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תודות 

מסמך זה משקף תהליך ארוך מאוד של למידה, חשיבה משותפת, בנייה ועשייה של גורמים רבים אשר 

חברו למטרה משותפת. אנו מבקשים להודות לכל שותפינו הרבים על ההעזה, האמונה, היצירתיות, 

השותפות, החברות שנרקמה בדרך, הזמן הרב שהושקע ועל תוצרים מרגשים בשטח. זה כלל לא מובן 

אשר  אזרחית  וחברה  פרטיים  ארגונים  ומקומיות,  אזוריות  מגזרי של רשויות  בין  חיבור  שנוצר  מאליו 

עובדים ביחד ומפרים אלה את אלה. לאורך הדרך למדו והלכו אתנו השותפים הבאים )לפי א״ב (: אמיר 

אבו גוידר )שתיל(, סולטאן אבו עבייד )שתיל(, עידן אבישר )תאטרון הפרינג׳(, ד״ר יצחק )קיקי( אהרובוניץ 

)מרכז מנדל(, ינון אהרוני )אשכול נגב מערבי(, יהודית אוליאל מלכה )מועצת שדרות(, רחלי אטיאס )קרן 

)ריאן(,  וורדה אלקרנווי  ריאן(,  )מרכז  ״אלמהבאש״(, מחמוד אלעמור  )תאטרון  מיראז(, סהל אלדבסאן 

)האנגר  גל  בן  ניר  עוגן(,  מוסדות  )יהב  בוכלצב  ערן  )שתיל(,  בהט  ערד(, נטע  )עיריית  אשכנזי  יהושוע 

)עיריית ערד(,  )יוצרת(, אביה ברנפלד  אדמה(, גלי בסודו )שתיל(, ד״ר גילי ברוך )שתיל(, רבקה ברנס 

יפעת בן שושן )יזמית(, שפריר גודל )הרשות לפיתוח הנגב(,  ורד גושן )הרשות לפיתוח הנגב(, נתן ג׳יבלי 

)הרשות לפיתוח הנגב(,  עינב גלבוע )סטודנטים(, ליאור גלמונד )סטודנטים(, זהר דביר )שילובים(, יפתח 

)מכללת  הרצוג  רמון(, עומרי  מצפה  מקומית  )מועצה  דוניץ  יואב  )שתיל(,  דוד  שמוליק  )עצמאי(,   דבש 

ספיר( גבריאלה חניבד )יוצרת(, דלי יגיל )מועצה מקומית מצפה רמון(, זיוה ילין )גלרית בארי(, שמוליק 

ג׳אז מצפה רמון(,  שירה  )מועדון  לייברוק  גדי  )סינמטק שדרות(,   בני כהן  )תאטרון באר שבע(,  יפרח 

לפידות )מכללת ספיר( זיוה איסי ממנוב )תאטרון הנגב(, הדר ממרוד )טרמניל עיצוב ירוחם(. דליה מנור 

)מוזיאון הנגב(, רוני מרום )מועצה מקומית מצפה רמון(, יאיר נגיד )המשכן לאמנויות הבמה באר שבע(, 

יפעת ניימן )יועצת מקצועית(, נילי סורקיס )מרכז הצעירים, ערד(,  ד״ר אורי סטריזובר )יועץ מקצועי(, 

אנה סנדלר )חברה כלכלית ערד(, שירן עדי קלר )הרשות לפיתוח הנגב(, אורן עמית )מתנ”ס ערד(, איתן 

)יוצר(, לוטם  פאר )מפיק(, ד״ר אבנר פיינגלרנט )מכללת ספיר(, אפי פרי )תיירות רבת נגב(, דוד פרץ 

קופליס )מרכז כאן(, נועה קנולר )תאטרון דימונה(, דקלה קצוני )תאטרון דימונה(, אסף רז )שתיל(, אשחר 

רינות )קרן נס(, צליל רבינוביץ )קרן שמש(, אבישג רגר )יעוץ שיווקי(, רז רשף )סטודנט(, נסרין שאמי )נגב 

גליל(, נוריאל שבת )מרכז צעירים ב״ש(, אדר שטרן )שתיל(, לילה שיגול )מרכז כאן(,  רונית שלח מורטון 

)שתיל(, לילי שפי )מיראז׳(, דניאלה שפירא )בת דור וקמע( מיטל שקד )מרכז הצעירים, מצפה רמון(, דנה 

שקד )שתיל(.

תודה מעומק הלב לשותפינו ברשות לפיתוח פוליה, איטליה, על הידע, ההשראה והשותפות לאורך הדרך. 

ותודה מיוחדת לשירלי קרוואני שהתניעה, התלהבה, המציאה קידמה ודחפה.
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פתיחה

יכול לחוש בתסיסה תרבותית במגוון רב של  בו בשנים האחרונות  או מסתובב  מי שמכיר את הנגב 

תחומים, ביניהם שירה, מחול, תיאטרון ואמנות פלסטית. עוד ועוד יוצרות ויוצרים פועלים בנגב, משלבים 

את הנגב ביצירותיהם, נהנים משפע הבריאה שהמדבר טומן בחובו וההשראה שהוא מעניק למי שפועל 

בו.  חרף כל זאת, ולמרות שבמשך שנים התפתחה באזור יצירה עצמאית המבטאת את קולם של תושבי 

הנגב, היא אינה זוכה לתמיכה ממשלתית דומה לזו שזוכים בה מוסדות במרכז, וכזו שתשקף נאמנה 

את מקומה ותפקידה באזור.

בתודעה הציבורית נתפס הנגב במשך שנים כפריפריה נחשלת, כ״שממה״ שמוטל עלינו להפריח וברוח 

זו מתבססים חלק גדול מאירועי התרבות באזור על יצירה המיובאת ממרכז הארץ. לעובדה זו השלכות 

שליליות על האזור, הן ברמה התודעתית והן ברמה המטריאלית, שכן ייבוא אמנים ואמנות ממרכז הארץ 

פוגם בגאווה המקומית, מחבל באפשרויות התעסוקה וגורם לכך שמשאבים רבים דולפים מהנגב למרכז 

הארץ. הגישה של כלכלה מקומית שמה דגש על פיתוח ברוח המקום, המבוסס על המשאבים והנכסים 

זה,  ומאפשר את השארת המשאבים במקום. במודל התעשייה היצירתית המוצג במסמך  המקומיים 

גלומה האפשרות להפוך את התרבות והיצירה בנגב למנוע משמעותי לפיתוח הכלכלה המקומית. מודל 

זה מבטיח יצירת מקומות תעסוקה איכותיים, שימור צעירי הנגב בנגב, העשרת תחום הפנאי לתושבי 

הנגב, משיכת הפקות מבחוץ, משיכת תיירות ומבקרים, פיתוח זהות וסיפור מקומי, הגנה על מסורות 

ותרבות מקומית, ובעיקר- פיתוח כלכלי מקומי המבוסס על יצירה באזור. 

ואנשי  הנגב  לפיתוח  ועשייה משותפת של שתיל, הרשות  למידה, חשיבה  זו מסכמת תהליך  חוברת 

פוליה  באזור  שנבנתה  יצירתית  תעשייה  אסטרטגיית  עם  בהיכרות  תחילתו  מהנגב.  ויצירה  תרבות 

)Puglia( באיטליה והמשכו בבנייה ובהוצאה לפועל של מהלכים שונים לקידום תעשייה יצירתית בנגב. 

בחלקה הראשון יוצג בקצרה רקע כללי על תעשייה יצירתית ופיתוח אזורי. חלקה השני יתמקד במודל 

התעשייה היצירתית המיושם באזור פוליה, ובכלל זה באסטרטגיות העבודה, עקרונות הפעולה ומחקר 

יישום המודל. חלקו השלישי של המסמך  ההשפעה הכלכלית שהעריך את ההשפעות הכלכליות של 

בניית אשכול  באמצעות  בנגב,  מקיימת  מקומית  כלכלה  למינוף  פעולה  עקרונות  בהצגה של  מתמקד 

תעשייה יצירתית באזור. 
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من أين أتى كل ذلك؟ اإللهام، املالءمة والعمل

ووسيلة  احمللية  االقتصادية  للتنمية  محرّكًا  النقب  في  واإلبداع  الثقافة  جلعل  يدعو  الوثيقة  هذه  في  املستعرض  النشاط 
)CCI( في الضواحي، مثل  أّن تطوير الثقافة والصناعات اإلبداعية  للتحديث الثقافي الشمولي. ادّعاءنا الرئيسي هنا هو 
ومناذج  املنطق  لتبني  القرّاء  ندعو  الهدف،  احمللية. لتحقيق هذا  للمجتمعات  احلال  لتعزيز حسن  مبثابة فرصة  يعتبر  النقب، 
العمل املستعرضة في الفصول القادمة. لسنا الوحيدين املؤمنني بالوعود الكامنة في الثقافة والصناعات اإلبداعية. شهدت 
السنوات األخيرة تصاعًدا في النشاط الثقافي والرمزي في منطقة النقب مثل: الشعر، فرق الرقص، مجموعات مسرحية، 
إبداعاتهم، مستمتعني  في  ويدمجونه  النقب،  في  ينشطون  الفنانني  من  متزايد  ومهرجانات موسيقية. عدد  بصرية  فنون 
بثراء النقب وبكونه مصدر إلهام. املشهد اإلبداعي احمللي املستقل يعّبر عن األصوات احمللية. ولكن للمفارقة، اجلزء األكبر من 
الدعم العام مستثمر في استيراد األنشطة واملنتجات الثقافية من مركز البالد، كاشًفا عن توّجه متعاٍل، يستند إلى مفاهيم 
مغلوطة حول النقب كمنطقة طرفية متخلفة، ومكان مقفر يحتاج إلى تثقيف. األثر السلبي لهذه السياسة على املنطقة 
مضاعف، فعلى مستوى الوعي، يخلق تصورًا ذاتًيا منخفًضا، وعلى املستوى املادي، يحد من فرص العمل، يعزز االعتماد املتواصل 
للثقافة واالقتصاد احملليني على قوى خارجية، واألهم من ذلك، يضيع الفرصة التي جتلبها الثقافة والصناعات اإلبداعية إلى 
لتعزيز  والسياسات  املواقف  أهمية: تغيير  أكثر  مفهوم  على  يشدد  املستدامة  احمللية  االقتصادية  التنمية  املنطقة. نهج 
الثقافة والصناعات اإلبداعية احمللية لن يساهم فقط في “معاجلة” اإلخفاقات احلالية بل سيحّول روح وطبيعة “املكان” إلى 

محرّك للتنمية االقتصادية. 

