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מכתבים למערכת

תגובה למאמר :ישראל עשירה במיוחד
בעולם החי והצומח שלה  -האומנם?

עופות ויונקים במאתיים מדינות ויותר ,ומתוך רגרסיות עם שטחי
המדינות (בקנה מידה לוגריתמי) הם מצאו שקיים יחס בין גודל
המדינה לעושר המינים שבה .הם גם מצאו ,בהתייחס לתחומי
הניבוי של רגרסיה כלל עולמית זו ,שישראל עשירה רק במיני
זוחלים אך לא במיני עופות ,יונקים ודו–חיים .לפיכך הם הציבו
סימן שאלה כבד סביב שאלת עושרה של ישראל במיני בעלי חיים.
המחקר של רול וחבריו יסודי ,קפדני ומקיף.
אני רואה את הדברים קצת אחרת.
	.1איני מעלה בדעתי שישראל עשירה במינים בכל קבוצות
בעלי החיים עלי אדמות ,אלא שבכמה קבוצות ישראל עשירה
במיוחד (כגון זוחלים) ובאחרות היא עשירה פחות (כגון דו–
חיים) .ישראל עשירה במינים באופן כולל ,כלומר אם נחבר את
הדו–חיים והזוחלים (וכן את העופות והיונקים) לכלל קבוצה
אחת ,ישראל תתברר כעשירה במינים בהשוואה לארצות
אחרות הדומות לה בשטחן .את ארבע הקבוצות הללו ניתן
לקבץ לקבוצה משותפת כיוון שמדובר בבעלי חיים ממוצא
שושלתי משותף וכן כיוון שבמרבית המדינות ,בעלי החיים
הנמנים על קבוצה משותפת זו הם בעלי משקל הגוף הכבד
ביותר (בהכללה).
	.2מיקומו של שטח על פני כדור הארץ משפיע על עושר המינים
שבו ,ובמדינות טרופיות עושר המינים גבוה בהרבה מאשר
במדינות אחרות .בהשוואת ישראל למדינות העולם יש
להוציא את המדינות הטרופיות (ומן ההיבט הטכני ,בהתייחס
למדינות שרק חלקן בשטח טרופי ,אולי כל מדינה שבה לפחות
רבע מהשטח הוא טרופי) .שטח טרופי הוא כל שטח שהשמש
נמצאת בו מעל לראש לפחות יום אחד בשנה.
	.3ההשוואה בין ישראל למדינות העולם (הלא טרופיות) צריכה
להיות בגבולות שטח סבירים ,למשל של עד פי עשרה מגודלה
של ישראל .כיוון שרגרסיה היא ממוצע משוקלל של השיפועים
בין נקודות סמוכות ,הכללת מדינות רחוקות יחסית יכולה

הקבוצה המשותפת של דו–חיים ,זוחלים ,עופות ויונקים בישראל
מונה  756מינים .מהשוואה לכל  51המדינות (הלא טרופיות)
ששטחן  10,000עד  300,000קמ"ר (כלומר עד פי עשרה מגודלה
של ישראל ,כרבע מכל המדינות בעולם) עולה שבמשרעת שטחים
זו כמעט שאין עלייה במספר המינים עם העלייה בשטח (מקדם
השיפוע הוא רק  ,0.0007ובערכים לוגריתמיים רק  .)0.0928ישראל,
על  756מיניה ,נמצאת במקום הרביעי מכלל מדינות אלה .בפילוח
לקבוצות ,במספר מיני הזוחלים ישראל במקום הרביעי ,במספר
מיני העופות במקום החמישי ,ובמספר מיני היונקים במקום
השביעי .מבחינת הדו–חיים נמצאת ישראל במקום ה– 32בלבד,
אך דו–חיים הם רק אחוז אחד מכלל  756המינים של הקבוצה
המשותפת.
אשר על כן אני סבור שישראל עשירה במיני בעלי חיים,
בהשוואה לארצות (לא טרופיות) שגודלן דומה.
פרופ' יוסף הלר,
המחלקה לאקולוגיה אבולוציה והתנהגות,
האוניברסיטה העברית בירושלים
מקורות
[	]1רול א ,סטון ל ,ומאירי ש .2010 .ישראל עשירה במיוחד בעולם החי
והצומח שלה  -האומנם? א ק ו ל ו ג י ה ו ס ב י ב ה .35-24 :3

