
 

 

 כלכלת השיתוף -הסוציאליזם החדש 

 יוניוב  אורן
 

 

קרל מרקס הגה בשעתו את אחד הרעיונות ששינו יותר מכל את ההיסטוריה של המאה 
 הקודמת. 

מאז , איבד הרעיון מזוהרו ונעלם בהדרגה , אפילו מהמדינה שהיוותה את המעבדה ואת 
 . USSR -ברית המועצות  -שולחן המלחמה שלו 

 
גם אלו שלא מאמינים בגלגול נשמות, או במקרה שלנו בגלגול רעיונות , לא יכולים שלא 

קם לתחייה דווקא בצד לדמיין את חיוכו של מרקס בימים אלו , כשהרעיון הנשגב והמת שלו 
בליבת הטכנולוגיה, היזמות האישית והכסף הגדול: בקליפורניה. כן,  -האחר של העולם 

שנה לאחר שהלך לעולמו וללא  130בקליפורניה ייסד מרקס את רעיון הסוציאליזם החדש, 
  עצמה . הרעיון עבר מהספרים והטריטוריה אל הרשת  כל כוונת מכוון אלא שהפעם 

 
שנשים לב, הפכה הרשת בשנים האחרונות לשיתופית, חולקת , אנטי רכושנית מבלי 

על ידי אוכלוסיות רחבות במטרה להפחית  ומעודדת חלוקת סחורות, משאבים ושירותים 
 העומס המוטל על משאבי כדור הארץ.  ולהקל ולו במעט את  עלויות

 
יזם, חברו לפלטפורמות מילים כמו קיימות, שיתוף, מציאת אלטרנטיבה, אנטיקורפורייט

השיתופיות של הרשת: פייסבוק, טוויטר, יוטיוב ואחרות ולציוד הקצה של הטלפון החכם 
 - אחרתאפשר לומר בזהירות סוציאליסטית  -וחוללו מהפכה ביסודה של רשת שיתופית 

 שתשנה את העולם בו אנו חיים ותגדיר מחדש את איך אנו עושים דברים.
 

מיליארד איש, הרי שהיום כבר חיים בו  2נולדו, חיו על כדור הארץ  אם בזמן שההורים שלנו
מיליארד הינה  10-מיליארד בני אדם ומצב בו אוכלוסיית הכדור תגדל אף ללמעלה מ 7מעל 

ממש מעבר לאופק. כל אלו דורשים התייחסות אחרת והגדרה מחדש של שימוש במשאבי 
 והטבע.  האדם

 
בכלכלת השיתוף , שהיום יש  עסק בהרחבה  אין כנס שמכבד את עצמו בתחום הדיגיטל ולא

 מיליארד דולר בשנה.  8-האומדים אותה בכ
 , Crowd Companies ג'רמייה אויינג, מייסד  ,חד מחלוצי הגדרת הכלכלה השיתופיתא

  בחר לחלוק את התובנות שלו ושל חוקריו באחת מהרצאות הפתיחה המרתקות.
 

 ות שחוו את מהפכת כלכלת השיתוף הינן :לפי אויינג שש התעשיות הראשונ
 

וכן  אנשים חולקים את המרפסות, החצרות והגגות שלהם -כלכלת שיתוף המזון
 מזון וחולקים אותו עם אחרים. מייצרים 

 
עוד  אנשים מחלקים, מוכרים ומחליפים מוצרים שאין להם  - כלכלת שיתוף המוצרים

 ודומיו. eBayבמגוון רחב של פלטפורמות אינטרנטיות כגון  בהם, שימוש 
 

אם בעבר בכדי להפיק סרטים ולעיתים אף אלבומי מוזיקה  - כלכלת שיתוף הכסף והמימון
 כסף למיזמים שכאלה ,היה צריך לפנות לאולפנים הגדולים ולבנקים , כיום ניתן לגייס 

 



 

 

", שכל מילה לגביו מיותרת bitcoinמהציבור הרחב באמצעות הרשת. דוגמא נוספת הינה ה"
 בהקשר זה.

