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מהי תרבות הצריכה ומהם משמעויותיה 

"הקניון כהיכל קודש -של תרבות הצריכה " הסמל 

 פרסום ושיווק כמוטיבים למשיכה לביצוע קניה 

בני נוער וילדים בתרבות הצריכה 

קיימות חברתית עם תרבות הצריכה 

 

 ההרצאה כוללת צפייה אינטראקטיבית בסרטי לימוד

 

 



 

 

I Shop Therefore I Am 
 

על מנת ..... פרסום, רגשות, חושים, מותגים, שימוש בסמלים

 ....למשוך לקנות עוד ועוד ועוד
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בשנים האחרונות אנו חשופים לתרבות צריכה חומרית אינטנסיבית בעלת השלכות רבות בתחום  "

 .המשפחתי והבינאישי, החברתי, הסביבתי

הפרסום והשיווק   . הילדים ובני הנוער חשופים יותר מתמיד למאפיינה של תרבות הצריכה וגדלים לתוכה

משדרים  , שמהווה סמל לתרבות זו, ברשתות התקשורת החברתיות ובקניון, בטלביזיה ובשלטי חוצות

זוהי תרבות חומרית שמעריכה את האדם על פי מה . שהאושר והשמחה נעוצים ברכישה של דברים

המילה  . אבל חשים מרוקנים מבפנים, אנו ממלאים את חיינו בדברים, הקניות הן תראפיה. שיש לו

כך  )שעמום חוזרת ונשנית ואנו בחיפוש בלתי נגמר אחרי הקניה הבאה שתעשה אותנו מאושרים יותר 

 ...(....מבטיחים לנו הפרסומאים ואנשי השיווק

 .אלו הם מקצת הדברים שמאפיינים את חוסר הקיימות החברתית והסביבתית שבתרבות הצריכה

כיצד ניתן להנחיל  ? מהי מערכת הערכים שלתוכה הם גדלים? מה יהא עתידם של ילדינו לנוכח תופעה זו 

כיצד נבנית הזהות העצמית של ילדים ובני נוער ? ערכים אנושיים ערכיים אל מול החומרנות ששלטת 

ושהקניון הוא מקום  " העיר היא תחת קניון"ש" שהקניון הוא הבית"שחשופים למערכת שמשדרת 

מה משמעותם של מוקדי המפגש החברתיים  ? מה משמעות הכסף עבורם? הבילוי התרבות והפנאי

מה ניתן  ? " לקנות עכשיו"כיצד ניתן לדחות סיפוקים לנוכח הפיתוי ? בחייהם( הקניונים)החדשים 

מה הם  – ' וכו, טבלטים, פלפונים? לעשות בכדי להפחית את עוצמת ההשפעה של הפרסום והשווק

 ?  מסמלים

 תרבות הצריכה היא חלק ממאפייניה של החברה בעידן המודרני ובעולם

עלינו להטמיע ערכים " בשלום"בכדי לחיות עם התופעה הזו . הגלובלי

 .לטובת חיינו כחברה כיום ובעתיד" על חומרית"חלופיים בעלי משמעות 



תרבות הצריכה היא תרבות של צריכה 

תרבות של חברת שוק 

תרבות אוניברסאלית ולא אישית 

מזהה חירות עם בחירה אישית וחיים פרטיים 

  צרכים של צרכנים הם בעקרון בלתי מוגבלים ובלתי

 מסופקים

מסמלת זהות וסטאטוס בחברה בתר תעשייתית 



חדירתם לחיי היום , צמיחה של עולם חדש של סחורות

 ...יום באינטנסיביות ליותר ויותר מעמדות

 התפתחות והתפשטות של תרבות צריכה במובן של

 אופנה וטעם כאלמנטים מרכזיים של צריכה

ארגון ומנהיגים שמטרתם , התפתחות של תשתית

,  התפתחות תרבות הקניות: סוגים חדשים של שווקים

 הפרסום והשיווק

 



 “The accumulation of goods, the display of 

consumption and an unceasing search for 

novel experiences” (Campbell, 1994)  

"הצגה של צריכה והחיפוש , צבירה של סחורות

 "חדשות /האינסופי אחרי חוויות מקוריות

 

 

 “The process by which consumer goods and 

services are created bought and used” 

(McCracken, 1988).  

