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 היא החוברת שבידיכם . תהחובר יוצרי ידי על פותחו וחלקם, שונים ממקורות נתונים על מתבססים בחוברת התכנים
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 שווה כוונת התייחסות מתוך, זכר בלשון כתובה החוברת רוב ,סרבול למנוע וכדי העברית השפה של האופיי בשל

 .המינים לשני

 

 

תוכנו של מסמך . באגן הים התיכון ENPI CBCפרסום זה הופק בסיוע הכספי של האיחוד האירופי במסגרת תכנית 

יל ואין להתייחס אליו בשום מקרה כמשקף את זה הוא באחריותה הבלעדית של תכנית כלכלה מקומית מקיימת בשת

 .עמדת האיחוד האירופי או של המבנה הניהולי של התוכנית



 

 

 תודות

הפועל nef (the New Economics Foundation )ן ופותחה על ידי ארג" סתימת הדליפות" ה המכונהגישה

שימשו ו ,מרכז השל לקיימותו לראשונה לעברית על ידי אמי אטינגרתורגמו  בארגוןחומרים שנכתבו  .בבריטניה

עם שורה ארוכה של ארגונים  טובת עבודהלהתנסות ול, ללימוד פנימיגורמים שונים בישראל בכלל ובנגב בפרט 

פיתוח הידע המקומי שלנו התנסויות אלו היוו בסיס ל, למעשה. סדנאות ותהליכים קהילתיים, הכשרותבמסגרת 

בהתאם  מערכי סדנאות משלימיםפיתחנו  בהמשך כאשר, למציאות בישראלועקרונותיה גישה ההתאמת תוך 

, מבקשים להודות לכל המשתתפים והשותפים שלקחו חלק בסדנאות אנו .לצרכים הייחודיים של השחקנים בשטח

 . ישומהיבמפגשים הקהילתיים ובפורומים השונים בהם עסקנו בעקרונות הגישה וב

אדר (: בעברית ב"פ סדר הא"ע)המוצגים במדריך הידע והכלים פיתוח לעיבוד וותרמו ל נטלו חלק בעשייהרבים 

, וה ששון בוקסבאוםזיו, גלית יחיא צפדיה ,גליה פיט ,בלה אלכסנדרוב, י דורוןאסת, אורלי רונן, אורי פינטו, שטרן

 . תקווה עברוןו שירלי קרוואני, רייפי גולדמן, צבערן בוכל, עדי רון, מתן גולן ',אהרונוביץ( קיקי)יצחק , יואב בן בשט

 :מים המוצגים במדריך זהפיתוח התובנות והיישולתרמו חלק ביצירת גוף ידע משותף זה ושלקחו שגופים בין ה

הקליניקה המשפטית , מרכז מנדל למנהיגות בנגב, מרכז השל לקיימות, מעברים, שתיל, 0222ציונות 

לכולם נתונה . וינט'ג-אלכא, המרכז לקיימות שכונתית בעמותת תור המדבר, אגיק -מכון הנגב, א"באוניברסיטת ת

 . נותתוד

דע הרב והניסיון על הי, ותם מקור להשראהעל הי new economics foundation -במיוחד לאנו מבקשים להודות 

לתרגם ולפרסם את החומרים שלהם וכן על הליווי , באיורים להשתמשעל הרשות , שחלקו איתנו לאורך הדרך

.שהעשירו אותנו מאוד, החשיבה המשותפתועל השיחות  Elizabeth Cox -תודה אישית ל. המקצועי שהעניקו לנו



 

 

 ,וכים הבאיםברברוכות ו

קהילתי -מקומי והכלכלי-לשתף את הגורמים העובדים בתחום הפיתוח הכלכלימתוך שאיפה  נכתבמסמך קצר זה 

 'לסתום את הדליפות'ת את האופן בו מושגי המפתח של גישלפניכם להציג  בכוונתנו. בהתנסויות ובתובנות שלנו

 שזכתה לכותרת, "שותפה"גישה והולידו פועלים  בזמן ובמקום בהם אנחנושל הידע  עיגוןההיוו בסיס בתהליך 

אנו מאמינים שתהליך העיבוד והעיגון של הידע במציאות של הנגב הוא דוגמא מצוינת ". כלכלה מקומית מקיימת"

, תורמת לשינוי תודעה: אסטרטגיה לשינוי חברתי העומדת בפני עצמה מהווהלאופן שבו פיתוח ידע בקהילה 

