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תעשייה יצירתית כמנוף לפיתוח כלכלה מקומית מקיימת

מרכזי  עשייה  כתחום  האחרונים  בעשורים  מתפתחת   )Creative industry( יצירתית  תעשיה 

הנובעת  והעקיפה  הישירה  הכלכלית  הפעילות  במכלול  לראות  מקובל  אזורי.  כלכלי  בפיתוח 

יצירתית.  ביטוי תרבותי כמרכיבים של תעשייה  עומד מרכיב של  מעשייה אמנותית שבבסיסה 

תכניות מדיניות והגדרות שונות של תעשייה יצירתית נטו להכליל תחומים שונים של יצירה תחת 

הגדרה זו, כשבמרבית המקרים תחומי יצירה “קלאסיים” דוגמת מוזיקה, קולנוע, תיאטרון, ספרות 

ושירה, מחול, ואומנות פלסטית  נכללו כמרכיבי ליבה, ואליהם הצטרפו תחומים חדשים כמו עיצוב 

אופנה, אדריכלות משחקי מדיה ומחשב, עיצוב וגרפיקה. סביב תחומים אלו פועלות שרשראות 

ייצור ואספקה של שירותים המהווים אף הם חלק ממערך הפעילות הכלכלית האזורית.

תעשיה יצירתית הופכת למנוע כלכלי החל מראשית שנות ה 90, כשיצירתיות, חדשנות ותרבות 

בשילוב תחומי פעילות נוספים כמו תיירות, חקלאות מקומית, ארכיאולוגיה ומורשת יוצרים מערך 

רחב ומגוון של עשייה כלכלית המעוגנת בעולמות חיים רבים של קהילות מקומיות: מזהות עצמית 

ועד להיבטים כלכליים וסביבתיים.  

התפיסה של כלכלה מקומית מקיימת מזהה אתגר כפול: ראשית, כיצד מתניעים תהליך פיתוח 

היצירתית  בתעשייה  הגלום  הפוטנציאל  מינוף  מובטח  כיצד  ושנית,  יצירתית?  תעשיה  מבוסס 

והתרבותית לטובת האוכלוסיות המקומיות?  התשובה גלומה בתהליכי מינוף כלכלי המעוגנים 

ב”מקומי”:  בשרשראות יצירה, שירותים ורכש, שלא רק מבוססות על נכסים וכוחות מקומיים, אלא 

גם מעשירות את איכות החיים של כלל תושבי המקום. העיגון ב”מקומי” מהווה אתגר משמעותי 

בעידן הנוכחי של גלובליזציה כלכלית ותרבותית, אך רק השגתו מבטיחה פיתוח כלכלי ארוך טווח 

המבטיח שגשוג.

ומתארים מסגרת  מציגים  כשהם  אלה  עוסקים בשאלות  הנושא  הנכללים במסגרת  הפרסומים 

רעיונית - תיאורטית, אסטרטגיות עבודה, דוגמאות וכלי ניתוח להתמודדות עם אתגרים אלה. 

איטליה:  שבדרום   )Puglia( פוליה  באזור  שהתבצעו  מחקרים  מבוססי  עבודה  ניירות  שלושה 

 Culture and Creativity as Drivers for Local Sustainable Economic העבודה  נייר 

בוחן  באזור  היצירתית  התעשייה  לפעילות  תיאורטית-כלכלית  מסגרת  מציג   Development
 How does embeddednes הנייר  מדיניות;  המלצות  של  שורה  ומציע  העיקריות  השפעות 

 of firms influence competitiveness and local development?: The case of Italian
industrial districts, בוחן תהליכים שהתרחשו באזורים שזכו לכינוי “איטליה השלישית”, במטרה 
 The Identity לעמוד על המשמעות של עיגון תהליכי הפיתוח הכלכליים במרחב המקומי; הנייר

of places as a tool for economic empowerment of territories מתמקד בהיבטים של 
זהות תרבותית אזורית, תכנון אדריכלי, בקשרים ביניהם ובתפקיד שהם ממלאים בתהליכי פיתוח 

כלכלי מקומי. כל שלושת המחקרים ממחישים את חיוניותו הרבה של המרחב והתרבות המקומיים  

דווקא בעידן של גלובליזציה.  
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לימוד מודל הפעולה של פוליה והלוקאליזציה שלו למציאות אזורית שונה בנגב מתואר במסמך 

המתאר את התהליך בהובלת הרשות לפיתוח הנגב ושתיל.  הדוח  מציג מסגרת רעיונית ראשונית 

שנים  במהלך  בפועל  מיושמים  המהלכים שהחלו  את  ומתאר  בנגב,  יצירתית  תעשיות  לפיתוח 

הוא מחקר הערכת ההשפעות הכלכליות  בנגב  נוסף של שיתוף הפעולה  2015. תוצר   -  2013

עם  הנגב.  המחקר שנערך  באזור  מוסדות תרבות  שני  הנובעת מפעילות  והעקיפות  הישירות 

תיאטרון באר שבע והאנגר אדמה במצפה רמון, מצביע על התפקיד שמוסדות תרבות ממלאים 

בפיתוח מקומי ואזורי כשני מקרי בוחן המחוללים ערכים תרבותיים וכלכליים חדשים, שרשראות 

רכש ומכפילים מקומיים.

