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 "באין חזון יפרע עם"
 משלי כט', יח

 

“Non-inclusive growth is explosive. Israel’s growth has been a social 
program for the rich. Buckle up!” 

 

Prof. Ricardo Hausmann, Director of the Harvard Kennedy School of 
Government Center for International Development;concluding remarks after a 
visit to Israel - January 2009, Tel-Aviv 

 
הכוונה היא .. . ר 'צמיחה מכלילה'הוא ליצושל המשק הישראלי האתגר הגדול ביותר "

לצמיחה מתמשכת, בת קיימא שפירותיה יחולקו בצורה שוויונית יותר בין כל חלקי 
האוכלוסייה, כך שיתמכו ברמת חיים גבוהה יותר לכל המגזרים, ובצמצום העוני ואי השוויון 

יא : ההצמיחה המכלילה לא יכולה להיות מונעת על ידי קטר צר... בחלוקת ההכנסות
... צריכה לחול על מגוון ענפים כך שהיא תספק תעסוקה לכל חלקי האוכלוסייה לאורך זמן 

זהו יעד שמדינות רבות מתמודדות איתו, ...  במרכז כמו בפריפריה...  בכל רמות הכישורים
והוא אינו קל להשגה. האתגר ביצירת צמיחה מכלילה הוא עצום. חשוב שהממשלה, 

טגית לשנים הבאות, תמקד את מדיניותה כך שנתקדם בכיוון כשהיא מגבשת תכנית אסטר
זה; צמיחה מכלילה, תתרום לחיזוק הלכידות בין קבוצות האוכלוסייה השונות ובתוך 

 הקבוצות עצמן. הלכידות הזו היא תנאי לחוסן לאומי. לשם אנחנו צריכים לכוון"

 

 19/11/2013 של 'כלכליסט' נאום בכנס ועידת שוק ההוןד"ר קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל; 

 
 

 , אשרחברתית ממשלתית פורצת דרך-ספק שלצד ההכרח בגיבוש מדיניות כלכליתאין "
 יש גםתיתן מענה לחוליים של החברה ישראלית כמו גם תתניע תהליכי התחדשות וצמיחה, 

צורך אקוטי להעצים את הקהילה, הרשות המקומית, המעגלים אשר נמצאים במגע ישיר 
. זאת כיוון שבסופו של יום ממשלות מרכזיות יכולות להקצות משאבים ולהתוות חהאזר עם

חלק ניכר של העשייה אשר עושה הבדל בחיי הפרט והמשפחה ברמה הלאומית, אבל  דרך
במעגלים הקרובים יותר אליהם. יתרה מזאת, הפרט יכול וצריך להירתם  מתרחשת

ת בהקשר . העבודה שנעשית במכון ראּורלוהוא תורם ולוקח אחריות על גו לעשייה זו, ובכך
 "אני מאוד מקווה שעבודה זאת תתרחב לכל עבר במדינת ישראלו ,זה ראויה לכל שבח

 
,לשעבר ראש הוועדה לתכנון ותקצוב של ההשכלה הגבוהה בישראל פרופ' מנואל טרכטנברג

 7/01/2015ויו"ר הוועדה לבחינת יוקר המחיה בישראל,  
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 שת הקהילות העמידות והמשגשגותחזון ר :פתח דבר

מאות אלפי אנשים יצאו לרחובות במחאה על המציאות החברתית והכלכלית שנוצרה כאן. במספר  2011בשנת 
רווחי גרפו מגזרים מרכזיים, המונופול הממשלתי הוחלף באוליגופולים עסקיים, ומספר קטן של קבוצות עסקיות 

ות אלה מחלקת קשרי הממשל הייתה חשובה יותר ממחלקת המחקר עתק על חשבון מאות אלפי משקי בית. בקבוצ
 והפיתוח, וערכו של הלוביסט עלה על זה של המהנדס. 

הכתובת לתסכול העצום הייתה ירושלים. הממשלה והכנסת נתפסו כמי שגרמו למשבר הזה וכמי שיכולות לפתור 
וחלפו, ופוליטיקאים ממגוון מפלגות אימצו כארבעים אחוזים מחברי הכנסת ה 2013אותו. ואכן, בבחירות של שנת 

 מעמד הביניים ומשקי הבית.  בשםשיח לוחמני 

אלא שנחישותה של הממשלה החלה להתגבש, אם בכלל, בתקופה בה יכולתן של ממשלות להוביל לשינוי חברתי 
בוריים בקרב כל כלכלי עמוק לבדן נשחקה ואולי אף נעלמה כליל. קצב השינוי בעולם גבר, והביא לכך שגופים צי

המדינות המפותחות הלכו ונחלשו. יוון ובלגיה, צרפת וספרד, ארצות הברית וארגנטינה וגם מדינות מפותחות רבות 
זהו משבר מבני ההולך נוספות חולקות עם ישראל מכנה משותף אחד: משבר ביכולת של ממשלותיהן למשול. 

פעולה הקשיח והמסורבל של גופים פוליטיים ומנהליים לבין ומעמיק, מכיווון שהוא נובע ישירות מהפער בין אופן ה
  מציאות ההולך וגובר.בשינוי הקצב 

גישה חדשה. שינוי שיטת הממשל או  תהמציאות הזו, של משבר הולך ומעמיק ביכולתה של הממשלה למשול, מחייב
צב השינוי ימשיך לעלות, ספק מענה כולל לבעיה. זאת משום שקללשפר את המצב, אך לא  יםשיטת הבחירות, עשוי

 בעוד שהמערכות הפוליטיות והבירוקרטיות תמשכנה להסתייד. 

הגישה החדשה צריכה להתבסס על מתן לגיטימציה ליחידות קצה רבות ברחבי החברה הישראלית המבטאות את 
ציבוריים  מוסדותוהקהילה המקומית, ומצויות בתווך בין השלטון המרכזי למשקי הבית, דוגמת רשויות מקומיות 

המעודד חוסן והסתגלות מתמשכים לכלל החברה  להתחזק, בכל המובנים, באופןעליהן  .בסס את עצמאותןל
ר משמעותי של כוחות, סמכויות את תפקידה של הממשלה בחברה, וביזו גישה זו מחייבת לצמצםהישראלית. 

 ויכולות למרחב המקומי.

מוסדותיהן, תוך שמירה על שלם חברתי אחד, נובעת משורשים גישה זו של ביזור האחריות והסמכות לקהילות ול
יהודיים עמוקים. במשך מאות רבות של שנים הצליחו היהודים להתקיים ולשגשג בגולה ללא ממשלה מרכזית, תוך 
קיום חברה תוססת ומכלילה שאף השפיעה השפעה עצומה על האנושות. שגשוג מכליל זה נבע ממערך המוסדות 

ידי שילוב ושותפות בין מנהיגות אזרחית מתנדבת לבין מנהיגות מקצועית. -ילה יהודית והונהג עלשהתקיים בכל קה
כך, בעוד שכל הקהילות היהודיות חלקו מכנה משותף, אין שתי קהילות יהודיות דומות. במלים אחרות, היהדות 

 מדינת ישראל.    הצליחה לשלב בין דמיון לשונות ובין אחדות לגיוון. זוהי מורשת יקרת ערך עבור

נועד לתאר חברה ישראלית כזו: חברה צומחת, מכלילה ומשגשגת שמאורגנת כרשת של  'הארכת היצול'מודל 
עתידן ומעצבות אותו באמצעות השותפות בין המנהיגות המקצועית והאזרחית על קהילות שנוטלות אחריות 

ככל שהיצול ארוך יותר, כך מספר רב יותר של  המקומית. היצול הוא אותו חלק בעגלה שאליו רותמים את הסוסים.
לחברה הישראלית לקחת בעלות ואחריות סוסים יכול למשוך את העגלה קדימה. ברוח זו, מודל הארכת היצול קורא 

 על עתידה, מתוך הבנה כי שינוי וקפיצת מדרגה לאומיים תלויים בהובלת שינוי ובניית יכולות בקהילה המקומית. 

ה הציונות להקים בישראל חברת מופת. בעוד שברור שעוגניה של חברת המופת הציונית חייבים מראשית ימיה שאפ
להיות ערכי המוסר האוניברסאליים והיהודיים של חופש, שוויון, וצדק, הרי שארגונה ואופן פעולתה ערטילאיים, 

לפצח את סוד הצמיחה מאמינים שחברה שתצליח  תאנו במכון ראּוומשתנים מעת לעת בהתאם לאתגרי התקופה. 
המכלילה ולהתארגן כרשת קהילות עמידות ומשגשגות תהיה חברת מופת מעוררת השראה בעשורים הבאים של 

 המאה העשרים ואחת. זה חזוננו וזו השראתנו. 

 

  נשיא ומייסד גידי גרינשטיין
  לית"מנכ פלינט-נטעלי אופיר

2015פברואר כסלו תשע"ה, , תמכון ראּו
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 לדרך שותפים
 :שותפינו שבלעדיהם לא ניתן היה להשלים עבודה זו ולהוציאה אל הפועללמודה  מכון ראּות

 מנכ"ל העירייה מר אורי אילן,  – מר אילן שוחט ,אנשי עיריית צפת בראשות ראש העיר
מנהלי ו ואסטרטגיהעמית גרנק, סמנכ"ל תכנון מר  ן שוחט, אשת ראש העיר;ו; גב' סיושעברל

מובילי דרך ושותפים לעיצוב חזון לאומי להזנקת ערים  בהםאנו רואים  .מחלקות העירייה
 ואזורים בישראל.

  צעירים; אייל הטלי לגזיאל, מנהלת מרכז  –בצפת הנוספים אנו מודים לשותפינו  ,בנוסף
י, מנכ"ל ומייסד עמותת רב זלמי ביסטריצקהי, מנכ"ל החברה למרכזים קהילתיים בצפת; של

רב יותם קארו, ראש הגרעין התורני; פרופ' מיכאל ויינגרטן ופרופ' מרי רודולף חסדי לב; ה
תחומי בצפת; רב -מהפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן; עופר זפרני, מנהל בי"ס הרב

מנהל 'מרכז הקבלה'; נועם וולק  ,רב אייל ריסה מותת לבנות ולהבנות;אהרון בוצר, ראש ע
אריאל פונד, סטודנט בפקולטה לרפואה של צפת; שירה ג'רג'י,  'בשביל הלב'; ,ומאיר פלטיאל

 ,ולרבים אחרים שבעשייתם החשובה בצפת נהורא עמר, פעילה חברתית; ;פעילה חברתית
 .מודלתרמו רבות לגיבוש ה ,ובזמן שהקדישו לנו

  פדרציית ניו יורק(UJA-Jewish federation of New York) –  אפשרה בתרומתה את
 םמתוך מחויבות לשם פיתוח העיר ולשם גיבוש 'מודל הארכת הייצול',הפעילות בצפת 

הפגינה מנהיגות ובכך  ,ומשגשגתמכלילה ישראלית עמוקה לחזון של בניית חברה ה
 .יוצאת דופן פילנתרופית

 מתפשר למימוש -בלתיבאופן מנהיגה ופילנתרופית שמחויבת  –טראוס בן דרור גב' רעיה ש
מלווה את גב' שטראוס בן דרור . 1997הייתה שותפה לעיצובו עוד בשנת ש, 15חזון ישראל 

בגליל ת מיום הקמתו, וגם מובילה תהליכים של קפיצת מדרגה אזורית פועלו של מכון ראּו
רבות נוספות פעולות חברתיות יזם אוצרות הגליל ובאמצעות מ, שם היא נולדה, המערבי

 שתקצר היריעה מלפרטן. 

  קרן ראסל ברי(The Russell Berry Foundation) ומנהל פעילותה בארץ מר ביני שלו – 
שותפים קריטיים לאורך השנים בקידום קפיצת מדרגה של הפריפריה בישראל. מעבר 

שמאפשרת את פעילותנו, הקרן  , תמיכהניםת במשך השלתמיכה הנדיבה של הקרן למכון ראּו
ניית בבהייתה מעורבת בחשיבה ובעיצוב נדבכים רבים מגישת קפיצת המדרגה, ובייחוד 

יחידות תכנון אסטרטגי בעיריית צפת )המאויישת על ידי עמית גרנק, סמנכ"ל תכנון 
עץ אסטרטגי ואסטרטגיה בעירייה( ובאשכול הגליל המערבי )המאויישת על ידי ניר מסיקה, יו

  לאשכול גליל מזרחי(.

 .בלבד עם זאת, הרעיונות המובאים בעבודה זו משקפים את עמדת הכותבים

 צוות מכון ראּות 
 עבדה באגף התכנון יעל ת, טרם הצטרפותה לראּוכלכלי. -חברתיהתחום ה ראש ,יעל ברנדל

-יחסי צבאו דםבנושאי איכות הסביבה, זכויות אהצבא  של צה"ל, בו עסקה בגיבוש מדיניות
עלת תואר שני במדיניות יעל היא ב .של עמותת ידיד זכויות בקהילההמרכזי , ובחברה

אביב ותואר ראשון במדע המדינה וסוציולוגיה מהאוניברסיטה -ציבורית מאוניברסיטת תל
 .העברית בירושלים

  ת, יונתן עסקטרם הצטרפותו לראּו כלכלי.-בתחום החברתיחבר צוות  ,וינברגויונתן 
פורמאלי ובהדרכת טיולים. יונתן למד משפטים באוניברסיטת בר -מסגרות שונות בחינוך לאב

הוא . בנוסף, בתחומי הצדק המאחה ויישוב סכסוכיםבפקולטה שימש כעוזר מחקר אילן ו
בוגר תכנית ייחודית ללימודי אגדה ופילוסופיה בבית המדרש גלי מסכתא, ששילבה לימודי 

, וחבר בקהילה המשימתית בשכונת חומיים במדעי הרוח והחברהיהדות עם לימודים רב ת
 .תקווה-יוספטל בפתח
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 ת, עבדה נעמה טרם הצטרפותה לראּו כלכלי.-בתחום החברתיצוות חברת  נעמה קלר
הכינה את משרד החינוך הישראלי לוועדת ובמסגרת זו במשלחת הישראלית לאו"ם בניו יורק 

בעלת תואר שני בכלכלה פוליטית בינלאומית ותואר  נעמה בג'נבה. של האו"ם זכויות ילדים
תזה על הבונים  שם כתבה ראשון ביחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים

 Presen-Tenseת, נעמה משמשת כיו"ר וועדת ההיגוי של במקביל לעבודה בראּו. החופשיים
 בירושלים בהתנדבות. 

 שימשה כראש התחום היא בקרב הממשלה. ול הייצ הארכתמקדמת את מודל  ,טליה גורודס
פעילה במספר טליה הייתה . בתחילתוהובילה את הפרוייקט בצפת במכון, וכלכלי -החברתי

היא  .2תוכנית "רשת כלכלית" בערוץ ו ערוצים תקשורתיים, ביניהם: תוכנית "תושב חוזר"
תואר שני בעלת ליה ט תוכנית "המירוץ למיליון".ב החברה פעילה בקואופרטיב "שלנו", וזכת

תואר ראשון )בהצטיינות( בתיאוריה פוליטית ו במדיניות ציבורית מאוניברסיטת קולומביה
 מאוניברסיטת שיקאגו. כמו כן, הייתה עמיתת מלגת אטקין בקינגס קולג', לונדון.

 כלכלי. עבד הוביל -לפיתוח אזורי בתחום החברתיסמנכ"ל כספים וראש צוות , עבד עסאלה
עבר, שימש יועץ ב. דשנות מדעית טכנולוגית וממשיך לקדם את עיקרי המלצותיואת צוות ח

כלכלי לחברת הכנסת נאדיה חילו. עבד הוא בעל תואר ראשון בכלכלה ובמנהל עסקים 
בהצטיינות ובעל תואר שני בכלכלה מטעם אוניברסיטת חיפה, ובוגר תכנית ההתמחות של 

פיננסי חדשני למימון ההשכלה הגבוהה ומימון מכון מילקן וקרן קורת במהלכה פיתח מודל 
  תשתיות לפיתוח הפריפריה. 

 :מיזםשותפים נוספים ל

 רת גידי במשרד ימייסד ונשיא מכון ראּות. לפני שהקים את המכון, ש ,גידי גרינשטיין
לשכת ראש הממשלה אהוד ברק כמזכיר צוות המשא ומתן לשיחות על הסכם הקבע בין בו

הקים והוביל את הצוות שתרגם את החזון של מיזם הוא בנוסף, (. 1999-2000ישראל ואש"ף )
התפרסם באנגלית , סוד הקיום היהודי: גמיקשותתגלית לתכנית פעולה. ספרו הראשון, 

. גידי בוגר בית הספר לממשל ע"ש קנדי בהרווארד 2014בדצמבר ובעברית  ,2013בדצמבר 
 מאוניברסיטת תל אביב.וקסנר ותואר ראשון בכלכלה ובמשפט ומטעם קרן 

 הובילה צוות ו מכוןה יתכסמנכ"לשימשה בעבר  ת.מנכ"לית מכון ראּו ,נטעלי אופיר פלינט
ת, עבדה כמרצה בחוג ליחסים בנושא יחסי ישראל והעולם היהודי. טרם הצטרפותה לראּו

מרכז שלם'. 'לאומיים באוניברסיטה העברית ומילאה מספר תפקידים במכון המחקר -בין
בוגרת תואר שני במדיניות ציבורית מבית הספר לממשל ע"ש קנדי בהרווארד מטעם  נטעלי

-תואר ראשון ביחסים בין; תואר שני ביחסים בינלאומיים וישוב סכסוכיםקרן ווקסנר; 
 לאומיים והיסטוריה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים. 

 ראש התחום החברתי כלכלי כ, עמרי שימש קודם לכןת. ּואמכון ר סמנכ"לשימש כ ,עמרי זגן
עמרי שימש כעוזר מחקר ת, כוח האדם במכון. טרם הצטרפותו לראּועל טיפוח אחראי כו
בעל רקע וניסיון בחינוך בלתי  הואהוראה באוניברסיטה הפתוחה ובאוניברסיטת תל אביב. ב

תואר שני בהצטיינות בהיסטוריה כללית  עמרי בוגרפורמלי בדגש על מעורבות חברתית. 
עמרי סיים את תפקידו במכון  .תואר ראשון בכלכלה והיסטוריה מאוניברסיטת תל אביבו

 ת ומשמש כיום כמנהל תוכן והכשרה בתכנית המנהיגות מעוז.ראּו

 כמנהלת שימשה בעבר  היא. כלכלי-שימשה כחברת צוות בתחום החברתי ,איילה ולודבסקי
הדרכה בתכניות לקידום מעורבות פיתוח ידע בתחום ממשל וחברה אזרחית, וכמנהלת פיתוח 

. לפני כן, פיתחה והנחתה באלכ"א ובאגף להתנדבות ופילנתרופיה בג'וינט ישראל חברתית
איילה בעלת תואר שני  תכניות הדרכה במכון ון ליר, בשתי"ל ובאגודה לזכויות האזרח.

'הכשרת בפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד מהאוניברסיטה העברית, ובוגרת התכנית ל
 מנהיגות צעירה בפריפריה' מטעם מכון מנדל למנהיגות.

  ,היו חברים בצוות החברתימן שרורועי פד שי מעוז,אליסה בריימן, לאנו מודים כמו כן-
 זה. המופיעים במסמךבשנים האחרונות ותרמו לפיתוח הרעיונות  תכלכלי של ראּו
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 מושגים 

 15חזון ישראל 

 

המדינות המובילות  15-לאחת מ חזון הקורא להפיכתה של ישראל
 מבחינת איכות החיים של תושביהן.

 קפיצת מדרגה לאומית

 

פיתוח מואץ שמביא לסגירת פערים באיכות החיים של תושבי 
המדינה בהשוואה למדינות מובילות. קפיצת מדרגה מחייבת שילוב 

 Sustained)בין צמיחה מהירה ומתמשכת שמביאה להגדלת העוגה 
Growth) ן המאפשר לכלל תושבי המדינה להשתתף באותה באופ

(, תוך שמירה על Inclusivenessצמיחה ולהנות מפירותיה )
 .(Sustainability)המשאבים לטובת הדורות הבאים 

 צמיחה מכלילה

 

לכלל מתן הזדמנות הוגנת מאפשר שמתרחשת באופן שצמיחה 
באמצעות ליהנות מפירותיה ולהשתתף בצמיחה תושבי המדינה 

דירה או ) כלכליהון בעיקר להיא הכוונה ומימושו. מגוון,  הון תירצב
הון ו( נסיון חיים, כישורים, השכלה) הון אנושי ,(חיסכון פנסיוני

 .(מיצוי קשרים חברתייםמהיכולת להפיק ערך ) חברתי

 קפיצת מדרגה אזורית

 

 

 

תשתית עירונית לקפיצת 
 מדרגה

 

חברה  ,כלכלה –באזור  שיפור משמעותי בכל מרכיבי איכות החיים
את האיזור  כים, שהופנכסי האזור ושימכתוצאה ממ –וסביבה 

. קפיצת 'סיפור האזורי'וחברות שרלוונטיים ל למושך עבור אנשים
מדרגה כזו היא תוצאה של עיצוב ויישום מדיניות פיתוח אזורית 

 ייחודית וגלובאלית שבאה לידי ביטוי בסיפור האזורי. 

ילתיים והמרחב הציבורי כחממה המעודדת עיצוב המוסדות הקה
 טיפוח תמהיל ההוןקישוריות בין פרטים ובין קהילות; יזמות, 

ההתארגנות  , וביסוס יכולותשל התושבים החברתי, האנושי והכלכלי
  ליעדים ארוכי טווח ומימושם. חתירה באופן המאפשר תהעירוניו

בניית יכולות הסתגלות שתת על המומואץ  כלכלי-חברתי פיתוח קפיצת מדרגה מקומית  
, המתבטאות במוסדות קהילתיים אזוראו בעיר ב ,שכונהב

המשמשים כר לביטוי חיי קהילה, בקידום כלכלה תחרותית אך 
תהליכים אלו מונעים על ידי מנהיגות נבחרת, נטועה במקום, כאשר 

  .מכלילהלצמיחה  מביאיםמקצועית ואזרחית, ו

 נכס ייחודי

 

כלכלית, חברתית, גיאוגרפית, היסטורית או  –איכות מקומית 
בקנה עוגן לאשכול ייחודי ועשויה להיות  ,שאיננה ניידת –סביבתית 

לדוגמה, נכסים ייחודיים של מדינת ישראל הם  עולמי.לאומי ומידה 
הישגיה בהפרחת השממה, מערכת הביטחון, מערך החדשנות והקשר 

 לעם היהודי.

 ייחודיאשכול 

 

כלים ו רושת של מוסדות, ארגונים, מיזמים, עסקים,מערך צפוף ומ
אשכול כזה  .שקיימים באזור גיאוגרפי מסוים סביב 'נכס ייחודי'

, עמותות של אורגאנית התארגנות בסיס על למעלה מלמטה מתהווה:
 ידי-על למטה מלמעלה, בעלי עניין ורשויות מקומיות; יזמים, עסקים

 ,בתשתיות השקעה, ציהרגול, תקינה, חקיקה באמצעות הרשויות
המתהווה  ,אשכול זה ';וכד לאומיים-בין הסכמים, אדם כוח הכשרת

בלתי ניתן להעברה, קשה לחיקוי ובעל ל אותו הופך, סביב נכס ייחודי
 תוחלת חיים ארוכה.

 קהילתית פלטפורמה

 

שטח, כוח  או מבנהכמו  מוסד במרחב הציבורי בעל נוכחות פיסית
מגוון שימושים לטובת בו נעשים  ,ברחה רונגישות לציבו אדם

   .הקהילה כגון בתי ספר, מוסדות תרבות או תנועות נוער
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תהליכים שמאפשרים לציבור להשתתף בעיצוב הקהילה שבה הוא  ציבור השתתפות
חי ברמה השכונתית, העירונית והאזורית באמצעות השפעה על 

   תכנים, סדרי עדיפויות ופעולות.

טובת שימור ושיפור קהילה לנקוט פעולה מכוונת להשל  יכולתה חוסן קהילתי
  .מצבה במשבר ובשגרה

, שנועד להגדיל החזון המקומי והרתימה סביב עיצובהתהליך  חזוניות
, ולחדד את ולהעצים את כמות המשתתפים בקידום קפיצת מדרגה

 .כיוונה

-על קבוצת אנשים שתפקידם לעצב את האסטרטגיה למימוש  החזון מוח מרכזי
  .בסיס מחקר כמותני ואיכותני ממוקד

החזון, השליחות, הייעוד, הערכים, האסטרטגיה, הערך המוסף  'תווך בסיסי'
  הייחודי, המבנה והמיזמים המרכזיים של ארגון. 

לקפיצת  מוסדות העוגן
 מדרגה

מוסדות גדולים בעלי השפעה רבה על המרחב המקומי כגון בית ספר 
 מעסיק עובדים רבים או מרכז תרבות. או מתנ"ס גדול, מפעל ש

שרתומים ומחויבים בעמדות מנהיגות, סמכות או השפעה אנשים  אליטה משרתת
 לקהילה ופועלים לקידומה. 

מודל  .ים הסוסיםאליו נרתמ עגלהבמחרשה או ב מוטיצול הינו  הארכת היצול
חדשים לקידום כוחות הארכת היצול הינו מודל שעוסק ברתימת 

חברה הישראלית, בניגוד לתפיסה המשיתה את כלל משותף של ה
 ות והסמכות על הממשלה.האחרי

התארגנות של האליטה המשרתת המקומית במטרה לעצב ולהוביל  מועדון קפיצת מדרגה
 את תהליך קפיצת המדרגה המקומית. 

 של רב מספר של ממפגש הנוצרת מציאות מתאר האקוסיסטם אקוסיסטם
 על אלה השפעתם ואת, ומפרטים מערכות-מתתי המורכבות מערכות

בודדת יכולה בקלות להיעלם בתוך מרחב , כך שפעולה אלה
 .  ואקוסיסטמי, או לחלופין להיות מואצת בעזרת

בו מארג של אנושית, החברה לרשתיות היא דפוס התארגנות טבעי  רשתיות
נוצרות על בסיס מכנה משותף לצורך העברת מידע, רשתות חברתיות 

ל כלל אספקת שירותים, ביטחון או שגשוג, תוך ניצול יתרון לגודל ש
 .יחד הפרטים

 

http://he.wiktionary.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%95%D7%98&action=edit&redlink=1
http://he.wiktionary.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%95%D7%98&action=edit&redlink=1
http://he.wiktionary.org/wiki/%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%94
http://he.wiktionary.org/wiki/%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%94
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 הנחיות לקריאה מהירה

. כל פסקה מבטאת רעיון אחד ניתן לקרוא מסמך זה במהירות באמצעות המשפטים המודגשים
 איןבלבד שמסוכם במשפט המודגש. בדרך כלל זהו המשפט הראשון בפסקה. בהערות השוליים 

מבטאות חזרה על  'כאמור'פסקאות שמתחילות במילה רעיונות נוספים שלא נזכרים בגוף המסמך. 
 .רעיון שהוצג בעבר

 תקציר

 החברה הישראלית במשבר

,  בישראלהכלכלה עבור החברה ונקודת המפנה ייתה ה 1985עסקת החבילה שנחתמה בשנת 
ונקודת מעבר למה שאמורה הייתה להיות כלכלת שוק חופשי יעילה שבה הצמיחה מחלחלת לכלל 

חברתית: מצד אחד, ישראל -יצבת על פרשת דרכים כלכליתכעבור רבע מאה ישראל נ. האוכלוסייה
לאומית, ובמשק הישראלי התפתחו -חוותה הצלחות מקרו כלכליות מרשימות שזכו להכרה בין

 לאומי. -מידה בין-מגזרים קטנים שהם תחרותיים מאוד בקנה

 , כתוצאה משחיקה מתמדתכלכלי קשה ברמת משקי הבית-ישראל חווה משבר מיקרומצד שני, 
מגזרים רבים במשק הישראלי סובלים השירותים הציבוריים. בנוסף,  הידלדלותבפריון ובשכר לצד 

 ישראל חווה משבר חברתי עמוק. יתרה מכך, (Cronyism)שלטון -מהשפעה קשה של יחסי הון
חברתית נמוכה; מרבית האוכלוסייה -ת כלכליתשוויון כלכלי שמחריף; ניידּו-אי שביטויו הם:
 נייה, פגיעה או מתקשה, והפערים בין המרכז והפריפריה הולכים וגדלים. הישראלית ע

ם, המשתקפת בין השאר בירידה באמון הציבור מדי שנה במדדי איכות חייכך ישראל יורדת 
הייתה התפרצות של  2011מחאת קיץ , בפוליטיקאים ובפקידות המקצועית. במערכת הציבורית

של מתן אפשרות  גזר הציבורי לעמוד בחלקו ב'חוזה החברתי'האמון ביכולות ובכוונות של המ-חוסר
 לאיכות חיים ראויה.

בצורה  השמשפיעגלובאלית של עליה בקצב השינוי בחברה ובכלכלה,  המציאות זו מושפעת ממגמ
דרמטית על יכולתם של עובדים, משקי הבית, עסקים קטנים ובינוניים ואף חברות גדולות וממשלות 

צר ידע חדש ולהסתגל לשינויים מהירים בתנאי אי ילאור לחץ הולך וגובר לי ,לשגשג לאורך זמן
 וודאות כדי לשרוד. 

, ובמקביל שוחק 'השינוי באופי השינוי' בעולם הגלובלי אינו סלחן כלפי אנשים שלא עומדים בקצב
את יכולתן של ממשלות למשול ולהשפיע על החברה. משקי בית רבים שנתפסים כיחידת היסוד של 

חברה, קורסים תחת קצב השינוי. כאשר הקריסה הזו באה במקביל להחלשות ממשלתית, לא ה
ניתנת הזדמנות אמתית לדור הבא לצבור השכלה וכישורים הכרחיים ומספיקים כדי להצליח לפרנס 

 את עצמם ומשפחותיהם ברווחה ובכבוד. 

ות הצטמקות מעמד הביניים בדמ על אף שמדינות רבות חוות משברים לאור ה'שינוי באופי השינוי'
יש שורה של מרכיבים שהופכים את האתגר הישראלי ופערים בלתי נתפסים בין עשירים ועניים, 

 פוליטי-לייחודי: ישראל היא 'ארץ קטנה ומוקפת אויבים' שמנהלת כלכלה של 'אי' גאו
ים, המתאפיינת בכך שהאתגר הביטחוני משפיע השפעה רבה על הכלכלה, שווקי היצוא מרוחק

 עזיבה לחו"ל.  התפתחות תעסקותית מחייבת

 נדרש חזון חברתי חדש 

כלכלי בישראל מחייב השקפה, חזון וגישה חדשים שמטרתם להבטיח צמיחה, -המשבר החברתי
חזון המאפשר לכלל תושבי ישראל לקחת חלק  נדרשהכללה ועלייה מתמשכת באיכות החיים. 

 ישראל שותפות בעיצוב העתיד באופן ייחודי.   ושביתבצמיחה ולהנות מפירותיה, באופן המאפשר ל
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-המפתח לשינוי כזה ברמה הלאומית טמון בהובלת תהליכי פיתוח מקומיים בכל רחבי המדינה על
ביא לשיפור משמעותי בכל מרכיבי איכות יש ידי התהליך שאנו קוראים לו 'קפיצת מדרגה מקומית'

 נבחרת, העסקית, האזרחית והמקצועית. החיים של התושבים בהובלת המנהיגות המקומית ה

האזורי, העירוני והקהילתי,  גישה זו מחייבת ביזור אחריות, סמכות ומשאבים למרחב המקומי
מצב הכלכלי הבדגש על שיפור  ,טיפוח היכולת של יחידות ומוסדות מקומיים לעצב את עתידםתוך 

על בסיס ראיית זאת ות. תעסוקתיבפריון ובמתמדת  השקעהבאמצעות של הקהילה, והחברתי 
 ה'קהילה' הגאוגרפית כיחידת היסוד של החברה הישראלית. 

 מודל 'הארכת הייצול' 

קפיצת מדרגה מושתתת על בניית 'יכולת הסתגלות' במישורים השונים של המרחב המקומי. 
אי  יכולות אלו מאפשרות לשכונה, לעיר או לאיזור להתארגן ולנקוט בפעולה מכוונת בתנאים של

 : הינם קפיצת המדרגה המקומיתיסודות ודאות, ובכך לשפר את עתידן. 

תהליך בו המנהיגות המקומית מעצבת תמונת עתיד רצויה שהופכת למצפן עבור  –'חזוניות'  
המנהיגות הפוליטית, המקצועית והמתנדבת במקום, ומאפשרת רתימה של מספר הולך וגדל 

 של מנהיגים ופעילים מקומיים;

שבו כלל מוסדות הקהילה והאליטה המשרתת המקצועית והאזרחית מכליל  מרחב קהילתי 
 רתומים להעלאת תמהיל ההון החברתי, האנושי והכלכלי של התושבים; ,הפעילים

קידום כלכלה מקומית  –כלכלה הנטועה במקום ובחברה אך תחרותית בשוק הגלובאלי 
בסיס יחידות עסקיות קטנות  הקושרת בין נכס וידע ייחודיים לבין שוק גלובאלי מתפתח על

  והמגזר הציבורי, האקדמי והאזרחי; ובינוניות

באמצעות קידום חשיבה שלטון מקומי המעצב סביבה שלטונית המאפשרת קפיצת מדרגה,  
ממלכתית, מכלילה וארוכת טווח, המשלבת בין התנהלות מקצועית ויעילה, לצד קידום  

 ;מחוצה לו לקפיצת המדרגהמהמקום ו תהליכים ייעודיים ורתימת שותפים

הנובעים מהחזון, ומאפשרים את מימושו במישורים רבים וחדשים. חלק  מיזמים אסטרטגים 
מן המיזמים האסטרטגיים הם 'גנריים' בצורת תשתיות לדוגמה וחלקם ייחודיים במובן זה 

 שהם מחוברים לנכס הייחודי )כמו מוזיאון(;

אזור קיימים יזמים מקומיים שיזמותם מעוגנת  בכל – טיפוח היזמים המקומיים הייחודיים 
בנכס הייחודי )מפעל יודאיקה בצפת להבדיל מחברת תוכנה(. יזמים אלו הם הכוח העסקי 

  המניע את מימוש החזון ואותם יש לטפח;

ובעיקר 'מוח מרכזי' שמטרתו לבצע מחקר ממוקד, מוסדות ייעודיים לקפיצת המדרגה  
ו'מועדון קפיצת מדרגה' שמורכב מהמנהיגות  ,פיצת מדרגההערכת מצב ותכנון של תהליך ק

 המקומית שרתומה לחזון ופועלת לקידומו.

 תהליך קפיצת המדרגה המקומית

קפיצת מדרגה מתגבשת כתוצאה מ'סערה מושלמת' שנוצרת כתוצאה משילוב בין מדיניות נכונה, 
ינו תהליך לינארי ולא ניתן לייצר מגמות גלובליות חזקות ויציבות, מנהיגות ו...מזל. זינוק מקומי א

עבורו מתכון, כיוון שהוא ישתנה ממקום למקום. יחד עם זאת, יש ערך בפירוט אבני מיל מרכזיות 
  בתהליך קפיצת המדרגה שיהיו נכונות לרוב המקומות:

של תמונת המצב  ניתוח איכותני וכמותנישלב זה כולל  –: ניתוח, חזוניות ותכנון 1שלב  
כלל זה זיהוי הנכסים הייחודיים, מיפוי הכוחות המרכזיים, הגדרת האתגרים המקומית, וב

שמתווה תמונת עתיד רצויה ממנה ניתן לגזור תוכניות  ,גיבוש החזון המקומיוהזדמנויות ואת 
 עבודה אופרטיביות.

שלב זה מאופיין ברתימת הכוחות  – : גיבוש תשתית מקומית לקפיצת המדרגה2שלב  
, וכולל התארגנות מחודשת של התנדבותיתאו  תפקידית חובה מתוקףהמקומיים לחזון, 

ביחס לחזון, וכן בניית אפיקים  קהילתייםה מוסדות, המגזר העסקי וההמקומית רשותה
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לרתימת המנהיגות האזרחית ולהנעתו. שלב זה מתאפיין גם בקידום יוזמות אסטרטגיות 
 שינוי ברוח החזון.-מחוללות

שעשוי להימשך מספר שנים, השחקנים השונים בעיר מאמצים  ,הבשלב ז – : הזינוק3שלב  
דפוסי פעולה של הדדיות ושותפות; מנועי הצמיחה מתבססים ומיזמים אסטרטגיים 
וחדשניים פוגשים נטלים ואתגרים מקומיים, באופן שמכניס אזרחים וגורמים נוספים 

)לעיתים באופן דפוסי ההתנהלות המקומיים, התמריצים ומבני הכח משתנים  למגרש;
 חווה תהליך רציף של צמיחה מכלילה המקוםמשברי(, אך הייחודיות מתבהרת וממונפת; 

המתבטא בחוסנן של משקי הבית, במוסדות ציבור משגשגים, בכלכלה תחרותית ונטועה 
, ומביא את לשיפור בכל מימדי איכות החיים תהליך זה מוביל .במקום ובתעסוקה מגוונת

חזור' ביחס לשינוי. לתהליך כזה אנו קוראים: "קפיצת מדרגה  המקום לנקודת ה'אל
 מקומית". 

 מדידה והערכה

מדידה והערכה של תהליך קפיצת המדרגה היא אתגר מורכב, כאשר אין הלימה מיידית בין יכולות 
מתייחד  1Logic Model -ה 'גנריים'. המדד שפיתחנו על בסיסהנבנות במקום למדדי איכות חיים 

שהמדדים  רחב נתון, לעומת תמונת מצב קפואהמודד תהליך של השתנות במציאות במבכך שהוא 
האחרים מספקים. יתרונו הוא בכך שהוא מכוון לבחינת יכולות ההסתגלות הנבנות במקום, יכולות 
המשפיעות לאורך זמן על מכלול של מדדי איכות החיים. המדד לוקח בחשבון השפעות חיוביות 

 ם אובייקטיבים וסובייקטיבים, הנוגעים גם למוסדות וגם למשקי הבית. שליליות, סביב מדדיו

 

                                                 
 .כאןלהרחבה ר':    1

http://www.uwex.edu/ces/pdande/evaluation/evallogicmodel.html
http://www.uwex.edu/ces/pdande/evaluation/evallogicmodel.html
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 רקע

, הפעילות 15המפרט אודות חזון ישראל , 'הארכת היצול'חלק זה מציג את ההקשר הרחב של מודל 
 ת בהקשר זה והמאמצים לבחינת המודל בצפת ובגליל המערבי. של מכון ראּו

על  תהליכים של שינוי אסטרטגי בישראל ובעולם היהודימכון ראּות הוא עמותה שייעודה להוביל 
בסיס יכולת ייחודית לזהות הזדמנויות או הפתעות אסטרטגיות, לפתח ידע אודותיהן, ולרתום את 

 הקהילה הרלוונטית לשינויים הנדרשים.

-הקורא לישראל להיות אחת מחמש ,15ת את חזון ישראל מכון ראּו בתחום החברתי כלכלי מקדם
 מדינות המובילות בעולם מבחינת איכות החיים של תושביה.עשרה ה

ייחודית כלכלית' -היא תופעה 'על זו הקפיצ .פיצת מדרגה כלכלית וחברתיתמימוש החזון כרוך בק
מדיניות כלכלית מוצלחת; בשלות חברתית,  ותשהיא תוצאה של 'סערה מושלמת' בה נפגשונדירה 

צמיחה מהירה כתוצאה מתרחשת עולמיות חזקות.  פוליטית ואידיאולוגית; מנהיגות; ומגמות
( בשיעור Sustained Growthמביאה להגדלת עוגת המשאבים )פחות ולכל השנמשכת שמונה שנים 

לטובת הטבע והחברה  קרי, שמירה על משאבי (Sustainability)לפחות; קיימות  3.5%ריאלי של 
פירות הצמיחה לשיפור איכות החיים של ניתוב ( שמשמעה Inclusivenessהדורות הבאים; והכללה )

 כלל האוכלוסייה באמצעות שיפור השירותים הציבוריים או העלאת ההכנסה הריאלית לנפש.

כל מדינה שזינקה פילסה את דרכה הייחודית  .אין 'מתכון' לקפיצת מדרגהה כי אריסיון בעולם מהנ
עם זאת, הייחודיים לה.  יםלהנכסים והנט ,על יסוד ההיסטוריה, המבנה החברתי, שיטת הממשל

מצביעים על כך שיש מכנה משותף נרחב שהוא אשר מדינות שזינקו למאפיינים המשותפים ישנם 
  2י.חיקו-בר

זאת לאור ירידה מתמשכת במדדי עבור ישראל, קפיצת מדרגה באיכות החיים היא יעד חיוני. 
שי איכותי, המובילות לנחיתות איכות החיים לצד יכולת ההגירה הגבוהה של אנשים בעלי הון אנו

מצב זה עלול להוביל אותה למפולת חברתית וכלכלית בטווח  .בתחרות הבינלאומית על הון אנושי
 הארוך. 

