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התכנים בחוברת מתבססים על נתונים ממקורות שונים, וחלקם פותחו על ידי יוצרי החוברת. החוברת 

בהתפתחות  ונמצא  היומיומית  בעבודתנו  אותנו  המשמש  בבנייה”,  “ידע  בבחינת  היא  שבידיכם 

 מתמדת. אתם/ן מוזמנים/ות לקחת חלק בהמשך הפיתוח, באמצעות יצירת קשר עם אסף רז בשתיל
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כוונת  מתוך  זכר,  בלשון  כתובה  החוברת  רוב  סרבול,  למנוע  וכדי  העברית  השפה  של  אופייה  בשל 

התייחסות שווה לשני המינים.

פרסום זה הופק בסיוע הכספי של האיחוד האירופי במסגרת תכנית ENPI CBC באגן הים התיכון. 

תוכנו של מסמך זה הוא באחריותה הבלעדית של תכנית כלכלה מקומית מקיימת בשתיל ואין להתייחס 

אליו בשום מקרה כמשקף את עמדת האיחוד האירופי או של המבנה הניהולי של התוכנית.
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הקדמה

דגם היחידה המקצועית המקומית המוצע להלן נוצר מתוך הצורך בתפיסת עבודה מעודכנת ומשותפת 

ביחס לפיתוח כלכלי מקומי באמצעות עסקים קטנים ובינוניים. מודל העבודה המוצג התגבש בתהליכי 

תכנית  וצוות  ‘כאן’(  מרכז  היום  )לשעבר,  מזרחי  נגב  מט״י  צוות  ממושכים.  והתנסות  חשיבה  למידה, 

יועצת עסקית בכירה מחברת שילובים  - לזהר דביר,  )כמ״מ( בשתיל, חברו  כלכלה מקומית מקיימת 

כדי לאסוף, לארגן, לעבד ולנסח את  התובנות, התהליכים והפעולות לתוך מודל מערכתי כולל, התומך 

פיתוח מסוג זה. לתהליך פיתוח המודל תרם רבות מעגל נוסף - שיתוף ידע עם שותפינו מעבר לים 

מאזור פוליה )Puglia( שבדרום איטליה ומאזור אלגארב )Algarve( שבדרום פורטוגל.1 

מודל זה מציע תפיסה, מבנה, הגדרת תפקידים, תשתיות פעולה, כלים ופרקטיקות עבודה, ומכוון למימוש 

הפוטנציאל הגלום בעסקים המקומיים הקטנים והבינוניים בפרט, ובתהליכי פיתוח הכלכלה המקומית 

בכלל. יתר על כן, בלבם של התפיסה והמודל המוצגים להלן, עומדת ההבנה לגבי האופן שבו העסקים 

המקומיים משולבים בהקשר שבו הם פועלים - הכלכלה והקהילה המקומיות.

המודל הינו בסיס להמשך פיתוח והרחבה. ניתן להשתמש בו תוך מתן קרדיט ליוצרים.

כתיבה )על פי סדר א״ב(: גילי ברוך, זהר דביר, יואל רובין, רונית שלח-מורטון, אשר שטרן.

מבוא

יזמּות ועסקים מקומיים קטנים ובינוניים הם מאבני הבניין החשובות ביותר בבנייתה של כלכלה מקומית 

ואזורית. הגדרת עסקים כ״מקומיים״ אינה בהכרח הגדרה גיאוגרפית פשוטה. גבולות ה״מקומי״ עשויים 

לחפוף את גבולותיה של שכונה, של עיר, של עיירה, של אזור וכן הלאה. גבולות המקום מוגדרים, לעתים, 

באופן רשמי ולעתים הם תלויים בתפיסות האנשים המעצבים אותם שוב ושוב במעשיהם ובדמיונם. 

גבולות המקומי ניתנים לכן להגדרה מחדש בהתאם למטרות ובאופן ייחודי לכל מקרה ומקרה. ״המקום״ 

הנוצר בהגדרות זהות ותרבות, תלוי, לעתים, במערך הנוף והסביבה ואף מושפע ממדיניות ומהגדרות 

סטטוטוריות.

לאורך  להתקיים  כדי  בפניהם  העומדים  הקשיים  וזיהוי  קטנים,  עסקים  של  מרכזיותם  לגבי  ההבנה 

זמן באזורי פריפריה וביישובים קטנים, הולידו בעשורים האחרונים מסגרות ותוכניות תמיכה חדשות, 

שהתמקדו בחיבור של עסקים אלה עם סביבתם החברתית, הכלכלית, הקהילתית והגיאוגרפית שבתוכה 

ולגורמים הפועלים  המודל המתואר להלן, מציע למעצבי מדיניות, למקבלי החלטות  הם פועלים. 