هذا اإلصدار يلّخص مسار “فكّر واعمل” الذي يقوده وييّسره مركز شتيل والسلطة لتطوير النقب بالتعاون مع بعض النشطاء 
من قطاع الثقافة والفنون في النقب، في إطار مشروع Project Wealth. االهتمام األوروبي بالثقافة والصناعات اإلبداعية 
ومساهمتها في السياسات التنموية وتطبيقها استعرض أوال في منطقة الغرب في البرتغال ومنطقة بوليا في إيطاليا، 
تلته رسملة ومالءمة ملسار التعلم املعمق حول مناذج العمل والسياسات في بوليا، نحو تعزيز مجموعة الصناعات اإلبداعية 

اإلقليمية. العمل جارٍ ولكن األفكار أصبحت حقيقة. 
محور  سينتقل  ثم  ومن  اإلقليمية.  التنمية  وبني  اإلبداعية  والصناعات  الثقافة  بني  العالقة  عن  موجزة  بلمحة  سنفتتح 
النقاش إلى منوذج الصناعات اإلبداعية املتّبع في بوليا، مبا في ذلك استراتيجيات العمل الرئيسية، املبادئ التشغيلية ودراسة 
األثر االقتصادي. الفصل الثالث يستعرض مخرجات مالءمة النموذج لواقع النقب: أي املبادئ والتطبيقات التجريبية األولية 

للنهوض باقتصاد محلي مستدام في النقب بواسطة خلق مجموعة من الصناعات اإلبداعية في املنطقة. 
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חלק ראשון - מבוא: תעשייה יצירתית לפיתוח כלכלה 
מקומית מקיימת

על תעשייה יצירתית

תעשייה יצירתית )Creative industry( מתפתחת בעשורים האחרונים כתחום עשייה מרכזי בפיתוח 

כלכלי אזורי. מקובל להתייחס למונח תעשייה יצירתית כתיאור של מכלול הפעילות הכלכלית הישירה 

והעקיפה הנובעת מעשייה אמנותית.

העיסוק ביצירתיות כמנוע כלכלי נוכח בספרות המקצועית והאקדמית החל מראשית שנות ה-90, אז 

החלה ממשלת בריטניה לגבש צעדי מדיניות לפיתוח תעשייה יצירתית. הצורך במדיניות בהקשר זה 

והייחודי של  והעמידו במרכזם את ערכן המשמעותי  נולד בעקבות דוחות ומחקרים שהתפרסמו שם 

תעשייה יצירתית בפיתוח כלכלי מקומי בכלל ופיתוח כלכלי עירוני בפרט. בכדי להכיר בערך הכלכלי 

 )creativity( שניתן להניב מתחום התרבות, יש להבחין בין שני מושגים: יצירתיות ותרבות. יצירתיות 

מתייחסת לשילוב שבין יכולות אנושיות, חומריות וחדשנות, בעוד המושג תרבות )culture( מתייחס על 

פי רוב למערכת ערכים, ידע, מנהגים ושלל מאפיינים נוספים של קבוצה מסוימת. תרבות כשלעצמה 

אינה מנוע לפיתוח כלכלי, אולם היא נתפסת כבסיס שעליו מושתת היצירתיות הנתפסת כמרכיב העומד 

בבסיס ההשפעה הכלכלית של תעשייה יצירתית. 

מהו הקשר בין תעשייה יצירתית לפיתוח כלכלי מקומי-אזורי?

והתבסס כמנוע כלכלי  גידול מתמיד בתנועת התיירות בעולם,  מאז תום מלחמת העולם השנייה חל 

משמעותי לאזורי התיירות. קובעי המדיניות זיהו את התרבות כמנוף משמעותי וכמוקד למשיכת תיירים, 

של  ויוזמות  מתקנים  של  ובמגוון  מורשת  באתרי  ספורט,  באירועי  ייחודיים,  במבנים  השקיעו  כן  ועל 

אמנויות במה.  אירועי תרבות משווקים מאז ועד היום בחבילות אטרקטיביות לתיירים, משיאים תרומה 

משמעותית לשיפור התדמית של האזור ומהווים חלק משמעותי במערך השיקולים של תושבים חדשים 

המעוניינים להעתיק את מגוריהם. 

תיירות  משיכת  כמוקד  רק  ולא  עצמו  בפני  משמעותי  כלכלי  כמוקד  נתפסת  התרבות  תעשיית  כיום, 

שכן היא מספקת תעסוקה, משפרת איכות חיים ותורמת להתחדשות עירונית. לכן ניתן לראות בשנים 

האחרונות עלייה במספר אירועי התרבות, הפסטיבלים ואירועי הספורט שערים בעולם יוזמות ומציעות 

לקהל. מחקרים כלכליים על הפסטיבלים השונים ברחבי העולם מוכיחים כי בנוסף להשפעות הרבות 

שיש לתעשיית התרבות )כגון: חברתיות, סביבתיות( יש להם השפעות נרחבות על הכלכלה המקומית1. 

ההסבר לכך נעוץ בעובדה שתעשיית התרבות נוגעת בתחומים רבים ושתהליכי היצירה וההפקה עצמם 

דורשים במקרים רבים צריכה של שירותים ומוצרים נלווים. כך, לדוגמא, הפקה של יצירה מוזיקלית, 

תיאטרלית או קולנועית כרוכים ראשית בעבודת היוצרים עצמם, היינו: כותבים )תסריטאים, מלחינים, 

מחזאים( וכן שחקנים, במאים ואחרים. לאלו יתווספו במעגל ראשון שירותים נלווים של עיצוב, הגברה, 

וגם אלו נסמכים על שירותי הפקה שונים, דוגמת הסעדה, לינה,  וכד׳. אלו  תפאורה, תאורה, מוזיקה 

 ,Daniel Felsenstein and Aliza Fleischer לדוגמא מחקרם של דניאל פלזנשטיין ועליזה פלישר על פסטיבל עכו ופסטיבל כפר בלום  1
 Journal of ״Local Festivals and Tourism Promotion: The Role of Public Assistance and Visitor Expenditure,״ 

.Travel Research 41, no. 4 )May 1, 2003(: 385-92, doi:10.1177/0047287503041004007
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הובלה, פרסום, עיצוב ועוד. השפעות כלכליות נוספות, נוצרות, כמובן, במפגש של הקהל עם היצירה. 

כאשר הספקים הנלווים והעשייה היצירתית נסמכים על כוחות מקומיים, יכולה להתהוות פעילות כלכלית 

משמעותית לפיתוח כלכלי מקומי. יתר על כן, תעשייה יצירתית מתפתחת מהווה אבן שואבת ליוצרים 

ולצרכנים כאחד, ומכאן חשיבותה הרבה לפיתוח הכלכלי המקומי, ליצירת מקורות פרנסה מגוונים לכלל 

כך, המטרה של מהלך  ולזהות המקומית. אם  ביטוי לתרבות  ואף למתן  לקידום תיירות  האוכלוסייה, 

המקדם תעשייה יצירתית יכולה להיות כפולה: לקדם את התרבות והיצירה ובמקביל למנף את הכלכלה 

המקומית. 

ברחבי העולם, פועלים מודלים שונים של תעשייה יצירתית. חלקם מקומיים ונוגעים במקום, קהילה או 

תחום יצירה ספציפי, וחלקם אזוריים ורב מערכתיים.  נתונים שפורסמו לאחרונה באיחוד האירופי מראים 

שתעשייה יצירתית אחראית על גידול של כשלושה אחוזים בייצור מקומות תעסוקה יצרניים חדשים2.

מודל התעשייה היצירתית המוצג כאן הנו חדשני בכך שאינו מסתפק בעצם קיומו של אירוע תרבות 

במקום מסוים אלא מוסיף ומתייחס גם לאופן הפקת האירוע, והתרומה שלה לפיתוח הכלכלה המקומית. 

מחקר שערך השוואה בין שני פסטיבלים שהתקיימו בישראל הראה כיצד דווקא לפסטיבל קטן יחסית 

גדולה על הכלכלה המקומית, בזכות היותו  מבחינת היקף המשאבים המושקעים בו הייתה השפעה 

אשר  גדול  לפסטיבל  בהשוואה  בהפקה,  התומכים  והשירותים  היוצרים  מעגל  מבחינת  במקום  מעוגן 

נסמך ברובו על כוחות יצירה והפקה שאינם מקומיים3. ניתוח זרימת המשאבים בשני הפסטיבלים הראה 

שהחלק היחסי שנשאר באזור, בפסטיבל הנשען על הכוחות המקומיים, גדול בהרבה מזה הנשען ברובו 

על כוחות שאינם מקומיים. מכאן ניתן להסיק שעל מנת להפוך את התעשייה התרבותית למנוע כלכלי 

המוצג  פוליה  אזור  של  היצירתית  התעשייה  מודל  מימוש.  לידי  לבוא  חייבים  עקרונות  מספר  מקומי, 

בחלקו הבא של המסמך, מציע דרך אפשרית אחת למימוש העקרונות הללו ולשימוש מיטיבי במשאבים 

לטובת הכלכלה המקומית. 

