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  תקציר מנהלי�

קהילתי מצד אנשי �מטרת עבודה זו היא לספק את המצע הרעיוני והמעשי לעיסוק בפיתוח כלכלי

קהילתיי� בכלי החשיבה והביצוע / לצייד עובדי� סוציאליי�ה באהעבודה. רותי הרווחהשי

העבודה דנה . כלי� אלה ישלימו את עיסוק� המסורתי ברווחת הפרט. הרלוונטיי� בתחו� זה

  .תוח הכלכלי המקומי והנדונות בפרקי� הנפרדי�יבשאלות העיקריות המנחות את הפ

הא� קיימת כלכלה '  ו'מהו הפיתוח הכלכלי המקומי'של ת  ד� בשאלות הבסיסיוהפרק השני

שכונה מהווה יחידה רלוונטית לטיפול ה/הוא מציג את הטענה שהקהילה?' מקומית/קהילתית

לאור העובדה שמצוקות . בנושאי� של רווחה כלכלית אפילו במדינה קטנה וריכוזית כמו ישראל

סיס הפונקציונלי לפעולת המטפל משמש הב, מרחביי�' כיסי�'חברתיות שונות נוטות להתרכז ב

זירה טריטוריאלית זו , בכל הקשור בהתארגנות למטרות קידו� כלכלי. ג� כבסיס טריטוריאלי

הפרק מפרט את השחקני� הכלכליי� הראשיי� של הקהילה . מהווה יתרו� יחסי שראוי לנצלו

 המתבצעות על יד� את הפעולות הכלכליות העיקריות, )יצרני� ומספקי שירותי�, משקי בית(

, אמו�(ואת החשיבות של יחסי שוק ויחסי� בלתי כלכליי� )  אד�חצריכה ואספקת כו, ייצור(

  .בקידו� החוס� הכלכלי הקהילתי) 'הדדיות וכד

במה יכולי� לתרו� אנשי שירותי הרווחה לקידו� הכלכלה 'מטפל בשאלה הפרק השלישי 

רבות� של עובדי� סוציאליי� קהילתיי� הפרק פורש את המצע הרעיוני למעו. ?'הקהילתית

כי הטיפול ברווחה הכלכלית של הפרט או של משק , מוצגת הטענה. בקידו� הכלכלה הקהילתית

ניכרת פריחה רבה , בנוס".  מהווה המש( ישיר לתפקיד� המסורתי של שירותי הרווחה,בית

�ות הקהילתיתבשני� האחרונות בתחו� זה ובמיוחד במעורבות� של עובדי רווחה בהתעצמ

הפרק מזהה את המרכיבי� העיקריי� בתרומה הסגולית של שירותי . כלכלית בארצות מתפתחות

יכולת תיוו( בי� גורמי� שוני� ויכולת הפעלה , הרווחה לקידו� הכלכלי בתחומי� של ידע מקומי

ש לה� י, למרות ששירותי הרווחה ה� בדר( כלל נטולי תקציבי פיתוח ומינו". של קבוצות ויחידי�

במיוחד ע� המגזר העסקי (יתרו� יחסי בהפעלה ובהתארגנות קהילתית בממשק ע� גורמי חו� 

כלכלית בתחו� הפיתוח �ההפעלה הקהילתית, כפי שמדגיש הפרק). המקומי והמגזר הוולונטרי

הפרק ג� . מעו" ויכולת התארגנות, א( היא דורשת חזו�, הכלכלי אינה דורשת משאבי הו� גדולי�

  . פני ציפיות מופרזות לגבי יכולת הפיתוח הקהילתי לשנות סדרי עול� מקומיי�מזהיר מ

ביחס בעול�  מוצגת סקירה תמציתית של הניסיו� המצטבר במקומות אחרי� בפרק הרביעי

הפרק ד� . בתחו�) best practice(קהילתי וחזית הפרקטיקה �ליוזמות ציבוריות לפיתוח הכלכלי

 בסוגי היוזמות ,מקומיי� לצור( הפיתוח הכלכלי הקהילתיבשאלת זיהוי ומינו" משאבי� 

הציבוריות המתאימי� לקבוצות אוכלוסייה חלשות ובדר( לרתו� את המגזר העסקי ואת 

פעילות ההפרק מדגיש את החשיבות של . מקומי לפיתוח הכלכלי הקהילתי�הסקטור הוולונטרי

טיפול� בקבוצות חלשות המותאמת בהיק" ובתחכו� ליכולות של העובדי� הקהילתיי� ב

הדוגמאות מעול� הפרקטיקה הנדונות ). 'מוגבלי� וכד, הוריות�משפחות חד, מובטלי�(בקהילה 

