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 שינויים בגודל אוכלוסיית האדם
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 שמירת טבע היא ריאקציה לפעילות האדם

 

 נסתפק באינטואיציה? מה זה טבע

 

 שמורות? איך שומרים



 שמורות אינן מספיקות

 .כולל אל השמורות, השפעת האדם מגיעה לכל מקום•

 .אוכלוסיית האדם עוד תגדל•

צריך למצוא דרך לשנות את ערכי האוכלוסייה האנושית •
 .כדי ששמירת הטבע תהיה חלק מהערכים

 .כשמגיעים לערכים פונים אל הפילוסופים•



 טיעונים להצדקת שמירת הטבע
 Non-Anthropocentricהאדם לא במרכז  

• Romantic Transcendental Conservation Ethic  

• Intrinsic Value  

וכך  , הם טענו שהטבע הוא מקום להזדככות הנפש•
 .הכניסו את הטבע למען האדם לתמונה
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 טיעונים להצדקת שמירת הטבע
 Anthropocentricבמרכז  האדם 

• Resource Conservation Ethics 

 .מזיקים, חסרי ערך, משאבים בעלי ערך•

 .בכל בזמנים הטבעמגדולי שומרי •

G. Pinchot 



Evolutionary Land Ethic 

• Aldo Leopold (1947): Sand County Almanac. 

 .גישה משלבת•

 .אלא חבר בה, האדם אינו כובש הארץ•

אם הוא  ( right)מעשה יכול להיחשב נכון  –חוק הזהב •
היציבות והיופי של החברה הביוטית , שומר על השלמות

כשהוא לא עושה  ( wrong)הוא מוטעה  . בה הוא מתקיים
   .זאת

 .קיימה-את הבסיס לניצול ולפיתוח ברהניח •



 פילוסופיות אחרות

 .נצלו את הסביבה ככל שתוכלו –אפריקה •

 (:  דאו, בודהיזם, זן, הינדו)המזרח הרחוק •

 .  רסנו את עצמכם                 

 יהדות•
ַמיִם: 'בראשית א• ה  , וְיְִרּדּו ִבְדַגת ַהיָּם ּוְבעֹוף ַהשָּ ּוַבְבֵהמָּ

ָאֶרץ-ּוְבכָּל ֶרֶמׂש-ּוְבכָּל, הָּ רֵֹמׂש , הָּ ָאֶרץ-ַעלהָּ  הָּ

ּה , ֵעֶדן-וַיַנִֵחהּו ְבַגן: 'בראשית ב• ְבדָּ ּהְלעָּ ְמרָּ  ּוְלשָּ

ַהְבִרית  -זֹאת אֹות, ֱאֹלִהיםוַיֹאֶמר : נחפרשת , בראשית ט•
--ֲאֶשר ִאְתֶכם, נֶֶפש ַחיָּה-ּוֵבין כָּל, ֲאנִי נֵֹתן ֵבינִי ּוֵבינֵיֶכם-ֲאֶשר

ם, ְלדֹרֹת נָּן, ַקְשִתי-ֶאת יג  .עֹולָּ ה; נַָּתִתי ֶבעָּ יְתָּ ,  ְלאֹות ְבִרית וְהָּ
ָאֶרץ   .ֵבינִי ּוֵבין הָּ



 הטבע כדוגמה לכוחו של אלוהים

 איוב פרק לט

ַלע-ֶלֶדת יֲַעֵלי, ֵעת--ֲהיַָּדְעתָּ   א  .חֵֹלל ַאיָּלֹות ִתְשמֹר   ; סָּ

 

ן   ; נֵץ-יֲַאֶבר, ֲהִמִבינְָּתָך  כו ו ְלֵתימָּ  .יְִפרֹׂש ְכנָּפָּ

 .יִָּרים ִקנֹו, וְִכי   ; יְַגִביַּה נֶָּשר, ִפיָך-ַעל-ִאם  כז

ה, ֶסַלע-ַעל ֶשן    --וְיְִתֹלנָּן, ֶסַלע יְִשכֹן  כח  .ּוְמצּודָּ

ַפר  כט ם חָּ חֹוק   ; אֶֹכל-ִמשָּ  .ֵעינָּיו יִַביטּו, ְלֵמרָּ

ו  ל ם-יְַעְלעּו וְֶאְפרֹחָּ ִלים   ; דָּ ם הּוא, ּוַבֲאֶשר ֲחלָּ  .שָּ
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 (?בר קיימה)ניצול ושימור : יהדות