 KEA, THE ECONOMY OF CULTURE IN EUROPE - Study Prepared for the European Commission, October  2
.2006, http://ec.europa.eu/culture/library/studies/cultural-economy_en.pdf

Felsenstein and Fleischer  3, ״Local Festivals and Tourism Promotion.״
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חלק שני - מודל התעשייה היצירתית באזור פוליה, 
איטליה

מודל התעשייה היצירתית של אזור פוליה בדרום איטליה מתבסס על ההנחה שעשייה יצירתית על גווניה 

השונים יכולה להוות גורם מפתח לפיתוח כלכלי מקומי. כנזכר לעיל, המודל התבסס על ההבנה לפיה 

שרשרת ההפקה הקשורה לעשייה היצירתית באזור כרוכה במרכיבים מגוונים ומשפיעה על תחומים 

רבים וכן על העובדה שיש בכוחה לייצר ביקושים ולמשוך מבקרים. 

הגוף  מהווה  הרשות  היום  ועד  מאז  כאשר   2005 בשנת  פוליה  לפיתוח  הרשות  ידי  על  גובש  המודל 

המתכלל והמחולל של מדיניות זו בשיתוף בעלי עניין רבים: מוסדות אקדמיה, תעשייה, אנשי תרבות 

ויצירה ועוד. 

המודל, שנסקר בהרחבה בנייר עבודה4 שפורסם על ידי פרויקט כלכלה מקומית מקיימת, מבוסס על 

של  קריטית  מסה  יצירת  חיצוניים,  משאבים  ומשיכת  ביקוש  יצירת  הם:  ואלו  מנחים,  עקרונות  כמה 

שירותים עסקיים ומיזמים שתוכל לספוג ולתת מענה לביקושים החיוניים וכן תייצר ביקושים נוספים, 

חיזוק שרשראות ערך בין הספקים שבאזור למניעת דליפות והשקעה ביצירת מרחבים יצירתיים לעידוד 

יצירתיות וחדשנות בקרב אנשי האזור. לאור עקרונות אלה, נבנתה מדיניות ואסטרטגיית פעולה הכוללת 

פעילויות רבות: החל מהקמת נציבות וקרן קולנוע אזורית למשיכת הפקות, דרך השקעה במבנים נטושים 

והפיכתם למרחבי יצירה, תרבות ותיירות וכלה במודלים אזוריים לאיגום משאבים אזוריים. 

פירוט העקרונות המנחים:

הנחת המוצא של מודל התעשייה היצירתית באזור פוליה היא שהמרכיבים התרבותיים והאמנותיים 

וביקושים  כלכלית  פעילות  של  למשיכה  מפתח  מרכיבי  מהווים  במקום  והנוף  הטבע  משאבי  גם  כמו 

משאבים  של  משיכה  ומעודדת  חדשים  ביקושים  ליצירת  תורמת  היצירתית  התעשייה  ובתוכו.  לאזור 

המגיעים מבחוץ ונכנסים לאזור )הפקות בינלאומיות, תיירות, השקעות וכו׳(. המשאבים המגיעים מבחוץ 

מהווים מנוע כלכלי שכן הם מספקים תעסוקה לאמנים, יוצרים, מפיקים, תיירנים ועוד. נקודת המוצא 

היא שגלגלים כלכליים, במיוחד באזורים פריפריאליים, נעים בעיקר באמצעות משאבים מבחוץ, שכן 

אחת הבעיות המרכזיות של פריפריה היא פחיתות משאבים ובריחת משאבים קיימים למרכז. עם זאת, 

ובשאיפה לעשות שימוש מיטבי  ניצולם של המשאבים המגיעים מבחוץ  החידוש במודל קשור באופן 

במשאבים אלו בכלכלה האזורית, בעזרת אמצעים שונים המאפשרים להאריך את משך הזמן בו הם 

מסתובבים  באזור ומאפשרים למספר רב יותר של מקומיים ליהנות מהם. 

על מנת לצמצם  דליפות של משאבים פיננסים ואחרים אל מחוץ לאזור וכדי להבטיח את הפיכתם של 

המשאבים למנוע פיתוח מקומי, יש להיצמד לעקרונות המפורטים להלן.

מסה קריטית - במונח זה הכוונה לסך הגורמים הפעילים במרחב נושאי/ גיאוגרפי מסוים ולקשרי הגומלין 

המתקיימים והאפשריים ביניהם. תהליך הזיהוי של הקיים, כלומר של סך השחקנים והקשרים הקיימים 

שסביבם ניתן לבנות מאגד משותף הוא שלב חיוני בהצלחת המודל, ולאחריו ניתן לחתור לעידוד שחקנים 

חדשים שיצטרפו ויעבו את המסה. איתור המסה הקריטית וגיבושה מחזקות את התפיסה ההוליסטית 

של המקום/ אזור כמרקם של נכסים ופעילויות, כמערכת שבתוכה פועלים השחקנים האזוריים ומקיימים 

 P. Montalbano, F. Palumbo, and P.A. Valentino, Culture and Creativity as Drivers for Local Sustainable Economic  4
.Development, Project Wealth Local Sustainable Economic Development Research Group Working Papers, 2014
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אלה עם אלה קשרים כלכליים: תיירות, תרבות, אומנות, עסקים קטנים, טכנולוגיה, הון אנושי ועוד. מסה 

קריטית תורמת לחיזוקו של האזור, מפתחת את עצמאותו באספקת שירותים, בהעלאת איכות החיים 

וכן במינוף חדשנות והתמודדות בשווקים לאומיים וגלובליים.  

ולרוחב.  ידלוף מהמקום החוצה, חשוב לייצר מסה קריטית של שירותים לאורך  על מנת שהכסף לא 

כלומר, הן להשקיע במקביל במספר רב של תחומי יצירה ככל שניתן )מוזיקה, מחול, תיאטרון וכיוצא 

שרשרת  בכל  להעמיק  והן  יותר,  אטרקטיבית  חבילה  מהווים  ויחד  זה  את  זה  מזינים  הם  שכן  בזה( 

ההפקה )עיצוב, תפאורה, תאורה, הסעות, אירוח וכיוצא בזה(. ככלל ניתן לומר שהפקות גדולות אינן 

מיטיבות על פי רוב עם הכלכלה המקומית שכן אין בהן די רווח אם אין למקום תשתית שירותים שתחזיק 

את ההפקה )ראו פרק קודם על תעשייה יצירתית(. הבנייה והטיפוח של המסה הקריטית הן קריטיות 

משני הקצוות כמשל הביצה והתרנגולת, כיוון שברגע שהיא קיימת, מגיעות הפקות הצורכות שירותים 

באזור ומעשירות את הכלכלה המקומית, ובמקביל מעצם קיומה היא הופכת את המקום לאטרקטיבי 

ומושכת אליה הפקות רבות חדשות. 

כאמור  לדרישות, שכן  גם  לשירותים המוצעים אלא  רק  לא  קריטית מתייחס  לציין שהמושג מסה  יש 

הפקות,  דרישות:  של  במסה  הכרח  יש  כך  ולשם  לאזור  הנכנסים  מחוץ  משאבים  על  מבוסס  המודל 

לקוחות, מבקרים וכדומה. 

שרשראות ערך ומכפילים מקומיים )Local Multipliers( - מכפיל מקומי משקף את כמות הפעמים 

בהן עוברים משאבים פיננסים המגיעים לאזור בין גורמים בתוך האזור. ככל שההיקף היחסי של החלק 

הנשאר באזור גדול יותר, וככל שיהיו יותר גורמים מקומיים המעבירים ביניהם את המשאבים האלו, כך 

יהיה המכפיל המקומי גבוה יותר.5  המשמעות של מכפיל מקומי נמוך יכולה להיות שסכום ראשוני שמגיע 

לאזור מייצר מעט פעילות כלכלית באזור, ולכן בפועל תרומתו לפעילות הכלכלית באזור תהיה מוגבלת. 

המשמעות של מכפיל מקומי גבוה, לעומת זאת, היא שסכום הכסף שפעל באופן מעשי באזור גבוה מזה 

שהגיע אליו, ובהתאם גם השפעתו. שרשראות ערך מתארות את הרצף והרשתות של העברה זו של 

משאבים בין גורמים שונים באזור ומחוץ לאזור, בדומה למשל, לשרשראות ייצור או אספקה. שרשרת 

ערך מקומית קושרת ארגונים, תושבים, פעילויות, מידע ומשאבים המוסיפים ערכים נוספים על המוצר 

הראשוני. שרשראות ערך צריכות להיות מבוססות על יצירת קשרים הוגנים ומקיימים ועל יצירת ערך 

מיטבי לכלל החלקים בשרשרת. לא די ביצירת מסה קריטית, כי אם חובה לפעול לטיפוח קשרי גומלין 

כלכליים בין כל השחקנים, באמצעות רשתות ופלטפורמות שישמרו את המשאבים במקום, בין הספקים 

והיוצרים המקומיים השונים. 