לכ� .  משקפות כל אחת תחו� פעילות עיקרי של העובד הקהילתי בשדה הפיתוח הכלכליבהרחבה

 Local Exchange Trading( קהילתיותחליפי� �רכות סחרמעהסקירה כוללת דיו� בהקמת 

Systems-LETS( ,מיכה בעסקי� הת,  לצורכי הקהילהאחריות עסקית ורתימת הסקטור העסקי

מותאמי� ליתרונות תחומי� אלה . קידו� התעסוקה העצמיתכ�  ועידוד עסקי� זעירי� וקטני�

ייצוג , קהילתית�תיוו( והתערבות פני�, היחסיי� הגלומי� בעובד הקהילתי ומזוהי� כהתארגנות

  .ו� והפעלת� של משאבי� קהילתיי� מקומיי� בלתי מנוצלי�הקהילה כלפי ח
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 אלה מופנות להנהלת משרד הרווחה.  עוסק בהמלצות העולות מהעבודהפרק הסיכו�

למנהלי מחלקות , ולראשי הרשויות המקומיות –' מוביל' כמשרד חברתי – והשירותי� החברתיי�

  . הרווחה ולעובדי� הקהילתיי� שבתוכ�

  :וחה והשירותי� החברתיי�הרוההמלצות למשרד 

קהילתי �תחומית הרואה בפיתוח הכלכלי�ארגונית ובי�� בי�קהילתית*גיבוש תפיסה כלכלית .1

דבר זה יתבטא על ידי  .עיסוק לגיטימי וחיוני במסגרת התפקידי� של השירות הקהילתי

� מוצע כי .כלכלית�מגזרי להשקעה קהילתית�פיתוח ידע לקראת גיבוש מודל אינטגרטיבי בי

במסגרת הקמת קרנות הו� , יוביל מהל( של קביעת קריטריוני השקעה חברתיי� המשרד 

על ידי הסקטור , )Community Development Venture Capital - CDVC(סיכו� לפיתוח כלכלי 

  .הפרטי הוולונטרי

שתהווה כתובת לקביעת אמות קהילתי *יצירת מנהיגות מקצועית בתחו� הפיתוח הכלכלי .2

  .קהילתי�עיות לתכני� ולפרקטיקה של העיסוק בפיתוח כלכלימידה מקצו

 שירחיב את התפקיד הקיי� של רכז פיתוח כלכלי*יצירת תפקיד של עובד סוציאלי קהילתי .3

  . שבאופ� טבעי עוסק רובו ככולו בנושא התעסוקתי, אד��וחכ

רה המט. של השרות לעבודה בקהילה לתחו� העירוני' מעברי�'העתקת המודל של תוכנית  .4

חברתיות ותשתית ההו� הקיימת בשכונות עניות ובקרב קהילות של ההיא רתימת הרשתות 

  .למטרת יצירת הזדמנויות עסקיות ותעסוקתיות למעוטי יכולת, עולי�

תחומיי� למטרת הקידו� *משרדיי� ובי*בי) הקמת פורו�(פיתוח שיתופי פעולה  .5

הקיי� שאינו מיטיב ע� ) פוליטיה(יעקו" את הפיצול המוסדי  צעד זה. כלכלי*הקהילתי

  . האוכלוסיות הנזקקות ויעודד איגו� משאבי�

  

  :מקומיותהההמלצות לראשי הרשויות 

  .  להתארגנויות מקומיותמת העדפות במכרזי� ציבוריי�  . 1

  . לפעילות כלכלית ביוזמה  קהילתית) מבני�, שטחי� (הקצאת נכסי� עירוניי�  . 2

', אני קונה בשכונה'קמפיי� ,  באמצעות אירועי� כגו�המקומיי�הביקושי�  תמיכה בהגברת  . 3

  .  '� קהילתיי� וכדייריד

  בתחו� התשתית העירונית המונעי� מקבוצות חלשות הזדמנויות התערבות בהורדת חסמי� .4

מת� אישורי� לשימוש , כלכליות שוות כגו� מת� העדפות במכרזי� להתארגנויות מקומיות

  .' ת יוזמות עסקיות מקומיות של קבוצות מיעוטי יכולת וכדבמתקני� עירוניי� למטרו

  

  :ההמלצות למנהלי מחלקות הרווחה

 קידו� הלכידות : כגו� ,כלכליות ופוליטיות, מיפוי קפדני של יכולות קהילתיות חברתיות  .  1

