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 תרבות הצריכה

 בס"ד

(, המכונה על שם ספרו הכלי יקר, היה רב 1619-, נפטר בפראג ב1540-)נולד בפולין ב רבי שלמה אפרים מלונטשיץ
 ודרשן ראש ישיבה ואב בית דין בעיר פראג במקביל למהר"ל ולשל"ה.

מיליארד דולר  30.8שיא במכירות יום הרווקים: 
 שעות 24-ב

יום הרווקים הוא יום המכירות המקוונות הגדול 
בעולם: המכירות של בלאק פריידיי לפני שנה 

-מיליארד דולר וסייבר מנדיי ב 7.9-הסתכמו ב
מיליארד דולר  14.5מיליארד דולר ) 6.6

ביחד(. יום הרווקים של עליבאבא מכניס יותר 
 משתי המכירות האמריקאיות גם יחד. 2מפי 

 (11.11.18)כלכליסט, 
 

ח ֶאת ה' א   ַּ כ  ש ְ ן ת ִ ֶ ֶמר ְלךָּׁ פ  ָּׁ ן לֶֹהיךָּׁ -ִהש   ֶ י ֹום:  פ  ךָּׁ הַּ ו ְ ֹנִכי ְמצַּ ר אָּׁ ֶ יו ֲאש  ֹתָּׁ יו ְוֻחק  טָּׁ ָּׁ פ  יו ו ִמש ְ מֹר ִמְצֹותָּׁ י ש ְ  ְלִבְלת ִ
ְך  ָּׁ ה ל  ב ִיְרב ֶ הָּׁ ֻין ְוֶכֶסף ְוזָּׁ ְרךָּׁ ְוצֹאְנךָּׁ ִיְרב ְ :  ו ְבקָּׁ ְבת ָּׁ ש ָּׁ ְבֶנה ְויָּׁ ים טִֹבים ת ִ ת ִ ְעת ָּׁ ו בָּׁ בָּׁ ל ְוש ָּׁ ֹאכַּ ר ְלךָּׁ ת  ֶ ְוֹכל ֲאש 

ה:  ְורָּׁ  ְחת ָּׁ ֶאת ה' א  ִיְרב ֶ כַּ ֶבךָּׁ ְוש ָּׁ ִדים-ם ְלבָּׁ ית ֲעבָּׁ ִים ִמב ֵ ֹוִציֲאךָּׁ ֵמֶאֶרץ ִמְצרַּ מ  ֶבךָּׁ )...(  לֶֹהיךָּׁ הַּ ְלבָּׁ ְרת ָּׁ ב ִ מַּ ְואָּׁ
ְרת ָּׁ ֶאת ה' א   כַּ ז ֶה:  ְוזָּׁ ִיל הַּ חַּ ה ִלי ֶאת הַּ ש ָּׁ ִדי עָּׁ ִֹחי ְועֶֹצם יָּׁ עַּ -כ  ִיל ְלמַּ ֹות חָּׁ ֲעש  ֹחַּ לַּ ֵֹתן ְלךָּׁ כ  נ  י הו א הַּ ן לֶֹהיךָּׁ כ ִ

ז ֶה:  י ֹום הַּ ַּ ֲאֹבֶתיךָּׁ כ  ע לַּ ב ַּ ר ִנש ְ ֶ ִריתֹו ֲאש  ִקים ֶאת ב ְ  הָּׁ
 (יח-דברים פרק ח, יא)
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 איזו קניה "מרחיבה" אותנו, ואיזו "מחריבה" אותנו?אישיותנועל  ש שלנוכיצד משפיע הרכו ? 

 מה זה עושה לנו?? כיצד משפיעים עלינו החיים בחברה שסובבת סביב צריכה ושופינג 

 

מצטיינים בקניות באינטרנט: הישראלים 
בעולם בכמות ההזמנות מאתר  9-במקום ה

 אסוס
הנתון של אתר האופנה הבריטי משתלב היטב 

גם עם נתונים של אתרי קניות אחרים דוגמת 
 2017-על פי נתוני דואר ישראל, ב .איביי

מיליון חבילות במשקל  61הישראלים הזמינו 
 .טונות 10,800כולל של 

(TheMarker ,25.1.2018) 

"קדחת הקניות" שהעולם נמצא בה, ועל המקום ה"מכובד" של ישראל בתוכה? מה דעתכם על  
 האם אתם נוטלים בה חלק ונהנים ממנה, או שאתם מתנגדים לה? או אולי גם וגם?