והמכירים  מקומיים  קטנים  עסקים  של  חיוניותם  את  המבינים  לאלו  חדשני.  פעולה  מתווה  בשטח 

ההפעלה  מודל  ואת  ההיגיון  את  לאמץ  מוצע  בישראל,  היום  הקיימות  הגנריות  התפיסות  במגבלות 

שפותח ושמתואר כאן על מנת לחולל שינוי מבני ומשמעותי במציאות הכלכלית באזור הנגב ובאזורים 

הדומים לו. 

בתהליכי  המזרחי  בנגב  בנגב(  אזורית  )כלכלה  ‘כאן’  מרכז  נמצא  אלה,  מילים  נכתבות  בימים שבהם 

זקוקים  הנגב  ביישובי  הקטנים  העסקים  ובעלי  שהיזמים  תפיסה  מתוך  התפתח  ‘כאן’  מרכז  הקמה. 

למערכת הוליסטית ואינטגרטיבית של תמיכה מקומית על מנת שיוכלו להתקיים ולהתבסס ביתר יציבות. 

1  הרחבה לגבי השותפים והפרויקטים שתרמו לתובנות הפיתוח ניתן למצוא במסמך עשרת העקרונות למערכות תמיכה לעסקים קטנים 
http://www.kamam.org.il/media/sal/pages_media/1267/f5_idud%20yazamut.pdf ובינוניים באתר
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רציונל זה מבוסס על היכרות אישית עם היזמים ועם העסקים המקומיים שיכולתם העסקית להתמודד 

עם שוק תחרותי מחייבת מענה מערכתי ורחב יותר. מענה המכיר את המערכת היישובית והאזורית 

מחד גיסא, והינו זמין ונגיש לבעל העסק, מאידך גיסא2. המערכת המוצעת תסייע לייצר מרחב פעולה 

ותמיכה פרואקטיבית לבעלי העסקים שבשטח כדי ליצור מסה קריטית המחוללת הכנסות גבוהות יותר 

לכל בעל עסק בנפרד, ליישוב ולאזור בכלל.

תהליך העבודה

היישובית  ביחידה  התמקד  הראשון  השלב  שלבים.  בשני  התרחש  להלן  המוצג  המודל  פיתוח 

על מכלול תפקידיה במתן תמיכה מקצועית לעסק וכגורם מתכלל יישובי, המחולל פיתוח כלכלי 

ביישוב, ואף באזור. בשלב השני גדל מרחב ההתייחסות של המודל לבנייתו של גוף אזורי האמון 

על הפיתוח הכלכלי של האזור כולו, לטובת כלל תושביו. 

חשוב לציין כי תהליך פיתוח המודל נשען במידה רבה על למידה מהשטח, על ניתוח והמשגה 

וכן הלאה.  יישום התובנות  הייעוץ בפועל תוך  של העשייה, על תיקוף חוזר באמצעות תהליכי 

רצון  מתוך  וזאת  היחיד,  הקטן  העסק  היה  הידע  פיתוח  תהליך  העבודה שבה התמקד  יחידת 

בו בזמן, בכל שלוש שורות  ומקיימת  יקדמו פעילות עסקית שהיא הוגנת  אילו מנגנונים  להבין 

הרווח: הכלכלית, החברתית והסביבתית. בשנים 2009-2012 פעל מט״י נגב מזרחי תוך יישום 

חלק מעקרונות הפעולה המוצגים להלן. זכות החלוציות וההבנה הבסיסית לגבי חשיבות ההקשר 

שבו פועל העסק המקומי והשימוש בכלי רישּות )networking(  ואינטגרציה - כפי שיוצגו בהמשך, 

שייכים על כן לרכזים וליועצים שעבדו עם היזמים והעסקים הקטנים במהלך השנים.   

העסקים  במספר  לגידול  לתרום  עתיד  להלן  המתוארת  בתפיסה  ואזורי  מקומי  כלכלי  פיתוח 

ואת רמתם המקצועית, להבטיח תעסוקה  הקיימים בבעלות מקומית, להגדיל את הכנסותיהם 

והכנסה למספר גדול יותר של תושבי המקום, ובה בעת לתרום לחוסן הקהילתי ולצמצום פערים 

כלכליים. פיתוח הכלכלה המקומית נועד להבטיח שרווחי הפיתוח הכלכלי ותוצריו יתרמו לשגשוג 

כלל האוכלוסיות באזור.

במהלך  רבות  פעמים  אותנו  ליווה  זה  משפט  פה״.  גרים  היו  לו  כך  על  ממליצים  היו  לא  ״המומחים 

עבודתנו. חשנו שהוא מיטיב לבטא את הפער שניתן לזהות פעמים רבות בין המלצות מומחים חיצוניים 

לביצוע מהלך מסוים, לעומת ההמלצות שיציעו תושבי המקום העתידים לחיות עם תוצאות אותו מהלך 

והשלכותיו. המודל המוצע להלן מתבסס על הנחות המוצא של תפיסת פיתוח כלכלה מקומית מקיימת. 

