
 
 

 ההבדל בין צריכה ליצירת תרבות

 מטרות:

נגיע להבנה שכשאנחנו צורכים מוצר, אנחנו לא צורכים רק אותו, אנחנו מעוניינים לצרוך את החוויה  .1

 שהוא מביא יחד איתו.

חומר, אלא ייצוג של ייחודיות/יופי/עוצמה/סטטוס, דברים נדבר על כך שמוצר הוא כביכול לא רק  .2

 נוספים שאנחנו מעוניינים להיות.

 ונבחן מהו הערך של הצריכה בחיינו. -נקיים דיון בנושא תרבות הצריכה  .3

נדבר על המשמעות של יצירה בחיים שלנו, וכיצד ההרגל לצרוך דברים פוגם ביכולת שלנו לבחור  .4

 ביצירתיות לעיתים.

 
 זמנים: חלוקת

 

 דקות 20 פתיחה

 דקות 15 פרסומות )נספח א'(+דיון

 דקות 10 הגדרה + דיון

 דקות 15 מתודת תיאטרון

 דקות 15 מיון יצירהמתודת 

 דקות 5 סיכום

 

 מהלך הפעולה:

 דקות(: 20פתיחה ) .1

 ות(דק 15) "ווינגס" של מקלמור-מקרינים את הסרטון

 שאלות לדיון:

 מה ראינו בסרטון? ●

 מה הביקורת שהזמר מעביר? איך הוא מעביר אותה? ●

 צים או קונים?מה המסר שיש לו על נעלי נייק, ובכללי על מוצרים שאנחנו רו ●

אם מקבילים את זה לחוויה של צריכת תרבות? איזה רגש/חוויה התרבות שאנחנו צורכים מספקת לנו?  ●

 תנו דוגמאות

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gAg3uMlNyHA&ab_channel=ZiaMohajerjasbi
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gAg3uMlNyHA&ab_channel=ZiaMohajerjasbi
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gAg3uMlNyHA&ab_channel=ZiaMohajerjasbi


 
)למדריכה: התובנה מדיון זה היא שאנחנו רגילים לצרוך ולרצות מוצרים כחלק מההוויה שלנו, עוד מגיל צעיר. 

מור מצביע על הבעייתיות שבזה. האושר מהנייקיז הוא קשה לדמיין רצונות שלא מעורבת בהם צריכה, ומקל

 מזויף(.

 

 דק( 15פרסומות ) .2

 :)ניתן לבצע חלק זה בקבוצות קטנות( המדריכה משתפת פרסומות

 אולד ספייס •

 מילקי •

 קוטג' תנובה •

 מקדונלדס •

 שוקו יטבתה •

 מרכך כביסה בדין •

 ביטוח ליברה •

 סופר פארם •

 שואלות:

  ?מה הפרסומות שראיתן מוכרות 

 ?איך הן מוכרות את המוצרים האלה 

 ?איך הן גורמות לכן להרגיש 

 ?האם הפרסומת באמת מוכרת מוצר, או משהו אחר 

 תנו דוגמא למוצר שצרכתם ועורר בכם רגש מסויים או חוויה שרציתם לחוות בעקבות הצריכה 

למדריכה: כאן אנחנו מגיעים להבנה שכשאנחנו צורכים מוצר, אנחנו לא צורכים רק אותו, אנחנו מעוניינים לצרוך 

את החוויה שהוא מביא יחד איתו. את הרגשות והתחושות שנלווים אליו. המוצר הוא כביכול לא רק חומר, אלא 

ים להיות. מוצר הוא הדרך שלנו לשפר את עצמנו, ייצוג של ייחודיות /יופי /עוצמה, דברים נוספים שאנחנו מעוניינ

 ואנחנו קונים את זה.

אנחנו רגילים לצרוך כל החיים, ושצריכה היא משהו שאנחנו משתמשים בו כדי להרגיש טוב עם עצמנו 

 ו"להשתפר". אנחנו חולמים על העתיד שלנו דרך צריכה וקנייה של דברים, 

 קות(ד 10הגדרה לתרבות הצריכה + דיון ) .3

מערכת חברתית וכלכלית שמעודדת צריכה של מוצרים ושירותים, והופכת את הצריכה  -תרבות הצריכה 

המונח תרבות הצריכה משמש מבקרים חברתיים שונים לתיאור התנהגות צרכנית אופיינית,  הזו לערך חשוב.

