
 על השיח הירוק ישי ספרים

 סביבה ופיתוח 4.0
 

  בחזרה לגן העדן 4.1
 שיווי משקל

בתחום .  מאז  שפינוזה  אנו  מחפשים  מנגנון  אוטומטי  שיחליף  את  האל  בניהול  העניינים  בעולם

הביולוגיה  דארווין  מצא  מנגנון  המסביר  את  מוצא  המינים  כלומר  את  ההיסטוריה  של  החיים 

מנגנון  אשר  מבוסס .  ן  המינים  לסביבתםוהאקולוגים  מצאו  מנגנון  המסביר  את  האינטראקציה  בי

 .מצב שכל חריגה ממנו מפעילה כוחות המחזירים אליו. על  שיווי משקל
אך  בחשיבה  הירוקה  היא  מהווה  בסיס  לאידאולוגיה  שאחד ,  אקולוגיה  היא  דיסציפלינה  מדעית

" הסוסים  כבר  ברחו  מן  האורווה"דה  עקא  ש.  מעיקריה  הינו  חזרה  לשיווי  המשקל  הישן  והטוב

הביאו  את  האקולוגים  לחקור  מצבים  של ,  ותופעות  כמו  מידבור  שטפונות  המלחת  אדמות  ואבק

" סביבה  מופרת"חריגה  משיווי  המשקל  והביטוי  של  הגישה  המדעית  הזו  הינו  זוג  המושגים  

מופרת  היא  סביבה  שכבר  יצאה  משיווי  המשקל    והלא  מופרת  היא  סביבה ".  סביבה  לא  מופרת"ו

 . שעדיין שם
 

 ה מופרת ולא מופרתסביב
האדם  מתערבים  בסביבתנו  וההתערבות  הזו  מוציאה  את -פי  המחשבה  האקולוגית  אנו  בני-על

פי  הגישה  הזו  משתתפים -על.  הסביבה  משווי  המשקל  הישן  והטוב  ודוחפת  אותה  לכוון  הרע

רוב  הסביבה  המופרת .  הסביבה  הלא  מופרת  והסביבה  המופרת,  העיר:  במשחק  שלושה  שחקנים

בסביבה .  סכרים  וכיוצא  באלה,  מסילות  ברזל,  ר  של  חקלאות  אך  היא  כוללת  גם  כבישיםהיא  בגד

, שרשראות  ההרים,  שוניות  האלמוגים,  הערבות,  יערות  העד,  הלא  מופרת  נכללים  האוקינוסים

במשחק  הזה  תפקידה  של  החקלאות  לייצר  מזון  וסיבים  לאוכלוסייה  וכדי .  מדבריות  ודומיהם

אבל מאז כיבוש , ככה זה היה אולי פעם. שיווי  המשקל  השורר  בסביבהלעשות  זאת  היא  מפרה  את  

וידברו  בני  יוסף  את  יהושוע :  "ככתוב.  ידי  יהושוע  אין  בארץ  ישראל  סביבה  לא  מופרת-הארץ  על

אם :  ויאמר  אליהם'  מדוע  נתת  לי  נחלה  גורל  אחד  וחבל  אחד  ואני  עם  רב  עד  אשר  ברכני  ה:  לאמור

כדי  לבנות  דייק  במצור (את  מה  שנשאר  כרתו  הרומאים  ".  לך  שםעם  רב  אתה  עלה  היערה  ובראת  

במשך )  זית'בכדי  להסיק  את  מנועי  הקיטור  של  הרכבת  החיג(ואת  הנותר  התורכים  )  על  ירושלים

בארץ  ישראל  אין .  כל  הזמן  דיכאו  את  היער  הרועים  ובעירם  והחקלאים  שבנו  טרסות  בהרים

 .י אדםכל הסביבה כאן היא מעשה יד, סביבה לא מופרת

 
לא  ביערות  העד  באי ,  לא  באוקינוס  שהרי  הליויתנים  נכחדים  שם,  כיום  כבר  אין  סביבה  לא  מופרת

זו ,  או  האדמה  וגם  לא  שונית  האלמוגים/בורנאו  או  בברזיל  שם  מבראים  את  היער  בשביל  העץ  ו

