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 חברהמ
נו חוקר במכון פלורסהיימר ומרצה במחלקה לגאוגרפיה ובמכון ללימודים  ה-יאל פלזנשטיין דנר "ד

 .עירוניים באוניברסיטה העברית בירושלים

 
הכנת ר אוניברסיטה העברית עבו, המחלקה לגאוגרפיה, המעבדה לכרטוגרפיה, תמי סופר' דות לגבות

 .האיור

 

 
  מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניותעל
 
מטרתו .  ייסודו של מכון מחקר שיתמקד בסוגיות של מדיניות ארוכות טווחמה אתיז, ן פלורסהיימרקר

לנתח את המגמות , י המדיניות בעתידעהבסיסית של המכון היא לחקור תהליכי יסוד שיעסיקו את קוב

 .ם אלה ולהציע לקובעי המדיניות חלופות של מדיניות ואסטרטגיהכיוההשלכות ארוכות הטווח של תהלי

 
, )ר"גן יוס (פורת-עמיהוד בן' יד "עו, )ר"וי (פלורסהיימר' יבן הסטר "ד: נהל של המכון הםרי הוועד המבח

ראש המכון ". רוסלם ריפורט'ג"עורך הראשי של ה ה,רש גודמןהי ומר, ל משרד האוצר"נכמ, ד ברודטדומר 

 .ן המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושליםמ, ירם גונןעמ' ופהוא פר

 
וקב אחר מגמות ע, סם חמאיסיראר "ד וירם גונןעמ' בראשות פרופ, חד בתכנית העבודה של המכוןויקט ארפ

על מנת לבנות הצעות מדיניות , כלכליות וגאוגרפיות בקרב האוכלוסייה הערבית ומנתח אותן, חברתיות

 .ות השונות של קובעי המדיניות בישראלרמכוללות ל

 
החברה , וקב אחר תהליכים בתחומי הכלכלהע, ירם גונןעמ' פרופ ויה שחראר' בראשות פרופ, ויקט שנירפ

הכולל בתוכו את מרבית , רץא אותו חבל מטרופוליני במרכז ה-והממשל במרחב הליבה של מדינת ישראל 

דגש רב מושם בפרויקט זה על חקר תפקידיהן של . יתאוכלוסיית ישראל ואת עיקר הפעילות המשק

במטרה להציע מדיניות ואמצעים לחיזוק יכולתן של , זור סמכויותהרשויות המקומיות בעידן של בי

,  הפועלות בחבל הליבההדגש אחר מושם על חקר המערכות המרחביות של הכלכלה והחבר. הרשויות

 .בעידן של כלכלה גלובלית, זה לבבמטרה להציע מדיניות ואמצעים לשכלולו של ח
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 דמההק
רה לעודד את הפיתוח הכלכלי ברמה  ניתן להתכחש לריבוי הפעילות שצמחה בשנים האחרונות במטלא

 .תהמקומי
, בהיותו תחום חדש. גנונים אלה הם הביטוי המוחשי והנראה לעין של קידום הפיתוח הכלכלי המקומינמ

ניתן להציע מספר , אולם. סובל קידומו של פיתוח הכלכלה המקומית מהעדר הגדרה ברורה ומגובשת

 :ומצביעים על ייחודו מאפיינים עיקריים המגדירים את גבולות התחום

 
 . אזוריאוסיס יישובי ב )א
כגון חוק לעידוד השקעות , שאינה מעוגנת בחוק או במסגרת מדיניות לאומית" מלמטה"עילות פ )ב

 .פ"הון או חוק המו
גורמים , משרדי ממשלה, אזורית/ כגון הרשות המקומית-ואליציה של גורמים ואינטרסים ק )ג

, מו לשכות המסחרכ(וגורמים פרטיים , )וינט'ת היהודית והגוכמו הסוכנ(למחצה -ממשלתיים

 ).התאחדות התעשיינים
ואפילו (אף כי גורמים ממשלתיים יכולים להצטרף אליה כשותפים , זמה שאינה ממשלתיתי )ד

, י"מט, חממות, קרנות(הגדרה זו כוללת את רוב מנגנוני התמיכה והעידוד ). כשותפים בכירים

 .שצמחו בשנים האחרונות) 'יחידות כלכליות וכד

 
של יותר ממאה משרות חדשות העוסקות , 1990מאז , גומה התעסוקתי של פעילות ענפה זו היא יצירתןתר

גירוי העיקרי לפעילות זו מקורו בדרישת השוק לכוח אדם ה. 1בקידום הפיתוח הכלכלי ברמה המקומית

היה העיסוק בתחום זה נחלתם של , עד לפני מספר שנים. מיומן ומותאם לקידומה של הכלכלה המקומית

 גםאלה סיפחו לעבודתם הסדירה  .מהנדס העיר או מנהל החברה העירונית, המתכנן הפיזי, גזבר העיר

לכישורים מתאימים , בשנים האחרונות גובר הביקוש להתמקצעות. אחריות לפיתוח הכלכלי המקומי

הפעילות לקידום הפיתוח . ערנות הביקוש אינה גוררת תגובת היצע דומה, אולם. ולדפוסי עבודה חדשים

מחשבתי , ינום העשויים לספק גיבוי רעייהכלכלי המקומי מתרחבת בלא פעילות מקבילה בקרב אותם גורמ

חומר הדרכה . תכניות הלימודים האוניברסיטאיות אינן מכירות בתחום זה. ודיסציפלינרי לפעילות זו

הנדרשים על ידי שכבה עולה של , כלים וטכניקות, מקצועי כמעט שאינו בנמצא ודרך ממוסדת להקנות ידע

 .אף היא אינה קיימת, אנשי מקצוע בתחום זה

 
אולם ,  פיתוח הכלכלה המקומית משרה אמנם אווירה דינמית ונמרצתוםידול בפעילות בתחום קידגה

אין העוסקים בו מסוגלים תמיד , מחפה על העובדה כי בהעדר תשתית של תמיכה רעיונית ומקצועית

 .לחזות ולנתח את תוצאות מעשיהם ולבחור בכווני פעולה מבוססים, להעריך

 
מעמדו ועתידו של , ה לחוסר הבהירות ביחס למטרתוופאילו הנפח המעשי מהווה תחלכתים נוצר הרושם לע

 דפוס פעולה המאפיין את העיסוק -בדומה ליריית חצים לכל עבר וקביעת המטרה רק לאחר מכן , התחום

 shoot anything that flies; claim anything that‘ (Rubin, 1988)-שם הוא מוגדר כ , ב"בתחום גם בארה

falls’ 



 

ית והביצועית מתנהלת בלא עורף מחשבתי מפותח ובהעדר טכניקות וכלים ניתוחיים ומהפעילות הייש, כןוא

כי הפיתוח הכלכלי המקומי עומד בפני בעיה הפוכה מזו הניצבת בפני מדעי , במובן זה נראה. מתאימים

  תחום קידום הפיתוח הכלכלי. תחום המתמקד בניסוחם של כלים אנליטיים לניתוח עירוני ואזורי-האזור 

בדינמיות , פרשנים מתקנאים ברלוונטיותה. (Isserman, 1993; Bailly and Coffey, 1994)קומי מה

ומבכים את הקצב האיטי שבו מאמץ לעצמו , המאפיינים את תחום הפיתוח הכלכלי המקומי, וביישימות

 .תחומם תכונות דומות

 
מקומי ולנסות לצקת לתוכו  הו שואב קידום הפיתוח הכלכלינסום זה בא לפרוס את עולם הידע שממרפ

,  האם נושא העיסוק המרכזי בתחום זה-בדיקת הסוגיה , בראש ובראשונה, שאיפה זו מצריכה. תוכן מובנה

על מנת שניתן יהיה להמשיך , זאת. הוא אכן בעל ייחודיות קונספטואלית ואמפירית, הכלכלה המקומית

