
גולדי!הדס

טובעים
באשפה

לאאנחנונכון,קניות.טרפתאחוזישראלע?

אנחנו,אבלמדי,יותר)הרבה(שקוניםהיחידים

לפנירגעמכולם.יותרקצתקוניםמתברר,

האשפהלערימותמתחתטובעתשהאנושות

קוניםאנחנולמהלבדוקיצאנומייצרת,שהיא
מכךלהימנעאפשרוכיצדהרבהכךכל

הערה
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בערביםיושבים"היינומשלהם.לדירה

ככהלנובורחותאיךלהביןומנסים
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 בירידה(נכון נמצא דווקא האבטלה
 ביחס זניח מספר ,4% הוא 2019 לשנת

 מפסיקה לא הפסולת ורמת לחברה),
 חיים רמת על מעידים אלו כל לעלות.
 הקרוב. לטווח בעיקר אך גבוהה,

 לדברי הרבה? כך כל קונים אנחנו למה
 כלכלית להצלחה מנטור אורלי, גיל

 לכלכלת האימון תחום וממייסדי
 לקנות שלנו הצורך בישראל, המשפחה

 נמדדת שהצלחה מהאשליה נובע
 שאנחנו "ככל חפצים. על בבעלות

 מצליחים מרגישים אנחנו יותר קונים
 שלנו החלומות "כל מסביר. הוא יותר",

בית מפואר, רכב בצריכה: עוסקים

 "ה׳בא בירקמן: שרון
 בא שהוא כמו הזה, לי׳

 הוא הולך. הוא ככה
 משהו, על אותנו מפצה

 גם נעלם, הזה וכשהמשהו
איתו" נעלם בפיצוי הצורך

 עם הצלחה לזהות לומדים אנחנו גדול,
הוצאה".

 זאת לו, שאין בכסף קונה אדם אם
 הבעיה מה כסף, יש אם אבל בעיה.

לקנות?

 מימין:
 פרום׳

 אופירה
 ושרון אילון

בירקמן

II Ml

?י 1

■/ J

 "זוג אילון: אופירה פרופ׳
 מצעים זוגות שני צריך

 המיטה על אחה בבית,
 כביסה, במכונת ואחה

 יש משפחה לכל בפועל
 כמה מצעים. של כמויות

 צריכים? אנחנו ילהים בגבי
 לא אפילו התינוקות הרי

 אותם שהלבישו מרגישים
חבש" בבגה

 לרצון יותר. ירצה תמיד שלנו היצר "כי
 אנחנו אותו. לספק אפשר ואי גבול אין

 לסביבה עצמנו את להשוות נרצה תמיד
 סוף". לדבר ואין שלנו

 אורלי הדברים, את להמחיש כדי
 נשמע פניו שעל מקרה על מספר
 עומק את מחדד אבל לחלוטין, מופרך
 עם מפגש לי היה אחד "יום הבעיה.
 אלף 120 שמוציאה עשירה, משפחה
 הניהול מתהליך כחלק בחודש. שקלים
 המשפחה מבני ביקשתי הכלכלי
 ׳אין ענו: והם ההוצאות, את לצמצם

 מוציאים הם כלומר, לחסוך׳. ממה לנו
 מאיפה ואין צריכים שהם מה על רק

 ההוצאות צמצום על דיברתי לצמצם.
 והאישה בחודש, שקלים אלף 80ל־

 החברים שכל התברר לבכות. התחילה
 כך ובשל מהם יותר עשירים שלהם

 בהמשך הוצאות. לצמצם מתקשים הם
 עולה בחור, עם מפגש לי היה היום
 עצמו את להחזיק מצליח שבקושי חדש,

 צמצום על איתו כשדיברתי כלכלית.
 אותה את בדיוק לי ענה הוא בהוצאות,

 בסוף לחסוך׳. ממה לי ׳אין תשובה:
 לסביבה יחסי עניין שהכל מבין אתה

בה". נמצא שאתה
 העולם? משאר יותר צורכים הישראלים

 אבל נכון, מתנהל לא העולם "כל
 ׳חיים של חזקה מאוד אווירה יש בארץ
 שלוקחים הסיכון רמת ולכן אחת׳ פעם

 יותר". גבוהה היא הישראלים
 להצלחה משפחות מלווה אורלי

 בני רוב לדעתו, שנים. 20 זה כלכלית
 ומאחר תקציב, לנהל יודעים לא האדם

 אנחנו ברובו, רגשי עניין היא שצריכה
 שגויות. החלטות נקבל תמיד
 שגויות"? ב״החלטות הכוונה למה