זוהי . ין מגוונים החולקים שפה ופרשנות משותפת של המציאותירתית של בעלי ענבניית תנועה חבל, הנעהל

המסמך כתיבת , מעבר לכך. בסיס לשינוי חברתיהמהווה פוליטי מקומי -כוח חברתישיש בכוחה לבנות שותפות 

ות בסדנא ככלי מעשי על ידינו השפותחאת מתודולוגיית הסימולציות עודד את העושים במלאכה לאמץ ל נועדה

  .'לסתום את הדליפות'

 

 מכפילים ותעלות השקיה בכלכלה המקומית, על דליפות

. 'לסתום את הדליפות'הגישה וכלי הסדנאות של  של לימוד נרחבוהתנסות של נכתב כסיכום המסמך שלפניכם 

 .נגבעל תהליכי הפיתוח באזור ה תדשולהניע חשיבה מחביקשנו , nefהגישה שפותחה על ידי יצאנו לדרך עם כש

, המשפך, הדלי –פורות קליטות אהיא השימוש במט nefחומרי היישום של תוך כדי אחת החוזקות שגילינו 

ין להבין באופן בלתי אמצעי ילמגוון עצום של קהלים ובעלי ענ תהמאפשרמתודולוגיה  –המכפיל המקומי וכן הלאה 

דמה על פי רוב כמרוחק ומנותק מחייהם האפשרות להבין את מה שנ .את התהליכים הכלכליים המורכבים לכאורה

על פי . הקהלים המקומייםבקרב בעלות תחושה מיטיבה של  יצרה" כוח עליון"של רוב האנשים ונתפס לעיתים כ

משאבים יכולים כאשר  ,כלכלה המקומיתואת ה" המקום"פורי את אמייצג באופן מטהדלי  ,השפה המקורית הזו

תיירות הכנסות מ ,שכר, השקעות ציבוריות ופרטיות :ובכללןרכים שונות בד (הכלכלה המקומית)לזרום אל הדלי 

תשלומים בעיקר באמצעות , לדלוף ממנהגם משאבים המגיעים לכלכלה המקומית יכולים , לפי אותו היגיון. וכדומה

 לאנשים שאינם בעלי רקעהגישה מאפשרת , באופן נהיר ומגייס, כך. לספקי שירותים ומוצרים שאינם מהאזור

 . להניע ולארגן מהלכים לפיתוח מקיים שלהאף ובהמשך , להכיר ולהבין את הכלכלה בקהילה "מקצועי"

במשך . פוליטי ואידיאולוגי-חברתי-כלכלי: אלא בהקשר היסטורי, לא נולדה בוואקום 'לסתום את הדליפות'גישת 

לפי תפיסה זו . יתוח כלכלילחול כתפיסה מקובלת לפיתוח אזורי ופישנים השתרשה הנחת המוצא של כלכלת ח

קידום ולהתמודדות עם עוני ל, המפתח לצמצום פעריםהיא היא ( שלההאולטימטיבי ג כמדד "ותמ)צמיחה כלכלית 

יש לקדם צעדים לעידוד השקעה של יזמים פרטיים  ,לקרות אפשר לצמיחהל על מנת, לפי תפיסה זו. איכות חיים

הנחת . גדוליםומשקיעים מענקים לתאגידים  והרחבת רגולציהם צמצו, כמו צמצום במיסוי והרחבה של מענקים

יחלחלו בסופו של דבר לכלל המגיעים מלמעלה  פיתוח היא שמשאבי החלחולכלכלת העומדת בבסיס  היסוד

הטבות עצומות גישת החלחול היוותה במשך שנים הצדקה ל. הציבור וכך למעשה יתאפשר צמצום פערים בחברה



 

 

כדי שיפתחו את הכלכלה , בישראל ובמדינות רבות אחרות ,רב לאומייםלאומיים ו ,יםלחברות ותאגיד שניתנו

אפילו בחוגים כלכליים , חריפה ומתעצמת תביקורלזוכה הגישה  אולם בשנים האחרונות. באזורים פריפריאליים

מפריכה תיאוריה ואף את ה מאששתלא בשטח המציאות ש, אין זאת אלא. היו מתומכיה המרכזיים לאחרונהשעד 