ון אם מטען זה מותאם לצורכיהם של חבל הנדרש לטיפוחה ולקידומה ויולאמוד את המטען המקצוע

האם הפיתוח ?  מהו מוקד עבודתם של העוסקים בפיתוח הכלכלי-סוגיה נוספת הנבדקת היא . העוסקים בו

שאלה זו משיקה גם להקשר המוסדי ? הכלכלי המקומי הוא עיסוק הנגזר מתחום התכנון או מתחום השווק

עוסקים בו גורמים רבים על אף החסר של , כיום. ןונהמקומי ולמעמדו בתהליך התכ של הפיתוח הכלכלי

כגון החובה הסטטוטורית של הפקדת תסקיר השפעות כלכליות בעת הגשתה של תכנית , המרכיב המוסדי בו

 ? האם מיסודו של התחום רצוי ונחוץ-היא , אם כן, השאלה. פיתוח

 

 ?י חשיבותה של הכלכלה המקומיתמה

 
הופכת הכלכלה , תקשורת גלובלית ושווקים חובקי יבשות, ותמיבעידן של חברות רב לאו, ורהאלכ

היקפה במשק הלאומי הוא בדרך כלל קטן ועתידה נקבע על ידי , לפי טענה זו. המקומית לחסרת משמעות

(ממוקד  לכל היותר ניתן לטעון כי הכלכלה המקומית אינה יותר. כוחות כלכליים שמעבר לגבולות לאומיים

node (יתכלכלה הגלובלב) Amin and Robins, 1990 .(מצטמקת הכלכלה , ול ההון הגלובלי וחברות הענקמ

שאופיה נקבע על ידי גורמי חוץ ועל פי שיקולים שאינם , המקומית למארח הפסיבי של פעילות כלכלית

 .ולא ההיפך, ליתבעתידם הכלכלי של מקומות שונים נקבע על פי חשיבותם בכלכלה הגלו. מקומיים

 
ברובן , כי היחידות האדמיניסטרטיביות הקובעות את היקפה של הכלכלה המקומית, גורסתת נה נוספטע

השטח המוניציפלי קטן מכדי לשמש יחידה , במרבית המקרים. תפקודית-אינן בעלות משמעות כלכלית

 תולכן קביע,  עבודה עצמאייםיאינן מהוות שוק, על עורפן הכפרי, הערים, על פי רוב. כלכלית משמעותית

 ).James, 1984(היא שרירותית למדי , דהיינו המוניציפלית, מדיה של הכלכלה המקומיתמ

 
-סכום-יעילות בשל היותו משחק-שטיפוחה של הכלכלה המקומית אם כן מביא לאי, נה שלישית היאעט

ת מפתה פירמות להתמקם ידגש המושם על פיתוח הכלכלה המקומה). James, 1984; Meyer, 1991(אפס 

עצמי -השאיפה לקידום מקומי. גורם לתחרות בזבזנית בין רשויותו) James, 1984(אופטימלי -תתם במיקו

 היות שכל עיר מקדמת תכניות כלכליות -לבזבוז משאבים ולכפילויות , עלולה גם להביא למלחמת הכל בכל

טים דומים יקהצפת המשק המקומי בפרוי). 'דטיילת וכ, קניון, קריה מדעית, כגון חממה(דומות בנפרד 



 

אופטימלית של משאבים ולתחלופה גדולה של תוכניות -מביאה לחלוקה תת, מצמצמת את רווחיותם

באקלים . סיכויי הכישלון גדלים והרשויות הקטנות והחלשות הן הראשונות להיפלט. לפיתוח כלכלי

וה יותר בג משלמות מחיר, קצאות משאביםההפחות יעילות ב, הרשויות הקטנות והעניות, תחרותי זה

(משמשלמות הרשויות הגדולות והחזקות , במאמציהן למשוך פעילות כלכלית או לטפח פעילות מקומית

Rubin and Rubin, 1987.( 
הן של הסקטור , שות המקומית עלולה גם להפוך למגרש משחקים לכל מיני תכניות פיתוח ניסיוניותרה

ול במספר הפעילויות ותחלופתן המהירה באים ידרבים המקרים שבהם הג. הפרטי הציבורי והן של הסקטור

 .לכסות על העדר כוון וחזון בפיתוח הכלכלי המקומי

 
קשה להגדירה , כי הכלכלה המקומית היא שולית בהיקפה מההיבט הלאומי והגלובלי, תבר אפואסמ

כי אין העיסוק , כאן משתמעמ. למטרות אופרטיביות וטיפוחה מצמיח תועלת מעטה למשק הלאומי

, יכה ובהמרצה של הכלכלה המקומית מסוגל להביא לתפנית או לשינוי משמעותי בכלכלה הלאומיתתמב

ב "ואכן ההשקעה בתכניות פיתוח כלכלי מקומיות בארה. ופעילות זו נועדה מראש להשפיע רק בשוליים

(ג "תמה ל ש0.0000025דהיינו ,  דולר טריליון6ג כולל של " מיליארד דולר לשנה מתוך תמ-16נאמדת בכ

Bartik, 1994 .(מיליון שקל -510היקף ההשקעה הציבורית בפיתוח הכלכלי המקומי נאמד בכ, ישראלב 

נתון זה מתייחס לפיתוח . ג" של התמ0.0027דהיינו , )1993( מיליארד שקל 186ג מוערך של "מתוך תמ

, חממות(מה המקומית ברמות ולמשיכת פעילות כלכלית זהכלכלי באמצעות הפעלת מגוון מנגנונים לעידוד י

 .2)'יחידות לפיתוח כלכלי וכד, קרנות, חונכות

 
לה המקומית לכבותה של הכקיימות מספר טענות כבדות משקל המדגישות את חשי,  אף הנאמר לעיללע

בעיות כלכליות לאומיות רבות הן במהותן בעיות מקומיות ודורשות טיפול , ראשית. ואת העיסוק בה

היא תופעה מקומית מובהקת למרות מרכזיותה בקביעת המדדים , האבטלה לדוגמה. נקודתי וממוקד

ים מקומיים מרומג,  היתרןבי, היא מתרחשת במקומות ספציפיים ומושפעת. כלכליים של המשק-המקרו

 ).'כגון תנודות עונתיות וכד(

 
היא מסוגלת אפילו להביא . ניתן לטעון כי הכלכלה המקומית מהווה יותר מגרעין בכלכלה העולמית, יתנש

כלות מקומיות חזקות תרמו רבות בשנים האחרונות כל. לתפנית משמעותית בצמיחתו של המשק הלאומי

האזור , ונטו וטוסקני, רומניה-הנפות אמיליה(כגון איטליה ,  באירופהםלצמיחתם של המשקים הלאומיי

, וורטמבורג-מדינת באדן(גרמניה , )מערב יוטלנד(דנמרק , ")איטליה השלישית"מרכז המכונה -בצפון

. ג של איטליה" אחוזים מהתל-45מייצר כ, לדוגמה" ה השלישיתליאיט"זור א). Pyke, 1992) (באווריה

גורמי עיצוב ושווק , קבלני משנה, הכוללות יצרנים, ל ידי רשתות ייצור מקומיות וענפותעהאזור מאופיין 

" איטליה השלישית"מבסיס אזורי זה מצליחים היצרנים הקטנים והבינוניים של . ומוסדות אשראי

חדשנות טכנולוגית ,  העולמיים תוך כדי שילוב של רשתות ייצור מקומיותםיקלהתחרות בהצלחה בשוו

ההכנסה ) ליבה של איטליה השלישית(רומניה -בנפת אמיליה. ון האיטלקי המסורתי בתחום העיצוברוהית

עשר - עלתה הנפה עצמה מהמקום השבעה1986-1973בתקופה . לנפש היא פי שניים מהממוצע הלאומי