ו אנו  נרצה  לטעון  שאין  כבר  סביבה  לא  מופרת  וכאשר  אנ.  שבים  האדום  וזו  שבאוסטרליה  הרחוקה

 .באים היום לתקן את המעוות זה כבר חקלאות

 
 סביבה עירונית

הסביבה  הזאת .  רובנו  חיים  בערים  והסביבה  שאנו  מוצאים  סביבנו  שם  היא  הסביבה  העירונית

המונים "  אבק  אדם"ואנשים  יכולים  להיות  .  עשויה  לא  רק  מאבנים  וכבישים  היא  עשויה  מאנשים
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  מאחרים  או  להתארגן  בקהילות  שאדם  מרגיש  בהם מנוכרים  שכל  אחד  מהם  לבדו  ולא  איכפת  לו

הסביבה  העירונית  יכולה  להיות .  שייך  ואיכפת  לו  מה  שקורה  לאחרים  או  מה  שהם  חושבים  עליו

הסביבה  העירוינת  היא  הסביבה .  מפחידה  ומלוכלכת,  או  מנוכרת,  מעשירה  ותומכת,  מגוונת

מדוע  השיח  הירוק  רואה  את  השטח .  ינושרובנו  בחרנו  או  נידונו  לחיות  בה  את  רוב  שעותינו  ורוב  ימ

 ?הפנוי ועיוור לשטח הבנוי

 

 ? מי בעל הבית4.2
 .גישה הרואה בעולם כולו מערכת אורגנית אחת שבה הכל תלוי בכל, "גאיה"יש המדברים על 

, ואנחנו  חלק  ממנה  נראה  קוסם,  שבה  דבר  תלוי  בדבר,  גאיה,  הרעיון  שהעולם  הינו  מערכת  אחת

למה  אנחנו .    בני  האדם  עובדים  את  טובת  המערכת  טמון  בה  פרדוקסאבל  המחשבה  שאנחנו

" כי  אם  לא  נעשה  כך  היא  תתמוטט  וגורלנו  יחרץ:  "התשובה  הרווחת  היא?  עובדים  את  המערכת

יכול  אדם  להאמין  שהמערכת  היא .  האדם-ומכאן  שטובת  המערכת  באה  לשרת  אותנו  בני

זו  דרך  טובה  לצאת  מן ?  לי  לשאול  למהמב,  שאנו  עובדים  אותו,  משהו  שמחוצה  לנו,  האלוהים

ואנחנו ,  למי  שלא  דתי  העולם  הוא  מערכת  אחת,  ולכן.  הפרדוקס  אלא  שהיא  מובילה  לזרועות  הדת

ואהבת  לרעך "ישנם  אנשים  החושבים  שעלינו  לנהוג  בשאר  הברואים  על  פי  האימרה  .  בעל  הבית

כל  הבריאה  אנו  מודדים את  ?  אבל  האם  אנו  יודעים  מה  טוב  לקופים  לבקר  או  לעופות,  "כמוך

בעניין  זה  נזכרתי  בקטע .  באמת  המידה  שלנו  ולכן  גם  כך  איננו  יכולים  להימלט  מן  האגוצנטריות

ואנג  טסה  והואה  טסה  היו  מטיילים  על 'צ.    שנה2300  -ואנג  טסה  לפני  יותר  מ'י  צ"שנכתב  בסין  ע

אבן  זוהי ,  הדגיםבאיזו  קלילות  ושלוות  עולם  שוחים  :  "ואנג  טסה  אמר'צ.  הגשר  של  נהר  האו

: טסה  אמר"  ?איך  אתה  יודע  מהו  שמחת  הדג.  אתה  אינך  דג:  "הואה  טסה  אמר".  שמחת  הדג

לפי  דעתי  אנחנו  בעל  הבית  ועלינו  לנהל  את ...".  ?כיצד  אתה  יודע  שאין  אני  יודע.  אתה  אינך  אני"

