פני הים בימתורגמת להבדל בעלי  , מעלות  2ומת  מעלות לע  1.5  ה של רקיעלי

 1.5  עלייה שלמעבר ל  יצטרכו להתמודד עם ההשלכות. שמיליון אנשים פחות    10ההבדל הוא  

שתוביל לעלייה של   , טיקה ק ת הקרח הימית באנטרת של שכבתכן המסה מסיביית  , מעלות

 ,גובה של מטר ת מפלס הים בייעל   שנים. אלפי  מטרים רבים של פני הים על פני מאות עד  

המאה הצפוי סוף  עד  להתרחש  לה  12,ה  ישראלעלמות  י תביא  חופי  כל  כמעט  ומספיק   , של 

בינוניש גלים  בים  ייהיו  להצפות    כדי ם  אב  נרחבותלהביא  תל  ובעריבעיר  נוספ  יב  . ותחוף 

  ייתעל  קטאפ   ןשבה  , בעריםבמיוחד    תעלה את התמותהמעלות    1.5עליית טמפטורות מעל  

כאן  כיצד    13.תדיר  מוגברטמפרטורות  ה יהיה  שלא  לכך  ברור   רעגורמים  יותר? 

כיצד אפשר להחזיר, אבל  -איחממה שפלטנו כבר  הכי את גזי    , שהטמפרטורות ימשיכו לעלות

 מעלות?  1.5-ה בידרמטית? האם ניתן לעצור את העלי  פרטורותמט  המשך עלייתניתן לעצור  

. 2030עד  גיגה טון    25-ל  בעולם  פחמן  את הפליטות של ת  להפחיכדי להגיע ליעד הזה צריך  

 
11 IPCC, 2018 
 2007, קידרו פז 12
13 .bidI 
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כדי לעמוד ביעד של גיגה טון.    56-ל  2030-בקצב הפליטות הנוכחי נגיע ב  , פי כל התחזיות-על

רק  מעלות    1.5 לא  העלעצור  צריך  הגידול  בפלאת  ב  ישיטות,  ולמי  שנה  בכל   עשר לקצץ 

הבאות  ה אדירה. מהפליטות.    7.6%שנים  ג,  וואהם הששל   זו משימה  ליריד הקורונה  ה רמה 

 .2020בשנת  בפליטות 7%של 

 מה עושים? אז  

? אלברט אפשר לעשותמה    :נשאלת השאלה  , שאנו יודעים את המספרים והעובדותכ  , כעת

הזכות  ":  אמר איינשטיין   את  לו  שיש  מוטמי  לפעולעליו  לת  לדעת   2019בקיץ    . "החובה 

בהשתתפות ענק  הפגנות  העולם  ברחבי  של  כולל  התקיימו  אנ ת  חשוב וכשים.  מיליוני  ח 

הארגון   היה  בהפגנות  האקלים"ומהותי  למען  הספר  בתי   School Strike for)  "שביתת 

Climate) טונברי גרטה  השוודית  הנערה  בהשראת  גרטה  שנוסד  באוגוסט  .    2018הפגינה 

ובימחו  לפרלמנט השוודי  לץ  בית הספר  "שביתת  והציתה את אש מען הדה שלט:  אקלים" 

התחייבו בו  ש(,  2015)  לגרום לממשלות לעמוד בהסכם פריז  יתהמטרת המחאה הי מחאה. ה

של עד   ותמדינות העולם להפחית את פליטת גזי החממה ולשאוף ליעד של עליית טמפרטור

לא רק   , 2015. מאז נחתם ההסכם בשנת  ואחתעשרים  ה  מעלות צלסיוס עד סוף המאה  1.5

 ,מפא, דונלד טר ריתהב   צותות נשיא ארל לעשהגדי  !הוא אף עלה  –שסך הפליטות לא ירד  

שאר בחירתו  לאחר  קצר  זמן  הבריתשהכריז  מההסכם.    צות  הנשיא   הודיעלאחרונה  תצא 

פק צעדים  ראים באולהסכם, אך עדיין לא נ  ארצות הבריתהנבחר ג'ו ביידן שהוא יחזיר את  

 אמיתיים ואמיצים להפחתה משמעותית של פליטות גזי חממה.  