 .אותה

הוזרמו בצורות שונות כספים לאוכלוסיות שהוגדרו מוחלשות ולאזורים  ,כמו במדינות רבות בעולם ,בישראל

משאבים , ניתוח תהליכים אלו מראה שבמקרים רבים. כדי לקדם פיתוח כלכלי תגיאוגרפיפריפריה כשהוגדרו 

הם , גם כאשר מצליחים להגיעו, בסופו של דבר אליהםאינם מגיעים המיועדים לפיתוח אזורים ואוכלוסיות אלה 

ומבלי שהם תורמים לאיכות החיים , משמעותיתהשפעה חיובית  חוללבלי למ, המקום במהירות/מהדלי" דולפים"

איתה יחד ו, פוליטי והאזורים המוחלשים רק גדלה-התלות בין המרכז הכלכלי, נהפוך הוא .של תושבי המקום

אה שרק חלק קטן הר, חקר שנערך בישראל על ההשפעה הכלכלית של פסטיבליםמ ,לדוגמא ,כך. גדלים פערים

דוגמאות אחרות . מרבית המשאבים דולפים מיד אל מחוץ לאזורשבעוד , נשאר באזור גם מהמשאבים שהושקעו

ניתן לראות בניתוח המעגל המצומצם יחסית של נהנים מהטבות מס שניתנו במשך שנים למפעלים באזורי 

 . פריפריה

 

מציעה להניע ולפתח תהליכים בהם משאבים הזורמים לקהילה המקומית מייצרים  'לסתום את הדליפות' תגיש

מציעה הגישה בשונה , עוד יותר מכך. מבלי לעודד פרוטקציוניזם או הסתגרות, ערך רב יותר לקהילות המקומיות

. פיתוח כלכליתחות המרכזיים למפאל ההקיימים בקהילה ובאזור כ אל הנכסים סחלהתיי, מהגישות המקובלות

אזורים לחשוב מחדש על לישובים ולי, לקהילות יםמאפשר וכלי העבודה שפותחו במסגרת שיטה זו סדנאותה

 . ניתן להגדיל את הערך הנוצר בכלכלה המקומית אמצעותןבהדרכים 

נוספת לאופן בו ידע  מושג כלכלי הלקוח מהתיאוריה הכלכלית הקיינסיאנית הוא דוגמא מצוינת, המכפיל המקומי

ממשי של על ידם בהמשך לשינוי המתורגם , לידע נגיש לשלל קהלים nef עבודה שלזכות האקדמי הפך ב-תיאורטי

ארגונים ואנשים , בין גופים טרנסאקציות כלכליותבעזרת המכפיל המקומי ניתן לראות כיצד  .התנהגות כלכלית

כאשר משאבים הזורמים לאזור ולקהילה זורמים גם בין . חדשיםוערכים  באזור ובקהילה מייצרים פעילות כלכלית

אזור פוליה בדרום . וכך למעשה גדל היקף המשאבים הפועל באזור, גדל המכפיל המקומי, משתתפים רבים באזור

רשויות הפיתוח באזור זה החליטו לקדם את התעשייה . למדיניות המתבססת על חשיבה זואיטליה מהווה מופת 

בהצלחה שימשה ו nef (new economics foundation)ארגון פותחה על ידי  'סתימת הדליפות'גישת 

מרכז השל ושתיל  0222בשנת . בתחילה באנגליה ואחר כך באזורים רבים בעולםלהעצמת קהילות 

עיקרי הגישה וארגז הכלים . כלי הסדנאות שפותחו באנגליהאת הביאו לישראל את עקרונות הגישה ו

תוך הפיכת תהליך  מגווניםלמציאות באזור הנגב בישראל ולעבודה עם קהלים רבים ו מוהקהילתיים הותא

 . פיתוח הידע למנוף משמעותי לשינוי תודעה ועשייה מקומית



 

 

יוזמות אלו של . תעשייה יצירתית שיפעלו באזורשל ולצורך כך יצרו מערך תמיכות ליוזמות , זורהיצירתית בא

הגדילו את היקף הפעילות הכלכלית באזור כאשר צרכו את השירותים הנלווים הנחוצים , הפקות סרטים לדוגמה

יורו של  שישהנוצרו  של תמיכהאחד ברשויות הפיתוח העריכו שעל כל יורו . להפקת הסרטים מספקים מקומיים

