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 "ההתחממות העולמית היא איום קטלני, דווקא משום שהיא לא מצליחה לעורר 
את מנגנון האזעקה של המוח, ומותירה אותנו שקועים בשינה עמוקה במיטה בוערת"
)Gilbert, 2006( 
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תקציר

ישנה הסכמה גורפת בקרב מדענים בעולם כי ההתחממות העולמית מהווה איום חמור על חייהן ועל 
שידעה  הגדולים  מהאתגרים  אחד  היא  ִעמה  ההתמודדות  וכי  בעולם,  רבות  אוכלוסיות  של  רווחתן 
האנושות. עם זאת, מתוך מחקרים וסקרים עולה כי תושבי מדינות רבות ברחבי העולם אינם נזעקים 
להגיב במידה המתבקשת על איום בסדר גודל כזה, ואינם פועלים די הצורך לצמצומו. אחד הגורמים 
להבנת  רבה  חשיבות  יש  כן,  על  נתפסים.  הם  שבו  האופן  הוא  לאיומים  התגובה  על  המשפיעים 

המאפיינים של איום זה, שעשויים להסביר את הערכת החסר של חומרתו.
זהו מאמר סקירה, המתאר את ספרות המחקר העדכנית המתייחסת להיבטים הפסיכולוגיים של 
בעין הפסיכולוגיה  היבטים אלה  בוחן  העולמית. המאמר  הנוגע להתחממות  תפיסת חומרת האיום 
החברתית, הפסיכולוגיה האבולוציונית, הפסיכולוגיה של קבלת החלטות והפסיכולוגיה של ניתוח 

סיכונים.
מקבץ  בגלל  כחמור  האיום  את  לתפוס  לאדם  קשה  פסיכולוגית  מבחינה  כי  עולה,  מהסקירה 
מאפיינים המתקיימים בתהליך של ההתחממות העולמית, וזאת יותר מבכל סוג אחר של איום, כגון: 
היותו תהליך חסר תקדים, לא מוחשי, מלווה באי–ודאות, נוגע למספר גדול של אנשים במקומות 
רבים ומרוחקים, מתפתח בהדרגתיות ועוד. העלאת המודעות לחסמים הפסיכולוגיים בתפיסת חומרת 
האיום הטמון בהתחממות העולמית היא נדבך חשוב והכרחי לבניית התמודדות עם משבר האקלים 

העולמי.

מילות מפתח: פסיכולוגיה סביבתית · שינוי האקלים · תפיסת איום

ואינם פועלים די לצמצומו ]6, 20, 21, 23, 29, 31, 43[.
אופן התפיסה של חומרת הסיכון קובע במידה רבה את אופן 
התגובה אליו ]17[. הערכת חסר של חומרת ההתחממות העולמית 
עלולה לפגוע ביכולת לטפל באיום או להיערך להשלכותיו, ולכן יש 
חשיבות להבנת הסיבות לפער בין חומרת האיום לבין זו הנתפסת 

על–ידי הפרט.
מטרת המאמר היא לסקור את הספרות המחקרית העדכנית 
 ,Weber נובע.  ולהבין ממה הוא  המתייחסת לפער המצוין לעיל, 
אחת מהחוקרות המרכזיות בתחום ניהול סיכונים וקבלת החלטות 
בנושא האיום של ההתחממות העולמית, שואלת בכותרת מאמרה: 
"למה איננו מוטרדים )מספיק( מבעיות סביבתיות עולמיות?" ]43[. 
הפסיכולוגיה  תחומי  של  המבט  בנקודות  אשתמש  זה  במאמר 
קבלת  של  הפסיכולוגיה  האבולוציונית,  הפסיכולוגיה  החברתית, 
החלטות והפסיכולוגיה של ניתוח סיכונים כדי להציג את התשובות 

.Weber שמספקת הספרות לשאלתה של

על הערכת סיכונים בכלל
ההתייחסות שלנו לסיכונים היא סובייקטיבית ]34[. הסובייקטיביות 
הסיכון,  זיהוי  האיומים:  הערכת  של  מהשלבים  אחד  בכל  טבועה 
אפיונו, האופן שהוא מועבר בתקשורת ותהליכי קבלת ההחלטות 
פסיכולוגיים  מגורמים  מושפע  הללו  מהשלבים  אחד  כל   .]34[

