
 
 

מה השתבש? מדוע החלום שהיה צריך להיות בהישג ידנו הופך בהדרגה לסיוט? המהות היסודית של הבעיה שלנו 
הארץ " בולדינג -במאמר קלאסי מאת קנט בולדינג, "הכלכלה של ספינת החלל כדור 8691-נוסחה בצורה דרמטית ב

סופי, בעוד שלמעשה אנו -יים במרחב פתוח ואיןהציע את הרעיון שהבעיות שלנו נובעות מכך שאנו מתנהגים כמו קאובו
 .מערכת תמיכת חיים סופית ומאוזנת תושבים של חללית חיה בעלת

 בוקרים ואסטרונאוטים 
כמה שונים הם החיים של בוקר ואסטרונאוט. הבוקרים בחברה הקודמת של המרחב הפתוח, כמו המערב הפרוע בארה"ב, חיו 

בעלי משאבים בלתי נדלים לכאורה. מלבד מהעמים האינדיאניים, שחשו כי יש להם  בעולם בעל אוכלוסייה דלילה ושטחים
זכויות בשטח, הכל היה חופשי ללקיחה, לניצול ולזריקה, שהרוח תפזר והאדמה תבלע. עבור אלו שהיו מוכנים לעבוד, 

רואי. -נתפס, בצדק, כקצר האפשריות נראו בלתי מוגבלות, וכל מי שהניח שהרווח של אדם בא על חשבון ההפסד של חברו,
"תנו לכל אדם להתחרות בחיפוש אחרי עושרו", כשהמגבלה היחידה היא שהתועלת של כל אדם תהיה בסופו של דבר התועלת 

 של החברה כולה.
האסטרונאוטים חיים בחללית השועטת בחלל הריק, עם צוות אנשים ועם מטען יקר ומוגבל של משאבים. כל דבר חייב 

דבר. המדד של חיים טובים אינו באיזו מהירות יכול הצוות לצרוך את -ִמחזור; לא ניתן לוותר על שום-, להיות ברלהישמר באיזון
המלאי המוגבל שלו, אלא עד כמה יעילים חברי הצוות בשמירה על בריאותם הפיזית והנפשית, על מלאי המשאבים המשותפים 

שנזרק, אבוד לנצח. מה שמצטבר ללא ִמחזור, מזהם את מרחב שלהם, ועל מערכת תמיכת החיים שבה תלויים כולם. מה 
המחייה. חברי החללית מתפקדים כצוות למען האינטרס של הכלל. אף אחד לא יחשוב על צריכה בלתי הכרחית, אלא אם 

 הצרכים הבסיסיים של כולם נענו ויש מלאי גדול של אספקה לעתיד.
ספינת במה שהפך להיות  כלכלה של קאובוייםהמודרנית מנהיגה ההשוואה של בולדינג חושפת אמת בסיסית. החברה 

אנו עדיין מתיחסים לאוצרות הטבע ולשירותי הִמחזור שלו כאל חופשיים ללוקח; אנו מכבדים את החזק, הארץ. -החלל כדור
דדו עצמם, ומודדים התקדמות בעזרת הגידול הבלתי פוסק בשיעור הצריכה שלנו. כשם שאנו משערים שהמצרים הקדמונים מ

לפחות בצורה חלקית, בגודל הפירמידות שלהם, תרבות עתידית עלולה להתבונן אחורה על תקופתנו ולהסיק שאנו מדדנו את 
 ההתפתחות שלנו בגודל הרי הזבל שלנו. חיי הבוקרים בספינת החלל גורמים לתוצאות טרגיות:

 

  יא לקריסתן, ולהפחתה ברמות הפעילות האנושית הם גורמים לעומס יתר על מערכות תומכות החיים שלנו, דבר המב
 שביכולתן לתמוך.