 .אבל לנהל כרועה מרחיק ראות גוזז צאנו ולא אוכל את בשרן. העולם לטובתנו

 
 לאותהכל חק

מערכת  ביולוגית  הנמצאת  במצב  של  שיווי  משקל :  אנו  מבינים"  סביבה  לא  מופרת"בעוד  אשר  ב

 נמצאת בשיווי אינהאנו מבינים מערכת ביולוגית אשר " חקלאות"אזי ב,  בתוך  עצמה  ועם  סביבתה

 .בשבילנואלא נמצאת במצב שהוא הטוב ביותר , משקל עם סביבתה

 
  ליטר 10,000  טון  עגבניות  לדונם  או  פרה  ברפת  המניבה  30צמח  העגבניה  הנמצא  בחממה  ומניב  

אלא  במצב ,  הן  מערכות  ביולוגיות  שאינן  נמצאות  במצב  של  שיווי  משקל  עם  סביבתן,  חלב  לשנה

" סביבה  פנימית  מבוקרת"בכדי  שתוכלנה  לעשות  זאת  הן  צריכות  להמצא  ב.  הטוב  ביותר  לחקלאי

יש  להפריד  בין "  כל  העולם"טית  ולא  את  ובכדי  שאפשר  יהיה  לבקר  רק  את  הסביבה  הרלוונ

בהקשר  זה  יכולה "  גדר".  "גדר"הסביבה  הפנימית  והסביבה  החיצונית  ואת  זה  עושים  באמצעות  

אם  אכן  זה  מה .  אי  או  אפילו  תו  זיהוי  לבקר,  שטח  מושקה,  להיות  גדר  ממש  אבל  גם  חממה

שות  לנו  את  זה  בשונית  היא  יכולה  לע?  אז  למה  רק  בכדי  ליצור  מזון  וסיבים,  שהחקלאות  עושה

את ,  את  הנמרים  מציידים  במשדרים.  ביערות  הגשם  או  באוקינוס,  בשמורת  טבע,  האלמוגים

בתוך .  שמורת  הטבע  מגדרים  ושומרים  שלא  יכנסו  ציידים  ושהחיות  לא  יצאו  לרעות  בשדות  זרים

אם  הן  מתרבות  מעבר  לכושר  הנשיאה  של  השטח ,  הסביבה  המגודרת  מבקרים  את  מספרן
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ביערות  הגשם  בברזיל  מקיימים  ממשק  כריתה  רב  שנתי  באופן .  תים  ואם  מתמעטות  מרביםמפחי

מימשק .  שהיער  ישאר  לעד  ובשונית  האלמוגים  מגבילים  את  כניסת  התיירים  ואת  אופן  התנהגותם

 ?אזי לאיזה אופק תכנון, ואם חקלאות. הוא שם המשחק ומהו מימשק אם לא חקלאות
: ענה  לו"  ?כמה  שנים  נושא  זה  פירות:  "שאל  אותו.    חרוביםפעם  ראה  חוני  המעגל  זקן  נוטע

, מצאתי  את  העולם  בחרובים:"  ענה  לו"  ?וכי  אתה  תחיה  שבעים  שנה:  "אמר  חוני,  "שבעים  שנה"

, מסכת  תענית,    בערך  הסיפור  כפי  שנכתב  בגמראוזה".  כך  נוטע  אני  לבני,  וכשם  שנטעו  אבותי  לי

 . 'ג עמוד א"דף כ

 

 

  מלתוס4.3
הלכה  אוכלוסייתו )  1800-1815בשנים  (את  אנגליה  אי  שכבר  אז  מלתוס  השווה    19-במאה  ה

 ת  בשפ.שטחה  היה  למעשה  בלתי  מוגבלוריקה  שהייתה  אז  כמעט    מדינהב  "לארה,  והצטופפה

מלתוס  ערך  מחקר  משווה  בין  שתי  אלה .  "ה  מגבלה  אפקטיביתווהשטח  שם  לא  הי  "  :הכלכלה

ובעקבותיו ) ב  הייתה הראשונה בעולם שהתחילה בזה"ארה(כשהוא  מסתמך  על  מפקדי  האוכלוסין  