 . פעילות כלכלית באזור

את  nefכאן מציע  ?ממשאבים הזורמים אליו ליהנותגופים וארגונים באזור ובקהילה , כיצד מאפשרים ליותר אנשים

, עדר בנייה מכוונת ויזומה של תעלות השקיהיאך בה, זה משאבים רבים זורמים לאזור דימויעל פי . דימוי ההשקיה

התערבות . משאבים אלה כנהר גדול ולייצר השפעה מוגבלת על השותפים השונים בקהילה ובאזורעלולים לזרום 

 .מזרימת המשאבים לאזור ליהנותתאפשר לרבים יותר , 'תעלות השקיה'של בנייה  באמצעות יזומה 

 

 אזוריתהראייה פיתוח ה –ועד כלכלה מקומית מקיימת  'לסתום את הדליפות'מ

 בהקשר של הנגב

באמצעותו אשר עברה עיבודים מגוונים על ידינו ובהמשך שימשה כמודל  nefליפות המקומית של סדנת הד

. את הדינמיקה הכלכלית של זרימת משאבים בתהליכי פיתוח אזוריים, לרוב ללא סדנת ההתנסות עצמה, הסברנו

ף ילה ומשמעותית ששיתפעתהליך למידה לתמיד הפכו , סדנאות חווייתיות והרצאות אנליטיות –כל המתודולוגיות 

שהתעוררו עיקריות מהשאלות השתיים . הוליד מספר שאלות ודילמות מרכזיותאשר ו, נגבאנשים וגופים ב

 :בעקבות הלמידה הן

 הגדרה רק  קיימתהאם ? האזור, העיר, השכונה, הבית המקומי הואהאם  ?ומהם גבולותיו" מקומי"מהו ה

? תלוי מסורת ותודעה הוא" המקומי"האם ? באילו אופניםמגדיר את גבולות המקומי ומי  ?אחת למקומי

ההתחקות אחר ? גבולות סטאטוטורייםהגדרת מתוקף  למשל –מוגדר על ידי חוקים " מקומי"האו שמא 

הקשר ונשענים על צרכיהם של שגבולות המקום הם תלויי השאלות האלה הובילה אותנו לתובנה 

. בעצם התנהגותם" המקומי"שים מעצבים שוב ושוב את מתמשך שבו אנשמדובר בתהליך כן ו המגדירים

הגופים השונים , האופנים בהם אנשים צורכים: ההתנהלות הכלכלית מהווה חלק משמעותי מתהליך זה

 . המעורבים בכלכלה היומיומית וכן הלאה

 כמה דליפות יש ומהם ? יציאה של משאבים מהאזור הופכת להיות דליפה מתי ?דליפותההות מ יהמ

יצירה של  תלא מעודד, להבנתנו, מ"כמ ?את הדליפות לחלוטין לסתום רצוי וניתןהאם  ?פיינים שלהןהמא

הבעיה נעוצה . זרימה של משאבים היא חיונית להתחדשות והפריהשכן , כלכלה אוטרקית וסגורה

ת בהם הדליפושמצבים הם הבעיקר בעייתיים . נשארים ודולפים, אבים נכנסיםשבהיקפים היחסיים של מ

 . אף גדולות מהמשאבים הנכנסים

 



 

 

תהיינה , בכל מקרה. מגוון דרכים לעודד פיתוח נכון וטובקיימות ההבנה שובילו להתבססות דילמות אלה ואחרות ה

שאלות מספר חיוני לשאול , מוצלח ובר קיימא מקום-פיתוח תלויתהליך  על מנת לכונן, הדרכים אשר תהיינה

באיזו מידה תושבי המקום שותפים ? בפועל מפירות הפיתוחייהנו מקומית עד כמה הקהילות והסביבה ה: מפתח

ן אחרים ירשויות ובעלי עני, תפקידם של תושבים ומה: ובעיקר? לתהליכי התכנון וההגדרה של הפיתוח הרצוי

שהן מפגשים הו שיחותה –ועוד יותר מזה שקיימנו הסדנאות , כך? בעיצוב תהליכי הפיתוח והמציאות שנוצרת

: עם האתגרים שהגישה האירה התמודדנו בעיקר .הולידו תהליך מתמשך ועיסוק בדילמות אלה ואחרות ,לוחול

מצמצמים כיצד , לאוכלוסיותיו המקומיותמבטיחים שהשקעות ומשאבים המיועדים לפיתוח האזור אכן יגיעו כיצד 