הקדמה
הוא  אנושית  מפעילות  שנובעת  עולמית  התחממות  של  קיומה 
עובדה שאינה מוטלת עוד בספק ]22, 27[. קשת רחבה של מדענים 
מדיסציפלינות שונות מתריעים שאם לא תינקט פעולה רדיקלית 
פגיעה  שתתרחש  סביר  החממה  גזי  פליטת  לצמצום  ומידית 
ביטחוניות  חברתיות,  אקולוגיות,  פיזיות,  במערכות  משמעותית 
שקט"  משבר  של  "האנטומיה  שכותרתו  בדו"ח   .]1[ ובריאותיות 
הנדרשת  הפעולה  את  אנאן,  קופי  לשעבר,  האו"ם  מזכ"ל  כינה 
לצמצום פליטת גזי החממה "האתגר ההומניטרי הגדול בתולדות 

האנושות" ]3[.
וסביבה  אנרגיה  לחקר  האמריקאי  המכון  פרסם   2014 בסוף 
)EESI( תוצאות סקרים בלתי תלויים שערכו מספר מכוני סקרים 
כי  מעידות  התוצאות   .]16[ אקדמיים  ולא  אקדמיים   ומוסדות 
התחממות  קיימת  כי  סבורים  האמריקאי  מהציבור   50-70%
עולמית, וכי 30-50% מאמינים שההתחממות נגרמת בשל פעילות 
סבורים  מהנשאלים   31% פעולה,  לנקוט  לצורך  באשר  אנושית. 
שנחוצה "פעולה מידית", 30% סבורים שנחוצה "פעולה כלשהי", 
ואילו לדעתם של יתר הנשאלים דרוש מידע נוסף או שהם אינם 
משוכנעים שיש סיבה לדאגה. נתונים אלה מייצגים הלך רוח כללי, 
המטריד מדענים מתחום ההערכה והניהול של סיכונים; ממשלות 
במידה  להגיב  נזעקים  אינם  בעולם  רבות  מדינות  של  ואזרחים 
המתבקשת מאיום בסדר גודל כזה ומהשלכותיו רחבות–הממדים, 
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פסיכולוגיים  גורמים   29 סקר   Gifford  .]8[ וממושך  קשה  תהליך 
שינוי  את  לצמצם  כדי  שנדרש  ההתנהגות  שינוי  על  המקשים 
אי–עשייה"  של  "דרקונים  אותם  וכינה  אליו,  ולהיערך  האקלים 
]20[. הערכת החסר של איום ההתחממות העולמית היא רק אחד 

מהגורמים הללו - ובה יתמקד המאמר הנוכחי. ברצוני להדגיש כי 
מאמר זה לא עוסק בהיבטים הפסיכולוגיים של שינוי ההתנהגות 
הסביבתית המתבקש לנוכח ההתחממות העולמית, נושא שנחקר 
רבות והניב שפע של פרסומים. הוא גם לא יעסוק בכלל–הגורמים 
תפיסת  על  המשפיעים  החברתיים–תרבותיים(  הגורמים  )כולל 
החומרה של ההתחממות העולמית. הסקירה תתמקד בתת–נושא 
והוא:  מעלה,  שצוינו  הנושאים  לשני  טבעי,  באופן  הקשור,  אחד, 
ההתחממות  של  החומרה  תפיסת  של  הפסיכולוגיים  ההיבטים 
העולמית. הנושא זכה אמנם להתייחסות ממוקדת ומעמיקה של 
מספר חוקרים, אך כל אחד בחן לעומק רק היבט אחד או מספר 
מצומצם של היבטים. למיטב ידיעתי, טרם נערכה סקירה מקיפה 
תפיסת  את  המגבילים  הפסיכולוגיים  כלל–הגורמים  של  וממצה 
סיווגתי  זו  בסקירה  העולמית.  ההתחממות  איום  של  החומרה 
האיום  חומרת  של  החסר  להערכת  הפסיכולוגיים  ההסברים  את 
של ההתחממות העולמית המופיעים בספרות המדעית, לשבעת 

ההסברים הבאים:

א. ההתחממות העולמית היא איום חדש
התדרדרות  והאצת  האקולוגיות  המערכות  על  בעומס  העלייה 
המעריכי  הגידול  את  רבה  במידה  חופפות  הסביבתי  המצב 
למעשה,  האחרונה.  המאה  את  שמאפיין  האדם,  באוכלוסיית 
הארץ  כדור  באקלים  חריף  שינוי  חל  האחרונות  השנים  ב–50  רק 
איום  הוא  שהאיום  לפיכך,  לומר,  ניתן   .]2[ תקדים  חסרי  בממדים 
זו השפעה מכרעת  ו"צעיר" בהיסטוריה האנושית. לעובדה  חדש 
על תפיסת חומרת הסיכון, שכן היא תלויה במידת ההיכרות של 
האדם עם ההשלכות של האיום ובמידת ההתנסות האישית ִעמו 
]23, 43[; אדם שהתנסה בהתממשות של איום - יעריך אותו כחמור 