התשוקה  מביאה  לריבוי  שכתוצאה  ממנו  גדלה  האוכלוסייה  בטור :  הקיש  את  ההיקש  הבא

בגלל  כל  מה   ",)דומה  יותר  לאיים  הבריטיים  מאשר  לאמריקה(  העולם  מוגבל  בשיטחו  ,גאומטרי

כל  להדביק  את  קצב  גידול ולא  י  קצב  גידול  המזון  ,"שאנו  יודעים  על  הכוח  של  הקרקע  לפרות

ואנו  נידונים  למחזוריות ,    ההתאמה  ביניהם  תעשה  באמצעות  מלחמות  רעב  ומחלות,  האוכלוסייה

המלחמות (  באותה  תקופה  .של  שפע  ומחסור  כתוצאה  מזמן  התגובה  הארוך  הדרוש  לכך

שהפכה ,    דבקו  רבים  בתאוריה  של  מלתוס,היו  מחירי  הדגן  באנגליה  גבוהים  ולכן)  הנפוליוניות

  .להיות אבן דרך במחשבה ונקודת המוצא לתאוריה של דרוין

 
 "שברה שבר"הטכנולוגיה 

אוניית ,  אוניית  הקיטור,  הרכבת,  פיתוח  מקורות  מים,  ברוא  היערות  (ותם  הטכנולוגיינתייב

העלו ,  הוסיפו  משאבים)  שאיפשר  לייצר  דשן  בכמות  אינסופית  (בוע  החנקן  מן  האויריהקירור  וק

  התאוריה  של  מלתוס .הביאו  דגן  ובשר  לכל  מקום  שהיה  נחוץהפחיתו  את  הפחת  ו,  יםבולאת  הי

 .הפכה להלצה

 
 שקיעתן של הממלכות העתיקות

שערכו את  המושג  פיתוח  בר  קיימא  טבעו  כנראה  חוקרי  קרקע  ומים  מאוניברסיטת  קליפורניה  

וטמיה  עברו  מן למה  התרבויות  הגדולות  של  מסופ:  "הם  שאלו.    בעירק  בשנות  החמישיםמחקרים

  הם  הקישו  מכך ."  נמלחו  האדמות  שם,השקייה  במשך  שנים  רבותכתוצאה  מ:  "והשיבו"  ?העולם

שמשמעותו "  פיתוח  בר  קיימא:  "טבעו  את  המושג,  תילגבי  קליפורניה  שבה  רוב  החקלאות  מושק

, "מצאתי  את  קליפורניה  באדמה  חקלאית  פוריה  וכך  אשאיר  אותה  לבני"בהקשר  הקליפורני  

היה  על  משאבי  טבע "  בר  קיימא"הדגש  במושג  .    לאורו  טכנולוגיות  מונעות  המלחהוחיפשו

 . והשימוש בו לא חרג בהרבה מגבולות קליפורניה
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  גבולות לצמיחה4.4
שהיכה  גלים  מסוף  העולם "  גבולות  לצמיחה"בשם    יצא  אז  ספר  .בשנות  השבעים  עלה  הנושא  שוב

הפעם  מחירי ,    לאור  בתקופה  בה  עלו  המחיריםכמו  ספרו  של  מלתוס  כך  גם  הוא  יצא  .ועד  סופו

ועוד  מעט  נגיע  לתחתית ,  המשאבים  מתכלים,  העולם  סופי:  "אמרהספר  .    הדלק  והגרעינים

: לאמור,  הוא  הביא  לעולם  את  הגישה  המערכתית,  ה  יותר  מזהרבאבל  בספר  הזה  היה  ה".  החבית

  העיזו  ותארו  את ריומחב.  לא  תעבודוהוצא  ממנה  רכיב  קטן  אחד  ,  העולם  הוא  מערכת  אחת

 מודל  סימולציה  ממוחשב  הינו  קבוצה  של  .  ממוחשבהמערכת  הזו  באמצעות  מודל  סימולציה

. מרכיבי  מערכת  ממשית  מסויימתהקיימים  בין  והיחסים  משוואות  המתארות  את  הקשרים  

משוואות  שאפשר  לטעון  אותן  במחשב  ולדמות  בעזרתן  פן  או  פנים  מסוימים  של  המערכת  הזו 