צמיחה כזו . 15כאמור, צמיחה מכלילה היא תנאי הכרחי לקפיצת המדרגה ולמימוש חזון ישראל 
כך  .בצמיחה וליהנות מפירותיההזדמנות הוגנת להשתתף מתרחשת כאשר לכלל תושבי המדינה יש 

מפיגור מתמשך במדדים כלכליים חברתיים  יםהסובל ,למשל, פיתוח משמעותי של איזורי הפריפריה
  עודד צמיחה מכלילה.יומהגירה שלילית 

 צמיחה זו מחייבת שילוב בין שני מהלכים משלימים: 

המהלך תקצוב. הממשלה וסוכנויותיה באמצעות חקיקה, רגולציה וע"י 'מלמעלה למטה' 
הסדרת שוק העבודה והתאמתו למאה העשרים ואחת; ביצירת תחרות הממשלתי צריך להתמקד ב

טיפול ; בלהאצת קצב השינויאמתית בין יחידות כלכליות קטנות; בהתאמת מערכות ציבוריות 
 מדיניות; בעיצוב ם יש חוסר יעילות ואף שחיתותהב ממוקד בצווארי הבקבוק במגזר הציבורי

 יצירת חזון לאומי לקפיצת המדרגה.וביישומה וב ייחודית וגלובלית פיתוח

המהלך המקומי צריך ארגונים, מוסדות ועסקים מקומיים.  רשויות מקומיות, ע"י'מלמטה למעלה' 
רתימה של כלל השחקנים ליצירת  הסתגלות, הלהתמקד בהעלאת פריון העבודה, התעסוקתיות ו

 חוסן ושגשוג מקומיים.

 

 

 

                                                 
עקרונות וקווים מנחים לקפיצת מדרגה כלכלית חברתית בישראל גרסה ב'. להרחבה ר' מסמך מכון ראות:    2

 במדד. ר': ישראל בבישראל

http://reut-institute.org/data/uploads/PDFVer/20090913%20Principles%20and%20Guidelines%20for%20Achieving%20a%20Socioeconomic%20Leapfrog%20HEB.pdf
http://reut-institute.org/data/uploads/PDFVer/20090913%20Principles%20and%20Guidelines%20for%20Achieving%20a%20Socioeconomic%20Leapfrog%20HEB.pdf
http://reut-institute.org/data/uploads/PDFVer/20090913%20Principles%20and%20Guidelines%20for%20Achieving%20a%20Socioeconomic%20Leapfrog%20HEB.pdf
http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/israel/
http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/israel/
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 ת ידע חיוני המעוגן במספר מסגרות תפיסתיות וביניהן: את החזון הזה פיתח מכון ראּו כדי לקדם

העוסק בהערכות המרחב  מנחים לקפיצת מדרגה כלכלית חברתית בישראלעקרונות וקווים  
 הציבורי לקפיצת מדרגה;

 המציב חזון חדש לפיתוח הפריפריה סביב נכסיה הייחודים;  קפיצת מדרגה של הפריפריה 

המציע גישה חדשה  האמנה הישראלית החדשה, גישת הצמיחה, ההכללה והקהילתיות 
 להתמודדות עם אתגרי העוני ומעמד הביניים בישראל; 

סק בפיתוח תרבות של מוכנות בקרב ארגוני החברה האזרחית לשעת ועה רשת חוסן אזרחית 
 ;חירום

עוסק במיצוי הפוטנציאל של הקמת ה הפקולטה לרפואה וקפיצת המדרגה של הגליל 
 הפקולטה לרפואה בצפת וביכולתו להוות מיזם מחולל שינוי באיכות החיים לכל הגליל;

עוסק בצורך בהרחבת בסיס החדשנות על מנת לשמר ה חדשנות מדעית טכנולוגית בישראל 
 את מעמדה המוביל של ישראל בחזית החדשנות המדעית טכנולוגית.

הפרויקט בעיר צפת קודם זאת לצד, הובלת שני פרויקטים יישומיים בעיר צפת ובגליל המערבי. 
יורק וקרן ראסל ברי. הפרויקט -העיר, מר אילן שוחט וצוותו, ועם פדרציית ניובשותפות עם ראש 

 מטרההבגליל המערבי קודם בשותפות עם הגב' רעיה שטראוס בן דרור וצוותה ועם קרן ראסל ברי. 
פיתוח ידע תאורטי לבין התנסות בשטח, תוך הפקת לגבש מודל המבוסס על שילוב בין הייתה 
 צבר ובחינת הרלוונטיות שלו למרחבים מקומיים אחרים בישראל. , המשגת הידע שנלקחים

ייחודו של המודל מתבטא בכך 'הארכת היצול' שהוא עניינו של מסמך זה.  מודלעל בסיס זה גובש 
 חזוןשהוא עוסק בפיתוח כלכלי וחברתי מקומי על בסיס שילוב בין ההקשר הלאומי הרחב של 

 ויים הגלובליים; וההקשר המקומי הייחודי.לאומי של השינ-; ההקשר הבין15 ישראל

עבודת השטח ובהן הלקחים והלימוד ממודל זה מבוסס מתודולוגית על מספר סוגים של תשומות 
בעיר צפת ובגליל המערבי; עשרות מפגשים עם מומחים, חוקרים, יזמים ופקידי ממשלה, רשויות 

כזיות שנכתבו בישראל ובעולם בתחום לימוד העבודות המרומקומיות, עמותות וקרנות פילנתרופיות 
זאת על  ,זה. כלל התשומות הללו שוכללו לכלל המסגרת התפיסתית והמודל שמוצגים במסמך זה
 בסיס שיטת החשיבה מבית היוצר של חברת פרקסיס בראשות ד"ר צבי לניר ובועז ישראלי. 

http://reut-institute.org/data/uploads/PDFVer/20090913%20Principles%20and%20Guidelines%20for%20Achieving%20a%20Socioeconomic%20Leapfrog%20HEB.pdf
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3922
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=4047
http://www.reut-institute.org/data/uploads/Articles%20and%20Reports%20from%20other%20organizations/20091026%20-%20Civil%20Resilience%20Network%20-%20PDF%20Hebrew.pdf
http://reut-institute.org/data/uploads/PDFVer/Faculty%20of%20Medicine%20Leafrogging%20the%20Galilee%20HEB.pdf
http://www.reut-institute.org/Data/Uploads/PDFVer/innovation.pdf
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 מבנה המסמך 
 בגליל המערבי;מציג את התפתחות הפרויקטים היישומיים בעיר צפת ומבוא  

 חברתית חדשה;-עוסק בצורך בגישה כלכליתפרק ראשון  

 מפרט את שבעת היסודות לקפיצת מדרגה מקומית; פרק שני 

 מתאר את תהליך קפיצת המדרגה לאורך עשר שנים;פרק שלישי  

 מפרט את תפיסת המדידה והערכה של קפיצת מדרגה במרחב המקומי;פרק רביעי  

  ם וקווים מנחים לקידום קפיצת מדרגה מקומית.מציע כלים מעשייפרק חמישי  

 

 

כוונתנו היא להמשיך לשפרו באמצעות תשומות מסמך זה הינו 'גרסה א'' של מודל 'הארכת היצול'. 
 בסיס העבודה בצפת ובגליל המערבי שצפויה להימשך בשנים הקרובות. -מקהלים רלוונטיים ועל

 הרלוונטי הדרוש להזנקה של המרחב המקומי,אינו מתיימר להכיל את כל הידע  המסמךכמו כן, 
התלוי במומחיות בתחומים כגון: מדיניות מאקרו כלכלית; מבנה ממשל והיחסים בין שלטון מרכזי 
ומקומי; תכנון והתחדשות עירונית; התייעלות רשויות מקומיות; רפורמות בתחום הדיור; בינוי 

 קהילה, ועוד. 
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 מבוא

 הגליל המערבי מחזון ליישום: העיר צפת ואזור
ת את גישתו ביחס לקפיצת מדרגה מקומית ברמה האזורית במהלך השנים האחרונות בחן מכון ראּו

אלו הן שתי זירות שונות: המרחב העירוני מאופיין  .גליל המערביהוהעירונית בעיר צפת ובאזור 
עומת זאת, יה. ליוגוף מרכזי בעל סמכות שהוא העיר ,בכך שיש בו 'בעל בית' בדמות ראש העיר

יש מספר של רשויות ומועצות הפועלות בהגיון של 'משחק סכום אפס' תוך תחרות במרחב האזורי 
נבחרת שהגיון -יש לשים את הדגש על רתימת המנהיגות האזרחית הלא ,על אותם משאבים. לכן

 חוצה את הגבולות המוניציפאליים.שלה הוא אזורי, ולכן פעולה ה

: בעיר צפת שותפינו היו ראש ת לפעול עם שותפים מקומיים חזקיםמקומות זכה מכון ראּובשני ה
ואילו יורק, -העיר, מר אילן שוחט, צוותו והמנהיגות העירונית המקומית בתמיכת פדרציית ניו

היו גב' רעיה שטראוס בן דרור וצוותה שהובילו את המהלך באזור.  נויבאזור הגליל המערבי שותפ
 מעורערת של קרן ראסל ברי. -הנדיבה והבלתי בשני המרחבים נהנינו מהתמיכה

 פיילוט הגליל המערבי

ת בגליל המערבי נובעת מהשותפות בין הגב' רעיה שטראוס בן דרור לבין גידי פעילותו של מכון ראּו
ת לקדם , כשהחל מכון ראּו2006. בשנת 1996החל משנת  ,15גרינשטיין בעיצוב ובקידום חזון ישראל 

חזון באמצעות תרומותיה הנדיבות -לשותפת הגב' שטראוס בן דרורהפכה , 15את חזון ישראל 
בשיתוף פעולה עם מיזם  ,תומכון ראּוהגב' שטראוס בן דרור , 2008ופעולותיה הרבות. בשנת 

שמש ומטה יהודה -להניע קפיצת מדרגה אזורית בבית ' של הסוכנות היהודית, החלו2000 'שותפות
 . הגב' שטראוס בן דרור מקום הולדתה שלכך באזור הגליל המערבי, -ואחר

  במהלך השנים, כלל המאמץ את הפעולות הבאות: 

תהליך זה בוצע בהובלת והגלובליים של אזור הגליל המערבי.  םמיפוי הנכסים הייחודיי 
יבתי. תוך עבודה עם יזמים ומנהיגים מקומיים בתחום הכלכלי, החברתי והסב חברת פרקסיס

  חומרה.ההנדסה והותעשיית תיירות יוצרת, חיים בריאים,  אזור:על בסיסו זוהו נכסי ה

בשלב הראשון הוחלט להתמקד בפיתוח הנכס הייחודי של התיירות היוצרת והחיים  
מדגיש את המרקם התרבותי, הדמוגרפי והקהילתי העשיר של הגליל  סיפור זההבריאים. 

קטנים שמעניקים  המערבי, ואת העובדה שתחום התיירות בו מורכב מאלפי עסקים
והמזון, כנכס שסביבו ם הנופש, היצירה, היציאה לטבע ללקוחותיהם חוויות מעשירות בתחו

 ניתן להזניק את איכות החיים באזור. 

הגב' במסגרת זו, זוהה כשל שוק שמונע את מימוש הפוטנציאל הגלום בנכס זה, ולכן יזמה  
זה נבע מתחרות  כשל שוק. 2013 אוצרות הגליל' שהושק בסוף שנת'את  שטראוס בן דרור

פרועה בין יזמים והיעדר שיתוף פעולה בינהם, שהתבטאו בהעדר אמינות בפרסום ופגיעה 
במותג האזורי. לשם כך, עוצב מיזם 'אוצרות הגליל' כפלטפורמה ייחודית שמשווקת את 
 העסקים והמוסדות הפעילים בגליל המערבי בתחום התיירות היוצרת בצורה שקופה, וכן

מרשתת ומעודדת שיתופי פעולה בין היזמים, במטרה ליצור שלם כלכלי וחברתי שהוא גדול 
 מסכום חלקיו. 

 2010בשנת  –זיהוי אשכול הרשויות בגליל המערבי כפלטפורמה חיונית לפיתוח איזורי  
 ,מר שלמה בוחבוט ,החליטו ראשי רשויות מהאזור, בהובלת ראש עיריית מעלות תרשיחא

' המאחד את הרשויות המקומיות והאזוריות בגליל המערבי. מודל זה אומץ להקים 'אשכול
מאוחר יותר על ידי משרד הפנים ושוכפל לאיזורים נוספים. על אף שהאשכולות הוקמו מתוך 
הגיון של הגברת היעילות, האשכול הפך לנדבך מרכזי של קידום חזון קפיצת המדרגה בגליל 

בהנהגת ראש מועצת כפר ורדים, מר סיון יחיאלי,  המערבי. כך שבהמשך החליט האשכול,
  להירתם אף הוא לחזון קפיצת המדרגה האזורי, ולרתום בכך את ראשי הרשויות האחרים.
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על  לעצב יחידת תכנון אסטרטגי לאשכול גליל מזרחיהחליטה קרן ראסל ברי כתוצאה מכך  
. תפקיד זה באזור הפעילות והחשיבה הרלוונטית לקידום קפיצת המדרגהמנת לרכז את 

 על תחת הנחייתו של מר סיוון יחיאלי.  מאוייש היום בידי מר ניר מסיקה, הפו

הוקמו 'המח המרכזי' ו'מועדון קפיצת המדרגה' האזוריים כדי לקדם את מימוש  2014בשנת  
אלו הם שני מוסדות שמטרתם היחידה היא לקדם קפיצת מדרגה  .חזון קפיצת המדרגה

 אזורית:

מורכב מאנשים וארגונים שיש להם  זי' של קפיצת המדרגה בגליל המערביהמח המרכ' 
מחויבות לכלל האזור ויכולות מחקר ואסטרטגיה גבוהות, ומטרתו לעדכן את 
האסטרטגיה לקפיצת המדרגה באופן מתמשך על בסיס מחקר והערכה כמותית 

 . 2014יב ואיכותית. המח המרכזי של הגליל המערבי החל את מפגשיו התקופתיים באב

שואף לאגד את המנהיגות המקומית  מועדון קפיצת המדרגה' של הגליל המערבי' 
העסקית, האזרחית, המקצועית והנבחרת, ובעיקר את ראשי המוסדות והארגונים 
החשובים באזור כמו עיריות, בתי הספר, עסקים גדולים, מרכזים קהילתיים, ואגודות 

ר קפיצת המדרגה ולרתום אותה אליו. ועדת השונות, על מנת להניע שיחה אודות אתג
והמועדון כולו צפוי  2014החלה את מפגשיה בסוף  'מועדון קפיצת המדרגה'ההיגוי של 

 . 2015להתחיל את פעילותו באביב 

 הפיילוט בצפת

ועוצבה בשנה שלאחר מכן עם הצטרפות  ,2011ת נולדה באביב ראּו השותפות בין עיריית צפת ומכון
באותה העת, מנהיגות העיר צפת, בהובלת ראש העיר, אילן יורק וקרן ראסל ברי. -פדרציית ניו

שוחט, הייתה מצויה בעיצומו של אתגר מורכב כתוצאה מהצורך לסגור גרעון עצום, לארגן מחדש 
את העירייה ולממש את ההחלטה להקים את הפקולטה החדשה לרפואה בעיר אחרי התמודדות 

ת. בנקודה זו, ראש העיר החליט להציב את העיר על מסלול של ארוכה אל מול הרשויות השכנו
ת השלים את עבודתו בכל הקשור להזנקת אזורים קיימא. במקביל, מכון ראּו-צמיחה מהירה ובת

וביחס להתמודדות מערכתית עם האתגרים הניצבים בפני מעמד הביניים, וחיפש זירה  ,בפריפריה
מכבר. מפגש הצרכים הזה הוליד את השותפות בין -לא-בה יוכל לבחון את גישתו שעוצבה אך זה

שמטרתה הייתה כפולה: הזנקת העיר ופיתוח מודל שיהיה רלוונטי  ,ת לבין עיריית צפתמכון ראּו
יורק לתמוך -נרתמה פדרציית ניו 2012למרחבים מקומיים נוספים בישראל. בהמשך, בראשית 

החליטה קרן ראסל ברי,  ,העניפה. במקבילבשותפות הזו בצורה נדיבה ואפשרה בכך את הפעילות 
לממן את הקמתה ופעילותה של יחידה אסטרטגית בעיריית  ,בהובלת מנהלה בארץ, מר ביני שלו

ת, קיבל על עצמו לעבור לצפת כדי להקים צפת, ומר עמית גרנק, ששימש כראש הצוות של מכון ראּו
 ולנהל את היחידה הזו. 

התובנות במסמך זה נולדו כתוצאה משיתוף הפעולה הפורה בין כפי שיווכח בהמשך המסמך, רבות מ
ת ועיריית צפת, ואנו מלאי תודה והערכה על שותפות זו. התשומות המרכזיות של מכון מכון ראּו

 ת בשנים הללו היו: ראּו

שמכוון את פעילות העירייה עד היום, וימשיך לכוון סיוע בבניית חזון עירוני לקפיצת מדרגה  
הבאות. חזון זה היווה מצפן לעבודה עירונית ולרתימת שותפים, מתוך העיר  אותה בשנים

ומחוץ לה. החזון מפרט את היעדים, מזהה את האתגרים המקומיים ואת הנכסים הייחודיים 
 מגדיר את המיזמים האסטרטגים הנדרשים. ו

הפיצו  ,תהעירייה, יחד עם צוות קפיצת המדרגה במכון ראּוהפצת והטמעת החזון העירוני:  
את החזון לאנשי מפתח בדמות יזמים, פעילים חברתיים, מנהלי מוסדות קהילתיים ומנהיגים 
מקומיים בכל המגזרים. במסגרת זו נערכו תהליכי למידה אסטרטגיים עם מרכז הצעירים, 

 מובילי פסטיבל הקלייזמרים. והמרכזים הקהילתיים, אגודות הסטודנטים 

כשנתיים לאחר כתיבת החזון, נערך  ות העבודה העירוניות:עדכון החזון, ותרגומו לתוכני 
תהליך של עדכון ותיקוף יחד עם כלל ראשי האגפים בעירייה. לאחר תהליך זה, סייע מכון 

 ת לצוות המוביל בעירייה בכתיבת תוכניות עבודה שנתיות, מוכוונות חזון.ראּו
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ן תוכנית לבניית מנהיגות כגושותפות עם מרכז הצעירים והעירייה בהנעת קבוצות עבודה  
 הוחלט על לאור הזיהוי כי נשים הם עוגן מחבר בין האוכלוסיות המגוונות בעיר, -נשית בעיר

קידום פורום תעסוקה הנועד לרשת בין העירייה ובין הגורמים העוסקים בתעסוקה בעיר 
 סים."וקידום תהליך השתתפות ציבור בהובלת החברה למתנ

לאור הסבירות התמודדות העירונית עם אירועי חירום עירוניים לקיחת חלק בעיצוב גישת ה 
כי אתגרי החירום והחוסן ילוו את צפת לאור מיקומה הגאוגרפי )קרבה לפיקוד צפון, נוכחות 

, בקרב 3התגבשה ההבנה כי יש צורך לכונן 'תרבות של מוכנות',בשבר הסורי אפריקאי(
לוסייה האזרחית בהובלת המוסדות העירייה ויחידותיה, אך לא פחות מכך בקרב האוכ

הקהילתיים. גישה זו הוטמעה בחזון, בתוכניות העבודה, והוכיחה את עצמה בסערת דצמבר 
2013. 

                                                 
מכלול של ערכים, סדרי עדיפויות, תבניות התנהלות והרגלים המוטמעים כ 'של מוכנות תרבות'מכון ראות מגדיר   3

הממשלה וסוכנויותיה, רשויות מקומיות, עסקים, עמותות וארגונים, קהילות, משקי מרמת  -בכל הרבדים של החברה 
 . במטרה להבטיח את מוכנותה להתמודד עם מצבים של משבר לאומי -בית ועד רמת הפרט 

http://www.reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=3567
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 חברתית חדשה-: גישה כלכלית1פרק 

מודל ל ומציג את ההשקפה העומדת בבסיס פרק זה עוסק בגישה הכלכלית והחברתית של ישרא
; 1985מאז עסקת החבילה בשנת  ליככל – משבר החברתימפרט אודות ההפרק הארכת היצול'. '

מראה כיצד הסיבות העומדות בבסיס המשבר מאתגרות את מרבית המדינות הדמוקרטיות בעולם; 
 חברתית החדשה הנדרשת לישראל.-ומפרט את העקרונות הגישה הכלכלית

 יווןזאת מכבישראל. הכלכלה עבור החברה ונקודת מפנה הייתה  (1985עסקת החבילה ) .1
 מבוססת על שוק חופשיהמגישה של מעורבות ממשלתית מרכזית לגישה שהיוותה מעבר 

שינוי זה הגיע לאחר משבר כלכלי חמור, שהגיע עד כדי גירעונות עצומים . וערכי הקפיטליזם
בתקציב המדינה, התרוקנות רזרבות מטבע החוץ, התמוטטות והלאמה של מערכת הבנקאות, 

'עסקת החבילה'  ,. על רקע משבר זה400%-ה לשיעור שנתי של כואינפלציה שהגיעה בשיא
השיקה עידן של משמעת תקציבית, צמצום הגרעון וניהולו, חשיפת התעשייה המקומית 
לייבוא מתחרה, צמצום המעורבות הממשלתית במשק תוך מכירת חברות ממשלתיות 

בשנים שלאחר  4ם.והפרטת שירותים ציבוריים, הורדת מסים וצמצום השירותים הציבוריי
מכן התגבשו הסדרים מקיפים במעורבות הממשלה להצלה, רפורמה או חידוש של מגזרים 
שלמים בכלכלה ובחברה הישראלית ובכללם בהסתדרות, בקיבוצים, במושבים, בשוק מטבע 

 החוץ, ובתעשיות הביטחוניות שנועדו לייצר כלכלת שוק יעילה. 

לידי ביטוי  שבאולאומית -שימות שזכו להכרה ביןכלכליות מר-ישראל חוותה הצלחות מקרו .2
תוצר. -באינפלציה נמוכה, גרעון נמוך, יתרות מטבע חוץ גדולות וירידה מתמשכת ביחס חוב

הצלחות אלה ביססו את החוסן של המשק ישראלי ביחס למשברים פנימיים וחיצוניים והעלו 
 הה ביותר;את דירוג האשראי של אגרות החוב של ממשלת ישראל לרמה הגבו

-מידה בין-, מגזרים מסויימים במשק הישראלי הפכו לתחרותיים מאוד בקנהיחד עם זאת .3
כשמגזר הטכנולוגיה העילית משמש מודל לחיקוי עבור מדינות רבות, מהווה מגנט לאומי, 

 להשקעות מקומיות וזרות, מייצא את תוצרתו, והעובדים בו מבוקשים בכל רחבי העולם; 

שבא לידי ביטוי בשילוב בין כלכלי קשה ברמת משקי הבית -משבר מיקרו כיום, ישראל חווה .4
 ; 6לבין הירידה בכמות ובאיכות השירותים הציבוריים 5העליה ביוקר המחיה

 :תוך זה שהמשק סובל מהשפעה קשה של .5

 7אינטרסים למחוקקים ולרשויות-בו קשרים בין בעלי (Cronyism)שלטון' -'יחסי הון 
עסקית הוגנת התלויה במספר רב של עסקים המקיימים  מקשים על קיום סביבה

תחרות חופשית. ממילא, מגזרים אלה סובלים מפריון ויעילות נמוכים וממחירים 
גבוהים שמובילים להעברה משמעותית של הון מכלל משקי הבית למספר קטן של 

 קבוצות ואנשים;

ות בתחום על אף המיתוג של ישראל כאומת סטרטאפ, החדשנבסיס חדשנות צר.  
 הבנושאים מעטים, באזורים ספציפיים, ונהנים ממנ תטכנולוגיות העילית מתמקד

מהאוכלוסייה בישראל. מציאות זו אינה מאפשרת לראות את  7%-באופן ישיר רק כ

                                                 
 .6,7,8, פרקים 2009, כלכלה פוליטיתלהרחבה ר': גבאי יורם,   4
את היחס בין עליית מדד המחירים לצרכן, לבין עליית אנו מתבססים על הגדרת יוקר המחיה, כמדד הבוחן    5

יוקר מחיה בישראל שהוגש לוועדת הכספים הבוחן "נתוני  מרכז המחקר והמידע של הכנסת דו"חהתוצר. עיין 
 .13/11/2014"  תוך השוואה למדינות מתפתחות

ההוצאה הציבורית מתוך התוצר ירדה בחמש עשרה השנים האחרונות  , פרק ו'2013דו"ח בנק ישראל על פי         6
 .       39.4%לשיעור של  50% -משיעור של כ

לבחינת יחסי  הוועדה)פרק המבוא( וכן דו"ח  2012מרץ  הוועדה לבחינת התחרותיות במשקלהרחבה ראה דו"ח           7
 .2012יוני  הון ושלטון בישראל

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03445.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03445.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03445.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03445.pdf
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/BankIsraelAnnualReport/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%A0%D7%A7%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%202013/all-2013.pdf
http://mof.gov.il/Committees/CompetitivenessCommittee/FinalReport_FinalRec.pdf
http://mof.gov.il/Committees/CompetitivenessCommittee/FinalReport_FinalRec.pdf
http://progdemocracy.files.wordpress.com/2012/07/d793d795d797-d7a1d795d7a4d799-d795d79ed795d793d7a4d7a1-d7a9d79c-d794d795d795d7a2d793d794-d799d795d7a0d799-2012.pdf
http://progdemocracy.files.wordpress.com/2012/07/d793d795d797-d7a1d795d7a4d799-d795d79ed795d793d7a4d7a1-d7a9d79c-d794d795d795d7a2d793d794-d799d795d7a0d799-2012.pdf
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הדינמיקה המתפתחת של ההייטק הישראלי, כמענה לכלל אתגרי הצמיחה הכלכלית 
  . 8הישראלית ללא יד ממשלתית מכוונת

חוסר היעילות המשקי שנובע מהעדר תחרות, מעודף רגולציה,  בשלנמוך עבודה ן פריו 
וממבנה כושל של שוק העבודה שלא מעודד הכשרת עובדים וטיפוח יכולותיהם. זאת 
ועוד, בסיס ההון האנושי שמוביל את הצמיחה הוא צר משום שאנשים מבוגרים רבים, 

 9פים בשוק העבודה.ובעיקר גברים חרדים ונשים ערביות, אינם משתת

בהיבטים יתרה מכך, ישראל חווה משבר חברתי עמוק שבא לידי ביטוי בעיקר בדברים  .6
 :הבאים

שהופך את ישראל מהמדינה השוויונית ביותר בקרב שוויון כלכלי עמוק ומחריף -אי 
לכזו שנמצאת במקום השלישי בפערי ההכנסה  ,המדינות המפותחות לפני רבע מאה

, עם מערכות רווחה ומס שאין ביכולתן לצמצם את הפערים 10CDOE -בקרב מדינות ה
 הכלכליים.  

הרקע כתובת המגורים חשובה מהכישורים ומייצרת ניידות כלכלית חברתית נמוכה.  
המשפחתי, מקום המגורים, וההשתייכות לקבוצה מסוימת באוכלוסייה משפיעים על 

  11סיכויי ההצלחה בחיים יותר מכישרון או עבודה קשה.

מצויים  היקפי העונימרבית האוכלוסייה הישראלית ענייה, פגיעה או מתקשה.  
 12בעלייה מתמדת; למעלה משליש מהישראלים מוותרים על צרכים בסיסיים ורפואיים

וכמחצית ממשקי הבית לא מרוויחים מספיק כסף כדי לשלם מסים. בנוסף פגיעות 
וואה מכבידה או פיטורין פעמי כגון מחלה, הל-משקי הבית החמירה כך שאירוע חד

 13עלולים לדרדר אותם למצוקה ממנה יתקשו להיחלץ.

שבאים לידי ביטוי בפערים עצומים במישורים פערים גדולים בין מרכז לפריפריה  
 .16והבריאותיים 15, החינוכיים14הכלכליים

מהווה גורם משמעותי בבחירתם של  17ההתדרדרות של ישראל במדדי איכות חיים 
, שיכולים להנות 18, במיוחד ישראלים בעלי הון אנושי גבוהאת הארץישראלים לעזוב 

 חו"ל מרמת חיים גבוהה יותר.ב

                                                 
 .2013, מאת מכון ראות, אוקטובר : דרושה יד ממשלתית מכוונתחדשנות מדעית טכנולוגית בישראלר'   8
 .2013מאת פרופ' דן בן דוד, מרכז טאוב, סדרת ניירות מדיניות,  פריון העבודה בישראלר'    9

מאת מירי אנבלד, אורן הלר, נתנאלה ברקלי ודניאל גוטליב, המרכז לביטוח  והפערים החברתייםממדי העוני ר'    10
 . 2012לאומי 

בן נאים ואלכסיי מאת גלית  ניתוח מוביליות השכר במשק בעשור האחרון –התבדרות השכר בישראל ר'    11
מאת ד"ר  עובדים במשך עשור ועדיין מדשדשים. ר' עוד 2012בלינסקי, מנהל הכנסות המדינה, משרד האוצר, 

 .  כלכליסטעדי ברנדר, חטיבת המחקר בנק ישראל ועימוד תוצאות המחקר בידי 
ניירות מאת פרופ' חיה שטייר וד"ר עליזה לוין, מרכז טאוב, סדרת  מצוקות חומריות בישראל -בחזרה לעיקר ר'   12

 .2013מדיניות 
 17,000-ל 10,000ממשקי הבית שהכנסתם הממוצעת עומת בין  %52 -כ 2013-מ הסקר החברתי של הלמ"סעל פי    13

מהאוכלוסייה מודאגת במידה  45% -, ובדומה, כש"ח מוטרדים מאוד מכך שלא יוכלו לחסוך כסף לעתיד
(. 330)עמ'  2009של מרכז טאוב  החברתי הסקרמסוימת מהאפרות להיקלע למצוקה כלכליות או לעוני, כך על פי 

מהאוכלוסיה בישראל  40%ת משקי הבית הינו אתגר ההוצאה החד פעמית, בו כנתון נוסף המבטא את פגיעו
ש"ח; תוצאות סקר שנערך עבור  8,000טענה כי תתקשה מאוד, או לא תוכל לעמוד בהוצאה חד פעמית בסך 

 .  13.06.11 ופורסם ב כלכליסט
, ארנון סופר ויבגניה ביסטרוב, קתדרת חייקין 2006אפריל  –איום אסטרטגי על ישראל"  -ר' מדינת תל אביב   14

 .32לגאוסטרטגיה, עמ' 
 בחינות המיצ"ב.  מיפוי אזורי ישראל לפי –"מפת המיצ"ב של אתר "מדלן: ראה למשל   15
 .בפרק העוסק בבריאות 2012לשנת  דו"ח מבקר המדינהראה    16
המדינות החברות  36מתוך  25-, ישראל מדורגת במקום הOECDשל ארגון ה   better life index-לפי דירוג ה  17

 בארגון. דירוג זה מתבסס על סכימת מגוון רחב מאוד של נתונים וזירות המשפיעות על איכות החיים.
 . 7/10/2013" פורסם בדה מרקר, דו"ח: שיעורי בריחת המוחות בישראל: הגבוה במערבר' למשל "  18

http://www.reut-institute.org/Data/Uploads/PDFVer/innovation.pdf
http://www.reut-institute.org/Data/Uploads/PDFVer/innovation.pdf
http://taubcenter.org.il/tauborgilwp/wp-content/uploads/A3-Macro-productivity-Ben-David.pdf
http://taubcenter.org.il/tauborgilwp/wp-content/uploads/A3-Macro-productivity-Ben-David.pdf
http://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/DohOni2012.pdf
http://www2.jdc.org.il/sites/default/files/tevet-doc-mobiliyut.pdf
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3575380,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3575380,00.html
http://go.calcalist.co.il/pic/contralmanager/info-ovdim-LINK.jpg
http://go.calcalist.co.il/pic/contralmanager/info-ovdim-LINK.jpg
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000896983
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201419167
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201419167
http://taubcenter.org.il/wp-content/files_mf/h2009_report_social_survey.pdf
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3573435,00.html
http://www.madlan.co.il/education/bestSchools
http://commondatastorage.googleapis.com/ch2news-attach/2013/05/120-priferya-3.pdf
http://commondatastorage.googleapis.com/ch2news-attach/2013/05/120-priferya-3.pdf
http://www.richardsilverstein.com/2013/04/02/israel-ranks-low-in-oecd-quality-of-life-survey/
http://www.themarker.com/news/education/1.2134444
http://www.themarker.com/news/education/1.2134444
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בייחוד באמון  19ירידה מתמשכת באמון הציבור עד כדי יאוש מהמערכת הציבורית 
הציבור בבתי המשפט, במשטרה, בכנסת, בתקשורת. ירידה זו מבטאת מידה של העדר 

יכולתה של המערכת הציבורית לתת מענה למשברים. לגיטימציה שלטונית ואי אמון ב
השלכות אי האמון עשויות להתבטא בירידה קשה בשיעורי השתתפות בבחירות לאורך 

 שנים, באי ציות לחוק, ובפרימת תחושת השייכות והמעורבות במדינה. 

אמון ביכולתו ובכוונותיו של המגזר -הייתה התפרצות של חוסר 2011מחאת קיץ  
פיו הצמיחה הייתה אמורה -עלמוד ב'חוזה החברתי' הבסיסי של ישראל, הציבורי לע

ומרבית האזרחים בישראל היו אמורים ליהנות מאיכות חיים גבוהה. אכזבה  ,לחלחל
זו באה לידי ביטוי בירידה בהשתתפות הפוליטית במפלגות ובהצבעה לכנסת ובניכור 

 גובר בין הציבור לבין מי שאמורים להיות משרתיו.

 אל לא לבד: אתגרים גלובליים עם ממד ייחודיישר
כלכלי בישראל נובע בראש ובראשונה ממגמות עולמיות, שמשפיעות על -המשבר החברתי .7

וכך, במדינות אירופה השונות, בארצות הברית ובמדינות מפותחות מדינות מפותחות רבות. 
י, הגדלת נוספות מתרחשות תופעות דומות לאלו שמתחוללות בישראל של דשדוש כלכל

הפערים בהכנסה ובאיכות החיים תוך הצטמקות מעמד הביניים, אובדן אמון במערכות 
שלטון שמעוותים את השווקים ופוגעים בתחרות -הפוליטיות והבירוקרטיות, ויחסי הון

  החופשית. 

 החשובות שבמגמות הללו הן: 

הדרמטית בקצב העלייה  –'לא עומדים בקצב השינוי'/'מכתיבת תוכנה לעבודות שמירה'  .8
משפיעה מאוד על יכולתם של עובדים, משקי בית,  בטכנולוגיה ובחברה ,הכלכלב השינוי

עסקים קטנים ובינוניים ואף חברות לשגשג לאורך זמן. הלחץ ליצור ידע חדש ולהסתגל 
ומשפיע על מכלול רחב של מגזרים בשוק  ,לשינויים המהירים רק כדי לשרוד הולך וגובר

ות זו השפעות במעגלים רבים: פרטים שמוצאים את עצמם מועסקים למציא 20.העבודה
להעסקה, -ניתנים-בעבודות בשכר ובפריון נמוכים ולעיתים הופכים מובטלים ואף לבלתי

חברות שפושטות רגל, וערים ואזורים שלמים שכלכלתם נשענה על מנוע צמיחה שגווע במהלך 
 השנים. 

מפחיתה את  העלייה בקצב השינוי –על החברה  ירידה ביכולת של ממשלות למשול ולהשפיע .9
יכולתם של גופים ריכוזיים גדולים לפעול בהצלחה. כתוצאה מכך, המגזר הציבורי, שמעוצב 
בתהליכים פוליטיים ומחויב להליכים של 'מנהל תקין' באישור משפטנים וחשבים, מתקשה 

שאינו מאפשר  21נןלהסתגל ולהוביל במציאות משתנה, ומאמץ דפוס פעולה שמרני ומתגו
הריק שנוצר  24.ופנסיה 23, דיור22להתמודד עם בעיות מורכבות ורב מימדיות כגון: עוני

ארגוני חברה אזרחית כתוצאה מכך במרחב הציבורי מתמלא על ידי תאגידים גדולים, 
 ליים.  וטרנדים גלוב

לה פנים מדינתיים ובינלאומיים מקשים על צמיחה מכלי (Cronyism)שלטון -יחסי הון .10
תאגידי ענק בינלאומיים יצרו מציאות בה מיעוט של האוכלוסיה מחזיק  –ברמה הגלובאלית 

בעושר מדומיין, ומערכות המיסוי המדינתיות מתקשות לגבות ולהזרים לרווחת האוכלוסייה 
ם יש נתחים משמעותיים מאותן הכנסות. לאור זאת, נוצר מערך כוחות בו לתאגידים רבי

                                                 
, אתר המכון הישראלי 63ספרים ומאמרים, גליון  אמון הציבור הישראלי במוסדות בעשור האחרוןר'   19

 לדמוקרטיה. 
 .9/11/2014"  דה מרקר, תחזית המועצה הלאומית לכלכלה: אלו מקצועות ישרדו ואלו יעלמור' "  20
 .  29/5/2013 יותם הכהן ועמרי זגן, דה מרקר, 'לא במשמרת שלי' " -"הסכנה מאחוריר' לדוגמא:    21
 .26/06/2014רון קופמן   הוועדה למלחמה בעוני: עוד דו"ח לקבור?""ר' לדוגמא:          22
 .21/7/2014, מ Ynetאביטל להב מאתר  – "המדינה תרמה להיווצרות משבר הדיור"ר' לדוגמא:         23

html""אביטל להב מאתר  – "המדינה תרמה להיווצרות משבר הדיורYnet 21/7/2014, מ. 

http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-63/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7
http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-63/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7
http://www.themarker.com/career/1.2481072
http://www.themarker.com/career/1.2481072
http://www.themarker.com/opinion/1.2033258
http://www.maariv.co.il/news/new.aspx?pn6Vq=11&0r9VQ=FJMJG
http://www.maariv.co.il/news/new.aspx?pn6Vq=11&0r9VQ=FJMJG
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4547602,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4547602,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4547602,00.html
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הרבה משל מדינות, ויכולת להשפיע לאורך זמן על גבוהה ב לעיתים עוצמה כלכלית
 25.החלטותיהן

 הדבררבים, שנתפסים כיחידת היסוד של החברה, קורסים תחת קצב השינוי. בית  ימשק .11
לכן נכון בעיקר ביחס למשקי בית עם מפרנס בודד, אך גם לגבי משקי בית עם שני מפרנסים. ו

שמבוססים על העצמת משקי הבית  ,ם הציבורייםהשירותימודלים של יציאה מעוני ושיפור 
  26נוחלים הצלחה חלקית במדינות רבות. ,והעברת הכנסות אליהם

 מדינות העולם מתמודדות עם המגמות והאתגרים הללו באמצעות מודלים שונים:

-המודל האמריקאי מבוסס על האמונה כי כוחות השוק יביאו לאופטימיזציה כלכלית .12
, צמצום כלכלת שוק תחרותית -מדינה להתערב מעט ככל הניתןחברתית, ועל מוסדות ה

סים, היו אמורים לשרת את החלום יהפחתת השירותים הציבוריים ומיעוט מ המגזר הציבורי,
האמריקאי המבוסס על ההנחה שאדם מוכשר שעובד קשה יצליח להתקדם בחיים. אולם, 

 27עשירונים עליונים בלבד. במבחן התוצאה, הסיכויים להתקדמות בחיים נותרו נחלתם של
בנוסף, בעשורים האחרונים האיזון בין הכלכלה והמדינה האמריקאית נקלע למשבר מבני 

  28בארצות הברית. Cronyism -עמוק כתוצאה מרמת ה

על אף העובדה שסין איננה מתכחשת  –המודל הסיני מבוסס על מדינה חזקה וכלכלת שוק  .13
ת שוק, ניצול הזדמנויות השוק הגלובלי וצמיחה לקומוניזם, למעשה היא מאופינת בכלכל

דמוקרטית מנטרת את כל פעילות השוק של -מואצת בשנים האחרונות. המדינה החזקה והלא
המדינה ומאפשרת השקעה עצומה בתשתיות ומסיטה משאבים אדירים לטובת מיזמים 

"פ. על : בשנים האחרונות הממשל מסיט פלחים רבים מהתעשייה למוהאסטרטגיים. לדוגמ
אף הורדת שיעורי העוני וצמיחת מעמד הביניים, המדינה מאופיינת בפערי אי שיוויון 
בעייתים, שחיתות הפושה ביחסי הון ושלטון, העדר שקיפות ובועות כלכליות המסכנות את 

    29צמיחתה.

מודל מדינת  –המודל האירופאי מבוסס על מגזר ציבורי גדול לצד התערבות ממשלתית  .14
 ירופי עומד בפני משבר הקשור לאי יכולתם של מוסדות המדינה להבטיח אתהרווחה הא

  רווחת הפרט לאור משברים גלובלים.

, המשלבת בין כלכלת שוק חופשי Flexicurity-המודל הסקנדינבי מבוסס על גישת ה .15
נקודת מפתח באיזון זה היא שוק העבודה, המאורגן באופן המעודד  –ומערכות רווחה חזקות 

עם זאת, היכולת לקיים מערכת כזו נובעת גם  30ת וחוסן של עובדים וארגונים.הסתגלו
משימוש במשאבי הטבע הרבים שיש במדינות אלה, ומשיעורי ילודה נמוכים. ביקורות 
מדברות על האטה בשיעורי הצמיחה הנובעת מעלויות רווחה גבוהות והצטמצמות של מדינת 

הסבורים ששיטה זו, הנסמכת במידה רבה על יש  2008.31הרווחה בהדרגה מאז המשבר של 

                                                 
 21/7/2014. 