-באפילו בעידן של חברות ר, כך. למקום השני במדד של הכנסה לנפש) ות באיטליהפנ מתוך עשרים ואחת(

 .יכולה הכלכלה המקומית להשפיע על מעמדו ועתידו של המשק הלאומי, לאומיות והון גלובלי



 

 
אפס מההיבט -סכום-קיימת טענה שלפיה טיפוחה של הכלכלה המקומית אינו מהווה משחק, ישיתלש

כלכלה המקומית מביא רק לחלוקה מחדש של נפח פעילות כלכלית נתונה ולא  הגם אם קידום. הלאומי

עדיין ניתן לטעון כי פעילות זו רצויה מההיבט הלאומי אם המקומות הזוכים בה נזקקים לה יותר , תוללהגד

מחיר גבוה יותר " לשלם"מקומות קטנים ועניים מוכנים . זה המצב במקרים רבים, ואכן. ממקומות אחרים

מקומות חזקים לבהשוואה , כדי למשוך פעילות כלכלית) תפק בתמורה נמוכה יותר להון ולעבודהסהלו(

, בנוסף. מגיע הפיתוח הכלכלי למקומות הנזקקים לו ביותר, כךב). Rubin and Rubin, 1987(ומבוססים 

ויה עש, האצת מעבר של פעילות כלכלית מאזורים שבהם העבודה יקרה לאזורים שבהם היא זולה יותר

בצורה מאוזנת על פני  להגדיל את התעסוקה הלאומית בפחות לחצים אינפלציוניים מהגדלת התעסוקה

) מקסימיזציה(חיובי המביא למירוב -סכום-מדובר במשחק, מהיבט המשק הלאומי אם כן. המרחב הלאומי

 ).Bartik, 1991(היעילות ותורם לצמיחה הלאומית 

 
תורמת , הקיימת בשל קידומה העצמי של הכלכלה המקומית, תיותרושאפילו התח, כמו כן, תן לטעוןינ

מביא האקלים התחרותי לדיפוזיה מרבית של מידע ועל , קום לגרום לבזבוז ולכפילויותמב. למשק הלאומי

השוק משתכלל ומקצה , ככל שהמידע זמין יותר. ידי כך מייעל את התהליך של בחירת מיקום על ידי יזמים

 ההוצאות הציבוריות על פיתוח כלכלי מהוות מחיר קטן מאוד, בהקשר זה.  יותרהלימשאבים בצורה יע

 .שיש לשלם כדי לשכלל את השוק ולשפר את תהליך קבלת ההחלטות

 

 ? עוסק בקידום הפיתוח הכלכלי המקומימי
העוסקים בו כיום הגיעו אליו רק לאחרונה ומעצבים את . יתוח הכלכלי המקומי הנו תחום בהתהוותהפ

קלוזנר (אחדים  הרקע לעלייתו של הפיתוח הכלכלי המקומי בישראל מתואר במחקרים. חותו בעתידפתהת

ברור היה כי , עם התרחבות התחום). 1994, פלזנשטיין; 1991, רזין; 1990', חפץ ושות; 1988, שנאן-ושמיר

 של החברה יתרדפוס הפעולה המסו(קידום הכלכלה המקומית פירושו לא רק קידום פרוייקטים בודדים 

היכולת לנתח את , ושו של דבררפי; אלא גם ראיה אסטרטגית רחבה יותר של המשק המקומי, )הכלכלית

להעריך השפעות , להציע פרוייקטים ורעיונות ולקדמם, הכלכלה המקומית על יתרונותיה וחסרונותיה

ון הכלכלי לעתיד של זחלצפויות של הצעות אלו ולספק את התמיכה המקצועית עבור קובעי מדיניות ביחס 

ולתם של גורמים שעסקו בפיתוח כלכלי מקומי עד כהיה גם ברור כי דרישות אלו היו מעבר לי. העיר והאזור

רובם ממונים על ההפעלה (מהנדסי ערים או מנהלי חברות עירוניות או כלכליות , כגון גזברים, כה

 ).היומיומית של פרוייקט או אתר ספציפי

 
מהו המטען הרעיוני שצריך להביא אתו העוסק בפיתוח הכלכלי המקומי ומהו , ןאלת השאלה אם כשנ

 ?מה ניתן לעשות על מנת לגשר בין המצוי לרצוי בתחום זה, ומכאן? ען שאתו הוא מגיע בפועלטהמ

 

  הרצוי לעומת המצוי-ען הידע מט
; הכלכלי המקומיח יותר הנוגעת לעצם מהותו של הפיתו) ובעלת משקל(גיה זו קשורה לשאלה רחבה סו

משמעית -ן מדובר כאן בתשובה חדיא? סציפלינהדיו א) practice(מקצוע /סוקעיהאם תחום זה הוא 

בקצה " מקצוע"שקצותיו מוגדרים על ידי מצבים קוטביים של , אלא בהעמדת התחום על רצף, לשאלה



 

המשקל , ום בישראלתחשבשלב הנוכחי של התפתחות ה, אין ספק. בקצה השני" דיסציפלינה"האחד לעומת 

 .עם דגש חזק על הרחבת הפעילות" מקצוע"נוטה יותר לכוון ה

 
מטען הידע שבבסיסו הוא בשלבי התהוות . בו של הפיתוח הכלכלי המקומי בעולם אינו שונה בהרבהצמ

 קיימים רק טקסטים ייעודיים בודדים לאלה העוסקים בפיתוח כלכלי מקומי . וגיבוש

, )Economic Development Quarterly(תב עת תחומי אחד כ, )Luke et al., 1988; Blakely, 1989גון כ(

 ,Bingham and Mier(רק לאחרונה הופיע ספר המנסה לרכז את התיאוריות השונות שמהן שואב התחום ו

1993.( 

 
-בהיותו תחום בין. עולם הידע הפוטנציאלי שממנו התחום עשוי לינוק הוא עשיר במיוחד,  זאתםע

תחום גמיש ורך מעומדים לרשותו שורשים דיסציפלינריים מוצקים מאוד המשתרעים , לינרי מובהקיפדיסצ

 ).1איור (של עבודה סוציאלית ועד לתחום נוקשה ופורמלי של הכלכלה 

 
, לדוגמה. התמחות שלה- דיסציפלינה תורמת לעולם הידע של הפיתוח הכלכלי המקומי באמצעות תתלכ

הוא מהווה תשובה ישירה . ות במסגרת הדיסציפלינה של עבודה סוציאליתמחהפיתוח הקהילתי הוא הת

בקצה הדיסציפלינרי . הכלכלי המקומי דרך עיסוקו בפיתוח החברתי והכלכלי של ערים קטנות לפיתוח

תרומתה הישירה . הכלכלה העירונית והאזורית מהווה התמחות בדיסציפלינה הרחבה של הכלכלה, השני

. י היא דרך עיסוקה בתמורות בתעסוקה ובהכנסה בכלכלות עירוניות ואזוריותמוקלפיתוח הכלכלי המ

תורמת הכלכלה גם תרומה עקיפה לפיתוח הכלכלי המקומי דרך תחום ההתמחות של הכלכלה , וסףנב

 .החקלאית כמו גם דרך תרומתה לתכנון העירוני והאזורי

 
תיאוריה ואקסיומות המספקות מסגרת ל ד הסממנים המובהקים של דיסציפלינה מדעית הוא קיומן שאח

החוקים וההכללות לגבי התנהגות , מטען הכללים. יותרוהשראה מחשבתית לפעולות יישומיות ואמפי

עשוי לכוון את צעדיו של העוסק בפיתוח הכלכלי המקומי ולהקנות לו מסגרת כדי לחזות , פרטים ופירמות

 .ת תקבל גיבוי מעולם ידע מוצק העומד בעורפהימושהפעילות הייש, חשוב אם כן. את השפעות פעילותו