מה ,  למשל"  ?מה  יקרה  אם  נעשה  כך  וכך:  "  כגוןלשאול  שאלות  מודל  כזה  אפשר  .  תיבאופן  כמו

  ?יקרה אם תעלה ההכנסה בסין והסינים יעשו פחות ילדים ויקנו יותר מכוניות

 
 גישת המערכת

בראשותו   חוקרים  הולנדים  .  עד  כאן  הייתה  גישת  המערכת  כלי  לחיזוי  ששימש  בידי  מקצוענים

אפריקה ב  את  תופעת  המידבור  גישת  המערכת  ומודלים  של  סימולציהשחקרו  בעזרת  ויט  -דה

   בו  במקום  שאיןוהוא  התחולל  דווקא  מצאו  שהמידבור  שם  הוא  מעשה  ידי  אדם  ,שמדרום  לסהרה

, )כמו  שחשב  מלתוס(  הצטופפות  של  הרבה  אנשים  בכדי  לקלקל  דרושה  ומכאן  שלא  אנשים  הרבה  

עקבות  המחקר  הזה  הראו  מחקרים  דומים  תוצאות ב.  צריך  רק  לפגוע  במרכיב  קריטי  של  המערכת

שם  התמלחו  האדמות  כתוצאה ,  דומות  בארצות  ענק  דלילות  אוכלוסין  כמו  מערב  אוסטרליה

ה  לגישה הביא"  החור  באוזון"תופעת  .  מברוא  היערות  ורעית  הכבשים  במרעה  שצמח  במקומם

חור "  לגלח"יכול  הסתבר  גם  לציבור  הרחב  שקצת  קצף  גילוח  אשר    כהפופולריותהמערכת  את  

  .נסבול מסרטן העוראני או אתה ולהביא לכך ש, באטמוספירה
 ?העוד מלתוס חי

או /האוכלוסין  ו  הנובעות  מצפיפות    תופעותכלומר,  על  אלה  נוספו  תופעות  מלתוזיאניות  מודרניות

כמו  למשל  הגשם  החומצי  בגרמניה  שנבע  מן  העשן  העולה  מן  הארובות ,    והצריכהעלית  ההכנסה

  בעקבות  כל  אלה .  מי  הביוב  של  הערים  הגדולותהזרמתב  שנבע  מ"האגמים  הגדולים  בארהמות  ו

דבר ,  העולם  סופי:  וממשלות  הבינו  ש)  NGO(תנועות  לא  ממשלתיות  ,  ולים  בציבור  הרחבדחלקים  ג

ולצריכה  ללא ,  )ריבוי  טבעי  (התשוקה  מביאה  להצטופפות  בחלק  אחד  של  העולם,  קשור  בדבר

תנועת .  כל  אלה  ביחד  יביאו  אותנו  לעברי  פי  פחתשו,  )עליית  ההכנסה  (מצרים  בחלק  האחר  שלו

בלקסיקון כיום  משמשת  "  פיתוח  בר  קיימא"הירוקים  צברה  כוח  חברתי  ופוליטי  והסיסמא  

 ." יתרון יחסי"צמד המילים ששימשו בעבר הציבורי כמו 

 
 שותים ונהנים, ובכל זאת אנו אוכלים

ובכל  זאת ,    שנה200  -ה  מאוד  למה  שאמר  מלתוס  לפני  כבסופו  של  דבר  מה  שאומרים  היום  דומ

בן הרבה  יותר  טוב  לנו  משהיה  לאנגלי  ,  בעצםו?  איך  זה  שאנחנו  עדיין  אוכלים  שותים  ונהנים

, עובדים  פחות,  אוכלים  יותר,    אנו  חיים  יותר.תקופת  המהפיכה  התעשייתית,  תקופתו  של  מלתוס

אנו  מבלים  יותר  במקומות אחרים אם ,  ופש  פוליטייש  לנו  יותר  חופש  תנועה  ויותר  ח,  לומדים  יותר
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יש  לנו  יותר ,  והעיקראם  אנו  עצלים  אלינו  מול  המכשירים  המביאים  לנו  את  העולם  ו  ,בא  לנו