להפגין   שא האקלים. התנועה הסביבתית החלהות הראשונות בנופגנלה ההלא היו א

 400-יצאו לרחובות ניו יורק כ  2014. בקיץ  עשריםשל המאה ה   תשעיםבנושא כבר בשנות ה

קבוצות    קמובמקביל  לא הועיל.  ך זה  מהלאך  .  People Climate Marchאלף מפגינים בארגון  

בש  מטרתןש,  (Extinction Rebellion)  "הכחדהב המרד  "כמו   להשתמש  בלתי יטות  היא 

אלימות של מרי אזרחי כדי לעורר מודעות. המארגנים קוראים לאנשים להיעצר כדי להעביר 

 תחושת הדחיפות. המסר ואת  את 

 הכבדה 

צד שמשדר את המסר שלו   –  מוסר וצד מקבליש צד    , ובוודאי בהפגנות  , בכל צורת תקשורת

להתייחס המסר,  את  לקבל  שאמור  ולפעולברצי  אליו  וצד  לפחות    םבהתא  נות  פי -על)כך 

קורס בחוג לביולוגיה של אוניברסיטת חיפה   התמזל מזלי ואני מלמד.  כוונת הצד המשדר(

עם    התלמידיםשבו בין השאר היינו דואגים מדי שנה להפגיש את    , אורניםמכללת  בקמפוס  

היינו   , הקצרה   השינהלפני    , בחצבה שבערבה. בערב   )ז"ל(  זהבי  זוג הפרופסורים אבישג ואמוץ

גם אחרי )ולמחרת לפני אור ראשון רצים אחריו בשטח    , משנתול  מאזיניםעם אמוץ ויושבים  
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ה גיל  את  מזמן  אחריו  עלינו  ההי  שמוניםשעבר  של   , (לרדוף  הלינה  לעץ  בזמן  להגיע  כדי 

חברתית  . הזנבניםקבוצת   מדברית  ציפור  הינו  תקשורת    , הזנבן  מהי  לנו  להדגים  שנבחרה 

באופ  , אמוץ   . אמינה  זנבן  כל  אישי  שהכיר  דורות  ו ן  כולל  שלו  המשפחה  קשרי  רבים  את 

 מתרגם לנו את מה שאנחנו רואים. אחורה, היה 

 שם עולמי  (התנגדויות רבותשנים של  פיתח תאוריה שקנתה לו )לאחר    זהביאמוץ  

 כדי  , הן זקרויי עפ-על  14קרון ההכבדה.יל התנהגות בעלי חיים. התאוריה נקראת עבתחום ש

המפורסמת היא של הטווס. הטווס פיתח   ההדוגמלהיות אמין.    עליוהיה השפעה  שלמסר ת

במהלך האבולוציה זנב גדול ומפואר. בעזרת הזנב הוא משדר לטווסה שלמרות שיש לו זנב 

ומסורבל  ספק  –  ארוך  על  שללא  התעופהמקשה  את  להתחמק   –  יו  מצליח  עדיין  הוא 

במהלך האבולוציה   , ואר. כך טיפוח זנב מפבאנרגיה    שקיעהלאף  ו  , מזוןדי  מטורפים, למצוא  

ושוב   שוב  בוחרות  בטיפוח בהנקבות  ההכבדה  והמסורבלים.  הגדולים  הזנבות  עם  זכרים 

הטבעית-לאנראית    הזנב הברירה  של  התאוריה  את  וסותרת  הי  , הגיונית  את    אאבל  עושה 

 –  לגדל זנב שכזה  שינסהחלש    יכולים להעביר את המסר. טווסאינם  כי רמאים    , המסר אמין

 שרדות ולא יוכל להגיע למקורות מזון ראויים. יטרף או שיהיה עסוק בהישי סופו

 

: פרופסור אמוץ זהבי )ז"ל( מדגים רעיונות בתקשורת אמינה. המחקרים שלו על הזנבן  2תמונה  
 אורי שיינס(   :)צילם   אדם בני  לתובנות חדשות בהתנהגות בעלי חיים ו   בי הביאו הער 