אלא מושג ביקורתי  ,במקום מסוים כמות צריכהתרבות הצריכה אינה רק תיאור של  .בעולם המערבי בעיקר

עשייה התו בעלי ההוןועל התנהגות  והפרקטיקה של הקפיטליזם המשלב בתוכו ביקורת על האידאולוגיה

. טענה זו היא חלק מניתוח חברתי המצביע על כך שתרבות הצריכה של ימינו מנותבת על ידי המסחרית

ביעה על כך שהכלי העיקרי בידי אותם תאגידים גדולים לצריכה אישית מוגזמת ועיוורת. כמו כן, הביקורת מצ

כדי לצמצם את תרבות  .ביקוש מלאכותי המביא ליצירת פרסום תאגידים לשינוי התודעה הצרכנית הוא

 .שימוש חוזר את הצריכה של המוצרים, וכן להשתמש בהם להפחית במקור הצריכה אפשר גם

 מתוך ויקיפדיה

 

https://www.youtube.com/watch?v=owGykVbfgUE&ab_channel=OldSpice
https://www.youtube.com/watch?v=iFTlN0C1pdk&ab_channel=yomtovmoshe
https://www.youtube.com/watch?v=kFeUGuq25wc&ab_channel=McCannTel-Aviv
https://www.youtube.com/watch?v=YlfGbA3BKHQ&ab_channel=israelicommercials
https://www.youtube.com/watch?v=NqEc-yMTiXE&ab_channel=Yotvatail
https://www.youtube.com/watch?v=eAVBy6KXJFk&ab_channel=BadinIsrael
https://www.youtube.com/watch?v=JiJX_mCoI_k&ab_channel=%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97
https://www.youtube.com/watch?v=DuU7oclcDm4&ab_channel=%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%9D


 
 

 לדיון: שאלות

 איך חיים בתרבות הצריכה משפיעים עלינו? מה הם גורמים לנו לחשוב? ●

כדי להרגיש טוב עם או האם אנחנו יכולים לדמיין עולם שבו אנחנו לא צריכים לקנות כדי להיות שמחים  ●

 עצמנו?

 אילו דוגמאות יש לכם לאושר או סיפוק שלא מגיעים מתוך צריכה? אתם יוצרים? מה? ●

 

 דקות( 15ן )מתודת תיאטרו .4

 -בכל פעם חניך אחד יתבקש לתאר, להציג, למכור, לשווק לקבוצה שלו מוצר אחד  -תקבוצו 2-נחלק ל

 היא המנצחת. -הקבוצה תתבקש לנחש מהו המוצר. הקבוצה שתצליח לנחש כמה שיותר מוצרים 

 המוצר.שימוש במילים שמתארות את  -סבב אחד )פעם אחת קבוצה אחת, פעם שנייה קבוצה שנייה( 

 רק מילה אחת. -סבב שני 

 בפנטומימה. -סבב שלישי

 מתי עוברים לסבב הבא? כשנגמרת הרשימה!

 

 רשימת המוצרים:

 תפוז -

 12xאייפון  -

אופנוע הארלי  -

 דיווידסון

 כרית -

 מפת שולחן -

 פמוטים -

 ארון בגדים -

 אינץ' 55טלוויזיה  -

 מסגרת לתמונה -

 תערובת ירקות לסלט -

 עריסה לתינוק -

 אופניים לא חשמליים -

 ב.מ.וו שחורה -

 מסרק -

 נורה -

 אוכל לחתולים -

 שמיכה מסוג כרבולית -

 אקונומיקה -

 אפונה בפחית שימורים -

 מחבת -

 ספר -

 מזגן -

 

 כיצד הייתם מתארים אותה? -אם הייתם מתבקשים לשווק פעולה של איגי נשאל את החניכים בסוף המשחק:

 

 

 

 

 

 



 
 ליצירהההבדל בין צריכה  .5

 חושפות את ההגדרה ליצירה:

 

 :גם וגם אוצריכה  אומחלקות כרטיסיות של פרטים שונים בחיינו וצריך להחליט האם הם יצירה  מתודת מיון:

 אוכל ✓

 מערכות יחסים ✓

 רתיותרשתות חב ✓

 סטייל ✓

 אידיאולוגיה ✓

 מוזיקה ✓

 קולנוע ✓

 קריירה ✓

 טיולים ✓

 ביטחון עצמי ✓

 חלומות ✓

 אמונה דתית ✓

 חיות מחמד ✓

 עציצים ✓

 מיניות ✓

 ציונים בבי"ס ✓

 תחביבים ✓

 כושר גופני ✓

 

 

 

 

 היא מונח מופשט, המתאר התייחסות לדבר מה כאל תוצר של תהליכים מורכבים בעל יצירה

ח הם אומנות, מדע, תרבות, טכנולוגיה מרכזיים שבהם נעשה שימוש במונתחומים . מוסף סובייקטיבי ערך

 ואדריכלות.

יצירה נוצרת תוך כדי תהליך מסוים, לעיתים ארוך. בתהליך הזה ישנו יוצר אשר מחולל שינוי כלשהו 

במציאות באופן מכוון. כוונה זו יכולה להיות ביטוי של העולם הפנימי של היוצר, חתירה ליופי או 

 .העברת מסר, חידוש המציאות וכו'. היוצר על פי רוב מנסה לגעת במשהו הגדול ממנו ,אסתטיקהל

 - סובייקטיביותוא הקשה לקבוע מהי יצירה ומה אינה יצירה, משום שהמאפיין הבולט ביותר של היצירה ה

היוצר קשור ליצירה באופן נפשי כלשהו, כך שהיצירה מייצגת חלק בלתי נפרד מעולמו של היוצר, והיא 

מסוימים של היוצר. רק לעיתים נדירות ניתן להפריד באופן מוחלט בין היצירה לבין היוצר  ערכים מייצגת

חתום על ידיו ומבטא את עולמו  ,משורר לדוגמה: ניתן לקבוע בוודאות כי שיר אשר נכתב על ידי .שלה

האם כיסא שהוכן על ידי נגר הוא היא יצירה של המשורר. לעומת זאת, יש מספר תשובות לשאלה: " רגשיה

 ?".יצירה

העשייה  .אובייקטיבי ניתן להבחין בין תהליך היצירה, שהוא מונח סובייקטיבי, לבין עשייה, שהיא מונח

מתארת את השינויים המכוונים שאדם גורם במציאות, בעוד שיצירה מתייחסת לשינויים האלה כשהם 

 .מסוימים ערכים של האדם ומבטאים נפשומשתקפים ב

 מתוך ויקיפדיה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%9A_(%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%92%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A4%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%9A_(%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94)


 
 דק( 5סיכום ) .6

בפעולה האחרונה נחשפנו למושג תרבות הצריכה וניסינו להבין באיזה אופן היא משפיע עלינו? על איזה  ●

 צרכים, חווית הצריכה עונה לנו? 

בחנו יחד מהו הערך של הצריכה בחיינו. יש לציין שלכל אחד השפעה שונה ויחסים שונים עם תרבות  ●

 לתרבות הצריכה יש השפעה עלינו. -הצריכה, אך ככלל 

 מוצר הוא לא רק חומר, הוא תחושה, הוא סמל סטטוס, הוא מייצג עבורנו הרבה מעבר לפיזיות שלו. ●

שאנחנו צורכים מוצר, אנחנו לא צורכים רק אותו, אנחנו מעוניינים לצרוך את החוויה שהוא מביא יחד כ ●

 איתו.

 נו. וליצור. לעומת זאת, יש לנו את היכולת גם להקדיש מחשבה, ערך, ייחודיות לפרטים בחיי ●

לא כל עשייה תיחשב יצירה, ולא בכל דבר צריך להשקיע מאמץ וכוחות וליצור אותו. יש דברים שמטבעם  ●

הם מוצרי צריכה וטוב שכך, אבל יש בכוחנו להבחין מתי אנחנו חלק מתרבות צריכה בעלת כוח ומתי 

 שלנו. יומיות -אנחנו יכולים גם ליצור ולהעניק נופך אישי ומודע לפעולות היום

 "דרך המלך" היא צריכה נבונה שמשלבת בתוכה גם אלמנטים של עשייה ויצירה עצמית. ●

 