מכתבים למערכת

ישראל מקובלת מזה שנים כעשירה במיני בעלי חיים ,אך לאחרונה
בחנו רול ,מאירי וסטון [ ]1את מספר המינים של דו–חיים ,זוחלים,

לשנות את שיפוע הקו .רגרסיה קווית בין ישראל הקטנטונת
למדינות ענק רחבות ידיים דוגמת רוסיה וקנדה ,ששטחן
עולה על זה של ישראל פי  )!!!( 6,000עשויה להתעלם מכך
שענן הנתונים עשוי לעלות לא קווית ,אלא (למשל) בתחילת
דרכו ,בתחום המדינות הקטנות ,עושר המינים יעלה תלולות
עם השטח; אחר כך על פני משרעת שטח מסוימת הוא עשוי
כמעט להתיישר ,אחר כך שוב לעלות תלולות וכן הלאה .בגלל
אפשרות זו רצוי להשוות את ישראל רק למדינות הדומות לה
בגודל ,לא למשרעת שטחים רחבה עד בלי די.
	.4בשטחה של ישראל ראוי לכלול כיום גם את יהודה ,שומרון,
הגולן והחרמון ,כי הם מצויים בתחום אחריותה של ישראל
לשמירת ערכי טבע (כך שהשטח הוא  29,600קמ"ר) .את עושר
המינים של ישראל יש לקבוע בהתאמה ,כמייצג גם אזורים
אלה .שמירת בעלי החיים שבפסגת החרמון היא באחריותנו.
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תגובה למכתבו של גדעון ברומברג בנושא
סוגיית המים בין ישראל לפלסטינים

מכתבים למערכת

ברצוני להתייחס לשלוש נקודות שהעלה מר ברומברג במכתבו [,]1
הלוקות באי דיוקים.
–
	.1תוקפו של המשפט הבין לאומי:
למשפט הבין–לאומי בנושא חלוקת מים חוצי גבולות אין
תוקף מחייב .העקרונות לחלוקת משאבי מים משותפים שניסחה
האגודה למשפט בין–לאומי בהלסינקי ( ,)1966בסיאול ()1986
ובברלין ( )2004אינם מחייבים ,מאחר שהאגודה היא אגודה
פרטית [ .]5העקרונות שנוסחו על–ידי הוועדה למשפט בין–לאומי
של האו"ם יכולים להיות בעלי תוקף רק בתנאי שיאושרו על–ידי
 35מדינות ,אך עד היום חתמו עליהם  16מדינות בלבד.
 .2הפקת מים בת–קיימא:
הפלסטינים אינם משלמים באופן אישי עבור צריכת המים
שלהם .למעשה ,במגזר החקלאי אין מוני מים במרבית חיבורי
הצרכן ,ובמגזר הביתי אין מוני מים בכמחציתם .כדי למנוע
הפסדים ל"מקורות" ,נוצר הסדר תשלומים בין מדינת ישראל
לבין הרשות הפלסטינית .באמצעות מוני המים על הקווים
הראשיים של "מקורות" בכניסות לכפרים ולערים ,ניתן לחשב
את כמות המים שנמכרה לפלסטינים .בכל חודש מדינת ישראל
משלמת לחברת "מקורות" עבור הצריכה הפלסטינית (קיזוזים
מהתשלומים שישראל מעבירה לרשות הפלסטינית עקב גביית
המכס) .הסדר כספי זה מונע אמנם הפסדים ל"מקורות" ,אבל
המשפחה הפלסטינית ובעל השדה הפלסטיני אינם משלמים
אישית עבור המים שהם צורכים.
מציאות כזו היא ההפך המוחלט מפיתוח בר–קיימא .כאשר
לא משלמים אין כל תמריץ לחסוך בצריכת המים האישית ,לתקן
דליפות בצנרת העירונית ,להשקות בשיטות חסכוניות או לטפל
בשפכים .הדרישה להפקת מים בת–קיימא מקובלת לא רק על
המשפטנים העוסקים במשפט הבין–לאומי ,אלא היא עקרון יסוד
המקובל בכל בתי המשפט של כל המדינות בעולם המערבי [.]4 ,3
 .3צריכת המים לנפש במגזר הפלסטיני:
החישוב שלי [ ]2לצריכת המים לנפש במגזר הפלסטיני בשנת
 2006התבסס על חלוקת  180מלמ"ש לאוכלוסייה של  1.4מיליון
נפשות .מר ברומברג טען שהאוכלוסייה הפלסטינית מונה 2.4
מיליון ,כפי טוענת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הפלסטינית,
ולא  1.4מיליון ,כפי שטוען הצוות הישראלי–אמריקאי [ .]6פער
המיליון נובע מארבע סיבות בעלות משמעות לחישוב הצריכה