 
14 1975 ,Zahavi 
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נוהג להבינוספ  דוגמה אפריקה או ראה א היא מהאנטילופות. כל מי שהיה ב ת שזהבי היה 

סרטים על עדרי אנטילופות ודאי שם לב שכשהן בורחות מטורף הן קופצות קפיצות אנכיות 

כש כי  היגיון,  בכך  אין  לכאורה  טורף  באוויר.  האפשרית יש  במהירות  לברוח  עדיף  בסביבה 

בקפיצו  אנרגיה  להשקיע  לגוולא  א ת  יתרון בה,  לטורף  נותנות  על  שר  אך  זהבי, -במרדף.  פי 

עד שהן   מספיקהקפיצות נועדו לסמן לטורף שאין טעם שירדוף אחריהן. הן חזקות ומהירות  

החלשים יותר, הפרטים    יכולות לבזבז משאבים יקרים בקפיצה לגובה, ומוטב לו שיחפש את

א ד ברור ונראה לעין וללן מאוסר כאאת אלו שאינם קופצים או שקופצים נמוך יחסית. המ 

על הפרט המשדר. לדוגמה,   זהבי  15ספק מכביד  וטען,  לבני אדם  הרחיב את התצפיות שלו 

לבזבז  כדי  כסף  מספיק  להם  שיש  לאחרים  להראות  כדי  יקרות  מכוניות  רוכשים  שאנשים 

 תני, בדיוק כמו הזנב בטווס או הקפיצות של האנטילופות. סמן ראוואותו על 

 עוזרות?   אינן האקלים  ות  גנ הפ   וע מד אז  

המסר לא עבר.    , יםשנמיליוני א  ןמשכו אליהר  ש א  , אה שלמרות ההפגנות ברחבי העולםרנ

פעלו   לא  המסר  מקבלות  להיות  אמורות  שהיו  ממשיכות    ,בהתאםהממשלות  והמדינות 

בהפגנות  שהמסר    יתכןאת העולם הביולוגי בקצב מסחרר. האם י  ולהכחיד  לפלוט גזי חממה

אאינ ארגון    ן?מיו  של  בה "הרעיון  אולי    "כחדההמרד  הנוחות  מאזור  למה לצאת  מתקרב 

לה אמיןישיכול  מסר  כהעברת  זהבי-על  חשב  מתקרב   , פי  רק  הוא  ע  , אבל  פי  על  קרון יכי 

לסימן שמעביר בין המסר  להיות התאמה  ק  ההכבדה צריכה  בין  אותו.  שה למצוא התאמה 

להיעצר   בהפגנה  נכונות  השתתפות  שהפעילים ך  תהלי  לביןעקב  נכון  מינים.    הכחדת 

 עליהםנכון שו  ו נפתחב  אסוןבכל ליבם ש  אמיניםומ  מאוד  את המסר הם רציניים  שמעבירים

שלהם הנוחות  מאזור  השני  ,לצאת  החלק  מהמשוואה.  חלק  רק  זה  המשוואה  אבל  זו   של 

 ,תאחת כמה וכמה יציאה להפגנות ועוד פחות מכך חתימה על עצומו  עלו  , צרעמ ההתאמה.  

 .  למסרמנים שאין להם כל קשר יס הםו אל

ועצומות   כן  גהפגנות  ממש מכבידאינן  ם  הן  מדוע.  ות  כל  ?ותמכביד  אין  כמעט  כי 

אבל   , ונכון שהשלטים מתחלפים  , שכואב לו או מציק לועניין  אחד יכול לצאת להפגנה על  

ה  להפגנצאים  כאשר אנחנו יו  ואינו ספציפי.  "כבד "של היציאה להפגנה אינו    ט העיקריהאק 

יוצאים  אכ ולזמן קצר.אבל    , מאזור הנוחות שלנו מעט  ן אנחנו  בדרך כלל   רק באופן חלקי 

תגיע תקשורת ותחמיא לנו על ה"הקרבה" גם  מקווים שואנחנו יוצאים להפגנה עם חברים  

בי שלנו.   על  ויתור  לגבי  ביומה  ספר  החברים ת  עם  ביחד  להפגנה  לצאת  כדי  שישי  ום 