 מאקלמור-כנפיים
 

 כשקיבלתי את הזוג הראשון 7הייתי בן 
 ויצאתי החוצה

 והייתי כאילו "אמא הבועת אוויר)של הנעל( הזו כאן, הולכת לגרום לי לעוף"
 כל כך גבוהיצאתי לחצר, וכשקפצתי, קפצתי, נשבע שהגעתי 

 "נגעתי ברשת! אמא! נגעתי ברשת! זה היום הכי טוב בחיים שלי!"
  

 air maxאחרי זה היו 
 בועת האוויר הזו, הרשת

 הקופסא, הריח, המילוי, הסולייה
 בבית ספר הייתי כל כך מגניב

 ידעתי שאני לא יכול לקמט אותם
 חברים שלי לא יכלו להרשות לעצמם אותם

 שלהם ארבע פסים על האדידס
 במגרש לא הייתי הכי טוב, אבל הבעיטות שלי היו כמו של המקצוענים

 יו, הוצאתי את הלשונית שלי שכולם יראו את הלוגו
Nike air flight)דגם( זה היה כל כך מוצלח)סלנג עם רמז לסמים( 

 (, וואוair Jordan 4ואז האח של חבר שלי קרלוס נרצח בגלל הנעליים שלו)
 קצת לסל, הם רצו את המעיל שלוהוא רק רצה לזרוק 

 לא רצה להיתפס, מפארק ג'נס לאות'לו)שכונות קשות בסיאטל(
 אתה יכול להיות ליצן עם נעלי סקוצ'ים

 אני ניסיתי לעוף, בלי לעזוב את הקרקע
 כי רציתי להיות כמו מייק)מייקל ג'ורדן( נכון

 ל הסל(רציתי להיות הוא, רציתי להיות הבחור הזה, רציתי לגעת בטבעת)ש
 רציתי להיות מגניב, רציתי להשתלב

 רציתי מה שיש לו, אמריקה, זה מתחיל



 
 פזמון:

 אני רוצה לעוף
 אתה יכול לקחת אותי רחוק מכאן

 תן לי כוכב להגיע אליו
  ותגיד לי מה זה דורש

 ואני אגיע כל כך רחוק
 אני אגיע כל כך רחוק

 והרגליים שלי לא יגעו בריצפה
 אתפור את הכנפיים

 וך בחוטיםואמש
 קניתי את החלומות האלה

 ואז הכול נפל
 

 אנחנו רוצים את מה שלא יכול להיות לנו, הצריכה גורמת לנו לרצות את זה
 כל כך יקר, סעמק, אני חייב להתהדר בהם

 כל כך אקסקלוסיבי, החרא החדש הזה
 דולר לזוג נעליים, שאני אפילו לא אשחק איתם באמת כדורסל 100

 אותי, אני ילד מגניבתראו אותי, תראו 
 אני אינדיבידואל, כן, אבל אני גם חלק מתנועה

 התנועה שלי אומרת לי להיות צרכן ואני צורך את זה
 -swoosh( ואני מקשיב למה שהסמל המסחרי הזה אומר)just do itהם אומרים לי "רק תעשה את זה")

 הסמל של נייק(
 תראה מה הסמל הזה עשה

 אכל,העלים( את המחשבה שליהוא צרך)גם בקטע של 
 אתה טיפש? אל תקמט אותם, רק תשאיר אותם בקופסא

 חנוק מהשרוכים, מהשרוכים, אני כמעט לא יכול לדבר
 זאת בועת האוויר שלי ואני אבוד, אם היא תתפוצץ

 אנחנו מה שאנחנו לובשים, אנחנו לובשים את מה שאנחנו
 הבעלים של נייק( עובד על כולנואבל כשאני מסתכל על המראה אני חושב שפיל נייט)

 האם אני אקום לשנות או אשאר בקופסא
 הנייק האלה עזרו להגדיר אותי, אבל אני מנסה להוריד אותם

 
 פזמון

 זה התחיל, עם מה שאני לובש לבית ספר
 ביום הראשון, כאילו זה מה שיהפוך אותי למגניב

 והזוג הזה, זה יהיה המצנח שלי
 יםהרבה יותר מסתם זוג נעלי

 לא, זה מה שאני
 מה שאני לובש זה המקור של הנעורים שלי

 החלום שהם מכרו לך
 בשביל מאה דולר וקצת עודף

 
 צריכה בורידים

  זה רק עוד זוג נעליים ,ועכשיו אני רואה

 

 