 
קיימת תמיד אפשרות לשאוב מתיאוריות שונות ומתחרות , ם חדשוסיס תהליך ההתפתחות של תחבב

, לרשות הפיתוח הכלכלי עומדות תיאוריות ממגוון רחב של דיסציפלינות. הסברים חלופיים לתופעה הנצפית

אחד מעמודי התווך של הפיתוח הכלכלי המקומי היא מסורת , אלבישר. אולם משקלן הסגולי אינו בעל ערך

אף כי פרוייקט זה עסק בפיתוח הפיזי והחברתי של . וריש פרוייקט שיקום השכונותההפיתוח הקהילתי ש

אחד המסמכים , ואכן. לקראת סיומו גברה ההתעניינות במרכיב הכלכלי של השיקום, שכונות וערים קטנות

, אברהם(אפילו נוסח במסגרת פרוייקט השיקום , נות הפיתוח הכלכלי המקומיוכתהמפרט את , הראשונים

1985.( 

 
שהציגה את , )1988(שנאן -חום זכה לחשיפה ולביטוי מלאים עם פרסום עבודתם של קלוזנר ושמירתה

הובלה הפעילות בשטח על ידי , אולם בפועל. הפיתוח הכלכלי המקומי מפרספקטיבה של כלכלה פוליטית

את המחלקה  ביניהם ניתן למנות. שהיו מונעים באורח מסורתי על ידי דאגה לפיתוח קהילתים גורמי



 

הייתה לגורם , הסוכנות בגלגוליה הקודמים. וינט ישראל'לפיתוח והתיישבות של הסוכנות היהודית וג

. ת כמחלקה להתחדשות השכונו-ולפניה , מוביל בפרוייקט שיקום השכונות כמחלקה להתחדשות ופיתוח

ניזונה פעילותה  ,ם התמזגותה של המחלקה להתחדשות ופיתוח עם המחלקה להתיישבות של הסוכנותע

ניתן , עם זאת. כמחלקה לפיתוח והתיישבות גם מטכניקות ודפוסי פעולה שהובאו מהכלכלה החקלאית

קה לחמלקבוע כי המסורת של פיתוח קהילתי הוותה תשומה עיקרית ליציקת תוכן לתחום החדש על ידי ה

 .לפיתוח והתיישבות

 

). Janner-Klausner, 1994(יציפלי על כל היבטיו נוינט ישראל חדר לתחום דרך התעניינותו בפיתוח מו'ג

ארגון ו בהיות). יחד עם פיתוח משאבי אנוש ופיתוח פיזי(יניהם עומד הפיתוח הכלכלי כמרכיב מרכזי ב

ניתן לומר כי , אספקת שירותים חברתיים ופיתוח משאבי אנוש, שעוסק באופן מסורתי בנושאי רווחה

 של עולם ידע בתחום הפיתוח הכלכלי המקומי נגזר גם מפיתוח ווינט לגיבוש'תרומתו העיקרית של הג

 .קהילתי

 
שרובו ניזון מתחום , ידע וניסיוןל כי בין הגורמים העיקריים הפועלים בשטח קיים מטען חזק ש, כר אם כןינ

מסורות דיסציפלינריות אחרות העומדות לרשות הפיתוח הכלכלי המקומי אינן מיוצגות . הפיתוח הקהילתי

מתרכז ברמה המקומית בתכנון , לתחום" הטבעית"על אף קרבתו , התכנון העירוני והאזורי. ה שווהרבצו

כלכלה החקלאית בגרסתה הישראלית מתמקדת ה. 3קערק בפיקוח ובבקרה על שימושי, סטטוטורי ובתכנון

ותשומותיה הפוטנציאליות לפיתוח הכלכלי המקומי , איקלברובה בכלכלת משקים חקלאיים ובתכנון הח

-בארצות אחרות עוסקת הכלכלה החקלאית גם בכלכלת אזורים חקלאיים וחוץ. מוגבלות למדי

ובכך תרומתם של כלכלנים חקלאיים לפיתוח המחשבה והטכניקה בתחום זה היא , מטרופוליניים

הווה אכסניה רעיונית טבעית עבור הפיתוח מ אהכלכלה העירונית והאזורית אף הי. משמעותית ביותר

מבחינת עולם ידע רחב ועשיר יש לתחום זה פוטנציאל רב ביותר הן מההיבט , ואכן. הכלכלי המקומי

העיסוק בכלכלה עירונית , מבין שורות הכלכלנים, אולם. תיאורטי והן מההיבט של שיטות וכלים לניתוחה

י מבחינת תוכנו האמפירי וכתחום התמחות מוגבל מבחינת לושנחשב כעיסוק ) וכל שכן בכלכלה אזורית(

פיתוח בהביאה גם ההתמחות בתחום מינהל עסקים להתעניינות , לאחרונה. התפתחותו התיאורטית

האחד הוא הפיתוח העסקי : התעניינות זו באה לידי ביטוי בשני מישורים עיקריים. הכלכלי המקומי

המישור השני הוא . גם עסקים בעלי זיקה מקומית חזקה ללשהם בדרך כ, וקידומם של עסקים קטנים

ההולכת  באווירה התחרותית. המאפיין פעילות רבה תחום הפיתוח הכלכלי המקומי, השווק העירוני

" מלחמת האתרים"תעשיה ותיירות היא הדרך היחידה לשרוד ב, היכולת למשוך השקעות, וגוברת

 ).Kotler, et al., 1993(המתנהלת כיום בין ערים 

 

 טען המצוי בקרב העוסקים בקידום הפיתוח הכלכלי המקומיהמ
פעולתי של הגורמים הכי מסורת הפיתוח הקהילתי מהווה את המטען הרעיוני ו, נאמר לעיל מסתברמה

בחינת הרקע , אולם. המעצבים את הפיתוח הכלכלי המקומי בישראל) הבלתי ממשלתיים(המוסדיים 

 . בתחום זה מעלה תמונה שונה בתכליתטחהמקצועי וההשכלתי של אנשי הש

 



 

י לומנה) תכנית יזומה על ידי הסוכנות היהודית( מציג את הרקע של מנהלי היחידות לפיתוח כלכלי 1ח ול

תכניות אלו נבחרו בתוקף היותן הכוללניות ). וינט ישראל'תכנית ביזמת ג(היחידות לתכנון אסטרטגי 

הן דורשות ראייה אסטרטגית של צורכי . לכלי המקומיהכוהמקיפות ביותר הקיימות בתחום הפיתוח 

רכי פעולה דיכולת לנתח מגמות העוברות עליו ויכולת להעריך ולחזות את התוצאות של , המשק המקומי

נדרשים נושאי תפקידים אלה לתת גיבוי מקצועי לקובעי מדיניות בתחום , ככלל. מתוכננות ומוצעות

חממה או קרן הלוואות , )מרכז לטיפוח יזמות(י "ידו של מנהל מטקפת, לעומתם. הפיתוח הכלכלי המקומי

 .הוא מצומצם וממוקד הרבה יותר

 
ל מנהלי יחידות לפיתוח כלכלי ויחידות לתכנון אסטרטגי ש) תואר אקדמי אחרון(רקע השכלתי : 1ח לו

 ).בסוגריים אחוזים(
 ום התואר האקדמי האחרוןתח

 ____________________________________________________________________ 
 אחר        תכנון, אוגרפיהג  מינהל , לכלהכ  תעשייה, נדסהה נהלים המ

 עירוני                        םעסקי       וניהול        
_____________________________________________________________________ 

 )14 (3          )10 (2)                                       57 (12        )19 (4          הלי יחידותמנ 
 *יתוח כלכליפל
 
 )21 (4)                        42 (8)                                           25 (5       )12 (2          הלי יחידותנמ
 
 
 

 )דרום ב-10 בצפון ו11( יחידות 21בוסס על מ*   
 ). מקרים-5כולל גם את סגן מנהל היחידה ב( יחידות 19בוסס על מ**   

