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איל בלוך אדם אדמה

עד כה עסקנו בטור זה במשבר החברתי-
את  הגדרנו  מבט.  נקודות  ממספר  סביבתי 
ופעילים  מחנכים  והכרנו  “קיימות”,  המושג 
ברוח  לעשייה  מגדלור  שמהווים  סביבתיים 
הקיימות בארץ ובעולם. הפעם נתמקד במושג 
מעשי- ומצפן  השדרה  עמוד  שהוא  חדש, 

יישומי להתנהגות מקיימת.

העתיד כבר כאן
בתחילת שנות השבעים חזה המחנך ואיש 
האשכולות הקנדי מרשל מקלוהן את השלכות 
והחברה.  האדם  על  האלקטרונית  המהפכה 
מקלוהן טבע מספר ביטויים השגורים בפינו 
ו”המדיום  הגלובלי”  “הכפר  כגון  היום,  עד 
הוא  פחות,  שגור  נוסף,  ביטוי  המסר”.  הוא 
“יצרכן”,  ובעברית   prosumer( “פרוסיומר” 
ולפיכך נשאיר את הביטוי באנגלית(, כלומר, 
 Producer and( וצרכן  יצרן  של  הצירוף 
שהמהפכה  הדבר,  משמעות   .)Consumer
האלקטרונית תהפוך את הצרכן ליצרן. בספר 
“הגל השלישי”, שיצא לאור בראשית שנות 
השמונים )פורסם בעברית בהוצאת עם עובד(, 
המושג.  את  הרחיב  טופלר  אלווין  העתידן 
טופלר הדגיש, שהייצור ההמוני יתפתח לכדי 
שלב שבו הצרכן יהיה שותף לתהליך הייצור. 
אחת הדוגמאות שהביא היא של לקוח הנכנס 
לחנות תקליטים ויוצר תקליט שעליו השירים 

שבחר.
של  תחזיותיו  מאז  שנה  כארבעים  עברו 
ותוצריה  האלקטרונית  והמהפכה  מקלוהן, 

שינוי  מחוללים  אמנם 
תודעה והרגלים חדשים, הן 
בממד החברתי והן בממד 

האישי.
מחצית שנות השמונים 
השינוי  את  מסמנת 
התודעתי וההתנהגותי של 
כמי  הישראלית.  החברה 
שגדל בקריות, מעוז מעמד 
הפועלים, נראה לי שנקודת 
הציון של השינוי התרחשה 
השמונים,  שנות  באמצע 
כאשר סניף קריית ביאליק 
“שודרג”  אתא  מפעל  של 

ל”קריון” – מהקניונים המצליחים בארץ. שינוי 
החברה  של  המעבר  את  מבחינתי  מסמן  זה 
הישראלית מחברה המקדשת את ערך הייצור 
והיצרנות לחברה ששמה במרכז את הצרכנות 
והאושר  הנוחות  חלומות  ועמן  והצרחנות, 

שבא בדרך העושר.

שינויים בהרגלי הצריכה
אך בטור זה איננו בוכים על חלב שנשפך, 
אלא מנסים להראות לאן פנינו מועדות ומהן 
אפשרויות הבחירה שלנו לפעולה ולהשפעה 
כאזרחים. לשיטתי, המושג “פרוסיומר” מגדיר 
כל אחד מאיתנו כיצרן וצרכן בו-זמנית, וכדי 

להבהיר את הנקודה אתן מספר דוגמאות.
היא  והבולטת  הראשונה  הדוגמה 
המקוונת,  האנציקלופדיה  “ויקיפדיה”, 

וגם  צרכן  גם  להיות  מוזמן  הציבור  שבה 
בניגוד  עמדה  המסחררת  הצלחתה  יצרן. 
והוכיחה  והריכוזי,  התאגידי  להיגיון  מוחלט 
ללא  גם  הציבור  עזרת  את  לגייס  שניתן 
התניות כספיות. ראשי תעשיית ההייטק היו 
הראשונים לחוש על בשרם את עומק השינוי 
גם הבינו אותו הכי טוב.  ולכן הם  ועוצמתו, 
בזכות האינטרנט וחברות כמו גוגל וויקיפדיה 

אנו זכאים למידע אינסופי – ובחינם.
הבית שבו אנו גרים הוא ההשקעה הכבדה 
זה  הביניים.  במעמד  אזרח  כל  של  ביותר 
מתחיל במשכנתא או בשכר הדירה, ונמשך 
בתחזוקה ובהוצאות שוטפות חדשות לבקרים, 
שכן המגורים בבית מצריכים משאבים רבים, 
כגון חשמל, מים וגז. בגישה החדשה משתנה 
מוחלט  מצרכן  הופך  והוא  הבית,  תפקיד 

לפרוסיומר.