The New Economic Foundation, http://www.neweconomics.org/publications/entry/the-money-trail.  5 ,״The Money Trail״

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F
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ויעילים מתחומים רבים. ככל  כפי שניתן לראות, המודל הכלכלי מבוסס על פיתוח שירותים חדשניים 

שיש יותר שירותים במקום כך גדלה מידת העצמאות והכסף נשאר במקום. כמו כן, יש לבסס ולמסד 

את התנאים כך שיעזרו לשרשראות ההפקה להתקיים באזור: ייצוב מחירים, שיווק ופרסום המוצרים, 

הנגשת מידע וכן יצירת קשר בין השותפים.  

כדאי להדגיש, כי המודל כולו מבוסס על חדשנות ויצירתיות, כאשר דגש רב מושם על הכשרה וחיזוק 

של  האחרונים  בחלקים  להסתפק  אין  כי  מניח  המודל  היצירה.  תהליך  מבוסס  עליו  האנושי  ההון 

שרשראות היצירה )הביצוע כמו גם עבודות הכפיים הכרוכות בהוצאתה לפועל וכו׳( אלא להשקיע את 

מירב המשאבים ותשומת הלב בשלבים המוקדמים של היצירה, העיצוב והתכנון, שלבים שבדרך כלל 

גם מתוגמלים במשכורות גבוהות יותר. במילים אחרות, מומלץ לאפשר ולטפח סביבה יצירתית שתצמיח 

אנשים בעלי רוח של יצירה וחדשנות. 

לייצר בהם מסה  או באזורי מטרופולין שכן האפשרות  ליישום בערים  יותר  קל  זה  מודל  כי  אין ספק 

קריטית היא זמינה יותר. על כן, באזורים כפריים או בערים עם התיישבות מעטה מומלץ להתאגד בצורה 

אזורית, ולהתייחס למסה הקריטית לא ברמה היישובית אלא במסגרת תפיסה מקומית רחבה. 

כלי מדיניות מרכזיים ודוגמאות מודל פוליה

בכמה  הרשות  השקיעה   ,2005 בשנת  בפוליה  יצירתית  תעשייה  של  לקידומה  המדיניות  תחילת  עם 

מוקדים בכדי להניע את התעשייה היצירתית קדימה:

רשת מרחבים יצירתיים לעבודה יצירתית    c

פיתוח עסקים קטנים ובינוניים בתחום התעשייה היצירתית   c

תמיכה בשרשראות ההפקה: עיצוב, אולפני הקלטות ואפילו תיירות תומכת תעשייה   c

יצירת האשכול  היצירתי    c

מזה כעשור מתפתחות תוכניות מדיניות ואסטרטגיות פעולה רחבות ומקיפות לכינון ולתחזוק התעשייה 

 SAC-היצירתית. שלוש הדוגמאות עליהן בחרנו להרחיב במסגרת זו הן  ׳אשכול יצירתי׳, מדיניות ה

ונציבות הקולנוע של פוליה.

האשכול היצירתי 

אשכול הוא כלי לפיתוח אזורי או ענפי, המעודד פיתוח חדשנות, שיתופי פעולה מגזריים וחוצי מגזרים. 

זה  פיתוח מאגדים מסוג  נוספים פיתחו מתודולוגיות שונות המעודדות  פיתוח  וגופי  האיחוד האירופי 

באירופה כמו גם באזורים אחרים של העולם. אחת האבחנות המרכזיות המתבצעות בשיטה זו היא בין 

מאגדים מתמחים )בתחום מקצועי אחד( ומאגדים משלימים )למשל, הייטק ואמנות(. פיתוח האשכול הוא 

תהליך שבו גורמים שונים הממוקמים באזור גיאוגרפי אחד נקראים לעבוד ביחסי גומלין ושיתופי פעולה. 

ועסקים פרטיים, מוסדות ציבוריים, תעשייה,  ומושפע מהם, חברות  האשכול מורכב משחקנים שונים 

חינוך, מחקר וכו׳, כך שמעבר למטרה הראשונית של הצלחת כל אחד מהשותפים בו, מצופה האשכול 

לייצר סינרגיה בה השלם גדול מסך חלקיו.

האשכול החל כיוזמה של יזמים ויוצרים שפעלו בפוליה, והחלו לעבוד ביחד כאשכול כבר בשנת 2011. 
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כבר שנה לאחר מכן הוכרה על ידי הרשות לפיתוח פוליה כאשכול רשמי הממומן מטעמה. אם בעבר 

ההסתכלות האזורית בעולם התבססה על תחומי התמחות, הרי שבשנים האחרונות מתפתחות גישות 

״אשכולות  מתפתחים  אחד  תחום  על  יתבסס  אזור  שכל  שבמקום  כך  בהשלמה,  הדוגלות  חדשות, 

גומלין  בקשרי  הפועלים  שונים  מתחומים  שירותים  מקבץ  כוללים  המשלימים  האשכולות  משלימים״. 

והשירותים  החדשנות  היצירתיות,  התרבות,  תחום  לכל  מתייחס  למשל,  היצירתי,  האשכול  כלכליים. 

וכאשר הרשות לפיתוח  הנלווים. היווצרות האשכול החלה, כאמור, בזכות עשייה משמעותית בשטח, 

פוליה פרסמה תקנה בדבר אשכול יצירתי, השתמשו בו תושבי האזור כדי לחזק את פעילותם. על פי 

הנתונים, בעוד שמספר המובטלים הכולל בפוליה הכפיל את עצמו בין השנים 2012-2011, בסקטור של 

התעשייה היצירתית הייתה עלייה במספר מקומות התעסוקה, ולכן חברות רבות רוצות כיום להצטרף 

לאשכול. 

כדי לייצר סטנדרט מקומי של הפקות, משקיע האשכול בחינוך והכשרות במיוחד בקרב הדור הצעיר. 

מציאת  משותף,  ופרסום  שיווק  בינלאומיים,  פעולה  שיתופי  בבניית  במחקר,  הרשות  בנוסף משקיעה 

פתרונות ברי קיימא להפחתת בזבוז משאבים מקומיים ועוד. 

עקרונות עבודה

מודל האשכול היצירתי מבוסס על תפיסת התעשייה היצירתית ופועל לפיכך לאור עקרונות של עידוד 

חדשנות ויצירתיות וכן בניית מסה קריטית של שירותים ופעילות. בנוסף לכך, פועל האשכול לאור מספר 

עקרונות פעולה נוספים:

תרבות  ענפי  רק  נכללים  לא  הזו  הרחבה  המטרייה  תחת   - תרבות  המונח  של  רחבה  תפיסה   c

שנמנים עם מה שמכונה תרבות קלאסית, כמו: תיאטרון, קולנוע ומחול, אלא שלל ענפים המתייחסים 

למכלול היצירה של הפרט והקהילה, כמו תרבות האוכל, תרבות מסורתית, תרבות חקלאית, הייטק, 

אקדמיה וכדומה. כך, למשל, תעשיית היין מהווה חלק משמעותי מהתרבות באטליה.

האשכול כגוף מתכלל - האשכול מהווה גוף המחבר בין כלל הגורמים, ובכך מגדיל ביקושים ומייצר    c

לכל אחד מהם ערך מוסף.

יצירתיות ככלי להשפעה - יצירתיות יכולה להוות כלי ליצירת השפעה חברתית ומעורבות בזירות    c

שונות. נקודת ההנחה היא שהיצירתיות מצויה בכל מקום ושחשיבה יצירתית ופעולות שנובעות ממנה 

מתקיימות בכל התרבויות. מתוקף כך ניתן גם להנגיש תכנים לציבורים שונים בדרכים יצירתיות וגם 

לסייע בתשתיות שיאפשרו לאוכלוסיות שונות במקומות שונים להביא את עצמם לידי ביטוי בדרכים 

יצירתיות.  חשיבה יצירתית ופתרונות יצירתיים יכולים לחולל שינוי בזירות מסורתיות של תרבות כמו 

חקלאות ועבודות כפיים, לתרום לשדרוגם ולאפשר גם לעוסקים בהם פרנסה ראויה. 

ממשקי עבודה בין מגזרים - האשכול פועל לעידוד שיתופי פעולה חוצי מגזרים: חברות פרטיות,    c

המגזר  למשל,  כולם.  בין  שמחברת  היא  היצירתיות  כאשר  ציבוריות,  רשויות  חברתיים,  ארגונים 

גם  נשכרים  יצאו  וכך  את התעשייה התרבותית  שישרתו  חדשניות  טכנולוגיות  לייצר  יכול  הפרטי 

החברות העסקיות, גם הארגונים החברתיים, הרשויות המקומיות וכמובן - תושבי המקום עצמם.

מדיניות ציבורית - האשכול הוא חלק בלתי נפרד ממדיניות ציבורית מסודרת, המתבטאת בחקיקה    c

המגדירה מהו אשכול, מי יהיו נציגיו, מה יהיה תפקידו, באופן שמעגן את האשכול במרקם הרחב 

יותר ולפעילותו יש פוטנציאל להשפעה גדולה אף יותר. 
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SAC-מדיניות ה

סביבתית-תרבותית.  מערכת  ובעברית:   Sistemi Ambienti Culturali של  באיטלקית  תיבות  ראשי 

ה-SAC הוא למעשה ״צרור״ מוצרים סביבתיים ותרבותיים המאורגנים ומנוהלים ברמה הטריטוריאלית 

נועד  האינטגרטיבי  הניהול   .)sound effects( לחולל השפעה מתפשטת  אינטגרטיבי, במטרה  באופן 

להשיג את היעדים הבאים: חיזוק והעצמה של המשאבים המקומיים, שיפור הניהול, פיתוח אזורי ולכידות 

אזורית, ממשל טוב ומעורבות קהילתית. באזור פוליה )Puglia( מודל הניהול האינטגרטיבי הצליח לייצר 

מערכת אזורית שתפיסת הפיתוח שלה קושרת נכסים היסטוריים, נכסי תרבות ומשאבים סביבתיים עם 

השירותים המתפתחים באותו אזור, כאשר הפיתוח מושתת על מערכת ניהול אינטגרטיבית לה שותפים 

גופים ציבוריים, פרטיים וחברתיים.