 

 )והיה לו, לפסוק( והוה ליה "פן תאכל ושבעת"ואמר  ,הזהיר על המותרות
 פן תדרוש אחר המותרות, אלא שרצה לומר "פן תאכל ותשבע"לומר 

ותאכל אחר שכבר שבעת, ובתים טובים תבנה אף על פי שכבר ישבת שיש 
 לך כבר דירה כדי צורכך, ולא תסתפק במוכרחות ותבנה עוד ללא צורך.

 שם( ,*כלי יקר)

 

 דעתו מרחיבין שלשה
: הן אלו, אדם של

 ואשה, נאה דירה
 .נאים וכלים, נאה

 )בבלי ברכות נז:(

  ,מה גורם ריבוי הממון והרכוש לאדם
 על פי הפסוקים? מה הוא שוכח? 

 מה מדייק הכלי יקר מכך שכתוב 

בלשון  ותשבע""ולא  , בלשון עבר"תאכל ושבעת" 
 מותרות?ן של הממקו מה הוא לומד מכך על עתיד?

  מה הרכוש עושה לנפשו של האדם לפי הגמרא
 בברכות?

 

  והמותרות מדוע ריבוי הרכוש
גורמים לאדם לשכוח את מי 

 שנתן לו את כל השפע?

  כיצד מתיישבת הגמרא בברכות עם הפסוקים
של  באישיותו תפוגע צבירת רכושהנ"ל? האם 

 1)ראו גם מקור אותה?  תאו דווקא מפתח האדם
 בדף ההרחבות(

 

המושג "תרבות הצריכה" מניח איפוא כי סביב פעולות הצריכה נארגת תרבות. משמעות הדבר היא 
שבני ובנות חברת השפע מחזיקים כיום במארג שלם של תפישות ואמונות משותפות, שמתבסס על 

מהו יפה, מה בכלל קיים ולמה  –האינטרסים המובנים במנגנון הצריכה. התפישות והאמונות הללו 
נוצרו באמצעות הדיבור על צריכה, באמצעות  –ף, ומהו טוב ומהו רע ומה חסר ומה ראוי יש לשאו

דפוסי ההתנהגות שקשורים בצריכה, ודרך טקסי הצריכה )השופינג( וסמליה: המותגים, הפרסומות, 
)...( חברה שמחזיקה בערכים ובנורמות של תרבות הצריכה  הדוגמנים, הכוכבים, החנויות, הקניונים
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היא חברה שמפלגת בין  –זקת אותם באמצעות קניונים ופרברים והפרטה ופרסום ומותגים ומח – 
הפרטים שלה, מנכרת אותם אלה לאלה, מגבילה את חירותם. מאחדת את הלכי רוחם ואת דרכי 
פעולתם, ומעניקה את הכוח למעטים ואת החולשה לרבים. כלומר, אינה עומדת בסטנדרטים של 

 תרבות מיטיבה.
 (18-16 , עמ'במרחק הליכה: חיבור על תרבות הצריכה ,*קזין אורנה)

 

 

( 1967-)נולדה בסקוטלנד ב אורנה ֻקִזין
היא סופרת, מבקרת, מסאית, ומנחה 

 תיעודית בישראל.-כתיבה ספרותית

-כלכלי כלפי חוץ, והמאמץ הנפשי-חברתית: המאבק הפוליטי-אלה שני צדי התנועה הסביבתית
חינוכי כלפי פנים. המושג המרכזי כאן הוא גבולות: הכרה בגבולות הפיזיים של העולם קשורה קשר 
הדוק בהכרה, הפנמה, אימוץ ויישום הגבלות והבלגות התנהגותיות ורוחניות עצמיות שלנו. אנו 

, של כושר הספיגה של כדור הארץ, כי אנחנו לא שמים די מגבלות לעצמנו limitsלגבולות,  מגיעים
נצלני בחברה. הביטויים של המשבר האקולוגי החיצוני,  וגם לא על מי שיש לו יותר מדי כח—

חציית הגבולות, משקפים נאמנה משבר נפשי פנימי, שאין לה מענה מלבד לאכוף גבולות על 
 תיאבונות ואורחות חיים שלנו, וגם על תחושתנו של חשיבות עצמית.