 



 

 'דק 10מכורים לקניות 

 



השגת בעלות או  , רואה כמטרה המרכזית שלה האידיאולוגיה של תרבות הצריכה

כאשר על הפרט מוטל להשקיע מאמץ בהשגת יעדים  , חזקה על רכוש או שירותים

למעמד חברתי  , חזקה ובעלות על רכוש הנם המקור המרכזי בתרבות כזו.  אלה

  .וליוקרה

  בתרבות צריכה הכל בחיים נתפס כתלוי הצלחה חומרית והדבר משפיעה על הלכי

תרבות הצריכה : או במילים אחרות , מושגי היסוד שלו וכדומה, נפשו של האדם

 . משדרת שהאושר ומשמעות החיים נמצאים בקניון

רובם הגדול של  . של מסרים של צריכה, בהצפה, תרבות צריכה מאופיינת בהפצצה

 .מסרים אלה מועברים דרך אמצעי התקשורת ובעיקר באמצעות הטלוויזיה

 החוקרת מרפי(Murphy,2000 .) מצאה שאנשים בעלי אוריינטציה צרכנית גבוהה

מאשר בעלי אוריינטציה , יותר רואים את עצמם ואת האחרים במונחים חומריים יותר

אנשים כאלה מגדירים מאפיינים אישיותיים במונחים של ערכי שוק  . צרכנית נמוכה

כמה  . )"כמוצרי צריכה ובמונחי שוק, ובכך מפגינים תפיסה עצמית ותפיסת אחרים

 "(היא שווה/הוא

 

 

 

 





 

לחברים  , הזוג-בת/לבן, יש פחות זמן להקדיש למשפחה, אנו עובדים יותר -מחסור בזמן  

 .ולדברים שאכפת לנו מהם

  

הלב החסרה מנסים  -במקום תשומת. ההורים מבלים פחות עם ילדיהם  -הרס המשפחה   

 .  לפצות את הילדים בכסף ובמתנות

 

הילדים עוברים . מגיל קטן מאד ילדים מהווים מטרה לפרסומות  -ילדים חומרניים  

 .ילדים הם צרכנים. מוח בלתי פוסקת-שטיפת

 

משדרים לנו  ? "תהיה אגואיסט"ופרסומות כמו " אני זה מה שיש לי"  –מות הערכים  

,  ניכור, תופעות כמו אלימות.   ושכל השאר לא חשוב, שאנחנו צריכים לדאוג רק לעצמנו

 .  ואדישות נמצאות בעלייה מתמדת

 

מתחים במשפחה וגירושים נובעים לא אחת  , קניות מרובות ללא צורך –אוברדרפט  

 .  מהמצוקה הכלכלית

 

את העסקים  .... הדשא של השכן ירוק יותר ואנחנו רוצים כמוהו –הרס חברתי  

 .שמגדילים את הניכור החברתי והפער הכלכלי, השכונתיים מחליפים מרכזי קניות 

 

 



 ערוב   –מיקום שימושי קרקע
פרבור  , שימושי קרקע

 וכפרור המסחר

  גריעת שטחים פתוחים 

   תחבורה 
גודש 

   זיהום אויר 

רעש 

חניה 

  משאבים מתכלים 

  פסולת 

  אי שוויוניות 
......... 
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 :של תרבות הצריכה " הסמל"

"  הוא יוצר , הקניון הוא מושא תרבות הצריכה

למימוש   " היכל קודש"ומהווה מעין " מציאות על

שקושרות את קהל הצרכנים אליו  " פנטזיות"

 .ומזינות את תהליך הפרסום והשיווק



 (מישוש, ריח, שמיעה, ראיה)חוויה רב חושית 

 מעצימים את חווית הקניה –ארכיטקטורה ומבנה פנימי 

 חללים גבוהים)אלמנטים שאולים מהיכלי קודש דתיים ,

 ויטראזים, עמודי שייש, תקרה שקופה

(קריון, מלחה)לינארי /דגם הרחוב ערוני.... 