נטלו והחזירו , שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשוןבשעה 
ומשובחים הם ראה מעשי כמה נאים : כל אילני גן עדן ואמר לו

תן דעתך שלא תקלקל ותחריב  . מה שבראתי בשבילך בראתיוכל 
 אין מי שיתקן אחריךקלקלת שאם עולמי 
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פילוסופיה משכנעת את , אבל
 המשוכנעים

מקבלי "את , "הציבור הרחב"אנחנו רוצים את •
 ".כולם"את , "ההחלטות

רק אין מספיק  , בלי מירכאות, כי אנחנו צודקים•
 .שמצדיקים אותנו

הם אלה  . כאן נכנסים לתמונה הפסיכולוגים החברתיים•
 .שאמונים על הסבת דעת ההמונים
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Why social values cannot be changed 
for the sake of conservation 

Michael J. Manfredo, Jeremy T. Bruskotter, Tara L. Teel, 
David Fulton, Shalom H. Schwartz, Robert 
Arlinghaus, Shigehiro Oishi, Ayse K. Uskul, Kent 
Redford, Shinobu Kitayama and Leeann Sullivan 

 .שוורץ הוא חתן פרס ישראל לפסיכולוגיה' פרופ•

אי אפשר לשנות את ערכי החברה  : כותרת המאמר קשה•
 .והם גם מסבירים. למען שמירת טבע

 

 

שוורץ. ש  Manfredo 
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Why social values cannot be changed 
for the sake of conservation 

בחברה קפיטליסטית קשה לשכנע בחשיבות ערכים שהם •
שלום ? שלום עם שכיננו? הדורות הבאים)אלטרואיסטים 

 (.?בינינו לבין עצמנו

אלא אם כן מדובר  , קשה לשנות ערכים אצל מבוגרים•
 (.ציונות, ב"הנהירה מערבה בארה)במהפכה 

 אבל אפשר לעצב ערכים אצל ילדים •

 .Catch 22: המעצבים הם כבר מבוגרים        

 .המאבק אבוד, לכאורה•
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 לא אלמן ישראל, אבל

• Instead of attempting to change values, … work within 
existing multilevel value structures to introduce 
changes that affect conservation. 

על הערכים הקיימים ולשכנע " להתלבש"צריך , כלומר•
שפעולות שאנחנו מבקשים נופלות במסגרת מערכת ערכים 

 .קיימת

אלא  , אנחנו לא מבקשים שתשמרו על הנשרים כי הם חשובים•
 (.זה יעבוד רק בחברה ציונית)משום שזו מהות הציונות 

אלא  , אנחנו לא מבקשים שתבצעו סניטציה כי זה מונע הרעלות•
 .משום שכך נשמור טוב יותר על בריאות הציבור

 .וכיוצא בזה•
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 זה שינוי מהותי

ננסה לשנות את  , (הקניית ערכים)במקום לחנך את הציבור •
 .ההתנהגות שלו על ידי הדגשת הקשר לערכים קיימים

ג  "רט-ס"הג-ט"פעולות חלה, למשל)ננסה לשנות נורמות •
,  רעש, לשינוי ההתנהלות של תאגידים בנושאי תאורה

אנחנו לא מנסים להפוך את  ...( , מינים פולשים, גידור
 .הערכים שלהם

 



 תהיות

 ?האם זו הדרך•

 ?גם ערכים, בסוף התהליך, האם נוכל כך לשנות•

 ?האם חשוב לשנות ערכים•

 ?האם נוכל לבצע, ואם כן•

 



 ... תשובות לשאלות הראשונה והשנייה 
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 ... תשובות לשאלות הראשונה והשנייה 

 .אני לא טוען להזניח את החינוך. לא•

 .אני לא משנה את מערכת הערכים שלי. לא•

אני מציע לחשוב על הגדרת ההישגים אליהם אנחנו רוצים •
 .ולהתאים את השיטות בהתאם, להגיע

כנראה נדרשת דרך אחרת  ? לעמוד בשער ולהסביר•
 ".המקובלת"המתאימה לתקופה ולמערכת הערכים 
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