״צרור״ משאבים

חבירה של שחקנים מוסדיים וסוציו-כלכליים הנמצאים בטריטוריה ״סופר-מקומית״, לבניית אסטרטגיה 

מסוימים  משאבים  מספר  ולבחור  לזהות  כדי  ותרבותיים,  סביבתיים  מוצרים  מבוססת  אינטגרטיבית, 

שיזכו להעצמה, הנגשה וניהול כצרור, באופן מתואם ואינטגרטיבי.

מדיניות זו צמחה במקביל הן מצד הרשות לפיתוח פוליה והן מצד הארגונים והגופים השונים הפועלים 

בשטח. בעקבות ״קול קורא״ שהוציאה הרשות לפיתוח פוליה לפני כחמש שנים, בבקשה לקבל הצעות 

למודלים של ניהול אזורי אינטגרטיבי, התאגדו ראשי ערים, יחד עם ארגונים, חברות, פארקים ציבוריים 

ועוד, והציעו מודלים שונים של עבודה. 

כיום ניתן למצוא מודלים שונים לניהול אזורי, שהמשותף לכולם הוא מודל פיתוח אזורי המיטיב עם אנשי 

האזור. במסגרת הפיתוח מושם דגש על שיקום התשתיות, יצירת גאווה מקומית, עידוד עסקים מקומיים 

בכלל ותיירנים מקומיים בפרט. 

עקרונות עבודה:

ראייה אזורית - ראייה הקושרת פעילויות ונכסים ברמה של אזור ולא בהכרח ברשות מוניציפלית    c

יחידה. כלומר, גבולות האזור נקבעים על בסיס הנכסים והתפיסות המשותפות של תושבי האזור, 

ולא רק על פי גבולות מוניציפליים. 

תמריץ חיצוני-מוסדי-רשותי - התקציבים החיצוניים כמחוללי שרשרת פעילויות כלכליות ושיתופי    c

פעולה בין גופים ורשויות באזור.

התארגנות מלמטה והשתתפות פעילה - ארגונים, גופים וקהילות שותפים פעילים בעיצוב והגדרת    c

האזור, הסיפור המשותף ועד כתיבת ההצעות ליישומים בשטח. 

מדיניות מאפשרת - יצירת תהליכים המעודדים זיהוי פוטנציאל בנכסים הקיימים, ואימוץ ומינוף של    c

תהליכים ומרכיבים הפועלים כבר באזור, כגון יוזמות והתאגדויות קיימות. 

ניהול מקומי - דגש על הובלה מקומית של המהלך בכלל, ושל התהליכים והמיזמים הנוצרים בו   c

חלוקות עבודה רב מגזרית - עבודה רב מגזרית המשלבת מעורבות של גורמים אזרחיים, פרטיים    c

וציבוריים. 

תושבים כמטרה - תיירות ככלי למשיכת משאבים מבחוץ וכאמצעי לבניית זהות מקומית - התיירות    c

היא כלי עזר לבנייה של הקהילה המקומית 
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דוגמא ה-SAC בסולנטו 

ומגוונים  שונים  קשרים  עצמן  לבין  בינן  ניהלו  אשר  מוניציפאליות  רשויות   14 מונה  סולנטו 

על  יחד  לעבוד  החליטו  פוליה,  לפיתוח  הרשות  של  הקורא  הקול  פרסום  עם  שנים.  במשך 

מודל משותף. סולנטו, הממוקמת בדרומה של פוליה, נחשבה במשך שנים רבות לאזור עני, 

והתמודדה עם אחוזים גבוהים של הגירה שלילית. עיקר הכלכלה של סולנטו התבססה על 

)בעיקר בחודשי הקיץ(. בשנים  וכן תיירות עונתית  זיתים  ומטעי  גידולי כרמים  חקלאות של 

בסולנטו  החלו  יצירתית,  בתעשייה  תומכת  פוליה  לפיתוח  שהרשות  כך  בזכות  האחרונות, 

בהתפתחות  סולנטו  נמצאת  כיום  תרבותית.  ולעשייה  לתיירות  כמנוע  החקלאות  את  לנצל 

מואצת ועל אף המשבר הכלכלי בו נתונות רבות ממדיניות אירופה, אזור סולנטו נמצא דווקא 

בצמיחה, ומצליח לספק מקומות תעסוקה חדשים לתושביו, ואף להרחיב את היקף הנהנים 

ממשאבי התיירות שזורמים לאזור.

הרעיון המארגן אשר סביבו התגבש מודל הפיתוח האזורי היה ״סיפור אזור הים והאבנים״, 

וכן את הנכסים והמבנים ההיסטוריים והתרבותיים,  הכולל בתוכו את אוצרות הנוף והטבע 

והשימור  הפיתוח  גישת  את  ומתווים  שלו,  הייחודיות  את  מגדירים  האזור,  את  המאפיינים 

מגוון  על  שתסתכל  אחת  מערכת  אך  משיכה,  מוקד  מהווה  אינו  עצמו  בפני  נכס  כל  שלו. 

הנכסים בראייה הוליסטית תוכל לחולל שינוי. על מנת להניע את התהליך, הוזמנו בעלי העניין 

המקומיים לבניית התוכנית, כאשר למהלך חברו ארגונים חברתיים, חברות פרטיות, אנשי 

קהילה ורשויות, ובנו ביחד את המודל ואת סיפורו של המקום. כדי להפוך את המקום לחי 

שלו  המוסף  הערך  את  הביא  גורם  כל  כאשר  כולם,  של  פעולה  בשיתוף  צורך  היה  ותוסס 

לשותפות; הרשויות המקומיות, למשל, דאגו לטיפוח מבנים ואתרי מורשת והנגשתם לקהל 

הרחב, הארגונים החברתיים הביאו את הקולות והצרכים העולים מקרב קהילות המקום, ואילו 

העסקים סיפקו את השירותים האטרקטיביים לתיירים המגיעים לאזור. על פי המודל, התיירים 

שירות  שייתן  ככזה  הכלי שהתגבש  המטרה.  היא  המקומית  הקהילה  ואילו  אמצעי  מהווים 

הן לתושבים והן לתיירים היה הקמת ספריות ציבוריות פתוחות, - כך שבכל אתר תרבותי 

תיירותי תוקם ספרייה ציבורית פתוחה, על מנת שיוכל להוות מוקד עניין הן לקהילה המקומית 

הן  שכן  רב,  תקציב  ללא  גם  לצמוח  לספריות  מאפשר  האינטגרטיבי  המבנה  לתיירים.  והן 

מהוות חלק ממערך שלם של מקורות מניבי הכנסה: מוזיאון, תיאטרון, מתחמי מסעדות ועוד. 
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Apulia film commission נציבות הסרטים של פוליה

נציבות הסרטים של פוליה הוקמה בשנת 2007, לאחר שהיה כבר בסיס של פעילות אקטיבית בתחום. 

נציבות הסרטים של פוליה מיסודה של הרשות לפיתוח פוליה אפשרה איגוד של כל העוסקים בדבר, 

שהיו פעילים מזה זמן בתעשייה. קרן הקולנוע שהוקמה במסגרת נציבות הסרטים של פוליה מאפשרת 

למשוך הפקות לצלם בפוליה ולהשתמש בנכסים ובשירותים מקומיים לטובת ההפקות, ובכך להשאיר 

כסף באזור ולפתח את הכלכלה המקומית. כמו כן, יצרה הנציבות מודל של תיירות מבוססת סרטים.

שיטות העבודה ששימשו למשיכת הפקות וקידום כלכלה מקומית

באזורים רבים יש אגודות קולנוע אך בשל היות הכסף ציבורי לא ניתן לחלקו להפקות. הקמתה של    .1

קרן קולנוע סייעה במשיכת הפקות רבות, שקיבלו מענק לבוא ולצלם בפוליה.

חברות שמקבלות מענק הפקה מחויבות להפנות לפחות 20% מהכסף לרכש מספקים מקומיים.   .2

ו-100 חברות  בניית קטלוג מומחים - איגוד הקולנוע בנה מערכת נתונים המכילה 800 מומחים    .3

הפקות  כך,  עקב  וכדומה(.  ליהוק  שיווק,  תפאורה,  )סאונד,  ההפקה  מעטפת  כל  את  המציעות 

המגיעות לאזור זקוקות לייבא צוות מצומצם בלבד מבחוץ ואת מרבית השירותים מקבלות ממומחים 

המתגוררים/עובדים באזור.

סיור באתרים ללא תשלום - הנציבות מציעה להפקות להגיע לאזור למיפוי של שלושה ימים, על    .4

מנת להתרשם מכל אתרי הצילום והאפשרויות הקיימות באזור.

האירוח  מרכיבי  וכל  מסעדות  מלונות,  במציאת  להפקה  מסייעת  הנציבות   - הצוות  באירוח  סיוע    .5

למשך תקופת ההפקה, ובתנאים נוחים אלה קל יותר לאגודה להפנות את צוות ההפקה לעסקים 

מקומיים ולעודד את התיירנים. 

התמחויות והכשרות - כחלק מהמדיניות קיימת השקעה בהכשרת מומחים נוספים מהאזור שיוכלו    .6

בבוא העת לספק את הביקוש והצרכים של חברות ההפקה. 

