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כלכלה קהילתית: מקלקלה עולמית לכלכלה מקומית

 
אין זה סוד שאנחנו חיים בעולם בו כמות הצריכה עולה על כמות ההצע 
מסמל  קיימא   בר  המונח  על העתיד.  חושבים  ולא  ההווה  את  חיים  ואנו 
עולם החושב על המשך הקיום, ודואג גם לדורות העתיד. אחת המהפכות 
לכלכלה  הפחתת הצריכה,מעבר  היא  עליו  מדברת  הקיימות  שתפיסת 

מקומית,שימוש חוזר במוצרים והחזרת הסחר חליפין. 

"למה נקרא שמו מטבע כי האדם טובע בו" ( רבי אברהם סלונים)

 " מטלטלין קונין זה את זה בדרך חליפין ... מטבע אין קונין בו ולא נקנה 
בקניין " ( טור חושן משפט, הלכות קניין בחליפין) 

" המלך רק לא ירבה לו סוסים ..ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו וכסף 
וזהב לא ירבה לו מאוד" ( דברים יז טז)     

כלכלה מקומית -קנה כחול לבן, קנה במכולת  : 

לקנות כחול לבן זה לא רק עניין ציוני אלא גם עניין מקומי, קנייה תוצרת 
הארץ מחזקת את הארץ בה אני חיה, זו קנייה המזהמת  את הארץ פחות 

משום שהיא אינה צורכת הובלה טרנסאטלנטית. 

קהילת חיבוק- חקלאות באחריות מקומית :

לקנות מחקלאים מקומיים באזור שלך. מערכת היוצרת יחסים חדשים בין 
מקומיים  מחקלאים  תוצרת  לקנות  מתחייבים  הצרכנים  הצרכן לחקלאי: 
והחקלאים מתחייבים לגדל מזון נקי מרעלים עבור קהילה מצומצמת של 

צרכנים- שותפים, ולא עבור השוק הפתוח. 

 
ארגנו שוק איכרים בקהילה:

הזמינו חקלאים, אופים, מיצרי ריבות ומעדנים למיניהם, אומנים, ועוד מבני 
בטו בשבט.  בקהילה  מכירה  דוכן  להעמיד  הקרובה  ומהסביבה  הקהילה 
בררו אילו חוות חקלאיות יש בסביבה, והזמינו אותם למכור.   שוק איכרים 
לקהילה  הסביבה  את  ולחשוף  לסביבה  להחשף  נהדרת  הזדמנות  הוא 

הסובבת אותה. 
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הצטרפות למיזמים קהילתיים כגון בנק הזמן, פרויקט אגורה ועוד :

בנק הזמן :

על השטרות של בנק הזמן מופיעות יחידות זמן, ולא כסף: רבע שעה, חצי 
שעה, חמש דקות ועוד. ההנחה היא שכל הפעולות שוות אותו ערך של זמן 
לדוגמא עשר דקות של ביבי סיטר= לעשר דקות של רופאה. לדוגמא: פרוייקט 
http://www.kamatz.org/he/community- : בנק הזמן בקהילת קמץ במבשרת

 and-society/time-bank

פרויקט אגורה:

אתר אינטרנטי בו ניתן למצוא חינם דברים משומשים , כל אחד מוזמן גם 
להציע וגם לתת. 

שוק קח תן

חגיגת סחר חליפין היא חגיגה עבור הגדולים וגם הקטנים. אפשר להביא כל 
דבר: דברים משומשים במצב טוב, ממעשה מטבחכם, ממעשה ידיכם, מפרי 
המקום ועוד..  על  שיר  כתיבת  מסאז ,  שונים :  לשירותים  הצעות  גינתכם, 

הצעות לסחר:

א. כל אחד מביא ככל יכולתו ולוקח ככל יכולתו 

ב. כל אחד מקבל כמות שווה של זרעים או עלים ותמורתה הוא יכול לקחת 
חפצים בשווי העלים

       ג.  החלפת חפץ תמורת חפץ. 
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