מית או במושגי העולם המקוהכלכלה הגלגלים של את מניעים המשאבים מהאזור החוצה וכיצד  דליפות את

   .בדלי המקומיכיצד משאירים כמה שיותר מים : nefהמטאפורי של 

לייצר חשיבה שלנו בנגב היה הרצון  'לסתום את הדליפות'העבודה עם גישת בהתנעת תהליכי המניע העיקרי 

נגב הייתה אזור הביחס להנפוצה בישראל התפיסה הציבורית במשך שנים רבות . פריפריה-מחדש על יחסי מרכז

העושר היחסי במשאבי טבע , ולמרות זאת)ריק מנכסים ריק מיכולות ו, ריק מאנשים. ואף שומם של מרחב ריק

יש , נטען בתפיסה המקובלתכך , אזורי פיתוחל על מנת להביא(. הוביל חברות שונות לכרות בו לא מעט מחצבים

הון פרטי , בהמשךו, היו אלה פרויקטים לאומיים של המאה שעברה 02-וה 02-הבשנות ". גדול"להזרים לאזור הון 

תפיסה זו הובילה . משיכת משקיעים וחברות גלובליותבעיקר בצורת הטבות ל: שהמדינה השקיעה במשיכתו

מה לצעדים שונים שהאחרונים שבהם היו קריאות וניסיון מתמשך של גופים ציבוריים למשוך אל אזור הנגב 

השקעות שיחלחלו בסופו של דבר אל הקהילות עמן הנחה שאלו יביאו  מתוך" אוכלוסיות חזקות"שמכנים 

הקיימים התרבותיים והאחרים , התעלמה מהנכסים המקומייםבלבד שגישת חלחול טיפוסית זו לא . המקומיות

, אלהפירות . הנות מפירות הפיתוחיאלא גם מזכותם של כלל תושבי הנגב ל, המקומיות האוכלוסיותבאזור ובקרב 

 .מהמרכזנקטפו בעיקר על ידי המשקיעים , לצייןלמותר 

 פיתוח. ראייה אזורית ולא רק קהילתיתבדגש על התפתחה בנגב  'לסתום את הדליפות'גישת , מתוך הקשר זה

, הם ארגונים קהילתייםיבינ ,מפגשי חשיבה ולמידה עם ארגונים רבים וקהלים שוניםהתרחש במסגרת הגישה 

פורות אעמדו המטם המפגשי במרכז. רשויות מקומיות ועוד ,יועצים עצמאים ,צועאנשי מק, סביבתיים ומקצועיים

התגבשה ההבנה  מהלכםוב, חשיבה והתנסות, אלו היוו בסיס לדיון. שחלקם הוזכר לעיל, nefכלי הניתוח של ו

 שינוי התפיסה והמדיניות הנגזרת ממנה: יפרדיגמאטמגולמת בשינוי קטן אבל להיות ולה שראייה חדשה יכ

עליו ( מהמרכז)מדיון בנגב כאובייקט מרוחק העבודה שלנו נעה  .1"פיתוח בנגב"ל" פיתוח הנגב"ממדיניות 

צריך להתפתח הוא חשיבה על האופן בו שה ,סובייקטכנגב יה של היהבנעבר ל ,(פיתוח)חיצונית מתבצעת פעולה 

. שלו את תהליכי הפיתוח ותו ומעצבבנכסי ותמכיר, עתידוות על חושב ,החיות בנגב כלל הקהילותעל ידי  עשיתנ

 . כלכלה מקומית מקיימת, מכאן החלה שורה ארוכה של שותפים להניע גישה חדשה לפיתוח באזור

כלכלה תפיסת העומדים במרכזה של ההעשייה בקנה מידה אזורי תרמה לפיתוחם של כמה תובנות ועקרונות 

. מרכזי לפיתוח של כלכלה מקומית מקיימת מנוף הוויםמ יחסי גומליןשיתופי פעולה ו, ראשית. מקיימתהמקומית ה
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 .11–111(: 2112) 1 וסביבה אקולוגיה ”,אחת אות בהחלפת הגלומה ההזדמנות – הנגב פיתוח ולא בנגב פיתוח“, רז אסףו ברוך גילי 



 

 

 ןמשאבים על חשבון שכנותיהיכת למש תמוניציפאליות יורשוות וקהיל תחרות ביןהראייה האזורית מדגישה שה