(School Strike for Climate?)  .גרטה טונברי ישבה עם השלט   שרכא טוב, התשובה ברורה

ולכן בסופו של    , היא הכבידה על עצמה בצורה אמיתיתבמשך זמן לא מבוטל  מול הפרלמנט  

 
 1996זהבי וזהבי,  15
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הצליחה   ההמונים.  גם  דבר  את  תקשו להלהיב  ללא  שם  ישבה  וללא  היא  או רת  חברים 

לא מנים  יוהס  , כבדהיה ה לא ה  מכן אחר  ל אבל כל מה שקרה    . משפחה ולכן המסר היה חזק

 ,וגם חלק גדול בציבור זוקו  ישלא נ  הפוליטיקאים  , בכל העולם גם    , . על כן ים מספיקינאמהיו  

 ברצינות.  אליו ולא להתייחס  מהמסר  יכלו להתעלם  , יודע את העובדותאינו שאינו מודע ו

 displacement activity?הן    האקלים  האם הפגנותגר: או תי   ות צי 

)התנהנח ש  , נץ קונרד לור  זכה   , גות בעלי חיים בסביבתם הטבעית(שב אבי מדע האתולוגיה 

פרס נובל יחד עם עוד שני חוקרי התנהגות, קארל פון פריש )שפת הדבורים( ב  1973בשנת  

מתאר   בכתביו  טינברגן.  השאר    לורנץוניקולאס  קונפליקט התנהגות  בין  בעל   , של  כאשר 

מה  מצלי  אינוהחיים   להחליט  מבצעו  , ותעשל  ברצונוח  שתגר  לכן  אחרת  לו התנהגות  ום 

שרבים ביניהם    , שני פרטיםציפוריםה   אצל  , ה . לדוגמ(displacement activity)   הרגשה טובה

לברוח או  לריב  להמשיך  של  תצפיואך    , יכולים  שלעיתים  טינברגןו  לורנץת   ם ה  הראו 

ומנקרים באדמהמפסיקי  , אדםה  בני,  גם אנחנו .  לחםיבמקום לברוח או לה  ם את המריבה 

 קונפליקט או חוסר יכולת להחליט. כל הדעות, בזמןלה נעימה לבראש, פעו  נגרדלא אחת 

השתתפתי בהפגנות רבות בחיי. אין ספק שההפגנה היא איזו דרך ביניים, לגיטימית 

להביא   לנסות  דמוקרטי,  בה ישלבמשטר  אני עצמי  נוי.  דורש    , שינוימחולל  איני  פגנה  אלא 

כלל )בדרך  המיוחל   חוללל(,  השל ממ מה  מאחרים  השינוי  הפגאת  אחרי  התחושה  היא נות  . 

כי יצאתי מאזור הנוחות שלי ועשיתי מעשה ויש בכך תחושת סיפוק. למדי,  בדרך כלל טובה  

שהיא גורמת לנו   כיווןמש  , בדרךזו בחירה  אין  ? האם  displacement activity  אין זואך האם  

טוב מאיתנו    , להרגיש  וישיריםותימה  יםשינוילחולל  מונעת  אמיתיים  שינויים  ?  יותר  ים 

 או שינויים אמיתיים בחברה?  , אצלנו 

 ? אני או הפוליטיקאים   –את השינוי    חולל מי צריך ל אז  

ל מהפוליטיקאים  דורשים  אנחנו  בהפגנות  למעלה,  אבל    חוללכאמור  דורשים    איננושינוי 

 7.6%-ות שלנו בדורשים מעצמנו להפחית את הפליט   איננובהפגנות האקלים  זאת מעצמנו.  

שנה.   היערות.    איננו כל  הרס  של  שימנעו המשך  צריכה  שינויי  מעצמנו  כי מדועדורשים   ?