יותר. העובדה שרוב בני האדם טרם חוו "על בשרם" את הפגיעה 
המרכזיים  המדעיים  שהגופים  המשמעותית  הכלל–מערכתית 

בעולם מזהירים מפניה, מקשה על תפיסת האיום כחמור מאוד.
ההתחממות העולמית הוא איום "חדש" מבחינה אונטוגנטית 
מבחינה  הפרט(,  של  התפתחותו  במשך  או  האדם  חיי  )במהלך 
היסטורית ומבחינה אבולוציונית ]20[. בעיני חוקרים שונים מתחומי 
כל התפתחותו  מין שלאורך  הוא  והאבולוציה, האדם  האקולוגיה 
"בלתי  טבע  בעל  והוא   ,]28[ סביבה  במשאבי  יתר  שימוש  עשה 
Rees, אבי הרעיון של חישוב  ]31[. לתפיסתו של  מקיים במהותו" 
בתכונותינו  והטבוע  המּוָלד  זה,  טבֵענו  דווקא  האקולוגי,  הִמְדָרך 
הפיזיולוגיות, החברתיות וההתנהגותיות, הקנה לנו יתרון שרידותי, 
אבל עתה הוא בעוכרינו ]32[. הדבר נובע מכך שההחמרה של מצב 

על קצה המזלג  

*  על אף ההבנה המדעית כי שינוי האקלים יוצר 

איום חמור על החיים האנושיים על פני כדור 

הארץ, דעת הקהל העולמית אינה מתגייסת 

לתבוע נקיטת צעדים בדחיפות ובהיקף 

הנדרשים.

*  כדי להבין את האדישות הציבורית פנתה 

 החוקרת אל היבטים שונים בפסיכולוגיה, 

שעולה מהם כי חסמים פסיכולוגיים שונים 

 מונעים מבני אדם להכיר בחומרת האיום 

שיוצר שינוי האקלים.

*  הבנת המאפיינים הייחודיים של איום זה יכולה 

לסייע בפיתוח אמצעים שיאפשרו להתגבר על 

 החסמים בתפיסת החומרה שבו, ולהוביל 

לקראת השינוי ההתנהגותי הנדרש.

 *  התובנות העולות במאמר ביחס להתמודדות 

עם שינוי האקלים יכולות לתרום לעוסקים 

בחינוך, בהסברה ובקביעת מדיניות.
המערכת  

וחברתיים רבים )כגון מבנה אישיות, ערכים, תרבות, אמון בדעת 
וקוגניטיביות  רגשיות  ומהטיות  ועוד(  ממשלה  או  מומחים 
יותר  ומעשי  נכון  הסובייקטיביות  בגלל   .]38  ,35[ בנו  הטבועות 
המונח  "איום".  במונח  מאשר  האיום"  "תפיסת  במונח  להשתמש 
"תפיסת איום" מוגדר כתחושה שמשהו מרתיע הולך לקרות, או 
כהרגשה שהיכולת של הפרט לספק את צרכיו או להשיג את יעדיו 

האיום  שתפיסת  מראים  מחקרים   .]5[ להיפגע  עלולה  הבסיסיים 
המושג  האיום.  במבנה  רבה  במידה  תלויה  אליו(  התגובה  )ולכן 
"מבנה" מתייחס לכמה מאפיינים שבהם, למשל, מידת ההתנסות 
של  המידיות  האישי,  הנזק  היקף  האיום,  עם  הקודמת  האישית 
והסיבות  האיום  להתממשות  ההסתברות  האיום,  התממשות 

לאיום ]7, 9, 15, 18, 37[.

תפיסת האיום של ההתחממות העולמית
מצריכה  העולמית  ההתחממות  עם  התמודדות  שהוזכר,  כפי 
וזהו  החברה,  ברמת  הן  הפרט  ברמת  הן  מידי  התנהגות  שינוי 
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הסביבה היא שינוי "צעיר" מכדי שכוחות הבֵררה הטבעית יספיקו 
לעצב את האדם כך שיבחין באיום סביבתי כולל, לא כל שכן שייחס 

לו חומרה גדולה.