חנויות רשת 

בלוקבסטר, מקדונלדס, סופר פארם –ב "ארה.... 

 (כשליש מחנויות הרשת בעולם הם בישראל)זארה  –ספרד 

 שוודיה– H&M   

 ביתילי, פוקס, גלי, גולף, קסטרו –ישראל ,H&O..... 

  



 קניון פירושו מרכז קניות

שבמקור נועד לספק מגוון מוצרים  , מקום 
תחת קורת גג אחת , וסחורות בצורה נוחה

עם חניה נרחבת, בבעלות אחת.  



צריכת  , מאז מחצית המאה שעברה
סחורות חדרה והוטמעה באופן 

  פסיכולוגי בתודעת הציבור עד כי
זה מה שיש   -אני ”הפכה לתפיסה ש 

ומה שאני צורך“לי    

I am what I have and 

what I consume. 

 

 



,  "אמור לי מה יש לך ואומר לך מי אתה" 
הנה אמרה אחת מיני רבות שהתפתחו 

סביב מודלים של צריכה מוגברת  
 .י סגנון חיים"שמאופיינת ע



 סיסמאות כגון:

Born to shop  “נולדתי לקנות” 

    
  ”אני קונה משמע אני קיים“

I shop therefore I am   

Shop until you drop 

  ”קנה עד שתיפול“ 

 מעידות על חשיבות וחריפות התופעה.
 



 "עליה לרגל"הנהירה אל הקניון היא מעין 
 





 החללים הגבוהים

  עמודי השיש וכותרתם המעוטרת

 התיקרה העגולה והשקופה שמאפשרת את כניסתו של האור האלוהי

 הציר הלינארי המרכזי שנחתך בצורה אופקית ומזכיר צורת צלב

 החלונות מתחת לכיפה העגולה שמקושטים ומזכירים ויטראזים

 הפסיפס

 ערבסקות

 הקשתות

 :אלמנטים בקניון ששאולים מהיכלי קודש



 הדואומו בפירנצה



 חיפה -הסיטי סנטר 

 -קתדרלת סן מרקו ונציה 

 כניסה





 גרנד קניון

 רמת אביב
 מול הים







 קסטרא

 קניון חולון



 רעננה -קניון רננים 



 

 הקניון הינו מעוזה של החומרנות

כסף וביצוע קניה הם האלמנטים 

 המקודשים

עיצובו כמבנה קדוש סותר את מהות 

 הויתו ומעצים את פולחן

 הצריכה



 פרוט בעפ



 

  מרכזיותו של הקניון בחיים המודרניים בישראל מעלה שאלות מהותיות הנגזרות מהשינויים הכלכליים

החברה   ,והחברתיים שנוצרו כתוצאה מחדירת הקניונים למדינת ישראל בתחומי הכלכלה והמסחר

 .והתרבות

שאלות מעניינות לדוגמא: 

 השפעתם על המרקם , תמהיל החנויות בהם, גודלם, מדיניות ביחס למיקום קניונים/האם קיימת בקרה

 ....חיי התרבות והחברה, העירוני

 • התחזקותם של הקניונים על חשבון הרחובות המסחריים   :דחיקת עסקים קטנים מחוץ לקניון

הספרים ועוד על חשבון חנויות   ,הקוסמטיקה ,תרמה להתחזקותן של רשתות בתחומי האופנה

שתאגידים כלכליים גדולים דוחקים את   ,המשמעות הכלכלית של תהליכים אלה היא .בבעלות בודדת

אשר נדחקים למעמדות כלכליים נמוכים יותר ומתקשים למצוא   ,רגליהם של בעלי עסקים קטנים

 .פרנסה

• התחזקות הקניונים כסביבות הקמעונאיות המרכזיות   :פגיעה במרכזיות הרחוב כמרחב ציבורי