 
 

מנהלי יחידות לפיתוח כלכלי באים מרקע ל שהרוב המכריע :  מראים שתי מגמות ברורות1מצאים מלוח המ

אך תחום מוביל הוא , ביחידות לתכנון אסטרטגי הרקע הדיסציפליני מעורב יותר. נהל עסקיםמי/של כלכלה

ברור כי מגמות אלו משקפות את הנוקשות הדיסציפלינרית של ההשכלה . תכנון ערים/תחום הגאוגרפיה

 תוחשוב גם לציין כי מגמ. כשרה ייעודית לתחום הזה התהגבוהה בעולם ובישראל ואת העדרה של מסגר

מאוד ייתכן כי . אלו אינן מעידות דבר לגבי הצלחת פעולתו של המנהל הבודד והיחידה שעליה הוא ממונה

הטענה המרכזית כאן אינה , אולם. ניסיונו העסקי של המנהל מהווה גורם מרכזי בקביעת הישגיה של יחידה

יתוח הפום תחתו של חוא בסיכויי הישרדותו והתפתאלחידה הבודדת היה של ותלעוסקת בהצלחתה או ביעי

שממנו שואבים העוסקים , סיכויים אלה מותנים בקיומו של עולם ידע עשיר ומגובש. הכלכלי המקומי

מתוחכם , אינטגרטיבי, תחומי-ברור גם כי המטען הרצוי צריך להיות רב. בעבודה היומיומית השראה וכוון

 .ם אנליטיים ויחד עם זה קל ליישום ולהפעלהליכוקפדני ב

 
מנסה המנהל להתאים את המטען הדיסציפלינרי שאתו הוא מגיע , עם איושו של התפקיד, הנוכחיב צמב

הוא יקבל תמיכה מקצועית דרך . ולעצב באמצעותו את קווי הפעולה לעבודתו המקצועית והיישומית

 הרישות וחשיפה לרעיונות ודפוסי פעול, מפגשים, תיווגורמים המפעילים את התכנית באמצעות השתלמ

והוא ידרש , העשרה זו תנתן על בסיס אותו רקע דיסציפלינרי צר שממנו צמח, ברוב המקרים, אולם. דשיםח

 .לעסוק לבד במלאכת האינטגרציה ובעיצוב התכנים ושיטות הפעולה של התחום החדש

 



 

 דעהעבודה המקצועית ועולם הי. של התחום) ועי המעשיקצמניסיון ה ה- Praxis(נוצר הפרקסיס ,  אפואךכ

מחשבתית או -בהעדר הכוונה תיאורטית, על בסיס ניסוי וטעייה, מעוצבים על ידי עיסוק יישומי בשטח

אלה אינם ניזונים בהכרח מן הכלים והידע הפורמלי שהקנו , במקרים רבים. תיאום בין העוסקים בתחום

. מתמודדים םהנוקשה ולא רלוונטי לבעיות שאתן , זה הוא מופשטע דלהם השכלתם הגבוהה בטענה שי

מצב זה אינו פסול ואפילו מייצג תהליך . על ידי אינטואיציה וניסיון אישי, דפוסי פעולתם מעוצבים אם כן

. שיטתי מקביל-הוא עלול להפוך לבעייתי בהעדר גיבוי מחשבתי, אולם. של תחום יישומי" טבעי"התפתחות 

התורה שמנחה אותם היא ו) practitioners(חום אינו מתקדם מעבר לאוסף של אנשי מקצוע הת במצב כזה

בהעדר עולם ידע ומסגרת מקצועית המסמיכים אנשי מקצוע ובהעדר גוף . סכום הפעילות והניסיון שלהם

 .המשכיותו ועתידו של התחום מעורפלים, מגובש של ניסיון מקצועי מעשי

 
ומד מאחוריו והצורך שעו של התחום באמצעות קשירתו לעולם הידע הפורמלי ודסכרים אפוא הצורך במיינ

מיסוד התחום במובן זה ). זית הפעילות המקצועיתח (best practice -בבנייה סיסטמטית של קווים מנחים ל

המסוגלים לספק את התמיכה ) ל"בארץ ובחו(מתייחס לבניית גשרים לגורמים אקדמיים ומקצועיים 

דרך נוספת למסד את התחום היא . יםקדמית המתבקשת כדי לכוון ולעצב את תכניו העיקריהאוהמקצועית 

 .אופציה זו נידונה בהמשך. באמצעות עיגונו בתהליך התכנון

 

 ? אכת תכנון או מלאכת שווקמל
מעמדו של הפיתוח הכלכלי המקומי עדיין רחוק ממעמדם של תפקודים אחרים , לב הנוכחי בהתפתחותובש

ההכרה בו כמקצוע לגיטימי עשויה להיות . ותהתכנון והתרב, כגון החינוך, עירונית או האזוריתבמערכת ה

הדגש בעבודתם ישתנה בהתאם להקשר העירוני והאזורי . נגזרת מהתוכן שיוצרים בו העוסקים בתפקיד

ן נוכיחידה לת, יחידה לפיתוח כלכלי(שבו הם פועלים ובהתאם למנגנון התמיכה עליו הם מופקדים 

 ).'י וכד"מט, חממה, אסטרטגי

 
קצה אחד הוא . על שני קצוות התוחמים את מרחב הפעולה של העיסוק בתחום זהע לם ניתן להצביוא

הוא עוסק בשינוי המציאות הפיזית והדמוגרפית של המשק . הפיתוח הכלכלי המקומי כנגזר מתחום התכנון

העוסק בתחום מנסה לחולל .  כמלאכת שווקהקצה השני של הרצף הוא הפיתוח הכלכלי המקומי. המקומי

לה המקומית באמצעות הגברה ודיפוזיה של מידע על העיר והאזור וניסיון להביא לשינוי כלכשינוי ב

 .בהתנהגותם של פירמות ויחידים

 
יתוח הכלכלי המקומי התכנוני נשען על מסגרת חשיבה ומערכת קבלת החלטות הנגזרת ממודל התכנון פה

בחירה בין חלופות והצעת , ות לפעולהופהצעת חל, הגדרת מטרות ויעדים, איתור הבעיה: ארינייל-הרציונלי

אבל המסגרת , שיטות וטכניקות של ניתוח כלכלי, במהלך תכנוני זה מופעלים גם כלים. תכנית לביצוע

יח מנ הפיתוח הכלכלי המקומי השווקי נשען על מודל התנהגותי שאינו תמיד, לעומתו. נשארת תכנונית

הדגש השווקי עוסק . ל שיקולים כלכליים טהוריםע תמידע מלא והחלטות מבוססו, התנהגות רציונלית

עיצוב אסטרטגיות והפעלתן , זיהויים של פלחי שוק, הגדרת מטרות ויעדים, ברמת המיקרו באיתור בעיות

 .פרסום ממוקד ופניה ישירה לקבוצות יעד, על ידי כלים כגון סקרי עמדות

 



 

בפיתוח " תפקידי שדה"לבין " ידי מטהפקת"מקבילה לחלוקה בין " שווק"לבין " תכנון" בין זו וקהלח

. 'תיאום מדיניות וכד, איסוף מידע, תפקידי המטה עוסקים בהתווית אסטרטגיה כלכלית. הכלכלי המקומי

 לקדם תםרקידום פרוייקטים ותפקידי ביצוע פרטניים שמט, תפקידי שדה כוללים טיפול ביזמים, לעומתם

חידות לפיתוח כלכלי מצביע על פער גדול בין זמן מועט יה מחקר מקיף על תפקודם של. את המשק המקומי

יחסית המוקדש לתפקידי מטה לבין זמן רב המוקדש לתפקידי שדה על ידי מנהלי יחידות לפיתוח כלכלי 