לעצמנו אומרים  אעשה"   :אנחנו  שאני  הקטן  השינוי  יועיל  כבר  ישפיע הוא  שהרי    , מה   לא 

אי  שאכנסה  למ?  בצורה משמעותית ז  7.6%)והפחתה של    נוחות-לאזור של   י הומהפליטות 

שאר באזור יהעדיף ל?  כל כך  י מזעריתכשההשפעה של  , (תעד קיצוני  תתינוחות משמעו-אי

ול בשכנהנוחות  המאמצים  את  השינוילהביא  הפוליטיקאים    עוהשקיע  שכאן    . "את  אלא 

 אמין. -הלאאנחנו חוזרים לעניין המסר 
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 , םיפופולרי-והלאנויים ההכרחיים, הכואבים מאוד  את השיצעו  יבהפוליטיקאים לא  

 ה ת העולמית בעניין הקורונה היא דוגממוכן להקריב )ההתנהלואת העם    הם רואיםאין  כש

נוסף לכך(.  באורח ,  לכך   מצוינת  דרסטיים  שינויים  מעצמם  דורשים  שאינם  האזרחים  כמו 

שינוי הרי לא יערכו  הם    שגם אם  , כך גם ראשי המדינות אומרים לעצמם  –  החיים שלהם

מחכה    כל אחדכאשר    , וכךכל המדינות.  לכך    יתגייסועה משמעותית אם לא  תהיה לכך השפ 

 מבוי סתום. נוצר , את השינוייערוך  שהאחר 

משהו  יש  פוליטיקאי  ש  האם  הכרחיים  םיפופוליסטי-לאצעדים  לנקוט  ישכנע  ? אך 

הם  ם רק כאשר  י פופוליסטי-לא  צעדים  ינקטו. הפוליטיקאים  לאהיא  ברוב המקרים  התשובה  

ושת אין ומתוך תח  שלהם יהיה בסכנה  טוןהשלכאשר  ם,  ההקטסטרופה מול עינייראו את  

שינוי האקלים.  ברירה מינים  במקרה של  יקרה  –  והכחדת  מדי   , כשזה  יהיה מאוחר  זו  זה   .

העולם   שמדינות  הסיבה  לאינן  כנראה  אירמתגייסות  פצצה  הסביבתי.  שנבנאנושא  ית נית 

מוחשיתבמח להבנה  שכים  יותר    וקלה  שהיא  ףשא  ,תחממות מההרבה  טוענים   שאנחנו 

בס  , מהירה  איטית  עדיין  שלנו.  נטהיא  היומיומית  החשיבה  של  מינים דרטים  של  הכחדה 

שם  ,שם-איביערות   להם  אין  המקרים  מהלב היא    , ושברוב  מאוד  זאת .  רחוקה  רואים  כך 

 האזרחים וכך רואים זאת המנהיגים. 

 שינוי    ל לחול כיצד החלטתי  נשנה את העולם" או,  ואתה    "אני 

הפך זה קורס בחירה ובהמשך    קורס בשמירת טבע. בתחילה היה   גם  אני מלמדבמשך שנים  

ידע   .בביולוגיה   כמו שאר המקצועות  , להיות קורס חובה. המטרה של הקורס היא להקנות 

בו  ,  לכך   נוסף ולריות של הנושא  הפופת  בשנים האחרונומודעות.  יצירת    מרכיב של  גםיש 

וגדלה הולכת  הארג   בציבור  הסביבתי  בהתחזקות של  בספרות   ונים הסביבתייםהרחב,  וגם 

ביותר  , כיוםדעית.  המ הנחשבים  המדע  תופס    , בעיתוני  גיליון  בכל  מקום    הנושאכמעט 

 ונהיה רע.  מצב הסביבה הולך  , . עם זאתחדשותבסקירה או ב אם במאמר,   , מרכזי

ש שלהבנתי  ש  וגם  , יהמחקר  ליביבה  ההוראה  בכל  מאמין  של    הם  גם  , אני  סוג 

displacement activity  .ללמד ,  )וליהנות(  ממשיכים לחקור  , טבע , חוקרי ומורי שמירת  אנחנו

את ו  , הנות(י)ול מעביר  שאני  בזמן  שעה.  מדי  נכחדים  מינים  ונעלם.  הולך  הטבע  במקביל 

כיהש נכחדים  טבע  בשמירת  שלי  השבועי  הסטומינים  5-עור  במחברות  .  רושמים  דנטים 