שהיו בעבר מוקדי החיים   ,הרחובות המסחריים .כיום במדינת ישראל הובילה לפגיעה בחיי הרחוב

ברחובות רבים ניתן לראות היום חנויות סגורות והם משרתים בעיקר   .ירדו מנכסיהם ,הציבוריים בעיר

 ,הירידה בערכו של הרחוב אינה נושאת רק השלכות כלכליות ,אולם .את אוכלוסיית מיעוטי היכולת

זאת משום שהרחוב מאפשר פעילות פוליטית ומעודד סובלנות כלפי מגוון   .אלא גם ציבוריות

 .בניגוד לקניון שאוסר על פעילות פוליטית או על כניסה של חסרי בית ומקבצי נדבות ,אוכלוסייה

פני חברה -פוליטית על-התחזקות הקניון על חשבון הרחוב מקבילה להתחזקות חברה א ,כלומר

  .פוליטית ומעורבת

  



עובדת היותם של הקניונים מוקדי משיכה   :נוער-מוקד בילוי עיקרי בקרב בני

תרבותיים  -נוער מעלה את התהייה איזה ערכים חברתיים-לבני

אשר פוקדים את הקניונים כמעט על בסיס   ,הנוער-סופגים בני/מקבלים

 ?יומיומי

 

 סקר מינהל מחקר וכלכלה מפברואר) ממצאי סקר על צרכנות ילדים ונוער

משלימים את תמונת מרכזיות הקניון כמוקד בילוי בקרב נוער   2007)

  .בישראל

נוהגים לבלות בקניון הקרוב  12-15 מאוכלוסיית בני -49.3% בסקר נמצא כי כ

 שוטטות עם חברים :מתפצל ביןהעיקרי כאשר עיסוקם  ,לסביבת מגוריהם

וביצוע   (27.6%) צפייה בסרטי קולנוע ושימוש במכונות משחק ,( 48.9%)

 . ( 19% ) קניות

מעודדים בעיקר  ,כעסקים כלכליים ,קניוניםנתונים אלו מרמזים כי 

 דוגמת דמוקרטיה התנהלות צרכנית כלכלית על חשבון ערכים חברתיים

הנוער -ומעודדים את בני, (הקניון אוסר על פעילות פוליטית בתוך כתליו)

חשבון פעילות חברתית תרבותית מסוגים  -לפתח נורמות של חברה צרכנית על

 .אחרים



כתוצאה מכך אי אפשר . כחמישית מכל שעת שידור בטלוויזיה הן פרסומות

 .שלא להיחשף במודע או שלא במודע לדימויים של פרסומות בטלוויזיה

 פרסומות בטלוויזיה עד   600,000כתוצאה מכך נמצא שילדים נחשפים לכ

 .    20הגיעם לגיל 

 הפרסומות בטלוויזיה מופקות על ידי בעלי מקצוע מיומנים העושים שימוש

: במרב האמצעים הטכנולוגיים שלרשותם ובמכלול אמצעי המבע הטלוויזיוניים

לעיתים  . כדי לחולל את השפעתם על הצופים, החזותיים והשמיעתיים

סטנדרטים של הפקת פרסומת לטלוויזיה שווים או אף גבוהים מאלה של  

ישנו שימוש עתיר בכלים  , כלומר, הפקות אחרות של תוכניות טלוויזיה

 ...(. מילקי, יס, ליופלהפרסומת )הטכניים ובשכלולים טכנולוגיים 

רותמים כמובן מפיקי הפרסומות את הידע המקצועי בתחום השיווק , בנוסף

 .תוך ניצול מירב התחבולות כדי לחולל אצל הצופים שינוי עמדות 

 



וכוהנפשיות , מהן ההשפעות החברתית התרבותיות  '
שבה הפרסומות מקיפות את , של סביבה חברתית

 ?האדם כל הזמן 

נחת  -התפקיד של הפרסום הפך להיות הייצור של אי
בכל הפרסומות   טקטסים-אחד הסב. בקרב בני האדם