וועדה זו )הקרויה גם 'ועדת אללוף'(: על אף ש הוועדה למלחמה בעוניזוהי אחת החולשות המרכזיות בהמלצות    26
הציפה את הצורך לראות ולמדוד את העוני כתופעה רב מימדית, המתבטאת בהיעדר הון חברתי, אנושי, תרבותי 
וכלכלי, המלצות רבות שלה ביטאו ראייה חד מימדית של העוני, ומענה נפרד לכל 'הון', ניתן לראות כדוגמא את 

 שם(.   23מה בוועדה )ראה למשל בעמוד העיסוק המרובה והמחלוקת סביב הגדלת הבטחת ההכנסה שהתקיי

 by Sasha Abramski, Nation Books;First Trade Paper The American Way of Poverty ,ר' לדוגמא:  27 
Edition 2014.   :מאת חיים  "החלום האמריקאי ושברו: יובל למלחמה נגד העוני בארצות הברית". ור' עוד

 .11/1/2014איסרוביץ 
  Is There Capitalism After Cronyism:Does Capitalism have a Future?Immanualר' לדוגמא:    28

Wallerstein, Michael Mann, Georgi Derluguian and Craig Calhoun, Oxford University Press,2014  
להרחבה ר' "האיום הסיני ; 15/7/2013מאת צבי סטפק, דה מרקר,  שמרעיל את הכלכלה הסינית"הקוקטייל ר' "  29

ריאלי או מדומה" אנטון ברקוסקי וארנון סופר, קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה, פברואר  –
2013.   

בית בין מעסיקים לעבודה עניין זה מושרש עמוק בתרבות השבדית, ומתבטא בתרבות משא ומתן פרודוקטי  30
 .כאןעובדים ומעלה. להרחבה ראה  25מאורגנת, ובנוכחות של עובדים בדירקטוריונים של חברות בעלות 

  20/7/2011" מאת שי ניב, גלובס לא תמצאו אוהלים: כך עובד המודל הסקנדינבי לרווחהר' "  31

http://media.wix.com/ugd/520601_ce03256935964d1aaad2cf9300903d52.pdf
http://media.wix.com/ugd/520601_ce03256935964d1aaad2cf9300903d52.pdf
http://www.amazon.com/The-American-Way-Poverty-Other/dp/1568584601
http://hayimiserovich.blogspot.co.il/2014/01/blog-post_11.html
http://www.theamericanconservative.com/articles/is-there-capitalism-after-cronyism/
http://www.themarker.com/markets/1.2072034
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Sweden
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Sweden
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000666040
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000666040
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סולידריות חברתית ואמון הציבור במוסדות, מאויימת לאור ההשתנות המהירה של המרקם 
 32גבוהה למדינות הסקנדינביות.ה הגירה ההחברתי ו

 הייחודיות הישראלית: ארץ קטנה מוקפת אויבים 
בין מספר נסיבות, שהן  מוחרפים בשל שילובכלכליים הללו -בישראל האתגרים החברתיים .16

 ייחודיות ומקומיות.  

 . למציאות זו יש מספר השלכות:פוליטי וכלכלי קטן-ישראל היא אי גיאו .17

. זאת תית שנובעת ממספר רב של יחידות עסקיות קטנותיקושי להבטיח תחרות אמ 
בשל האפשרות של מספר קטן של בנקים, יצרנים או ספקי שירותים 'לתפוס את השוק' 

כאוליגופולים. תופעה זו מתקיימת בשווקים רבים ובהם, לדוגמה, שוקי  ולהתנהג
 . שוק הסלולאריועד לא מזמן גם ב יםהביטוח שוקהחלב והביצים, 

בשל קוטנה של ישראל ובשל ריכוז  – התפתחות תעסוקתית משמעה הגירה לחו"ל 
הפעילות העסקית האיכותית באזור המרכז, התפתחות תעסוקתית מחייבת לעתים 
הגירה לחו"ל. כבר כיום ישראל היא המדינה המובילה בעולם בייצוא כוח אדם 
איכותי, זאת בשונה מארה"ב שם הגירת עבודה היא פנימית מעיר לעיר או ממדינה 

 למדינה.

אתגר זה מחייב את קיומה של מערכת  – האתגר הביטחוני מעצב את הכלכלה והחברה .18
עצומה של משאבים כספיים ואנושיים שמקבלים ביטחון ענקית, ענפה וחזקה, שצורכת כמות 

פני צרכים אזרחיים אחרים. עם זאת, למערכת הביטחון יש השפעות עקיפות -קדימות על
ובהן הזנקת ההון האנושי הלאומי כתוצאה ממערך ההכשרות  ,חיוביות רבות על הכלכלה

עבור מגזר העצום, שילוב של אוכלוסיות מודרות ומוחלשות, ויצירת תשתית טכנולוגית 
 טכנולוגיית העילית. 

קוטנה של ישראל מאפשר לממשלה המרכזית בירושלים  –ממשל ריכוזי וביצועיסט מקומי  .19
מדים רבים של השלטון המקומי במתכונת ריכוזית, שרואה בעיריות וברשויות ילנהל מ

 מקומיות זרועות ליישום החלטות לאומיות. מציאות זו מתרחשת בזכות הפיצול הגיאוגרפי
ידי תקנות רבות -בין מספר רב של רשויות מקומיות, באמצעות שליטה בתקציבים ועל

כתוצאה מכך, ישראל היא מדינה ריכוזית מאוד,  33שכובלות את ידי המוסדות המקומיים.
שבה לממשלה המרכזית יש השפעה עצומה אפילו בתחומים שבהם הרשויות המקומיות הן 

 34שנושאות באחריות.

 שגתחברה חסונה ומשג
כאמור, 'השינוי באופי השינוי' מהווה איום על חוסנן של ממשלות מחד ומשקי בית מאידך,  .20

כאשר ברמה הממשלתית הסרבול המבני והפרמידיאלי מקשה על ההסתגלות, ולמשקי הבית 
כבודדים אין את היכולות להרים ראש מעל המים ולנקוט בפעולות שישפרו את מצבן. 

לותי כבד משקל שיעצב את החברה הישראלית והגלובאלית מציאות זו מציבה אתגר הסתג
 בעשורים הבאים.

הסתגלות ל'שינוי באופי השינוי' תלויה בהתארגנות רשתית, שנמצאת בתווך בין הממשלה  .21
שנוצר על בסיס מכנה משותף, לצורך העברת  התארגנותרשתיות היא דפוס  לבין משקי הבית.

. זהו מבנה עמיד יחסית, כיוון שהוא שטוח מבחינת מידע, אספקת שירותים, ביטחון או שגשוג
חלוקת הסמכויות האחריות, בו כל אחת מיחידות הרשת היא עצמאית, מקיימת קשרים עם 

                                                 
;  elfare stateware changing sweden's  Stokholm Syndrom: How immigrantsby Evar , ר' לדוגמא:   32

Ekman; Forighn Affairs 19/5/2014 
 . 2013מתוך מרכז המחקר של הכנסת, שירי ספקטור בן ארי, אפריל  'רשויות מקומיות בישראל'ר'    33
החינוך ממלא השלטון המרכזי תפקיד עיקרי בפיקוח, בתפעול, בניהול ובמימון של המערכת. כך למשל, בתחום    34

כלכליות -ואולם, תמורות פוליטיות )כגון המעבר לבחירה ישירה בראש הרשות המקומית( ותמורות חברתיות
 שויות מקומיות.הפרטה הולידו שינוי יסודי והפכו את תחום החינוך למוקד מרכזי בעשייה של ר של )כגון מגמות

http://www.foreignaffairs.com/articles/141437/ivar-ekman/stockholm-syndrome
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03317.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03317.pdf
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רשתות ממצות את היתרון לגודל  יחידות אחרות, ועל כן היא גם גמישה ורגישה לחדשנות.
 )ממשלתי(. מידיאליעבור הפרטים )משקי הבית( שבהן, אך גם אינן כבולות להגיון פר

אמנם, היהדות היתה מאורגנת באלפיים השנים האחרונות כרשת של יחידות קטנות  .22
(small-scale network)  של 'הקהילה' היהודית ורשת הקהילות  ותייחודיבהמתבטאות

היהודיות כדפוס התארגנות שהיווה בסיס לחוסן ולשגשוג במציאות מתמדת של אי וודאות, 
 הדינת ישראל גרמו לכך שעוצמת המבנה הרשתי היהודי לא השתרשאך השואה והקמת מ

 בחברה הישראלית.

וכך, דווקא בעת שהאתגרים הגלובאליים מחייבים מבנה חברתי רשתי, לצד הממשלה,  .23
ישראל מאורגנת בהגיון הפוך כמדינה בה הממשלה מאוד ריכוזית, כאשר ההחלטות 

בד זאת ישנם מעט מאוד ערים ואזורים מתקבלות בירושלים, הכלכלה מתרחשת במרכז, ומל
 משגשגים ועצמאיים.

משום שבליבת  להתארגנות רשתית מקומית יש פוטנציאל עצום לשינוי כלכלי חברתי, .24
התארגנות זו נמצאת הקהילה. חיי קהילה תוססים הם בסיס לעיצוב זהותו של אדם, למימוש 

היחס הנוצר בין רשתות חברתיות  וזאת בזכותוכן לייחודה של חברה  יכולותיו ולצבירת הונו 
הקהילה היא יחידת היסוד של החברה ומוסדות קהילה. לכן, ניתן למעשה לומר כי 

 הישראלית והבסיס לשגשוג, חוסן והכללה מקומיים.

גישה זו באה לידי ביטוי בשלוש רמות עיקריות: ברמה השכונתית, העירונית, ואף ברמה  .25
 זליגה בין נהאת 'המרחב המקומי'. ישו יחד יוצרות . ניתן לומר שכל הרמות האלהאיזורית

ם המרכזיים המרחבים והיא משתנה ממקום למקום, אך בכל אופן ניתן לשרטט את השחקני
 הממוקדים באופן ספציפי סביב המרחב המסוים: מדדים את הבכל רמה ו

. ההבדל בין שכונה לשכונה רמת השכונה נוגעת במשקי הבית, ובמה שביניהם 
רמת היחסים בין האנשים, בתפקוד המוסדות הקהילתיים, במידת מתבטא ב

המעורבות האזרחית במוסדות, בתחושת הביטחון האישי, ובכמות ואיכות המרחבים 
הינם העסקים  ,מעבר למשקי הבית ,הציבוריים ועוד. השחקנים המרכזיים במרחב זה

מותות קטנים; המוסדות הקהילתיים; יזמים חברתיים; קהילות משימתיות וע
הפעילות בשכונה. המדדים המתארים את מצב השכונה מתבטאים בסל של מדדים 
קשיחים שבוחנים את המוסדות )דוגמת המיצ"ב(, פשיעה, מחירי דיור וכו', אך גם 

 וכדו'.  המעורבות האזרחית במוסדות, ,35במדדים הבוחנים את רמת ההון החברתי

ירוניות היא מושג הנתון לפרשנויות ע – נבחנת בעירוניות שיש בה או שאין בההעיר  
שונות ורחבות. יש שיראו בה תחושה, ויש שהפכו אותה למדד המתבטא למשל 

באפשור אינטראקציה בין אנשים וכלכלה  או במרחבים שיש בהם צפיפות מסויימת
מוניציאפאלית יש נקודות ממשק רבות מאוד הלתשתית העירונית  36.במרכזי הערים

ערך המוסדות הקהילתיים הפזורים ברחבי העיר. מעבר מעם עם התושבים וכן 
למדדים השכונתיים שמיושמים פעמים רבות ברמת העיר,יש סל של מדדים הבוחנים 
את חוסנה של העירייה )ארנונה, שקיפות, מנהל תקין(. בתווך, נמצאים מדדים 
המחברים בין תפקוד העירייה לתחושת השייכות והמעורבות העירונית, כגון מדד 

 37.סים"המא"ה של החברה למתנ

                                                 
הון חברתי: משמעותו, מדידתו והקשרים בינו : של הון חברתי, ואופני מדידתו ר' לסקירת ההגדרות השונות  35

, 2011(, 2)8  עינת אמויאל ונעמי כרמון פורסם בביטאון איגוד המתכננים בישראל תכנון, כרך לבין תכנון עירוני
 .20-43עמ' 

. במסמך זה, מציעה עמותת מחזון ליישום מדדים, תמריצים וכלים לעירוניות - 2050עירונית  ישראל ,למשל ,ר'  36
לעירוניות מרחב לקידום עירוניות בישראל, יחד עם אורבאניקס ואוניברסיטת בן גוריון אחד עשר מאפיינים 

מגוון אמצעי תחבורה וצמצום השימוש ברכב  שהינם: רשת רחובות רצופה, צפופה והליכתית, אוכלוסיה מגוונת;
 מרכז עיר מוגדר; שימוש יעיל בקרקע במתחם הבנוי; עידוד כלכלה מקומית עירונית; עירוב שימושים; הפרטי;

משילות אדריכלות תומכת עירוניות;  מוסדות;ניהול ותחזוקה בת קיימא של תשתיות ו מגוון שטחים פתוחים;
 .  מאפיינים אלה תורגמו לכלי הערכה ומדידה .דמוקרטית משתפת ושקופה

 .מדד המא"הר'   37

http://www.ccrs.technion.ac.il/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94/
http://www.ccrs.technion.ac.il/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94/
http://www.ccrs.technion.ac.il/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94/
http://miu.org.il/new/wp-content/uploads/2012/12/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8-2104.pdf
http://miu.org.il/new/wp-content/uploads/2012/12/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8-2104.pdf
http://miu.org.il/new/wp-content/uploads/2012/12/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8-2104.pdf
http://miu.org.il/new/wp-content/uploads/2012/12/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8-2104.pdf
http://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/madad100takzir1213.pdf
http://www.matnasim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/madad100takzir1213.pdf
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ניתנת לחלוקה באופנים ו, הרמה האיזורית פעמים רבות 'אינה נראית' ואינה מוגדרת 
מערבי כאזור, ואף לקרוא למועצה ניתן לראות את הגליל כאזור, את הגליל ה: שונים

.במסמך "קפיצת מדרגה של אזורי הפריפריה" טענו כי 'אזור' במהותו  זורית 'אזור'א
ולות מוניציפליים ומוגדר לאור נכסים ונטלים מקומיים המקיימים שלם חוצה גב

באזור יש  38.'זוריאהסיפור 'הקודם להגדיר אותו, לאור  לכן האתגר באזור הוא אזורי.
מערכות הקשרים ושרשראות האספקה בין העסקים למדוד את הכלכלה הקיימת, את 

דיל מהקרבה למרכז(, , את הנגישות התחבורתית הפנים אזורית )להבהמקומיים
  .םוצפיפות םולחפש את הנכסים הייחודיים, עוצמת

השכונה העיר והאזור, מהוות מעין 'בבושקות', בהן כל רמה מושפעת מזו כפי שניתן לראות,  .26
: השכונות מושפעות מרמת משקי הבית והמוסדות הקהילתיים שמעליה ומזו שמתחתיה

שפעת מעוצמתן של השכונות, ומהעוצמה מחד, ומרמת התפקוד העירוני מאידך. העיר מו
קפיצת מדרגה מקומית, הינה סערה מושלמת בה כל האזורית, והאזור מושפע מהערים. 

 הרמות עוברות תהליך במקביל. 

 מודל 'הארכת הייצול' נועד להציב חזון בו מדינת ישראל והחברה הישראלית מזנקות בזכות .27
ים מבססים את חוסנן ושגשוגן, תוך מימוש כאשר שכונות, ערים ואזור מרחב מקומי משגשג,

מנועי צמיחה חדשים, המאפשרים לכלל האוכלוסיה לקחת חלק באותה צמיחה ולהנות 
 מפירותיה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . Praxisלתהליך מיפוי נכסים ייחודיים כבסיס לבניית סיפור אזורי שנערך על ידי חברת  דוגמאר'   38

http://praxisgallilwest.files.wordpress.com/2010/08/d797d795d791d7a8d7aa-d7a1d799d79bd795d79d-d7a9d79cd791-d790-d790d795d792d795d7a1d798-2010d791.pdf
http://praxisgallilwest.files.wordpress.com/2010/08/d797d795d791d7a8d7aa-d7a1d799d79bd795d79d-d7a9d79cd791-d790-d790d795d792d795d7a1d798-2010d791.pdf
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 : ההגיון של קפיצת המדרגה המקומית2פרק 
בדומה לתאוריות על בניית יכולות במרחב המקומי.  תכאמור, קפיצת מדרגה מושתת .28

( לממש בחירה (Capability Approachלאור היעדר 'יכולות'  ,פרטהבוחנות עוני של 
ת במרחב המקומי. שכונות, ואפשרויות, אנו בוחנים קיומן או היעדרן של יכולות הסתגלו

לנקוט  םאו באי יכולת םזורים נבדלים זה מזה בשגשוג ובחוסן שבהם, וביכולתערים וא
 במציאות משתנה.  םשפר את מצבשתפעולה 

הגיון של קפיצת מדרגה מקומית הוא הפנמה והטמעה של עקרונות פעולה, על כן, ה .29
 לברר ולהמשיג מעוניינים בפרק זה. אנו תשתית המאפשרת זינוק יםבמישורים שונים הבונ
שינוי בסיסי ארוך טווח במקום.  את ההגיון הזה צריך לברר מתוך  ההגיון של פעולה המניע

טיקות, הנהוגות על ידי הממשלה, השלטון המקומי, מכלול רחב מאוד של גישות, כלים ופרק
 .משרתת ליצירת שינוי במרחב מקומיהאליטה ההמגזר העסקי ו

בשבעה צירים של שינוי  היסודות הללו נוגעים ההגיון זה מכונס להלן בשבעה יסודות. .30
הסיפור המקומי, הקהילה, המוסדות המקומיים, הכלכלה המקומית, האנשים, מקומי: 

 ,מי, ומנהיגי השינוי. מובן שיסודות אלו הינם הזמנה לדיון ולשיח לאומיהחלום המקו
 שתכליתו הבנת הבסיס לחוסן ושגשוג מקומיים. 

 ממיתוג לחזוניות
רוב תהליכי המיתוג המקומי, מקום אינו 'מוצר', ומיתוג אינו תרופת פלא למקום מדשדש.  .31

מקום הוא מרחב אנושי  39כשלון.שנעשים בהגיון הדומה לתהליכי מיתוג של מוצרים, נוחלים 
ולכן שינוי אמיתי בשטח הוא הבסיס הנדרש לשינוי  ,שיש לו חיים ותנועה משל עצמו

 התדמית.  

מייצרת את השינוי אמיתי ומהותי בשטח חייב להתחיל בתהליך של 'חזוניות'. חזוניות  .32
ך לשם הצלחה בתהליהחזון המשותף למרחב המקומי ורותמת אנשים רבים למימושו. 

מורכב זה, מומלץ כי החזון יכתב תחילה על ידי קבוצה מנהיגותית קטנה ומחוייבת, ויעבור 
במעגלי 'למידה מתרחבת' לשאר המוסדות והשותפים בעיר, תוך כדי עדכון והעשרה של החזון 

 לאור התגובות מהשטח וניסיון לרתום שותפים רבים ככל האפשר למימוש החזון.  

חזון עוסק ברובו בתיאור תמונת עורר השראה, ומושתת על המקום. על החזון להיות עשיר, מ .33
על החזון להיות בר השגה; חזון מתבסס  ,עתיד שאפתנית שניתן להשיגה בטווח הארוך. אולם

על מיצוי הנכסים הייחודיים של המקום; חזון מכיר בנטלים ומתווה דרך להפיכת הנטלים 
לחזון עשיר ומפורט  לכלה ובחוסן. דוגמהוסק בקהילה, בכלנכסים במידת האפשר; חזון ע

 הוא חזון העיר צפת, המצורף לנספחים למסמך זה. 

, המעוניינת להניע שינוי ומבינה שתהליך החזון בתחילתו מונע על ידי קבוצה קטנה ומחוייבת .34
הסתגלותי הוא קשה ומורכב. לקבוצה זו יש מחוייבות טבעית למקום, רצון למצות הזדמנות, 

מצב הנוכחי ומפתרונות קודמים. החזון מסמל עבורם את המצב המתוקן אליו או אכזבה מה
 שואפים תושבי המקום להגיע. 

גורמים רבים, ובכך החזון איננו מספק ללא תהליך ע"י בהמשך החזון עובר חשיפה ועדכון  .35
תהליך החזוניות משקף את העובדה שגורם אחד, כגון ראש עיר, חזק ככל של חזוניות. 

של רתימתה קפיצת המדרגה. קפיצת מדרגה מחייבת את  אתנו יכול להוביל לבדו שיהיה, אי
, קהילתיים מוסדות, עסקיים תאגידים, המקומית הרשותשכבת מנהיגות רב מגזרית )נציגי 

 . ועוד(, המחויבת למימוש החזון אזרחית מנהיגות ,אקדמיה

יל לקפיצת מדרגה , מובהחוצהשינוי באיכות החיים ברמת המקומית, המונע מבפנים  .36
 .הדימוי והמיתוג המקומייםהמשפרת גם את מקומית 

                                                 
 .randingBountry City & C ,23/10/2012, "מיתוג ערים: מדוע רוב המותגים נכשלים?"ר'   39

http://cityncountrybranding.com/2012/10/23/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%92-%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A2-%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%9B%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D/
http://cityncountrybranding.com/2012/10/23/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%92-%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A2-%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%9B%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D/
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 ממוסדות לפלטפורמות קהילתיות
הראייה הרב מימדית של העוני נוכחת בשיח הישראלי בשנים האחרונות, אך טרם תורגמה  .37

עדיין המדד המקובל לעוני בישראל הוא . על אף שלכלי מדיניות ומדידה ממשלתיים בישראל
המשקף התבוננות על סוגיה זו מזווית כלכלית צרה הבוחנת את הכנסתו הפנויה  ,'קו העוני'

א וכלכלי הוא ביטוי חלקי בלבד של העוני, ההמחסור השל אדם, ההכרה במוגבלותו ובכך ש
, ולאחריו דו"ח הוועדה למלחמה בעוני 2008-נחלת רבים. דו"ח פני החברה של הלמ"ס בעדיין 

ו את הצורך לאמץ מדדים ומדיניות המשקפים ראייה רב לוף( הציפא)הקרוי גם דו"ח אל
מדדים כגון הון אל מול  Exclusion))והדרה  (Capacities)מימדית של העוני, הבוחנים יכולות 

אנושי והון חברתי לצד ההון הכלכלי. אף על פי כן, טרם עוצבה בישראל מדיניות וחקיקה 
 לאור הגישה הרב ממדית. 

 40הזדמנות להתמודדות עם העוני יםקומי והעירוני בייחוד מייצראף על פי כן, המרחב המ .38
משקי הבית באופן יצירתי, מערכתי ורב ממדי, זאת בזכות משולש שיכול של פגיעות הו

 להיווצר בין: 

נובעת מהמנדט שיש להם למתן שירותים חינוכיים,  ם, שעוצמתהמוסדות הקהילתיים 
שמהווה כתובת ומרחב קבוע  ,יזיבנה הפמבריאותיים, תרבותיים וחברתיים, מה

 ,מפריסה ארצית גם שיכולה להתוות מענים יחודיים, אך ,לפעילות, ממנהיגות מקומית
 בעלות ציבורית חלקית או מלאה םבהיש  .המאפשרת הישענות ושיתוף ידע רשתי

. בכלל מוסדות אלו נכללים: םנקודות ממשק רבות עם הקהילה והתושבים סביבו
אמנות ומוסיקה, ארגוני ספורט,  ,ערך טיפות החלב, מוסדות תרבותמוסדות החינוך, מ
 מרכזים קהילתיים, ארגוני נוער ותנועות נוער, וגם מרכזי צעירים. ,מרחבים ציבוריים

בדמות היזמים החברתיים, עמותות הפעילות במקום, בעלי  ,האליטה המשרתת 
פורמאליים כגון -ואסים קהילתיים ומדריכי נוער( "תפקידים פורמאליים )כגון עו

מנהיגים רוחניים, קהילות משימתיות, שהמשותף לכולם הינה הנכונות לפעול לטובת 
 שיפור איכות החיים במקום.

הייחודיים. העוצמות יכולות  םואתגריה םעל עוצמותיההתושבים המקומיים  
להתבטא במבנה קהילתי פנימי, בהדרה, באי נגישות מתמשכת לשפה ובמאפיינים 

  נוספים.

המשולש הזה יכול ליצור 'מרחבים של הכללה' כאשר המיקוד המרכזי צריך להיות בהעלאה  .39
 תהיכולת לעסוק באופן רב מימדי בתמהיל ההון נובעמתמדת של תמהיל ההון של התושבים. 

תרבות ורווחה, הנוגעת באופן ישיר בהון האנושי והחברתי, , מהתלכדות הזוויות של חינוך
רלוונטיות לאדם מינקות עד שיבה.  שממשק בין שלוש צלעות המשולומכך שכמות נקודות ה

, מרכז 'עוצמה' בצפת, הממוקד בפרטים שהחוסן הכלכלי שלהם נפגע, מנתח עם הכך לדוגמ
מכלול ה'הונים' שלו ואת  הפרט ( את הרשתות החברתיות שלםהמוטב )או ה'לקוח' כלשונ

ין מוסדות קהילתיים, על בסיס קירבה, מסייע לו בחיבור לעסקים מקומיים, מרשת בינו לבו
וכך מסייע בידו לעבור ממציאות של עוני  ,היכרות ושפה משותפת הנבנית לאורך זמן

  41.למציאות בה הוא עומד על רגליו

קפיצת מדרגה מקומית מחייבת רתימת ליבת המוסדות לחזון הצמיחה המכלילה והפיכתם  .40
היגות המנשיתוף פעולה בין להתנהל ב יםבמחויי םלפיכך ה –רמות' לאותה צמיחה פלטפול'

לא רק לאור כמות המוטבים, אלא גם  םולבחון את עצמ האזרחית למנהיגות המקצועית

                                                 
ומשקי בית. עם זאת, כאמור, ל'מרחב המקומי' יכולה להיות השפעה רבה על חוסנן ושגשוגן של פרטים   40

פוטנציאל ההשפעה שלו אינו מייתר את רשת הבטחון שהמדינה אמורה להעניק. בהקשר זה חשובה במיוחד 
האבחנה המקובלת בין עוני חולף לעוני מתמשך: התהוות של קהילתיות ו'מרחבי הכללה' יכולה לסייע למשקי 

י בית או פרטים הסובלים מעוני מתמשך. בית פגיעים לא לשקוע, אך תתקשה מאוד לתת מענה מיידי למשק
, עמ' 48, רבעון לכלכלה שעיו משה ומיכאל ועקניןמאת   עוני מתמשך בישראלביחס לאבחנה בין סוגי העוני עיין 

597-628 ,2001.   
-", נעה נבט, דהמשימה בלתי אפשרית? סיפור ההצלחה של האישה שהחליטה לצאת מהמסכנות" להרחבה ר'  41

. מכון ראות, 5", ובייחוד פרק צמיחה הכללה קהילתיות – 15חזון ישראל להרחבה ר': "; 13/12/2014מרקר, 
2011. 

http://calcala.tau.ac.il/asp/rivoon4/fullart/art6.pdf
http://calcala.tau.ac.il/asp/rivoon4/fullart/art6.pdf
http://www.themarker.com/markerweek/1.2510175
http://www.themarker.com/markerweek/1.2510175
http://reut-institute.org/data/uploads/Articles%20and%20Reports%20from%20other%20organizations/Inclusiveness%20-%20conceptual%20framework.pdf
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ם בהנעה וביצירת האזרחים שרואים במוסדות בית, ושותפי –ובעיקר לפי כמות ה'מפתחים' 
ובכך  יאת ההון החברתי במקום, מייצרת ערוצים לפיתוח ההון האנושפעילות המעשירה 

 מקדמת בטווח הארוך פריון, ותעסוקתיות של כל המגזרים. 

שמהווה רשת  ,יתרה מכך, מוסדות הפועלים בהדדיות יוצרים 'מרחב קהילתי משגשג' .41
בתוכו ניתן למקסם משאבים, ליצור שיתופי פעולה תוכניים ומיזמיים  ביטחון לקהילה,

יציבות בשוק העבודה יפגע ובעיקר לתת לילדים אפשרות להתפתח בסביבה שבה חוסר ה
ם 'פרחי רפואה' המתקיים בצפת מיז ,כך ורים להיות נוכחים בחינוך ילדיהם.ביכולתם של ה

מאפשר לתלמידי התיכון בעיר לרכוש השכלה גבוהה במקצוע נחשק, שתחזיר אותם לעיר 
בצפת, בתי הספר והפקולטה  לאחר הצבא, וזאת כתוצאה משילוביות בין מערכת החינוך

 אה.לרפו

 כלכלה נטועה במקום; כלכלה נטועה בחברה

 : כלכלה נטועה במקום, פרופ' מייקל ספנס1תיבה 

יש השפעה מכרעת על הפעילות הכלכלית בעולם ועל איפה היא נמצאת.  לתאגידים הבינלאומיים"
דולר לאדם  4,000-הזמן. בסין רמת ההכנסה מתקרבת ל הפעילות הכלכלית של התאגידים זזה כל

וברור שהוא  -בשנה, והייצור מתחיל לעבור ממנה למקומות אחרים שהמשכורות בהם נמוכות יותר 
לא יעבור לעולם המתקדם. זה גם מה שקרה בקוריאה ובטייוואן למשל, שהצמיחה הכלכלית 

-הוציאה אותן מעסקי הייצור ההמוני והביאה אותן להתמקד בפעילות אחרת. החברות הרב
מיות הן המנוע מאחורי התהליך הזה, אבל חשוב להבין שהן לא פועלות כדי לפגוע במכוון לאו

בקבוצות אוכלוסייה שונות, ובטח שלא בקבוצות אוכלוסייה במדינה שבה הן ממוקמות. הן פשוט 
לניידות הגדלה והולכת של שרשרת  …הולכות בעקבות ההזדמנויות הכלכליות, שמשתנות כל הזמן

 במדינות המערב" ית יש השפעה שלילית על מעמד הבינייםהאספקה העולמ

 6/9/2011חתן פרס נובל לכלכלה, פרופ' מייקל ספנס, בראיון לכלכליסט 

ממשלות ישראל לדורותיהן התמקדו בהעברה של פעילות כלכלית, הון ומקומות עבודה  .42
ם , וזאת מתוך תפיסה שאין בפריפריה מנועי צמיחה כלכליילפריפריה ממרכז הארץ

מקומיים. הממשלה עדיין מקדמת מדיניות זו באמצעות עידוד אוכלוסייה יהודית וצעירה 
להתיישב בפריפריה ובאמצעות עידוד פרויקטים מחוללי שינוי דוגמת מפעל אינטל שעל יד 

 . קריית גת והעברת בסיסי צה"ל לנגב

פעילות  אף על פי כן, מעטות הדוגמאות בהן השקעה ממשלתית יצרה אקוסיסטם המניע .43
ההפך הוא הנכון, ייבוא מפעלים בתמיכה ממשלתית.  התלוי הכלכלית עצמאית שאינ

לפריפריה, על בסיס מענקי הון שונים, הותיר לאורך השנים את הפריפריה תלותית ופגיעה 
כאשר הדינמיקה של התחרות הגלובאלית משעתקת מפעלים למקומות זולים ויעילים, 

 ים, עם תחום התמחות צר במיוחד.ומותירה כמות גדולה של מובטל

זהו מתח ביסוס כלכלה הנטועה בחברה ובמקום, אך תחרותית בשוק הגלובאלי.  זהו האתגר: .44
ות ערך גלובאליות והתחלופה המהירה יחסית אניגודי לכאורה, לאור הניידות של שרשר

 באמצעי ייצור ומוצרי צריכה הנגזרים מהשינוי באופי השינוי. 

  ר זה מחייבת:ההתמודדות עם אתג .45

, ואינה נשלטת בידי מונופול כלכלה הבנויה ממכלול של יחידות קטנות ובינוניות 
 מקומי, המעודדת תחרות אך מאפשרת כניסה של שחקנים חדשים.

כגון אקדמיה ורשויות ובינם לבין מוסדות ציבור  ,התארגנות רשתית בין היזמים 
 מקומיות.

המחייב נוכחות בחזית החדשנות, התחכום דבר התארגנות סביב שוק גלובלי מתפתח,  
 והאיכות לצד פונטציאל הצמיחה המוגבר.
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 ,דבר המאפשר זיהוי מגמותמפותחים במקום,  ,התארגנות בה הידע, ולא רק הייצור 
 ליים.מעצב ומוביל ביחס לשינויים גלוב יכולת להסתגל לשינויים, ואף להוות גורם

 תאיכוהמתבטא בגון ל'נכס ייחודי' כלכלה שאינה ניתנת להזזה בקלות, בגלל עי 
 הנטועה במקום. –כלכלית, חברתית, גיאוגרפית, היסטורית או סביבתית  –מקומית 

על ידי תמריצים  קידום מדיניות של רכש מקומי מכליל בקרב עסקים ורשויות 
לשחקנים מקומיים להציע שירותים ומוצרים הנדרשים לאורך זמן, במחיר נמוך 

 42.פתח לקיצור שרשראות אספקה וקידום יציבות כלכליתובאיכות גבוהה, כמ

מכיל מרכיבים רבים העונים על  ,המבנה של אשכול כלכלי, המאורגן סביב נכס ייחודי .46
 נתהוא רשת של עסקים קטנים ובינוניים, מוסדות ציבור, ומו"פ המאורגהאשכול האתגר: 

ים בנכסים הייחודיים; מעוגנהושירותים להם שוק גלובאלי במגוון תחומים  ייצורסביב 
ממערך תקינה, מדידה  ;לאומית; ממערך הכשרה מקצועית-ממוסדות מחקר ברמה בין

המחברים בין האשכול  והערכה; ומאירועים תרבותיים כמו פסטיבלים או תחרויות ספורט
 43והנכסים הייחודיים לאוכלוסייה המקומית.

ת מקומיות רבות שניתן לראות אותן איכויו ןלדוגמה, בגליל המזרחי ובעיר צפת בייחוד, ישנ
באתרי עלייה לרגל, בתי  תכחלק מסיפור ייחודי של מורשת הרוחניות היהודית, המתבטא

פרקטיקה ועוד.  פיתוח הנכסים  ,מפתחות שפהמקומיות הכנסת עתיקים, אמנים, קהילות 
ממצה לכלל 'אשכול כלכלי חברתי' טמון בהתארגנות חברתית כלכלית סביב הנכס, באופן ה

את הפוטנציאל שלו ביחס למגמות ושווקים גלובאליים. פיתוח כזה יכול לכלול מוביליות 
, היידישבעידן של רכישת אומנות ברשת, החייאת  -בתחום האומנות היהודית והיודאיקה

נפש מדיטביות וכו'. האשכול צריך לכלול עסקים קטנים -מכלול של חבילות וסדנאות גוף
רות, מרכז מחקר מוביל בעולם בתחום הרוחניות היהודית ועולם ובינוניים בתחום התיי

האגדה, פסטיבלים שקשורים לרוחניות ולמיסטיקה, מוזיאון שעוסק בתולדות היידיש, 
לאומי שעוסק במפגש בין רפואה, מדע, -פסטיבל כליזמר )שקיים כבר(, או כנס מדעי שנתי בין

 דת ורוחניות. 

אשכול ן מגזרית גבוהה, ובונה את היכולות המקומיות. אשכול ייחודי מחייב שילוביות בי .47
מתהווה 'מלמעלה למטה' בזכות החלטות ממשלה או רשויות מקומיות, הקצאת תקציבים 

נטרית של עמותות, עסקים, וולוהתארגנות בסיס על ובניית תשתיות, אך גם 'מלמטה למעלה' 
 44.מקומיה, ולכן מהווה נדבך בחוסן יזמים ובעלי עניין

 בין אשכול כלכלי חברתי לאשכול רשויות: 2 תיבה

כאמור בפרק המבוא, מודל 'אשכול הרשויות' שהחל בגליל המערבי אומץ והורחב על ידי משרד 
הפנים, וכיום ישנם חמישה אשכולות אזוריים, המלווים על ידי המכון למנהיגות וממשל. המטרה 

טמונה באתגר ההתארגנות וההתייעלות של רשויות מקומיות  הראשונית להקמת האשכולות היתה
 יתרון לגודל. הבפריפריה, בבניית שיתופי פעולה ובמקסום 

'אשכול כלכלי חברתי' מתאר כאמור תשתית של מערכות יחסים בין המגזר העסקי,  זאת, לעומת
גבולותיו  -ן 'נכסי', המעודד צמיחה ואינו מאורגן בהגיון מוניציפאלי אלא בהגיואזרחיהציבורי וה

  נקבעים על פי הנכסים היחודיים, עוצמתם וצפיפותם. 

ראייה והתארגנות אזורית. עם זאת, מיזם זה  מרכזי להשרשתאמצעי ' הוא אשכול רשויות' ,לפיכך
נכסים הישכול אצעדים למאמציו ב ישלבכאשר לשינוי באיכות החיים  מלוא ייעודויגשים את 

  45.ייחודיים באיזורה

                                                 
 .2013", מכון ראות, רכש מכליל"ר'    42
 .2009, מכון ראות, "אשכול כלכלי"ר'    43
  for starting and developing local clusters in New  -Cluster Building:  A Toolkit  and Manualר'      44

Zealand; Cluster Navigators Ltd; 2001 
  .2013, מכון ראות, רשויות מקומיות לטובת קפיצת מדרגה אשכוללהרחבה ר'            45

http://reut-institute.org/data/uploads/Articles%20and%20Reports%20from%20other%20organizations/Inclusive%20Procurement.pdf
http://reut-institute.org/data/uploads/Articles%20and%20Reports%20from%20other%20organizations/Inclusive%20Procurement.pdf
http://reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=3720
http://reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=3720
http://www.vaxtarsamningur.is/Files/Skra_0023777.pdf
http://www.vaxtarsamningur.is/Files/Skra_0023777.pdf
http://reut-institute.org/data/uploads/Articles%20and%20Reports%20from%20other%20organizations/paper.pdf
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להיות משותף למספר והוא עשוי  יםימונציפאלייחודי חוצה גבולות הנכס רוב, ה-פי-על .48
אפילו במקרה של צפת, שממש נמצאת על  יישובים ביחד ולא נופל בתחום של רשות אחת.

אחד הנכסים הייחודיים שלה )הרוחניות והמיסטיקה היהודית(, האזור שסביבה הוא חלק 
 46על היכולת למצות את הפוטנציאל הטמון בנכס.נפרד ממנה וישפיע השפעה רבה -בלתי

 יכולת לענות על מספר אתגרים ברמה הלאומית והמקומית בישראל: לגישת האישכול .49

ובכך מהווים חלופה אשכולות סביב נכסים ייחודיים מגדילים את העוגה הלאומית,  
 ,כךלגישה הקיימת של מאבקי כוחות בין מגזרים ורשויות מקומיות על אופן חלוקתה. 

למשל, רשויות מקומיות נוטות להתחרות על משיכת מפעלים לשטחן, מצב שמעתיק 
משאבים מעיר לעיר, ומאזור לאזור, אך לא מביא להגדלת העוגה או לצמיחה עבור 

  הכלל.

נטל מקומי עשוי לקדם חדשנות  –קיימא -גם אשכולות שמבוססים על נטל הם ברי 
רים בעולם. כך למשל, הידע החברתי שיכולה להיות רלוונטית עבור מקומות אח

והטכנולוגי שישראל פיתחה באזוריה הצחיחים הפך לנכס כלכלי, שיצר עניין בקרב 
  47מקומות אחרים בעולם עם נטל דומה.

אשכול סביב נכס ייחודי מעניק יציבות יחסית לכלכלה המקומית, כיוון שהוא לא  
. מינוף נכס ייחודי משתנה תלוי בהטבות, תמריצים, או מדיניות פוליטית ועסקית

מבסס חוסן אזורי משום שהוא מבטיח התפתחות כלכלית אורגנית. זאת לעומת 
מפעל זה עלול  המעסיק עובדים רבים. הגישה המסורתית שקוראת למקם מפעל גדול

להיסגר או להיות מועתק למקום אחר בהתאם למציאות הכלכלית ולמדיניות 
 'כיתן'מפעל 'פרי גליל' בחצור הגלילית ומפעל  הממשלה )כך נסגרו בשנים האחרונות

בדימונה(. כמו כן, החוסן של הכלכלה המקומית גובר עקב חשיבות הרשת האזורית 
שמורכבת מיחידות כלכליות וחברתיות קטנות של עסקים וארגונים, לעומת מפעל 

 מרכזי שסגירתו פוגעת במאות עובדים ובמשפחותיהם. 