השפעות כלכליות

בשנת 2013 מימנה קרן הקולנוע 56 הפקות )סרטים קצרים, קליפים ותוכניות טלוויזיה(. להפקות יש 

וכן  המענק,  מתוקף  בפוליה  להוציא  מחויבות  שהן  הכסף  בגלל  הכלכלי,  הפיתוח  על  ישירה  השפעה 

השפעה עקיפה כמו התיירות של צוות ההפקה והמיתוג החיובי לאזור פוליה אשר מוליד תיירות נוספת.

מחקר אימפקט שנעשה בעקבות פעילות של נציבות הקולנוע בשנת 2014 מראה כי ההשקעה הכספית 

בסך 2.5 מליון יורו הובילה להכנסות של 10.5 מליון יורו, כלומר: כל יורו הכפיל עצמו פי חמישה. 

הפוטנציאל שזיהה המחקר גדול עוד יותר, שכן עד לשנת 2012 מרבית ההפקות הגיעו מרחבי איטליה 

ורק בשנת זו החלו לעבוד על הפקות המגיעות מחוץ לאיטליה. במילים אחרות, פוטנציאל ההתרחבות 

של השוק הוא גדול ומבטיח, ויש בו כדי לאפשר צמיחה מאסיבית של הכלכלה המקומית.
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מחקר האימפקט בפוליה6 

מדיניות  מרשימים.  נתונים  חושף  פוליה  מדיניות  על  שנעשה  כלכלית  השפעה  על  המחקר  תוצאות 

יורו  של  כל השקעה  כי  הראו  הנתונים   2013 בשנת   .2005 מאז  פועלת  בפוליה  היצירתית  התעשייה 

)באופן  לאזור  יורו באזור.6 המחקר מדד את ההשקעות שנכנסו  הניב  היצירתית  במדיניות התעשייה 

מיוחד את ההשקעות של קרן הקולנוע, ראו בהמשך( ומדד את המכפיל המקומי: הוצאות ישירות של 

ההשקעה כמו תשלום למפיק, לשחקנים וכיוב׳  ואת הסבב השני של ההוצאות, ביניהן הוצאות השחקנים 

והוצאות חברת ההפקה. כאמור, בשנת 2014 הנתונים מצביעים על יחס של אחד לחמש. 

כמו כן, ניתן לראות שבמהלך הזה הוקמו עסקים רבים חדשים, שוקמו מרחבים ומבנים רבים לטובת 

מרחבים יצירתיים לעבודה, מספר ההפקות בפוליה גדל ועוד. 

תוצאות הערכת האימפקט באזור פוליה. הצבע הכחול מתאר את היקף 

המענקים, והצבע האדום, את ההוצאות שנבעו מהם באזור

http://en.apuliafilmcommission.it/news/2013-afc-results.  6 ״,AFC Results « Apulia Film Commission 2013״
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חלק שלישי - לקראת אשכול יצירתי בנגב

למה דווקא בנגב?

בנגב.  המקומית  הכלכלה  לפיתוח  ורלוונטית  מעניינת  כאפשרות  נראה  היצירתית  התעשייה  תחום 

מגוונת שדורשת משאבים  יצירה תרבותית  לעובדה שבנגב מתקיימת  ראשית  קשורות  לכך  הסיבות 

נוספים, תמיכה ופתיחה של ערוצים חדשים; שנית בכך שהנגב זקוק לפיתוח מודלים שיתרמו לתושבי 

ושלישית בכך שמגוון האוכלוסיות  ויקדמו את הרווחה שלהם;  יקדמו את הכלכלה המקומית  המקום, 

אשר חיות בנגב אוצרות ומקיימות תרבויות, מורשות, חוזקות ומשאבים שאינם באים לידי ביטוי מספק 

במרקם התרבותי הכולל. הנגב מתאפיין במגוון קבוצות אוכלוסייה בעלות מאפייני שפה, תרבות ומנהגים 

ייחודיים, ביניהן בעיקר בדואים, יוצאי ארצות צפון אפריקה ואסיה, שאליהם הצטרפו בשנות התשעים 

גבוה  הנגב  באוכלוסיית  האחרונים  של  היחסי  חלקם  לשעבר.  המועצות  ומברית  מאתיופיה  מהגרים 

בהרבה מהממוצע הארצי. 

חלק משמעותי  כן  ועל  להפריח״,  שיש  כ״שממה  נחשלת,  כפריפריה  הנגב  נתפס  הציבורית  בתודעה 

ממשאבי הפיתוח מופנים לעידוד הגירה של אוכלוסיות ״איכותיות״ משאר חלקי ישראל אליו. ברוח זו, 

גם חלק גדול מהתרבות המתקיימת בפריפריה מיובאת ממרכז הארץ. על אף שמתפתחת בנגב תרבות 

מקומית, המבטאת את קולם של תושבי הנגב, היא אינה זוכה לתמיכה הפיננסית והתודעתית לה היא 

ראויה . 

בשנים האחרונות צומחים בנגב מוסדות תרבות מקומיים. ניתן לראות התפתחות של תאטראות, אולפני 

מוזיקה וחדרי מחול כמו גם כמה עשרות אירועים המגלמים את ההוויה הייחודית של הנגב, ביניהם: 

יכולה להניע  זו  תאטרון הפרינג׳ בבאר שבע, תאטרון דימונה ופסטיבלים מדבריים. עשייה תרבותית 

ובכמה  פי מספר עקרונות מנחים  יש לפעול על  יקרה  את הכלכלה המקומית, אך על מנת שזה אכן 

יוצרים, הפקות  מישורי פעולה במקביל. בשל מאפייניו הייחודיים של הנגב נדרשת מסה קריטית של 

ושירותים כדי ששרשרת הערך תוכל להיות עצמאית ללא תלות בשירותים מהמרכז. בעיקר יש לשים 

לב לחלקה הראשון של שרשרת הערך, כלומר לשלבים של הפיתוח, החדשנות והיצירתיות, שעל פי 

רוב רוחשים כיום במרכז. נדמה כאילו ״היצירה״ שורה על אזור המרכז, שמטפח בקרבו תסריטאים, 

מוזיקאים, במאים, מעצבי תפאורה, מעצבי תלבושות וכדומה, ואילו בנגב ניתן לקיים רק את החוליות 

האחרונות בשרשרת, כלומר את שלבי הביצוע של ההפקה: תפירה, נגרות, רכש וכיוב׳. חשוב להדגיש 

כי על המסה הקריטית לתפקד כעקרון מארגן של כלל המודל, כך שהיא מאגדת פעילויות בתחומים 

לחולל  בכוחה  אין  עצמה  בפני  זירה  כל  ועוד.  אוהדת  מדיניות  יצירת  חינוך, הכשרות,  רבים במקביל: 

ועל כן יש לפעול במקביל בכמה זירות. כמו כן, על מנת שאנשי  בעצמה את השינוי הכלכלי הנדרש, 

הנגב יוכלו לממש את היצירתיות הגלומה בהם ולהתפרנס ממנה, מציע המודל להקים תשתית יצירתית 

באזור, שתתבטא בחינוך ליצירתיות, במרחבים פיזיים לעבודה יצירתית, השקעה במוזיאונים, בספריות, 

בארכיונים וכדומה, המהווים קרקע ליצירתיות, וכן לספק סיוע ליזמים במימוש המיזם.  לשם כך, נדרשת 

בראש ובראשונה מדיניות תומכת אשר תתבטא בתמיכה ממשלתית, בשינוי מודל תמיכות, השקעות 

ותקציבים, שינוי בהרכב ובתפקוד של ועדות התרבות הארציות, שינוי של התודעה הציבורית ביחס לנגב 

וביחס לתרבות המתקיימת בו וכן הכרה בכך שתרבות מניבה כסף ולא מכלה משאבים. בפרק זה נפרט 

מספר עקרונות חשובים שהנחו את המהלך בנגב. 
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דרכי פעולה

יצירת רשתות וממשקי פעולה:  בין גופי תרבות שונים, רשויות ובעלי עניין נוספים ממשקי עבודה,    c

מלבד היותם בסיס לשרשראות ערך וכלי למניעת דליפות, יש להם ערך רב נוסף. ראשית, הם בונים 

הפעלת  רבים:  תוצרים  להניב  שיכולה  בזיקה  מקומית  השפעה  בעלי  כוחות  ומלכדים  מקומי  כוח 

איגומי  תרבותיים,  פעולה  שיתופי  חדשים,  ופרויקטים  תוכניות  בניית  החלטות,  מקבלי  על  לחצים 

משאבים ועוד. כמו כן, חיבור בין הנעשה בשטח לבין מקבלי ההחלטות יכול לחזק את שני הצדדים: 

ומנגד  בהתאם,  מדיניות  החלטות  ומקבלים  מהשטח  ולצרכים  לקולות  נחשפים  המדיניות  קובעי 

אנשי השטח נחשפים למשאבים רבים שלא עמדו לרשותם קודם לכן. לבסוף יש ליצור קשרים בין 

אנשי התרבות לאנשי התעשייה כדי לרשת בין העולמות ולהפוך את העשייה התרבותית לתעשייה 

תרבותית, הן ברמת התודעה והן בפועל. לצורך יצירת רשת ובניית שפה משותפת, הצעד הראשון 

מוסדות  מנהלי  הנגב,  לפיתוח  מהרשות  הורכב  אשר  יצירתית  תעשייה  פורום  הקמת  היה  בנגב 

תרבות, יוצרים עצמאיים, גופי פילנתרופיה, מרכזי צעירים וגופים עסקיים הקשורים לתרבות. בשלב 

הראשון היווה הפורום גוף לחשיבה ולמידה משותפת במהלכן נבנה המודל הנגבי לתעשייה יצירתית 

ושעל בסיסו נבנתה תוכנית פעולה ופרויקטים רבים.  בשלב השני הפך הפורום לקבוצת פעולה אשר 

מבקשת ליזום ולהפעיל מהלכים והפקות תרבותיות ברמה האזורית , כמו פסטיבל אזורי רב תחומי 

שינדוד מעיר לעיר בדרום. 