,  אתה לא בסדר כפי שאתה ,אתה לא בסדר"הוא 
,  "אתה זקוק לישועה, אתה זקוק לעזרה, המצב גרוע

ובמובן זה הפרסום מתוכנן כדי ליצור ביקורת עצמית  
ואז  , כל מיני ספקות, ליצור כל מיני חרדות, אינוספית

זה  . להציע את כל העולם של מוצרים צרכניים כישועה
בכל דבר ובכל הדברים  ,המקום בו הישועה נמצאת

 .שאתה יכול לקנות
 קוראים לכם את המחשבות פרסוםהמחשבותראה גם פרסום קוראים לכם את.docx 

 

 

פרסום קוראים לכם את המחשבות.docx
פרסום קוראים לכם את המחשבות.docx
פרסום קוראים לכם את המחשבות.docx
פרסום קוראים לכם את המחשבות.docx
פרסום קוראים לכם את המחשבות.docx


מסרים ערכיים 

י מוצר חומרי"ניתן למלא חסך רוחני ע 

חוסר שביעות רצון מהמצב הקיים 

בידוד חברתי 

תחרותיות ואגואיזם 

חיה את הרגע 

נהנתנות=הדוניזם 

תפיסת הגוף 

ההגדרה העצמית שלנו 

האדם כמוצר-תפיסת האחרים 

 

 

 



 יש לכך השלכות . ילדים ובני נוער בעולם המערבי מהווים חלק נכבד מקהל הצרכנים
 .על המשפחות ועל החברה בכללותה, על הילדים בעצמם

 

82%  הפנאי (. המועצה לשלום הילד)מבני הנוער מעדיפים לבלות בקניון בשעות הפנאי  =
 .  לצריכה

מהם הערכים החברתיים תרבותיים שמקבלים בני הנוער שפוקדים את הקניון   –תהייה  
 .על בסיס כמעט יום יומי

 הקניון  ...( פדופיליה, שוד , אלימות)הרחוב כבר לא בטוח  –הקניון מחליף את השכונה
שמציע שפע של פעילויות וגירויים וההורים מעדיפים שהילד יישאר  , נתפס כמקום מוגן

 .שם

 הוא נראה כרחוב עירוני  ,  אופטימליתהקניון מעניק לבני הנוער תחושת מציאות חלופית
(  או שכונה, לעיתים הוא מדמה פארק, ספסלי ישיבה, יש בו צמחיה" )סטריאלי"אבל יותר 

 . לא קר מידי והוא דומה בכל מקום בין אם אנחנו במרכז או בפריפריה, לא חם מידי

 

 לכאורה –צמצום פערים חברתיים בקניון... 

הפערים  , גירויי הצריכה גוברים, "אין", הצורך להיות מעודכן, התחרות החברתית גוברת  
 ...גוברים

 היא יוצרת זיהום סביבתי  " ברת קיימא"צריכה מוגברת אינה  –איכות סביבה וצריכה
 .וחברתי

 

 



עולם סגור שמעצב את התודעה   – סלולרי, אינטרנט,  טלויזיה
 שעולם הילדים הוא עולם של צריכה

 

57%  המועצה  )מקבלים דמי כיס  12-15מהילדים בגילאים
 (הישראלית לצרכנות

מההורים מסכימים שילדים ובני נוער משפיעים על   60% -כ
 (צ.י.מ)צריכה משפחתית 

 סלולר  ' מדיניות ההשקעה של חב –בני נוער צרכני סלולר
 ....  משחקים, גלישה באינטרנט, בחבילות לנוער

 

  

 

 

 

  



 

 ילדים מהווים כרבע מהאוכלוסייה. 