 )ג'רמי בנשטיין, שם(
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הוא חבר צוות וממייסדי מרכז השל ג'רמי בנשטיין 
לקיימות, ומנחה תכנית העמיתים  במרכז. מרצה בנושא 

 אתיקה סביבתית באוניברסיטת ת"א.

 

  מה "מוכרים" לנו היום בפרסומות, מוצרים
או תשוקות וחלומות? איזו תחושה זה יוצר 
  אצלנו? מה קורה לנו אחרי שאנחנו קונים?

 בדף ההרחבות( 6)עיינו גם במקור 

  פרסומות למזון שאינו בריא מה מטרת הרשויות בהגבלת
 לילדים? מה חושבות על כך חברות המזון?

 

מהן ההשלכות של חיים בתוך "תרבות הצריכה" לפי אורנה קזין? מדוע התרבות הזו גורמת 
בדף ההרחבות.  4-2ות )להשפעות שליליות נוספות של תרבות הצריכה עלינו, עיינו במקורלכך? 

 (.5להשפעה חיובית של תרבות הצריכה עיינו שם במקור 

 

פרסום ושיווק עברו מהתמקדות כיום, בעידן האינטרנט 
באיתור וסיפוק צרכים לייצורם. הדגש עבר מעיסוק 
בהעברת מידע על מוצרים ליצירת תשוקה וביקוש. 
הפרסום היום לא קיים ליידע את הציבור על אי אילו 

אלא הוא יוצר הילה של זוהר, של )...(  מוצרים ותכונותיהם
)...(  יכה מינית, של זיקה לזהות אישית סביב מוצריםמש

יצור ביקוש משמעו יצור צרכים שמשמעו יצור תחושת 
חסר. פרסום משווק חוסר שביעות רצון. בעוד שמטרתן של 
תרפיה ומסורות רוחניות ממזרח וממערב לרוב היא לעזור 
להגיע לשלוות נפש או שלמות פנימית, מטרת הפרסום היא 

אתנו, לשכנע אותנו שאנו איננו יצורים למנוע זאת מ
עד שלא נקנה את המוצר המהולל, כמובן. ואז  - שלמים

כל בעיותינו תיפתרנה: עם המכשירים והתכשירים 
הנכונים, נהיה פופולריים, יהיו לנו חברים, נהיה מושכים 

 נהיה מאושרים.  - למין השני, נצליח בעיסוקנו, ומעל לכל
 ת ורעבתנות, מתוך אתר "טבע עברי"(, ראוותנו**ג'רמי בנשטיין)
 

  ?עד כמה הפרסומות משפיעות עלינו
 האם אנחנו שמים לב להשפעה שלהן?

  האם היה נכון להגביל את עולם
הפרסום באופן כללי, ולא רק לגבי ילדים, 
על מנת להקטין את הצריכה של כולנו? 

 בדף ההרחבות( 5מקור את שוב  ראו)

 

  יבתיים של תרבות השפע לפי ג'רמי בנשטיין? מה הדרך להתמודד עם הנזקים הנפשיים והסב
 בדף ההרחבות( 7)עיינו גם במקור איפה השינוי צריך להתחולל? 

  כיצד לדעתכם יש להתמודד עם השפעות תרבות הצריכה עלינו כפרטים וכחברה? האם ניתן
 ליהנות מפירותיה מבלי להיפגע ממנה?
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 רגולציה על פרסומות מזון לילדים
 הרשות השנייה ומשרדי התמ"ת

והבריאות יגבשו רשימת מזונות שאינם 
בריאים לקטינים. פרסום המוצרים הללו 
יוגבל לשעות מאוחרות, ויחייב צירוף 

בחברות המזון ניסו אתמול  )...( אזהרה
לערער על התבונה שבמהלך. 
"פתרונות של הגבלת פרסום אינן הדרך 
לפתרון בעיות", אמרה ל"כלכליסט" 

גנים מיכל גולדמן, מנהלת חטיבת הד
והחטיפים וסמנכ"לית שירותי שיווק 
ביוניליוור. "משרדי החינוך והבריאות 
צריכים לחנך לתזונה נכונה ולאימון 
גופני. חברות המזון מחוייבות לפתח 

אבל אי אפשר  -מוצרים בריאים יותר 
למנוע מילדים וממבוגרים לצרוך 

 ממתקים או חטיפים".
 (27.1.11)כלכליסט, 
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