בניית מערכת השקיה חכמה ותעלות השקיה רחבות - אחד מהעקרונות הבסיסיים של כלכלה    c

נכנסים  רוב, המשאבים  פי  מקומית מקיימת מתבטא במטאפורה של מערכת השקיה חכמה. על 

לכונן  מנת  על  וכדומה(.  גדולים  מוסדות  לאותם  אוכלוסיות,  )לאותן  אחד  ובנתיב  בעוצמה  למקום 

כלכלה מקומית מקיימת המבוססת על שוויון וצדק חברתי יש לבסס מערכת המושתתת על ערוצים 

ויזכו לפיתוח חוסן קהילתי  יורחבו  נוספים, כך שמעגלי האוכלוסיות המשתתפות בפיתוח הכלכלי 

לגורמים  הכשרות  פעולה,  שיתופי  ביניהם:  הזה,  במהלך  מסייעים  שונים  כלים  פעילה.  ואזרחות 

נוספים, הנגשת מכרזים, שילוב אוכלוסיות מודרות ועוד.  במסגרת המהלך הנגבי נעשו כמה צעדים 

יצירתית בדואית.  - תעשייה  פורום תרבות  שמטרתם הרחבת מעגלי השותפות: הראשון, הקמת 

נושא התעסוקה בחברה הבדואית  יחד עם שתיל, מרכז ריאן המקדם את  הרשות לפיתוח הנגב 

והמשרד לפיתוח הנגב והגליל יזמו את הקמתו של הפורום, על מנת לתת מענה למאפיינים ולתנאים 

הייחודיים של החברה הבדואית בנגב. הפורום מסייע בפיתוח כלים ליזמים ולאנשי תרבות מהחברה 

הבדואית, מעודד שיתופי פעולה, יוצר חיבור למהלך האזורי ומקדם עבודה משותפת בנושאי מדיניות 

אוהדת לתרבות הבדואית. הפורום אין מטרתו לפעול במקביל ובמנותק מהפורום הרחב של הנגב 

אלא לחזקו ולהשלימו ובכך לצרף אוכלוסייה נוספת למהלך האזורי. השני, צעד של מיפוי התעשייה 

היצירתית בנגב ככלי נוסף ביצירת מסה קריטית של יזמים, מיזמים, מוסדות, זירות יצירה ותרבות 

שונות ברחבי הנגב. המיפוי נדרש כדי לאסוף את המידע ולארגן אותו בצורה המנכיחה את המסה 

של הקיים, שבעתיד יהווה תשתית ליצירת קשרים, שיתופי פעולה ושרשראות ערך. המיפוי שהתבצע 

שאינם  וליצירה  לתרבות  הקשורים  שחקנים  וארגן  אסף  כלומר  השוליים״,  ״הרחבת  בסימן  עמד 

במיינסטרים: אוכלוסיות מודרות, יוצרים עצמאיים, פרויקטים קטנים ועוד. הנגשת המידע לרשויות, 

באירועים  מוכרים  שאינם  יוצרים  לשלב  למשל,  יאפשר,  פסטיבלים  למפיקי  או  החלטות  למקבלי 

גדולים ובכך להרחיב את מעגל השותפים והנהנים ממשאבים המושקעים באזור. 

תעשייה  בפורום  המשותף  החשיבה  מהליך  כחלק   - מקומיים  ליזמים  ותמיכה  מענה  הכשרות,    c
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יצירתית עלה צורך עז לסייע לאותם יזמים מקומיים לממש את היצירתיות שבהם. מדובר בסיוע 

בשני ממדים: הן בתחום בניית היכולת, ידע מקצועי, ליווי ותמיכה והן בהיבט הכלכלי הכולל איתור 

מקורות מימון לרעיונות ולפרויקטים. מהלך זה הנו חיוני מאין כמוהו ליצירת מסה קריטית שכן ככל 

שיהיו יותר יזמים ופרויקטים, נותני שירותים וחברות כך תפחת התלות במרכז והאזור יוכל להתבסס 

על כוחותיו ומשאביו. דוגמא למהלך מקומי בתחום זה מהווה שיתוף הפעולה שנוצר בין הרשות 

לפיתוח הנגב לבין המועצה הבריטית להקמת תוכנית הכשרה, ליווי ומימון מיזמים מקומיים. התכנית 

נועדה לפעול שלוש שנים, כאשר מדי שנה יצאו לפועל שלושה מיזמי תרבות חדשים במרחב הנגב, 

המיישמים עקרונות פיתוח מקומי, כמו רכש מקומי ושיתופי פעולה.

עיגון כלכלי של המהלך - כיוון שמדובר במהלך כלכלי ולא רק חברתי-תרבותי חשוב לייצר שפה    c

משותפת עם גורמים כלכליים, קובעי מדיניות ובעלי עסקים, וכן להראות את ההשפעה הכלכלית של 

התעשייה היצירתית לא רק בתאוריה אלא בפועל. ייזומו של מחקר על השפעה כלכלית יכול לתרום 

לשיקוף הפוטנציאל, ולספק הערכה על היקף וסוג הפעילות הכלכלית העשוי להתפתח בזכות פעילות 

תרבותית ואף לגזור המלצות מדיניות שיאפשרו לממש פוטנציאל זה. עקב כך, הוחלט לקיים מחקר 

השפעה - Impact Evaluation research - מיזם יה״ב מוסדות העוגן7 המשותף לרשות לפיתוח 

הנגב, אג׳יק-מכון הנגב ושתיל חברו יחד להוצאה לפועל של מחקר המתמקד בבחינת ההשפעה 

וההשפעות  שלהם,  האספקה  שרשראות  אפיון  בנגב,  תרבות  מוסדות  שני  פעילות  של  הכלכלית 

הכלכליות העקיפות הנובעות מפעילות מוסדות אלה. מחקר זה כמו מחקרים שנערכו בעולם יוכל 

להוות בסיס למדיניות תעשייה יצירתית. 

רכש מקומי. עקרון מהותי נוסף בכלכלה מקומית מקיימת הוא עקרון סתימת   - סתימת דליפות    c

הדליפות. מתוך הנחה שלא די בהבאת משאבים מבחוץ אלא יש לייצר מערכות שידעו לנצל את 

הכסף ולהשאירו במקום. אחד הכלים החשובים למניעת דליפות הוא הרכש המקומי. לרכש מקומי 

גם  מותאם  ובזאת  שינוע  מקטין  המקום,  לאנשי  תעסוקה  מספק  שהוא  בכך  עצומה  חשיבות  יש 

לעקרונות סביבתיים ולבסוף מעודד שרשראות ערך מקומיות, שכן עסקים מקומיים נוטים לרכוש 

מעסקים מקומיים אחרים וכך המכפיל המקומי גדל. מודל פוליה מלמד כי מודל התמיכות של קרן 

הקולנוע מחייב את הנהנים מהמענק להוציאו בעסקים מקומיים מתוך הבנה כי רכש מקומי הוא 

מנוע כלכלי ואכן ההשפעות שלו היו גדולות מאוד על הכלכלה המקומית. בהתאמה הוחלט להגדיר 

את התעשייה היצירתית כמוסד עוגן בנגב. מיזם יה״ב מוסדות העוגן מנהל מיזם למיפוי הפוטנציאל 

הכלכלי הגלום בתמיכות ומענקים ממשלתיים למוסדות התרבות בנגב. על בסיס המיפוי תתקבל 

תמונה שמאפשרת בניית תוכנית עבודה המעודדת את מוסדות התרבות לרכוש באופן מקומי ולהניע 

גלגלים כלכליים נוספים בנגב, תוך הפניית תקציבים ציבוריים לאנשי מקצועי ולספקים מקומיים כמו 

משרדי הפקה, פרסום, ספקי ציוד ועוד.