הוא מדגיש את חשיבות הגיוס של כוחות ושל נכסים מקומיים. בבואנו להקים ולהפעיל מרכז ותכניות 

תמיכה בעסקים קטנים מקומיים, אנו טוענים ששאלת המיפוי המקובלת ״מה מצב הכלכלה המקומית?״ 

טובה פחות מהשאלה - ״איך תושבי האזור רוצים שהכלכלה שלהם תהיה?״ המודל המוצע מניח כי 

2  דוגמות נוספות למערך תמיכה הוליסטי ואינטגרטיבי מצויות אצל UNIDO - סוכנות הפיתוח הבינלאומית של האו״ם, למשל כאן:   
   https://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/PSD/Clusters_and_Networks/SMEbrochure_UNIDO.pdf

 http://www.geo-network.bgu.ac.il/files/8-1/Bijaoui.pdf  או בגרסת ״החממה הפתוחה״ אצל ביג’אוי ורגב
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יותר מכיוון שהיא מאפשרת גיוס הידע, התובנות והכוחות  התכוונות ארוכת טווח לעתיד רצוי, נכונה 

הקיימים והפועלים במקום. זוהי גישה המאפשרת פיתוח המחובר למקום ולאנשים החיים בו מתוך כבוד 

לייחודיותם והמעודדת אותם לקחת אחריות ובעלות על כיווני הפיתוח ועל הפעולות הנגזרות מהם. זו 

גישה המעודדת והמאפשרת לבסס שיתופי פעולה מקומיים ואזוריים, החוצים מגזרים. רק גישה כזו, 

אמתי  שגשוג  המקומיים תבטיח  ובמערכי השלטון  בקהילות  בעסקים,  הפיתוח  תהליכי  את  המעגנת 

ולאורך זמן.

להלן מוצג מודל עבודה של מערך כמ״מ לקידום ולסיוע לעסקים קטנים ובינוניים. מערך זה הינו מערך 

מקצועי אזורי שלם הכולל שתי רמות עבודה - רמה יישובית ורמה אזורית ומתייחס לתפיסה, לממשקי 

עבודה, לתהליכי עבודה, למבנה ולתפקידים, כמו גם לכלים יישומיים ולפרקטיקות עבודה מומלצות.

תפיסת העבודה

פיתוח כלכלי מקומי ואזורי מוצלח חייב להיות מעוגן ב״מקומי״. עליו להיות מבוסס על נכסים מקומיים 

ולפעול למען כלל הקהילות, תושבי האזור וסביבותיהם. נדגיש, כי אין זו קריאה להסתגרות בפני כוחות 

ורעיונות חיצוניים המהווים מקור מרענן לרעיונות ולביקושים חשובים, וזאת, כדי למנוע קיפאון, שימנע 

הפוטנציאל  את  לתודעתנו  להעלות  חיוני  לצמיחה משמעותית.  כמנוע  המקומית  הכלכלה  פיתוח  את 

הישות  בגבולות  ״המקומי״  הגדרות  בין  המובנית  הדילמה  ״המקומי״.  של  השונות  בהגדרות  הגלום 

המוניציפלית לעומת הראייה האזורית היא רק דוגמה אחת. זהו מתח שיש לעבוד אתו ולהכיר בו מתוך 

הבנה כי הוא הכרחי ונוכח.

כן, תרומה חיובית של תהליכי התערבות לטווח הארוך מותנית בהטמעת התהליכים בקרב  יתר על 

בעלי העניין המקומיים, ובעיקר ביכולת לחולל סינרגיה מתוך עבודה המשלבת בין גופי מגזר ציבורי 

)רשויות, תכניות וארגונים סמי-ממשלתיים(, עסקים )מפעלים ותאגידים גדולים ועסקים בינוניים וקטנים(, 

חברה אזרחית )עמותות וארגוני מגזר שלישי( וקהילות מקומיות )תושבים(. למעשה, מדובר בתיאום, 

ביצירת שותפויות נקודתיות ואסטרטגיות שיחד מחוללות סביבה - eco-system - חדשה.

