תרבות הצריכה ואנחנו
סמינר בנושא תרבות הצריכה
יו סדנאות בביה"ס ויו סמינר בחיפה
יו שני

יו ראשו
אי נולד הכס
רעיו הכס  :מה הוא בא לשרת ,מה היו
מטרותיו ומה צמח ממנו

שינויי בהרגלי הצריכה
פעילות בגרנד-קניו חיפה  -שאלוני רחוב,
משימות בחוליות

הכל חד פעמי
כיצד הפכנו לעול בו הכל חד פעמי-
גרביי ,עטי ,מכשירי חשמליי? הא
אנחנו ג צורכי בני אד באותו האופ?
"הסופרמרקט הגדול של החיי"
מה בי צריכת מוצרי לצריכת דימויי,
האשליה שבתפיסת הצריכה כמובילה לאושר
ולהצלחה חברתית .צפייה בפרסומות וניתוח.
סיכו היו :שלוש רמות הדיכוי
שיחה על תרבות הקניות שלנו -מה מעצב
אותה ,מדוע אנו אוהבי לקנות?

אנה  -סיור בהדר
דר סיפור ימיה האחרוני של נערה מתבגרת
בחיפה נכנס לעולמו של דור של של בני נוער
אבודי ומנותקי העסוקי ברדיפה אחרי
דימויי ,אחרי אופנה ,אחרי הכרה.
בסיור אשר יער בשכונת הדר ישולבו קטעי
מומחזי מהספר "אנה" לצד הכרות ע סיפורה
של השכונה.
מפגש ע פעילי חברתיי
אי משני את המציאות?

רציונל חינוכי:

משל המירו
דרכי שונות לעשייה חברתית
עיבוד המפגשי ע הפעילי החברתיי
וסיכו הסמינר

הנינוח
"זהו חיבור על נוחות .על המאמצי האדירי שמשקיע האד כדי להרגיש נוח .גיבוריו ה בני המעמד
(
שבינינו ,שחותרי בלי לא$ת לשכלל תרבות המושתתת מקדמת דנא על יחסי אדו ועבד  -בי תאבי הנוחות
שיכולי להרשות אותה לעצמ ובי אלה שעמלי למענ כדי לעשות לה את החיי נוחי".
)מתו "על הנוחות" ארנה קזי(

במציאות של היו אנחנו כל הזמ צריכי לקנות .א לא נקנה לא יהיו לנו חברי ,לא נהיה יפי ,לא נהיה
מקובלי ,לא נהיה מעודכני ...אז אנחנו קוני .והגלגל הענק של השוק ממשי להסתובב .לאט-לאט אנחנו
מכלי את כל מה שסביבנו ואת עצמנו ,הופכי מ"אזרחי" ל"צרכני".
מתרגלי לקנייה האינסופית ומתחילי לקנות ג דברי שלא מוצאי בחנויות :אנחנו קוני חברי יפי או
מוצלחי ,אנחנו קוני מעמד חברתי ,אנחנו קוני חוכמה ועתיד ,אנחנו קוני אפילו שנת שירות! אנחנו קוני
זהות .דר המשקפיי של תרבות הצריכה נבח את המבנה עליו מושתתת החברה בה אנו חיי.
מאי הגיע הכס לשלטונו הנוכחי? אי עובד גלגל הצריכה הגדול שאינו עוצר? מה התוצאות והמחירי
החברתיי שאנו משלמי עבור המציאות הזו? מה מקומנו בתו כל זה? אי משני? הא בכלל אפשר
ללכת נגד זר האיתני?

מרכז הסמינרי "דר"
עמותת תיקו  -מרכז למפגש ,חינו ושינוי חברתי
רחוב כרמל  25נצרת עלית
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