הונבחנים   הלאה.    סמסטרבסוף  ממשיכים  עצמיתי  שאלוכולנו  לחקור   :את  מלבד  האם 

יכול    , ללמד ו בסכנת הכחדה? לכאורה שאלה פשוטה,  שמצויים  להציל מינים  ממש  גם  אני 

ביותר הוא לשאול את השאלה הנכונה.   הלוגי שאבל במדע הדבר החשוב   לע   השיבהרצף 

יותר על מינים בסכנת הכחדה האיום הגדול באנחנו יודעים שר פשוט.  היה כבשאלה הזו  ה

להציל את כל שטחי המחיה בעולם  ש ומאחר    . התחיל ל   ישאז משם    , בדן שטחי מחיהואהוא  

 י.  את לפנ  ז עשו  , לתעדף. לשמחתי יש , ריאלי -לא זה
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  בקניה  שנה  30נולד בלאנקשייר, אנגליה, בילה    –  שנפטר לפני שנה  –  רמן מיירסנו

באולו התיישב  הק בסוף  אנגליה.  בספורד,  ושני  ראשון  לתואר  שפות  למד  אוקספורד וא 

אקדמיתדוקטור  השליםובהמשך   משרה  החזיק  לא  שמעולם  למרות  בברקלי.   ו מאמר  , ט 

Biodiversity hotspots for conservation priorities ,    בשנת בעיתון    2000שהתפרסם 

Nature ,16  ב המאמר הזה נדחה שו)  ותר בתחום הסביבהטים ביהוא אחד המאמרים המצוט

הוא זה  במאמר  .  (גיהבביולוביותר  סם בבמה המכובדת  ושוב מעיתונים אחרים עד שהתפר

לת כלי  המדעית  לקהילה  אזורי ועדיתרם  להם  קרא  הוא  לשימור.  שראויים  השטחים    ם ף 

 . (biodiversity hotspotsחמים לשימור )

 

הם חלק    , אתיופיה חודי לקופי הג'לדה ב י וים בית גידול י המהו   , : הרי סימיין באתיופיה 3  תמונה 
 אורי שיינס(   : )צילם  ( biodiversity hotspotsמור ) לשי   חמים ה מהאזורים  

 
16 et al., 2000 rsMye 
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אחוזים  2.3-אותם נורמן מיירס ולאחר מכן ארגוני סביבה מיפו לתיעדוף מכסים כש האזורים 

הארץ.   כדור  של  היבשתי  שמהשטח  לה  ברצוניאם  חשבתי  שט להתחיל  כדי ציל  טבע  חי 

אני   –אני  כיצד  גי היה  המשך הרצף הלולהתחיל.    עלימשם    , להציל מינים בסכנת הכחדה 

?  ברחבי הכדורכל כך  שטחים נרחבים  כעת  מציל    –  ארגונים  אוולא ממשלות    , אישיבאופן  

נראת  בהתחלה ליזו  מ  ה  שלמעלה  מסתבר  אפשרית.  בלתי  שטחים    50%-משימה  מאותם 

מכירים   איננושכמעט  כי    , אנשים. לנו בארץ קשה להבין זאת  יות שלים פרטינמצאים ביד

מדינת ישראל נמצאים ברשות המדינה, כל שטחי  שכמעט  מאחר    –  ח פרטיאת המושג שט 

 בעולם. זה שכיח אבל 

 באפשרותי  , אם כך, אם השטחים החשובים ביותר בעולם מוחזקים בידיים פרטיות

לשמורו  אותם  ולהפוך  אותם  לרכוש  טבעלנסות  להתח  , ת  ההכחדה  ובכך  את  לעצור  יל 

אבל אני יכול  , וגבלתת להציל שטחים בעולם מממשכורת של מרצה היכול ש. כמובן השישית

  לפחותהתחיל  לח והאמצעים  ויש לנו את הכיחד  ש  –י  לנסות לשכנע את משפחתי ואת חבר  

ע ולהשפילהרחיב את הרעיון למימון המונים  גם    באפשרותילהציל מינים בסכנת הכחדה.  