המלצות מדיניות
תעשייה יצירתית מקדמת אסטרטגיות פיתוח חדשות. יתרה מזאת, יש לה תפקיד מרכזי בקידום 

זהויות מקומיות, בתמיכה בפלורליזם ובשונות תרבותית, ובתרומה לאיכות חיים של אוכלוסיות 

מקומיות, בימינו ובדורות הבאים. 

תוצאות האסטרטגיה שיושמה באזור פוליה, שבדרום איטליה, באזור אלגרב בפורטוגל ובאזור 

הנגב, מובילות להמלצות הבאות לאימוץ מדיניות “מרחבים יצירתיים”, המבוססת על:

1 . ,)creative clustering( הטמעת רשת של מרחבי יצירה וקידום יצירת מקבצים ומאגדים יצירתיים

מקומיים ואזוריים

פיתוח עסקים קטנים-בינוניים )SMEs( יצירתיים;. 2

תמיכה בשרשראות ערך יצירתיות מקומיות ואזוריות;. 3

המלצות המדיניות הבאות נובעות מההבנה שבכדי להניע תהליך פיתוח תעשיה יצירתית המבוסס 

 :Bottom-up-ו top-down על עקרונות הכמ”מ יש צורך בשילוב בין עבודה שהיא

פיתוח כלכלה מקומית מקיימת מבוססת תרבות לא מייצרת השפעה רלוונטית אם האזור הינו . 1

דל שירותים. יש אם כך צורך לנקוט בפעולות המנגישות, מרחיבות  ומפתחות מענים מקומיים  

ופיתוח של  ובכלל זה הכשרה  לביקושים הפנימיים  והחיצונים  בתחומי היצירה והתרבות 

מיזמים, הנגשה של מענים קיימים בעזרת פלטפורמות אינטרנטיות ואחרות קיימות.  

הזמינים . 2 והמשאבים  ההפקה  כל שרשראות  את  המשלב  כלכלי  מרחב  ולפתח  ליצור  חיוני 

באזור: כל משאבי ההון הזמינים באזור, תשתיות פיסיות, אנושיות ותרבותיות. מרחב כזה 

מחייב חיזוק וקידום גישה מקומית אינטגרטיבית המגבירה את הקשרים בין נכסים תרבותיים, 

כגון מורשת, פעילויות תרבותיות וסביבה, תוך רתימה של בעלי העניין המקומיים.

באזורי פריפריה, התייחסות למערכת של ערים קטנות יכולה להביא ליתרון הגודל. זה יכול . 3

להתאפשר על ידי תכנון אזורי חוצה גבולות אדמיניסטרטיביים, ופיתוח דרך איחוד שירותים 

וניהול אזורי.

העצמה . 4 תהליכי  בחדשנות.  תלוי  תרבות  מבוססת  המקומית  הכלכלה  של  הפיתוח  קצב 

והכשרה הם מפתח להגברת המקצועיות והתחרותיות 



]3[

“יתרונות . 5 ידי  על  מונעת  להיות  צריכה  תרבות  מבוססת  מקיימת  מקומית  כלכלה  פיתוח 

השוואתיים” הייחודיים למקום, ובמיוחד: ייחודיות וערך מוסף תלוי מקום. ההשפעה הכלכלית 

הכוללת של תעשייה תרבותית קשורה קשר הדוק עם רמת התלות- ההדדית של האזור. ככל 

שהאזור תלוי בספקים ובגורמים חיצוניים, כך יקטן מכפיל ההכנסה הפנימי.

יש לעודד צריכה של יצירה ותוצרת מקומית )טובין, שירותים והון אנושי( וכן, במידה הולכת . 6

וגוברת, להחליף את המוצרים המיובאים הנצרכים על ידי מקומיים ותיירים במוצרים מקומיים.

חיוני להקים ולהרחיב מנגנוני תמיכה כלכלית ייעודיים המבוססים על עקרונות אלה, והגברת . 7

הנגישות של עסקים קטנים ובינוניים )SMEs( מקומיים למשאבים מתאימים.

מוצע לאמץ עקרונות אלו במסגרת קולות קוראים ותמיכות לאירועים:. 8

עידוד שיתוף פעולה בין רשויות, גופים אזרחיים, ויזמים מקומיים  c

עידוד ותמיכה להוצאה מקומית של כספי תמיכות באירועי תרבות   c

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.