לנפש .ראשית ,במזרח ירושלים מתגוררים כ– 250,000פלסטינים,
המשתמשים במערכת אספקת המים הישראלית ,ולא במערכת
הפלסטינית .שנית ,כ– 150,000פלסטינים עברו להתגורר במדינת
ישראל עקב נישואין ובעקבות התכנית לאיחוד המשפחות .גם הם
משתמשים במערכת המים הישראלית ולא בפלסטינית .שלישית,
במהלך  40השנים האחרונות היגרו לחו"ל כ– 400,000פלסטינים ,והם
לא צורכים כיום מן המים שבדיון .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הפלסטינית כוללת את שלוש הקבוצות שלעיל במניין האוכלוסין
משום שהם אזרחי הרשות הפלסטינית ,אבל מאמר זה אינו עוסק
בהגדרות דמוגרפיות ,אלא בחישוב צריכת המים לנפש .לפיכך,
אין טעם לכלול את  800,000הפלסטינים שאינם ניזונים מאותם
 180מלמ"ש המסופקים במערכת אספקת המים של הפלסטינים.
הסיבה הרביעית לפער בהערכת האוכלוסייה הפלסטינית מקורה
בהערכות שונות לגבי קצב הילודה ,קצב התמותה וקצב ההגירה.
ההערכה של הצוות הישראלי–אמריקאי אמינה יותר מאחר שהיא
מבוססת על נתוני כניסה ויציאה בביקורת הגבולות ,ועל נתוני
רישום של ילדים לכיתה א' (נולדו  6שנים קודם) ,ולא על הערכות
חסרות סימוכין של הרשות הפלסטינית.
פרופ' חיים גבירצמן,
המכון למדעי כדור הארץ,
האוניברסיטה העברית בירושלים

מקורות
[	]1ברומברג ג .2010 .תגובה למאמר :סוגיית המים בין ישראל לפלסטינים -
העמדה הישראלית .א ק ו ל ו ג י ה ו ס ב י ב ה .4 :3
[	]2גבירצמן ח .2010 .סוגיית המים בין ישראל לפלסטינים  -העמדה
הישראלית .א ק ו ל ו ג י ה ו ס ב י ב ה .56–46 :2
Benvenisti E. 2002. Sharing transboundary resources:

][3

International law and optimal resource use. Cambridge, UK:
Cambridge University Press.

International Law Association. 2004. Berlin conference (2004),

][4

McCaffrey SC. 2007. The law of international watercourses,

][5

Water resources law.
2nd ed. Oxford, UK: Oxford University Press.
Zimmerman B, Seid R, and Wise ML. 2006. The million person
gap: The Arab population in the West Bank and Gaza. Middle
East Security and Policy Studies 65, The Begin-Sadat Center
for Strategic Studies, Bar-Ilan University. www.biu.ac.il/Besa/
MSPS65.pdf Viewed 25 Jan, 2010.
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תגובה למכתבה של הילה קרן בנושא
השפעת חתולי–בית על חיות–בר

בברכה,
ענבל בריקנר–בראון,
המחלקה לאקולוגיה מדברית,
אוניברסיטת בן–גוריון בנגב
המכתב ורשימת המקורות שהוא מסתמך עליהם מצויים באתר
האינטרנט של כתב העת בגרסת .html

פסל ברונזה מצרי 342-664 ,לפנה”ס,
המוצג במוזאון ברוקלין בארה”ב |
צילום :צוות שוטינג ברוקלין