 על הקצר הטווח את נעדיף "אנחנו
 שאחרים מה את ונרכוש הארוך הטווח

בעינינו שנתפס מה זה כי רוכשים,

הערה
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תקציבניהולכיאינטואיטיביתקציב

הפוךלהיותחייבוהוארציונליהוא

תחושהבארץישהרגשיות.מהתחושות

מחושבואדםלארג'הואבזבזןשאדם

שמיהיאהאמתאבלקמצן.הוא

שקולבאופןשלוהצריכהאתשמנהל

חייםברמתיחיההואקצרזמןבתוך

שמפזר".ממייותרגבוהה

לגבירקלאנכוןהדברלדבריו

מילגבידווקאאלאהעשירים

ממוצעותמשכורותשמרוויחים

שלהםההוצאותאתשמנהלים

הםמהתכנוןוכחלקלהכנסותבהתאם

החלומות.להגשמתבצדכסףמשאירים

נחרצותאורליקובעהרחוק""בטווח

תעלה".שלהםהחיים"רמת

הריקנותתחושתאתלמלא

מעברקוניםאנשיםלמההשאלהאת

ליעלהמפנהאניצריכיםשהםלמה

חינוכיתקליניתפסיכולוגיתורטהיים

שעוסקתשרוןבהודקליניקהבעלת

שנים.מ52יותרואבחוןבטיפול

ורטהייםמסבירהיתר""צרכנות

בחפציםרקלאביטוילידי"באה

במשפטיםלגוףבמזוןבידעאלא

במצרכים.וגםבפידמעליםשאנשים

צריכיםאנחנוכאילומתנהגיםאנחנו

רגשי.הואהצורךבעצםאבלמשהו

חסר".עללנומאותתלהתמלאהצורך

חסרשלסוגאיזה

משמעותיקשרשלריקשל"חוויה

ביןפעריםאובדידותהשגנושלא

אותנושולחיםאלהכללמצוי.הרצוי

וכדילהתמלא.לרצוןפעמיםהרבה

פעמיםוהתסכולהחסךאתלמלא

ומשקיטיםלקניותיוצאיםאנחנורבות

לחסךקשורהזההרעבאבלהרעב.את

תחושתיוצרותהקניותולכןאחר

זמני".באופןרקאבלמלאות

ולאזמניתהזאתהמלאותתחושתלמה

מענהנותנתבאמת

עללאאבלצורךעלאכןהוא"המענה

לדוגמהניקחאותנו.שהובילהצורך

ממלאתהיאפונקציונליתלאקנייה

היאדברשלבסופואבלרגעיצורך

בזמןכיממשאבים.אותנומרוקנת

אנחנומהקנייהמתמלאיםשאנחנו

חומרימשאבעלריביתמשלמים

הרגשי".המשאבעלגםולפעמים

מרוקנותקניותלמהלהביןאפשר

למהאבלחומרייםממשאביםאותנו

ממשאביםגםאותנולרוקןעלולותהן

רגשיים

השפלהשלבתחושהאנחנואם"כי

להתמלאוכדיקטנותתחושתאוכאב

עגלתאתלמלאלעצמנומרשיםאנחנו

פעלנולמעשהאנחנוברכושהקניות

לאשלנו.הרגשימהמקוםנתקמתוך

בבעיה".באמתטיפלנו

הואורטהייםמסבירההזההנתק

עללשמורשמטרתוהגנהמנגנון

יצרהואהשפעשבעידןאלאהאדם

עצובהאתלךקשהחדשהתופעה

ולעשותהזאתמהתחושהלצאתכדי

המחדלברירתשמחהשיעוררמשהו

"לפעמיםקניות.עריכתלרובתהיה

ורואיםתומנולפיהולכיםגםאנחנו

קוניםאבלצריכיםלאשאנחנומשהו

לסלמכניסיםטוב.לנועושהוזהאותו

כסףמשלמיםחדשמשהוהמוצרים

הולכתכשאתאבלונרגעים.קונים

צריכהלאשאתדבריםורוכשתלקניות

אבלהזאתבקנייהמשהופרקתאמנם

כימשמעותייהיהלאהחפץמאודמהר

הצורך".עלבאמתעונהלאהוא

להוסיףצריךהרגשייםלמניעים

הסוציולוגיותההשפעותאתכמובן

ורטהייםלדבריוהתרבותיות.