ב. ההתחממות העולמית מלווה באלמנטים של אי  ודאות
הוודאות  לרמת   .]45[ באי–ודאות  כרוך  "סיכון"  הגדרתו,  מעצם 
)המוערכת( של הסיכון השפעה מכרעת על החומרה המיוחסת לו. 
כלומר, ככל שאיום נתפס כוודאי יותר - הוא נתפס כחמור יותר, 
ועשוי לעורר תגובת מנע חזקה יותר. כשמדובר באיום ההתחממות 

העולמית, הנטייה הזו בעייתית במיוחד מכמה סיבות:
איום  היא  העולמית  ההתחממות  לעיל,  שצוין  כפי  ראשית, 
ניתן  כן,  אם  האנושית.  ההיסטוריה  במהלך  נחווה  שלא  חדש, 
להגדירו כאיום שמועד מימושו אינו ידוע, ולכן כאיום שהתרחשותו 
מוטלת בספק. הָספק הטבוע באיום גורם להתעלמות, להכחשה 

ולהפחתה בתפיסת החומרה של האיום, כפי שיורחב בהמשך.
שנית, כל הניתוחים המדעיים באשר להתפתחויות העתידיות 
מורכבים,  מודלים  על  מבוססים  העולמית  ההתחממות  של 
שמעצם הגדרתם הם בעלי רכיבים הסתברותיים שלא ניתן להסיק 
מהם מסקנות פשוטות וחד–משמעיות. ניקח לדוגמה את הנוסח 
של הידיעות הבאות )ההדגשות הן שלי(: "עיקר העלייה הנצפית 
בטמפרטורות הממוצעות בעולם מאז אמצע המאה ה–20 נגרמת 
גזי  בריכוז  הנצפית  מהעלייה   )"very likely"( גבוהה  בסבירות 
מדעיות  "הערכות  או   ,]22[ אנושית"  בפעילות  שמקורם  החממה 
ומיוחס  אִמתי,  הוא  האקלים  ששינוי  כך  על  מצביעות  מקיפות... 
במידה רבה )"largely attributable"( לפליטות מפעילות אנושית, 

ומהווה באופן פוטנציאלי בעיה רצינית מאוד" ]1[.
הסיבה לבחירה בתיאורים המילוליים של ההסתברויות נובעת 
מאי–יכולת לסכם את המורכבות הגדולה של התחזיות והמודלים 
מילולי  מינוח  היא, שאותו  ]11[. הבעיה  בעזרת מספר פשוט אחד 
של הסתברות )למשל, "סביר מאוד"( יכול להתפרש בצורה שונה 
מבנה  כמו   - שונים  אישיים  בגורמים  כתלות  שונים,  אנשים  אצל 
יש   .]29  ,11[ המידע  העברת  אופן  או  החשובים  הערכים  האישיות, 
איום  הצגת  באופן  הטבועה  ָלאי–ודאות  הקשורה  נוספת  בעיה 
קל  האדם  בני  שלרוב  מראים  מחקרים  העולמית.  ההתחממות 
יותר להבין מצבים של "שחור–לבן" )הסתברות של 0% או 100%(. 
ידו  לקוצר  כאינדיקציה  לרוב  נתפס  ה"אפור",  האי–ודאות,  אזור 
התפלגות  של  לקיומה  )אִמתית(  כאינדיקציה  ולא  המדע,  של 
יוצר  שבמידע  החד–משמעיות  היעדר   .]42  ,39[ הסתברויות 
אופטימיזם והערכת חסר של חומרת האיום ]20, 25, 26, 38[. כך יוצא 
לדייק  האקלים  מדעני  של  והאתית  המדעית  הקפדתם  שדווקא 
הרחב,  הציבור  אצל  הספק  את  שזורעת  זו  היא  המצב,  בתיאור 

ויוצרת הערכת חסר של האיום ]20, 26[.
לאי–ודאות  והקשור  החסר,  להערכת  התורם  נוסף  גורם 

הטבועה בהתחממות העולמית, הוא האופן שהתקשורת מציגה 
"מאוזנת"  חשיפה  לתת  מנסה  התקשורת  המדענים.  עמדת  את 
ולאלה  העולמית  ההתחממות  של  בקיומה  התומכות  לדעות 
מייצגת את שיעורן האִמתי  בצורה שאינה  קיומה,  השוללות את 
בקהיליית המדענים ]10, 20, 26[. מבלי להיכנס לסוגיית המניעים או 
הגופים העומדים מאחורי ההבלטה הלא–פרופורציונית של קולות 
וטיפוח  הזנה  זריעה,  היא:  התוצאה  הרווחת,  לעמדה  המתנגדים 
"סקפטיות  תופעת  של  והצמחה  הציבור  בקרב  וספק  בלבול  של 

אקלים" ]38[ שאך תורמת להערכת חסר של חומרת האיום ]10, 25[.