 
מאפשרת החלפת והשכרת מיליוני דירות בכל רחבי  Airbnb - כלכלת שיתוף החלל והמקום

העולם למבקרים ולתיירים. בסן פרנסיסקו לא מעט משטחי המשרדים הינם 
 למספר חברות, לעיתים אף מתחרות זו בזו. משותפים 

 
ודומיהם מאפשרים לאנשים לשתף אחרים  Uber  ,Bla Bla car -כלכלת שיתוף התחבורה

אף הגיעה למצב  Bla Bla carבנסיעה שלהם ברכבם הפרטי, או בחניה הצמודה לבתיהם . 
 ברכבת היורוסטאר . ים משתמשים בשירותיה מאשר נוסעיםשיותר אנש

 
, קונסיירג׳ ודומיהם מאפשרים לאנשים לאתר  My tasks angel - שיתוף השירותיםכלכלת 

אנשים אחרים ,שזמנם מצוי בידם, לבצע בעבורם משימות שאין ביכולתם לבצע ,החל 
ממשימות בית פשוטות כגון בישול וכביסה ועד משימות מורכבות יותר, כגון מציאת טיסות 

 מלונות ומסעדות.
 
 
 

 
 

 



 

 

 

שנתיים האחרונות, -בעודנו מנסים לעכל את המהפכה המתרחשת ברשת במשך השנה
לתחומים רבים  כלכלת השיתוף לא רק שלא עוצרת, היא אף מתרחבת בקצב אקספוננציאלי ,

כלכלת  נוספים וזאת רק בשבעת החודשים האחרונים . בתוך שבעה חודשים התרחבה
  :  כגון  השיתוף לתחומים נוספים רבים

ציוד יקר.  מאפשרת לבתי חולים לחלוק  Cohealo -ת בריאות ואורח חיים בריאכלכל
הפניית חולים לפעולות מורכבות  אחרות מאפשרות  פלטפורמות 

 לרופאים ולאחיות בקהילה.  ופניות וכן  לפי התמחות  חולים  בתי  בין  הסטה  תוך
 

רכם לעבודה ואחרים אנשים משמשים כמובילי סחורות בד - כלכלת שיתוף הלוגיסטיקה
 מציעים את הגראג׳ הפנוי שלהם לאכסון תכולה לטווח קצר וארוך.

 
אנשים שונים מאותה חברה מתארגנים להסעות משותפות אל  - כלכלת שיתוף החברות

 מקום העבודה וממנו. אנשים מחליפים שעות עבודה נוספות, ימי חופש וכיוצא באלה.
 

אנשים מייצרים חשמל בגגות בתיהם עבור עצמם ועבור אחרים.  -כלכלת שיתוף התשתיות
 שלהם ועוד. Wifiאחרים חולקים את רשת ה 

 
גם עיריות ולא רק אינדיבידואלים חולקות ציוד כבד  - כלכלת השיתוף המוניציפלית

ומעבירות אותו מרשות אחת לאחרת לפי הצורך. כלכלת השיתוף אף מתרחבת ומגיעה 
מיים, אם ביוזמה מקומית עצמאית ואם ביוזמה מאורגנת מוניציפלית. לכוחות שיטור מקו

 . לדוגמא, אנשים מתנדבים לסייר ולפטרל ברחובות, לאבטח בתי ספר, גנים וכדומה
 

אוניברסיטאות, כולל אוניברסיטאות היוקרה, משתפות יותר ויותר  – כלכלת שיתוף החינוך
 אין כסף.חינם  -אנשים בידע שלהן, לעיתים ועל פי רוב 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

התשובה היא,  אז איפה כלכלת השיתוף פוגשת אותנו אנשי השיווק , הפרסום והמדיה ?
  .בכל מקום ובכל תחום

 
אם מתחוללת מהפכה, המשפיעה באופן דרמטי על הצרכנים והצופים שלנו, הרי שהיא כבר 

, לתייג אותה ככזו ולהתמודד איתה מונחת במפתן עסקינו וחובה עלינו לזהותה ככזו
  .בחשיבות הראויה לה

 
אסור לשכוח כי בראש ובראשונה כולנו מנהלים עסקים או עובדים בעסקים. היתרונות 

  .הינם עצומים  B2Bשכלכלת השיתוף מביאה ועוד תביא בעתיד ל 
 

לעצמכם אך מעבר לכך, כלכלת השיתוף מביאה איתה הזדמנויות שלא היכרנו בעבר. דמיינו 
 שמפרסמים גדולים יעסיקו מעבר למשרדי הפרסום שלהם גם משרד פרסום נוסף: הלקוחות 