 . מבחר בילויים ועוד ועוד, מבחר עבודות, מבחר מוצרים, מבחר
 . ם"להד? מלתוס, הדבקים בכלכלה המסורתית ,זה מה שאומרים רבים מן הכלכלנים

 
 ני מלתוזיאניא

אני  מסכים .  אבל  אינני  חסיד  שוטה  הדבק  בכל  תג  ותג  מן  האידאולוגיה  הירוקה,  מלתוזיאני,  אני

שאפשר (שהתשוקה  מביאה  לריבוי  טבעי  ,    דבר  תלוי  בדברהשהוא  מערכת  שב,  שהעולם  סופי

שהריבוי  הטבעי ,  )שאפשר  להגמל  מחלק  ממנה(ולצריכה  מוגזמת  )  להפחיתו  מבלי  לפגום  בהנאה

,  במוקדם  או  במאוחרשו,  צריכה  מביאים  להתכלות  של  חלק  מן  המשאבים  הלא  מתחדשיםוה

  יתכן  וזה  יקרה  בזמן  כה ם  כיא.  אל  הקיראותנו    עלולים  לנפץ  ריבוי  האוכלוסייה  ועלית  הצריכה

  אני  גם  יודע  שישנם  גורמים  המביאים  לפחיתת  האוכלוסיה  ואלה .  רחוק  שהיום  זה  לא  רלוונטי

אבל  זמן  התגובה  של  האוכלוסיה  ארוך  ולכן  יתכן  שעד ,  נו  בטרם  נגיע  אל  הקיריכולים  לעצור  אות

 .שתגיע הנחמה תצא הנשמה

 

 ? הייתה תועלת4.5
את  הדגש  על "  הירוקות"שמות  האידאולוגיות  ,  שניסיתי  לתארן  כאן  בקיצור,  מסיבות  היסטוריות

האוקיינוס  למטה ,  שמן  האדמה,  מזון,  מים,  קרקע,  מגוון  המינים,  שטח:  משאבים  וביניהם

זיהום ,  גנים  מהונדסים,  אסון  גרעיני,  גשם  חומצי,  על  נזקים  כמו  ערפיח.  והאטמוספירה  למעלה

הפחתת  תמותת ,  הארכת  תוחלת  החיים:  אין  היא  שמה  דגש  על  התועלות  ובהן.  האויר  ורעש

, תרבותהשכלה  ו,  בילוי,  קשר  עם  כל  אחד  בכל  מקום,  בית  לגור  בו,    יכולת  תנועה,  שובע,  התינוקות

אחרי  שבראנו  את :  ניקח  למשל  את  בעיית  המזון.  שותפות  בשלטון  ועל  כל  אלה  מגוון,  חופש  אישי

דישנו  את  הקרקע  יותר  מאשר ,  )והמלחנו  מעט(והשקינו  את  כל  האדמות  )  כמעט(כל  היערות  

הסביבה  יכולה  לשאת  ומצאנו  טכנולוגיות  להוביל  מזון  ממקום  שבו  יש  שפע  למקום  שבו  יש  מעט 

  מחסור –  ההנדסה  הגנטית  האמצעי  העיקרי  בהתמודדות  בבעיה  המלתוזיאנית  הקלאסית  נשארה

והנה  כל  אירופה  מתעלמת  מן  התועלת  הטמונה  בהנדסה  הגנטית  ונכנעת  לפחד  מפני  הבלתי .  במזון

 .נודע

 
.   ונזקיםאינני  מסכים  שבמערכת  המשוואות  המתארת  את  המערכת  העולמית  יכללו  רק  משאבים

אנחנו  איננו .    צריך  לכלול  את  המשאבים  ואת  התועלת  הנובעת  מהםאות  האלה    שבמשוואני  גורס

. אנו  משתמשים  בהם  בכדי  להפיק  תועלת  לעצמנו  וכך  צריך  לראות  אותם,  חיים  בשביל  המשאבים

אם  הרכבת  הקלה  בירושלים  לא  תוריד  מכונית  אחת  מן  הכביש  לא  תפחית גם  :  במילים  פשוטות