ההשקעות בפרסום לילדים ולנוער עומדות על כ-  

 .₪מליון  200

 זמן צפייה ממוצע   –עיקר התקציב מופנה לטלווזייה

 .  שעות ביום 3

 כלומר הפרסום  , תוכן שיווקי  –פרסום סמוי

  -משתלב בתוכן המשדר עצמו בישראל מדובר על כ

 .מתקציב השיווק 3% -כ,  ₪מליון  150

 

 



 קשה לזהות את כוונת   –לערך  12לילדים עד גיל

להבין שמניעי המפרסמים כלכליים  , השכנוע של המסר

 .בעיקרם ושהמטרה היא למכור ולהרוויח



 

הספר עוסק בהשלכות של השיווק הפרסום והמדיה והשפעותיהם על  

 ,  צרכנות ילדים 

 . 

אומרת שור  , "אנחנו מגדלים דור חומרני יותר מכל דור אחר בהיסטוריה"

היא  , לדבריה, הסיבה לכך(. הרווארד' סוציולוגית וכלכלנית אונ)

שחברות מעודדות מודעות למותגים ויוצרות מעמד מועדף למי שמחזיק 

 . בהם

,  בעלי תודעה וזהות חומרית, חסרי מנוחה, ילדים חומריים: המשמעות 

רוצים להיות עשירים  , ערכם העצמי נמדד במה שיש להם

 ...  ומפורסמים כשיהיו גדולים



 
 (הרשת החברתית ושווק לילדים)ילדות כסוכנות אופנה 

 4mp.הרשת החברתית ושווק לילדים

 דקות 4סרט 

 

הרשת החברתית ושווק לילדים.mp4
הרשת החברתית ושווק לילדים.mp4
הרשת החברתית ושווק לילדים.mp4
הרשת החברתית ושווק לילדים.mp4


 מה יהא עתידם של ילדינו לנוכח תרבות הצריכה? 

מהי מערכת הערכים שלתוכה הם גדלים? 

 ערכיים אל מול  /כיצד ניתן להנחיל ערכים אנושיים
 ?החומרנות ששלטת

 הזהות העצמית של ילדים ובני נוער שחשופים  נבנתכיצד
העיר תחת "וש" שהקניון הוא הבית"למערכת שמשדרת 

 "קניון

 בחייהם , הקניונים –מה משמעות מוקדי המפגש החדשים ? 

איך מתמודדים עם מבול הפרסומות 

  קניונים כעסקים כלכליים מעודדים בעיקר צרכנות כלכלית
מה מקומו של החומר אל מול  –על חשבון ערכים חברתיים 

כפרטים , מה באמת חשוב וחיוני בחיינו כבני אדם? הרוח
 ?וכחלק מחברה



 משרד החינוך –חינוך פיננסי 

 דק   9נצפה בסרט  –הורים  –חינוך פיננסי 

 



 היות שהילדים ובני הנוער הם הלקוחות החדשים של

תרבות הצריכה חשוב להסביר ולהביא למודעות את האיזון 

שאפשר למצוא בתרבות הצריכה ואת השלכותיה החיוביות  

 .והשליליות

 זהו תהליך שבמהלכו יש להטמיע שינוי עמדות והשקפות

ביחס לאני הפרטי לאני בתא המשפחתי ולאני בחברה 

שיתפסו את מקום , הבניית ערכים חלופיים. בכללותה

 .שמשדרת ומטמיעה תרבות הצריכה, החומריות הגואה

 כחברה מודרנית אנו יכולים להנות מתרבות הצריכה

 .צריך למצוא את האיזון. במינונים נכונים

בעיקר חינוכיים להתמודד עם התופעה , יש להקנות כלים

 (., ...זהות ערכית, חינוך פיננסי)



פ"בע 





  להלן מספר דוגמאות 



"דיוויד קורטן  –2002" כשהתאגידים שולטים בעולם– 
הבריאות  , כוחות השוק,השוויון, מתריס כנגד הרחבת הכוח התאגידי על חשבון הדמוקרטיה 

קהילות  , שוקים מתפקדים, ביזור כלכלי, ובעד דמוקרטיה, כנגד תרבות הצריכה, והגנת הסביבה