ג. האיום במהותו הוא איום כולל - ולא אישי או מקומי
הסיכון,  או  האיום  של  למבנה  הקשורה  נוספת  בסיסית  תכונה 
ההערכה  היא  סיכונים,  של  החומרה  תפיסת  על  שמשפיעה 
האקלים,  שינוי  של  שנזקיו  כך  על  עוררין  אין  האישי.  הנזק  של 
אינם  הם  זאת,  עם  עצומים.  הם  מומחים,  על–ידי  המוערכים 
בהכרח נוגעים רק לאדם מסוים במקום מסוים ]9, 38[. נשיא הפורום 
של  ההשפעות  על  בדו"ח  כתב  אנאן,  קופי  ההומניטרי,  העולמי 
אנשים  מיליוני  "כיום  העולם:  ברחבי  אדם  בני  על  האקלים  שינוי 
כבר סובלים בשל שינוי האקלים ... שינוי האקלים גובה את חייהם 
מושפעים  אדם  בני  מיליון   325  ... בשנה  אדם  בני   300,000 של 
מיליארד  ו–4  גבוה,  בסיכון  נמצאים  מיליון   500 חמורה,  בצורה 
הרגשית  התגובה  פרדוקסלי,  באופן   .]3[ פגיע"  במצב  נמצאים 
מתקהה דווקא ככל שמספר הנפגעים גדול יותר. Slovic ]36[ מבטא 
זאת בפשטות: "The more who die the less we care". כך יוצא 
תפיסת  על  מקשה  העולמית  הפגיעה  דווקא  אבסורדי,  שבאופן 
חומרת הנזק. סיבה נוספת לכך שאופייה הכולל של הפגיעה תורם 
מקומי":  "אופטימיזם  לכנותה  שניתן  הטיה  היא  חסר  להערכת 
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סופת ההוריקן מיץ', מעל מרכז אמריקה, 1998. אנשים תופסים תופעות מזג 
אוויר בצורה דומה לאסונות טבע - תופעות טבעיות שלבני אדם אין עליהן 
שליטה ושהן 'בידי אלוהים', או ככאלה שלא נגרמו על–ידי בני אדם ולכן גם 
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יותר  גדול  יהיה  הנזק  אחר"  שב"מקום  )האוניברסלית(  התפיסה 
]19, 24, 25, 33[. הטיה זו תורמת אף היא להערכת החסר של חומרת 

הנזק האישי ושל חומרת האיום בכללותו.
משום  גם  האיום  של  חסר  להערכת  גורמת  הפגיעה  כלליות 
לנו,  ודומה  מּוכרת  לְדמּות  ודאגה  לגלות אמפטיה  יותר  לנו  שקל 
או שנמצאת במקום שמוכר לנו יותר. אלא שמרבית הנזק שמסב 
הלא–מפותחות,  למדינות  )כיום(  נוגע  העולמי  האקלים  משבר 
- תושבי  לנו  מוכרים  זרות במקומות שאינם  לאוכלוסיות  דהיינו, 
העיקרי  האחראי  הוא  חיינו  שאורח   - המפותחות  המדינות 
רגשות  התפתחות  על  מקשה  זו  עובדה  העולמית.  להתחממות 

הזדהות ואמפטיה, ואינה מעוררת תחושת איום ]20[.

ד. האיום אינו מידי
החומרה,  תפיסת  על  המשפיע  האיום,  מבנה  של  נוסף  מאפיין 
]6, 9[. אין עוררין על  הוא הערכת המידיות של התממשות האיום 
העולמית  ההתחממות  של  תוצאות  לראות  ניתן  כיום  שכבר  כך 
ההתפתחויות  הרשמיים,  הפרסומים  בכל  שמופיע  כפי  אבל   .]22[

המסוכנות ביותר עתידות עוד לבוא. מרבית ההסברה והקמפיינים 
מחקרים  הבאים.  בדורות  בפגיעה  מתמקדים  התקשורתיים 
 מראים שאנו נוטים להקל ראש באיומים שמימושם מושהה ]41, 44[.