מקומיים יגביר את החוסן של הכלכלה חודיים יינכסים  סביב אשכול מגוון 
מדיניות ממשלתית המעודדת התמחויות מקומיות סביב  –והתעשייה הישראלית 

נכסים ייחודיים תביא לגיוון של המרקם התעשייתי והעסקי ופיזור מנועי הצמיחה 
ברחבי הארץ. מדיניות השמה דגש על ידע המפותח במרחב המקומי לאורך זמן תיתן 

רם המרכזי של כלכלנים, אנשי ממשל, משקיעים ואזרחים שמקבלים החלטות מענה לז
כלכליות ואישיות מתוך ראיית ישראל כאזור כלכלי אחד שליבו במרכז הארץ, ותאפשר 

  48לתושבי הפריפריה לקחת חלק בתעשייה וליהנות מפירות הצמיחה.

צמיחה אשכולות סביב נכסים ייחודיים מקדמים הכללה, בזכות יצירת מנועי  
  49מקומיים, בזכות רשת עסקים קטנים, ובזכות פיזור גיאוגרפי.

                                                 
שאיננה ניידת -כלכלית, חברתית, גיאוגרפית, היסטורית או סביבתית  - איכות מקומיתנכס ייחודי מוגדר כ  46

קפיצת מדרגה באזורי  - 15חזון ישראל ר' ' ועשויה לסייע לאזור להיות תחרותי ברמה הלאומית והעולמית.
 .2010, מכון ראות, 'הפריפריה

: בהעדר משאבים טבעיים של גז או נפט, נוצר צורך למצוא מקורות 1955כך למשל פותח דוד השמש בשנת    47
המוח הישראלי ממציא לנו המצויה בשפע בישראל. עידו גנוט, "אנרגיה חלופיים דוגמת אנרגיית השמש 

 .9.4.2013גלילאו,  פטנטים",
 אתר מכון ראות. ב, 'חדשנות מדעית טכנולוגית בישראל'  להרחבה ר'   48
מינוף אשכול סביב תחום הבריאות פונה לקהלים רבים החל ממדענים, רופאים המזרחי כך למשל, בצפת ובגליל    49

ומטפלים בתחומי הרפואה משלימה, וכלה באנשי מעבדות, הנדסאים, תעשיינים ותיירנים. בנוסף, הוכח כי 
שילוב גבוה של בני החברה הערבית. מחקרים מראים כי אחוז ניכר מהם פונים למקצועות  תחום זה מאפשר

הרפואיים והפרה רפואיים כיון שפוטנציאל ההשתלבות שלהם בשוק התעסוקה גבוה יחסית בתחומים אלה. ר': 
, יוזמות קרן אברהם, השילוב התעסוקתי של הערבים אזרחי ישראל במערכת הבריאות הישראלית''רזניק ר. 
 .2011פברואר 

http://www.reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=3922
http://www.reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=3922
http://reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=372
http://reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=372
http://reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=372
http://www.reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=4188
http://www.reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=4188
http://www.abrahamfund.org/webfiles/fck/Integration%20in%20the%20Healthcare%20System%20-%20Hebrew%20LR.pdf
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 האליטה המשרתת שמניעה את הזינוק
המפתח לשינוי מקומי, עובר כמובן דרך האנשים, ובעיקר דרך ה'אליטה המשרתת'  .50

שהינה קבוצת אנשים בעמדות מנהיגות, סמכות או השפעה, המחויבת לקהילה המקומית 
 ופועלת לטובתה.

 האנושי האיכותי ההון
 אחד האתגרים הגדולים של אזורי הפריפריה בישראל, טמון בהגירה של הון אנושי איכותי .51

כאשר תושבים מבוססים עוברים בעיקר למרכז הארץ, כפי שעולה ממחקרים אחרונים של 
 50בנק ישראל והלמ"ס.

גבוה של הון אנושי להון אנושי איכותי יש משמעות מכרעת ביחס לפיתוח כלכלי חברתי:  .52
עובדים מגביר יצרנות, הון אנושי גבוה של יזמים ומנהלים מבסס פריון ועצמאות של יחידות 

 51.כלכליות לאורך זמן, ומייצר למידה והעברת ידע בין השחקנים השונים בעלויות פחותות
ועל  בנוסף, טיב ההון האנושי של התושבים משפיע על תפקוד מוסדות השלטון המקומי

 52.נכסים ייחודייםהיכולת למצות 

בישראל היום, ישנם מגוון מאמצים מכיוונים שונים שנועדו לייבא הון אנושי איכותי  .53
קמפיינים לעודד מעבר מאורגן של אוכלוסיה עקב פרויקט מחולל שינוי,  לפריפריה, וביניהם:

כגון מעבר צה"ל לנגב; סובסידות ממשלתיות והטבות מס; תנועות אידיאולוגיות המונעות 
וכן  ,ת חברתית ו/או פוליטית, וביניהן כפרי סטודנטים וקהילות משימתיותיחּומשל

פרויקטים של בנייה 'אקסקלוסיבית' השואפת לייצר אטרקטיביות ובידול עבור רוכשים בעלי 
 אמצעים.

כאמור, מודל קפיצת המדרגה ממוקד בהגיון של מיצוי ובניית יכולות פנימיות של מקום.  .54
 ר, העצמה ויבוא הון אנושי צריכה להתבסס על מספר עקרונות: לפיכך, השאיפה לשימו

התארגנות כלכלית וחברתית סביב  –משיכה על בסיס העצמת האיכות המקומית  
המזדהים עם אותה ייחודיות ולמשוך אותם  יכולה לאותת לאנשים ייחודיות מקומית

 . למקום

לדוגמה חיבור בין  ,(Innovation)על פני חדשנות  (Rejuvenation)העדפת החייאה 
משיכת אוכלוסייה חזקה לתוך תהליכי התחדשות עירונית, וזאת על פני בניית שכונות 

 .53חדשות בקרקע בתולה, או שדרוג מוסדות חינוך וקהילה קיימים תחת בניית חדשים

הקיטוב בחברה הישראלית מתבטא היטב בגיאוגרפיה  –אינטגרציה במקום סגרגציה  
. לעיתים רבות בניית שכונה חדשה נועדה 54שכונות וליישוביםהעירונית, ובחלוקות ל

למשוך אוכלוסייה חזקה בלבד, מחוץ לעיר, וזאת מאינטרסים כלכליים. מציאות זו 

                                                 
 .3/3/2014" דה מרקר רים מתרחביםתושבים מבוססים ממשיכים לעזוב את הפריפריה, והפער' "   50
    Nicola Gennaioliby Rafael La Porta Human Capital & Regional  Development , להרחבה ר' 51

lorencio ,Lopez-de-Silanes; NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH   . Andrei 
Shleifer ,2011    Working Paper 17158   

                 Social Capital, Tourism and Regional Development: SPCC as a Basis for Innovationלמשל ' ר          52
and Sustainability היכולת לממש נכסי תיירות והון פוליטי, אנושי וחברתי  המוכיח את הקשר ההדוק בין

   .Current Issues in Tourism Vol. 7, No. 6, 2004, Australiaמקור:  ם. מקומיים לטובת צמיחה של התושבי
ת אוכלוסייה חדשה, לבין אתגר ההחיאה המתח בין עיצוב ובניית מוסדות ציבור וקהילה חדשים כזרז למשיכ    53

והעצמה של מוסדות קיימים מתקיים במקומות רבים בהם נעשה נסיון למשוך אוכלוסיה חזקה לעיר, 
סיפורם  –ובמקומות בהם גרעינים משימתיים ותורניים מגיעים למקום. בספרו של אלישיב רייכנר "דווקא שם 

, תל אביב( נושא זה עובר כחוט השני בין הקהילות 2013 של אנשי ההתיישבות החברתית", )ידיעות ספרים
המשימתיות השונות, ומהווה פעמים רבות אינדיקציה ליכולת של 'שתל' של הון אנושי חדש להיקלט או 

 להידחות. 
ישי בלנק, דין ודברים ו', ד"ר  פלורלזים: היפרדות ושילוב בין דתיים וחילונים בישראל" "איים של ר' למשל   54

  .התשע"א

http://www.themarker.com/career/1.2259110
http://www.nber.org/papers/w17158.pdf
../../../../RedirectedFolders/yonatan/My%20Documents/Downloads/00b4951b06648db562000000.pdf
../../../../RedirectedFolders/yonatan/My%20Documents/Downloads/00b4951b06648db562000000.pdf
http://weblaw.haifa.ac.il/he/Journals/din_udvarim/gilionF/085-137.pdf
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מייצרת שכונות מגודרות, או מוסדות חינוך ודת חדשים, המחריפים את הקיטוב, 
 ר. מעצימים פערים חברתיים ומונעים תהליכים של בניית הון חברתי מגש

ניסיונות למשוך אוכלוסייה חזקה בדמות דגש על כוחות מקומיים בתהליכי פיתוח:  
הטבות שונות )הקצאות קרקע או הקצאות הון( על חשבון תושבי המקום תפגע בטווח 
הארוך במרקם החברתי ותחליש את היכולות המקומיות. היבט נוסף ומשמעותי 

תושבים שעזבו, מפאת מחסור  צריך להתמקד בהשקעת משאבים בהחזרת ,בהקשר זה
בתעסוקה ובהזדמנויות, לחזור למקום לאור הזדמנויות חדשות הנוצרות מתוך תהליך 

 .55קפיצת המדרגה

 יזמים ומוסדות ייחודיים
חלקם רגילים  –ברחבי המרחב המקומי מתקיימים מיזמים כלכליים וחברתיים רבים  .55

ים בכל מקום, כמו קבלת שבת . 'מיזם רגיל' הוא מיזם שיכול להתקיוחלקם ייחודיים
'מיזם ייחודי' שכונתית, פתיחת חנות לצורכי בעלי חיים או הוצאה לאור של עיתון קהילתי. 

הוא מיזם שיכול להתקיים רק במקומות מסוימים משום שהוא קשור בטבורו לנכס 
 . לדוגמה: מיזם שעוסק במורשת הצלבנים מתאים לעכו אך לא לשדרות. הייחודי

תלויה בטיפוח  ,גלובלית-שמבוססת על מדיניות פיתוח ייחודית ,ה מקומיתקפיצת מדרג .56
ייחודית זו חיונית למיצוי  יזמותהיזמות המקומית החברתית והכלכלית בכל המגזרים. 

הפוטנציאל של הנכס הייחודי וליצירת האשכול. תמיכה ביזמות צריכה להיות בראש סדר 
 . העדיפויות של המוסדות הקהילתיים והרשויות

לדוגמה, אחד הנכסים הייחודיים של אזור הגליל המערבי נובע מהמורשת של החיים 
הבריאים שהתפתחה בו במשך מאות שנים. בהקשר זה, מתקיימים באזור מיזמים ייחודיים 
רבים. בתחום העסקי, מיזם כזה עשוי להיות עסק קטן שמתמחה בהפקת תרופות מצמחים 

זם ייחודי עשוי להיות תכנית לימוד בבתי הספר בתחום שגדלים באזור; בתחום הציבורי, מי
; ובמגזר השלישי, מיזם ייחודי עשוי להיות כנס מחקרי 56ישראל-צמחי המרפא של ארץ

 בתחום רפואה אלטרנטיבית מבוססת צמחים. 

וביניהם עמותות, הניסיון מראה שלאורך זמן, יקימו היזמים מוסדות הייחודיים למקום  .57
ים שהוקמו מתוך צורך מקומי ובדרך כלל על בסיס נכס מקומי. כך גרעיני משימה ומיזמ

מכללות שעוסקות בטכנולוגיה, המזינות את מפעלי החומרה  נןלמשל, בגליל המערבי יש
והתעשייה באזור. בצפת פועלת עמותת 'לבנות ולהבנות' שעיקרה חיבור בין נוער יהודי 

 . מהתפוצות לעיר צפת ולמורשת היהודית והציונית שלה

 מהו גלגל התנופה של השלטון המקומי?
האתגר המרכזי של השלטון המקומי הוא לעלות על 'דרך המלך' בכל הקשור לשגשוג וחוסן  .58

נקודה בה ריבוי  –האתגר הוא לייצר את 'נקודת האל חזור' ביחס להצלחה מקומיים. 
מורכבים השותפים, המוסדות והמשאבים המושקעים בשינוי יצליח להתמודד עם האתגרים ה

העומדים לפתחו של השלטון המקומי. תנועה כזו מחייבת מנהיגות החורגת מניהול 'רגיל' של 
 רשות.  

ישנם מספר חסמים המעיבים על היכולת של השלטון המקומי להוביל תהליך של קפיצת  .59
 : מדרגה מקומית

נטייה של רשויות, ובעיקר של ראשי רשויות, לראות את עצמם כמנהלים הבלעדיים  
כאשר הרשות והיחידות העירוניות מנוהלות בסגנון פירמידאלי. אולם, של העיר, 

                                                 
", שנועד לאפשר ולעודד את בני בן ממשיך בפריפריהכיוון מעניין שתופס תאוצה בימים אלו הוא פרויקט "  55

בהובלת יובל פרידמן ממוקד ביצירת תשתית  מיזם "רואים רחוק" קום. דוגמא נוספת היאהמקום להישאר במ
 של שייכות לצעירים מהפריפריה, שתאפשר ותעודד אותם לחזור לאחר הצבא והלימודים. 

 .הזוראה למשל את תוכנית הלימודים   56

https://www.facebook.com/benmamshih
https://www.facebook.com/benmamshih
http://www.wgalil.ac.il/?catid=%7B3103257A-F3C2-43F2-BF16-E6BB534E9156%7D
http://www.wgalil.ac.il/?catid=%7B3103257A-F3C2-43F2-BF16-E6BB534E9156%7D
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זמנית של מגוון יחידות עירוניות, ולפיכך התנהלות -שתנות בויקפיצת מדרגה מחייבת ה
 ללא דרגות חופש פוגעת ביכולת של מקום לזנק. 

בון ברוב המכריע של המקרים, מחויבות לתהליך של זינוק דורשת משאבים על חש 
בהיעדר תקשור נכון של המהלך לכלל יחידות העיריה ובפרט ה'שוטף' העירוני. 

הדבר עשוי לפגוע פוליטית בראש הרשות בטווח הקצר, לאור העובדה   לתושבים,
 שלפירות קפיצת המדרגה לוקח מספר שנים להבשיל.

ם מענקי האיזון, המהווים נדבך מרכזי בשיטת התקצוב של הרשויות המקומיות, הינ 
מענקי האיזון ניתנים על פי דירוג הלמ"ס של העיר, שבודק  -תמריץ שלילי לצמיחה

מכלול של מדדים כלכליים וחברתיים. שינוי לטובה במציאות הכלכלית חברתית של 
  משקי הבית, גם אם הוא שולי יחסית, עשויה להוריד את תקציב הרשות באופן דרמטי.

הדבר נכון גם להנהלות ובהיעדר מנהל תקין. רשויות מקומיות רבות נגועות בשחיתות  
לעיתים מדובר בשחיתות פלילית, אך . ציבוריות של מרכזים קהילתיים ולוועדי שכונות

פעמים רבות מדובר בהיעדר נורמות של מנהל תקין, תוך ניצול פרצות רבות בחקיקה 
 רמתמתבטא בנגישות למכרזים, שקיפות, המסורבלת של רשויות מקומיות, דבר ה

לשחיתות יש השפעה קשה על מעורבות אזרחית ועל כלל  57.ביקורת נמוכה ועוד
 המוסדות הקהילתיים. 

 להלן מספר עקרונות להתמודדות עם חסמים לקפיצת המדרגה והתהליך הנלווה אליה:

כאמור, ראש רשות, חזק ככל שיהיה, אינו  -מתבצעת גם בשלטון המקומי 'הארכת היצול' .60
לבדו. עניין זה מחייב בניית יכולות בקרב יחידות מגוונות ברמות שונות יכול להזניק את העיר 

במרחב המקומי, דבר שיכול להתבטא בביזור ובניהול עצמי. בתי ספר למשל הם גורם שצריך 
להילקח בחשבון בתכנון כלכלי ותוכני, ביכולתם לפתח מענים, תכניות וערכים ייחודיים 

ד הרשות המקומית הוא פיקוח ורגולציה לצד בהיבט זה, תפקי 58.לאתגרים המקומיים
 59.העצמה של יכולות המוסדות המקומיים

ברמה העירונית יש לבנות אמון באופן איטי והדרגתי, ולא דרך תהליכי שיתוף ציבור  .61
הסיבה לכך היא שבמקומות שסבלו לאורך שנים מהזנחה, דשדוש, אי דיווח ראוותניים. 

ציבור מהירים עשויה ליצור שיח שלילי או תקוות ומנהל מושחת, פתיחת תהליכי שיתוף 
שווא. היוועצות בציבור שאין בה קשב אמיתי, גרועה מאי היוועצות, ולפיכך כניסה לתהליכים 
כאלו של מתן כוח לציבור צריכה להיעשות באופן שקט והדרגתי, כאשר לרשות יש את 

 60.בקשת מהציבורהאמונה ביכולתה לאחריותיות ביחס לאמירותיה ולתשומות שהיא מ

ברמת האזורית יש לקדם בריתות אסטרטגיות המושתתות על אינטרסים משותפים,  .62
ראשי רשויות בגליל המזרחי לחלוקת הארנונה של הפקולטה לרפואה  15לדוגמה הסכמת 

 61.וקריית המחקר שתוקם לצידה בצפת, לטובת אי התנגדות להקמת הפקולטה בעיר

ם לאומיים ובינלאומיים שיאפשרו את ההשקעה רתימת גורמים פילנטרופים ושותפי .63
התמריצים השליליים בתקצוב וקשיי הגדילה  בנכסים ייחודיים ובמיזמים אסטרטגיים.

 מחייבים לעתים רתימה של פילנטרופיה חלוצית לתהליכי גדילה. 

בהגיון יצול מחייבת לפעול בהגיון של 'ניצוח' על השינוי ולא של 'ניצחון' פוליטי. ההארכת  .64
פעמים להצטייר כחזקים יותר ליכולים  זה, מוסדות קהילתיים, אקדמיים ועסקייםכ

                                                 
 .   שבי"ל ישראלראה באתר למדדי שקיפות ברשויות מקומיות בישראל   57
 . באתר משרד החינוךלהרחבה על הרציונאל שבקידום ניהול עצמי לבתי ספר ראה    58
המתאר את קידום הניהול העצמי של בתי הספר ברשות, תהליך בו תפקיד  באתר עיריית אופקיםלמשל  'ר  59

 .ביקורת ובניית היכולות בתוך בית הספרכמוגדר העירייה 
 ,A Ladder of citizen Participatio" JAIP ר' לדוגמא את 'סולם השתתפות הציבור' המוכר של שרי ארנשטיין:  60

Vol. 35, No. 4, 1969 pp. 216-224.  ,הבוחן תהליכי השתתפות ציבור על הרצף שבין: מניפולציה, תרפיה, ידוע ,
 היוועצות, ריצוי, שותפות, האצלת סמכויות, שלטון תושבים.

 .ם"" של המפעתהליך תכנון אסטרטגי לקידום פיתוח מקומיבחוברת " 'לקריאה נוספת בהקשר זה ר  61

http://www.ti-israel.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/transparency_report_2013(1).pdf
http://www.ti-israel.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/transparency_report_2013(1).pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/NihulAtzmi/medinyut/eqronot_hamedinyut/perek_01.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/NihulAtzmi/medinyut/eqronot_hamedinyut/perek_01.htm
http://www.ofaqim.muni.il/%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D
http://www.ofaqim.muni.il/%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D
http://mifam.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/hoveret_18_TichnunAstrategi.pdf
http://mifam.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/hoveret_18_TichnunAstrategi.pdf
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מהרשות. אולם, פעולה לאור חזון משותף, שמאורגן סביב יעדים מקומיים, ולא יעדי תפקוד 
  62.של הרשות, מאפשרת דינמיקה חיובית שאינה עסוקה אך ורק בהכרה ציבורית

ההתייעלות יכולה ודשת של נכסי המקום. הקופסה לצד הבנה מח בתוךחשיבה מסורתית  .65
לבוא לידי ביטוי בחתירה לאיזון תקציבי ובמיצוי תקציבים ותשומות ממשלתיות מחד, 
ובקידום חשיבה יצירתית ההופכת נטלים לנכסים מאידך. בצפת למשל איום רעידת האדמה 

על העיר  והתקפות הטילים הניעו הצטיינות והטמעת 'תרבות של מוכנות' עירונית, שהקלה
 63.בשלום 2013לצלוח את סערת דצמבר 

המאפשרות פיתוח יכולות הערכה, תכנון וקידום תהליכים אסטרטגיים בתוך הרשות  .66
בצפת יחידת תכנון אסטרטגי הוקמה תהליכים ארוכי טווח במקביל לעבודה השוטפת. כך 

ת בין תכנון בעירייה בהובלת עמית גרנק. הייחודיות של יחידה זו מתבטאת בכך שהיא מחבר
 פרויקטים אסטרטגים הקשורים לקפיצת מדרגה.בלביצוע, ובמיקוד שלה 

כאשר אין הרשות מעדיפה קהילה אחת על  אימוץ גישה מכלילה ביחס לכלל הקהילות בעיר, .67
קהילתיות במרחב הציבורי ובמוסדות -פני האחרת. התנהלות כזו תאפשר אינטראקציות בין

 הון חברתי. הקהילתיים, כנדבך קריטי לבניית

בהיעדר איזונים ובלמים נאותים, לראש הרשות השפעה רבה מדי על רמת השחיתות  .68
באופן מובנה, ברשויות מקומיות אין מערכת של איזונים ובלמים על ראש  64המקומית.

הרשות. מבקר העירייה והיועץ המשפטי מקבלים את משכורתם מהרשות; העיתונות 
חלשה וזקוקה פעמים רבות לרשות כדי להתקיים וחברי המקומית, בעיקר בערים קטנות היא 

מועצת העיר אינם מקבלים שכר על עבודתם, דבר המקשה עליהם לקיים ביקורת מתמשכת 
מודל זה מדגיש את הצורך בבניית יכולות מבוזרות שיוכלו לתרום לכינון  65.ומשמעותית

 פורמאלית.הדמוקרטיה הדמוקרטיה השתתפותית, תחת 

 

 מח מרכזי לקפיצת מדרגה: 3תיבה 

בין עיקרון הביזוריות לבין שלטון מקומי חזק מתקיים מתח ניגודי, כאשר הביזוריות מייצרת דרגות 
עם הקואליציה הנבחרת. גופים נבחרים  66חופש ובונה קואליציות מגוונות, המתחרות באופן מובנה

אפס -ת ארוכת טווח ונטייה לעסוק במאבק סכוםכמו 'מועצת העיר' מתקשים לפתח ראייה מערכתי
לכן יש צורך לפתח פורום ייעודי המפתח יכולות של ראייה מערכתית; מכיל מנהיגות על משאבים. 

מקצועית ומתנדבת המובילה קואליציות ושותפויות מגוונות )חינוך, רווחה, דיור, קהילה, כלכלה, 
ות וגלובאליות; ייצור הערכות מצב תקופתיות של זיהוי מגמות לאומי יכולותסביבה( וזאת לצד 

 67.וקידום שותפויות בין מגזריות

                                                 
ראיינתי כל מנהל באופן אישי. חיפשתי מוטיבציה, שאר רוח וברק בעיניים. הבאתי את עופר זעפרני, רכש "  62

ר ממני, ואין לי בעיה עם זה, להיפך. הוא מנהל את בית הספר מקרית שמונה, מנהל בית ספר שמרוויח יות
אילן שוחט  ."פרסי חינוך ארציים בזכות הישגים והיעדר אלימות 3התיכון הבינתחומי של צפת, שקטף כבר 

 .30/12/2014, גלובס בראיון למירב מורן,
  . 17/2/2014בדה מרקר: "חמ"ל של מתנדבים במקום פיקוד העורף"  'ור  בנספח א' את חזון העיר 'ר  63
 " באתר שבי"ל ישראל.המקומי בישראל ןואסטרטגיות לצמצום שחיתות והגברת השקיפות והאתיקה בשלט"ר'   64
פרסומי המכון הישראלי לדמקורטיה, מאת דורון נבות,  "שחיתות בשלטון המקומי בישראל: הכצעקתה?"ר'   65

 . 77פרלמנט, גליון 
שלמה חסון, מכון פלוסהיימר למחקרי  " מאתהסדר העירוני החדש: קואוליציות ממשל עירוניותלמשל: " ר'  66

 . 1996מדיניות, ירושלים 
מחקר אודות קפיצות מדרגה לאומיות מצביע על כך שבמדינות שקפצו מדרגה היו יחידות עילית בשירות   67

ח, זיהוי מגמות גלובליות והערכות אליהם, דוחות מצב, קידום הציבורי שמילאו פונקציות של חשיבה ארוכת טוו
, מכון ראות עקרונות וקווים מנחים לקפיצת מדרגה, גירסה ב'שותפויות ובניית אמון במערכת. עיין למשל: 

2009 . 

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000996341
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000996341
http://www.ti-israel.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/112Local_Government_In_Israel.pdf
http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98/77/%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%91%D7
http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98/77/%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%91%D7
http://www.fips.org.il/fips/site/system/UpLoadFiles/DGallery/1-8adobe.pdf
http://www.fips.org.il/fips/site/system/UpLoadFiles/DGallery/1-8adobe.pdf
http://reut-institute.org/data/uploads/PDFVer/20090913%20Principles%20and%20Guidelines%20for%20Achieving%20a%20Socioeconomic%20Leapfrog%20HEB.pdf
http://reut-institute.org/data/uploads/PDFVer/20090913%20Principles%20and%20Guidelines%20for%20Achieving%20a%20Socioeconomic%20Leapfrog%20HEB.pdf
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אולם קל  –הקמת פורומים ייעודיים לקפיצת מדרגה היא הכרחית ברמת השכונה, העיר והאזור 
יותר לקדם אותם בשכונה ובאזור כיוון שהמערכת השלטונית שלהם מוסדרת פחות ופתוחה יותר 

 לקבוצות מנהיגות חדשות. 

עם זאת, חשוב לציין שחשיבותה של הרשות המקומית לקפיצת המדרגה המקומית נקבעת  .69
ככל שהנכס הייחודי נמצא בבעלותה של הרשות  – לפי איכות הנכס הייחודי ומיקומו

המקומית ובניהולה, כך תהיה לה השפעה רבה יותר על מימוש קפיצת המדרגה. מצב מובהק 
ת, טבריה, עכו ונצרת. לעומת זאת, ככל שהנכס הוא כזה מתקיים במצפה רמון, אך גם בצפ

'אזורי', כך השפעתה של הרשות המקומית הבודדת פוחת. זהו המצב בערים כמו שדרות, 
 שלומי, קריית שמונה או ערד. 

בערים ללא נכסים ייחודיים העיר יכולה לעסוק בהפיכת נטלים לנכסים סביב נושא עירוני  .70
היא אוקלהומה סיטי בארצות הברית, שדורגה במקום . דוגמה מרתקת בהקשר זה מסוים

גבוה בדירוג 'הערים השמנות' בארה"ב. ראש העיר הוביל 'דיאטה עירונית' שחרגה בהרבה 
מקמפיין: הנטל שזוהה התבטא בכך שהעיר מעוצבת מעולה עבור מכוניות אך פועלת לרעת 

עירונית, במקביל לקהילות אופניים. בהיבט זה נעשו תהליכי התחדשות הרגל ורוכבי ההולכי 
קבוצות ריצה, תחרויות המנה הבריאה במסעדות, ותיקוני  כמו שקמו סביב הענייןוהמיזמים 

חקיקה שונים שנועדו להפחית עלייה מסוכנת במשקל, עם שיתוף פעולה והובלה של מוסדות 
ומית הקהילה. לתהליך כזה יתרונות רבים כמובן, אך יש לזכור כי השפעתו על הכלכלה המק

 מוגבלת. 

 מימוש ושדרוג החזון :מיזם אסטרטגי
תהליך קפיצת מדרגה מואץ משמעותית סביב חתירה ומימוש של מיזמים אסטרטגיים.  .71

 מימוש מיזמים אלו מאותת לתושבים שמתרחש שינוי ומנכיח אותו במרחב הציבורי.

מייצר ביחס מיזם אסטרטגי הוא מיזם שנובע מהחזון, ופורץ דרך במרחב האפשרויות שהוא  .72
זאת בניגוד למכלול מיזמים שיכולים לקדם תחום  לנטלים, לנכסים או לקהילה המקומית.

מסוים בעיר, להעיר או להאיר מרחב גיאוגרפי מסוים, ואינם מיזמים אסטרטגיים. כאשר 
מיזם אסטרטגי ממומש, הוא עונה או מייצר ביקושים והזדמנויות רבות במרחב הקיים, 

 בר קיימא.ולאורך זמן הינו 

האם המיזם הוא 'אסטרטגי' של המיזם:  68בקידום מיזם אסטרטגי יש להבחין ב'משרעת' .73
ם משפיעה רבות על העיר, עבור השכונה, העיר או האזור. הפקולטה לרפואה בצפת למשל אמנ

מהווה גם מיזם אזורי. דבר זה מתבטא בכך שהסטודנטים מתמחים בכל בתי  אולם היא
ם פרויקטים שונים בתחום הבריאות החורגים מהעיר צפת. לעומת החולים בצפון, ובקידו

זאת, מרחב טכנולוגי קהילתי יכול להיחשב כמיזם אסטרטגי בעיר קטנה, אך בתל אביב מיזם 
 כזה יוכל להיחשב כאסטרטגי רק ביחס לשכונה.

ה'חומרה' היא המבנה  כדי שמיזם אסטרטגי יצלח, יש לחבר בין ה'חומרה' לבין ה'תוכנה': .74
והתקורות, בעוד ה'תוכנה' היא האנשים, התוכניות והתוכן שיופעל במיזם זה. פעמים רבות 
יש נתק בין השניים, הנובע משיטות התקצוב והמימון השונות של מיזמים אלו. רק כאשר 
נוצרת הלימה בין השניים, בדרך כלל בידי גורם מקומי בעל ראיה רחבה, למיזם יש פוטנציאל 

  69לזנק.

                                                 
במילון  משרעת'היא מונח המשקף את תנודת המטוטלת מקצה לקצה )ע"ע ' , משרעת, בלועזית "אמפליטודה"  68

 זה)עיין בערך  הערך המינימלי לערך המקסימלי של פונקציהאת היחס בין  ספיר(. במתמטיקה המונח משקף
בויקיפדיה(, בהקשר המקומי יש צורך אקוטי להעריך עבור מי מיזם הוא רלוונטי, ומי נמצא במעגל השני או 

 מחוץ למוטת ההשפעה שלו. 
, והשקיעה משאבים רבים בפיתוח 2004-2001בין השנים  'צפת החדשה' עסקה בפיתוח העיר העתיקהקרן   69

תהליכי רישות, חיבור יזמים, החייאת תוכן, פתיחת והנגשת בתי  הקרן שאפה לקדםתשתיות תומכות תיירות. 
חייאה לממש את ייעודה לה אך לא זכתה לשיתוף פעולה מספק מצד הרשות, ולפיכך התקשתה הכנסת,

 .2012מתוך שיחה עם ביני שלו, מנהלה לשעבר של הקרן, דצמבר  –תיירותית של העיר העתיקה -תרבותית

http://www.milononline.net/do_search.php
http://www.milononline.net/do_search.php
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%A2%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%A2%D7%AA
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 ושה את ההבדל: ההבדל שע

עיריות, שכונות ואזורים רבים מממשים בפועל חלקים בין עשייה ציבורית לזינוק מקומי:  .75
מהמודל. בעוד שכל עשייה חברתית היא מבורכת, לא לכל עשייה יש פוטנציאל לשינוי חברתי 

להלן משקפת עיקרון זה לאור שבעת היסודות של המודל שכלכלי עמוק וארוך טווח. הטבלה 
  צת מדרגה מקומית:לקפי

 : עשייה ציבורית בהיגיון קפיצת מדרגה1טבלה 

 מימוש בהגיון של קפיצת מדרגה מימוש 'רגיל' יסוד

לרוב כחלק מתהליך   חזון של עירייה  חזון
סלוגן קצר וקליט בתוך  -מיתוג

 קמפיין. 
 

ר שמניע תהליך של 'למידה חזון של עי
פור המקומי מעוצב בה הסי ,מתרחבת'

  .מחדש, על ידי התושבים והרשויות

מוסד המספק שירותים לתושבים; כל  מרחב ציבורי
 .מוסד עומד בפני עצמו

 

כל מוסד הוא פלטפורמה לקהילתיות 
וממוקד בפיתוח ההונים השונים של 

חברתי, אנושי, כלכלי,  האוכלוסייה:
תעסוקתיות ופריון. קיימת זיקה 

 וסדות. הדדית חזקה בין המ

אשכול 
-כלכלי

חברתי 
 ייחודי

כלכלת השוק תעצב את המציאות  
האופטימלית. יש להמעיט במעורבות 

 ממשלתית / ציבורית.  
גישת סכום אפס בין ערים ואזורים 

 .)האחד צומח על חשבון שכניו(

פיתוח כלכלי וחברתי סביב נכסים 
ייחודיים הוא תהליך מכוון שמחייב 

 התערבות ציבורית. 
יחה מגיעה כתוצאה מהביקוש הצמ

 שנובע ממגמות גלובליות. 

רשות 
 מקומית

הגישה הנוכחית מדגישה משמעת 
תקציבית, יעילות, איגום משאבים, 

 קשב לתושב. ומנהל תקין 
 

ת מוסיפה גם ראייה של גישת ראּו
הרשות המקומית כזרז לצמיחה 

בכך שהיא גוזרת  תכניות  ,מכלילה
משאבים עבודה מתוך החזון, מגייסת 

ייחודיים, ורותמת מנהיגות מקומית 
 .בהגיון 'הארכת היצול'

יזמות 
מקומית 
  ייחודית

הגישה הרווחת מדגישה את היזמות 
הטכנולוגית המחוברת לסיפור מדינת 

 .הסטרטאפ

ת מדגישה את חשיבות גישת ראּו
שהיא  ,היזמות המקומית הייחודית

 . low-techפעמים רבות 

מיזמים 
  אסטרטגיים

ייה של ראשי ערים להביא מיזמי נט
ראווה, ולעיתים מעתיקים מיזמים 
מרשויות קרובות מתוך תחרותיות 

 ללא הגיון אסטרטגי.ו

מיזמים הנובעים מתוך החזון, 
וכרוכים במגוון חיבורים והזדמנויות 
חברתיות, כלכליות, סביבתיות 

  ותרבותיות.

מרכזי  מח
ומועדון 
קפיצת 
 מדרגה

יות וצוותיהם ראשי הרשויות המקומ
הם המח המרכזי האחראי לקדם את 
המרחב המקומי כחלק ממהלך 

 העסקים הרגיל. 

קפיצת מדרגה מקומית היא תוצאה 
של הרתמות של כלל האליטה 

ת מתנדבת(, יהמשרתת )עסקית, אזרח
ומחייבת מוסדות והתארגנויות 

 ייעודיים. 
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 : תהליך קפיצת המדרגה 3פרק 

בספרה "עלייתן ונפילתן של הערים  ,ג'יין גייקובס – ותו מרחב 'סבוך'המרחב המקומי מתאפיין בהי
הציבה סימן שאלה גדול ביחס ליכולת ליצור ערים משגשגות על בסיס  ,האמריקאיות הגדולות"

הגיון 'אנליטי' ו'הנדסי'. לטענתה,  ההתרחשות והדינמיקה האנושית שנוכחת בכל עיר )מה שנכון גם 
, פעולה במרחב שמקשים על יכולות המידול ,מימדים קבועים של 'חופש' לשכונה ולאזור(, מייצרת

ובגלל חוסר  ,, בגלל ההתהוות המתמדת שמתרחשת בתוך המערכתסבוך אינה לינארית מעצם טבעה
היא מחייבת יצירת רשת מנהיגותית,  .היכולת לזהות את מכלול הדינמיקות במבט מלמעלה

התאמה מתמשכת בין בבמקביל במספר מישורים וופעילה  ,המתארגנת סביב מערכת מושגית
 העבודה שנעשית ליכולות הנשיאה המקומיות.

מתוך הרצון להנגיש את , בהגיון ליניארי רנו לשרטט את תהליך קפיצת המדרגהאף על פי כן, בח
פני עשר -. התהליך מחולק לשלושה שלבים עלהידע ואת התהליכים הנדרשים לקפיצת מדרגה

עיר או  ורפת טבלת מדידה שנועדה לבחון פעולה התערבותית ביחס לקהילה,שנים. לחלק זה מצ
 כלכלית המיוחלת. -אזור ובחינת התקדמותם אל עבר קפיצת המדרגה החברתית

 שלבי קפיצת המדרגה
פרק זמן זה נקבע לשיטתנו, קפיצת מדרגה מקומית מתגבשת בתהליך שאורך כעשר שנים.  .76

 Sustainable)קיימא -בתכמיחה מהירה נחשבת על בסיס מחקרים אקדמיים שמראים שצ
High Growth)  אם היא מתמשכת מעל לשמונה שנים. זאת משום שקל יחסית להאיץ צמיחה

באמצעות מספר מהלכים שפותחים צווארי בקבוק ומגבירים יעילות, אך קשה הרבה יותר 
  לשמר צמיחה מהירה לאורך שנים ולהבטיח שהיא תהיה מכלילה. 

 :גה המקומית תתרחש בשלושה שלביםקפיצת המדר .77

שלב זה מוקדש לניתוח איכותני  – ומועדון קפיצת המדרגה : אבחון וחזוניות1שנה  
, תוך בניית וכמותני של המציאות המקומית ולגיבוש חזון מקומי של קפיצת מדרגה

 ;קבוצת מנהיגות היוצרת ומחוייבת לחזון זה

מאופיין ברתימת הכוחות המקומיים  שלב זה –: היערכות לקפיצת המדרגה 2-3שנים  
לטובת מימוש חזון, והנעת מיזמים אסטרטגיים שחיוניים לקפיצת המדרגה 

 המקומית; 

בשלב זה שעשוי להימשך מספר בשנים נחווה תהליך רציף  – : שלב הזינוק4-10שנים  
 של צמיחה מכלילה וקפיצת מדרגה. 

 : אבחון, חזוניות ומועדון קפיצת מדרגה1שנה 

ן איכותני וכמותני נועד ליצור 'נקודת ייחוס', כלי לקבלת החלטות ולגיטימציה לתהליך אבחו .78
  ברמה המקומית כלהלן:

הגדרת המשתנים הרלבנטיים למדידה ומדידתם בנקודת התחלת  –הערכה כמותנית  
בסיס נתוני למ"ס )הכנסה לנפש, חינוך, בריאות, -המהלך כגון הערכת איכות החיים על

 וכד'(, רמת פריון ותעסוקתיות, והערכת ההון האנושי המקומי;  ביטחון אישי,

בסיס ראיונות עם ההנהגה והיזמים המקומיים ומפגשים -בעיקר על הערכה איכותנית 
רחבים יותר של שיח עם האוכלוסייה )מדובר בכמה עשרות ראיונות לכל עיר או אזור(. 

ייחודיים, ה יםנטלהנכסים וההמטרה העיקרית של הראיונות היא הגדרת החזון, זיהוי 
וזיהוי האליטה המשרתת, היזמים ומוסדות העוגן  ,זיהוי המיזמים האסטרטגיים

  .המקומיים
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מטרת מאמצי ההערכה היא זיהוי 'נקודת הייחוס' של התחלת תהליך קפיצת המדרגה כדי 
נתונים על  מבוססהשניתן יהיה להעריך התקדמות יצירת כלי לשיח וקבלת החלטות 

 ות. ועובד

מדרגה המועדון קפיצת  –הקמת מועדון קפיצת מדרגה מקומי )קהילתי, עירוני או אזורי(  .79
הוא מסגרת שבה מתכנסים מדי תקופה המנהיגות האזרחית, הנבחרת והמקצועית שרואה 

 עצמה רתומה ומחויבת למימוש חזון קפיצת המדרגה. 

עדכונו בתהליך משתף השגה ו-יסוד החזוניות קורא לגיבוש חזון מקומי שאפתני ובר .80
שמבטיח ומאפשר את 'הארכת הייצול' כמפורט לעיל. תהליך זה צריך להתרחש בשנה 

 הראשונה ומרכיביו העיקריים הם:

בעל ממדים איכותנים וכמותיים. לדוגמה, בעיר צפת  70השגה-הגדרת יעד שאפתני ובר 
ביה החזון שהוגדר היה: "צפת תבצע קפיצת מדרגה באיכות החיים של כלל תוש

בדירוג הכלכלי חברתי של הלמ"ס, ותהפוך  6לקבוצה  3שתתבטא בעליה מקבוצה 
 ;"ת הגליל המזרחי ואתר מורשת עולמילהיות ביר

שסביבם ניתן לבנות אסטרטגיית  זיהוי הנכסים והנטלים המקומיים הייחודיים 
 כלכלי;-פיתוח ייחודית, מקומית וגלובלית ולטפח אשכול חברתי

בתי הספר ומוסדות חינוך, מוסדות  – העוגן לקפיצת המדרגה זיהוי מערך מוסדות 
 כלכלי;  -שיהוו את הבסיס לזינוק החברתי –התרבות, מרכזי עסקים, מתנסי"ם וכד' 

על בסיס מערך המוסדות, זאת מלחמה או אסון טבע  כגון,לחירום עיצוב ההיערכות  
 71;ומשקי בית ותהעמותות, העסקים והקהילות המקומי

שיכולים להזניק את האזור מים האסטרטגיים הרגילים והייחודיים זיהוי המיז 
קיימא ומכלילה בתחום פיתוח התשתיות, מערכות -לתקופה של צמיחה, מהירה, בת

   ;היחסים האסטרטגיות, פיתוח ידע, מיתוג וכד'

'מח  72כגון 'קרן קהילתית',הגדרת מוסדות הליבה הנדרשים למימוש קפיצת המדרגה  
 ת אסטרטגיות ברשות המקומית או אגודת ידידים. יחידו ',מרכזי

 רב פרויקט הינו שינוי מחולל פרויקט – באזור 'שינוי ימחוללרתימת 'מיזמים  
מקומי  אפקט ליצור שנועדרוב בהחלטת ממשלה ובמימון ממשלתי, -פי-, עלמערכתי

ו החזון צריך להצביע על האופן שב. של שיפור באיכות החיים וברמת החיים משמעותי
ומקדם את מימוש החזון במרחב  ,המקומיבמרחב השינוי נשזר -מחולל-המיזם

  73המקומי בקהילות, בעיר או באזור.