בבחירהמרכזיכוחהןהללו"ההשפעות

באמצעותדווקאתסכוליםלפרוק

אדםצריךמהשלההתוויהכיקנייה

להםשישאנשיםכמולהיותוהרצון

הבלדרותחברתנתוניפיעל

שפורסמוXCGהישראלית

זינוקנראה7102שנתבסוף

בהיקףמ05יותר

ישראליםשלהרכישות

האונלייןסחרבאתרי

בהשוואההבינלאומיים

6102לשנת

הערה




יוצריםאנשיםהחברתית.ההשפעההם

יהיהנכוניםהקשריםלעצמם

וזהכמוהו'.אהיהאנילשכןשישמהלי

שישמהלךיהיהאםגםנכון.לאכמובן

כמומחשבותכמוהו.תהיהלאלשכן

אזחינםזהו'אםטוב'זהאזיקרזהאם

שראינולדבריםוהשוואותלקחת'שווה

כולםכמומצוידיםלהיותורצוןקודם

איתנו".מיטיביםבאמתלאאלהכל

שהםלמהמעברצרכואדםבניתמיד

צריכיםהיו

קייםהיההנראהככלהזה"הצורך

אנחנוהנביאיםבתקופתכברתמיד.

החמדנותעללעםמטיפיםשהםרואים

הריקנות".תחושתועל

אמיתיסיפוקלאדםנותןכןמה

ביןאישייםקשריםעלמדברתורטהיים

שלאלא"זהשונים.ברבדיםופעילויות

אבלרגעשללעונגמענהלתתחשוב

אחריו".מלרדוףלהיזהרצריך

אחרהמרדףאתמציינתגםהיא

הזמןכללהיותהרצוןואתהאושר

הנוכחי.העידןאתשמאפייןמאושרים

אתשיוצרותהאנושיותהחולשותאת

גםמכיריםהמופרזתהקנייההרגלי

הקניותענקיותשלהשיווקמומחי

הגדלתלטובתבהןמשתמשיםוהם

לפסיכולוגיית"מומחיםהמכירות.נפח

"עושיםורטהייםמבהירהקניות"

שלהביקורתיתלחשיבהמניפולציה

שלאינפורמציהערבולדרךהצרכן

אלולאשלוהחושיםאלודיבורהמוצר

עובדותהללוהמניפולציותהרציונל.

עםשבאיםאנשיםשגםעדטובכךכל

לזה".נופליםמסודרתקניותרשימת

סביבתיותהשפעות

בבתיםהמורגשהכלכליהלחץמלבד

נוספות.השפעותקיימותיתרלצריכת

כמויותהיאשבהןהחשובותאחת

נתוניפיעלמייצרים.שאנחנוהאשפה

ישראלמדינתהסביבהלהגנתהמשרד

פסולתטונותמיליוןכ3.5מייצרת

לנפש.ליוםק"גכ7.1בשנהעירונית

מייצריםבאירופההשוואהלשם

ונמצאיםביוםפסולתק"ג3.1התושבים

מתמדת.בירידה

תחוםראשאילוןאופירהפרופסור

שמואלבמוסדואנרגיהסביבהאיכות

משאבילניהולוהחוגבטכניוןנאמן

חיפהבאוניברסיטתוסביבהטבע

הסביבתיותמההשלכותמאודמודאגת

הרבה"אנחנומאוזנת.הלאהצריכהשל

הצריכהתחומיבכללבאלנסמעבר

היאועוד"חפציםמזוןאנרגיהביגוד

אומרת.

הסביבתיהנזקמה

וסילוקצריכהייצורשלתהליך"לכל

לייצרבשבילסביבתיות.השפעותיש

נקייםומיםאווירלוקחיםאנחנומוצר

מזוהמים.מהמפעלאותםומוציאים

אנרגיהצריכתישהשימושבתהליך

מוסיפיםאנחנוהסילוקבתהליךוגם

לזכורצריךלעולם.מזהמיםעוד

עלהשפעותישהללוהמזהמיםשלכל

ועלהקרקעהמיםהבריאותהאקלים

נוספים".טבעמשאבי

הפתרוןמה

צריכיםשאנשיםחושבתאניכל"קודם

הקניות.שלהמשמעותאתלהבין

מפתהנוראזהלעיריוצאתכשאני

כסףבלייוצאתפשוטאניאזלקנות

וזהו".מיםבקבוקעם

לקנותלהפסיקפשוטהואהפתרוןאז

להפסיקמאנשיםשלבקשיודעת"אני

מתינותאבלריאלילאזהלצרוך

בהחלטמאוזןומינימליזםהזהבעניין

זוגותשניצריךזוגלעזור.יכולים

ואחדהמיטהעלאחדבביתמצעים

משפחהלכלבפועלכביסהבמכונת

ילדיםבגדיכמהמצעים.שלכמויותיש

להצלחהמנטוראורליגיל

שאנחנו"ככלכלכלית

מרגישיםאנחנויותרקונים

כליותר.מצליחים

עוסקיםשלנוהחלומות

ביתמפואררכבבצריכה

לזהותלומדיםאנחנוגדול

הוצאה"עםהצלחה

ורטהייםיעלה

"מחשבותפסיכולוגית

זהאזיקרזהאםכמו

שווהאזחינםזהו'אםטוב'