מכתבים למערכת

בגיליון מאי  2010התפרסם מאמר פרי עטי "השפעת חתולי–בית
על חיות–בר ושמירת טבע" .בגיליון אוקטובר  2010התפרסמה
תגובה של הילה קרן בשם עמותת אנונימוס .אף שכל משפט
ומשפט ממכתבה של קרן מועתק כלשונו מכתבתו של אריאל צבל
(באתר אנונימוס) ,אתייחס לטענות שבמכתבה.
קרן מנסה לטעון טיעון פילוסופי לגבי מוסריותו של "השיח
של רשויות ,ארגונים ומדענים המקדמים שמירת טבע" ,את כולם
היא זורקת לאותה קלחת .היא מציגה עמדה השייכת לתחום של
פילוסופיה של זכויות בעלי חיים (,)animal rights philosophy
לפיה לבעלי החיים יש מעמד מוסרי הדומה לזה של בני האדם,
ואם ברצוננו לייחס ערך מוסרי שווה לחייהם של כל בני האדם,
עלינו לייחס אותו גם לבעלי החיים .תחום אחר שקרן מתייחסת
אליו במכתבה הוא התחום של אתיקה סביבתית (environmental
 ,)ethicsהעוסק בקשר הערכי והמוסרי שבין האנושות לבין עולם
הטבע ,נוכח דחיפותם של האתגרים הסביבתיים המורכבים שאנו
ניצבים מולם כיום.
פילוסופים העוסקים באתיקה סביבתית שואלים שאלות כגון:
האם נקיטת צעדים שמטרתם להגן על הסביבה מותרת מבחינה
מוסרית? האם זו חובה מוסרית? האם הרס של הסביבה אינו
מוסרי בגלל שסביבה בת–קיימא חשובה לרווחתם של בני האדם
בהווה ובעתיד? או שמא לסביבה הטבעית ו/או לחלק ממרכיביה
ערך בזכות עצמם והם זכאים להגנה בכל מקרה? שאלות כאלה
הן עניינה של האתיקה הסביבתית .חלקן רלוונטיות למצבים
ספציפיים ,וחלקן שאלות מופשטות שעיקרן ערכם של הסביבה
הטבעית ושל מרכיביה הלא–אנושיים והמעמד המוסרי שלהם.
במקרים מסוימים ,שתי הגישות  -אתיקה של סביבה וזכויות
בעלי החיים  -מתנגשות .מספר פילוסופים עסקו בשאלה האם
שתי הגישות יכולות לדור בכפיפה אחת .קרן פוטרת במחי
קולמוס תחום שלם של מחקר פילוסופי הדן בשאלות של סביבה
ומוסר בטענה שהוא "בעייתי מבחינה מוסרית" .היא טוענת
ש"אתיקה סביבתית ...זכתה לתמיכה מצד כמה פילוסופים של
המוסר" ונוקבת בשמו של פילוסוף יחיד (קליקוט) כמי שלכאורה
"מתקשה להבהיר על מה אמורה האתיקה שלו להגן" .קרן
מתעלמת מפילוסופים אחרים שכן השכילו להגדיר את הסיבות
הפילוסופיות והפרקטיות לצורך בהגנה על הטבע ,ומכך שהמאמר
שציטטה התפרסם לראשונה ב–( 1980ולא ב– )1994ושמאז פרסם

קליקוט למעלה מ– 100ספרים ומאמרים העוסקים בשאלות של
אתיקה ,מוסר והגנה על הסביבה .במקום לפרוס את מורכבות
השאלות משטיחה קרן את הדיון ושולפת את הביטוי "אקו–
פשיזם".
קרן טוענת שנזקי החתולים זניחים בהשוואה לגורמים אחרים
מעשה ידי אדם .חתולים טורפים מאות מיליונים של בעלי חיים
קטנים מדי שנה ונזק זה אינו זניח .צמצום שטחי המחיה של חיות–
בר הוא אכן תוצאה של פיתוח אנושי ,ודווקא משום כך עלינו כבני
אדם לגלות אחריות ולטפל בנזקים שמביא עמו הפיתוח  -ריבויים
של חתולים הוא אחד מן הנזקים הללו ויש לטפל בו לצד הטיפול
בנזקים האחרים.
–
קרן מציעה דרכים להגבלת הנזקים של חתולי בית אך
מתעלמת מכך שרוב החתולים בארץ אינם חתולי–בית אלא
חתולי–רחוב .דווקא מתוך התפיסה ש"כל בעלי החיים שווים"
היינו מצפים שעמותות למען זכויות בעלי החיים יישאו את דגל
המאבק בתופעת ההאכלה של חתולי–רחוב ,הגורמת באופן ישיר
להתרבותם  -וכתוצאה מכך להרג ולסבל של ציפורים ,זוחלים
ויונקים.
במצרים העתיקה החתולים היו קדושים .אנשי שמירת הטבע
בארץ מנסים למנוע את הפיכתם ל"קדושים" על–ידי ארגונים בלתי
אחראיים המייצגים עמדות ומשתמשים בטיעונים דוגמת אלה של
קרן.
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