לדוגמה, הפקולטה לרפואה בצפת היא מיזם מחולל שינוי שפותח במימון ממשלת 
ישראל והקהילה הפילנתרופית. בפקולטה מתקיים 'מיזם רפאל' שעוסק בפיתוח גישות 

                                                 
 בעולם גדולות ערים מול אל להתחרות יוכל לא כי הבין, פנלוסה אנריקומר  ,בוגוטה עיריית ראשלפני כעשור    70

מקומיים. עמידה ביעדים  הצלחה סיפורי ליצירת שתוביל ריאלים יעדים מערכת גיבש, כן על. המערבי
 העצמאיים והייחודיים גרמו לכך שבוגוטה מוכרת היום כעיר שעברה שינוי יסודי ומשמעותי. 

 (;כאןי /)לקריאה, לחצ קווים מנחים להטמעת 'תרבות של מוכנות' בעמותות חיוניות  71

 (;כאןי /קווים מנחים להטמעת 'תרובת של מוכנות' בתאגידים עסקיים )לקריאה, לחצ

  (.כאןי /וים מנחים להטמעת 'תרבות של מוכנות' במוסדות להשכלה גבוהה )לקריאה, לחצקו
 שוטפת הכנסה לספק מנת על סולארית אנרגיה לוחות להקמת פעלו הכרמל בטירת הקהילתית בקרן לדוגמא כך   72

קייה, אנרגיה נ. ענבר הורביץ ואמיר פז פוקס, "ממשלה מענקי או תרומות בכספי תלויה שאינה, הקרן לותלפעי
  .20.2.2011", העוקץ, עסק מלוכלך

 פועלות וערד אופקים, דימונה, שבע באר כגון באזור רבות ערים, בנגב דים"הבה עיר מבניית כתוצאה למשל כך . 73
 והרחבת החינוך מערכת, סים"המתנ מערך שיפור, חדשות מגורים שכונות בניית באמצעות חלקן את למצות
 .9.8.09", מאת אורי חודי, כלכליסט,ערי הדרום מתכוננות לעיר הבה"דים."הפנאי שעות פעילות

http://lsecities.net/media/objects/articles/politics-power-cities/en-gb/
http://reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=3972
http://reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=3972
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3956
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3956
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3971
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3971
http://www.haokets.org/2011/02/20/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%A1%D7%A7-%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%9A/
http://www.haokets.org/2011/02/20/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%A1%D7%A7-%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%9A/
http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3344244,00.html
http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3344244,00.html
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ריאות בגליל מתוך הבנה של אתגרי האזור הייחודיים בתחום חדשות לקידום הב
 74הבריאות.

חשוב לציין שהחזון צריך להתייחס למרחב גיאוגרפי כמו לעיר או לאזור כולו, אבל לא למוסד 
לדוגמה: חזון צפת מתייחס לעתיד העיר כולה, ולא רק ליעדי העירייה,  וזאת על  כזה או אחר.

  '.יצולקנים בעיר ולשמש ל'הארכת הלל השחמנת שיהיה רלוונטי לכ

 : הארכת היצול והיערכות לקפיצת מדרגה2-3שנים 

שרותמים את האליטה היערכות לקפיצת מדרגה מחייבת מספר מהלכים תשתיתיים  .81
על שלל  –המשרתת העסקית, המקצועית והאזרחית. בסוף שלב זה המרחב המקומי 

אמור להיות ערוך לקפיצת  –העסקי מוסדותיו הנבחרים, המקצועיים, הממונים והמגזר 
 מדרגה )לפירוט, ראו חלק רביעי: כלים לקידום קפיצת מדרגה ונספח ל'תווך בסיסי'(.  

הכוונה היא להפצה, הטמעה ועדכון החזון המקומי לכלל קידום שיח מקומי של חזוניות:  .82
לבו כדי לש ,רלוונטית ולכלל האוכלוסייההאזרחית ההמוסדות הקהילתיים, למנהיגות 

בתוכניות העבודה של המחלקות השונות ברשויות המקומיות והאזוריות, להניע מיזמים 
  אסטרטגיים, לרתום את הממשלה ולגייס את האליטה המשרתת.

 היא הדבר משמעות –לאור החזון  הארכת היצול באמצעות רתימת המוסדות הקהילתיים .83
רום לקפיצת המדרגה עליהם לת, השגרתי של המוסדות הקהילתיים לתפקידם שמעבר

התושבים ולמיצוי  של חברתיהאנושי והההון הכלכלי,  ולצמיחה המכלילה תוך שיפור
  הפוטנציאל המקומי הייחודי באמצעות מיזמים, תכניות או אירועים ייעודיים.

כלכלי של הנכסים או הנטלים הייחודיים -עיצוב תכנית אסטרטגית לאישכול חברתי .84
-של-הייחודי ומכוונת להבטיח את קיומה וטיפוחה של רשת שמבוססת על הסיפור המקומי

קטנות סביב הנכס או הנטל הייחודיים. לכל נכס או נטל ייחודי נדרשת תכנית -יחידות
  אסטרטגית ייעודית. 

בשלב זה יש לארגן מחדש את  –רתימת הרשויות המקומיות וארגונן לקפיצת המדרגה  .85
תכניות העבודה שלהן רתומות למימוש החזון, הרשויות המקומיות על כל מחלקותיהן כך ש

מעבר למענה המתחייב לצרכים השוטפים. בהקשר זה, יש חשיבות רבה במיוחד למחלקות 
כן, לעיתים לאור זיהוי הנכסים או הנטלים יש -הנדסה, החינוך והרווחה. כמוהתכנון, ה

ויות לחזון לפתוח יחידות חדשות או לשנות יחידות קיימות כדי להתאים את מבנה הרש
  ולאסטרטגיה.

בשלב זה יש להתחיל לקדם  – קידום מיזמים אסטרטגיים שחיוניים לקפיצת המדרגה .86
מיזמים אסטרטגיים שחיוניים למימוש החזון באמצעות קידום החלטות ממשלה, גיוס 

 כספים פילנתרופיים או יצירת שותפויות אסטרטגיות. 

לזהות את היזמים הייחודיים שמיזמיהם בשלב זה יש  – טיפוח מערך היזמים הייחודיים .87
נובעים מהנכסים או הנטלים הייחודיים, לחבר ביניהם, לקשר אותם לפלטפורמות 
הקהילתיות, לשלבם בתכניות האישכול ולסייע להם באמצעים כספיים ואחרים. לדוגמה, 

הוא מיזם ללא כוונת רווח שנועד לפתור כשל שוק בתחום התיירות  75אתר אוצרות הגליל
באזור )בעלי צימרים, מסעדות יזמי התיירות החווייתית בגליל המערבי באמצעות הכשרת 

  יצירת תקינה של איכות.בוחשיפתם לציבור הרחב בעלות נמוכה וכו(, 

 : קפיצת מדרגה / קצירת פירות לצד זריעה מתמדת4-10שנים 

 שלב זה של קפיצת המדרגה מאופיין בשילוב בין שני תהליכים: .88

בדמות עלייה ברמת החיים ובאיכות  גש ומתוקף של צמיחה מכלילהתהליך מור 
המרחב הציבורי, שיפור באווירה, שינוי בשיח, הגירה איכותית וחיובית וכד'. תהליך 

                                                 
 .כאן להרחבה על פרויקט רפאל לחצ/י   74
 .כאן ל לחצ/ילאתר אוצרות הגלי  75

http://medicine.biu.ac.il/node/933
http://medicine.biu.ac.il/node/933
http://www.ozrothagalil.org.il/
http://www.ozrothagalil.org.il/
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זה מתרחש בזכות פעולתם העקבית והממוקדת של מוסדות ייעודיים של קפיצת 
הילתיים והאליטה , 'מועדון קפיצת מדרגה', המוסדות הק'המדרגה כמו 'המח המרכזי

 ;המשרתת

באמצעות לימוד תהליך מתמיד ומאתגר של השקעה בפיתוח הרמה המקומית  
מתמשך, הערכת מצב וקבלת החלטות, ניסויים ורתימת המנהיגות המקומית להמשך 

  .קפיצת המדרגה

 עיקרי התהליכים בפרק זמן זה הם:  .89

ה המשרתת האליט ורתימתתהליך מתמיד של הערכת מצב, עדכון האסטרטגיה  
 המקצועית והמתנדבת; 

 קידום מיזמים אסטרטגיים ממשלתיים ומקומיים ברוח החזון המתעדכן;  

הייחודיים ופיתוח יכולות  יםפיתוח האשכולות הייחודיים סביב הנכסים והנטל 
לדוגמה, מיזם אוצרות הגליל שפועל בגליל התחרות שלהם בסביבה הגלובאלית. 

רים באזור מגיע לבשלות שמאפשרת לו לשווק את הזעייזמי התיירות המערבי מול 
 האזור לתיירים בכל העולם; 

באמצעות תכניות  רתימת הפלטפורמות הקהילתיות לקפיצת המדרגה ורישותן 
לדוגמה: מנהלי מוסדות החינוך וגופי  '.ופעילויות חדשות, קיום פורומים משותפים וכד

ניות חינוך ייחודיות סביב הנכס החינוך המקומיים בעיר צפת נפגשים לצורך יצירת תכ
הייחודי של צפת בתחום הרוחניות היהודית ולצורך הטמעתן במערכת החינוך 

 המקומית; 

מהממשלה, ממשקיעים עסקיים ומתורמים כסף ייעודי מגויס לטובת קפיצת המדרגה  
 פילנתרופיים להשקעה במנועי הזינוק ובאשכול הנכסים הייחודיים. 

בשלב זה, תהליך קפיצת המדרגה  – חה שהוא מתוקף עובדתיתהתגבשות סיפור של הצל .90
המקומית הופך לסיפור של העיר או האזור שניתן לתקף אותו מבחינה עובדתית, ובאמצעות 

 סיפור זה להמשיך ולקדם את קפיצת המדרגה. 

 סוף שלושת השלביםתמונת מצב ב
רגה וצמיחה מכלילה, בשלב זה העיר או האזור נמצאים במסלול יציב וקבוע של קפיצת מד .91

 שבא לידי ביטוי בדברים הבאים:המונעת מבסיס כלכלי, עסקי, חברתי ומנהיגותי רחב, 

 ; זינוק באיכות החיים, בתעסוקתיות ובפריון עבור כלל האוכלוסייה 

כלכלי תוסס -ידי אשכול חברתי-שמונעים על מנועי צמיחה ופיתוח ייחודיים וחזקים 
 בסיס , קרי ממגוון עסקים ומוסדות אזרחיים, ועל'ותשמאורגן כ'רשת של יחידות קטנ

 ביקוש עולמי מתרחב; 

, חודייםלקפיצת המדרגה ולמיצוי הנכסים הימערך המוסדות הקהילתיים רתום  
 ומשמש ככתובות להעשרת תמהיל ההון של האוכלוסייה; 

בזכות נכסיהם הייחודיים  האזור או העיר ממותגים בצורה ייחודית בישראל ובעולם 
צפת אמורה להיות מזוהה עם הרוחניות צת המדרגה שהם חווים. כך, לדוגמה, וקפי

אלטו מזוהה עם חדשנות  -היהודית, והגליל המערבי עם הנדסה וחומרה כפי שפאלו
 טכנולוגית; 

ברשויות המקומיות ובקרב  מתקיים תהליך מתמיד של קידום קפיצת המדרגה 
 האליטה המשרתת; 

ייה בעלת הון אנושי רב ורלוונטי לנכסים הייחודיים ושיבה של אוכלוסהגירה חיובית  
 של תושבי המקום שעזבו בעבר.
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 : כלי הערכה ומדידה 4 פרק
קיימים בעולם מספר כלים מובילים שתכליתם למדוד ולהעריך איכות חיים. העיקריים  .92

 שבהם הם:

  76;(UN Human Development Indexמדד הפיתוח האנושי של האו"ם ) 

  77;(UN Habitat City Prosperity Initiative)גשוג העירוני של האו"ם מיזם הש 

מדד החיים המשופרים של ארגון המדינות המפותחות שבוחן מדינות וגם אזורים  
Being)-(OECD Better Life Index, OECD Regional Well;78   

 79.(The Canadian Index of WellBeing)המדד הקנדי לאיכות חיים  

של  שוניםבשל שתי סיבות עיקריות: בחינת היבטים נחשבים למתקדמים ביותר,  כלים אלו .93
כלכליים )חברה, ממשל, סביבה וכו'( לצד התמקדות -איכות חיים לבד מאינדיקטורים מאקרו

במשתנים איכותנים וסובייקטיבים לצד מדדים כמותיים אובייקטיבים )למשל תחושת 
 ביטחון אישי, חוסן קהילתי וכו'(.

 ועל כן היה צורך לפתח אחד כזה. –, אין בנמצא מדד שמסוגל להעריך קפיצת מדרגה אולם .94
 להלן הבדלי הגישה העיקריים בין המדדים הנפוצים כיום לבין המדד לקפיצת מדרגה:

 : ההבדל בין מדדי קפיצת מדרגה למדדים נפוצים2טבלה 

 קפיצת מדרגה איכות חיים תכונות המדד

אינדיקטורים 
 כלכליים/חברתיים/סביבתיים

 צמיחה מואצת :דוגמא GDP -עליה/ירידה ב :דוגמא

ה'מתערב' בלבד. מלמעלה  מי עושה שימוש במדד?
 למטה.

דוג': רה"מ, ראש העיר, גופי 
 .תכנון

כל קבוצת אנשים שרואה 
עצמה כקבוצת מנהיגות 
מקומית השואפת לחולל שינוי, 

 סיסטם.-מכל מקום באקו

: ועד שכונה, מרכז מאדוג
צעירים, רשות מקומית, אשכול 

 .אזורי

ציון  –תמונת מצב 'סטילס'  מה המדד בעצם מראה לנו?
משוקלל של המדינה, העיר או 

 .האזור ע"פ מדד מסוים

שיעור הצבעה בבחירות  :דוגמא
שנים )כמדד  5היום ובעוד 

 .למעורבות אזרחית(

מדידה  –תמונת מצב ב'וידאו' 
בציר  המציאותשל השתנות 

 שזוהה כנטל או נכס מקומי: 

מדידית ציר הנטל של : מאוגד
. אמון נמוך בשלטון המקומי

לול מכ תפריסלשם כך, נדרשת 
מדדים ואינדקטורים בזמן 

(T=0:כגון )  ,רמת שחיתות
הצבעה בבחירות לשלטון 
המקומי, מעורבות בוועדי 

ות ציבוריות הורים ובהנהל

                                                 
 (.2014) דו"ח הפיתוח האנושיו ;הסבר כללי –ר' מדד הפיתוח האנושי של האו"ם  76
 UN Habitat –World Urban Campaign  (2012.), סל כלים -מיזם השגשוג העירוני ר'  77
 )רמת האזור(, ארגון המדינות המפותחות ומדד החיים המשופרים)רמת המדינה(,  ריםמדד החיים המשופר'  78

((OECD. 
 pplied Health SciencesFaculty of A (2011.), אוניברסיטת ווטרלו, המדד הקנדי לאיכות חייםר'  79

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
http://hdr.undp.org/en/2014-report/download
http://hdr.undp.org/en/2014-report/download
http://www.worldurbancampaign.org/wp-content/uploads/2014/05/CPI-CC-Toolkit-email.pdf
http://www.oecdbetterlifeindex.org/
http://www.oecdregionalwellbeing.org/
http://www.oecdregionalwellbeing.org/
https://uwaterloo.ca/canadian-index-wellbeing/
https://uwaterloo.ca/canadian-index-wellbeing/
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מעקב במתנ"ס, רמת שקיפות, 
 ., וכו'ציבורי אחרי המדדים

עד כמה המדד משקף את 
 המציאות המקומית שלי?

האינדיקטורים גנרים: מודדים 
את אותו הדבר במקומות 

ערים שונות( ואת  20שונים )
אותו הדבר ברמות השונות 

 )שכונה, עיר, אזור(.

דוג': שיעור המועסקים בוינה 
 או בבודפשט.

האינדיקטורים מותאמים 
ל'חבילת  להקשר: מעבר

הבסיס', לכל רמה )שכונה, עיר 
ואזור( אינדיקטורים יחודיים 
משלה. בנוסף, האינדיקטורים 
מותאמים יחודית למציאות 

 המקומית.

דוג': מספר השחקנים מרשויות 
בפרוייקט  יםהחבר שונות
מספר התושבים בעיר  ;אזורי

צפת הנהנים ותורמים  לפירות 
 הצמיחה של העיר העתיקה.

 

הקושרת בין פעילות,  Logical Framework80 -יצת מדרגה נשען על גישת ההמדד לקפ .95
מעה טהגישה זו חיונית עבור כל מי שעוסק בעיצוב, ניהול,  תפוקות, תוצאות ואפקטים.

והערכה של פרוייקטים המבקשים לחולל שינוי חברתי במשרדי ממשלה, רשויות מקומיות, 
 תשומות ספציפיותגישה זו מסייעת למדוד ממשלתיים, חברות יעוץ ועוד. -ארגונים חוץ

שהושקעו בפעילות מסוימת )למשל, מספר עובדים או שעות עבודה( ולקשור בין תשומות אלה 
להלן  שהתרחש בעיר, אזור או שכונה מסוימים כעבור חודשים או שנים. האפקט הכללילבין 

 81ה.טבלה לדוגמה המדגימה את יחסי הגומלין בין החלקים השונים של הגיש

 :המדד לקפיצת מדרגה מקומית משכלל גישה זו בכך שהוא יוצר מספר הבחנות חשובות .96

מחקרים מראים כי זמן משוער של  – הבחנה בין טווח קצר, בינוני וארוך של השפעה 
שנים. במהלך השנים הראשונות, ניתן למדוד  10-תהליך קפיצת מדרגה אורך כ

. סביר להניח ששינוי (Outcomes)וצאות ואף ת (Outputs), תפוקות (Inputs)תשומות 
-כלכלי ברמת האפקט )למשל, הגירה חיובית לאזור או זינוק במדדים סוציו-חברתי

אקונומים( לא נראה לפני השנה השביעית ואף למעלה מכך. לכן, יש חשיבות מאוד 
כדי שיהיה אפשר לעמוד  ,גדולה לניטור מתמיד של התשומות, התפוקות והתוצאות

 דבר על טיב הקשר בינן לבין האפקט שהתקבל. בסופו של

כאשר ניגשים למדוד את האפקטיביות היחסית  – הבחנה בין השפעה חיובית ושלילית 
של פעולה מסוימת, חשוב גם לזכור כי לפעולה זו עלולה להיות השפעה שלילית. למשל, 

אך  ,ויםכמות רבה יותר של תיירות נכנסת עשויה לייצר הכנסות רבות יותר באזור מס
 גם יותר זיהום אויר ועומס בכבישים.

לבין אינדיקטורים )נתונים כמותיים(  הבחנה בין אינדיקטורים אובייקטיבים 
בשנים האחרונות, השימוש במשתנים  – )נתונים איכותנים סובייקטיבים

שבתחושה  סובייקטיבים צבר תאוצה ככל שיותר חוקרים זיהו את החשיבות שמאחורי
ותר לציין שחשיבות המשתנים האובייקטיבים ימ ל איכות חיים.סובייקטיבית ש

נותרה בעינה כאשר שני סוגי משתנים אלה משלימים זה את זה ויוצרים יחד תמונה 
שלמה. כך למשל, חשוב לדעת אם מצד אחד הנתונים האובייקטיבים מראים כי בעיר 

 ווקא ירדה.מסוימת רמת הפשיעה ירדה אך תחושת הביטחון האישי של התושבים ד

                                                 
, המשרד לאינטגרציה של האיחוד האירופי וממשלת סרביה )מהדורה Logical Framework –מדריך לגישת ה   80

סוכנות הסיוע הבינלאומית  – USAID, 1.0, גרסה Technical Note, The Logical Framework. 2011שניה(, 
 .(2012)של ארה"ב 

 ת, שיתופים לקידום החברה האזרחיבניית מודל לוגי לתוכנית/פרויקט –כלי טל כהנא,   81

http://www.evropa.gov.rs/Evropa/ShowDocument.aspx?Type=Home&Id=525
http://usaidprojectstarter.org/sites/default/files/resources/pdfs/Logical%20Framework%20Technical%20Note_FINAL_Dec_2012.pdf
http://www.sheatufim.org.il/multimedia/upl_doc/doc_011210_10426.pdf
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חלק מהאפקטים  – הבחנה בין השפעה על משקי בית לבין השפעה על מוסדות 
בשעה שאפקטים אחרים מתאימים  –קשורים יותר למשקי בית, כגון רמת הכנסה 

 יותר למוסדות, כגון גודל התקציב או כמות שיתופי הפעולה עם מוסדות אחרים.

 The Weight Loss Cityהומה סיטי, ארה"ב: המקרה של אוקל: 4תיבה 

עירוני, שבו עשרות  דיאטה השלים ראש עירית אוקלהומה סיטי, מיק קורנט,  מבצע 2013בשנת 
אלף קילוגרמים( על פני  450-אלפים מתושבי אוקלהומה סיטי ירדו במצטבר מיליון פאונד )יותר מ

 שנים. איך זה קרה? 4תקופה של 

עיר כי עירו מדורגת באמצע ברשימת הערים השמנות בארה"ב: עיר כמעט גילה ראש ה 2004בשנת 
אוקלהומה  –מנות  7נטולת מדרכות, המתוכננת לכלי רכב ובעלת תרבות מקומית של סעודות בנות 

 סיטי שמנה ולא במקרה.

אליו  thiscityisgoingonadiet.comהוא פצח בקמפיין הרזיה עירוני: הוקם אתר אינטרנט בשם 
נרשמו עשרות אלפי אנשים שהזינו את המשקל שלהם לאורך זמן. העיריה עודדה עסקים וארגונים 

 ;חברות מקומיות הציעו לעובדים שלהן מסגרות תמיכה לירידה במשקל מקומיים להשתתף במבצע:
בתי הספר הוציאו את האוכל  ;יצאו במבצעי הנחותמועדוני כושר  ;כנסיות בעיר פתחו קבוצות ריצה

 המטוגן מהקפיטריות, ועוד.

הופעלה רפורמה בתשתיות העירוניות, שכללה: בניית מרכזי ספורט, הכשרת הנהר  2007בשנת 
להולכי   המקומי לתחרויות חתירה, סלילת שבילי אופניים, ובניית מאות קילומטרים של מדרכות

 82 רגל.

את נושא השמנת ילדים לעיסוק המרכזי שלה, ואף הזמינה את קורנט לשבת מישל אובמה הפכה 
מאז, ראש העיר נבחר לקדנציה שלישית, הוזמן לתת  .איתה ועם הנשיא בנאום השנתי שלו לאומה

, וניתן לראות כי אוקלהומה סיטי מטפסת בעקביות במדדי בריאות שונים TED83הרצאה באתר 
 ומשמשת דוגמה לערים אחרות.

זו משקפת את היגיון המדד לקפיצת מדרגה מקומית דרך הדוגמה של קמפיין ההרזיה  טבלה .97
 ת הן תוצאה של השפעה ישירה של הקמפייןוסגרוממההשפעות הבאוקלהומה סיטי. 

הלא ההשפעות )למשל, כנסיות הפותחות קבוצות ריצה כתוצאה מעידוד של העיריה(. 
, ולא ניתן לייחס אותן ישירות אליו ןת הן תוצאה של השפעה עקיפה של הקמפייוסגרמומ

 )למשל, ירידה בשיעורי התחלואה כתוצאה מהשמנת יתר בארה"ב(. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .16.1.2014. גלובס, שנים בעיר השמנה בארה"ב 4-ק"ג ב 450,000כך השילו ורד קלנר,  82

 .o-https://www.youtube.com/watch?v=6YKi7jOgA ,2.7.2013ראו הרצאתו של מיק קורנט:  83

http://www.thiscityisgoingonadiet.com/
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000909587
https://www.youtube.com/watch?v=6YKi7jOgA-o
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מדד קפיצת מדרגה מקומית

משקי בית

מוסדות

השפעה 
שלילית

השפעה 
טווח קצרחיובית

טווח בינוני

טווח ארוך

ב "ארה, אימפקט קמפיין הרזיה באוקלהומה סיטי: מקרה בוחן
2007-2014

אובייקטיבי

אובייקטיביסובייקטיבי

אובייקטיבי

אובייקטיבי סובייקטיבי

סובייקטיבי

סובייקטיבי

עשרות אלפי תושבים יורדים 

 אלף 450-במצטבר יותר מ
ג"ק

תקריב ' ר
בעמוד הבא

אתר ייעודי 
thiscityisgoingonadiet.com 

 אלף נרשמים47מושך 

חלק מהתושבים חשים בושה 
או התנגדות לנוכח הקמפיין/ו

ראש העיר מעביר תכנית 

לרפורמה בתשתיות 

בניית מרכזי : העירוניות

הכשרת הנהר , ספורט

, המקומי לתחרויות חתירה

בנייה , סלילת שבילי אופניים
מסיבית של מדרכות חדשות 

הקמפיין מקבל הכרה 

ראש העיר מוזמן , לאומית
לנאום השנתי של אובמה

מסעדות מזון מהיר מדווחות 
על ירידה בהכנסות

שיעורי ההשמנה והתחלואה 
ב יורדים"בארה

חלק מהתושבים חשים בושה 
או התנגדות לנוכח הקמפיין/ו

ראש העיר נבחר לקדנציה 

מקבל הזמנה לתת . שלישית
TEDהרצאה ב 

 : מדד קפיצת מדרגה מקומית1תרשים 
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חיובי

מוסדות

סובייקטיבי

אובייקטיבי

חברות מקומיות מציעות 

לעובדים שלהן מסגרות 
תמיכה לירידה במשקל

מועדוני כושר יוצאים במבצעי 
הנחות

טווח קצר טווח בינוני טווח ארוך

רביע ימני עליון

כנסיות בעיר פותחות 

קבוצות ריצה

בתי הספר מוציאים  את האוכל 
המטוגן מהקפיטריות

 סניפי טאקו בל בעיר 45

יותר ' רזים'מפרסמים חלקים 
בתפריט

מדד קפיצת מדרגה מקומית
ב "ארה, אימפקט קמפיין הרזיה באוקלהומה סיטי: מקרה בוחן

2007-2014

מישל אובמה מפתחת את 
 הנלחמת  !Let’s Moveתכנית 

בהשמנה בקרב ילדים

 אלף בתי 22 מיליון ילדים ב 9

ב נהנים "ספר ברחבי ארה
"בוקר בריאה. א"מתוכנית 

 אלף מרכזים לטיפול בילד 15

ב מחויבים ללמד "ברחבי ארה
אורח חיים בריא

תלמידים מדווחים שארוחות 

הצהרים החדשות לא טעימות 
להם ומסרבים לאכול

 מדרג Men’s Fitnessמגזין 

 ברמת 23את אוקלהומה סיטי 

סיפור "מגדיר אותה כ, כושר
הגדול של המגזין" ההצלחה

 המשך –: מדד קפיצת  מדרגה מקומית 2תרשים 

 

 

 

 ,רגה מקומית הוא כלי שתכליתו לסייע לכל קבוצת מנהיגותלסיכום, המדד לקפיצת מד .98
בבסיס למדוד ולנטר את השפעתה.  ,המבקשת לחולל שינוי חברתי בעל היבטים מרובים

הנהוגה בקרב ממשלות וארגונים בינלאומים  Logical Frameworkגישת ה  נמצאת הכלי
ולתרום  ,רית הקלאסיתרבים. כלי זה עבר מספר התאמות שנועדו לשכלל את המדידה הלינא

מימדית יותר של שינויים חברתיים בקבועי זמן ארוכים. נוסף על כך, -לראיה מערכתית ורב
המדד לקפיצת מדרגה מקומית שם דגש על מדדים המזוהים עם קפיצת מדרגה, להבדיל 

 .דדים המוגבלים לאיכות חיים בלבדממ
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 84טבלת הערכה ומדידה: 3טבלה 

 הערות אפקט תוצאה תפוקה פעילות תשומה שלב זמן

והערכת   ניתוח 1שנה 
  מצב

אליטה משרתת ראיונות עם  אנשים 3-4צוות של 
 + תמונת מצב עובדתית

נקודת המוצא  דו"ח על
פיצת ועל המוכנות לק

 המדרגה

הבנה משותפת של נקודת 
המוצא ויצירת נקודת 

 יחוס

ערכה יש לפתח כלים לה   יכולת לגבש חזון
פיצת כמותית של מצב ק

 המדרגה

יונות, כנסים וסמינרים רא חזון וחזוניות
  אסטרטגיים

פיצת מסמך חזון לק
עם עקרונות  מדרגה

 תלפעולה לפי מפרט ראּו

הבנה משותפת של החזון 
והאסטרטגיה בקרב 

 הקהילה

פיצת יכולת לקדם ק
ידי -מקומית עלמדרגה 

  האליטה המשרתת

 חזון לפי המבנה שפותח
 תבמכון ראּו

 שנים 
2-3 :

הארכת 
 היצול

רתימת הפלטפו' 
 הקהילה

חברי צוות ייעודי  4-5
שעוסקים בקידום 

מקומית מדרגה  קפיצת
+  זמן של מנהיגות 

 מקומית

עבודה עם מנהיגי 
הפלטפורמות לרתימתם 

  קפיצת המדרגהל

מסמכי 'תווך בסיסי' לכל 
 המוסדות הרלוונטיים

מוסדות מקומיים 
 צת מדרגהפירתומים לק

 ולצמיחה מכלילה

מרחב קהילתי שמוכוון 
ולצמיחה  קפיצת מדרגהל

 מכלילה

' דגש על 'מוסדות העוגן
 הגדולים

אשכול נכסים 
 ייחודים

הכנת תכניות פיתוח ופעולה 
 ןלאור

תכניות פיתוח עבור כל 
 נכס / נטל ייחודי

רשת של מוסדות ועסקים 
 סביב הנכס / נטל הייחודי

יחה הנעתם של מנועי צמ
  ייחודיים ומכלילים

אישכול סביב נכסים 
ייחודיים שרלוונטים 

 למגמות עולמיות

הצגת החזון לציבור   חזוניות
ולאליטה המשרתת ועדכונו 

 במידת הצורך

יותר אנשים שרתומים  חזון מעודכן ומופץ
 לחזון

חזון שמניע אנשים 
 לפעולה

 

רשויות 
 מקומיות

רשויות עבודה עם ארגוני ה
העבודה  ניתתכ להתאמת

 לחזון

תכניות עבודה ותקציבים 
 מעודכנים לפי החזון 

המערך המוניציפאלי 
 פיצת מדרגהמאורגן לק

 ורתום לחזון 

הרשויות המקומיות 
הופכות למנוע של צמיחה 

 מכלילה

 

איתור היזמים הייחודיים,  יזמים ייחודיים
 רישותם, הכשרתם וכד'

מיזמים תכנית לפיתוח ה
ולות הייחודיים ופע

 לאורה

מערך יזמים ייחודים 
שמקבל משאבים ורתום 

 פיצת מדרגהלק

שכבה יצירתית שמובילה 
 קפיצת המדרגהאת 

המיזמים יכולים להגיע 
כולל  ,מכל המגזרים

 מהרשויות. 

 רטגיםים אסטזמקידום מי מיזמים אסטר'
 שמופיעים בחזון 

'תכניות עסקיות' 
למיזמים האסט' לפי סדר 

 עדיפויות

חיצוניים  שחקנים
  שפועלים למימוש החזון

תנועה לכיוון קפיצת 
  מדרגה

יוזמות אסטרטגיות 
 שזוהו בחזון

 שנים
 4-10 

מעגל יציב של 
 צמיחה מכלילה

צוות מקומי ייעודי עם 
תשומות של מנהיגות 

 מקומית 

תהליך מתמיד של עדכון 
החזון, רתימת האליטה 

 המשרתת ומדידה והערכה

חות תקופתיים "דו
מצב + חזון  תלהערכ

  ואסטרטגיה מתעדכנים

אליטה משרתת רתומה 
 פיצת מדרגהלתהליך ק

סיפור של זינוק + עליה 
מתמדת באיכות החיים / 

 צמיחה מכלילה

תקופה של קצירת פירות 
 לצד זריעה מתמדת

                                                 
 מיועד למנהיג/קבוצת המנהיגות  84
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 : כלים לקידום קפיצת מדרגה5פרק 

מדרגה: עקרונות חלק זה מהווה 'ארגז כלים' לשחקנים ולתהליכים שמקדמים את קפיצת ה
עקרונות פעולה למוסדות קהילתיים; אסטרטגיה לקידום אשכול פעולה לכתיבת חזון עירוני; 

כלכלי חברתי; קווים מנחים לרשות מקומית; עקרונות פעולה לקידום יזמות ייחודית 
 ו'מיבחנת המיזמים'.

 כתיבת חזון עירוני

חזון  – ' לרתימת השחקנים'יצול הווהמשחזון כאמור, קפיצת מדרגה תתרחש באמצעות 
וכלי לקידום  ומהווה מצפן ,סביב מטרה משותפת בעיר או באיזורשרותם את כל השחקנים 

 תהליכי קפיצת המדרגה. להלן עקרונות מנחים לכתיבת חזון עירוני:

חזון שמוביל את העיר או האיזור קדימה לעבר  – השגההצבת חזון שאפתני אך בר  .99
 ,הקצר בטווח כבר משמעותיות חיוביות השפעותדם מטרות רחוקות, ובמקביל מק

 .ענייןה בעלי כל של ורתימה מחוייבות ליצור מנת על וזאת

 והנכסים על החזון, כמצע לפעולה, לזהות את הנטלים – מקומייםנטלים ונכסים זיהוי  .100
 מענים יחודיים ומותאמים להקשר המקומי.  המקומיים, ומתוכם להתוות דרך ליצירת

כך למשל בתי  –המרכזיים ורתימתם לקפיצת המדרגה קהילתיים הדות מוסה זיהוי .101
הספר יכולים לשמש למגוון רחב של תפקידים בקהילה תוך שהם משרתים את כלל 

)דוגמת תחנת רדיו עירונית, או שילוב תלמידים בפעילות של עמותה  האוכלוסייה
  מקומית(.

להתוות דרך לשנים  חזון צריךה -מיזמים אסטרטגים לקפיצת המדרגהה פירוט .102
פרוייקטים שאפתניים שישפיעו השפעה מכרעת על עתידה של העיר הקרובות ולייצר 

או האיזור, ויש להם קשר הדוק עם המאפיינים המקומיים והאיזוריים שזוהו בתהליך 
  85עיצוב החזון.

 שינוי מחולל פרוייקט – והגדרת אופן החיבור אליו באזור שינוי מחולל פרויקטזיהוי  .103
: רבדים במספר האזור על משמעותי אפקט ליצור שנועד ,מערכתי רב פרויקט ינוה

 הציבורי הדהמ להנות מנת על. ותשתיות תיירות, תרבות, חינוך, תעסוקה, התיישבות
 למיצוי ולהגיע( ועוד קהל דעת, פילנתרופיה ,ממשלה כספי) פרויקט סביב שנוצר

 רלוונטים פעילות באפיקי ליוא לחבור יש, באמצעותו שינוי לחולל הפוטנציאל
  86.העיר וחזון ממלא שהוא הצרכים, הפרוייקט אופי את התואמים

, ובינהם: הקמת מועדון קפיצת מדרגה הקמת מוסדות ייעודיים לקפיצת המדרגה .104
 קהילתית יעודית לקפיצת המדרגה ועוד. קרןמקומית; מוח מרכזי; אגודת ידידים; 

זיהוי, רתימה והכשרה של עמותות,  – לחירום' להערכות רשת חוסן אזרחיתכינון ' .105
שיש להם את התשתיות והיכולות לספק מענה  מוסדות אקדמיה ותאגידים עסקיים

  87מיידי למרחב המקומי בשעת משבר.

                                                 
תן למשל, העיר העתיקה של עכו נבחרה להיות אחת מאתרי מורשת עולמית של אונסק"ו, מה שנו ,כך  85

 לעיר מעמד גלובאלי ומייצר הזדמנויות לשיתופי פעולה, פיתוח התיירות והעשרת עולם העסקים.  
, דימונה, שבע באר כגון באזורהדרום  ערי מייצר הזדמנויות רבות עבור נגבמעבר צה"ל ל ,למשל ,כך  86

וכלוסיות ולמשוך אליהם א ההזדמנויות החדשות את למצות פועלותכיום ערים אלו  .וערד אופקים
 והרחבת החינוך מערכתחיזוק , סים"המתנ מערך שיפור, מגורים שכונות בניית באמצעותחדשות 

 .9.8.09ט, ",  כלכליסערי הדרום מתכוננות לעיר הבה"דים. ר' אורי חודי, "הפנאי שעות פעילות
 . 2009 ,"רשת חוסן אזרחית: מסגרת תפיסתית לחוסן מקומי ולאומי בישראלר' "  87

http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3344244,00.html
http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3344244,00.html
http://reut-institute.org/data/uploads/Articles%20and%20Reports%20from%20other%20organizations/20091026%20-%20Civil%20Resilience%20Network%20-%20PDF%20Hebrew.pdf
http://reut-institute.org/data/uploads/Articles%20and%20Reports%20from%20other%20organizations/20091026%20-%20Civil%20Resilience%20Network%20-%20PDF%20Hebrew.pdf
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על הגורמים המובילים את  – מימוש מהיר של פירות נמוכים המנכיחים את החזון .106
תבקשים לאור החזון, פרויקטים התהליך החזוני לחתור למימוש פרויקטים מיידיים ומ

 אלו מנכיחים את החזון ומחברים בין המילים ובין השטח.

ומתוך כך לגזור את חלקם ומעורבותם  ראיית כלל תושבי העיר כ'דוברי העיר' .107
 בשלבים שונים בתהליך החזוני. 

 כאן. צ/י: חזון העיר צפת או לח4נספח  'לדוגמא, ר .108

 מוסדות קהילתיים המשמשים כפלטפורמות של הכללה

למוסדות קהילתיים יש תפקיד קריטי בשינוי מקומי: עליהם לפתח גישה מערכתית לפיתוח 
התושבים במרחב שלהם, שרלוונטית לאופי  תמהיל ההון החברתי האנושי והכלכלי של

כמו  הייחודי של הקהילה; התנהלות כזו הופכת את המוסדות לפלטפורמות של הכללה
 . שמתואר להלן

: אתגר מרכזי של מוסדות הוא לייצר רלוונטיות ותנועה של תושבים הבית של המקום .109
עצימים. תקשה לבנות רשתות ולקדם תהליכים מי המוסדבתוכם. ללא תנועה זו, 

תנועת התושבים בנויה מכך שהמוסדות יהוו בית ל'אדוות' ומוקדי עניין מקומיים, 
המתבטאים בהתארגנויות צעירים, אומנים מקומיים, אירועי דת, תנועות נוער סדנאות 

לייצר סטנדרטים אחידים ופשוטים וועוד. לצורך כך יש להנגיש את המוסד לקהילה, 
 חת חלק ולהניע פעילות קהילתית מכלילה.קהילה' לקההמאפשרים ל'נאמני 

ת יהשתתפות הציבור נעש– השתתפות ציבור בתהליכי קבלת החלטותקידום תהליך  .110
אכסניה, וירטואלית או פיזית, לדיאלוג בין מערכות  המהווה באמצעות מרחב שיתופי

השלטון, מומחים ובעלי העניין בקרב הציבור הרחב. מטרת הדיאלוג היא לשפר את 
ושיפור  ,הביצוע של המערכת השלטונית באמצעות הגדלת אמון הציבור בממסדיכולת 

 88תהליכי קבלת ההחלטות.

מקומית אזרחית  מנהיגות –העצמת המנהיגות המקומית ורתימתה לתהליכי השינוי .111
פורמאלית )דוגמת מנהל מתנ"סים או מנהלת בית ספר( ומנהיגות לא פורמאלית )דוג' 

את התשתית הקהילתית באמצעותם מזוהים צרכים מהווים  ,פעילים שכונתיים(
תהליכי שינוי. על  תפתחיםוצרים מענים יצירתיים המותאמים לצרכים, ומנמקומיים, 

מנת לבסס שכבת מנהיגות חזקה ומגוונת יש ליצור תשתית לפיתוח מנהיגות אזרחית, 
וח' , אך גם לקדם עקרונות של 'ניהול שטבאמצעות מנגנוני איתור, הכשרה וליווי

  במוסדות הקהילה.