מחברה צרכנית לחברה אזרחית המהפכה 
הטכנולוגית הפכה את האזרח מצרכן ל”פרוסיומר” )Prosumer( – שילוב בין צרכן ליצרן – 

והולידה את “החברה האזרחית”, היוצרת איזון חדש בין הון, שלטון וחברה
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אם נתקין גג סולארי )או לבעלי הדמיון – 
נצפה את הבית בטיח סולארי(, הבית יהפוך 
לתחנת כוח המייצרת חשמל לטובת חברת 
החשמל ומפיקה הכנסות לזכות בעלי הבית. 
התיקון לחוק החשמל שהוכנס בישראל בשנת 
2008 מעודד בעלי קורת גג לכיוון הזה, וטרנד 
ואדריכלים  מהנדסים  מניע  הירוקה  הבנייה 
יכולת  בין  מושלם  איזון  עם  בתים  לתכנן 
הצריכה והייצור של הבית, דהיינו בית אשר 

כמעט שאין לו דריסת רגל אקולוגית.
הקהילתית.  הגינה  היא  נוספת  דוגמה 
חבורת אזרחים מטפחת שטח ציבורי מוזנח 
והופכת את המקום לנקודת מפגש אסתטית, 
קהילתית ומעל לכול – אנושית. אחת הגינות 
המובילות בארץ נמצאת בשכונת בית הכרם 
קהילה  שיצרה  רק  לא  זו,  גינה  שבירושלים. 
תוססת ואקטיבית בעידן הניכור העירוני, אלא 
אף תמכה ביצירת מערכת קומפוסטרים ב-14 

שיכונים בשכונה – ועוד היד נטויה. 
תחום נוסף שבשנים האחרונות מפקיעים 
האזרחים מהממשלה הוא תחום החינוך. כל 
יוזמה חינוכית שאינה מבית היוצר של השלטון 
)כגון חינוך ולדורף, החינוך הדמוקרטי ועוד( 
פועלת ברוח הפרוסיומריזם. עם זאת, מעניין 

לציין שבתחום החינוך נטילת האחריות לידיים 
אזרחיות מעוררת קול צעקה לא רק אצל אנשי 
ממשל אלא גם בקרב השמאל הסוציאליסטי, 
היא  לכך  הסיבה  נאור.  עצמו  את  המחשיב 
שחינוך פרטי נחשב כמעצים פערים חברתיים, 
שכן, בהעדר סיוע ממשלתי נופל נטל מימונו 
שרוצים  האזרחים  בינתיים  אז  ההורים.  על 
לקחת אחריות על החינוך נושאים בעלויות 
שמערימות  מרובים  בקשיים  ונתקלים 
הרשויות, ומקבלים תווית של “אליטיסטים” 
מצד חבריהם הנאורים, ובסופו של דבר הדבר 
זה  דבר  הבינוניות.  הוא  שמתעצם  היחיד 
ישתנה כאשר המדינה תבין שתפקידה אינו 
לחנך את האזרח, אלא לדאוג שחינוך איכותי 

יהיה נגיש לאזרח.

משולש יחסים
הדוגמאות שלעיל ממחישות שהיום קיים 
מרחב אזרחי שלישי ומשמעותי, הנוסף אל 
הדואליות שקיימת ביחסי ספק-לקוח, יצרן-

צרכן ורשות-אזרח. בגינה הקהילתית האזרח 
מיסים  משלם  של  הישן  הדפוס  מן  יוצא 
המקבל תמורתם שירותים עירוניים ושל אזרח 

סביל השם פתק בקלפי פעם בכמה שנים, ולכל 
היותר, במקרה שהתעורר זעמו על השר, הוא 
מעבר  עצומה.  על  חותם  או  להפגנה  יוצא 
לדפוס הזה, האזרח תופס את תפקידו כשותף 
משפיע, ומעצב במו ידיו את סביבתו. אם כן, 
אנשי הגינה הקהילתית וחלוצי החינוך האזרחי 
למבוכת  ומגדירים,  חדשה  מציאות  יוצרים 
של  חדש  מרחב  הנדל”ן,  ואנשי  הרשויות 
יחסים, מרחב שבו החברה האזרחית מייצרת 
יחסים של שילוש חברתי: הון-שלטון-חברה.

שציינו  התמורות  לאור  האזרח,  תפקיד 
של  הסביבתיים-חברתיים  והמשברים 
תקופתנו, מקבל כלי רב עוצמה אם נפנים את 
הגישה  יישום  וניישמה.  הפרוסיומר  גישת 
יצירתי,  מאזן,  כוח  להיות  אזרח  מכל  תובע 
אחראי ומשפיע על חיי הפרט והקהילה. נוכח 
של  הבצע  ותאוות  השלטון  של  היד  אוזלת 
העולם העסקי חייבים להקים חברה אזרחית, 
אחריות  של  אמיתי  ממקום  לפעול  היכולה 

למעשים. 
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