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עסקים קטנים ובינוניים, יזמויות וקהילות מקומיות, כולם שחקנים משמעותיים בכלכלה המקומית. 

פיתוח כלכלי מקומי מותנה על כן, באימוצה של אסטרטגית הצמחה וחיזוק שלהם כדי שיבטיחו 

את שגשוגם, וייטיבו להתמודד במציאות כלכלית דינמית ותחרותית.

לסביבת  עליונה  חשיבות  מייחסים  הכמ״מ  בתפיסת  הפועלים  כלכלי  פיתוח  וסוכנויות  ארגונים 

החיים )eco-system( שבה שחקנים אלה פועלים מתוך הבנה שעסקים וכלכלה אינם מנותקים 

ממאפיינים תרבותיים, קהילתיים וסביבתיים. להיפך, מאפיינים אלה מהווים נכסים מקומיים בעלי 

פוטנציאל למנף את הכלכלה לטובת כלל תושבי המקום. אסטרטגיות פיתוח רלוונטיות כוללות 

הנגשה של הזדמנויות, שיפור היכולות המקצועיות-עסקיות, התארגנות ובניית שיתופי פעולה רב-

מגזריים, עידוד מעורבות התושבים ביזמות וכיוצא בזה.  

תהליכי הלמידה חוצי הגבולות, ושותפות אסטרטגית עם מרכז כאן )במקור - מט״י נגב מזרחי( 

ועם שורה של יועצים מקצועיים מהנגב, הולידה מספר מדריכים והמלצות עבודה, שנועדו לתת 

לאנשי המקצוע המעורבים בתהליכי ההתערבות מספר כלים. הפרסומים כוללים:  

c  מודל עבודה למערך קידום וסיוע לעסקים קטנים ובינוניים על פי עקרונות כלכלה מקומית 

מקיימת. 

ייעוץ עסקי לאנשי מקצוע, המכוון לתוצאות עסקיות המייצרות השפעה קהילתית  תפיסת    c

ומחזקות את החוסן העסקי והקהילתי כאחד, בהווה ובעתיד.

המלצות נלוות המוצעות להלן כ״עשרה מפתחות הצלחה״ לתמיכה ביזמות ובעסקים קטנים    c

מקומיים. 

העקרונות  את  למעשה  המתרגמות  חדשות  ופרקטיקות  מבט  נקודת  מציעה  העבודה  תפיסת 

הבאים:

מיצוי  והסביבתי.  החברתי  הכלכלי,  המעגל  ַהתר:  ללא  בזה  זה  שלובים  מעגלים  שלושה   .1

פוטנציאל הפיתוח מצריך יצירת סינרגיה בין השלושה.

ובאינטרסים המקומיים. מקומיות  ובאוכלוסיות, בנכסים  עיגון ב״מקום״ ובמקומי, בסביבה   .2

המקום.  על  ובעלות  זהות  ידע,  עִמו  הנושא  סביבתי-חברתי  ממרקם  חלק  להיות  משמעה 

או  וזהותית,  גיאוגרפית  קהילתית  השתייכות  בסיס  על  מוגדרת  להיות  יכולה  המקומיות 

מסוכנת  נטייה  טמונה  במקומיות  שלם.  אזור  פני  על  ואף  שכונה,  רחוב,  פני  על  להתפרש 

להסתגרות והדרה, שעלולה להוביל לקיפאון ולדעיכה כלכלית וחברתית. לכן, תנאי לפיתוח 

כלכלי-קהילתי הוא מיזוג בין טיפוח מקומיות לצד פתיחות וקבלה, שיעודדו התחדשות, למידה 

וסובלנות.
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עידוד רב גוניות - פיתוח כמ״מ מכוון לקדם את הרווחה הכלכלית והחברתית של הקהילות   .3

המקומיות תוך התייחסות רחבה למושג ״רווחה״ של כל קהילה, בהתאם לאמונותיה וערכיה. 

אין הכוונה במקומיות וכיבוד מסורות מקומיות, לסובלנות כלפי הדרה ופוגענּות.

שותפויות מגוונות, חוצות מגזרים, מהוות תשתית יסודית לפיתוח כמ״מ - כלכלה מקומית    .4

מקיימת - מחייבת יצירת מערכת ממוסדת התומכת בעסקים ומיזמים בודדים וממנפת אותם, 

ואף מקדמת שיתופי פעולה בין קהילה, מיזמים עסקיים ומערכת שלטונית.

פיתוח הכלכלה המקומית מחייב קיומו של גורם מתכלל, מחולל ומתווך המחזיק בנקודת מבט    .5

כוללת ורחבה של ״המקום״. זהותו תשתנה בהתאם למאפייני המקום.

שני מדריכים נוספים מוצעים בדגש על פיתוח קהילתי: 

מדריך “מרעיון למתכון” המתאר כלים להקמה של מטבחים קהילתיים   c

לעבודה  הדולף״  ״הדלי  עקרונות  את  המתרגם  הדליפות”  את  “לסתום  עבודה  מדריך    c

המעודדת קהילות מקומיות לקחת אחריות על תהליכי הפיתוח הכלכלי שלהם.

כל חמשת הפרסומים משלבים בין תפיסות תיאורטיות לבין תובנות ולקחים מעבודת שטח של 

שותפים רבים, וביניהם: מרכז כא”ן, “שילובים”, אל-סנאבל בחורה, אג׳יק - מכון הנגב, מעברים 

אשכול-מרחבים, ״עיר בשינוי״ ציונות 2000, שבועת האדמה. 

הנכם מוזמנים לאמץ את עקרונות העבודה והמודלים המוצעים. 

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 העמדה של האיחוד האירופי או של המבנה הניהולי של התוכנית