E. O. Wilson, שנחשב לאבי הסוציו–ביולוגיה, היה בין הראשונים 

שהתייחסו להיבט הִעתי )temporal( של הקיימּות; הוא התייחס 
אנחנו  כי  וציין  לגביהם,  אכפתיות  מגלה  שהאדם  הזמן  לטווחי 
לטענתו,  הבאים.  לדורות  מאשר  יותר  ל"בני–זמננו"  לדאוג  בנויים 
הבֵררה הטבעית "תכנתה" אותנו לדאוג לצרכינו ולכשירות ֵמרבית 
הפרט  חיי  במהלך  המתחוללות  להתרחשויות  הנוגע  בטווח  רק 

)"זמן פיזיולוגי"(, ולא בטווחים אחרים ]44, עמ' 60[. גם ריצ'רד דוקינס 
ככלל,  הטבעית,  שהבֵררה  וטוען  הראייה  קצר  טבענו  על  מצביע 
מעודדת אסטרטגיות שמגדילות רווחים קצרי טווח ולא התפתחות 
 ,]21[  Gilbert  .]14[ בטווח הארוך  ואחריות להתפתחויות  דאגה  של 
 It" :פסיכולוג מתחום קבלת ההחלטות בהרווארד, מסכם זאת כך

."is a threat to our futures, not to our afternoons

תפיסת האיום כלא–מידי גורמת לכך שבכל רגע נתון ייתפסו 
איומים קיומיים אחרים שיצוצו על סדר היום האישי או הציבורי - 
אבטלה, פשיעה, חולי או מלחמות - כ"דחופים יותר", יתפסו מקום 
גבוה יותר בסדר העדיפויות האישי או החברתי, וידחקו את איום 
ההתחממות העולמית לתחתית הרשימה של סדר העדיפויות ]25, 

.]38 ,26

ה. ההתחממות העולמית היא תהליך הדרגתי
מתפתחת  כלומר  זוחל",  "תהליך  היא  העולמית  ההתחממות 
בהדרגתיות. איומים כאלה, המתבטאים באופן הדרגתי, מסוכנים 
הערכת   .]26[ האיום  חומרת  של  חסר  להערכת  ומביאים  במיוחד 
ולקבל  להסתגל  נוטים  אנו  תפיסתית:  מהטיה  נובעת  הזו  החסר 
פתאומי.  באופן  התרחשו  לּו  דוחים  שהיינו  הדרגתיים  שינויים 
המוח שלנו בנוי לקלוט שינויים באור, בקול, בטמפרטורה, בלחץ, 
במשקל ועוד, אבל אם הם יתרחשו בקצב ִאטי מאוד - לא נצליח 
להבחין בהם ]21[. התחממות מי האוקיינוסים, עליית השכיחות של 
אירועי אקלים קיצוניים או עליית החומציות ומפלס פני הים - לא 
 Gilbert קורות "מהיום למחר", הן מתרחשות מבלי שנבחין בהן. 
שההתחממות  מכך  מיואשים  האקלים  "מדעני  כך:  זאת  ניסח 
לא מתרחשת  היא  כך, כשלמעשה,  כל  העולמית מתרחשת מהר 
הן  כי  ביותר,  המסוכנות  הן  הדרגתיות  בעיות   .]21[ מספיק"  מהר 
החושים  וכשמערכת  שלנו,  ההתרעה  למנגנוני  מתחת  חומקות 

שלנו קולטת אותן, מאוחר מדי לטפל בהן ובנזקים שנגרמו ]26[.

ו. ההתחממות העולמית אינה מוחשית
של  החומרה  תפיסת  על  המשפיע  איומים  של  נוסף  מאפיין 
איננה  העולמית  ההתחממות  שלו.  המוחשיות  מידת  הוא  האיום 
איום מוחשי לא רק בגלל הקצב הִאטי של השינויים הסביבתיים 
ושנזכרו בסעיף הקודם, אלא גם ממספר סיבות  הקשורים אליה 