על כלל אוכלוסיות האזור להיות מעורבות בתהליכי ההתערבות ואף ליהנות מפירותיהם. פיתוח על פי 

עקרונות הכמ״מ מביא לקדמת העשייה את מטרת צמצום הפערים וקידום הצדק החברתי בקרב מעגלי 

אוכלוסייה שונים, כך שיותר אזורים ויותר תושבים ייהנו מהפיתוח ומהצמיחה הכלכלית. דווקא החיבור 

בין אוכלוסיות מגוונות, הׁשֹונּות תרבותית, גיאוגרפית וחברתית - תורם למקסום היכולות והמשאבים 

המקומיים לטובת העושר התרבותי והכלכלי. אחידות עלולה להוות בלם ואילו גיוון וסולידריות כלכלית 

הכלכלי,  למרכז  ביחס  כדל במשאבים  בנגב הנתפס  במיוחד  נכון  זה  עקרון  הזדמנות.  להיות  עשויים 

הפוליטי והחברתי של ישראל. זיהוי נכסים מקומיים שנעלמים, לעתים רבות מעין המתבונן מהמרכז, 

אפשרי רק מתוך מצב של כבוד הדדי, של חיזוק תחושת השייכות האזורית ושל הנכונות למינוף הדדי. 

תהליך ההתערבות דורש ראייה הוליסטית של צרכים, של הזדמנויות, של מענים ושל תהליכי הטמעה 

ארוכי טווח.  המערך המקצועי הן ברמה היישובית הן ברמה האזורית שם דגש על פיתוח עסקי פרטני, 

רב-מגזרית.  תמיכה  רשת  יצירת  תוך  המקומיים,  והמשאבים  הקשרים  הכוחות,  מינוף  על  המתבסס 

המשמעות היא שכל תכנית סיוע ופיתוח תבחן לא על סמך תוצאות מידיות שהיא מספקת בלבד, אלא 

גם על השלכותיה לטווח הרחוק. נדרשת סבלנות עד להבשלת התהליכים. יכולות להתקבל החלטות 

שאינן מספקות מענה מידי אך מהוות תשתית חיונית להמשך. כגון: השקעה כספית בהווה להפחתת 

זיהום סביבתי למען חסכון בעלויות ובזיהום בעתיד, מימון תכניות פיתוח תיירות חדשניות המכוונות 
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לקהל תיירים עצמאים המניב רווחים גבוהים יותר לכלכלה המקומית )ופחות לסוכני הנסיעות...(, הקמת 

כלכלי-קהילתי- חזון  לבניית  זמן  הקדשת  המחייבת  רב-תחומיים,  עבודה  וצוותי  עסקים  בעלי  פורום 

סביבתי; הוצאה לפועל של תכנית לחיזוק מרכזים מסחריים עירוניים דורשת רתימה מורכבת של בעלי 

העסקים ושל הקהילה ועוד. 

ניתן לארגן את העקרונות ואת כלי היישום בטבלה:

כלי היישוםעקרון הפעולה

ראייה רחבה לטווח 

ארוך

מיפוי מתמשך, איסוף, הנגשה ושימוש במידע הקשור בפעילות . 1
הכלכלית במקום. 

פיתוח כלים ותשתיות למינוף עסקי קהילתי.. 2

הטמעה מתמשכת, מתעדכנת ומותאמת, ליווי עסקי מתמשך.. 3

הכשרת יועצי כמ״מ, הקמת ״מועצה תומכת״.. 4

עבודה ברשת וטיפוח שיתופי פעולה המבטיחים תמיכה רב-מגזרית . 1סינרגיה ושילוב
ואזורית לפעילות הכלכלית.

ברמה היישובית:  רכז מתכלל ומטה מקצועי אזורי.. 2

צוותים רב-מיגזריים, שותפות בפורומים אזוריים.. 3

יעוץ וגיוס רשת הקשרים הנדרשת לכל עסק על פי צרכיו.. 4

עיגון בנכסים מקומיים 

לטובת כלל תושבי 

המקום

איתור וריכוז צרכים מקומיים והזדמנויות.. 1

רתימה של מנהיגות מקומית לטובת בניית כוח מקומי שיוכל להוביל . 2
את השינויים ולחולל מעורבות רבה יותר, שתעודד אחריות רבה יותר 

ולקיחת בעלות על תהליכי הפיתוח הכלכלי והשפעותיהם. 

שילוב מהלכים בפעילות כלכלית קיימת תוך חיזוקה ומינופה.. 3

הנגשה דו-כיוונית של מידע ושל ידע - בין הרמה הלאומית, הרמה . 4
האזורית והרמה המקומית.

הכשרות ופיתוח ייעוץ מכוון ל״מקומי״ - להכשיר יועצים וגופי תמיכה . 5
לפתח את ה״מקומי״ ולחזק אותו, דרך ״צמצום דליפות״, יצירת 

שרשראות ערך וכדומה.