ולעידוד  לשיפור תחושת הגאווה המקומית ,חיזוק הנרטיב סביב הנכסים הייחודיים .112
יוצרת תחושות של סולידריות, אכפתיות  גאווה מקומית .החיבור בין הקהילה לאשכול

המוסדות  89.יה ובהעצמה של קהילותיואחריות, אשר מהווים אבני יסוד בבנ
יחודי, באמצעות מערך חינוך ייקה בין הקהילה לנכס הז לייצר הקהילתיים צריכים

  .בלתי פורמאלי, הכשרות ועשייה חברתית

                                                 
צורך בשיתוף תושבים בהכרעות, היה ה קו מפרוייקט שיקום שכונותופאחד הלקחים שה ,כך למשל  88

תחושת בעלות על המרחב הציבורי  מייצרותלתושבים. פעולות אלו  מקבלת ההחלטותוהעברת חלק 
, יתהתפתחות של מנהיגות מקומ . בנוסף, שיתוף ציבור מעודדהקהילתית ומעצימות את התושבים ואת

ר'  קיימא.-לברי תוצרי תהליך השינויוהופך את זיקה ואחריות בין התושבים למרחב בו הם חיים,  מייצר
 .3.11.2009, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, תמונת מצב" -"שיקום שכונותאילן ביטון, 

העתיק את מקומו מפרברי , המהווה בית לצעירים ומתמחה בהכוונה תעסוקתית מרכז הצעירים בצפת,  89
. מעבר זה ממקם את מרכז הצעירים בלב הנכס העירוני הייחודי. מעבר זה נעשה עיר העתיקהה העיר אל

 - מתוך רצון לקשור בין עשייה חברתית, תרבותית וכלכלית של צעירים, לבין מיצוי הנכס הייחודי שלה
נוספת בצפת היא פסטיבל הקלייזמרים שנערך מדי שנה. בפסטיבל זה ישנו מקום  הקה. דוגמהעיר העתי

מיוחד לחיבור המוסדות הקהילתיים לפסטיבל: חברי תנועות הנוער מפעילים עמדות הכוונה והסבר על 
 אתרים מרכזיים; הרכבים מוזיקאלים של סטודנטים מופיעים בפינות חמד ברחבי העיר, ועוד.

http://www.reut-institute.org/data/uploads/Articles%20and%20Reports%20from%20other%20organizations/Tzfat2021Heb.pdf
http://knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02401.pdf
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רוב שיתופי הפעולה  –ליצירת מענים חדשניים בין פלטפורמות בניית שיתופי פעולה  .113
המשרתים אותו קהל יעד או בשדה ארגונים מתרחשים בין שונים המוסדות הבין 

בות או בריאות. למרות חשיבות שיתופי הפעולה הללו, מקצועי משותף כגון חינוך, תר
הוא  ,שיצור מענים חדשניים לצרכי הקהילה ,המפתח ליצירת מרחב מקומי מכליל

  90ורמות שונות אחת מן השניה.פפלטהפגשת 

מרקם האורבאני מכיל ה – יצירת מרחב שיתופי פיזי בין קבוצות אוכלוסייה שונות .114
נות שלא בהכרח מנהלות אורחות חיים משותפים. על בתוכו קהילות רבות ותרבויות שו

ם היוצרים מפגש ימנת ליצור מרקם חיים משותף וסבלני, יש לפתח מרחבים פיזי
י של כל תלהרחיב את מעגל הקשרים החבר על מנת ,אקראי בין קבוצות שונות בעיר

 91.תושב, לטפח סבלנות, לכידות וסולידריות בתוך העיר

 ,סדות שיוצרים סביבם תשתית קהילתית חזקה בשגרהמו –הערכות לשעת חירום  .115
 ,מכאן .יתפקדו בחירום באופן מיטבי בגלל יחסי האמון ומערכת הקשרים וההיכרויות

כך למשל, יחידת המתנדבים  בשעת משבר, של המוסדות גם שיש להגדיר את תפקידם
 92של המתנ"סים יכולה לתכלל חמ"ל מתנדבים בחירום.

 ות לקפיצת מדרגהרשויות מקומיות המכוונ

ניהול של עיר, כפי שמתבטא למשל בפיתוח תשתיות ואספקת שירותים לתושב, מהווה 
אך לא יוביל בפני עצמו לזינוק באיכות חיי התושבים.  ,תשתית חיונית לקידום קפיצת מדרגה

לכן, על הרשות המקומית להוביל שני מהלכים במקביל: לחתור לניהול מקומי איכותי 
ן תקציבי, אספקת שירותים איכותית, שמירה על סדרי מנהל תקינים ועוד(, )חתירה לאיזו

לצד תכנון ופעולה במסגרת חזון עירוני שפורט את הנטלים המקומיים, ההזדמנויות 
. על מנת שעיר תקפוץ מדרגה, אנו מאמינים כי על הרשות ימוש החזוןוהפעולות הנדרשות למ

 ם מעבר לניהול השוטף העירוני. המקומית לפעול על פי מספר עקרונות מנחי

, השתתפות ציבור הכולל הפצתו בתהליך, החזון גיבוש – החזוניות הובלת תהליך .116
 עדכונו וחוזר, חדשות ותובנות לידע הגעה, בהשראתו התנסות, הטמעתו, שיתופו
  .חלילה

על הרשות המקומית לקדם תהליך  – התנעת תהליך האישכול סביב הנכס הייחודי .117
ולכונן ועדת היגוי  ,סים היחודיים, לכנס יחדיו את הגופים הרלוונטייםלזיהוי הנכ

 שתקדם אשכול כלכלי )להרחבה, ראה קווים מנחים לאשכול כלכלי חברתי(. 

 וזאת באמצעות:  –הקהילתיות  העצמת הפלטפורמות .118

מוסדות קהילתיים נבדלים  – המקומי החזון הקהילתיים אל המוסדות חיבור 
לית והארגונית שלהם בעירייה: יש מוסדות שמהווים זה מזה בתלות הכלכ

ותלויים בה  מבחינה כלכלית וארגונית. לצידם,  יש  ,סוכנות של העירייה
צעירים, ויש ארגונים המוסדות שתלויים בעירייה באופן חלקי, דוגמת מרכזי 

 את למצות מנת . עלעליהםדוגמת רשות התעסוקה, שלעירייה אין סמכות 
על , המקומית המדרגה קפיצת אלו לקידום מוסדות של ההתרומ פוטנציאל

הרשות המקומית למצוא את הדרך לרתום אותם לטובת החזון העירוני, חלקם 

                                                 
חיבור יצירתי בין מוסדות רווחה לעסקים מאפשר לקדם את העסקתם של בעלי מוגבלויות,  הלדוגמ  90

באוריינטציה הקושרת בין הייחודיות של המוגבלות שלהם, לצרכים הייחודיים של העסק, ובמובן זה 
: גישת הצמיחה, 15ישראל וחזון  אתר משרד הכלכלהמכלול דוגמאות ב 'הופכת 'נטל' ל'נכס'. להרחבה ר

 .134, סעיף ההכללה והקהילתיות
בין שמטרתו לחזק את הקשר   Superkilenעל פי עקרון זה נבנה בשכונת מהגרים בקופנהגן פארק 91

שמהותו  תהליך של שיתוף ציבור באמצעות בניית הפארק נעשתהלשכונה.  םהתושבים ולחבר אות
הגן מיכאל יעקובסון, " טשטוש ההבדלים בין התושבים.ולא  העצמת השונות התרבותיתהייתה 

 .Xnet, 28.10.2012", י: כל העולם נמצא בפארק החדש בקופנהגןבגלובאל
 .73הערה  'ר  92

http://www.mtlm.org.il/category/success-stories/
http://www.mtlm.org.il/category/success-stories/
http://reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=4047
http://reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=4047
http://www.xnet.co.il/architecture/articles/0,14710,L-3098012,00.html
http://www.xnet.co.il/architecture/articles/0,14710,L-3098012,00.html
http://www.xnet.co.il/architecture/articles/0,14710,L-3098012,00.html
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 הערך וזאת על מנת לממש את ,מכוח סמכות וחלקם מכוח רתימה והתנדבות
 למרכיבי קפיצת המדרגה. שלהם ביחס הייחודי המוסף

 המקומית הרשות –חודית בעיר העצמת המנהיגות האזרחית והיזמות היי 
 באמצעות הן המדרגה קפיצת לקידום אזרחית מנהיגות ותטפח מרחבים תייצר
 ליוזמות וחיבור עידוד באמצעות והן ,הקהילתיות בפלטפורמות מנהיגות פיתוח

  .החזון תושבים לקידום של

 קשרים של רשת לפתח יש – מערכתיים מענים ליצירת שותפויות מערך פיתוח 
הקהילתיות סביב אתגרים  והיזמות המוסדות במערך פעולה לשיתופי וניםומנגנ

  .התושבים לצרכי וחדשניים מערכתיים מענים לייצר במטרה זאת, משותפים

גיוס יועצ/ת לתכנון אסטרטגי שמוביל/ה את תהליכי קפיצת המדרגה ברשות  .119
גה בעיר, היועץ האסטרטגי יהיה הסמן הימני של תהליכי קפיצת המדר  –המקומית  

הוא שילווה את עבודת מחלקות העירייה, ינחה סדרי עדיפויות בהתאם ליעדי חזון 
 העירוני ויקים יחידת 'מוח מרכזי' שעיקרה קפיצת מדרגה.

רתימת שחקנים חיצוניים ומשאבים  –לטובת קפיצת המדרגה  משאבים גיוס .120
רטגים ולמינוף פילנתרופיים, עסקיים וממשלתיים הינם חיוניים ליישום מיזמים אסט

זקוקה  המקומית הרשות כך, לשם הנכסים היחודיים ברמה הלאומית והגלובאלית.
 לשתי פונקציות מרכזיות:

לגייס  תפקידה –העיר לרתימת משאבים  של" חוץ שר"כ שתשמש פונקציה 
, ממשלה, ומשקיעים עסקיים ולפעול לקידום יםפילנתרופי ם מגופיםמשאבי

 של יכולתם את רגה בעיר. כמו כן, עליו לקדםחקיקה רלוונטית לקפיצת המד
  .כן לעשות נוספים עירוניים גורמים

שתפקידה ליצור חיבורים רלוונטיים בין מוסדות או  –הקמת אגודת ידידים 
-בגיוס כספים, ולתקשר ברמה הלאומית והביןלסייע אנשים לעיר או לאיזור, 

עיר. בפועל, מדובר לאומית את ההזדמנויות הגלומות בנכסים הייחודים של ה
בהבאת יכולות חדשות לעיר )לדוגמה, מיתוג או קשרי ממשל( או מתן מענה 
משלים על פי הצרכים השונים )לדוגמה, לקחת אחריות על חלק מסוים ממהלך 

 עירוני נתון(.

מוצע כי כל מחלקות העירייה יתאימו  –מחלקות עירייה שפועלות לאור חזון משותף  .121
 לייצר יש מחלקתית-הבין הן ליעדי החזון העירוני. ברמהאת תוכניות העבודה של

 המיזמים האסטרטגים. שיתופי פעולה לעיצוב

' שגרה שוברי' ייחודיים מהלכים תקדם המקומית הרשות –אסטרטגים קידום מיזמים .122
 והם ,העיריה של החיוני השוטף לתפקוד מעבר הנם אלו מהלכים. החזון לקידום
לעיר או  הייחודיים האתגרים עם ולהתמודדות הנכסים ףלמינו ספציפי באופן מכוונים
 הבאים: קריטריוניםה סמך על אנו ממליצים לבחור את הפרוייקטים .לאיזור

 למדוד, לראות שניתן תוצרים נדרשיםמראה כי  בפרויקטים הניסיון – תנראּו 
 להמשיך ורצון גאווה מעודדת נראותבקרב השותפים לפרוייקט, . ולהעריך
 נראות מקדמת -תושבי העיר וגורמי חוץ  -קרב בעלי עניין אחרים . בבמשימה

 ;אמון, תחושה של שינוי ונכונות גוברת להרתם למאמץ

מרבית ש חשוב, זמן לאורך תמשיך הפרויקט שהשפעת מנת על  –המשכיות 
 ברעיונות לבחור יש. פעמיות חד יהיו לא הדרך בתחילת ותהמיושמהפעילויות 

 ;יסית והאנושית לשם השפעה על פני זמןשמחזקים את התשתית הפ

-ובין מהלך מערכתי וקידום קפיצת מדרגה הנ –שילוביות בין מחלקות העיריה  
מחלקות  של בין הערכים המוספים הייחודיים לשלב שיצליחו רעיונות תחומי.

 יותר גדולה השפעה גם אלא, הקצר בטווח יישום רק לאיקדמו  העיריה השונות
 ;וךהאר בטווחהעיר  על

האופן בו ניתן לחבר בין מגזרים )עסקים,   –ובין תרבותית בין מגזרית יותשילוב 
מוסדות ציבור ועמותות( וכן בין קהילות שונות )חרדים; עולים חדשים; בני 
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החברה הערבית ועוד( תלויה בהשפעה מתוך הערך המוסף הייחודי של כל ארגון 
והזדמנויות שלא נצפו  הקשבה לייחודיות מולידה אפשרויותה וכל סקטור.

 מראש. 

 מנהיגותעוצמת המ השאר בין נובע פרויקט של הישימות פוטנציאל – ישימות 
, הקיים המימוןמהיקף , לפרויקט הממשלתית ההירתמות ממידת, מקומיתה
 .אחרים קיימים במשאבים המושכל השימושמו

, באמצעות בין היתר –ונית )תב"ע( לקידום קפיצת מדרגה הובלת תכנית בניין עיר .123
סביב הנכסים היחודיים בעיר;  ורישוי אכיפה פיזיות ויישום מדיניות פיתוח תשתיות

קהילתית; תכנון מרחבים  התבדלות למניעת בעיר שכונות תשתיתי בין יצירת חיבור
ציבוריים בשכונות דוגמת מרכזים מסחריים, גינות ציבוריות וכו', על מנת להפגיש בין 

 .קהילות שונות בעיר

 שעיר מנת על – הארוך לטווח הקהילתית המסוגלות לחיזוק קהילתי גוף מתהק .124
 בין אינטגרטור שיהווה, קרן לדוגמה, קהילתי מוסד להקים יש, מדרגה תקפוץ

 המסוגלות לחיזוק כלי משמשת הקרן. לפעילות וזרז בעיר השונים השחקנים
 תלויה לא ךובכ המקומית מהרשות עצמאית כיוון שהיא ,הארוך לטווח הקהילתית
 . ממשלתיים במשאבים

רתימת ארגוני החברה האזרחית: מגזר עסקי,  – כינון 'רשת חוסן אזרחית' בעיר .125
כינון תרבות של תוך מוסדות אקדמים, עמותות חיוניות, תנועות נוער וגופי פילנתרופיה 

מינוף תרגיל החירום השנתי 'נקודת מפנה' מוכנות לשעת חירום. בין היתר, באמצעות 
הטמעת , מוכנותובו לפעול להעלאת המודעות העירונית לדי 'שבוע מוכנות עירוני', לכ

ארגונים מרכזיים בעיר ותרגול הממשק ליבת יכולות בסיסיות להתנהלות במשברים ב
 93בינם לבין מערך העורף והרשויות המקומיות.

                                                 
 . כאןלהרחבה ר' 'רשת חוסן אזרחית' וקווים מנחים לתרבות של מוכנות. לקריאה לחצ/י  93

http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3699
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3699
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 אישכול נכסים ייחודיים 

יחה מכלילה בעיר ובאזור. על מנת כאמור, אישכול כלכלי הוא הכלי המרכזי לקידום צמ
 להתניע אשכול אנו ממליצים לפעול על פי הצעדים הבאים:

שעשויים לתרום לקידום  – זיהוי הנכס היחודי הפוטנציאלי והשחקנים הרלוונטיים .126
הכלכלה, החברה והסביבה באזור. לעיתים הזיהוי הינו אינטואיטיבי כיוון שמהווה 

לעיתים תהליך הזיהוי צריך להיות מלווה ו, חלק ממרקם החיים בעיר או באזור
בעבודת ניתוח של המקום. תהליך זיהוי הנכסים הינו צעד ראשון ביצירת האשכול ולו 
חשיבות מרובה ברתימת השחקנים המקומיים, שיקחו חלק וירגישו בעלות על הצלחת 

 התהליך.

והיא  הקמת ועדת היגוי שתקדם קואליציה של שותפים רלוונטים לנכס הייחודי .127
ועדת  –תאורגן באופן שימצה את השונות והגיוון של המוסדות המרכיבים אותה 

מוסדות  :לנכס םהרלוונטי תהיה מורכבת מנציגות השחקנים המרכזייםההיגוי 
, קהילה, עסקים ועוד. ועדת ההיגוי תאגד סביבה שחקנים מתחומי האקדמיה, ממשל

ויחד הם  ,משתנים סביב האשכול נוספים, שאינם קבועים, שרלוונטיים לפרוייקטים
 הקואליציה תהיה אמונה על: 94יהוו את קואליציית השותפים של האשכול.

חזון שיסייע בהגדרת סדרי עדיפויות, יעניק השראה  –גיבוש סיפור וחזון אזורי  
 על שמקשר ומשלב בין מיזמים שונים ויהווה-ליזמות מקומית, ישמש כרעיון
 ;זור'כרטיס ביקור' שממתג את האי

הקואליציה תפעל  –להעצמת האשכול הכלכלי  זיהוי חסמים והזדמנויות 
לקידום פתרונות לחסמים מרכזים שמהווים מעין 'צווארי בקבוק' הבולמים את 
הפיתוח הכלכלי סביב הנכס היחודי. אלה יכולים להיות תחומים מורכבים 

  95;שנמנעים להתמודד איתם או תחומים שאינם זוכים לתשומת לב רבה

לרוב,  –מיזמים אסטרטגים למינוף הנכס יצירת סדרי עדיפויות ובחירת  
מיזמים אסטרטגים מלכדים סביבם שותפים רבים לתהליך ועל כל חברי 

 96;הקואליציה לקחת בהם חלק

דוגמת כספים  ,באמצעות הפניית משאבים – עידוד יזמויות בתחומי האשכול 
  97;דמת את הסיפור האיזורילמוסדות ועסקים קטנים שפעילותם מק ,והכשרות

קיומה של רשת תורם  –יצירת רשת בין הגורמים המרכיבים את האשכול  
לשיתוף מידע מהיר שמאפשר לחבריה להשתנות מהר, לתת מענה הולם לצרכים 

איץ חדשנות מקומית סביב הנכס. הרשת יכולה לההמשתנים של לקוחותיהם ו
נסות תקופתית או קבוצות פלטפורמת שיתוף ידע ויראלית, התכלהתבסס על 

 סביב אתגרים או פרוייקטים פרטניים. המתכנסות עבודה 

                                                 
בשו קבוצות עבודה שהיו אמונות על מיתוג, קישוריות בין פרוייקטים באשכול למשל בחבל הבאסקים, גי  94

 .ועוד

Taylor Sandra and Philip Raines, "Learning to let go: The role of the public sector in cluster 
building", The university of Glasgow, Sep. 2001. 

זיהוי חסמים חיוני לשם אישכול נכס ייחודי. למשל, בגליל המערבי, אחד הנכסים היחודיים הוא תיירות   95
מיצוי של נכס זה. מתוך -יוצרת. העדר קישוריות בין יזמים ומוסדות הינו חסם מרכזי המוביל לתת

" הוקם בכוונה לקשר בין יזמויות התיירות באזור ולהנחיל ליזמים אוצרות הגליליזם "תובנה זו, מ
 .  סטנדרט אחיד של מצוינות

כך למשל, עיריית צפת מתמקדת בפיתוח העיר העתיקה כנכס ייחודי: קידום החלטת ממשלה לשיקום   96
 רחוב ירושלים, ועוד. –קה; החיאת התרבות בעיר העתיקה, שיקום הרחוב הראשי פיזי של העיר העתי

... פיתוח העיר העתיקה כעיר תיירות בינלאומית" מונה עלא החברה לפיתוח עכו העתיקהמשל, כך ל  97
 "אטרקציות תיירותיות, מסלולי סיור ותיור. בתחום האירוח,

http://www.eprc.strath.ac.uk/eprc/documents/PDF_files/R48BasqueCountryScotland.pdf
http://www.eprc.strath.ac.uk/eprc/documents/PDF_files/R48BasqueCountryScotland.pdf
http://www.ozrothagalil.org.il/
http://www.ozrothagalil.org.il/
http://www.akko.org.il/%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%A2%D7%9B%D7%95-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93
http://www.akko.org.il/%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%A2%D7%9B%D7%95-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93
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על מנת לחבור ליוזמות גלובליות  – מול הקהילה הבינלאומית בניית קשרי חוץ 
שרלוונטיות לנכס היחודי כגון מרכזי מו"פ, איזורים מתחרים בעולם, שווקים 

 בים, הסרת חסמים ועוד., בהיבט של רתימת משאומול הממשלהיעודיים ועוד. 

נכס ייחודי, מטבעו, קשור קשר הדוק לנרטיב  – חבירה לקהילות מקומיות 
התרבות, ההיסטוריה והקהילות הן  ,התושבים. שיוצר את הייחודיות המקומית

יוצרות ש ןההקהילות המקומיות , יתרה מכךשיוצקות תוכן לאשכול הכלכלי. 
  98להנות מפירותיו. ותל כן חייבוע ,פתח האשכולתמשיכה סביבו מהמוקד את 

 קידום יזמות ייחודית

המקומי הוא בית הגידול הטבעי של מיזמים כלכליים וחברתיים. במצב מתוקן, מרחב ה
יזמים הם האוכלוסיה הראשונה לזהות הזדמנויות ואתגרים ולהתארגן לאורם. יתרה מכך: 

מות, הן חברתית והן סביבה המאורגנת לקפיצת מדרגה היא סביבה רווית יזמויות. יז
כלכלית, היא מנוע מרכזי לקפיצת מדרגה, במיוחד כאשר היא מאורגנת סביב הנכסים 
והנטלים הייחודיים למקום. מיזמים יכולים להיות רגילים או ייחודיים: מיזם רגיל הוא 
מיזם שיכול להתקיים בכל מקום, ואילו מיזם ייחודי מוזן מהאופי, הסביבה והתנאים 

השוררים במקום בו הוא נטוע. ניתן לטפח סביבה עשירה ביזמויות באמצעות הייחודיים 
 מספר עקרונות:

 בשלב הראשון, –החזון  בתהליך גיבוש עיצוב, הפצה ועדכוןשיתוף היזמים המקומיים  .128
זמים, ובשלב השני, מידע מהשטח" שמצוי בידי היהעל מנת להנות מהעושר הרב של "

 וונים של יזמים שונים.  מעגלי הקשרים המגכדי להגיע אל 

יזמות היא תכונה אנושית, ועל כן היא גדלה  – הסרת חסמים וצווארי בקבוק ליזמות .129
וקטנה לאור התמריצים והאילוצים העומדים בפניה. בסביבה דלה ביזמות יכולים 
להיות חסמים שונים: העדר נגישות למידע ולשירותים שיזם נזקק להם, סביבה 

ה של מיעוט הזדמנויות לעסקים קטנים, הדרה של אוכלוסיות מונופוליסטית או תחוש
זיהוי נכון של החסמים וצווארי על בסיס מגדר, גיל וכדו'.  'המעמד היצירתי'שונות מ

הבקבוק, וטיפול ממוקד וארוך טווח להסרתם, הוא תנאי הכרחי ליצירת סביבה 
 . עשירה ביזמות

יחת סיכון. בדרך כלל סיכון אישי כרוכה בלק יזמות –יצירת מערך תמריצים ליזמות  .130
משמעותי. על כן, פעמים רבות יזם מגיע מהיסטוריה חברתית ומשפחתית של לקיחת 

ניתן לייצר תחושה דומה גם במרחב המקומי באמצעות יצירת תמריצים  .סיכונים 
חיוביים לעידוד יזמות. בין היתר, קשר חיובי עם הרשויות, קרנות סיוע, תחרותיות 

רשויות מקומיות שתומכות ביזמות מבינות מתגמלת יזמות מוצלחת וכדו'. המעודדת ו
, ועל כן הן עוסקות באופן מערכתי שהערך העיקרי ביזמות איננו ארנונה של בתי עסק

ולא משאירות את האחריות רק בידי האגף לרישוי  –בייצור סביבה התומכת ביזמות 
 עסקים. 

ת להעדר יזמות בסביבה היא העדר כלים אחת מהסיבו – יצירת מערך הכשרות וליווי .131
וידע. מערכי ליווי והכשרות יכולים לסייע ליזמים ביצירת וקידום מיזם, פיתוח תוכנית 
עסקית, גיוס משאבים, שיווק ויצירת סטנדרטיזציה של של מצוינות. צורות שונות של 

מוקדת עבודה )חממות(, תוכניות על פני תקופת זמן מהמערכי ליווי הן סביב מרחב 
   99)מאיצים( ותחרויות.

ההון החשוב ביותר המצוי בידי היזם הוא הקשרים האישיים  – רישות בין היזמים .132
שלו. לכן, אחד מהמרכיבים המרכזיים של סביבה רווית יזמות היא קישוריות 

                                                 
למשל, פיתוח התיירות הרוחנית והמיסטיקה בעיר העתיקה של צפת, תלויה בתושבים ובקהילות  ,כך  98

הישיבות, קבר האר"י, ו בתי הכנסתאת האוירה היחודית למקום: מרכז הקבלה, המקומיות שייצרו 
דלותותיהם, הינם מוקדי משיכה ואפילו הצבע הכחול בו מקפידים תושבי העיר העתיקה לצבוע את 

 שימור וחיזוק הזהות המקומית להעצמת ייחודיות המקום. מחייבעל כן, אשכול כלכלי ם. ירלתיי
 בישראל והעולם היהודי.  PresenTenseות של למשל, תוכנית היזמ  99

http://presentense.org/
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חברתית. קישוריות זו מאפשרת שיתופי פעולה סביב פעילויות ושיתוף בידע, אישכול 
ששומרת על יזמים ומקילה עליהם להשאר במעגל העבודה  ,שת חוסןשל נכס ייחודי ור

גם בעת כשלון. ניתן לעודד רישות וקישוריות באמצעים ישירים, כגון הקצאת חללי 
( בעיר, שיהנו מארנונה נמוכה, ויעודדו יזמים Coworking-Spacesעבודה משותפת )

באמצעים לפעול  ניתן לחילופין, 100מתחומים שונים לעבוד במרחב פיזי משותף.
זור שיהיה אמון על זיהוי אתגרים ת פורום יזמים ייצוגי בעיר או באעקיפים, כגון הקמ

 וייצוג יזמים אל מול הרשויות. ,פעילות לפתרונם ,משותפים

 –אישכול נכס ייחודי יבור בין עידוד סביבה יזמית וטיפוח יזמות ייחודית דורש ח .133
ם היא תוצאה של יחודיילים והנכסים הייזמות ייחודית בעיר ובאיזור סביב הנט

תמריצים ואילוצים נכונים, יחד עם רישות ובניית יכולות בקרב יזמים אשר מודעים 
ומכוונים לפוטנציאל הגלום בנכסים ובנטלים המקומיים. ניתן לעורר את המודעות 

 הזאת בכלים הבאים:

ל בצורת למש – הקמת 'בית' וירטואלי ליזמות מקומית ייחודית סביב הנכס 
פורטל אינטרנטי שמרכז את הפעילות היזמית בעיר ובאיזור, פורומים 

 להתייעצות ושיתוף בידע ועוד. 

סיוע בחיבור בין יזמי העיר או האיזור ליזמים מערים, איזורים ומדינות אחרות  
למידה והפקת  ,זאת על מנת לקדם שיתופי פעולה –בעלות נכס או נטל דומים 

 ן של אחרים.לקחים על בסיס ניסיו

ינות יזמים למצות את ומכוחודי יחממת יזמויות או תחרויות סביב הנכס הי 
הפוטנציאל הכלכלי או החברתי של הנכס באמצעות המיזם שלהם ומעודדות 

  101יצירה של אשכול.

 –עבודה משותפת עם המוסדות הקהילתיים לעידוד וזיהוי יזמים מקומיים  
 בצפתלוב בין גורמים מוסדיים ויזמיים.חדשנות יכולה להיות גם תוצאה של שי

למשל, הגרעין התורני לקח על עצמו פרוייקט להחייאת התרבות והתיירות 
 בעיר, ולשם כך הוא עובד עם יזמי התיירות בעיר העתיקה.

מטרתה לגייס משקיעים לטובת יזמויות  –הקמת קרן השקעות ליזמות ייחודית  
, בגליל פועלת קרן סיוע הדוגמחברתיות וכלכליות סביב הנכס הייחודי. ל

 לעסקים קטנים שמעניקה הלוואות בתנאים מועדפים. 

בשל העובדה שישנם מיזמים  – פעילות יזמית היא נדבך משמעותי בקפיצת המדרגה .134
'מיבחנת  יצרנו כלי בשם המקדמים קפיצת מדרגה מקומית יותר ממיזמים אחרים,

דמים את קפיצת המדרגה. הן בבחירת פרוייקטים שמק שעניינו לסייע המיזמים'
יכולים להעזר בכלי זה כדי לקבל החלטות מושכלות בקשר  ,יזמים והן מקבלי החלטות

לתרומה של מיזם זה או אחר לבניית היכולות הדרושות לשם קידום קפיצת מדרגה 
  במרחב המקומי.

 .סוף

                                                 
( ליזמים Space-Coworking, יש מרחב עבודה משותפת )9מזא"ה למשל, במרכז הצעירים של תל אביב,   100

כך יוצרים מרחב עשייה פורה, למיפוי ראשוני של מרחבי עבודה וצעירים לחץ וצעירים מתוך תפיסה כי 
 . כאןו כאן

מפעילה תחרות בין יזמים חברתיים במטרה לתמרץ יזמות ושיתופי  'כיכר אשוקה'כך למשל, תוכנית   101
 פעולה בין יזמים.

http://www.mazeh9.org.il/#!visit-us/c12tf
https://mappedinisrael.com/
http://morad92.wix.com/innovationmap
http://morad92.wix.com/innovationmap
http://kikar.changemakers.com/
http://kikar.changemakers.com/
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  .20.2.2011, העוקץ, אנרגיה נקייה, עסק מלוכלךהורביץ, ע. ופז פוקס, א.,  

 .  29.5.2013דה מרקר,  ,"לא במשמרת שלי" -מאחורישהסכנה הכהן, י. וזגן, ע.,    

 . 17.2.2014, דה מרקר, חמ"ל של מתנדבים במקום פיקוד העורףווינברג, י.,  

תושבים מבוססים ממשיכים לעזוב את הפריפריה, והפערים ויסברג, ה. ודטל, ל.,  
 .2014.3.3 ,דה מרקר ,מתרחבים

 .9.8.09, כלכליסט,ערי הדרום מתכוננות לעיר הבה"דיםחודי, א.,  

 ,Xnet, ארק החדש בקופנהאגןהגן הגלובאלי: כל העולם נמצא בפיעקובסון, מ.,  
28.10.2012. 

 .21.7.2014, מ Ynet  ,המדינה תרמה להיווצרות משבר הדיורמחקר: להב, א.,   

http://www.fips.org.il/fips/site/system/UpLoadFiles/DGallery/1-8adobe.pdf
http://www.fips.org.il/fips/site/system/UpLoadFiles/DGallery/1-8adobe.pdf
http://miu.org.il/new/wp-content/uploads/2012/12/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8-2104.pdf
http://www.idi.org.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98/77/%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%91%D7
http://geo.haifa.ac.il/~ch-strategy/publications/books/tel-aviv_country/tel-aviv_country.pdf
http://reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=3972
http://www.abrahamfund.org/webfiles/fck/Integration%20in%20the%20Healthcare%20System%20-%20Hebrew%20LR.pdf
http://www.abrahamfund.org/webfiles/fck/Integration%20in%20the%20Healthcare%20System%20-%20Hebrew%20LR.pdf
http://reut-institute.org/data/uploads/Articles%20and%20Reports%20from%20other%20organizations/Inclusive%20Procurement.pdf
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000896983
http://mifam.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/hoveret_18_TichnunAstrategi.pdf
http://hayimiserovich.blogspot.co.il/2014/01/blog-post_11.html
http://www.themarker.com/career/1.2481072
http://www.themarker.com/career/1.2481072
http://www.themarker.com/news/education/1.2134444
http://www.haokets.org/2011/02/20/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%A1%D7%A7-%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%9A/
http://www.haokets.org/2011/02/20/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%A1%D7%A7-%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%9A/
http://www.themarker.com/opinion/1.2033258
http://www.themarker.com/opinion/1.2242097
http://www.themarker.com/opinion/1.2242097
http://www.themarker.com/career/1.2259110
http://www.themarker.com/career/1.2259110
http://www.themarker.com/career/1.2259110
http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3344244,00.html
http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3344244,00.html
http://www.xnet.co.il/architecture/articles/0,14710,L-3098012,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4547602,00.html
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, כלכליסט, סקר: הישראלים היו משקיעים בנדל"ן אם היה להם הון זמין לוי, ש., 
13.06.11. 

 .30.12.2014, גלובס, מצטער מאוד אבל אני לא רואה מסביבי שום פריפריהמורן, מ.,  

משימה בלתי אפשרית? סיפור ההצלחה של האישה שהחליטה לצאת נבט, נ.,  
 .13.12.2014מרקר, -, דהמהמסכנות

 .20.7.2011לובס, , גלא תמצאו אוהלים: כך עובד המודל הסקנדינבי לרווחהניב, ש.,  

 .15.7.2013דה מרקר,  ,הקוקטייל שמרעיל את הכלכלה הסיניתסטפק, צ.,  

 .26.06.2014, מעריב,  קבורועדת המלחמה בעוני? עוד דו"ח לקופמן, ר.,  

 ספרים וחוברות

, תל אביב, ידיעות סיפורם של אנשי ההתיישבות החברתית –דווקא שם רייכנר, א.,  
 .2013ספרים, 

 אתרי אינטרנט

 sability TalkingU (www.usabilitytalking.com) 

 (www1.biu.ac.il) אוניברסיטת בר אילן 

 (www.ozrothagalil.org.il)אוצרות הגליל  

 (www.cityncountrybranding.com) אייל צאום: מיתוג ערים ומדינות 

 (www.israel.ashoka.orgיזמות חברתית ) -ישראל אשוקה 

 )www.wgalil.ac.il) מכללה האקדמית גליל מערביה 

 (www.madlan.co.il) מדלן 

  (www.edu.gov.il) משרד החינוך  

 (www.economy.gov.il) משרד הכלכלה 

 (www.ofaqim.muni.il)  עיריית אופקים 

 (www.akko.muni.ilעיריית עכו ) 

 (www.facebook.com/benmamshih) בן ממשיך בפריפריהפייסבוק,  

 (www.antiquities.org.ilרשות העתיקות ) 

 (www.sheatufim.org.il)שיתופים לקידום החברה האזרחית  

 (   israel.org-www.tiשקיפות בינ"ל ישראל ) 

 

Articles and Reports 

 A Ladder of citizen Participation, Sherry Arnstein   JAIP, Vol. 35, No. 4, 1969 
pp. 216-224. 

 Cluster Building: A Toolkit  and Manual - for starting and developing local 
clusters in New Zealand Cluster Navigators Ltd., 2001 

 Human Capital & Regional Development, Rafael La Porta ,Nicola Gennaioli ,
lorencio, Lopez-de-Silanes. Andrei Shleifer . National Bureau of Economic 
Research   , 2011 Working Paper 17158   

http://m.calcalist.co.il/article.aspx?guid=3520713
http://m.calcalist.co.il/article.aspx?guid=3520713
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000996341
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000996341
http://www.themarker.com/markerweek/1.2510175
http://www.themarker.com/markerweek/1.2510175
http://www.themarker.com/markerweek/1.2510175
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000666040
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000666040
http://www.themarker.com/markets/1.2072034
http://www.maariv.co.il/news/new.aspx?pn6Vq=11&0r9VQ=FJMJG
../../../../Documents%20and%20Settings/zoharm/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/www.usabilitytalking.com
http://medicine.biu.ac.il/node/933
http://www1.biu.ac.il/
../../../../Documents%20and%20Settings/zoharm/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/(www.ozrothagalil.org.il
http://cityncountrybranding.com/2012/10/23/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%92-%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A2-%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%9B%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D/
../../../../Documents%20and%20Settings/zoharm/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/www.cityncountrybranding.com
http://kikar.changemakers.com/
../../../../Documents%20and%20Settings/zoharm/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/www.israel.ashoka.org
http://www.wgalil.ac.il/?catid=%7B3103257A-F3C2-43F2-BF16-E6BB534E9156%7D
http://www.wgalil.ac.il/?catid=%7B3103257A-F3C2-43F2-BF16-E6BB534E9156%7D
../../../../Documents%20and%20Settings/zoharm/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/www.wgalil.ac.il
../../../../Documents%20and%20Settings/zoharm/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/www.madlan.co.il)
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/NihulAtzmi/medinyut/eqronot_hamedinyut/perek_01.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/NihulAtzmi/medinyut/eqronot_hamedinyut/perek_01.htm
../../../../Documents%20and%20Settings/zoharm/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/www.edu.gov.il
http://www.mtlm.org.il/category/success-stories/
../../../../Documents%20and%20Settings/zoharm/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/www.economy.gov.il
http://www.ofaqim.muni.il/%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D
../../../../Documents%20and%20Settings/zoharm/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/www.ofaqim.muni.il
../../../../Documents%20and%20Settings/zoharm/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/www.akko.muni.il
https://www.facebook.com/benmamshih
https://www.facebook.com/benmamshih
../../../../Documents%20and%20Settings/zoharm/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/www.facebook.com/benmamshih
../../../../Documents%20and%20Settings/zoharm/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/www.antiquities.org.il
../../../../Documents%20and%20Settings/zoharm/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/(www.sheatufim.org.il
http://www.ti-israel.org/
http://www.vaxtarsamningur.is/Files/Skra_0023777.pdf
http://www.vaxtarsamningur.is/Files/Skra_0023777.pdf
http://www.nber.org/papers/w17158.pdf
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 Learning to let go: The role of the public sector in cluster building, Taylor 
Sandra and Philip Raines, The university of Glasgow, 2001. 

Media and Blogs 

 Stockholm Syndrome: How immigrants are changing Sweden's welfare 
state, Evar Ekman, Forighn Affairs, 5.19.2014. 

Books 

 Is There Capitalism After Cronyism? Does Capitalism Have a Future?, 
Immanuel Wallerstein, Randall Collins, Michael Mann, Georgi Derluguian, 
and Craig Calhoun, Oxford University Press, 2014 

 Social Capital, Tourism and Regional Development: SPCC as a Basis 
for Innovation and Sustainability Current Issues in Tourism, Vol. 7, No. 
6, Australia, 2004. 

