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הקדמה

יום שישי בבוקר, 15 במארס 2019, הונג קונג. חדר הצ’ט 
הבוקר  משעות  פעילות  רוחש  שלי  הבת  של  הכיתה  של 
עם  בו  התפרסמו  צבעוניים  איורים  עשרות  המוקדמות: 
 #FridaysForFuture סיסמאות שהופצו באתרים של תנועת
)“ימי שישי למען העתיד”(. היום הוא יום שביתת התלמידים 
העולמית שארגנה גרטה תּונְֶבּרג, האקטיביסטית בת השש־
עשרה, שבזכות מאבקה הייתה מועמדת לפרס נובֶּל לשלום 
לשנת 2019. הונג קונג התעוררה לבוקר של מחאת תלמידים 
מהדהדת. גם הורים וסבים מתכוננים לנסוע ברכבת התחתית 

אל התחנה המרכזית, נקודת המפגש של ההפגנה.
"אימא, מה זה 'שינוי אקלים'?" שואלת אותי אגתה בת 
השמונה. ילדים שואלים שאלות – זה התפקיד שלהם, הם 
השוודית  הילדה  ועכשיו  עובד.  העולם  איך  להבין  מנסים 
הרצינית,  וההבעה  הארוכות  הצמות  עם  הזאת,  הקטנה 
הסבה את תשומת ליבם של המבוגרים ושל בני גילה לסוגיות 
החיוניות לעתידו של כדור הארץ, וראשי הילדים הצעירים 
החממה,  אפקט  גלובלית,  התחממות  בשאלות.  התמלאו 
דלקי מאובנים – מה כל זה אומר? מה זה מגוון ביולוגי או 
פיתוח בר־קיימא? מי חוקר את השינויים המתרחשים על 
פני כדור הארץ? על אילו מקורות מידע אפשר לסמוך? מה 

אפשר לעשות?
בחטיבות  הילדים  הראשונה  ההפגנה  שלפני  בימים 
הביניים ובתיכונים קראו ולמדו באופן עצמאי. הם חיפשו 
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קוראים לי גרטה
אל  שאלות  והפנו  מדעיים  מאמרים  קראו  ברשת,  מידע 
המורים שלהם. הם גייסו גם את הוריהם, שנאלצו לעבוד 
כדי  להבנה  פשוטים  סיכומים  ולכתוב  פחות  לא  קשה 
המידע  בים  הדרך  את  לפלס  קל  לא  זה  בכיתות.  להפיצם 
נתונים  ובריכוזי  התקשורת  באמצעי  המתפרסם  החלקי 
למרות  אבל  מומחים,  של  מקצועיים  במונחים  אפופים 
הכול הם הצליחו: אנשים צעירים והוריהם החלו להיפגש 
בקבוצות צ'ט חינוכיות ולפרסם סיכומים, ניתוחים ותשובות. 
עכשיו כשהם עושים את דרכם אל בניין הממשלה, מקום 
התלמידים  רוב  במארס,  ב-15  העיר,  מושל  של  משכנו 
בהם  הצופים  המבוגרים  מאשר  הנושא  על  יותר  יודעים 

ברחובות ובחלונות.
הילדים  העולם,  ברחבי  ערים אחרות  במאות  כמו  ממש 
כי במילים  לפעול במהירות,  לנו  נושאים שלטים שמֹורים 
עתיד?  אין  עולם  לָ אם  תלמיד,  להיות  לי  למה  פשוטות: 
אחד השלטים צד את עיני באופן מיוחד: קוראים לי גרטה. 
עוד  נחוש,  ומבט  ילדה עם שיער שחור חלק  אותו  הניפה 
מישהי רצינית למראה, ממש כמו עמיתתה השוודית. והיא 
לא הייתה לבד. כל התלמידים בהפגנה הזאת, כל מי שלמד 
מה המדענים אומרים זה עשרות שנים, כל מי שקלט את 
המסר ויצא לרחובות כי הזמן הולך ואוזל: כולם היו גרטה.