הרוב ובעיקר הרשויות  במסגרתו, "מרוץ לתחתית"בצורה של תמריצים ודרכים אחרות מביא לתופעה של 

מנגנונים  לנוכח קיומם שלכלכלה מקומית מקיימת יכולה להתפתח . מעט מאוד והקהילות המוחלשות מרוויחות

מייצרת דרכים יזומות אף מניעים עשייה שיוזמת ומתאמת חיבור ורישות בין מהלכים שונים וה, מכילים ומתכללים

כלכלה מקומית מקיימת מתהווה מתוך ראייה  ,כמו כן. להרחיב את מעגל הנהנים מתהליכי פיתוח כלכלי

אלא משלימים ודורשים , לא כמימדים ואינטרסים מתחרים, החברה והכלכלה, אינטגרטיבית של מימדי הסביבה

על , תהליכי פיתוח ראויים יכולים להתקיים כאשר הם מעוגנים באזור ,לבסוף. הסתכלות מערכתית מתמדת

מערכות שלל הסביבה הטבעית ו, על הקהילות השונות, בו אצוריםהחברתיים הכלכליים וה, הנכסים התרבותיים

לאתגר את היחסים  אשר יש בו כדיכגם , העיגון במקומי משמעו פיתוח לטובת המקומי. הםיבינ יםהקשרים הקיימ

 .פריפריה-מרכזהמצויים של 

לכלית כ תפיסה פה לפתחמתוך שאי, התפתחה בקונטקסט של הנגבעשייה בקנה מידה אזורי , לסיכום חלק זה

כן פיתוח עקרונות ולמפתח לדיון ו וותההיראייה האזורית הקונקרטית בנגב ה. תואלטרנטיביועשייה אזורית 

כן על צורותיו השונות ו" מקומי"מעוגנת בהפיתוח אלטרנטיבית  גישתכשל כלכלה מקומית מקיימת  ההבנהלפיתוח 

 .ברמה האזורית

 

מגוונים ובניית תנועה רחבה של  עבודה עם קהלים - 'לסתום את הדליפות'סדנאות 

 כלכלה מקומית מקיימת

הניסיון שלנו ? מחדש על תהליכי הפיתוח בקהילה ובאזור ולהניע לפעולהחשוב איך אפשר ל? אז מה ניתן לעשות

 . שימושים וייעודים מספריכולים להיות לסדנאות סתימת הדליפות הראה ש

התקיימו סדנאות רבות עם קהלים  ,0222שראל במהלך בי 'לסתום את הדליפות'גישת לראשונה מאז נלמדה 

. יציפאליים ואזורייםנמו –מנהיגות אזרחית ובעלי תפקידים בגופים שלטוניים , ות תושביםלקהי: רבים ומגוונים

י הדרכים תש .היוותה הגישה בסיס להנעה של מספר תהליכים קהילתיים באזורים שונים בישראל, בנוסף

שפותחו על  סדנאות סימולציהו  2nefשמוצעות על ידי  'לסתום את הדליפות'סדנאות  :היו והתנסינבהן העיקריות 

 . להלןאודותיהן על ידינו ושנרחיב מעט 

למשל בזירה העסקית והציבורית לאימון , בתהליכי הכשרה ותמקובלהן מתודולוגיות סימולציות משחקי תפקידים ו

מצאנו שותפים לשימוש במתודולוגיה , קהילתי-פיתוח כלכלי בתחום תהליכי. בתהליכי קבלת החלטות וכן הלאה

סימולציות מוכחות כיעילות באופן מיוחד בתהליכים הדורשים עבודה . 3HABITATארגון פורסם על ידימדריך שב
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 “UN-HABITAT.:. Strengthening Training Institutions | Local Economic Development,” 
http://mirror.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=533&cid=4468. 