ים מנהלים לתפקידי חסיפער מקביל קיים גם בחשיבות היחסית שמי). 1994, מגמה(ברשויות המקומיות 

 .מטה בהשוואה לתפקידי שדה

 
כת תפקודן של היחידות לתכנון אסטרטגי מעלה תמונה מורכבת הנקשרת לחלוקה התפקודית בין רהע

חידות אלו הוקמו י). Janner-Klausner, 1994) (או בין תפקידי מטה לבין תפקידי שדה(תכנון לשווק 

ומי ולקדם את החשיבה האסטרטגית בקרב מקבלי מקהמלכתחילה במטרה לחזק את המטה בשלטון 

מתקבל הרושם כי החלוקה בין פעילות מטה , על בסיס תאור של מספר מקרי אירוע, אף על פי כן. ותהחלט

לבין פעילות שדה היא פונקציה של רמת היכולת התכנונית של הרשות ושל רמת הפיתוח הכלכלי של 

ם ודימנהל היחידה מוצא את עצמו עסוק בתפקידי ק, כותמונברשויות הנתונות ברמות פיתוח . היישוב

העוסק בקידום הפיתוח הכלכלי המקומי צריך לשאוף להשגת האיזון הנכון בין פעילות , ככלל. פרטניים

 .מטה לבין פעילות שדה בנוגע לנסיבות התכנוניות והכלכליות של הרשות או האזור שבו הוא פועל

 
קבלו הת תשובות ש-100מתוך יותר מ.  מצביע על מגמה דומהב"הר של העוסקים בתחום זה בארקס

לעומת (הרוב הגדול השיבו שמרבית זמנם הוקדש לתפקידי שווק , ממנהלי יחידות עירוניות לפיתוח כלכלי

). Levy, 1990(ותפקידים אלה נחשבים בעיניהם כפעולות החשובות ביותר בקידום המשק המקומי ) תכנון

א פעילות גלויה בעלת הי) או פעילות שדה(וקי של הרצף הוא שפעילות שווק שוההסבר לנטיות בכוון ה

בכך נודעה לה חשיבות פוליטית וראש הרשות עשוי להצביע עליה כעל הישג פוליטי שלו . פרופיל ציבורי גבוה

עידוד יזמים מקומיים וצמצום ממדי , גיוס תקציבים ממשלתיים לעיר, הרחבת בסיס המס של העיר(

צריך לשמור על פרופיל ציבורי גבוה על  ימהעוסק בקידום הפיתוח הכלכלי המקו, בנוסף). 'כד וההאבטל

 .מנת להצדיק את קיומו

 
ות שתחום זה לא נחשב עדיין כפעילות חיונית ומבוססת במערכת העירונית וחסרה בו הגדרת תפקיד יה

 הגדרה מדויקת של התפקיד וקווי דרעבה. על העוסק בפיתוח הכלכלי לצקת בו תוכן על ידי פעילות, ברורה

איש מקצוע הרוצה להבטיח את . יכרת תחלופה גדולה יחסית בקהל העוסקים בתחוםנ, הפעולה העיקריים

, מעצם טבען. פעילות בעלת אופי גלוי המושכת תשומת לב ציבורית, תפקידו חייב להבטיח רף פעילות גבוה

 .פעילות שווק ופעילות שדה משרתות מטרה זו

 
גם בעובדה שהיא אינה מעוגנת ) עילות שדהפ(ניתן אולי להסביר את היקפה של פעילות השווק , ףסובל

, חלופות, מטרות ויעדים: תהליך התכנון הרציונלי הוא בעל תכנים קבועים ונוקשים. בתהליך מובנה ומוגדר

ת לצורך השגת מיעפ-מהווה תהליך התכנון הרציונלי התערבות חד, באופן תיאורטי. 'תכנית פעולה וכד

ובכך הוא ' העלאת ההכנסה המקומית וכד, ה קבועה מראשמרלכגון צמצום האבטלה , מטרה מסוימת

אלא מעצם טבען , הפעילות השווקית ופעילות השדה אינן פועלות במסגרת מובנה, מנגד. ממלא את תפקידו



 

שקיעים פוטנציאליים במוהטיפול ביזמים . פעמית-הן תוספות פרטניות שאינן חותרות להשיג מטרה חד

 .פעמי או במשיכת יזם אחד-ינו מסתיים בהשגת תקציב חדא רהוא תהליך מתמשך ושווק העי

 

 

 

 

 
 ?ם יש מקום לפיתוח הכלכלי המקומי בתהליך התכנוןאה
חוץ מגיבויו בעולם , ת הדרכים להבטיח המשכיות והתפתחות בעתיד של תחום הפיתוח הכלכלי המקומיאח

מתחילה להסתמן , ים בעולםונבמקומות ש. מצעות קישורו לתהליך התכנון הסטטוטוריבא היא, ידע מגובש

. ל תכניות פיתוח מוצעותש) Economic Impact Statement(נטיה לדרוש הגשת תסקיר השפעה כלכלית 

ובה דומה ח). Hopkins et al., 1989(מגמה זו בולטת במיוחד בין הרשויות המקומיות במדינת פלורידה 

 . אינה קיימת במערכת התכנון בארץיןיעד

 
ההכרה בחשיבותו של הגורם , ראשית. ישה דומה בארץ יכולה להועיל מכמה סיבותדרתן לטעון כי ינ

בישרה /) 31א"תמ(תכנית המתאר הארצית לקליטת עליה . הכלכלי הולכת וגוברת בין גורמי התכנון הפיזי

עלולה המגמה , נגדמ. 4היקף במגמה זו-ת רחבותיוזוככל הנראה בעתיד תמשכנה תכניות פי, תפנית זו

תכנון  היר השפעה כלכלית יוצר נדבך ביורוקרטי נוסף בתהליךלהעצר במידה שיוכח כי הצורך בתסק

 .והתסקיר עשוי לשמש מכשיר זמין לנגח אינטרסים חברתיים

 
קיר ההשפעה הכלכלית נחוץ מסיבה עניינית ולפיה הגורמים הציבוריים העוסקים בפיתוח כלכלי מקומי סת

) מכירות(ההכנסה והתפוקה , המוכרחים להיות מודעים להשפעות של תכנית הפיתוח על התעסוק

קל יחסית לאמוד השפעות . מקומיות עשויות להיות ישירות ועקיפות כאחתת השפעות כלכליו. המקומיות

כגון ניתוח (ישירות הנובעות מתכנית הפיתוח והערכות מסוג זה הן תפוקה סטנדרטית בכל מסגרת הערכה 

 . 5)תועלת-עלות

 
קשה יותר . על השפעות עקיפות הנזקפות לההשפעתה המלאה של התכנית נשענת , לם במקרים רביםוא

אבל הם מרכיב חיוני בהערכת ההשפעות הכלכליות , ים כלכליים המבטאים השפעות אלהיללאמוד מכפ

במיוחד " פתוחה"הכלכלה המקומית היא מערכת , בערים ובאזורים קטנים ובינוניים. המקומיות

עקב ' הכנסות מקומיות וכד, שים מקומייםקויל בש) Leakage(המאופיינת על ידי דליפה חזקה החוצה 

את , את הענפים שבהם היא קיימת, היכולת להעריך את ממדי הדליפה, מצב כזה ב.בסיסה הצר

 .היא חיונית לתכנון הפיתוח הכלכלי לעתיד של המקום' האפשרויות לצמצם אותה וכד

 
 טיפוח שכבה של אנשי מקצוע יביחובת הגשתו תח, בד חיוניותו העניינית של תסקיר ההשפעה הכלכליתלמ

תחומי ואינטגרטיבי ואינו -ברור כי הידע הנדרש לתפקיד זה הוא רב. נושא זה במוסמכים ומוכשרים לטפל



 

, חובה סטטוטורית זו תכתיב את התכנים המרכזיים של התחום. זמין בקרב כלכלנים או מתכנני ערים