ברשתות  שהועצם  הישן  המסר  אותו  סתם  לא  זה  אבל 
אלא  קרבה,  או  סולידריות  של  תוצאה  לא  זו  החברתיות. 
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של תשוקה לכונן זהות גלובלית חדשה. ילדה חסרת פחד 
למציאות  אותו  והפכה  דור שלם  מצפונו של  את  שעוררה 
שאי אפשר להתעלם ממנה: מאות אלפי צעירים המסכימים 
על עקרונות אוניברסליים של מדע, על כבוד, ועל חשיבות 

שימור שיווי המשקל בכדור הארץ.
הספר הזה פורט את הרעיונות הבסיסיים הדרושים כדי 
להבין את שינויי האקלים, והם מוסברים באופן מדעי ונגיש 
ושאובים מהמקורות המוסמכים ביותר. הספר נועד לאנשים 
להשיב  עכשיו  שנדרשים  וסבים,  הורים  ולכולנו,  צעירים 
על השאלות הישירות והדחופות שהילדים והנכדים שלנו 

שואלים על בריאותו של כדור הארץ.
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טה גר י  ל ם  אי ר ו ק

“התחממות מערכת 
האקלים היא חד משמעית, 
ומשנות ה-50 של המאה 

שעברה, לרבים מהשינויים 
הנצפים לא היו אח 

ורע בעשרות עד אלפי 
השנים האחרונות.”
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“גורמים
 ַאנְְתרֹוּפֹוגֶנִיים ]...[ 

 הם ככל הנראה 
המשפיעים ביותר על 
ההתחממות שנצפית 
בכדור הארץ מאמצע 

המאה ה-20.”

המוביל  הבינלאומי  הגוף   ,)IPCC( לשינוי האקלים  הבין־ממשלתי  הפאנל  )AR5( של  דוח ההערכה החמישי 
לניתוח שינוי אקלים 
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סדרות הקווים מייצגים תנודות בטמפרטורה שזוהו בין 1880 ל-2018 ותועדו על ידי נאס”א, ִמנהל האוקיינוסים 
והאטמוספרה, השירות המטאורולוגי של יפן, מרכז מחקר כדור הארץ ֶבּרקלי והמרכז המטאורולוגי הבריטי 
ע”ש האדלי. כל הממצאים מצביעים על התחממות מהירה, וכל אחד מהם מראה כי העשור האחרון היה 

העשור החם ביותר.

מקור: מצפה כדור הארץ של נאס”א

העולם מסכים פה אחד: 
הטמפרטורות עולות
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מרכז גֹוַדרד לחקר החלל של נאס”א  

מרכז מחקר כדור הארץ ברקלי  

השירות המטאורולוגי של יפן  

ִמנהל האוקיינוסים והאטמוספרה הלאומי   
במרכז נתוני האקלים האמריקני

המרכז המטאורולוגי הבריטי ע”ש האדלי/  
היחידה לחקר האקלים
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פרק 1

קוראים לי
גרטה
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קוראים לי גרטה

מפסיקים לפחד ומתחילים 
לפעול למען העתיד
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ב-20  הבוקר  ארוחת  אחרי  קצת  שוודיה.  שטוקהולם, 
לצאת  ומתכוננת  שרוכים  קושרת  גרטה   ,2018 באוגוסט 
מהבית, ממש כמו מיליוני צעירים אחרים. אבל היום שגרת 
לבית  הולכת  לא  היא  להשתנות.  עומדת  גרטה  של  יומה 
אותו  יהיה  לא  כבר  )ושלנו(  שלה  העולם  ומהיום,  הספר, 

דבר.
גרטה תּונְֶבּרג נולדה ב-3 בינואר 2003. אימא שלה ָמאלֵנָה 
היא זמרת אופרה )שייצגה את שוודיה בתחרות הזמר של 
ְסוָונְֶטה  ויוצרת, ואביה  האירוויזיון בשנת 2009(, ידוענית 
הוא שחקן. באילן היוחסין של משפחת תּונְֶבּרג יש סוונטה 
מפורסם נוסף – סוונטה ַאְרֶהנְיּוס, שזכה בפרס נובל לכימיה 
בשנת 1903 והיה המדען הראשון שבחן את הקשרים בין 
רמות עולות של פחמן דו־חמצני לבין עלייה בטמפרטורה 
גלובלית, שהחלו  של כדור הארץ. מחקרים על התחממות 
חישוביו  על  התבססו  שעברה,  המאה  של  ה-60  בשנות 
דומה   – מדע  תרבות,  בידור,  והכימיה.  הפיזיקה  בתחומי 
שהרקע המשפחתי של גרטה הבטיח לה עתיד מזהיר ונטול 

דאגות. אבל אז הסיפור הסתבך.
גרטה הייתה ילדה סקרנית. בגיל שמונה התחילה לתהות 
מדוע אימא ואבא שלה מקפידים כל כך לכבות את האורות 
בבית, לחסוך במים בזמן צחצוח שיניים ולעולם לא לזרוק 
והתחילה  לעומק  הנושא  את  לחקור  החליטה  היא  אוכל. 
שינויי  מהם  גילתה  היא  ועוד.  עוד  וללמוד  ספרים  לקרוא 
האקלים וכיצד הם משפיעים על בריאות כדור הארץ. היא 
אבל  אחר,  משהו  על  לחשוב  רצתה  כנראה  היא  דאגה. 
הייתה לה דרך מיוחדת משלה לראות את העולם והיא לא 
דלקי  של  שריפה  "אם  המחשבה:  מן  להשתחרר  הצליחה 
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קוראים לי גרטה

מאובנים מזיקה כל כך עד שהיא מאיימת על עצם קיומנו, 
מדוע אנחנו ממשיכים באותה דרך?"