 
שלהם . במקרה זה, הם לא יסתפקו בהזמנת הלקוחות לקחת חלק בקמפיינים כפי שעושים 

 היום, אלא הם ישתפו את הלקוחות שלהם כבר בשלב הבריף ויזמינו אותם להציע את 
 



 

 

 
מי מכיר טוב יותר את המותגים אם לא אלו שרוכשים אותם שהרי   .הקריאיטיב עצמו

 ?ואוהבים אותם
 

חוכמת ההמונים ותרומתו לשיפור וטיוב מחלקות   פוטנציאל עצום אחר טמון בכל תחום
אך מתברר  –המחקר שלנו. רוב החברות עדיין נוטות לסמוך על מומחים ולזלזל בהמונים 

ן חכמות יותר מכל אחד מחבריהן, מוכשר ככל שהאינטואיציה הזו שלנו מוטעית: קבוצות ה
שיהיה. בתנאים המתאימים הן טובות יותר בפתרון בעיות, אימוץ חידושים, קבלת החלטות 

וחיזוי העתיד. וכך, התבונה הקולקטיבית היא זו שמעצבת תרבויות, עסקים ומדינות, וגם את 
  חיי היומיום שלנו.

 
עצמו לכלכלת השיתוף. חישבו על מצב בו חברות  גם תחום המדיה יכול להרוויח ,אם יתאים

רוכשות יחד מדיה או חברה גדולה שרוכשת בעבור קטנה שאינה מתחרה בה בכדי לסייע 
לפיתוח עסקיה. חישבו על מצב בו אנשים מעמידים את בתיהם, גגותיהם והמרפסות שלהם 

ים שלהם כמדיה חינמית או בתשלום. חישבו על אנשים שמאפשרים פרסום חינם באתר
  .תמורת קבלת פרסום מקביל באתרים אחרים. במילים אחרות, האפשרויות הן אינסופיות

 
אין ספק שההזדמנויות הן עצומות ועימן גם הסיכונים , החששות והאיומים על המודלים 

 Airbnbהעסקיים שכולנו גדלנו עליהם . ואולם אין ספק שמה שקרה לבתי המלון עם השקת 
 יגיע גם לענף הפרסום ,השיווק והמדיה. Uberם השקת ולנהגי המוניות ע

 
עסקים שישכילו לא רק שלא לחשוש ממהפכת השיתוף ,אלא לרתום אותה למימוש 

האסטרטגיה והחזון שלהם ,לא רק שיזכו בשיפור משמעותי בתוצאות העסקיות שלהן ,אלא 
כלת השיתוף, אף יזכו להוקרה והכרה מצד לקוחותיהם ככאלה שעוזרים להם לרתום את כל

 לשפר את איכות חייהם ולקדם אידאולוגיות חשובות בעיניהם .
 

מהפכות, טיבן שלעיתים הן קמות על יוצריהן מבלי משים. אין ספק שמהפכת כלכלת השיתוף 
יוטיוב ,איר בי אנד בי ,הובר -לא יכלה להתרחש ללא פלטפורמות השיתוף של פייסבוק , גוגל

לאמץ את כללי פוליטיקת השיתוף , הן בשיתוף הקהילה  ואחרות, אולם, גם הן תצטרכנה
ברווחיהן העצומים והן באופן ההתייחסות למידע אודות המשתמשים הצבור בחוות השרתים 
העצומות שלהן. לא רחוק היום בו סוגיית הבעלות על המידע האינדיבידואלי והשיתוף לגביו 

 על המדיה.תעלה לדיון ציבורי נוקב. וגם לזה תהיה השפעה עצומה 
 

 WWWלסיום ,אין דבר נכון יותר מלקנח בדבריו של סר טים ברנרס לי, ממציא הרשת 
הדגול, שאף הוא נשא דברים בכנס, בהשיבו לשאלה האם הוא ציפה למה שהרשת הפכה 

 להיות היום בחיינו:
 

If what is going to happen is what we imagined - we 
failed. 

What the web is capable of doing is things we cannot 
even imagine today. 

 