  הם גורמים לתחרות עזה בין החברים החזקים והחלשים בצוות על מאגר קטן והולך של שירותי תמיכה. מחלק גדול
 -ות של מבנה השלטון נשחקת מחברי הצוות נשללים האמצעים הבסיסיים לקיום, המתח החברתי גדל והולך, והלגיטימי

 דבר היוצר פוטנציאל ממשי להתמוטטות חברתית ולאלימות.
 

כדי להתמודד עם משבר זה, אנו חייבים להישיר מבט בפני מציאות בסיסית: עברנו את הסף ההיסטורי ממרחב הספר 
אנו חייבים להתאים את עצמנו .  החיים שלנו תלויים במערכות קיום החיים של הטבעהארץ. -האינסופי לספינת החלל כדור

לעקרונות הכלכלה של ספינת החלל וקיום החיים. בנתיב הנוכחי שלנו, אנחנו בוזזים את עולמנו, ובה בעת קורעים את המרקם 
של הקשרים החברתיים שאינם עסקיים, המהווים את היסוד של התרבות האנושית. זוהי תוצאה ישירה של התפיסה המוטעה 

  ערכות הטבעיות.של יחסי האדם והמ

 

 
(  2( משרטטים על לוח דיקט את הצורה הרצויה ומנסרים אותה.  1 : שלב ראשון פלטת השולחן : עקרונות המיחזור בנייר

( ממלאים חצי מיכל  3חותכים קרטון ביצים, נייר עיתון או כל נייר אחר. לחתיכות קטנות ומשרים במים עד שהנייר ייספג היטב. 
(  5( סוחטים בעזרת מסננת את עודפי המים.  4ירות ובעדינות להוסיף את חתיכות הקרטון תוך כדי תחינה. בבלנדר במים בזה

מערבבים את העיסה עם דבק פלסטי ) לכל כוס עיסה כשליש כוס דבק, על העיסה להיות רכה (. מניחים שכבה דקה של עיסה 
מניחים שכבה נוספת של עיסה במקומות הרצויים ניתן ייבוש ( לאחר ה 5על הדיקט ומשטחים עד לעובי של מספר מילימטרים. 

(  7( לאחר הייבוש, צובעים בצבע אקריליק כיד הדמיון הטובה.  6ליצור תבליט, בנוסף ניתן גם להדביק אבני חן, זכוכיות ועוד. 
 מורחים את העבודה בלכה על בסיס טרפנטין או מים.

( חותכים רצועות נייר קטנות, מכינים מדבק פלסטיק  2 לרגליים. ם איתו צורת גליל( לוקחים קרטון ויוצרי 1שלב שני הרגליים : 
( טובלים את הרצועות בדבק ומדביקים מסביב לקרטון כחמש שכבות או יותר משאירים ליבוש מספר  3ורבע כוס מים תמיסה. 

 תום הייבוש יש למרוח לכה שקופה.לאחר יבוש ניתן לצבוע ואו להדביק ניירת או תמונות עיתון צבעוניות ב(  4ימים .
 : לוקחים נייר עיתון למקפלים אותו מספר פעמים לרצועה ברוחב ובאורך הרצוי באותה שיטה ניתן ליצור טבעות וצמידים

ובאותה שיטה מדביקים את רצועות הנייר כחמש שכבות, ואחרי יבוש ניתן לצבוע או להדביק תמונה צבעונית מעיתון. לסיום 
 שקופה. מורחים בלכה
או כד כדי למרוח טיפה ווזלין או שמן ובאותה שיטה ליצור חמש  על בלוןאת רצועות הנייר גם ניתן גם להדביק  כדים מנייר :

 שכבות או יותר.
לרוחב הכד במקום שמתחיל להיות צר ואז מדביקים  את הכד שולפים ) בכד עם צוואר צר יותר חותכיםאת הבלון מפוצצים.
  .(  ומבחוץ ומבפנים מדביקים רצועות ניירבדבק בין החלקים 

 