בניית רשת קשרים וממשקים, חיזוקה וִתחזוקה.. 6

הקצאת תפקיד מטעם הרשות של נאמן עסקים ויזמויות, שתפקידו . 7
לקדם את האינטרסים של אלה בפני הרשות, בעיקר, אך גם בפני 

גורמים אזוריים אחרים )כמו הרשות לפיתוח הנגב, משרד התיירות 
ועוד(.
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מבנה היחידה

המטה האזורי

המטה הוא הגוף האזורי האחראי על הראייה המרחבית הכלכלית המשותפת לכלל הרשויות והתושבים 

באזור. מתוך התפיסה כי העסקים הקטנים והבינוניים הם המנוף לפיתוח כלכלי אזורי ומקומי, על גוף 

ובתהליכי הפיתוח הכלכלי  והקטנים שבאזור בתכניות  והעסקים הבינוניים  זה לדאוג לשילוב היזמים 

האזורי. הצבת העסקים הקטנים והבינוניים בלב מהלכי הפיתוח והפיכתם למנוע מחולל פיתוח כלכלי 

יושג הן באמצעות שינוי תודעתי )עצם ההכרה בחשיבותם של העסקים הקטנים( הן באמצעות נקיטת 

מדיניות מכוונת: הכנת תכניות פיתוח נושאיות המבוססות על עסקים קטנים; הנגשה של הזדמנויות 

)למשל - כספקי משנה של רכש ציבורי או של תאגידים הפועלים באזור(; הסרת חסמים בירוקרטיים; 

הפעלת מערכת תמיכה מקצועית אזורית.

תפקידי הליבה של המטה

התוויית מדיניות לפיתוח כמ״מ אזורית וליישומה בתחומי תוכן רלוונטיים )לדוגמה: תיירות מקומית(. . 1

פיתוח מענים מקצועיים ליחידות היישוביות.. 2

קידום וחיזוק עבודת היחידות היישוביות.. 3

סינכרון הזדמנויות ופעילות בין-יישוביות. ברמה האזורית.. 4

תפקידים אלה יבוצעו באמצעות:

ניהול מתכלל של הפיתוח הכמ״מי ברמת האזור והיישוב.  c

יצירת ממשקי עבודה עם גורמי פיתוח כלכלי ועסקי באזור, כגון: המעו״ף האזורי, הרשות לפיתוח    c

הנגב, קרנות, עמותות והתאחדויות מקצועיות.

תכלול המידע הכלכלי האזורי והנגשתו ליחידות היישוביות ולגופים הפועלים באזור.    c

פיתוח והטמעת כלי סיוע בעלי אוריינטציה מקומית.    c

פיתוח והטמעת כלים למינוף הדדי קהילה - עסקים ברמה האזורית.   c

פוליטיים  לאומיים,  )מקצועיים,  חוץ  גורמי  מול  כלכלי  לפיתוח  האזוריים  האינטרסים  וקידום  ייצוג    c

וכדומה(

היחידה היישובית 

ובאמצעות  מהלכים  והובלת  ייזום  באמצעות  עסקי  פיתוח  לקדם  הוא  המקצועית  היחידה  של  ייעודה 

הענקת שירותי סיוע לעסקים )ייעוץ וליווי, גיוס מימון, הדרכה והנגשת מידע(.

היחידה היישובית עוסקת בתכלול מידע ופעילות גופים מקומיים; בהנגשה יזומה של מידע, של הזדמנויות 

ורב- וחיבורים עסקיים  פעולה  ויצירת שיתופי  רישות  ביישוב;  ובינוניים  לעסקים קטנים  סיוע  כלי  ושל 

מגזריים; וכן, מינוף קהילתי-עסקי - זיהוי ויצירה של הזדמנויות לחיזוק העסק המקומי בעזרת מעורבות 

הדדית בין הקהילה לעסק.
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שיטת העבודה 

איתור ואבחון של צורכי היזמים והעסקים, וגיבוש מענים על-ידי רישות, מתן תמיכה מקצועית מגוונת    c

)כגון מנטורינג ואימון( וכן חיבור לגופי סיוע אזוריים ולאומיים.

מיפוי, איסוף והנגשה של מידע וידע הקשורים בפעילות הכלכלית במקום לכל בעלי העניין ביישוב;    c

פיתוח כלים ותשתיות למינוף קהילתי-עסקי.    c

מיסוד  היישוב,  הכלכלי של  בפיתוח  רב-מגזרית, התומכת  יישובית,  ויוזם של רשת  ניהול מתכלל    c

הפעילות במסגרות יישוביות רלוונטיות ליצירת מהלכים מערכתיים מתמשכים.

מנקודת המבט של העסק היחיד: התאמת רשת הקשרים הנדרשת לכל עסק על פי צרכיו, שילוב    c

העסק היחיד בשרשראות ערך ואספקה מקומיות, מהלכי שיווק ואיגום משאבים וכן הלאה. 