 The American Way of Poverty, sasha abramski, Nation Books; First Trade 
Paper Edition, 2014 

Websites 

 European Union (www.eeas.europa.eu) 

 Israel Startup Map (www.mappedinisrael.com) 

 OECD – Better Life Index (www.oecdbetterlifeindex.org)   

 PresenTense (www.presentense.org) 

 UN (www.un.org) 

 UN HABITAT (www.unhabitat.org)  

 University of Waterloo (www.uwaterloo.ca) 

 USAID (www.usaid.gov) 

Presentations 

 This City is Going On a Diet, Mick Cornett, 2013 

http://www.eprc.strath.ac.uk/eprc/documents/PDF_files/R48BasqueCountryScotland.pdf
http://www.foreignaffairs.com/articles/141437/ivar-ekman/stockholm-syndrome
http://www.foreignaffairs.com/articles/141437/ivar-ekman/stockholm-syndrome
http://www.theamericanconservative.com/articles/is-there-capitalism-after-cronyism/
https://www.amazon.com/Does-Capitalism-Future-Immanuel-Wallerstein/dp/0199330859/ref=as_sl_pc_ss_til?tag=theamericonse-20&linkCode=w01&linkId=BDAHNLFTP3MUM4AX&creativeASIN=0199330859
../../../../RedirectedFolders/yonatan/My%20Documents/Downloads/00b4951b06648db562000000.pdf
../../../../RedirectedFolders/yonatan/My%20Documents/Downloads/00b4951b06648db562000000.pdf
http://www.amazon.com/The-American-Way-Poverty-Other/dp/1568584601
../../../../Documents%20and%20Settings/zoharm/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/www.eeas.europa.eu
../../../../Documents%20and%20Settings/zoharm/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/www.mappedinisrael.com
http://www.oecdbetterlifeindex.org/
http://presentense.org/
../../../../Documents%20and%20Settings/zoharm/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/www.presentense.org
../../../../Documents%20and%20Settings/zoharm/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/www.un.org
https://uwaterloo.ca/canadian-index-wellbeing/
../../../../Documents%20and%20Settings/zoharm/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/www.uwaterloo.ca
../../../../Documents%20and%20Settings/zoharm/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/www.usaid.gov
https://www.youtube.com/watch?v=6YKi7jOgA-o
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 רשימת מומחים

ת מודה לאנשים אלו, שתרומתם למסמך זה הייתה נדיבה בזמן וברצון טוב, עשירה מכון ראּו
 ומהותית: 

 ;נת"ע ניות ציבוריתמנהל פרוייקטים בתחומי תכנון ערים, תחבורה ומדיאזולאי יוסי  

 ;מנהל תוכניות, קרן שח"ףבן הגיא צחי  

 ;'התנועה לעירוניות בישראל-מרחב' מייסדו מנכ"לגרשון דרור  

חוקר ראשי, מכון לחקר הגולן, אוניברסיטת חיפה. מרצה, מכללה בורג דוד,  ד"ר 
 ;אקדמית אוהלו, קצרין

 ;מנהלת תוכנית כלכלה מקומית מקיימת, שתילברוך גילי  "רד 

 ;גשר לעתיד ,תכנון ופיתוח קהילתימתמחה ביעקב גילה  ד"ר 

 ;פיתוח חשיבה ויכולות ניהול אסטרטגיות -מייסד ושותף ב'דואלוג' הולצמן יובל  

 ;מכון דש"א מנהלת תחום תכנון ומחקר יישומיאדריכלית, הורוביץ הראל ענת  

 ;מתכנן ערים ואזוריםהיילבריך ערן  

 ;פיתוח חשיבה ויכולות ניהול אסטרטגיות -' דואלוגמייסד ושותף ב'הכהן יותם  

 ;מנהל בית הספר הרב תחומי ע"ש בגין, צפתזפרני עופר  

 ;ראש יחידת תכנון אסטרטגי במרכז לשלטון מקומי )לשעבר(רמזי חלבי  

 ;מייסד חברת פרקסיסלניר צבי  

 ;י )לשעבר(הסדנה לידע ציבורסקילרבסקי פולינה  

 יו"ר תנועת אור להתיישבות בנגב ובגליל –פלמר רוני  

 ;2000מנהלת תחום עיר בשינוי בציונות ראובנס דנה  

 ;עיתונאי, תושב ירוחםרייכנר אלישיב  

 ;מנהל תחום קהילה. מנהל קהילתי בקעה רבתי, ירושליםריס יאיר  

 .ל גשר לעתיד"מנכשלם עידו  

http://doalogue.co.il/
http://doalogue.co.il/
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 נספחים

 -15מסגרות התפיסתיות שהיוו רקע לפעילותנו בצפת: חזון ישראל חלק זה מכיל את עיקרי ה
צמיחה  -15פיתוח איזורי הפריפריה; חזון ישראל  -15קפיצת מדרגה לאומית; חזון ישראל 

מצורפים נספחים: חזון העיר צפת, הרחבה של פעילות מכון ראּות הכללה וקהילתיות. בנוסף, 
 בצפת וביבליוגרפיה.

 (2009: קפיצת מדרגה לאומית )15תקציר חזון ישראל : 1נספח 

שעלולה לגרום למפולת  ,נחיתות בתחרות הגלובלית על הון אנושיסובלת משראל י .1
לאומיים, האוכלוסייה הישראלית -על פי מדדים בין –חברתית וכלכלית בטווח הארוך 

גבוהה. לעומת זאת, היא משכילה ורבת כישורים ורמתו של המגזר העסקי בישראל 
איכות החיים בישראל נמוכה בהשוואה למדינות מפותחות אחרות. לכן, כבר כיום 
ישראל היא מהמדינות המובילות ביצוא כוח אדם איכותי. הרחבת הפער בין איכות 

בעלי ההון האנושי יתם של נטיהאוכלוסיה לבין איכות החיים עלולה להגביר את 
 ה קריטית של ישראלים איכותיים עלול לגרוםאובדן מסישראל. להגר מהגבוה 

 למפולת כלכלית וחברתית. 

באמצעות  פותחותמדינות המבין הבאיכות החיים בין ישראל ל יםסגירת הפערלכן  .2
 קפיצת מדרגה כלכלית וחברתית איננה בגדר מותרות. זהו יעד חיוני. 

ם, המוסדות הערכי .אינה מאורגנת לצורך קפיצת מדרגה כזוישראל אף על פי כן,  .3
 כלכלית וצמיחה מתונה. -ותבניות ההתנהלות ממוקדים בהבטחת יציבות מקרו

בתחום ותו בפעילותו חזון שמנחה א' כ15אימץ את 'חזון ישראל מכון ראּות לפיכך,  .4
עשרה המדינות -להפוך את ישראל לאחת מחמש. חזון זה קורא חברתיכלכלי והה

כרוך מימוש חזון זה . חמש עשרה שניםבתוך  המובילות באיכות החיים של תושביהן
שתביא לסגירת הפערים באיכות החיים בין ישראל  ,מדרגה כלכלית וחברתית בקפיצת

 )להלן 'קפיצת מדרגה' או 'זינוק'(.פותחות מדינות המבין הל

לשנה  3.5%של  ריאליגבוהה וממושכת בשיעור צמיחה מוגדרת כקפיצת מדרגה  .5
סף לכניסה למועדון היוקרתי של מדינות שחוו . תנאי הלמשך שמונה שנים לפחות

 13שנים. רק  25לשנה למשך  7%'נסים כלכליים' הוא צמיחה ריאלית בשיעור של 
. גם ברזילוסינגפור, יפן, דרום קוריאה  מדינות חברות במועדון יוקרתי זה, וביניהן:

שיעור במהלכן נהנינו מ 1972- 1951השנים  ישראל חוותה קפיצת מדרגה מרשימה בין
 לשנה בממוצע.  5.5%צמיחה ריאלי של 

צמיחה מהירה  כאמור, –צמיחה היא תנאי הכרחי לקפיצת מדרגה אך איננה מספיקה  .6
לפחות היא תנאי הכרחי לקפיצת  3.5%בתוצר ובהכנסה לנפש בשיעור שנתי ריאלי של 

ם מדרגה. תנאי הכרחי נוסף לקפיצת המדרגה הוא ניתוב פירותיה לשיפור איכות החיי
באמצעות שיפור השירותים הציבוריים או  (inclusiveness) השל כלל האוכלוסיי

 העלאת ההכנסה הריאלית לנפש.

חוותה כל מדינה ש – היא תופעה ייחודית ולא קיים עבורה מתכון דרגהמפיצת ק .7
על נעשה  עדיפויותהוסדר הייחודית. גיבוש המדיניות פילסה את דרכה  קפיצת מדרגה

לאותה , המבנה החברתי, שיטת הממשל, הנכסים והנטל הייחודיים יסוד ההיסטוריה
 מדינה.

 Capacity toהמפתח לקפיצת מדרגה: יכולת להטמיע שינויים עמוקים ועמידים )
Transform) 

צמיחה מהירה מחייבת שינוי מהיר בהרכב התוצר  – האצת קצב השינוי במשק .8
וי הכלכלי והחברתי. לכן היא והייצוא של המדינה וכרוכה, לפיכך, בהאצת קצב השינ
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מחייבת כינון, טיפוח והטמעה של מוסדות ותהליכים שתומכים בשינוי חברתי וכלכלי 
 מהיר.  

המחקר אודות מדינות  –'ההבדל שעושה את ההבדל' הוא התנהלות המגזר הציבורי  .9
  קפיצת מדרגה.יוצר את התשתית להציבורי המגזר מצביע על כך שחוו קפיצת מדרגה ש

 :נה המשותף בין מדינות שזינקו כולל את הדברים האלההמכ .10

אך שיקף תמונת עתיד רצויה שחזון  היהמדינות שזינקו רוב הב –חזון מוסכם  
 השגה ושימש כמקור השראה לקביעת סדר עדיפויות ולהתגייסות לאומית; -בת

 ים רביםבסיסי יםשינוימחייבת  קפיצת מדרגה –מנהיגות של אליטה מחויבת  
ולכן  ערכים, בתבניות ההתנהלות ובסדרי העדיפויות הלאומייםבמרקם ה

בשל מורכבות האתגר ואורכו לא די במנהיגות של אדם . מנהיגותמחייבת גם 
אליטה שלמה של אנשים בעמדות  מחויבות ארוכת טווח שלאחד ויש לטפח 

סמכות, השפעה ומנהיגות כמו מנהיגים פוליטיים, אנשי מקצוע, אקדמאים, 
 תות, נדבנים ואנשי עסקים;ראשי עמו

כמובן שהמדיניות  –הגדלת העוגה וחלוקתה לכלל החברה  'צמיחה מכלילה': 
הכלכלית והחברתית של הממשלה חשובה ביותר. בכל המדינות שזינקו נשמרה 

כלכלית ונודעה חשיבות רבה למדיניות הממשלה שנועדה להבטיח -יציבות מקרו
. עם זאת, יש לציין (inclusive growth)שתהיה צמיחה ושהיא תהיה מכלילה 

ששיעור האינפלציה או הגרעון חרגו לעיתים מן הממוצע של המדינות 
 המפותחות; 

מנגנונים של קפיצת המדרגה טמון במוסדות שמבטיחים  הסוד –מוסדות  
ולהתאמתן להאצת קצב השינוי הכלכלי המערכות הציבוריות להסדרת יעילים 

 ;הייחודים של כל מדינהם למאפיינים מותאמימוסדות אלה והחברתי. 

מדיניות תעשייתית היא מאמץ ממוקד  –מדיניות תעשייתית ייחודית וגלובלית  
של המדינה ליצירת התנאים שיבטיחו צמיחה מהירה של תחום כלשהו 

חקיקה, רגולציה, תקינה, תשתיות פיזיות,  בתעשייה. מאמץ זה עשוי לכלול
וגם מענקים  לאומיים-או הסכמים ביןפיתוח קשרי סחר הכשרת כוח אדם, 

קפיצת מדרגה מחייבת מיקוד של המדיניות התעשייתית במיצוי  .כספיים
 חזקות ויציבות; הנכסים הייחודים של המדינה ובמיצוי מגמות גלובליות 

 –התאמת שוק העבודה לשינויים המואצים. הסטת ההגנה מהמשרה לעובד  
התאמת שוק העבודה לשינויים  תנאי הכרחי לצמיחה מואצת ומתמשכת הוא

הסדרת מערך יחסי העבודה בין העובדים, המעסיקים מואצים באמצעות 
למעסיקים את הגמישות לפטר עובדים, והממשלה. הסדרה זו צריכה לאפשר 

 מחד גיסא, ולהעניק לעובדים מערך הכשרה ורשת ביטחון, מאידך גיסא;

פיצת מדרגה מחייבת אבחון ק –טיפול ממוקד בצווארי הבקבוק במגזר הציבורי  
של צווארי הבקבוק במגזר הציבורי וטיפול ממוקד בהם. אין צורך ברפורמה 

 כוללת של המגזר הציבורי; 

במדינות שזינקו נוצר שילוב בין מדיניותה הכלכלית  –פיתוח כלכלי מקומי  
והחברתית של הממשלה לבין צמיחה שהונעה על ידי תחרות בין אזורים 

נים. לפיכך, חיוני ליצור את התנאים שיאפשרו לראשי רשויות גיאוגרפיים שו
 מקומיות לעצב מדיניות כלכלית ועסקית מקומית ולבצעה;  

במדינות שזינקו, יצא הפיתוח הכלכלי והחברתי מחוגם של  – התגייסות לאומית 
אנשי הבנק המרכזי, המשרדים הכלכליים בממשלה, האקדמיה או הוועדות 

ך למעין פרויקט לאומי שבו נטלו חלק גורמים רבים כגון השונות בפרלמנט והפ
 ראשי רשויות מקומיות, עמותות, ונדבנים.

  בישראל עקרונות וקווים מנחים לקפיצת מדרגה

לאור מאפיינים אלו, ועל מנת לחולל קפיצת מדרגה בישראל שתביא למימוש חזון  .11
 ים האלה: , אנו ממליצים לפעול על פי העקרונות והקווים המנח15ישראל 
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  והמגזרים בישראל;שמשותף לכל המפלגות  כחזון לאומי 15חזון ישראל אימוץ  

לספק יהיו ו י. תפקידגוף שישמש כ'מוח המרכזי' של קפיצת המדרגהייעוד  
, לשמש לאור החזון להציע סדרי עדיפויות ,כלכלית-הערכת מצב חברתית

  ; מגזרי-ןכ'צופה על התורן' לזיהוי מגמות עולמיות ולקדם שיח בי

שחיוניות לקפיצת מספר יחידות עילית בשירות הציבורי זיהוי וטיפוח   
ביניהן ניתן לכלול, לדוגמה, את הגופים העוסקים בהשקעות זרות, את . המדרגה

אגפי תכנון המדיניות במשרדי הממשלה השונים או את מכון היצוא ומנהל סחר 
 ; החוץ

כגון בתחום  קפיצת מדרגהיים לבמגזרים שהם חיונרפורמות מבניות עריכת  
המקרקעין, התכנון והבנייה, בתחום נמלי הים והאוויר או בתחום המשפט 

  העסקי והמסחרי; 

. שתאפשר רפורמה בשוק העבודהאמנה בין הממשלה, העובדים והמעסיקים   
הגברת ו הגמישות בשוק העבודהלעמוד הגברת  כהה זו צריאמנבליבה של 

 ;ההגנה על העובדים

המלא של המגזר הערבי והמגזר החרדי במעגל העבודה  םשילובת הגדר 
 ; כפרויקט לאומי

נדרש מאמץ ממוקד של הממשלה  ייחודית וגלובלית.מדיניות תעשייתית קידום  
ושל הכנסת בדמות חקיקה, תקינה, רגולציה או הנחת תשתיות שמטרתו למצות 

ת קפיצת את התחומים שעשויים להפוך למנועים של צמיחה מהירה לקרא
 המדרגה. 
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 (2010קפיצת מדרגה של הפריפריה )תקציר : 2נספח  

קפיצת מדרגה מחייבת חלוקה מאוזנת של פירות הצמיחה בין האזורים השונים  .1
כחלק מעקרון ההכללה הנ"ל. בהעדר חלוקה כזאת, אנשים, סחורות והון  ,במדינה

מפגרים לאזורים מפותחים עד כדי פגיעה חמורה  עלולים לנוע במהירות מאזורים
 במשאבי ההון האנושי באזורים החלשים. 

כתוצאה מכך, אזורי  –בישראל, פירות הצמיחה נוטים להתרכז בעיקר במרכז הארץ  .2
 הפריפריה סובלים מפיגור מתמשך במדדים כלכליים וחברתיים ומהגירה שלילית. 

י הפריפריה על בסיס מימוש הפוטנציאל אנו מציעים מסגרת תפיסתית לפיתוח אזור .3
'נכסים אזוריים' הם  –הלאומי והגלובלי הטמון בנכסים הייחודים של חבלי ארץ אלה 

כגון אקלים, היסטוריה ומורשת, טבע ונוף או אפילו נטל  –איכויות מקומיות ייחודיות 
מאפשרת  הנטועים באזור ושאינם ניתנים להזזה בקלות. היות והגלובליזציה  –ייחודי 

להון אנושי, סחורות וידע לנוע בקלות ממקום למקום, עשויים נכסים אלה להפוך 
 למנוף לפיתוח אזורי מתמשך.  

גלובלי הנ"ל רב, היות והמדינה מאופיינת בשונות -בישראל הפוטנציאל האזורי .4
בישראל מספר אזורים ייחודיים  קרי, –גיאוגרפית, דמוגרפית ואקלימית רבה 

אזורים  12-ם מנועי צמיחה רדומים. על פי הערכה ראשונית ישנם כשמכילים בקרב
 כאלה ביניהם הגליל המערבי, הגליל המזרחי, הנגב המערבי או הערבה. 

ממשלות ישראל לדורותיהן התמקדו בהעברה של פעילות  ואולם, מול פוטנציאל זה, .5
שאין כלכלית, הון ומקומות עבודה ממרכז הארץ לפריפריה, וזאת מתוך תפיסה 

הממשלה עדיין מקדמת מדיניות זו  .בפריפריה מנועי צמיחה כלכליים מקומיים
באמצעות עידוד אוכלוסייה יהודית וצעירה להתיישב בפריפריה ובאמצעות עידוד 
פרויקטים מחוללי שינוי דוגמת מפעל אינטל שעל יד קריית גת, העברת בסיסי צה"ל 

 לנגב או בניית בית ספר לרפואה בצפת. 

יות זו קשורה לתפיסה שרואה בישראל מדינה קטנה שיכולה לתפקד כאזור מדינ .6
אחד. לפיכך, ניתן להחיל כלים אחידים שמעודדים פעילות כלכלית הומוגנית ברחבי 

כך לדוגמה, ניתן לכאורה להעתיק הצלחות מהמרכז  .המדינה, ללא הקשר אזורי
   טק.-לפריפריה, בעיקר בתחום ההיי

מדיניות  רבים של השקעות עתירות משאבים בפריפריה, ואולם, למרות עשורים .7
  .הפיתוח הממשלתית לא מצליחה לצמצם את הפערים בין הפריפריה למרכז

התפיסה הנוכחית של מדינת ישראל ביחס לפריפריה מבטאת מתח בנוסף, נראה כי  .8
, ובכוחות הביקוש וההיצע קבוע בין שתי גישות. מצד אחד, האמונה בכלכלת השוק

ים את המחירים ואת הכמויות בשוק, כשהממשלה מעצבת את המשטר שקובע
מחויבות ערכית לפיתוח , לישראל יש מצד שניהרגולטורי ומטפלת בכשלי שוק. 

 , המחייבת התערבות ממשלתית, שפועלת לעיתים נגד כוחות השוק. הפריפריה

ידי אנו סבורים שניתן להפחית מתח זה ולשכלל את תפיסת הפיתוח של ישראל על  .9
תפיסה זו אינה באה במקום מדיניות  –הוספת נדבך הממוקד במיצוי נכסים אזוריים 

פיתוח הדרושה ברמה הארצית על בסיס נכסים לאומיים, אלא מרחיבה ומעדכנת 
  אותה.

מדיניות פיתוח אזורית צריכה לענות על שני אתגרים מרכזיים: זיהוי הנכסים  .10
שנובעת בין השאר מחיבור יצירתי ת אזורית והנעת חדשנו הכלכליים הייחודיים באזור

 ביניהם )לדוגמה, תיירות מרפא באזור הגליל המערבי(. 

במסגרת  (Bottom-Up)תפיסה זו מחייבת שילוב כוחות ומנהיגות 'מלמטה למעלה'  .11
שולחן זה צריך לכלול את בעלי העניין השונים באזור, ובהם יזמים,  –'שולחן אזורי' 

וני מגזר שלישי, ומטרתו לזהות נכסים אזוריים, לרתום רשויות  מקומיות וארג
 כבר היוםשותפים רלוונטיים, להצביע על סדרי עדיפויות, לקדם חדשנות אזורית ועוד. 

דוגמה  .קיימות דוגמאות של התארגנויות שעשויות לסייע ביצירת שולחן אזורי
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והמעבדות בולטת היא אשכול הגליל המערבי הנתמך על ידי אלכא ג'וינט ישראל 
 .2000האזוריות מיוזמתם של מכון ראּות ושותפות 

התארגנות אזורית מסוג זה עשויה לסייע בהשגת יעדי הממשלה בכל הקשור להכללה  .12
 . של אוכלוסיות מודרות ובפרט לקידום השוויון והשילוב של ערביי ישראל

לבחון  בשלב ראשון עליה –לממשלה תפקיד מרכזי בקידום קפיצות מדרגה אזוריות  .13
את תפיסת הפיתוח האזורי המוצעת במסמך זה ואת היכולת לאמץ אותה וזאת 
באמצעות יישומה במספר קטן של אזורים. בהמשך, על הממשלה לעודד הקמה של 
התארגנויות אזוריות חדשות שיוכלו להתחרות ברמה העולמית, למשל באמצעות 

כלים חדשים ולהתאים השתתפות במימון ההתארגנות הראשונית. במקביל יש לבנות 
כלים קיימים כדי לעודד חדשנות אזורית. לדוגמה, יש למנף את מרכזי המו"פ 
האזוריים של משרד המדע ולעודד את המכללות האזוריות שיתמקדו בנכסים 

 האזוריים.

על פי הניסיון  –גם לרשויות המקומיות תפקיד מרכזי בקידום קפיצות מדרגה אזוריות  .14
 ת מקומיות לגבש חזון ארוך טווח המתייחס להקשר האזורי,על רשויו הבינלאומי,

ליצור מנגנוני תיאום עם רשויות מקומיות שכנות ולרתום שחקנים נוספים באזור 
 לטובת הפיתוח. 

גם לארגוני מגזר שלישי עשויה להיות תרומה מכרעת בקידום קפיצות מדרגה  .15
י של ארגונים אלה טמון על פי הניסיון הבינלאומי, הערך המוסף הייחוד –אזוריות 

ביכולתם להוות זרז לפיתוח האזורי באמצעות יצירת מפגש בין השחקנים באזור; 
 למידה ממקרים דומים בעולם; טיפוח מנהיגות מקומית ועוד.
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 (2011)קהילתיות ההכללה והצמיחה, גישת התקציר : 3נספח 

עשרה המדינות המובילות -ל לאחת מחמשקורא להפיכתה של ישרא 15חזון ישראל  .1
לצורך כך ישראל חייבת לחוות קפיצת מדרגה בעולם באיכות החיים של תושביה. 

 3.5%כלכלית וחברתית, שתתגבש כתוצאה מצמיחה מהירה ומתמשכת בשיעור של 
כדי שצמיחה זו תהיה מכלילה, וכדי שהפערים הקיימים בחברה לשנה לכל הפחות. 

על השכבות החלשות ואזורי הפריפריה לצמוח בשיעור שנתי  הישראלית יצטמצמו,
 .לפחות 5%של 

תנאי הכרחי לכך שתתגבש קפיצת מדרגה הוא אחד הלקחים המרכזיים הוא ש .2
. קרי, יש לתרגם (sustainable)קיימא -ובת (inclusive)שהצמיחה תהיה מכלילה 

ל כלל את פירות הצמיחה לעלייה בהכנסה לנפש ולשיפור באיכות החיים ש
 האוכלוסייה.

להשתתף בצמיחה  הכללה, משמעה מתן הזדמנות הוגנת לכלל תושבי המדינה .3
, בהון כלכליהיא באה לידי ביטוי וליהנות מפירותיה, באמצעות צבירת הון ומימושו. 

בהון , דוגמת השכלה או בריאות; או בהון אנושידוגמת דירה או חיסכון פנסיוני; 
חברתיים שיוצרים הזדמנויות עסקיות או השפעה , דוגמת רשתות וקשרים חברתי

 פוליטית.

 בכל המדינות שזינקו נוצר שילוב מקומי וייחודי בין צמיחה על בסיס כוחות השוק, .4
לבין התערבות ממשלתית במובן זה שהמחירים במשק נקבעו על פי ביקוש והיצע, 

דיניות באמצעות מממוקדת במספר תחומים בעלי חשיבות רבה לצמיחה או להכללה 
 פיתוח או רגולציה. 

 . האתגר שניצב בפני ישראל הוא לחולל קפיצת מדרגה כזו באמצעות צמיחה מכלילה .5

בשנים האחרונות דווקא התרחבו הפערים החברתיים וגדל מעגל העוני עד עם זאת,  .6
. מצוקה זו התפרצה כדי כך שגם מעמד הביניים הישראלי מתקשה לשאת בנטל

י הדיור, המזון, התקשורת והתחבורה, וביתר שאת בחודשים האחרונים בתחומ
 בשבועיים האחרונים.

 צמיחה מכלילה בישראל

המורשת הכלכלית והחברתית של ישראל יצרה שילוב ייחודי בין כלכלת שוק ויוזמה  .7
פרטית לבין ערכים חברתיים של ערבות הדדית, על בסיס המבנה של הקהילה 

זה נעוצים עוד בימי העלייה הראשונה  שורשיו של שילובהיהודית שנוצר בגולה. 
והשנייה והיוו סיבה מרכזית ללכידות הפנימית, לשגשוג ולחוסן של היישוב היהודי 

 בארץ ישראל. 

בעשרים וחמש שנותיה הראשונות של המדינה, עוצבו החברה הישראלית וחיי  .8
הכלכלה שלה על ידי ממשלה גדולה וחזקה ומוסדות בעלי זיקה עמוקה למורשת 

. מודל זה השיא הישגים עצומים וחולל קפיצת מדרגה חברתית וציאליסטיתהס
 .1972-51וכלכלית בין השנים 

נקלעה ישראל למשבר שהגיע לשיאו עם התמוטטות מערכת  1973ואולם, משנת  .9
. תקופה זו ידועה כ'עשור 80-אינפלציה באמצע שנות ה-הבנקאות ותקופת ההיפר

יתן לראותה גם כתקופת ההסתגלות שנדרשה האבוד של הכלכלה הישראלית', אך נ
 למעבר לגישה כלכלית וחברתית חדשה הנהוגה בישראל מאז.  

, על מדיניות של חשיפת הגישה הכלכלית הנוכחית מתבססת על עקרונות כלכלת שוק .10
המשק לייבוא, ועל הפרטה של נכסים ושירותים ציבוריים תחת ההנחה שהשוק הפרטי 

הציבורי. גישה זו, שהיא נחלתן של כל ממשלות ישראל יעיל וגמיש יותר מהמגזר 
הביאה הישגים רבים, , 1985בעשרים וחמש השנים האחרונות מאז עסקת החבילה של 

 אך יצרה בעיות מורכבות:
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, שבה 1985-74מצד אחד, ישראל נחלצה מחורבות המשבר הכלכלי שהתרחש בין  
ת האינפלציה, והשיבה למסלול של צמיחה ואיתנות כלכלית ופיננסית, דיכאה א

 רבים מהחובות שצברה; 

מדיניות זו הגבירה את הפערים החברתיים, שחקה את מעמד מצד שני,  
קרי, ישראל , מבלי להביא לקפיצת מדרגה. הביניים והרחיבה את מעגל העוני

 . לא מזנקת והצמיחה שלה איננה מכלילה

ישראל בשנים השחיקה השיטתית והמתמשכת באיכות החיים של מרבית אזרחי  .11
האחרונות נובעת משילוב של שכר ריאלי מדשדש; עליה ריאלית משמעותית ביוקר 

המתבטא במחירם של מוצרי היסוד ובעיקר דיור, מזון, חינוך וגידול ילדים,  המחיה
ושחיקה בכמות וגם בעלות הפנסיה; חשמל ומים, תחבורה, תקשורת, בריאות, 
 טל נוסף על האזרחים. שהטילה נ ובאיכות השירותים הציבוריים

: במקרים רבים, קשיי הפרנסה של הילדים והדור הבא  הם הקורבן של תהליך זה .12
ההורים והשחיקה בשירותים הציבוריים פוגעים בחינוך הילדים, בבריאותם, ובנכסים 
העתידיים שנצברים לזכותם. כתוצאה מכך נפגעת יכולתם העתידית להתחרות במשק 

יש בכך פגיעה מתמשכת וקשה בהון האנושי העתידי של מתקדם ולהתפרנס בכבוד. 
. אחת ההשלכות של מציאות זו היא פגיעה אפשרית בנאמנותם מדינת ישראל

 העתידית למדינה ולמוסדותיה.

 :מציאות זו היא תוצאה של שילוב בין מספר גורמים עיקריים כגון .13

-בלתישמגבירה את הפערים החברתיים, מדירה עובדים  תופעת הגלובליזציה 
מיומנים, ויוצרת לחצים קשים על פרטים ועסקים ללמוד ולהתעדכן מבחינה 

 מקצועית ואישית, שרבים מהם לא עומדים בהם; 

, קרי, לעצב מדיניות המשבר המתמשך ביכולתה של ממשלת ישראל למשול 
ולבצעה, שנמשך מזה שלושים וחמש שנים, ומגביל את יכולתה של הממשלה 

 בצורה מקצועית ועקבית;  לטפל בסוגיות מורכבות

 קצב גידול האוכלוסיה הוא גבוהישראל היא המדינה המפותחת היחידה שבה  
 לשנה ומרוכז בשכבות החלשות;  1.8% -ועומד על כ

במגוון תחומים כגון מיסוי; הפרטה של שירותים  מדיניות ממשלת ישראל 
עובדים ציבוריים ותחרות; קרקעות ודיור; תגמול נמוך למגזרים רבים כמו 

 סוציאליים או שוטרים; או מדיניות שמרנית כלפי עסקים זעירים וקטנים; 

, ובעיקר הוועדים הגדולים, שמקטינים את הגמישות התנהלות ההסתדרות 
מאוגדים; -בשוק העבודה ובכך פוגעים בפריון; מקפחים את העובדים הלא

יתנים מנציחים מונופולים שמייקרים את המחייה או פוגעים בשירותים הנ
 לאזרחים; ומגדילים את פערי השכר; 

לגרוף רווחים מונופוליסטים ולזכות בחלק הארי של  הצלחת תאגידים גדולים 
 המימון הבנקאי;   

 ; הסטת תשומת הלב ומשאבים רבים לטובת ביטחון וקבוצות סקטוריאליות 

את ההייטק אמנם הגדיל  :הוא מנוע צמיחה אבל לא מנוע הכללה ההייטק 
אך גם הכניס השקעות זרות לישראל ושיפר את מאזן התשלומים,  הייצוא,

הגדיל את הפערים החברתיים, לא תרם להעלאת הפריון בכלל המשק ולא 
 הגדיל את מספר מקומות העבודה בשנים האחרונות.

לפיכך, בעיית העוני והפערים החברתיים, וגם בעיית מעמד הביניים, הן בעיות  .14
ורש ושילוב כוחות בין הממשלה, החברה האזרחית, מערכתיות שמחייבות טיפול ש

מאחר שהגלובליזציה מחריפה ההסתדרות, המגזר התאגידי והעסקי וגם האקדמיה. 
 בעיות אלה, המענה להן מחייב חזון, מנהיגות, נחישות, עקביות ויצירתיות. 

שתחזק את מעמד הביניים ותצמצם את  הגשמת החזון של צמיחה מכלילה, לפיכך, .15
מחייבת הירתמות מצד כלל הכוחות בחברה ואת הפערים החברתיים, העוני 

 .  הישראלית על יסוד מספר עקרונות מוסכמים שיהוו מעין 'אמנה ישראלית חדשה'
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 האמנה הישראלית החדשה

הוא היעד הלאומי; יחידת היסוד של החברה  15: חזון ישראל עקרונות האמנה הם .16
ות המקומיות והחברה האזרחית בעיצוב היא הקהילה; שותפות בין הממשלה, הרשוי

החברה; מחויבות הדדית לחיסכון ארוך טווח ולטיפוח הון אנושי; עקרונות השוק 
החופשי והתחרות ההוגנת הם עקרונות היסוד; צה"ל, השירות הלאומי, המכללות 
והאוניברסיטאות הם מנועי הכללה; החברה הישראלית תהיה חברה לומדת וגם חברה 

לתאגידים עסקיים תהיה אחריות ה את עובדיה בזכאות לקיום בכבוד; שמזכ ,עובדת
 ונזקקים ייהנו מסל בסיסי של מוצרי יסוד. כלפי כלל החברה; 

בין  רפורמותת חביל'עסקת חבילה' בדמות מעבר להסכמה אודות האמנה, יש לקדם  .17
שמתמקדות בשני יעדים עיקריים: העלאת הממשלה, המעסיקים, העובדים והציבור 

)המשקללת את ההכנסה לאחר מסים והעברות עם עלות  הכנסה הפנויה הריאליתה
 ושיפור השירותים החברתיים.סל המוצרים והשירותים הבסיסי( 

 איכות חיים: הכנסה פנויה ומרחב ציבורי

איכות החיים בישראל נוצרת כתוצאה משילוב בין ההכנסה הפנויה הריאלית לאיכות  .18
הציבורי ולסביבה הרוחנית, התרבותית והערכית. השירותים הציבוריים והמרחב 

 במדינת ישראל יהודים רבים מפיקים ערך חיובי מהחיים בארץ ישראל. לדוגמה

, שמשמעו הגדלת ההון הכלכלי, האנושי והחברתי של מימוש חזון ההכללהלפיכך,  .19
מחייב הגדלת ההכנסה הפנויה הריאלית ושיפור משמעותי באיכות האזרחים, 
 . המרחב הציבוריםהשירותים ו

. בראש ובראשונה, ישראל האתגר של העלאת ההכנסה הפנויה הוא מורכב ביותר .20
נהנית מהיצע רב של כוח אדם איכותי, שמרסן את רמת התגמול לאנשים משכילים 

 ומוכשרים. השתלבות החרדים והערבים במעגל העבודה תחריף בעיה זו. 

ת את ההכנסה הפנויה הריאלית של עם זאת, הממשלה יכולה לעשות רבות כדי להעלו .21
האזרחים באמצעות הוזלת עלות המוצרים הבסיסיים והעלאת הפריון. כדי שהצמיחה 

 תהיה מכלילה, יש לשים דגש על הנושאים האלה: 

ובעיקר דיור, מזון, תחבורה, חינוך וגידול  הוזלת עלות המוצרים הבסיסיים  
 רמת השכר הממוצעת במשק; ילדים, בריאות ופנסיה והתאמת עלות חבילה זו ל

באמצעות פנסיה, רכישת דירות  עידוד צבירת הון כלכלי בידי משקי הבית 
טווח לטובת הדור הבא שישמש אותו לרכישת דירה, פתיחת עסק -וחיסכון ארוך

 או השכלה; 

, שממוקדת במיצוי הנכסים עיצוב ויישום אסטרטגיה לפיתוח אזורי הפריפריה 
 הייחודיים שלהם; 

בעסקים זעירים, קטנים ובינוניים ובצמיחה מעודדת תעסוקה תמיכה  
 ; (job-creating growth)בתעשייה המסורתית 

( שמשדרגת את איכות העובדים ואת Flexicurityעסקת פלקסיקיוריטי ) 
יכולתם להתפרנס באמצעות הכשרות מקצועיות כדי להבטיח למידה לאורך 

עסיקים, מצד שני. כתוצאה מכך מצד אחד, והגדלת דרגות החופש של המ החיים
אמור הפריון במשק לעלות וכך גם הצמיחה. במסגרת זו יש לחולל עסקת חבילה 
בנוגע לשירות הציבורי שמשלבת עלייה בשכר, גמישות תעסוקתית רבה יותר 

 ותגמול על פי הישגים; 

 שילוב של ערבים וחרדים במעגל העבודה, וגם של אוכלוסיות מודרות אחרות 
 גרים או בעלי מוגבלויות; כמו מבו

 שינוי מדיניות המסים של הממשלה כך שיפחת הנטל מעל המעמד הבינוני 
 .וחלוקתם תהיה פרוגרסיבית יותר
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לאור הקושי בהעלאת ההכנסה  –שיפור השירותים והמרחב הציבורי: קהילתיות  .22
קהילתיים כך -הפנויה, ישראל צריכה להתמקד במקביל בשיפור השירותים החברתיים

הקהילה היא המפתח להשגת  יבטיחו סל קיום בסיסי, איכות חיים וצבירת הון.ש
משום היעדים של שגשוג, הכללה וחוסן, והיא לבנת היסוד של החברה הישראלית 

שבקרבה מתנהלים חייהם של הילדים, ויש לה השפעה מכרעת על איכות חייו של 
 :קריה הםועי מכון ראּות קורא לגישה זו: גישת הקהילתיותהאזרח. 

הגדרת שמונה 'מוסדות ליבה' )'פלטפורמות'( שהם הבסיס לקהילה משגשגת,  
: מתנ"סים; טיפות חלב ומרכזים להורים ולילד; ארגונים חסינה ומכלילה

ומרחבים של ספורט עממי; בתי תרבות, אמנות ומוסיקה; מוסדות מערכת 
ים ושטחים החינוך; קופות חולים; תנועות נוער ומרכזי צעירים; וגם פארק

ציבוריים. בכל אחד מהם יש לערוך רפורמה מקיפה, להסדיר את נוכחותם בכל 
 קהילה, וליצור תמריצים לשיתופי פעולה ביניהם;  

הכנת תכנית מקיפה לשיפור מערך השירותים הציבוריים בתחומים חיוניים  
כגון חינוך והשכלה; הכשרות מקצועיות; בריאות ורפואה  לשגשוג ולהכללה

 טווח ופנסיה;-ת; כלכלת בית; עידוד חיסכון ארוךמונע

-בדגש על שיטור קהילתי, תחבורה פנים יצירת סביבה של ביטחון ונגישות 
 אזורית ויישובית וזמינות של הון לעסקים קטנים; 

שמספקות את עיקר הסדרת המעורבות של החברה האזרחית בפלטפורמות  
מקומית. מדובר השירותים שמניעים שגשוג, הכללה וחוסן ברמה ה

נבחרות כגון ועדי הורים או ועדי שכונות. בהקשר זה, בהתארגנויות קהילתיות 
קיום יום החברה האזרחית שבו, בין השאר, תתקיימנה מכון ראּות ממליץ על 

 .בחירות לכלל התפקידים הנבחרים

אחת המשמעויות העיקריות של גישת  – העתיד: רשת קהילות משגשגות ועמידות .23
ת היא שהמבנה העתידי של החברה הישראלית הוא כמערכת של קהילות הקהילתיו

שמקושרות האחת לשניה כך שהחיבוריות והשילוביות ביניהן מגבירה את השגשוג, 
 ההכללה והחוסן של כולן, בבחינת השלם שגדול מסכום חלקיו.  

 עקרונות וקווים מנחים למימוש החזון

ייב תהליך ארוך של הידברות בין גיבוש האמנה הישראלית החדשה ומימושה מח .24
רשויות מקומיות, הממשלה, מגוון רחב של גופים וולונטריים כמו ההסתדרות, 

 ועמותות שונות. קהילות התאחדות התעשיינים או לשכות המסחר, וגם המגזר העסקי 

למטה לבין -כן יידרש שילוב בין חקיקה, מדיניות והקצאת משאבים מלמעלה-כמו .25
יוזמות יצירתיות שנותנות מענה לצרכים המקומיים הייחודיים, מנהיגות מקומית ו

 למעלה. -מלמטה

וגישת ההכללה  15לעולם היהודי עשוי להיות תפקיד מרכזי במימוש חזון ישראל  .26
 והקהילתיות על יסוד קשרים ישירים בין קהילות הגולה לבין קהילות בישראל. 
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שהיא אתר מורשת לאומי  יר משגשגת וחסינהע – 2021צפת חזון : 4נספח 
 לאומי-ובין

 הקדמה

, בעקרונות הפעולה הנגזרים ממנו, 2021מסמך זה עוסק בחזון העיר צפת לשנת  .1
 ,2011ביולי  18-ובמשימות האופרטיביות הדחופות וזאת על בסיס מפגש שהתקיים ב

כ"ל העירייה, הגב' בראשות ראש העיר, מר אילן שוחט, ובהשתתפות מר אורי אילן, מנ
סיון שוחט, מר שלומי בן יהודה, מר רמי מרדור, פרופ' עדה שפיצר ומר אודי קלינסקי. 

 את התהליך הנחה מכון ראּות.

 / החזון: צמיחה מהירה, מכלילה וחסינה  2021צפת בשנת 

תושביה שתתבטא בעליה מקבוצה  כללצפת תבצע קפיצת מדרגה באיכות החיים של  .2
מעבר של 'אוכלוסיות  באמצעותכלכלי של הלמ"ס -וג החברתיבדיר 6 לקבוצה 3

אוכלוסיית צפת תגדל באופן מתון של התושבים הוותיקים.  םחזקות' לעיר, לצד חיזוק
יחידות דיור חדשות  2500 -. העיר תורחב וייבנו בה כאיש 45,000 -ותעמוד על כ

 שמתאימות לאוכלוסייה חזקה;

ולה של הגליל העליון שמספקת שירותים עיקריים והעיר הגדצפת תהיה 'בירת הגליל'  .3
לאוכלוסיית האזור בתחומי התרבות והאומנות, הבריאות והרווחה, האקדמיה, 

 הספורט והפנאי; 

לאומי -העיר העתיקה של צפת תוכר כאתר מורשת עולמי וצפת תהיה אתר תיירות בין .4
דיים בתחום שיש להן נכסי תרבות ומורשת ייחו שהוא חלק מרשת של ערים בעולם

 הרוחניות והיהדות; 

צפת, יהודית והתרבות היהודית. הצפת תהיה הבירה העולמית של הרוחניות  .5
השפיעה מהותית על עיצוב מסורות היהדות המודרנית בתחומי  16-שבמהלך המאה 

עם עולם הרוחניות היהודית ותורת הקבלה גם בעתיד תזוהה התפילה והחגים, 
והיצירה המוסיקאלית היהודית במזרח אירופה; עם והנסתר; עם תרבות היידיש, 

 קבלת השבת; ועם האמנות הדתית היהודית בתחומי הקודש. 