 .וכלכלה מקיימת, מתפקדות

 מחקר חדש של שלושה חוקרים משוויץ שפורסם באחרונה במגזין"New Scientist " מצא כי

מההון של  40%-מהתאגידים הגדולים בעולם שולט בכ 1%, תאגידים שולטים בעולם 147

 .היתר

NO LOGO”  "2000 -  נעמי קליין http://www.naomiklein.org/  

שבהם מציגה קליין את התזה שלה, בספר ארבעה חלקים: 

ובהפרטת המרחב הציבורי  , דן בניתוק שיצרו חברות ענק בין המוצר שהן מוכרות ובין הדימוי שלו - בלי מרחב

 .לטובת תאגידי הענק

מאחר שאנו בוחרים מתוך  , מציין כי הבחירות החופשיות של הציבור אינן באמת חופשיות - בלי בחירה

 .שיוצרים את הצורך לצרוך, אותם התאגידים, אלטרנטיבות שמספקים לציבור

שבהן יכולים התאגידים  , מספר על העברת מפעלים ממדינות המערב אל מדינות העולם השלישי - בלי עבודה

אחת הדוגמאות הבולטות שמנותחות בספר היא חברת נייקי המשלמת  . לקבל הקלות מס ולצמצם עלויות ייצור

 .לעובדיה שכר שהוא נמוך משכר המינימום ואינה מקפידה על תנאי עבודה במפעלים המייצרים את מוצריה

דן בתנועות שמתנגדות לתעשיות אלה ומשבשות את פעולתן - בלי לוגו. 

 

http://www.naomiklein.org/


"קאלה לאסן    - 1999" שיבוש תרבות 

שיבוש תרבות מבוסס על התפיסה כי פרסום הוא לא יותר מאשר תעמולה של    

ולעומת זאת לא קיימים ערוצים לביטוי אלטרנטיבי  , בעלי אינטרסים מבוססים

את מי , איך נאהב, פרסומות מכתיבות לנו מה נאהב. במדינות מתועשות

 מייסד מכסחי הפרסומות... נאהב

 ו דומינגז וויקי רובין 'ג - 1992כספך או חייך–  

http://yourmoneyoryourlife.info/ 
 ....על משמעות הכסף אל מול הערכים בחיים

שבו אנו  , שאנו נאבקים כדי להשיגו, כסף הוא משהו שכולנו פעמים רבות מדי חסרים"

, הגשמה, הצלחה ,מידת המקובלות בחברה, בטחון, שמחה, תולים את תקוותנו לכוח

התרגלנו   ,מעבר למתן מענה לצרכי ההשרדות שלנו. הישגיות והערך העצמי שלנו

ושכחנו   -לסמוך על הכסף שיספק לנו את כל הדברים הלא מוחשיים של חיים טובים 

את הדבר  . את המציאות הפשוטה שרק הזיוף של הדבר האמיתי מועמד למכירה

,  האמיתי חייבים להשיג על ידי השקעה של עצמנו בקשרים אוהבים ואכפתיים

ופיתוח והפעלת , לחיות לפי עקרונות מוסריים ,בלהיות חברים ושכנים טובים

  ".היכולות שלנו בדרכים שתורמות לקהילה

 

http://yourmoneyoryourlife.info/


אווה  " 2002האוטופיה הרומנטית בין אהבה לצרכנות " 

 לסוציולוגיה בר אילן' פרופ -אילוז 

 איך צרכנות שינתה את ההגדרות של הרומנטיקה 

היא כותבת  . היא עיתונאית וסופרת אורנה קזין

"  לאשה", "הארץ"מאמרים וכתבות על תרבות וחברה ב

סדרה לספרות  , "כעת"ובעיתונים אחרים ועורכת את 

 .בהוצאת הקיבוץ המאוחד, עיתונאית

 
 :עד כה ראו אור ספריה

 2004, הוצאת בבל, חיבור על תרבות הצריכה -במרחק הליכה 

 2006, הוצאת הקיבוץ המאוחד, סדרת ספ, פיקניק

   2008, הוצאת בבל, על הנוחות

 