 

 

או הכשרה במסגרת ולא רק , פיתוח הרעיונותעצם אנחנו זיהינו את הסימולציה כדרך מוצלחת לאלא ש, תודעתית

 התנסותאך גם לתופעות המשיג להם ל שאפשרה הזרהמשתתפים עברו ההסימולציה צעות באמ. התנסות

התנסות  ".האמיתית"בתוך המציאות " כבולים"מבלי להיות בעבודת פיתוח כלכלי ובאימוץ נקודת מבט מתכללת 

 .אלטרנטיבות ובחינת הרלוונטיות שלהן למציאותמגוון של תנאי לחשיבה על היוותה כזו 

אירוע או תיאור פיסת , סיפור של מקום מדומיין למחצההמגולל קצר על טקסט  תתבססמשבנינו הסימולציה 

השתמשנו . בתוכה דילמה הקשורה בתהליכי הפיתוח הכלכלי של אותו מקוםהמגלמת ( מדומיינת אף היא)מציאות 

בלו תפקידים משחק תפקידים שבו המשתתפים קי ,הראשונה. על סימולציהשתי גרסאות מרכזיות של עבודה ב

במטרה שוב יין בייבעלי ענשל התכנסות למשל , מוגדרים מראש והוזמנו לפעול במסגרת תפקידם למטרה מסוימת

. דיון על סמך מספר שאלות מכוונות ביחס למקרה המוצגשל זימון , השנייה ;להתמודד עם תוכניות פיתוח חדשות

אולם . בה עבדנו ישוב ולקהילהיל, ים הנוגעים לאזורעל נתונים אמיתיתמיד התבססו  השתמשנו ןבה 4הסימולציות

שובים באותו אזור ליצירת יצירוף מאפיינים של מספר י, ישוביל מומצאשם  –שינויים קטנים שהכנסנו לסימולציות 

בתהליכים ובדילמות מבלי להיכנס לדיונים ארוכים על דיוק , סוק בעיקר בעקרונותיעאפשרו  –ישוב חדש וכדומה י

הניסיון שלנו הראה שמקרים מדומיינים שמשתתפים יכולים , יחד עם זאת. סיפוריםוהפרטים המופעים ב הנתונים

למשתתפים להיות יותר מעורבים בסדנה ובפיתוח  יםמאפשר, לזהות אותם כמשקפים מגמות מקומיות אמיתיות

וצים להניע חשיבה לחשוב על השאלות המרכזיות שהייתם ראם כן בהכנת הסימולציות כדאי . שלהתוצרים ה

סדות רכש ציבורי של מו, הצמחת עסקים מקומיים ויזמות)אסטרטגיות אפשריות על דגשים יכולים להיות ה. ןסביב

תרבות , תיירות, מזון מקומי)תחומים וזירות עשייה של פיתוח כלכלי  עלכן ו ,('וכו שיתופי פעולה, בישוב ובאזור

: למשתתפים ןיסייעו בהתאמתואשר לקראת סדנאות  ןאי לחשוב עליהשכד נתונים נוספים. (ויצירה מקומית ועוד

בסיפור המקרה  נתונים כלכליים מדויקיםלכלול כדאי , נתונים כלכלייםיעד אמון על השימוש בהקהל במקרה בו 

אפשר להדגיש יותר נתונים אחרים , לעומת זאת, בסדנה עם מובילי פרויקטים ויזמים חברתייםואילו  ,העומד לדיון

 . כלכליים-המאפשרים חשיבה על פרויקטים חברתיים

לעיתים קדמה לסימולציה הרצאה קצרה על . הסדנאות כללו תמיד תרגום של הסימולציה לקונטקסט הרחב יותר

הפכו ( 'הדלי וכו, פורות של המשפךאכולל המט)באופן שמושגי המפתח , מקיימתהמקומית הכלכלה העיקרי גישת 

הדיון המקדים או זה שבמסגרתו עובדו תוצרי , בנוסף. אנליטיים בקרב המשתתפים באופן מיידי לכלי עבודה

הצגת ההקשר האזורי אפשרה להדגיש את המגמות , להבנתנו. הקשר האזוריכלל עיסוק ב, הסימולציה במליאה

, לאזור הזדמנות להציג מגמות כמו כניסה של רשתות וחנויות גדולות היזו. קהילהבישוב או בי, ות באזוריהכלל

סגירת מפעלים והרחבה של מעגל הבלתי מועסקים , התגברות של מפגעים סביבתיים, סגירת עסקים מקומיים

עמם ים ה ישוב או הקהילה מתמודדימשום שבמקרים רבים הוא מבטא נושאים שה, ההקשר חשוב. באזור