נוספות.
הצטברותם  ואת  ריח,  ואין  צבע  אין  חממה  לגזי  ראשית, 
רק  למעשה,  שלנו.  החושים  במערכת  לקלוט  ניתן  לא  המסוכנת 
באטמוספרה  בכמותם  מהעלייה  להתרשם  יכול  מדען  שהוא  מי 
האיום  הרחב  הציבור  מבחינת  המצב.  חומרת  את  להעריך  וכך 
הבסיס  שהיא  רגשית,  תגובה  שיעורר  מכדי  מדי  מופשט  הזה 
להתפתחות תחושת סכנה ]41, 43[. שנית, קשה מאוד להמחיש את 
ואת אלה הצפויים  מגמת השינויים החלים באקלים כדור הארץ, 

פליטים סורים בווינה, ספטמבר 2015. לגזי חממה אין צבע וריח, אבל האם 
גלי ההגירה אל מחוץ למזרח התיכון )ולאפריקה( הם ביטוי מוחשי של שינוי 
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להתחולל בו, כי הם נטמעים בקלות בשונּות יומית ועונתית גדולה, 
המקשה על תחושה של דגם ברור. למשל, הידיעה שתחול עלייה 
ממוצעת של 3-2 מעלות צלזיוס ב–50 השנים הבאות לא מפחידה 
גדולים  בשינויים  מתנסה  הציבור  שרוב  משום  בייחוד  מאוד, 
יוצא, שהרבה מהתיאורים  כך  יממה אחת בלבד.  בהרבה במהלך 
הצפוי,  השינוי  על  בתקשורת  המוצגים  המדעיים  ומההסברים 

אינם מעוררים תחושת איום חזקה ]40[.

ז. ההתחממות העולמית נתפסת כאיום שמקורו ב"כוחות הטבע"
מחקר שבדק את ההבדלים בתפיסת האיום של איומים "מעשה ידי 
אדם" לבין כאלה הנגרמים מ"כוחות טבעיים" ]9[ מצא כי התגובה 
הרגשית המעוררת נטיות לפעולה חברתית ופוליטית חזקה יותר 
כלפי איומים שהם "מעשה ידי אדם". היא מתעצמת אם לא מדובר 
ב"סתם אדם" אלא באדם או בארגון מזוהה מסוים, והיא מתעצמת 
שמקור  פי  על  אף  תחילה.  בכוונה  נגרם  האיום  אם  יותר  עוד 
ההתחממות הוא פעילות אנושית, אין היא נתפסת כאיום "מעשה 
ידי אדם", ודאי שלא אדם מסוים, וודאי שלא בעל כוונת זדון. לכן, 
אך טבעי שהיא לא תעורר רגש בעוצמות גבוהות, ובהיעדר רגש 
- האיום לא ייתפס כחמור ]Gilbert .]35 ,34 הסביר מדוע ממשלות 
קטנים  שיקרו  שהסיכויים  איומים  במניעת  הרבה  כה  משקיעות 
)פיגוע טרור כדוגמת ה–11 בספטמבר(, וכה מעט במניעת איומים 
העולמית(  ההתחממות  )כמו  בהרבה  גבוהים  שיקרו  שהסיכויים 
]21[. הוא מונה כמה תכונות של איומים, שהמוח שלנו בנוי להגיב 

אליהן, שקיימות בטרור ונעדרות בהתחממות העולמית. הראשונה 
שבהן היא ש"להתחממות העולמית אין ָׂשָפם". בניגוד להתחממות 
מכוונת.  בצורה  עושה  שאדם  פעולה  הוא  טרור  פיגוע  העולמית, 
ולכן מתרסקים על  נפגעים מברק  לדבריו, אילו שני מטוסים היו 
תאריך  את  אפילו  זוכרים  היו  מעטים   - יורק  בניו  שחקים  גורדי 

האירוע.
מחקרים מראים כי אנשים נוטים לזהות את בעיית ההתחממות 
האוויר"  מ"מזג  או  טבעיים"  מ"כוחות  שנגרמת  כבעיה  העולמית 
לאסונות  דומה  בצורה  אוויר  מזג  תופעות  תופסים  אנשים   .]25  ,9[

טבע - תופעות טבעיות שלבני אדם אין עליהן שליטה ושהן "בידי 
אלוהים", או ככאלה שלא נגרמו על–ידי בני אדם ולכן גם פתרונן 
]9, 26[. הדבר גם מתבטא בכך שדיווחי טלוויזיה  נתון בידיהם  אינו 
מוצגים  אינם  לשינוי האקלים(  )המיוחסים  קיצוניים  אירועים  על 
דיווח  במסגרת  אלא   - האקלים  שינוי  בעיית  על  דיווח  במסגרת 