מבנה וממשקי עבודה

ומחולל  מתכלל  לגורם  היישובית  היחידה  בהפיכת  מרכזית  פונקציה  ממלא  היישובי/המקומי  הרכז 

הפעילות הכלכלית ביישוב. למילוי התפקיד, נדרשת היכרות עמוקה עם ההוויה המקומית, עם מוסדות 

היישוב, עם היזמים ועם בעלי העסקים. על הרכז להיות בעל ידע כלכלי, יכולת לפתח ראייה מערכתית-

מתכללת וגישה יזמית.

תנאי חשוב להצלחה הוא שהרכז המקומי ייהנה ממחויבות, משותפות ומגיבוי של הרשות המקומית 

ויקים צוותי עבודה רב-תחומיים ורב-מגזריים בהתאם לצורך. בעבודתו השוטפת יעבוד הרכז עם צוות 

יועצים, שאת פעילותו הוא מתכלל ומנהל מול צרכי העסקים במרחב. עבודת הרכז אינה מתמצָה בעשייה 

״פרוייקטאלית״ ולכן חיוני שיעמוד לרשותו תקציב רב שנתי שיאפשר תהליכי עבודה ארוכי טווח לטובת 

הקמת תשתיות לצד הפעולות המידיות יותר.

תפקיד הרכז היישובי

המידע,  והנגשת  תכלול  ואזורית,  מקומיות  עסקית  פעילות  על  מידע  וריכוז  מתמדת  התעדכנות    c

)ובכלל  ביישוב  העניין  בעלי  לכלל  והלאומיות  האזוריות  המקומיות,  הכלכליות  וההזדמנויות  הידע 

זה: הנגשת פרויקטים, תרחישי פיתוח ועוד לבעלי העסקים וליזמים המקומיים מחד גיסא, והנגשת 

משאבים ונכסים אזוריים לגורמים הממשלתיים והעסקיים הפועלים באזור, מאידך גיסא(.

מקצועיים  מענים  של  וגיבוש מתמשך  והבינוניים  הקטנים  העסקים  בקרב  פרטניים  צרכים  איתור   c

פרטניים, ענפיים ומערכתיים אחרים.

פיתוח כלים ופלטפורמות לשיתופי פעולה רב-מגזריים במקום ותפעולם.   c

הפעלת צוותי העבודה היישוביים, מתן אוריינטציה מקצועית ליועצים ובניית יכולותיהם.   c

פיתוח הנהגה כלכלית יישובית תומכת והפעלת הפלטפורמות לשיתופי פעולה.   c

פיתוח רשת קשרים בהתאם למאפיינים של כל עסק או מיזם ובכלל זה הקמה, ריכוז ותפעול של    c

״מועצה תומכת״ ליזמים ולעסקים.

להיות חלק מצוות מערך התמיכה האזורי.   c
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פרקטיקות עבודה במערך הכמ״מי

דוגמות לכלים למינוף קהילתי עסקי

פאנל יועצים מקומיים, קבוצה ממוקדת משימה או קבוצות מיקוד לשם מתן ייעוץ לעסק.   c

ועדה מייעצת - ועדה המורכבת ממומחים ומבעלי עניין בקהילה. הוועדה מסייעת ומייעצת לבעל    c

העסק. שיטה זו הופכת את הלקוחות לבעלי עניין מעורבים ולשגרירים. 

לקוחות  טיפוח  פעולה,  שיתוף  ומערכי  חיבורים  ויצירת  רישות   - ואזוריים  יישוביים  רישות  מפגשי    c

כשגרירים וכמשווקים.

פיתוח מטבע קהילתי ועידוד צריכה מקומית מעסקים מקומיים.   c

מחזור קהילתי כעסק כלכלי-קהילתי מניב הכנסות לרשות המקומית.   c

עידוד מדיניות רכש מקומי ציבורי.    c

פיתוח ערוצי פרסום ויידוע כגון: אתר אינטרנט, עיתון קהילתי עסקי, לוחות מודעות קהילתיים.   c

גיוס ״אחריות תאגידית״ בכלל מעגלי העיסוק של התאגידים: תרומות כספיות ושוות ערך, עידוד    c

האספקה,  בשרשראות  ובינוניים  קטנים  עסקים  שילוב  תוך  התאגידים  של  מקומי  רכש  מדיניות 

מנטורינג, שימוש במתקנים, העסקה מקומית הוגנת ומגוונת וכיוצא בזה.

מעורבות הקהילה בעסקים )התגייסות לטובת עסק הזקוק לשיפוץ, בחירת שם, סקרי שיפור(.   c

משותף  שיווק  למשל,  לטובת,  רשתית-יישובית  פעילות  קהילתיים,  באירועים  וירידים  פסטיבלים    c

)תיירות(.