אבל ,    אחד  ולא  את  הרעש  בדציבל  אחדאת  צריכת  הדלק  בליטר  אחד  לא  PPM  -את  זיהום  האויר  ב

, מכוניתלרכוש    לילדים  ונערים  ולאנשים  שידם  אינה  משגת  ,  שאינם  יכולים  לנהוגתאפשר  לזקנים

 שםהיא  תוסיף  תועלת  ואת  התועלת  הזו  יש  לקחת  בחשבון  בדיוק  כ,  להגיע  לאן  שהם  רוצים

נניח :  לעשות    את  הניסוי  המחשבתי  הבאם  גאפשר  .  זיהום  האוירהפחתת  שלוקחים  בחשבון  את  

אם  נוכל  לקבל  את .    שנה50שבאמת  במשאב  שמן  האדמה  וגז  טבעי  נגיע  לתחתית  החבית  בעוד  

י  אמצעים  אחרים "המונעת  בשמן  אדמה  עמן  המכונית  הפרטית  היום  התועלת  שאנו  מקבלים  

י "  או  ע  מערכת  הסעת  המונים  מונעת  בחשמל  המיוצר  מגרעין  או  מפחםבאמצעות:  למשל
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  דיגיטלי י  מיכשור"עאו  ,  או  מים  אוויר  ,מפחםאו  גז  למכוניות  שתייצר  דלק  נוזל  נקיה  טכנולוגיה  

אבדנו אם  כמה  מאלה  יהיו  בידינו  אזי    .את  שם  אלינו  ואותנו  לשםויביא  "  עולם  וירטואלי"שידמה  

  .  עכשיואשר אבל לא בטוח שמצבנו יהיה פחות טוב מ,משאב
או ,  ורך  אז  הטכנולוגיה  פותרת  בעיות  שכיום  נראות  בלתי  פתירותהניסיון  מלמד  שאם  יש  צ

הוא  מלמד  גם  שעם  הזמן  העליה  ברמת  החיים  מביאה  לשינוי  עמדות  ביחס .  שפתרונן  היום  יקר

 ". גמישות הכנסה גבוהה לצבע הירוק"לסביבה שזה בשפת הכלכלה 

 
  פיתוח בר קיימא4.6

 
 בחזרה לחוני 

 :היינו מבזבזים משאבים מפני ש, וטע החרובים שראה חוני המעגלנאם היינו עושים בדיוק כזקן 

 חרובים זה גידול בזבזני בשטח .א

 .צריך לחסוך בוובעולם של היום שבו השטח הינו המגבלה האפקטיבית  .ב

  ?מי אוהב היום חרובים .ג

 
יכול  להיות ,  "וכך  אשאיר  אותו  לבני,  מצאתי  את  העולם  בחרובים"פיתוח  בר  קיימא  אין  פירושו    ש

העולם  סופי  והתשוקה ,  נכון.  גם  יותר  טעימותוכוניות  במשאבים  סשתאנים  בחממות  יותר  ח

, לתמרן  במוצר,  מותר  לנו  לתמרןבכדי  לחיות  טוב  בינתיים  אבל  ,  עלולה  לנפץ  אותנו  אל  הקיר

ובלבד  שנשאיר  לילדינו  לא  פחות ,  פני  הזמן-  ולתמרן  על,לתמרן  בכסף,  לתמרן  בטכנולוגיית  הייצור

שאבים מישארו  ואחרי  כל  התמרונים  ייתכן  .  )תועלת  פחות  הנזק(ם  יותר  תועלת  נטו  ונקווה  שג

את  אלה  צריך  לזהות  מראש  ומודלים  של  סימולציה ,    להתגבר  על  חסרונםאפשר  יהיה-שאיאחדים  

וטכניקות  של  חיזוי  טכנולוגי )    גדול  יותרחישוב  מאשר  בימיו  של  מלתוסהיום  כוח  ה(משופרים  

 . לרכז את המאמץובזהיכולים לעזור בכך על כך צריך לעבוד ) נותכך אמי-עדיין לא כל(
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