יותר הוא לשימור  שהוא גם אזור חם  הנפלאים בעולם  אחד מהמקומות  .  במעגלים רחבים 

האטלנטי   הגשם  מחקר  יער  שנים    שנערך בברזיל.  את  אחדות  לפני  להציל  שניתן  הראה 

   17.ברכישה של שטחים פרטייםהמגוון הביולוגי של היער 

 TiME , בינלאומית טבע שמיר ן  והוגנות בארגו   מלאה   שקיפות   , שוויון  , דמוקרטיה

שטחי נרכוש ביחד את    , דהבסכנת הכחהמצויים  יל את המינים  נה יש תוכנית: כדי להציה

הכבדה? כן, זה יעלה לנו כסף. מסר אמין? כן, ונהפוך אותם לשטחים מוגנים.    שלהם  המחיה

טבע    נביא את ההמונים? ניצור ארגון שמירתכיצד    אנחנו ממש נציל מינים בסכנת הכחדה. 

באופן שונה מכל שאר הארגונים.  ע   ליעד של יגיעו  מהתרומות    100%-ש  נדאגולמי שפועל 

תקורה  רכישת   ניקח  לא  בצורה אדמות.  מייד  יראה  שתורם  מי  כל  מתנדבים.  על  ונסתמך 

 .  מגיעלאן הכסף שלו   , שיהיה זמין לכולם , אינטרנט השקופה באתר 

שותף. מילדים למבוגרים   ולהיותכל אזרח בכדור הארץ לתרום  יוכל  בארגון החדש  

בעולם מקום  )דהחבר  , ומכל  נפש  לכל  שווה  תהיה  בארגון  בשנה(.  ות  בלבד  אחד   כדיולר 

מלאהלהבי להשתתפות  יכולים    , א  חברה  או  חבר  כל  ושוויוני.  דמוקרטי  ארגון  הקמנו 

שטח   שנרכוש  רוצים  הם  היכן  היא ואילו  להצביע  ההצבעה  נציל.  וצמחים  חיים  בעלי 

דולכך    , תשוויוני אלפים  עשרת  של  לתרומה  שווה  דולר  של  יכולת    יםרשתרומה  מבחינת 

כולם   –  עורכי דין, רואה חשבון, מנכ"ל  רדועד מנהל, מועצת מדענים, משהקמנו  השפעה.  

הארץ.   כדור  על  שומרים  כך  לעולם,  ומראים  תורמים  כולם  לרוח מתנדבים.  דוגמאות 

 
17 2014 .,et al Leite-Banks 
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ב בהלמ  אכן  אפשר  (טיים)  TiMEארגון  ההתנדבות  לויצוא  ולמועצת ורתמות  המנהל  עד 

מוות ההמדענים. אחת מחבר וואנג'ירה  היא  מזמן   , טאי מקניהועד המנהל  לא  עד  שעמדה 

זוכת    , אותו הקימה אימה   Green Belt Movementבראש ארגון   וואנגארי מטאי,  פרופסור 

י דין ד עורכהמייצגת משר   , נוספת היא עו"ד פרנסין אלפרנדי  ה(. דוגמ 2004פרס נובל לשלום )

ועצת  . במחינםבאת כל השירותים המשפטיים    בינלאומי גדול במנהטן שנותן לארגון טיים

למצוא   ניתן  ריפל המדענים  ביל  פרופסור  כמו  האקולוגי  המחקר  מעולם  מרכזיות  דמויות 

 שמחקריו על השבת הזאבים בילוסטון התפרסמו בכל העולם.  , צות הבריתמאורגון, אר

רנט:  , אתר האינט This is My Earth, TiMEאת ארגון  ו  הקמנ ו  על סמך רעיונות אל 

this-is-my-earth.org 

שטחים   להצילתורמים ופעילים    גוף גדול שללגייס    ארגוןה  הצליח כבר  ת קיומו  שנו  בחמש

הארג העולם.  הציל  וברחבי  בן  שטחים  ה שני  בסכנת  ש  , בפרו   אמזונסמעלה  מינים  בהם 

כ )תמה-צהובהצמרן    גוןהכחדה  הראשון(4ונה  זנב  השטח  את  חוואים    TiME  נתן  .  לשני 