פעולה משותפת ליִירּוק עסקים ולפיתוח עסקים ושירותים חדשים.    c

גיבוש והפעלה של תו תקן מקומי ואזורי המבוסס על ערכי הכמ״מ.   c

פיתוח שירותים חדשים בבעלות מקומית ובכלל זה מערך היסעים מקומי.   c

דוגמות למסגרות שיתופי פעולה

פורומים ורשתות מקצועיות מקומיות: רואי חשבון, צוותי בנקים, יועצים, מתכננים, אנשי הרשות.   c

רשתות, פורומים ומאגדים של מספר עסקים קטנים כספק למוסד עוגן גדול, למטרת שיווק שירותים    c

משלימים או רכש משותף.

למידת עמיתים של היועצים העובדים באזור: פיתוח כלים ייחודים, התאמת כלי הסיוע, יצירת שיתופי    c

פעולה, למידה מקצועית וכדומה.

הכשרה והדרכה

בעלי  ושל  המקומיים  העניין  בעלי  של  המקצועיות  היכולות  את  לשפר  היא  ההדרכה  תכניות  מטרת 

העסקים. הכשרת הצוות מיועדת להרחיב את גבולות הידע בדבר מודלים, הזדמנויות ודוגמות מהארץ 

ומהעולם, לתרום למוטיבציה לקחת חלק בכלכלה המקומית ומעבר לה. בנוסף לנושאי הליבה הארציים, 

יקדישו כל תכניות ההדרכה וההכשרה פרק ייחודי לתכני כמ״מ, שבו יבוארו שיטות העבודה, כמו רישות 

מקומי ואזורי, מינוף קהילתי, יצירת שיתופי פעולה, רכש מקומי ולמידת ההזדמנויות הכלכליות באזור.
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ניהול מתכלל3

תפיסת העולם של המודל נשענת על ההבנה כי לשם פיתוח כלכלי יעיל ומקיים של המקום ושל האזור, 

יש לאמץ נקודת מבט מתכללת ומקיפה של התהליכים ושל המשאבים המקומיים, האזוריים והלאומיים. 

לשם כך נדרש הרכז לפתח:

היכרות עם גופים חברתיים, קהילתיים ועם מנהיגות פורמאלית ובלתי פורמאלית.   c

שיתופי פעולה עם גופים ועם שחקנים מרכזיים מקומיים וממשלתיים בתחום הכלכלי.   c

מפה מתעדכנת תמידית של: הזדמנויות, מקורות תקציבים ומשאבים.   c

וחיצונית של קשרים  ולתקשורת פנימית  עניין, תוך דאגה לתחזוקה  מרחב משותף מקומי לבעלי    c

ומידע.

פלטפורמות מקומיות והשתתפות במערך התמיכה האזורי.   c

ממשקי עבודה עם משרדי ממשלה וגורמים ציבוריים רלוונטיים אחרים, לשם תיווך מידע, הנגשת    c

משאבים, ייצוג וקידום מהלכים ואינטרסים מקומיים. 

עבודת הרכז עם יועצים

מערכות התמיכה לעסקים קטנים ובינוניים מבוססות על יועצים עסקיים המלווים את העסק. על היועצים, 

על פי מודל הפעולה שלהלן, להיות מודעים לתפיסת העולם ולעקרונות העבודה הכמ״מיים ולהסכים 

לפעול על פיהם במסגרת הייעוץ המקצועי שהם נותנים לעסקים. גישה זו מחייבת שיטת עבודה, סגנון 

ומחויבות שונים, הן מצד היועץ הן מצד הרכז היישובי. עבודת הרכז עם היועצים מתחלקת לשלושה 

חלקים:

פיתוח ייעוץ מכוון ל״מקומי״ - הנגשת ידע, מידע וקשרים: איסוף שוטף של נתונים אזוריים ומקומיים, . 1

תיאור מאפייני היישוב ומאפייני המגזרים השונים הפועלים בו, איפיון מנהיגות פורמאלית ובלתי-

פורמאלית, פעילויות תרבותיות וקהילתיות מרכזיות.

תיאום והתייעצות שוטפים עם היועצים: סיוע ברישות הנדרש לכל עסק ולכלל העסקים והתאמת כלי . 2

המינוף הקהילתי לצרכי העסקים והיזמים.

ו״מועצה תומכת״ לשם . 3 יועצים מלווים מרכזיים בצוות תפעול מקומי, ועדת היגוי רשותית,  שילוב 

הבטחת ליווי מתמשך לעסקים וליזמים. 