חדשותי על מזג האוויר ]40[.
למספר  להתייחס  אנשים  התבקשו  בישראל  שנערך  במחקר 
גדול של איומים קיומיים הנמצאים על סדר היום הציבורי בישראל, 
גורמים  ניתוח  ]12, 13[. נעשה  ובכללם איום ההתחממות העולמית 
שמאפשר  מה  איומים,  של  ל"קבוצות"  האיומים  את  המסווג 
האיומים  נתפסים  איך  האדם,  את  ישירות  לשאול  בלי  לגלות, 

השונים. נמצא שאיומים וסיכונים הנובעים מבעיות סביבה )זיהום 
דומה  בצורה  נתפסים  העולמית  וההתחממות  וכד'(  אוויר  מים, 
לאיומים הנובעים מאסונות טבע. הדבר מספק תמיכה אמפירית 
לייחוס  באשר  הספרות  שמציגה  הכללית  לתמונה  תלויה  ובלתי 
בעיית ההתחממות העולמית לכוחות טבע עליונים ולכן להערכת 

החסר של איום זה.

דיון
המחקרים,  את  ולהציג  לארגן  לאסוף,  הייתה  הסקירה  מטרת 
התצפיות, הניסויים, הסקרים, מאמרי העמדה, הכתבות והדעות 
המדענים  בכירי  של  שונות  תקשורתיות  במסגרות  המושמעות 
העוסקים בנושא תפיסת האיום של ההתחממות העולמית. כולם, 
ללא יוצא מן הכלל, מציינים את תופעת הערכת החסר של האיום 
הפריזמה  דרך  לפער  הסיבה  את  מנתח  אחד  כשכל  הסביבתי, 
המשותף  המכנה  כי  נראה  לו.  הרלוונטית  הדיסציפלינה  של 
העולמית  ההתחממות  של  האיום  שמבנה  הוא  ההסברים  לכל 
איום  זה  יהיה  איום,  לכל  חומרתו.  הערכת  ועל  זיהויו  על  מקשה 
בריאותי, כלכלי או ביטחוני, יש מבנה שונה, המוגדר ממאפיינים 
שונים, שחלק מהם מקלים על תפיסתו וחלקם מקשים עליה. מה 
שמייחד את מבנה האיום של ההתחממות העולמית הוא שכל אחד 
ממרכיביו מקשה על תפיסתו. דן אריאלי ביטא זאת בצורה פשוטה 
ותמציתית: "אילו היו אומרים לי - תמציא בעיה שלאף אחד לא 
- סביר שהייתי בוחר בהתחממות העולמית"  יהיה אכפת ממנה 
]4[. חשיבות ההבנה של החסמים הפסיכולוגיים לתפיסת חומרת 

איום ההתחממות העולמית היא נדבך חשוב והכרחי להתמודדות 
תהליך  הוא  התנהגות  שינוי  העולמי.  האקלים  משבר  עם  יעילה 
רבים, שמאופיינים בחסמים פסיכולוגיים  הבנוי משלבים  מורכב, 
במאמר  הראשון.  השלב  רק  היא  הסיכון  חומרת  תפיסת  שונים. 
זה ניסיתי לתמצת את החסמים הפסיכולוגים המאפיינים רק את 
השלב הראשוני הזה, שכל אחד מהם - די בו כדי לסכל התמודדות 

יעילה עם המשבר הסביבתי.
התמודדות  דרכי  מציע  הסביבתית  הפסיכולוגיה  תחום 
שינוי  לחולל  שכדי  ההנחה  על  שמתבססות  שונות,  והתערבויות 
שתרם  הוא  שכן  האדם,  טבע  את  היטב  להבין  יש  התנהגות 
להיווצרות הבעיות הסביבתיות העולמיות. יש הטוענים שהשגת 
תיצור  העולמית  שהקהילה  בתנאי  רק  תיתכן  בר–קיימא  קיום 
על  האדם  לקיום  מפורש  באופן  שיתאים  חדש,  תרבותי  נרטיב 
עם  כי התמודדות  יש שסבורים   .]31[ סופיים  בעל משאבים  עולם 
השינוי מחייבת מדיניות התואמת את טבע האדם ]28[, ויש התולים 
העלאת   .]60 עמ'   ,44[ חינוך"  של  רגילה  בלתי  ב"כמות  התקווה  את 
המודעות להיבטים הפסיכולוגיים של בעיית תפיסת האיום היא 
נדבך חשוב בבניית תכניות המעודדות שינוי התנהגות, וזו מטרתו 

של מאמר סקירה זה.
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