על בסיס בית  מוביל בתחום רפואת הקהילה והמשפחההצפת תהיה למרכז הלאומי  .6
הספר לרפואה ומכון המחקר באופן שיזניק את איכות שירותי הרפואה והבריאות של 

 ;תושבי צפת והצפון כולו

העיר תגבש רשת של  – צפת תהפוך להיות מודל של חוסן מקומי בישראל ובעולם .7
'תרבות של מוכנות' ארגונים ואנשים שהם תושבי העיר והסביבה המחויבים לפיתוח 

 אסונות טבע או מלחמות;כגון למשברים 

כלכלי תוך שמירה על משאבי -המקדמת פיתוח חברתי, צפת תהיה עיר ירוקה ובריאה .8
 רות הבאים;הטבע לדו

באמצעות שדרוג והרחבה של מערך  קפיצת מדרגה בתשתית המוסדות בעיר .9
שבהם מתקיימת פעילות חברתית, כלכלית, חינוכית ותרבותית תוססת  ,מתנסי"םה

רשת של טיפוח של מספר מוקדים של ספורט ופנאי; והקמה של לכלל תושבי העיר; 
 גשג. שכונות שבהן המרחב הציבורי בטוח, נקי, תוסס ומש

 מאפשר לה לכלכל את עצמה. השסך משאביבכך  עיריית צפת תהיה עצמאית .10

 

 הנכסים הייחודיים: המורשת והעיר העתיקה וגם בית הספר לרפואה 
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כלכלית, חברתית, גיאוגרפית,  –הוא איכות מקומית  נכס ייחודי שהוא מנוע צמיחה .11
לאומית או עולמית שאינה ניידת ותואמת מגמה  –אקלימית, היסטורית או סביבתית 

חזקה ויציבה. לדוגמה, בעוד שעיר עתיקה היא נכס ייחודי, מפעל תעשייתי או פסטיבל 
  ייחודי אינם כאלה משום שהם ניתן להעתקה. 

 לצפת שני מנועי צמיחה עיקריים שהם ייחודיים לעיר ובלתי ניתנים להעתקה: .12

  העיר העתיקה שמשויכת
לעולם הרוחניות והקבלה 

התיישבות בצפת ה –היהודית 
שנה  4,000 -החלה לפני כ

 .ונמשכה ללא הפסקה מאז
ראשיתו של היישוב היהודי 

שנים.  2,100א לפני יבצפת ה
במהלך הדורות נודעה צפת 
בעולם בזכות העובדה שחכמת 
הנסתר ועולם הקבלה היהודי 

 16-, ובמהלך המאה העוצבו בה
עה צפת בזכות השפעתה על sנו

עיצוב המסורת היהודית 
המודרנית בתחומי התפילה 

  ומסורת קבלת השבת.

בשנים האחרונות גובר העניין בעולם הרחב בתורת הנסתר ובעולם הקבלה 
היהודי. יש המעריכים כי מיליוני אנשים, ובהם אנשים ידועים כמו מדונה או 
דונה קארן, משתייכים למרכזי קבלה ברחבי העולם, ומיליונים נוספים 

 מתעניינים בעולם זה. 

ואכן, למעלה ממיליון ומאתיים אלף תיירים נכנסים לעיר בשנה, אך רובם 
( 8.7%) 100,000 -המכריע לא מוצא טעם להישאר בה יותר ממספר שעות, ורק כ

נשארים ללון בה. מספרים אלה מבטאים פוטנציאל רב שאיננו מנוצל לתיירות 
 את כספה. לאומית יהודית ונוצרית שתגיע לעיר, תשהה בה ותשקיע בה-בין

  ישראל החליטה להקים בית ספר  ממשלת –בית הספר לרפואה ומרכז המחקר
מיליון דולר  400לרפואה ומרכז מחקר מדעי בעיר צפת בהשקעה כוללת של 

בחלקים שווים. פילנתרופים מהארץ ומהעולם שתמומן על ידי הממשלה ועל ידי 
 בר הקרוב. מחזור הלימודים הראשון בבית הספר לרפואה ייפתח באוקטו

בית הספר לרפואה צפוי למשוך לאזור אוכלוסייה חזקה של רופאים, מתמחים, 
רפואיים ובקרבת בית הספר ייבנו -סטודנטים לרפואה ובעלי מקצועות פרא

 מוסדות ומתקנים כגון מעבדות, מעונות ומתקני ספורט. 

ה , אשר הכפילמכללת צפתבהקשר זה, יש לצפת מנועי צמיחה נוספים ובראשם 
 לאחרונה את מספר הסטודנטים הלומדים בה לכאלפיים סטודנטים. 

שיש באזור ובמדינה נוספים הנכסים הייחודיים של צפת מחוברים לנכסים ייחודיים  .13
 בהם כדי לחזק את הפוטנציאל הכלכלי של העיר צפת:

 אזור צפת והמועצות האזוריות הסמוכות אליה משופע בקברי  – קברי צדיקים
 אליהם נוהרים מבקרים רבים;  ,ת קבר רשב"יצדיקים, דוגמ

 נכסיה הייחודיים של צפת קושרים בינה לבין ערים  – הערים העתיקות בצפון
עתיקות נוספות בגליל: עכו, שהוכרזה כאתר מורשת עולמית, נצרת וטבריה, 

 ואף במעגל רחב יותר, פקיעין ושפרעם; 
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  קדושות ליהדות  צפת היא אחת מארבע ערים –הערים היהודיות הקדושות
 בנוסף על טבריה, חברון וירושלים; 

 כאמור, לצפת מספר נכסים ייחודיים בתחומי  –ואמנות יהודית  רוחניות
בתחום מוזיקת כלייזמרים, תרבות היידיש,  ,םיהרוחניות והאמנות היהודי

כמו כן, בצפת יש נכסים קבלה, ומורשת קבלת השבת. התורת הנסתר ועולם 
ת של יהדות הונגריה. ככזו, לצפת עשוי להיות קשר המורשהמזוהים עם 

 למוסדות כגון בית התפוצות או יד ושם, ועוד; 

  מזה אלפי שנים הגליל משמש  –הגליל הוא מוקד החיים הבריאים של ישראל
כמרכז החיים הבריאים בארץ ישראל בשל עשבי המרפא והתבלינים הרבים 

 שצומחים בשטחו ובשל איכות האוויר. 

  עולם האתיקה והרפואה הולך ומשתכלל עם ההתפתחויות  –ורפואה אתיקה
המדעיות בעיקר בתחום תאי הגזע. השילוב בין עולם החיים הבריאים שבגליל, 
עולם הרוחניות של צפת ובית הספר לרפואה עשוי ליצור סביבה ייחודית לטיפוח 

 לאומי בתחום האתיקה והרפואה שאליו יגיעו בני כל הדתות. -מרכז בין

 הנטל: חוסן והכללה

 צפת מתמודדת עם שני אתגרים מרכזיים: .14

  הנחת העבודה היא שצפת   –תרבות של מוכנות וכינון רשת של חוסן מקומי
זאת בשל העובדה שפיקוד צפון של צה"ל  .תחווה משבר חמור פעמיים בכל עשור

ולכן היא אחת מהמטרות הראשיות של האויב בעת מלחמה  ,ממוקם בתחומה
בנוסף, העיר חשופה לסכנה של רעידות אדמה המתרחשות בה אחת כוללת. 

 אפריקני.-לשמונים שנים בממוצע, וזאת בשל היותה ממוקמת על השבר הסורי

חייבת להיות חלק בלתי נפרד  'תרבות של מוכנות'משמעות אתגר זה היא ש
מהווי החיים בעיר, והחוסן המקומי צריך להיות נטוע במרקם החברתי של העיר 

 חברה האזרחית שלה. וב

 צפת  – אתגר ההכללה: העלאת השכר הממוצע ושיפור השירותים החברתיים
מתושבי העיר הם נתמכי רווחה  40%כלכלי מורכב: -מתאפיינת בתמהיל חברתי

מובטלים. בנוסף, קיימת הפרדה בין קהילות: פלגים חרדיים שנוטים  10%-וכ
עולים מברה"מ לשעבר,  להסתגרות ואינם משולבים מספיק במעגל העבודה,

מסורתיים וחילונים. כמו כן, בעיר ממוקמים שלושה מרכזי קליטה ליוצאי 
 אתיופיה וכפר ערבי. 

קרי העלאת ההכנסה באמצעות יצירת  –משמעות אתגר זה היא שהכללה 
מקומות עבודה ושיפור הפריון, וגם באמצעות שיפור שירותי הבריאות, החינוך 

חייבת להיות חלק בלתי נפרד  –רט לילדים ולמבוגרים והתרבות, הרווחה, והספו
ה יממתווה הפיתוח הכלכלי של העיר, שאם לא כן צפת עלולה להפוך לעיר עני

שיש בה שתי מובלעות של עושר סביב בית הספר לרפואה וסביב העיר העתיקה. 
קיימא. יתרה מכך, הקמת בית הספר לרפואה -כמובן שמציאות כזו איננה בת

יד צפת' עם השפעה מועטה, ואף, בתרחישים מסוימים, -לוף עלעלולה 'לח
 .שלילית, על מצבה הכלכלי והחברתי

 האתגר: צמיחה מהירה שהיא מכלילה וחסינה

ת צפת הוא להבטיח שמנועי הצמיחה יאתגר מרכזי הניצב בפני ממשלת ישראל ועירי .15
לכן, מצד  – של העיר ימוצו באופן שהצמיחה תהיה מכלילה ותתרום לחוסן המקומי

אחד יש להגדיל את העוגה באמצעות מנועי הצמיחה שזוהו אשר אמורים להביא 
הכנסה נוספת לעיר ולתושביה, ומצד שני יש להבטיח שהעוגה תחולק באופן שנותן 

 מענה לאתגרים המרכזיים עימם מתמודדת העיר.
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מתו בנוסף לתחומים בהם תרו –כיצד ביה"ס לרפואה עשוי לתרום להכללה בצפת?  .16
של ביה"ס להתפתחות העיר והאזור היא מובנת מאליה כגון משיכת אוכלוסייה 
איכותית וחזקה, יצירת מקומות עבודה חדשים, ושדרוג שירותי הרפואה, עשוי ביה"ס 

 לתרום להכללה באופנים הבאים:

  התמחות של ביה"ס לרפואה בתחומי הרפואה הקהילתית, רפואת המשפחה
תי הרפואה בצפת, באזורים הסמוכים לה ובצפון רמת שירו – ורפואה מונעת

נמוכה בהשוואה לשאר המדינה. זו הסיבה שממשלת ישראל מקדמת את  ,הארץ
תכנית ההתמחות של בתי החולים המרכזיים בצפון. ואולם, בעיה חמורה לא 

ס ”פחות קיימת ברמה של שירותי הרפואה הקהילתיים. לכן, התמחות של ביה
המשפחה, הרפואה הקהילתית והרפואה המונעת עשויה לרפואה בתחומי רפואת 

לתרום רבות לשיפור שירותי הרפואה בכל האזור, בין השאר בזכות החיבור בין 
 הסטודנטים לבין המרכזים הקהילתיים, טיפות החלב וקופות החולים באזור;  

  התמחות של בה"ס לרפואה בתחומי הרפואה המשלימה וההוליסטית– 
יות והרוחניות הם חלק מנכסיה הייחודיים של צפת ועולם כאמור, עולם הרוחנ

ס ”החיים הבריאים הוא נכס ייחודי של אזור הגליל. לכן, התמחות של ביה
 לרפואה בתחומים אלה עשויה להעצים את הנכסים האזוריים ולהשתלב בהם; 

  התמחות כזו עשויה  –התמחות של ביה"ס לרפואה בתחום רפואת החירום
מרכז בתחום רפואת החירום לכל אזור אצבע הגליל באמצעות להפוך את צפת ל

שיתופי פעולה עם הצבא, דוגמת העברת בי"ס לחובשים של הצבא לעיר, הקמת 
מרכז שיקומי שישמש בין השאר את נכי צה"ל, העברת המרכז האזורי של מגן 

התמחות זו תסייע להתמודדות עם אתגרי החוסן במצבי ד אדום לעיר, ועוד. וד
 .משבר

  מכללת צפת היא עוגן חשוב להתפתחות העיר, וביה"ס  –חיזוק מכללת צפת
 לרפואה עשוי להוות מנוע צמיחה גם עבור המכללה כלהלן:

 רפואיים כגון פיזיותרפיה, -ליווי התוכניות של המכללה בתחומים הפרה
סיעוד, מעבדות, הכשרת פרמדיקים, ריפוי בעיסוק, טיפול בילדים עם 

 ו משפט רפואי ועוד...לקויות, או אפיל

  ;מעונות משותפים לסטודנטים של המכללה ושל ביה"ס לרפואה 

 למכללה ולביה"ס לרפואה מתקני ספורט משותפים ; 

  .חיזוק בית חולים זיו 
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  שדרוג מתקני הספורט של ביה"ס לרפואה כדי שישרתו את תושבי העיר– 
ספורט של ביה"ס כיום, אין לצפת מרכז ספורט אחד ראוי לשמו. לכן, מתקני ה

לרפואה עשויים לשמש גם כמרכז עירוני לספורט שיהיה פתוח לילדי העיר 
ולבוגריה. לשם כך יש להרחיב ולשדרג את מתקני הספורט, להנגיש אותם 

פי ההסדרים שיסוכמו. יש לציין שנושא זה מתחבר גם לדגש -לתושבי העיר על
 על רפואת קהילה ומשפחה, שעוסק באורח חיים בריא. 

 הכוונה בעיקר  – הנגשת מתקני האוניברסיטה האחרים לתושבי העיר
 לאודיטוריום ולספריה. 

  מיקוד תוכניות הפר"ח של הסטודנטים בביה"ס לרפואה ובמכללה בחניכה
למדעים, במבוא למקצועות רפואה, בהכשרה של נוער לעזרה ראשונה, 

 עיר העתיקה(. )לנושא זה חשיבות רבה בהקשר של מנוע הצמיחה של ה ובאנגלית

  בשל התמהיל הדמוגרפי  –תכניות הכשרה בבריאות לאוכלוסיות חלשות
אקונומי המורכב הקיים בצפת, יש ערך רב בתוכניות הכשרה ייעודיות -והסוציו

בתחומי הרפואה, הסיעוד, ריפוי בעיסוק ועוד. תוכניות אלו יכולות להקל על 
 הצרכים המיוחדים של האוכלוסייה בעיר.

 יש לבחון כדאיות הקמת חברת יישום פטנטים או חממות בתחום  – חממות
 רפואה, תוך דגש על קשר בין טכנולוגיות לרפואה קהילתית/הוליסטית. -הביו

  שיהיה מרכז הקמת בית ספר תיכון למדעים ולאומניות בצמוד לביה"ס לרפואה
 . חינוכי מוביל לכל האזור

יש ליצור חיבור  –לתרום להכללה? כיצד פיתוח העיר העתיקה והתיירות בה עשויים  .17
בין תושבי העיר לבין התיירים, על מנת להימנע מ'סינדרום אטלנטיק סיטי', שבה נוצר 
ניכור בין שכונותיה העניות של העיר לבין חזותה התיירותית הנוצצת. זאת בין השאר 

 באופנים הבאים:

 על מערכת  תוך מתן דגש חינוך לגאוות יחידה סביב הסיפור הייחודי של צפת
כיום יש לתושבים רבים קושי להזדהות עם העיר בשל דימויה הירוד  –החינוך 

ובשל מצבה של העיר העתיקה. הפיכת העיר למותג מוביל בתחום התיירות 
עשויה לחזק את תחושת גאוות היחידה בקרב התושבים. לשם כך יש לבנות 

 תוכניות חינוך ייעודיות בבתי הספר.

  חיבור האוכלוסייה  –חרדים בתחום התיירות בקרב עידוד יזמות עסקית
החרדית לתחום התיירות, למשל בתחומי שימור מבנים, יודאיקה, אמנות 
יהודית )סופרי סת"ם(, מוזיקה )כליזמרים(, עשוי להגדיל את חלקו של מגזר זה 

 במעגל העבודה. 

 זה  על מנת לתת מענה לדרישה בתחום – קורס מארחי / מדריכי תיירים צעירים
בתקופות השיא של החופש הגדול ובחגים, ניתן להכשיר תלמידי תיכון 

 מצטיינים להיות מארחים או מדריכים של תיירים בעיר. 

  ניתן לשלב במסגרת המכללה מסלולי  –שילוב מכללת צפת בתחום התיירות
אמנות, יודאיקה, בנושאי הכשרה לעיסוק בתחום התיירות כגון הדרכת תיירים 

; וכן מקצועות רלוונטיים לטיפוח אורח חיים שיקום ושימור מבניםורוחניות; 
בריא, הנחוצים להמשך פיתוח תיירות מרפא כגון רפואה משלימה, רפואת 

 .ספורט, או עיסוי רפואי

  באמצעות הכשרות מקיפות  –שילוב בית הספר לרפואה בטיפוח התיירות
 ל רפואה הוליסטית.לשליטה בשפה האנגלית ומתן שירותי בריאות לתיירים כול

  להעתיק את פעילותם מתן תמריצים ליזמים בתחומים הייחודיים של העיר
 רים(. ממוזיקה )כליזאו ה לעיר כגון בתחום היודאיקה )כמו מפעל הצורפים(
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  פיתוח תשתיות לקידום תיירות מרפא ומלונות ספא, באופן כזה שיתרמו
ר בריאה, להוויה של תושבי ליצירת חיבור בין עולם התיירות,  לחזון צפת כעי

לדוגמה, עידוד העיר ולנכסים הייחודיים של האזור בתחום החיים הבריאים. 
מרוצי אופניים, ריצות שדה והקמת מסלולי טיולים משפחתיים בעמק התכלת, 

 בפארק כנען וביערות ובהרים סביב העיר.  

כאמור,  – כיצד שני מנועי הצמיחה עשויים לתרום לחוסן של צפת במצבי משבר? .18
טיפוח החוסן של צפת חייב להיות חלק בלתי נפרד מההוויה היומיומית בעיר. לשם כך 

 יש לרתום את מנועי הצמיחה הנ"ל גם לנושא החוסן כלהלן:

 הצבת הסטודנטים מהמכללה ומביה"ס לרפואה במערך החירום של העיר – 
 בשעת חירום, יהוו סטודנטים  מתחומי הרפואה, העבודה הסוציאלית

והמקצועות הפרא רפואיים, שאינם מוצבים במילואים, מערך מתנדבים שייטפל 
בנפגעי חרדה. לשם כך יש להגדיר את הציפיות מהם ואת מחויבויותיהם 

טיפות החלב, מרכזים הקהילתיים, באמצעות אמנה, ולהציב אותם מראש ב
 ועוד. הקשר האישי הוא שייצור מחויבות.

 ת אתר אינטרנט שיתמחה יעת משבר ובניקשר נמשך עם תיירים שיסייע ב
שמירה על קשר עם תיירים שביקרו בעיר, למשל באמצעות  –במכירת מוצרים 

ניוזלטר, יאפשר לקבל מהם סיוע בשעת משבר. כך למשל, ניתן להציע להם 
 לרכוש יצירות של אמנים מקומיים דווקא בשעת משבר באמצעות האינטרנט. 

 בשעת משבר מתמשך, חשוב  –ושבי צפת הבטחת הקשר בין העסקים לבין ת
לנהל שגרה ולדאוג לפתיחה של עסקים. בהקשר זה, מי שגר בעיר ימשיך להפעיל 

 את עסקיו גם בשעת משבר וכך יתרום לקיום השגרה.

 תשתית של מוסדות 

מימוש הפוטנציאל של צפת ותרגום  –עיצוב מחדש של פלטפורמות עירוניות קיימות  .19
באיכות החיים של כלל התושבים ולחיזוק החוסן המקומי  הצמיחה הצפויה לשיפור

  שלה מחייבים מהפכה בתשתית המוסדות והארגונים הפועלים בעיר:

הבסיס לחיי הוא  מרכזים הקהילתייםמערך ה  –מרכז קהילתי שוקק בכל רובע  
קהילה משגשגים ולחוסן המקומי. היעד העירוני הוא מתנ"ס בכל רובע ומשמעו 

חדשים מרכזים מרכזים הקהילתיים הקיימים והקמת שלושה שדרוג שלושת ה
ל'תפיסת  המרכזים הקהילתיים( תוך התאמת מערך מרכזים)בסה"כ שישה 

 עיר. והחלוקה לרובעים ב' 'המנהלים הקהילתיים

המרכזים הקהילתיים יהיו מוקדי פעילות  (1: )העיר צפת כולללכן, חזון 
כולל תרבות ואמנות, ספורט, שוקקים בכל תחומי החיים של תושבי העיר 

הכשרות מקצועיות, פיתוח חוסן, השתתפות בתהליכי קבלת ההחלטות העירוני, 
( המרכזים הקהילתיים יובילו את הפיתוח 2וכד' לכל שכבות הגיל בעיר; )

הקהילתי בצפת ויתרמו להצמחה והעצמה של מנהיגות מקומית שתהיה שותפה 
ופן זה, המרכזים הקהילתיים יסייעו פעילה לתהליכים הדמוקרטיים בעיר. בא

להנגשת השירותים החברתיים בקהילה וכן לבניית מערך החוסן האזרחי לשעת 
יקיימו שיתוף פעולה עם מרכז הצעירים ( המרכזים הקהילתיים 3חירום; )

. במסגרת זו ייבחן ומט"י לטובת קידום ההכשרות המקצועיות למבוגרים
המשלב בין גופים שונים במרחב  סוקה',היישום של פרויקט 'רשות מקדמת תע

( 4; )המקומי )מעונות יום, תנועות נוער ועוד( לטובת קידום נושא התעסוקה
ישמשו מרכזי תרבות ומוזיקה להמונים )לנגנים המרכזים הקהילתיים כן, -כמו

 חובבים(.

הקיימות והקמת תנועת נוער למגזר החרדי הם מרכיב  חיזוק תנועות הנוער 
ת החיים בעיר. תנועות הנוער תחוברנה למאמצים העירוניים מרכזי באיכו

בתחום החוסן )חלוקת תפקידים והכשרה בתחום העזרה הראשונה(, בתחום 
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התיירות )הקמת מערך של מדריכי ומארחי תיירים(, וקידום החזון של עיר 
 בריאה. 

מאחר שתרבות  – לאומי בתחום הכליזמרים-מוזיקה: עיר מנגנת / פסטיבל בין 
כליזמרים היא מרכיב מרכזי בזהות של צפת, נושא המוזיקה, בכלל, והמוזיקה ה

היהודית המזרח אירופאית, בפרט, צריכים להיות חלק בלתי נפרד ממרקם 
 החיים של כלל התושבים. 

)קלאסית ויהודית(  מרכזי לימוד מוזיקה להמונים( 1לכן, החזון של העיר כולל: )
( פסטיבל כליזמרים 2מרכזים הקהילתיים; )ובעיקר לילדים במסגרת פעילות ה

שישקף את תחומי  בניית מרכז מוזיקה וקונסרבטוריון( 3לאומי; )-בין
עולי אתיופיה שהם חיבור ( 4ההתמחות הייחודית של צפת בעולם המוזיקה; )

למרקם החיים העירוני בתחום המוזיקה בעיר העתיקה עבור מוזיקאים 
 ר כלל התושבים. עבומרכזים הקהילתיים התיירים וב

חזון והם מרכיב מרכזי באיכות החיים של התושבים ספורט וחיים בריאים  
העיר מדגיש נגישות מלאה של כלל תושבי העיר לספורט עממי ותחרותי 

( הקמת 1המאמצים הבאים: )לשם מימוש חזון זה יש לקדם את )חובבני(. 
בשכונות החדשות שלושה מרכזי ספורט שיתנו מענה לצרכים של כלל התושבים, 

והוותיקות, ובכלל זה גם את מרכז הספורט של בית הספר לרפואה שישמש 
( במרכז העיר 2כמרכז הספורט העירוני )וישמש גם את השכונות החדשות(; )

( בשכונות הוותיקות 3תוקם בריכת שחייה תחרותית לשימוש כלל התושבים; )
כושר ציבוריים והעיר חבי מר( בכל רחבי העיר יוקמו 4יוקם מרכז ספורט נוסף; )

 תרושת במסלולי הליכה וריצה ומסלולים לרכיבה על אופנים. 

בעוד שבעיית  –בריאות המשפחה, צרכים מיוחדים, הגיל הרך, ושירותי רווחה  
הנגישות למומחים אמורה להיפתר עם פתיחתו של בית הספר לרפואה, חזון 

כים מיוחדים( וגם בריאות העיר כולל שירותי בריאות כלליים ופרטניים )לצר
( 1השן הנגישים לכלל התושבים. לשם כך יש לקדם את הנושאים הבאים: )

( טיפוח שירותים לבעלי צרכים מיוחדים 2הקמת מרפאות בשכונות החדשות; )
( הקמת 3בעיקר לאוכלוסיות חלשות הסובלות מהעדר נגישות לצרכים אלו; )

רו ל'תפיסת הרובעים' של צפת. לשם השירותים לגיל הרך יחוב (4מרכז עוצמה; )
כך יש לבנות עוד כשלושה מרכזים )אחד בכל רובע(. בנוסף, יש צורך לפתח את 

 המודל של המרכזים כך שיציעו שירותים בתפיסה רחבה וחדשנית.

בעיר צפת אין ולו מרכז תרבות אחד ראוי לשמו. בחזון העיר יהיו  –תרבות  
( מרכז בילוי 2( 'היכל תרבות' אזורי; )1) שלושה עוגנים ומוקדים כאלה כלהלן:

( בית יד לבנים שבו תהיה גם הספרייה המרכזית 3; )קולנוע יבתשכולל ועסקים 
 )יתכן שכחלק מהמכלול של היכל התרבות(. 

 חדשות סביב הנכסים הייחודיים של צפת ושותפויות קיימות 

האוצר, משרד לעיריית צפת מערך של קשרים עם גורמים ממשלתיים כגון משרד  .20
הפנים, משרד התמ"ת, משרד הבינוי והשיכון, משרד החינוך, משרד התיירות, המשרד 
לפיתוח הנגב והגליל, משרד התחבורה, משרד התרבות והספורט, מינהל מקרקעי 
ישראל, רשות העתיקות, החברה למתנ"סים, רשות המים, מקורות, תאגיד פלג הגליל 

ממשלתיים -פאליות השכנות לה; ועם גופים לאוחברת החשמל; עם הרשויות המוניצי
     נוספים כגון אלכ"א.

ור קשרים נוספים עם הגופים הבאים סביב הנכסים לאור החזון הנ"ל, צפת עשויה לקש .21
 והאתגרים הייחודיים שלה כלהלן: 

הנוכחות של צה"ל בקרבת העיר ושל פיקוד צפון בתוך העיר  –צה"ל ופיקוד צפון  
פת ומייצרת איום מתמיד על שלום התושבים. יתרה מכך, על צנטל צפת הינה 

אחד מלקחי מלחמת לבנון השנייה הוא שההצלחה של ישראל בעימות עתידי 
תלויה במידה ניכרת בסיפור ההצלחה של העורף, ובמיוחד של העיר צפת. 
לפיכך, קיים בסיס לציפייה של צפת כי היא תזכה למעמד מיוחד בעיני משרד 
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ופיקוד צפון, בדומה למעמד שלו זוכה העיר שדרות, אשר יסייע הביטחון, צה"ל 
 לפיתוח צפת בשני ממדים עיקריים: החוסן המקומי וההכללה. 

, להלן רשימה חלקית של הפרויקטים אותם ניתן לפתח בשיתוף מערכת הביטחון
מתן עדיפות ; : הקמת תשתיות צבאיות ואזרחיות בעירצה"ל ופיקוד צפון

; רכישה של שירותים עבור פיקוד צפון ם בפרויקט שח"רלתושבי צפת החרדי
צפת; שילוב מערך בשבתונים וסיורי חיילים מספקים מקומיים; הגדלת מספר ה

הצבת נקודות בעיר; ת מדעים ואנגלית חיילים ופרויקט עתידים להורא-המורים
הבאת שכונת צבא קבע לשכונות הקבע של פיקוד העורף במערך המתנסי"ם; 

, בעיקר לעירצה"ל ; העברת אחד ממרכזי ההכשרה של צפת של החדשות
 ; שיכון אנשי צבא קבע מפיקוד צפון בעיר; ועוד.בתחומי רפואת חירום

הינה השותף הגדול של צפת לאור מעורבותה בהקמת בית אילן -אוניברסיטת בר 
הספר לרפואה ובניהול מכללת צפת. מוצע לפנות לבר אילן עם תכנית ברורה 

לממש את הפוטנציאל של הקמת בית הספר לרפואה לטובת קפיצת כיצד ניתן 
 כלכלית בצפת ובגליל.-מדרגה חברתית

היהודית והאמנות התרבות הוא שותף אסטרטגי נוסף בתחום  בית התפוצות 
. מוצע לבחון הקמת שלוחה או מורשת יהדות הונגריה )יידיש, כלייזמרים ועוד(

 של המוזיאון בצפת.

 המחויבים לעיצוב עתידה של העיר. צפתרשת של ידידי העיר  

רשת בין כדי ליצור את הבסיס ל בשנהאיש אלף  50הבאת  –תגלית פרויקט  
 . בקרב יהדות התפוצות לאומית של ידידי צפת

שיתוף פעולה לקידום השטחים הפתוחים ומימוש  –הקרן הקיימת לישראל  
 חזון עיר ירוקה ומקיימת.

לעיר צפת יכולים להיות  – בפרט יהודיתה והרוחניותבכלל תחום הרוחניות  
דתי; עם -בתחום הלימוד הביןהמרכז האקדמי בקריית אונו שיתופי פעולה עם 

)לקידום תכניות האיחוד האירופי בתחום לימודי היהדות; עם  מכון הרטמן
; מרכז הקבלה העולמיעם ; דתי בנושאי רוחניות ופילוסופיה של הדת(-לשיח בין

 אש התורה; וארגונים כמו בינ"ה.  עם מערך המוסדות של

בתחום הרוחניות, שחולקות היסטוריה עשירה ערים תאומות מערך של  פיתוח 
המורשת היהודית והכלייזמר, כמו קורדובה בספרד, פראג, קרקוב או ערים 

 בהונגריה. 

 המהלכים האסטרטגיים

 אשרור רשמי למסמך החזון של צפת, עדכון תכנית המתאר העירונית בהתאם; .22
כמו החברה לפיתוח העיר צפת;  והקמת המוסדות הנדרשים לקפיצת המדרגה

 והקצאת המשאבים. 

בתוך מהפכה שבו תבוצע  כנכס לאומישתזהה את צפת הצעת מחליטים בממשלה  .23
-משנימספר פרויקטים בתמיכה ממשלתית באמצעות  קפיצת מדרגהעשור ותתקיים 

 . מציאות בגיבוי תרומות שיגויסו בעולם

שמפרט את הממדים שבהם ביה"ס לרפואה  אילן-ברבנות עם אוניברסיטת מזכר ה .24
 יתרום לצמיחה ולהכללה באיכות החיים של תושבי צפת. 

שמפרט את הממדים שבהם  , צה"ל ופיקוד צפוןמערכת הביטחוןמזכר הבנות עם  .25
 מערכת הביטחון תתרום לצמיחה ולהכללה באיכות החיים ולחוסן של תושבי צפת. 

תפיסות: מסלול ערי הקודש, מסלול מספר סביב  פויות בנושא תיירותגיבוש שות .26
ומסלול חבל כרמים )המשלבת רוח ]צפת[,  מסלול קברי צדיקים, הערים ההיסטוריות

 אדמה ]דרך היין[ ומים ]נחלי הגליל העליון והגולן[.
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"קרן הקמת  – פוטנציאלייםקיימים וחיזוק מערך קשרי החוץ של צפת מול השותפים  .27
לצורך גיוס משאבים וטיפוח הקשרים עם ידידים אסטרטגיים קיימים לפיתוח"  צפת

הג'וינט ", הסוכנות היהודית, קרן רש"י, קרן איי.די.בי, 2000כדוגמת "שותפות 
בית התפוצות, ערים ; וכן פיתוח שותפויות אסטרטגיות חדשות כגון עם תגליתו

 ועוד;  שיש להן חיבור היסטורי לעיר יותיהדעדות תאומות, 

: בדיקה והסדרה של החקיקה והרגולציה )חוקי כדי להבטיח הכללה מניעת ריכוזיות .28
כדי להבטיח הכללה של תושבי צפת והאזור בפירות עזר עירוניים, תכנון ובניה(, 

  ה, במיוחד בכל הקשור לפיתוח העיר העתיקה.הצמיח

הפיזי לבין  הקמת שכונות 'צפת החדשה' מחייבת הלימה בין התכנון – צפת החדשה .29
צרכי קהל היעד שאותו רוצים למשוך )אוכלוסיות חזקות בהן שני ההורים עובדים, והן 

 מטר. 100-150(. גודל הדירות שיוקמו יהיה לפחות 7-8אוקונומית -בעלות רמה סוציו

שיעסוק במחקר ופיתוח, ייעוץ, הדרכה והכשרה, וייצר הקמת מרכז לאומי לקיימות  .30
 ", בשיתוף עם יזמים. Cleantechחום הקיימות "סביבו חממות עסקיות בת

 סוף. 
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 רכש מכליל מושג: 5נספח 

 הגדרה 

רכש מכליל הוא פעולה של רכש מיצרנים וספקים מקומיים שנעשית על ידי הרשות  .1
. רכש מכליל הינו פעולה המקומית במטרה לקדם קפיצת מדרגה עירונית ביישוב

להשתתף  הרשות תושבי לכלל הוגנת מכלילה, קרי, יצירת הזדמנותליצירת צמיחה 
רכש מכליל עשוי לתרום הן  כמו שמתואר להלן,. הרכש של הרשות מפירות וליהנות

ליצירת התשתית הכלכלית הבסיסית בעיר, והן לקידום המרכיבים הייחודיים 
 שיובילו לקפיצת מדרגה.

 רקע

עשרה המדינות המובילות באיכות -מחמשקורא לישראל להיות אחת  15ישראל חזון  .2
 , שהיאקפיצת מדרגה חברתית וכלכליתחזון זה מחייב  מימוש החיים של תושביהן.

שיוצר צמיחה מכלילה לאורך זמן, לה תורמים כלל האזרחים תוך אמונה של תהליך 
 102שהם או ילדיהם ייהנו מפירותיה.

המבוססות על מיצוי ות, אזוריקפיצות מדרגה  זו מתהווה כאוסף שלקפיצת מדרגה  .3
על אף קוטנה, יש בישראל מספר של אזורים בעלי  103.של האזורים ייחודייםהנכסים ה

יחודיים רדומים שיכולים ינכסים , שיש בהם שונות גיאוגרפית, דמוגרפית ואקלימית
 .104באמצעות יצירת אשכולות כלכליים להוות מנוע לצמיחה מכלילה

התרחש רק כאשר העיר המרכזית באיזור עוברת מיצוי הנכסים הייחודיים, יכול ל .4
תהליך קפיצת מדרגה עירונית מבוסס על גיבוש חזון משותף תהליך של קפיצת מדרגה. 

למנהיגות הפוליטית, האזרחית וכלל התושבים, חיבור בין מנועי הצמיחה העירוניים 
 תיים.לאשכולות הכלכלים באזור, והעצמת הקהילתיות באמצעות חיזוק המוסדות הקהיל

במסגרתו לאור זאת, לרשות המקומית תפקיד מרכזי בקידום קפיצת מדרגה עירונית.  .5
עליה להוביל תהליך של עיצוב ויישום חזון העיר, לפעול לחיבור בין תושבי העיר 
לנכסים הייחודיים  באמצעות חיזוק הגאווה המקומית ופיתוח יכולות תעסוקתיות 

ח את המנהיגות האזרחית באמצעות סביבם. בנוסף, על הרשות המקומית לפת
המוסדות הקיהלתים. כחלק מתהליכים אלו, על הרשות לכוון הכלים שעמודים 

 לרשותה כגון, מדיניות הרכש שלה לקידום קפיצת המדרגה העירונית.

 התרומה הייחודית של רכש מכליל

 חיזוק בסיס הכלכלה המקומית

 המקומית באופן הבא: רכש מכליל עשוי לחזק את מרכיבי היסוד של הכלכלה

כיוון שרשויות מקומיות נוטות לרכוש מוצרים  – חיזוק היציבות של עסקים מקומיים .6
ושירותים דומים לאורך זמן, הביקוש מצד הרשות המקומית עשוי להוות עוגן לפעילות 

 העסקים המקומיים ולסייע בייצוב תזרים המזומנים שלהם.

הרשות המקומית יכולה לבצע  – קיםשל העס שיפור איכות המוצרים והשירותים .7
התניות ובקרות סביב איכות השירותים והמוצרים הנרכשים ולתמרץ את העסקים 
המקומיים לשיפור איכות המוצרים והשירותים. שיפור זה עשוי לתרום לכושר 

 התחרותיות של עסקים אלו גם אל מול לקוחות נוספים.

                                                 
 .: עקרונות לקפיצת מדרגה כלכלית וחברתית15חזון ישראל  להרחבה ר' מסמך של מכון ראּות:  102
 .קפיצת מדרגה באזורי הפריפריה - 15חזון ישראל  ראּות:ר' מסמך מכון   103
אשכול כלכלי הוא רשת צפופה של חברות ומוסדות במרחב גיאוגרפי מוגדר. האשכול מורכב מגורמים   104

להרחבה ר' מונח מכון ראּות:  גזר פרטי וארגוני חברה אזרחית.רשויות מקומיות, מ -משלושת המגזרים 
 .אשכול כלכלי

http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3558
http://reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=3922
http://reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=3922
http://www.reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3720
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צבם של העסקים ייצר היקף שיפור מ – הגדלת היקף ואיכות התעסוקה ביישוב .8
 תעסוקה רחב יותר ובאיכות גבוהה יותר. 

 תרומה ישירה לרשות המקומית: .9

רכש מכליל מתאפיין  – העלאת היעילות והגמישות של הרשות המקומית ■
ביעילות כלכלית, כלומר, רכישת מוצרים בעלות נמוכה ובאיכות טובה. לצד 

תפעוליים של שרשרת אספקה זאת, לרכש מעסק מקומי עשויים להיות יתרונות 
 קצרה, אפשרויות תיאום וגמישות.

באמצעות חיזוק העסקים המקומיים,  –חיזוק מקור ההכנסה של הרשות  ■
מתחזק הבסיס הכלכלי של הרשות כיוון שעסקים משגשגים רבים יותר יוכלו 

 לשלם מיסים, היטלים וארנונה גבוהים יותר. 

ליה בתעסוקה בעיר תאפשר לרשות ע –חסכון בהוצאות על שירותים חברתיים  ■
 לחסוך בהוצאות על שירותי רווחה למובטלים ומשפחותיהם.

 קידום מאפיינים ייחודיים של קפיצת מדרגה עירונית

מדיניות של רכש מכליל עשוייה לתרום משמעותית לקידום קפיצת מדרגה עירונית באופן 
 ייחודי:

 ניםצרכהיא אחד המית רשות מקו – הייחודיים התמחות סביב הנכסים יצירת .10
כך  סביב הנכסים הייחודיים.ביכולתה להניע פעילות כלכלית ו יישוב,ב יםמרכזיה

, הרשות יכולה להניע תעשיות תיירותהמפתח יתרון תחרותי סביב  ביישובלמשל, 
  105ההסעדה או ההיסעים. כדוגמת תעשיית

ו מספק לגיבוש עצם הפעילות סביב הנכסים הייחודיים אינ –חדשנות אזורית קידום  .11
יתרון תחרותי וליצירת תעשיות, שירותים ומשרות איכותיות. תוספת הערך הייחודית 

רשות מקומית המקדמת רכש נובעת מחדשנות הנוצרת מחיבור יצירתי בין הנכסים. 
 ציבורי מקומי יכולה לעודד חדשנות באמצעות המנגנונים הבאים:

מתמקדות בדרך כלל רשויות  כלכלי שלתכניות פיתוח  – טיפוח עסקים קטנים ■
לעומת זאת, רשות המעודדת עסקים מקומיים . מבחוץ גדולים םמפעלי משיכתב

השתנות ולתת ליש יכולת קטנים עשוייה לקדם חדשנות מכיוון שלעסק קטן 
 מענה לביקושים ולצרכים חדשים. 

 המקומיים באמצעות תמרוץ הספקים שרשראות ספקים אפקטיביותיצירת  ■
רישות שכזה בין עסקים  להתקשר עם ספקים אחרים. ,תקשרתמ הרשותעמם 

תורם לזליגת מידע  הואועובדים מגדיל את הפוטנציאל לחדשנות מכיוון ש
להשתנות ולתת מענה הולם לצרכים של  רשתה מהירה שמאפשרת לחברי

 לקוחותיהם.  

רכש מכליל יוצר יחסי אמון בין הרשות לעסקים  –חיזוק המשילות המקומית  .12
מיים. תהליכי אינטרקציה יומיומיים ותלות כלכלית הדדית מעצימים את המקו

 תחושת שותפות הגורל ובכך קל יותר לרשות לקבל החלטות עירוניות ולפעול ליישומן.

רכש מקומי מכליל סביב  –שיפור תחושת הגאווה המקומית והחוסן הקהילתי  .13
אווה מקומית יוצרת הנכסים הייחודיים מוביל לחיזוק תחושת הגאווה המקומית. ג

תחושות של סולידריות, אכפתיות ואחריות, אשר מהוות אבני יסוד בבניה ובהעצמה 
 של קהילות. 

                                                 
גם אם הרשות תצרוך שירותים אלו בהקשר לפעילותה השוטפת ולא בהקשר התיירותי, התנעת הפעילות   105

 Sector (andלעסקים לבצע את ההתמרות הנדרשות להקשר של הנכס. להרחבה ר': הכלכלית תאפשר 
Cluster) Development Business. 
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