מדיניות תומכת - ברור כי כל מהלך של פיתוח כלכלי חייב להתבטא ולהיות מיושם בקרב מקבלי    c

ההחלטות וקובעי המדיניות. מדיניות תומכת מכירה בעובדה כי מהלך שכזה חייב לעבוד כתנועת 

ברשויות  מלמעלה  נקבעות  שההחלטות  כך  למטה,  מלמעלה  בתהליך  הכרח  יש  מחד  מלקחיים: 

ומשם יורדות אל השטח, ובמקביל מתקיימת תנועה מלמטה למעלה, כך שתהליכים המתרחשים 

בשטח והמדיניות מזהה אותם מאפשרת להם לשגשג ואף מעצימה או ממסדת אותם. כלומר, יש 

לשאוף למדיניות שתהיה בה בעת מחוללת ומתכללת, כלומר תעודד את השטח ליזום להתארגן 

וליצור אך כשהשטח עושה זאת עליה לזהות את הפוטנציאל ולסייע לו להתעצם, להעביר משאבים, 

 /http://ajeec-nisped.org.il להרחבה, ראו באתר אג’יק - מכון הנגב   7
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ואכן במהלך הנגבי  ועוד. עבודה מול מדיניות היא רבת ממדים,  ליצור קשרים, למנף את הנושא 

נכללו תהליכים רבים בנושא זה. ראשית נוצר הקשר עם הרשות האזורית והושקע זמן רב ביצירת 

שפה משותפת, חזון משותף, גיבוש הפעולות המשותפות ועוד. מהלכים כאלה יכולים להתבטא בימי 

למידה מסודרים אך גם בדרכים נוספות, למשל: ישיבות עבודה קבועות, סיורים משותפים, שיתוף 

במודלים דומים או מעוררי השראה מהעולם, חיבור לרשויות שפועלות באופן דומה ועוד. בהמשך גם 

עבודת אנשי השטח מול קובעי המדיניות היא חיונית לשם העלאת דרישות, תיאום ציפיות ועיצובה 

הכולל של מדיניות התרבות ועוד.  אכן, אחד מצוותי העבודה שנבנה בתהליך זה היה צוות מדיניות 

אזורי שמעצב את האסטרטגיה והטקטיקה לקידום מדיניות תומכת. אחד מתוצרי הפעולה של הצוות 

השפיע בפועל על שינוי המדיניות בנגב כך שמנגנון התמיכות של הרשות לפיתוח הנגב אימץ את 

מודל התניית התמיכה בהוצאה חלקית של הכספים בעסקים מקומיים. מדיניות זו אמורה להיכנס 

לתוקפה בשנה הבאה. תוצר אחר הוא מודל עבודה יישובי שהתפתח בשני יישובים בנגב, שהחלו 

לעבוד עם רשויות מקומיות על בניית מודל ניהול אינטגרטיבי של נכסים ביישובים. 

זיהוי נכסים מקומיים ואיגומם - במסגרת יצירת המסה הקריטית האזורית, וכפי שנלמד גם ממודל    c

פוליה, אזורים פריפריאליים בעיקר אך לא באופן בלעדי, חייבים לאגם את הנכסים המקומיים שלהם 

למערכת ניהול אזורית אחת ולא לפעול עוד בחלוקה דיכוטומית של זירות. כלומר, אם עד כה במרבית 

המנגנונים המוסדיים התקיימה חלוקה למחלקות: תיירות, תרבות, חקלאות, כלכלה ועוד- המודל 

המוצע כאן מניח כי ככל שיותר זירות יהיו תחת מערכת אחת, כך תגדל המסה הקריטית והמשאבים 

יישארו באזור. דוגמא ליישום עקרון זה במהלך האזורי גלום באיחוד תחום התיירות והתרבות לכדי 

מחלקה אחת, עם תוכנית עבודה המתייחסת לשני התחומים בו זמנית ופועלת להעברת הגישה גם 

לשטח תוך המרצת בעלי העניין, ביניהם התיירנים, החקלאים, בעלי עסקים ואחרים לפעול ביחד. 

הרשות לפיתוח הנגב כגוף מחולל יוזמה, במודל לקול הקורא של פוליה - קול  ליצירת חבילות    c

אטרקטיביות לתיירים תוך התניה של תנאי המכרז בעידוד שיתופי פעולה, כך שיקבלו את הכסף 

זה  מהלך  וכדומה.  תיירות  אתרי  כמה  וקטנים,  גדולים  תרבות  גופי  כמה  בהצעה  שיכללו  מי  רק 

ובכך מושכות עוד משאבים חיצוניים  עונות תיירות  עונות שיא, המרחיבות את  יצר למעשה שתי 

ומאפשרות לפזר את המשאבים בכמה שיותר מוקדים באזור. 
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חלק 4 - סיכום 

לייצר  שלה  היכולת  סיבות:  מכמה  אזורי  כלכלי  בפיתוח  מפתח  מושג  היא  יצירתית  תעשייה  לסיכום, 

בין  גם החיבור  כמו  רבים  גלגלים  ומניע  וחדשנות  יצירתיות  גורם המעודד  והיותה  איכותית  תעסוקה 

עולמות תעשייה לעולמות טכנולוגיים חדשים. זאת ועוד, היא מוציאה מהכוח אל הפועל את פוטנציאל 

הפיתוח המבוסס על רוח המקום והמאפשר את שמירת ייחודו של כל אזור. תעשייה יצירתית מבוססת 

על התפיסה לפיה יצירה תרבותית משתנה ממקום למקום בהתאם לגיאוגרפיה והנכסים הטבעיים של 

המקום והיא מאפשרת שמירה על מסורות ותרבויות מגוונות.

מסמך זה הציג בקצרה מהלך אשר התקיים בנגב במהלך שלוש שנים בהובלת שתיל והרשות לפיתוח 

הנגב במטרה לקדם תעשייה יצירתית כמנוע לקידום כלכלה מקומית מקיימת בנגב. המסמך  מבאר את 

המונח תעשייה יצירתית, את מקורותיו וגלגוליו השונים, הציג מודל אחד מאירופה, מודל פוליה, הכולל 

גם מחקר השפעה כלכלית וכן תיאר את המצב בנגב ואת בניית המודל הנגבי. 

כפי שניתן ללמוד הן ממקרים מהעולם והן מהמהלכים שנעשו עד כה בנגב, תפיסת התרבות השתנתה 

מן היסוד לכדי הבנת מלוא ההשפעה הכלכלית שיכולה להיות לתעשייה תרבותית. בעוד גישות מדיניות 

בעבר גרסו כי תרבות מהווה ערך מוסף שניתן ורצוי להשקיע בו רק כשמולאו כל הצרכים הקהילתיים 

והאזרחיים ביתר תחומי החיים הנחשבים בסיסיים, שכן היא נתפסה רק כצרכן ולא כמייצר משאבים, 

הרי שהמודל החדש מראה כי תרבות ויצירה הם מנוע קריטי ומשמעותי לפיתוח כלכלה מקומית מקיימת 

ולפיתוח אזורי. פיתוח כלכלי רצוי הוא כזה המאפשר לכל תושבי האזור איכות חיים: הן בייצור מקומות 

תעסוקה איכותיים ומכבדים, הן ביצירת גאווה מקומית, הן כמקור משיכת משאבים חיצוניים והן במענה 

לתושבים לפנאי ורווחה. 

נדרשים מספר צעדים הכרחיים על מנת להשתמש בתעשייה היצירתית באופן מוצלח כמנוע כלכלי. 

בו  יש לעבוד כתנועת מלקחיים: קובעי המדיניות חייבים לזהות את הפוטנציאל, לתמוך  ראשית כל, 

ולהשקיע בו משאבים מחד, ומנגד השטח חייב ליזום, ליצור ולהתארגן כך שלקובעי המדיניות יהיה עם 

מי לעבוד. 

שנית, על מנת שהיצירה תחולל תנועה כלכלית מקומית, יש הכרח ליצור מסה קריטית של שירותים 

ולאפשר לאזור להסתמך על עצמו בכל תהליך היצירה וההפקה, בדגש על שלבי היצירה והעיצוב. אך לא 

די בכך, כי השקעה רבה נדרשת גם בבניית קשרים ושרשראות ערך, עידוד רכש מקומי, שיתופי פעולה 

ובניית פלטפורמות שיעודדו את אנשי השטח לעבוד ביחד. מומלץ לשנות את הגישה לפיה מתחרים 

פוגעים זה בזה ולעבור לעבודה משותפת. כמו כן, כדאי להפסיק לפעול בדיכוטומיה של תחומים ולראות 

את כל משאבי האזור כקשורים וכתלויים זה בזה. 

שלישית, יש לדאוג לטיפוחם ולכינונם של מרחבים שיעודדו אנשים להיות יצירתיים, במסגרת זו נכללות 

גלריות,  ארכיונים,  בספריות,  השקעה  לעבודה,  מרחבים  יצירת  נטושים,  מבנים  שיקום  כמו  פעולות 

מוזיאונים וכדומה, המעוררים יצירתיות ומחשבה חדשנית. 

לבסוף, ברור כי על אנשי היצירה של המקום בשיתוף עם המוסדות הציבוריים המקומיים והאזוריים 

מוטלת הזכות והחובה להתחיל במלאכה, אך לא די בכך. השלב הבא יהיה לפנות לקובעי המדיניות 

ברמה הארצית משום שעל מנת לחולל מהלך בסדר גודל משמעותי נחוצים משאבים המגיעים מחוץ 

לאזור. לפיכך נדרש שינוי תפיסה ברמה המדינית: באופן הקצאת המשאבים לתרבות, באופן השקעת 

המשאבים לתרבות הפריפריה, בייצוג הולם לנגב במסגרת הוועדות הארציות של תרבות, בעבודה בין 

משרדית של משרדי הממשלה ולא פחות מכל אלה בשינוי תודעתי ביחס לנגב: משממה לשפע תרבותי 

איכותי בנגב. 
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הצהרה בדבר התכנית:

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

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

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

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

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

איטליה, ירדן, לבנון, מלטה, הרשות הפלסטינית, פורטוגל, ספרד, סוריה )השתתפותה מושעית בשלב זה(, 

תוניסיה. רשות הניהול המשותפת )JMA( הנה האזור האוטונומי של סרדיניה )איטליה(. השפות הרשמיות 

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

אודות תכנית כלכלה מקומית מקיימת:

 Project Wealth: Promoting Local Sustainable Economic תכנית כלכלה מקומית מקיימת

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

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

מסייעת במתן מענה למגמות בולטות של פיתוח סוציו-אקונומי בינלאומי. התכנית חותרת לחיזוק 

כלכלות איזוריות, במיוחד בשווקים וביישובים פריפריאליים ולהציג אלטרנטיבה ליוזמות פיתוח 

המבקשות לחזק אזורים פריפריאליים תוך התעלמות מהצרכים והיכולות של קהילות מקומיות.   