תבטיח היצע של משרות ותוביל , תחום לעתמריץ את העוסקים בו לפעול לקראת גיבושו של גוף יד

 .מקצוע על מנת לבסס את מעמדו של התחום ולהבטיח את המשכיותו בעתיד ישלהכשרתם של אנ

 
תוכנו או דיון בסוגיית האחריות , ן בכוונתנו לפרט את הנסיבות שבהן יידרש תסקיר השפעות כלכליותיא

אולם בהחלט ניתן להעזר במבנה ). וסד התכנון מיקר, או הגוף המבקר, קרי היזם, הגוף המבצע(לעריכתו 

 ).1992, המשרד לאיכות הסביבה(עומדים מאחורי פעילות מקבילה בתחום הסביבתי  הובשיבה

 
קיימת טענה ולפיה תסקיר ההשפעות הכלכליות מיותר היות שהשוק יסנן את פרוייקטי הפיתוח , סוףבל

שכן שיקולי רווח והפסד של יזם , אם טענה זו תקפהק פאולם ס. ויפלוט פרוייקטים בעלי סיכויים נמוכים

יתכן פרוייקט , במקרה הקיצוני. ציבוריים-תועלת עירוניים-ייקט שונים מאוד משיקולי עלותרופ

הקמת מפעל גדול , לדוגמה. אזורי-אטרקטיבי ליזם משיקולי רווח צרים שאינו משרת את האינטרס העירוני

. עלי מניותיובל  מיומן ולא מקומי יכול להיות פרוייקט רווחי מאודתילבענף מסורתי המעסיק כוח עבודה ב

 all" (כל פיתוח הוא לטובה"הסיסמה לפיה . תרומתו לכלכלה המקומית אינה בהכרח חיובית, אולם

development is good development (ינה תקפה בכל הנסיבותא. 

 

 
 קנות והמלצותסמ
ניצבים ' כד ו)י"מט(מרכזים לטיפוח יזמות , חממות, כנון אסטרטגילת יחידות, הלי יחידות לפיתוח כלכלימנ

עבודתם היומיומית הנה עדות לכך כי הפיתוח הכלכלי . כיום בחזית הפיתוח הכלכלי העירוני והאזורי בארץ

אלא , )עיר אחרת" על חשבון"דהיינו שעידוד הפעילות בעיר אחת נעשה (אפס -סכום-המקומי אינו משחק

פעילותם מתנהלת בלי עורף , ולםא. האת העוגה כולה ולא רק לעסוק בחלוקה מחדש של נתחיל ישניתן להגד

, על אף שכל העוסק בקידום הפיתוח הכלכלי המקומי נשען על מטען דיסציפלינרי משלו. רעיוני-מחשבתי

 םפיצול עולם הידע לתאים דיסציפלינריי. דיסציפלינריות-התחום המתהווה מתאפיין על ידי אינטר

מעוצב תוכנו של התחום על ידי ריבוי , יוםכ. ישוחים מונע את צמיחתו של התחום למקצוע אינטגרטיבק

 .הן היוצקות את תוכנה, הפעילות בשטח ובמקום שפעילויות בשטח תשאבנה מתורה מגובשת

 
הוא יפתח את הצד . יסיון לגשר בין עולם הידע לעולם המעשה ישרת גם את הדיסציפלינות האקדמיותנה

מודלים וכלים שישרתו , ניות ולפיתוח של תיאוריהדייכוון אותן לאוריינטציה של ניתוח מ, היישומי שלהן

עשוי לגבור הביקוש , בעקבותיו. רלוונטי-את קובעי המדיניות ויהדוף טענות בדבר עיסוק במחקר בלתי

 .לביקושר י שם המשחק בעידן של תקצוב העומד ביחס יש-להשכלה גבוהה בדיסציפלינות אלה 

 
יצקו בו תוכן , מדו ולביסוסו של הפיתוח הכלכלי המקומימעושאים העומדים על הפרק שיתרמו לחיזוק נה

 :עשיר וישתפו במלאכה זו את העורף המחשבתי הדיסציפלינרי הקיים הם כמה

 



 

הנשען על הידע הקיים , חוםלתתח חומר עיוני לפמץ משותף של אנשי שטח ואנשי אקדמיה מא •

 ).גאוגרפיה וכלכלה, גיהלוסוציו, עבודה סוציאלית(לינות הראשיות הרלוונטיות ציפסבדי
כלים אלה . יר או לאזורלעתוחם של כלים ומודלים לתכנון ולבנייה של אסטרטגיה כלכלית פי •

רכות מעברו האחד של המתרס לבין -צריכים למלא את החלל הקיים בין שיטות הניתוח תיאוריות

 אנליטיים יםמדובר בפיתוח סדרה של כל. פורמליסטיים בעברו השנים והיהמודלים הקשוח

ניתוח , דיור ומסחר, חיזוי הביקושים לשטחי קרקע, ויישומיים לצורכי חיזוי דמוגרפי ותעסוקתי

הניזונים מרקע ', הערכת השפעות פיסקליות וכד, חישוב מכפילים, אזור/הבסיס הכלכלי של העיר

 .יים וקלים להפעלהידותדתיאורטי מוצק ובה בעת י

, בניית תכנית אסטרטגית, ים ספציפיים כגון הפעלת חממהשאובנקת חומר הדרכה יישומי הפ •

תיירות פנאי , תשתיות פיזיות ופיתוח כלכלי מקומי, פיתוח אזורי מסחר, שיטות מימון הפיתוח

ת להשכלה מוסדו תרומתם של, גימלאים כמשאב כלכלי מקומי. קידום התעשייה המקומית, ונופש

ראה [ניסיון התחלתי בתחום זה כבר נעשה . 'ון וכדינקר מול ה"המע, גבוהה לפיתוח כלכלי מקומי

הרשימה , אולם]. 'וכד) יופיע(פלזנשטיין ואחרים ; 1992, פלזנשטיין ואחרים; 1992, דולב ואחרים

 .היא ארוכה ומגוונת ומתווספים אליה נושאים חדשים כל הזמן

קיומו של גוף ידע . והפצתןם ל התחוש) best practice(ל חזית הפעילות המקצועית מאות שגכוז דורי •

עשוי לשפר תפקודים , המכיר מקרוב מקרים ממשיים ועומד לרשותם של העוסקים בתחום, מעשי

דווקא דוגמאות בודדות הן הקובעות סטנדרטים , שכן. ולהשביח את הרמה המקצועית בו

זה כ עניתן יהיה לסמוך על גוף יד,  ההכרה בתחום כמקצוע תתגבשרכאש, בעתיד. מקצועיים

 .להכתיב את תכניו ואת רמתו המקצועית של התחום

תהליך ב) Economic Impact Statement(גון לובי להפצת רעיון תסקיר ההשפעות הכלכליות אר •

ה של חובת ובעיגונ בשינוי תקנות התכנון והבנייה, בשלב ראשון, אין מדובר. התכנון הסטטוטורי

 היא להחדרת הרעיון במוסדות התכנון ובמשרד נההכוו. הגשת התסקיר בחוק התכנון והבנייה

הפנים ואפשרות לדרוש הכנת תסקיר כאשר השפעותיה הכלכליות של תכנית פיתוח עשויות להיות 

ר בבמקרה כזה מוסד התכנון יפעיל זכות זו בדומה לזכות העומדת לרשותו בד. כבדות משקל

בתי ,  תכניות של אצטדיוניםרובבתחום הסביבתי מופעלת הזכות ע.  השפעות סביבתיותתסקיר

אין סיבה למנוע הרחבתה כך שתכלול גם השפעות כלכליות של תכניות . ב"מפעלים וכיו, חולים

 .לפיתוח שחשיבותן הכלכלית עשויה להיות גורלית למשק המקומי

ר תונים עדכניים ומלאים הם חומנ). on line (כווניםדי נתונים עירוניים ואזוריים ממסמתם של הק •