לדבריםוהשוואותלקחת'

להיותורצוןקודםשראינו

כמומצוידים

לאאלהכלכולם

איתנו"מיטיביםבאמת הוכשטיין
טובי
צילום

שאטרסטוק
אילוסטרציה
וצילומי
איורים

הערה




לאאפילוהתינוקותהריצריכיםאנחנו

חדשבבגדאותםשהלבישומרגישים

לקוחות".מפוצצתשילבזאתובכל

המחשבהעובד.זהאיךיודעתאתאבל

להשאירחבלממשזולכךכלהכלהיא

בחנות.

יקר.יותרדווקאהואזולאבל"נכון

זוליםדבריםלקנותמתפתיםאנחנו

הםואזזמןלאורךעמידותלהםשאין

מזמןלאהזמינהשליהבתנזרקים.

דולרעלוהאוזניותבאינטרנט.אוזניות

מיילשלחההיאעבדושלאוכמובן

שלחוהםשבועואחריהייצורלחברת

תוספתללאחדשותאוזניותחמשלה

המשמעותעבדו.מהןשתייםתשלום.

ושלושאוזניותחמשייצרשהעולםהיא

שימוש".ללאלאשפהנשלחומתוכן

הזבלכמויותעלפיקוחאיןלמה

מפעליםשמייצרים

בשנתשחוקקהאריזותחוקאת"יש

אחריותיששליצרןכךעלומדבר1102

חייבהואולכןמייצרשהואלאשפה

תאגידתמירתאגידעםלהתקשר

לוולשלםה.גישראליצרניםמיחזור

הזההחוקלשוק.אריזותהכנסתעל

אריזהשמכניסמישלובבסיסנכון

כנראהאבלעליה.לשלםצריךלשוק

אוגבוהותמספיקלאשהעלויות

לצרכןהעלותאתמגלגליםשהיצרנים

לאממשאנחנוהתחתונהבשורהכי

האריזות".בכמותירידהרואים

ממשהיאהבעיההריגלובליפתרוןיש

שלנו.רקלא

לאחרונהועושה.מדבר"העולם

שלברקיימאפיתוחיעדי71הושקו

חדשנותבתבונהוייצורצריכההאו"ם

החייםבעליירוקותאנרגיותבתעשייה

מיםהעוניהפסקתחממהגזיבמים

רותםהאו"םועוד.ותברואהנקיים

עסקיםישועסקים.ממשלותלתהליך

החברהשלהדי.אן.איעלשחורטים

כאלהוישהאקולוגיהנושאאתשלהם

מכנסייםעםהלקוחותאתשמבלבלים

ברורשלאממוחזריםמבקבוקים

וכמהשלהםהייצורתהליךהיהמה

בו".שותפיםהיוכימיקלים

פחותאויותרנזהםבעתיד

במהפכהעכשיונמצאים"אנחנו

מדפסותאתלדוגמהקחיתעשייתית.

נפלאיהיהזהלכאורההתלתממד.

שאנחנומהאתבדיוקלהדפיסנוכל

שנימצדובזבוז.שינוענחסוךצריכים

ידפיסואנשיםואזוירדוילכוהמחירים

חפציםועודואזהגםאלאצלחתרקלא

בהם".צורךבאמתלהםשאין

אתלהסבירמתקשהאילוןפרופסור

אותהמכנהשהיאכפי"הטרפת"

להגנתבמשרדהצריכה.תרבותסביב

הבעיהלחומרתהיטבמודעיםהסביבה

ש"בישראלנמסרהמשרדומדוברות

וכןמוגברפסולתייצורמתרחש

הפסולתלקליטתקצהבמתקנימחסור

זהקשוריםהללוהדבריםהממוינת.

היררכייתלפיזה.אתזהומזיניםבזה

המפותחותבמדינותהמקובלתהפסולת

לטיפולהדרךבישראלוגםבעולם

במקור.להפחיתוראשיתהיאבפסולת

גםפחותולזרוקפחותלצרוךכלומר

שימושהואהבאהשלבשצורכים.ממה

המיחזורשלתורומגיעמכןלאחרחוזר.

שריפתהשבהאלולאחרורק

והטמנה".

מתנהללאהעולם"כל

ישבארץאבלנכון

שלחזקהמאודאווירה

ולכןאחת'פעםחיים

הכלכליהסיכוןרמת

הישראליםשלוקחים

יותר"גבוהההיא

הערה