שקיבלה  והתמיכה  המשפחתית  המדעית  הנטייה 
מהוריה עזרו לגרטה ללמוד יותר ויותר. בהתחלה כל מה 
שלמדה השפיע עליה לרעה – גרטה קראה מכל הבא ליד 
והמידע נאסף במוחה וָסתם אותו, כמו עלי שלכת במרזב. 
בגיל אחת־עשרה שקעה בדיכאון, הפסיקה לאכול ואיבדה 
הפסיקה  היא  בחודשיים.  גופה  ממשקל  קילוגרם  עשרה 
לדבר. ההורים שלה לקחו אותה לרופאים שקבעו שיש לה 
אספרגר  תסמונת  סלקטיבית.  ואילמות  אספרגר  תסמונת 
היא צורה קלה של אוטיזם שאינה פוגעת ביכולת הלמידה 
או השפה, אך לעיתים קרובות באה לידי ביטוי בהתמסרות 
עכבות  ובהיעדר  מסוימים  נושאים  של  למחקר  מוחלטת 
חברתיות בכל הנוגע לקידום הרעיונות של הפרט. אילמות 
סלקטיבית, לעומת זאת, היא חוסר יכולת לדבר עם אנשים 
מעוררים  שאינם  נושאים  על  או  מאוד  קרובים  שאינם 
באותו אדם חיבור עמוק. הרגעים היחידים שבהם עיניה 
של גרטה אורו והמילים זרמו מפיה היו כאשר היא שיתפה 
"מה  הארץ:  כדור  לעתיד  בחששותיה  אחרים  אנשים 
אנחנו עושים כדי להציל את עצמנו, להציל את הילדים 
שזהו  הבינו  גרטה  של  הוריה  שלי?"  הנכדים  את  שלנו, 
 – הבעיה  את  להסביר  ממנה  וביקשו  לה  לעזור   המפתח 
שלה  אימא  הקשיבו.  הם  לאחרים.  כך  ואחר  להם,  קודם 
הפסיקה לטוס להופעות בבתי אופרה ברחבי העולם, אבא 
שלה עבר לנסוע במכונית חשמלית, וכולם הפסיקו לאכול 
בשר. גרטה הבינה בהדרגה שהיא יכולה לחולל שינוי, וכך 

הרגישה חזקה יותר ויותר.
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כמשבר...  אליו  להתייחס  בלי  משבר  לפתור  אפשר  "אי 
ללכת  במקום  אוזל."  שלנו  והזמן  התירוצים  כל  לנו  נגמרו 
לבית הספר באותו בוקר ב-20 באוגוסט, התיישבה גרטה על 
המדרכה מחוץ לבניין בית הנבחרים השוודי והניפה שלט 
ועליו כתוב בכתב ידה: "שביתת תלמידים למען האקלים." 
הגיעה  הטמפרטורה  בשוודיה.  מאוד  חם  היה   2018 קיץ 
ובמדינה התחוללו שריפות.  לשיא של 35 מעלות צלזיוס, 
כדי לכבותן הוזעקו כוחות כיבוי מכל מדינות אירופה, כולל 
מטוסים שהפילו פצצות מים. הבחירות היו בפתח ותוכננו 
לא  אחר  אחד  אף  "אם  החליטה:  וגרטה  בספטמבר,  ל-9 
עושה שום דבר, אני אעשה." יום אחרי יום במשך עשרים 
התחילה  היא  הנבחרים.  בית  מדרגות  על  ישבה  ימים 
היו  שלה  המורים  כיוונים.  מיני  מכל  לב  תשומת  למשוך 
ואילו  הולמת  בלתי  חלקם חשבו שהתנהגותה  הראשונים. 
אזרחים  אינספור  ובעקבותיהם  אליה,  הצטרפו  אחרים 
ואקטיביסטים, צעירים יותר או פחות; ואז הגיעו העיתונאים 
והופץ  ובפייסבוק  בטוויטר  התפרסם  הסיפור  הראשונים. 
נהפך  שבועות  כמה  בתוך  הווירטואלי.  העולם  ברחבי 
ההאשטג SchoolStrikeForClimate# )"שביתת בתי הספר 

למען האקלים"( לתופעה עולמית.
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כמו הים, 
נציף 

את הרחובות ולנו עם 
כ

גרטה
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