 . להתמודד 'את הדליפותלסתום 'מ ו"מבקשות גישת הכמאיתם אתגרים שאו מלמד על לשנות אותם  מעונייניםו
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- http://www.kamam.org.il/cgi ומצגות ניתן למצוא באתר כלכלה מקומית מקיימת , מאמקרים לדוג, דוגמאות לסימולציות 
webaxy/item?310.  איך נפתח את הכלכלה המקומית וננצל כל שקל עד תום –לסתום את הדליפות "ובמדריך " 



 

 

 סיכום

. מושגים ודרך לניתוח וחשיבה, רעיונות ןבתוכ ותמקפלוהמתודולוגיה הנגזרת ממנה  'לסתום את הדליפות' ת גיש

לפתח במקביל מאפשר לנתח את תהליכי הפיתוח הכלכלי ו הואשכן  ,הגדול של הגישה והסדנאות הוא כפול ןכוח

בשונה מגישות . ישוב או הקהילהיה, סביב תהליכי הפיתוח הכלכלי באזורואף הנעה לפעולה הבנה ותודעה רחבה 

קהילתי /חברתימרחב  היוושקיימנו הגישה והסדנאות , או להעביר מושגים לבצע הכשרותהמבקשות , מקובלות

הסדנאות : חברתית ופוליטית ביסודה-יה שהיא כלכליתיהתארגנות מקומית ואזורית לעשה וחשיב, למידהל

להכרה בידע המקומי , להבנה וחשיבה עצמאיתהזמנה : זירה מעצימה מהוות שאלות של פיתוח כלכליהעוסקות ב

בשאר המגיעים ממקום אחר ויועצים  בו מומחיםוהתלות הפאסיבית בבמקום ההמתנה  .כבעל ערך וכמפתח לשינוי

 , שינוי הניעל, המקומיהכיר בערך הידע מעודדת את בעלי העניין המקומיים באזור להגישה , גורמים חיצוניים

  .םל תהליכי הפיתוח באזורעבעלות  לקחתו
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 :אודות תכנית כלכלה מקומית מקיימת

 Project Wealth: Promoting Local  Sustainableתכנית כלכלה מקומית מקיימת 

 Economic Development המיושמת בתמיכת תכנית ה- ENPI CBC-MED   של

קוראת תיגר על התפיסות הניאו ליבראליות המקובלות הרואות את , האיחוד האירופאי

באמצעות פיתוח פרדיגמה כלכלית . המונח ״עושר״ כביטוי של הכנסה כלכלית בלבד

, במסגרתה ״עושר״ נבחן בהתאם לרווחתם של בני אדם וכדור הארץ, אלטרנטיבית

 .ם היא מיושמתמקדמת התכנית פיתוח בר קיימא באזורים בה

פורטוגל , איטליה, המתבססת על שיתוף פעולה בין שותפים מישראל, התכנית

אקונומי -מסייעת במתן מענה למגמות בולטות של פיתוח סוציו, והרשות הפלסטינאית

במיוחד בשווקים וביישובים , אזוריותהתכנית חותרת לחיזוק כלכלות . בינלאומי

זמות פיתוח המבקשות לחזק אזורים פריפריאליים ולהציג אלטרנטיבה ליו

 .פריפריאליים תוך התעלמות מהצרכים והיכולות של קהילות מקומיות

 :הצהרה בדבר התכנית

באגן הים התיכון היא יוזמה לשיתוף פעולה רב צדדי  ENPI CBC 2007-2013 תכנית 

נית מטרת התכ(. ENPI)הממומנת על ידי כלי מדיניות השכנות האירופית , חוצה גבולות

על ידי , היא לקדם תהליך של שיתוף פעולה בר קיימא והרמוני ברמת אגן הים התיכון

התוכנית מממנת . התמודדות עם האתגרים המשותפים וחיזוק הפוטנציאל האנדוגני

סביבתי ותרבותי של אזור הים , חברתי, פרויקטי שיתוף פעולה התורמים לפיתוח כלכלי

, ישראל, יוון, צרפת, מצרים, קפריסין: בתכנית המדינות הללו משתתפות 41. התיכון

השתתפותה )סוריה , ספרד, פורטוגל, הרשות הפלסטינית, מלטה, לבנון, ירדן, איטליה

הנה האזור האוטונומי ( JMA)רשות הניהול המשותפת . תוניסיה, (מושעית בשלב זה

רפתית אנגלית וצ, השפות הרשמיות של התוכנית הן ערבית(. איטליה)של סרדיניה 

((www.enpicbcmed.eu . 



 

 

 

 