היום קיים קושי בהשגת נתונים בסיסיים . הגלם המרכזי של העוסקים בפיתוח הכלכלי המקומי

היות שמטרת הפיתוח הכלכלי . מקומיות) מכירות(כגון נתוני הכנסה או תפוקה , ברמה העירונית

גישות למדדים המצביעים על תמורות בנושא זורית הנאהמקומי היא העלאת הרווחה המקומית וה

נגישות לנתונים תשפר את יכולת הניתוח והחיזוי של העוסקים בפיתוח הכלכלי . ביותר תיזה חיונ

 .המקומי ותתרום לביסוסו

ל מנגנוני התמיכה המופעלים במסגרת הפיתוח הכלכלי ש) on-going(קב והערכה מתמידים מע •

ות ברכגון ח, הזמן מספר הערכות של כלים ומסגרות תמיכהו במרוצת שנע, עד כה. המקומי

; 1990, יעולית(קרנות הלוואה לעסקים קטנים , )1990, מגמה; 1988, אליא-בן(עירוניות 

Felsenstein, 1992( ,ממות טכנולוגיות ח)1994, מגמה(יחידות לפיתוח כלכלי , )1994, שחר-בן( ,



 

יניהן קיימת שונות רבה באשר ב). Janner-Klausner, 1994(ויחידות לתכנון אסטרטגי 

כולן מהוות תמונות סטטיות של הכלי או מנגנון , אולם. ת הבדיקה ורמת התחכוםיילמתודולוג

חסר בהן המרכיב של מעקב מתמיד ורצוף אחר הפעילויות השונות . התמיכה בתקופה מסוימת

שויה ע) ex-post(שה ה לאחר מעכההער, היות שתנאי השטח משתנים כל הזמן. הנעשות בשטח

הערכה ובקרה מתמידות בשימוש במתודולוגיה . ות עודטילהצביע על מגמות שאינן רלוונ

עשויות לשפר את אמינותו ואת תדמיתו של התחום , סטנדרטית הניזונה מדווחי שטח מתמידים

 .ושל העוסקים בו ולתרום להמשכיותו
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 1994ירושלים , רהם דורוןאב

 
 קידום הפיתוח הכלכלי המקומי: יר כיזםהע
 .1994ירושלים , יאל פלזנשטייןדנ

 
 ממד השלטון המקומי: תוח מרכזי תעשיה ותעסוקהפי
 .1994ם ליירוש, ן רזין ואנה חזןער

 

                                                 
 12;  יחידות לפיתוח כלכלי-30במועצות מקומיות ובמועצות אזוריות יותר מ,  נוסדו בערים1990הערכה היא שמאז  ה1

 חממות 4כולל ( מרכזים לטיפוח יזמות 19;  חממות טכנולוגיות28; קומיותהמת לתכנון אסטרטגי ברשויות ויחיד
בחלקם (בהנחה כי כל מנגנון כזה יוצר לפחות משרה מקצועית אחת .  חממות עסקיות-5ו) י"עסקיות במסגרת המט

י לכלהעוסקות בקידום הפיתוח הכ קל לראות את היקף יצירתן של משרות חדשות, )מדובר בשתי משרות או יותר
 .1990מאז , ברמה המקומית

 
 :ערכה זו מבוססת על הנתונים וההנחות כדלהלן ה2

 ).1994, שחר-בן( חממות 28 מיליון שקל עבור 59ציב כולל של תק; מות טכנולוגיותחמ
 

התקציב הכולל ,  הסוכנותבתלמרכזים שבהם מעור. יון שקלל מי12ציב כולל של תק; )י"מט(כזי טיפוח יזמות מר
). י"המספר כולל עלות של הפעלת ארבע חממות עסקיות במסגרת המט(י " מט10 מיליון שקל עבור -6.25מוערך בכ

 . מיליון שקל-5.75תקציבם מוערך בכ, ) מרכזים7 -בלי הסוכנות (וינט 'המרכזים המופעלים על ידי הג
 

 ).י"לא כולל החממות שעל יד המט( חממות עצמאיות 5עבור ל  מיליון שק-1.5ציב מוערך בכתק; מות עסקיותחמ
 
 ).1994, מגמה (1993בשנת ,  יחידות30 מיליון שקל עבור 7.5ציב כולל של תק; ידות לפיתוח כלכלייח
 
 .1993בשנת ,  יחידות20 מיליון שקל עבור 3.6ציב כולל של תק; ידות לתכנון אסטרטגייח
 

משרד המסחר , 1994הצעת התקציב לשנת הכספים  (1993יליון שקל בשנת  מ4.2ציב כולל של תק; קט החונכותיופר
 ).1993ירושלים , ב"חוברת כ, והתעשייה

 
. 'בני מיעוטים וכד, נשים, כגון מובטלים, קבוצות ייחודיות-קוד הטיפול בתתמי; וע ליזמות לאוכלוסיות מיוחדותסי

 .יון שקלל מי-1.5תקציב מוערך בכ
 



 

                                                                                                                                            
מתוך זה התחייבות ( מיליון שקל 350ן ערבויות מדינה בשווי של קר; ערבויות לעסקים קטנים/נות הלוואותקר

 . מיליון שקל-70קרנות שונות של הסוכנות היהודית מוערכות בכ).  אחוזים-40ממשלתית ל
 

 ).ירותתיל תשתיות לכולל חממות תיירות אבל לא כול( מיליון שקל -1.1רכה של כהע; ותות תיירותעמ
 
מתוך זה כשני שלישים הם מהקרן ,  מיליון שקל-509 כל ההשקעה הציבורית בפיתוח כלכלי מקומי מסתכמת בךס

 .הממשלתית לעידוד עסקים קטנים
 
ל עם ההשקעה הציבורית באמצעות המדיניות הלאומית של החוק לעידוד "תן להשוות את ממדי התמיכה הנינ

 עבור שני סעיפים אלה 1993התקציב הציבורי לשנת . פ"וחוק המו) בויות מדינהערהטבות מס ו ,מענקים(השקעות הון 
, ב"חוברת כ, משרד המסחר והתעשייה, 1994הצעת התקציב לשנת הכספים ( מיליארד שקל 1.19בלבד עמד על 

 ).1993ירושלים 
 
 
א"כגון תמ(ניכרת התייחסות רבה יותר להיבט הכלכלי בתכניות שהן ביסודן תכניות פיזיות סטטוטוריות , אחרונה ל3

 -כגון תכנית אב לישראל בשנות האלפיים (ות הבאות מבית מדרשם של המתכננים הפיזיים ולתכניות אסטרטגי/) 31
מקביל ניכרת גם התעניינות גוברת במרכיבים ב/). 3מ"תמ,  או התיכון לתכנית מתאר למחוז המרכז2020ישראל 

ל הרשות לתכנון ש 1995-2000תכנית אב שנתית למשק , ראה לדוגמה(כלכליות -אזוריים בתכניות מקרו/המקומיים
 ).לאומי וכלכלי במשרד הכלכלה והתכנון

ניצני מגמה זו כבר רואים בתסקיר השפעה על הסביבה ). 6' כביש מס(כביש חוצה ישראל ל וגמה טובה היא תכנונו ש ד4
 . של הכביש ובו התייחסות למשמעות הכלכלית של ההשפעות הסביבתיות13שהוזמן עבור קטע 

המצב " (אמצב האילול" המנתח לקבוע בצורה אמינה ומשכנעת את לתוטיב ההערכה נגזר מיכ, פילו במקרה זה א5
נושא זה מהווה אחד המוקשים העיקריים בהערכת פרוייקטים ). האלטרנטיבי שבו פרוייקט הפיתוח לא היה מתבצע

 ).דיון בסוגיה זו לFelsenstein and Persky, 1994ראה (