ודונטילה מקומיי איזודורו  ע  ,ם,  תמורשישמרו  זאתליו.  מהשט   ,ת  קטן  להם  חלק  ניתן  ח 

זכו במקור פרנסה לחיים ואנחנו על בהגנה  זכינו    , תושבי העולם  , לחקלאות למחייתם. הם 

ל אי מאפשר קטן ש  מקטע  , היה בקריביים. שם  TiMEשטח נדיר באמזונס. שטח נוסף שרכש 

ו אליו  הצמוד  האלמוגים  ריף  על  באי.  הגנה  אחרים  נרחבים  חלקים    TiME  ביהלומבקועל 

 ליעד לרכוש שני שטחים, אחד הארגון  בשנה האחרונה הגיע    . והגן עליו  רכש יער בראשיתי

בברזיל  האטלנטי  הגשם  מזרח  ו  ביער  באזור  אורג   קניההשני  של  מין  חי  שם  שבאפריקה, 

 .  בו הוא מקנן שבעולם  האחרוןשזהו המקום 

 
ן השאר  בי ש במעלה האמזונס בפרו נועד  השטח הראשון שארגון טיים רכ נב.  ז -צהוב : צמרן  4  תמונה 

 ( NPC Peru)צילום:   פרטים   250-ותרו בעולם רק כ נ ממנו  ש   , להגן על המין הזה 
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לציין ש של  חשוב  הכותרת  היא  ארגון  גולת  חינוךהחינוך.  טיים  על    , אנשי    TiMEששמעו 

הארגוןוה של  בסדנאות  ל   , שתתפו  הרעיון  את  שיעור   יהםוסדותממביאים  מערכי  עם 

  ,ילדים ועד אוניברסיטה   ניהיום שמירת טבע מג  לומדיםהארגון  ם. דרך האתר של  מתקדמי

כשעל   , מביא לכיתות למידה חווייתית  TiMEהמורים מפעילים את התלמידים בהתאם לגיל.  

להחליט למי התלמידים  צריכים  ים להם באתר  המוצג  סמך לימוד מעמיק של שטחי הטבע

הצבעה שלהם כאשר הם מבינים שהו  , ובקבוצותזה נעשה בלמידה עצמית  כל  ביעו.  הם יצ

הטבע  שטחי  של  ההצלה  לגבי  גורלות  חורצת  ש  , באמת  תאורטיבעבר  השיעורים  ם  י היו 

 והלמידה שלהם משתנה בהתאם.   , מקבלים תפנית מפתיעה עבור התלמידים

גם   TiME-שים כיום בם משתמ מורי יאוגרפיה, הבעה  ג  ללמד לא רק אקולוגיה אלא 

 וקרטיה, שוויון ואקטיביזם. ערכים של דמיחד עם  –אזרחות ובעברית, אנגלית 

TiME  מוסדות חינוך בארץ  בורתית  שמירת הטבע המסשל  התיגר  יישם את קריאת  מ

  –  בעקבותיהם ילכו  העולם  שמנהיגי    ובאמונה  ,ביחד, בהכבדה, במסירות  הלעשות  ;ובעולם

 ! ר הארץפועלים להצלת כדו  TiMEחברי  
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R. Slade, S. Connors, R. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. 
Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi, J. 
Malley, (Eds.)]. In press.  

Myers, N., Mittermeier, R. A., Mittermeier, C. G., da Fonseca, G. A. B., & Kent, J. (2000). 
Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature, 403, 853–858. 

WHO (2020). Climate change and human health. World Health Organization. 
https://www.who.int/globalchange/global-campaign/cop21/en/  

Zahavi, A. (1975). Mate selection—a selection for a handicap. Journal of Theoretical Biology, 

53(1), 205–214. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.5281%2Fzenodo.3553579&data=02%7C01%7Cbenedict.aboki.omare%40ipbes.net%7C9fdf54aed7444f5b227108d77a69b741%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637112466769067533&sdata=qYy%2BRC%2BX%2BH83ayZLgMBGaiFAI0Wqt5kYdrIzv36IYd8%3D&reserved=0
https://www.who.int/globalchange/global-campaign/cop21/en/