מאפייני הייעוץ הכמ״מיים מפורטים בהרחבה רבה בחוברת נפרדת4, עיקריהם:. 4

מפן היועץ  

פועל כחלק מצוות מקצועי הרואה את טובת העסק, הקהילה והאזור.  -

בונה ומחזק מיומנויות ויכולות של היזמים ושל בעלי העסקים המקומיים.  -

מחויב להעצמה אישית ועסקית.  -

 3  ראו, למשל, על מודל הניהול האינטגרטיבי של נכסים שפותח באזור פוליה )Puglia( שבדרום איטליה באתר המקורי:
kamam.org.il וגם באתר הכמ״מ /http://www.sac.regione.puglia.it 

kamam.org.il 4   חוברת לאנשי מקצוע באתר הכמ״מ
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אתגור  יצירתיות,  הקשבה,  לקיים,  כבוד  דיאלוג,  על:  המבוססת  מקצועית  תפיסה  תוך  מייעץ    -

החשיבה העסקית המקובלת, גמישות מחשבתית וסובלנות תרבותית.

מחויב להבאת ידע ומידע על הזדמנויות עסקיות קיימות באזור, ומסייע בחיבור וברישות לטובת    -

מינוף עסקי.

מפן הייעוץ 

מבוסס על ראייה מערכתית אזורית ארוכת טווח.   -

מכוון להטמעת כלים מקצועיים וכלים מבוססי כמ״מ.   -

מזמין ומקדם ניסוח תמונת עתיד רצויה הכוללת את כלל מרכיבי העסק ובניית תכנית להשגתה.   -

״מועצה תומכת״ 

היחידה המקצועית הכמ״מית תקים ביישוב גוף חדש, ״מועצה תומכת״, שתבטיח תהליכי הטמעה ארוכי 

טווח, הבונים יכולות עצמאיות לעסקים המקומיים. ייעודו של גוף זה להוות מסגרת קבועה ומתמשכת, 

המשלימה את הייעוץ העסקי דרך תמיכה ביישום המלצותיו, בהכוונה ובמינוף יכולות וכן בפיתוח הכיוונים 

העסקיים של העסק. חברי המועצה התומכת יהיו רכז היחידה, היועץ המרכזי המלווה את העסק, נאמן 

יזמות מטעם הרשות ויזם בעל שם וקשרים )מקומי או לא מקומי(. המועצה תאפשר ליזמים ולעסקים 

קטנים המעוניינים בכך להיפגש למפגשי ייעוץ ותמיכה לאורך זמן, על פי צרכיהם.



12 | מערך קידום וסיוע לעסקים קטנים ובינוניים על-פי עקרונות כלכלה מקומית מקיימת - מודל עבודה

االقتصاد احمليل املستدام
כלכלה מקומית מקיימת 
Local Sustainable  Economic Development

הצהרה בדבר התכנית:
תכנית ENPI CBC 2007-2013 באגן הים התיכון היא יוזמה לשיתוף פעולה רב צדדי חוצה גבולות, 

הממומנת על ידי כלי מדיניות השכנות האירופית )ENPI(. מטרת התכנית היא לקדם תהליך של שיתוף 

פעולה בר קיימא והרמוני ברמת אגן הים התיכון, על ידי התמודדות עם האתגרים המשותפים וחיזוק 

הפוטנציאל האנדוגני. התוכנית מממנת פרויקטי שיתוף פעולה התורמים לפיתוח כלכלי, חברתי, סביבתי 

יוון,  צרפת,  מצרים,  קפריסין,  בתכנית:  הללו משתתפות  המדינות   14 התיכון.  הים  אזור  של  ותרבותי 

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

)איטליה(.  סרדיניה  הנה האזור האוטונומי של   )JMA( הניהול המשותפת  תוניסיה. רשות  זה(,  בשלב 

.)www.enpicbcmed.eu( השפות הרשמיות של התוכנית הן ערבית, אנגלית וצרפתית

אודות תכנית כלכלה מקומית מקיימת:

 Project Wealth: Promoting Local Sustainable מקיימת  מקומית  כלכלה  תכנית 

Economic Development המיושמת בתמיכת תכנית ה- ENPI CBC-MED  של האיחוד 
המונח  את  הרואות   המקובלות  ליבראליות  הניאו  התפיסות  על  תיגר  קוראת  האירופאי, 

״עושר״ כביטוי של הכנסה כלכלית בלבד. באמצעות פיתוח פרדיגמה כלכלית אלטרנטיבית, 

במסגרתה ״עושר״ נבחן בהתאם לרווחתם של  בני אדם וכדור הארץ, מקדמת התכנית פיתוח 

בר קיימא באזורים בהם היא מיושמת.

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

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

התכנית חותרת לחיזוק כלכלות איזוריות, במיוחד בשווקים וביישובים פריפריאליים ולהציג 

אלטרנטיבה ליוזמות פיתוח המבקשות לחזק אזורים פריפריאליים תוך התעלמות מהצרכים 

והיכולות של קהילות מקומיות .   