', זיהו של מנהיגי� וכד, יכולת התארגנות, תשתית ההו� החברתי הקיימת, הקהילתית

 �  .    לבסס את הפעילות הפרטנית של עידוד יזמי� ועסקי� קטני�שעליה� נית

) מוחשי�אבל בלתי (מרכזיהמהווה חס� ) employability(' מסוגלות תעסוקתית'הכנה ל  . 2

  .  בדר( להשתלבות של קבוצות מיעוטי�  בשוק העבודה

: כגו�קיו� �קהילתי בר� על מנת להבטיח פיתוח כלכלייזמית*טיפוח מנהיגות קהילתית  .3

  .הקמת מועדו� יזמי�
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    :ההמלצות לעובדי� הקהילתיי�

שאינ� דורשות משאבי� גדולי� מינו� כלכליות אלטרנטיביות *להתמקד בפיתוח פעולות  . 1

הקמת בנק , חליפי��אבל דורשות יוזמה ויצירתיות כגו� פיתוח מערכת קהילתית של סחר

ארגו� חוגי לווי� לצור( גיוס אשראי על , הקהילתי' בנק הזמ�'תפעולו של , שירותי� קהילתי

  .  בסיס ערבות הדדית

קהילתי אפקטיבי כאשר �  הפיתוח הכלכלי:להתמקד בפעולות המשלימות מהלכי� קיימי�  . 2

  ).'הכשרות וכד, כגו� קרנות (הוא נשע� על תשתית תמיכה קיימת 

שור לנגישות  חלק מתהלי( ההעצמה הקהילתית ק: הקמת מאגר קהילתי*ריכוז מידע   . 3

הטבות ל, קהילה�הזדמנויות כלכליות מוטותל,  למידע זמי� ואמי� בתחומי היוזמה העסקית

  . 'תמיכות ייעודיות וכדלו
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  מבוא . 1

בעשור האחרו� עובדי� קהילתיי� ועובדי� סוציאליי� מוצאי� את עצמ� עוסקי� יותר ויותר 

. אחראי� לכ( שינויי� רבי� במשק. בתחומי החפיפה שבי� הפיתוח הקהילתי והפיתוח הכלכלי

פערי ההכנסה והרווחה הנוצרי� בעקבות צמיחת המשק הלאומי מונעי� מאוכלוסיות רבות 

בשכונות וברובעי� עירוניי� או , אוכלוסיות אלו ברוב� גרות בקהילות. ליהנות מפירות השגשוג

אוכלוסיות אלה . בכ( נוצר בסיס טריטוריאלי לפערי הרווחה המתהווי�. ביישובי� כפריי�

, הוריות�משפחות חד, עולי� חדשי�: מגזרי� בחברה הישראלית�מורכבות מקשת רחבה של תת

  . 'בעלי מוגבלויות פיזיות וכד, בדואי� וערבי�, חרדי�

נדרשי� לתגבר את חוסנ� האישי , ובמיוחד העובדי� הקהילתיי�, עובדי חברה ורווחה

ה� נטולי כלי� מקצועיי� מתאימי� לתפקיד , ובאול� לר, והקהילתי של חברי אוכלוסיות אלה

לעיתי� ה� עומדי� בפני שוקת שבורה בבוא� לטפל בבעיות רווחה שביסוד� דורשות ראייה . זה

זירת , משקיי� של ביזור ונסיגה בפעילות השלטו� המרכזי� תהליכי� כללתתוצא, בנוס". 'כלכלית'

. יותר' מקומית' הולכת ונעשית , יכולתבתמיכה ובהעצמה של קבוצות מעוטות, הפעולה בטיפול

, הרשות המקומית יורשת רבי� מ� הסמכויות ומרחבי הפעולה שהיו בעבר נחלת השלטו� המרכזי

השילוב של פערי רווחה מבניי� ונסיגת השלטו� המרכזי יוצר . לעיתי� ללא גיבוי תקציבי הול�

  . הדורש פתרו� ברמה המקומית והקהילתית�וואקו

�משקיי� ולחוסר שווי המשקל שה� �רווחה נדרשי� לתת מענה לתהליכי� כללעובדי ה, לכ

מוב� שהבעיות . כחלק מטיפול� באוכלוסיות חלשות ובקהילות בעלות צרכי� ייחודיי�, יוצרי�

 חלוקההופיעו בהקשר של ה� אול� אז , של פערי� בי� קבוצות אוכלוסיה היו קיימות ג� בעבר

שלטו� מרכזי ריכוזי ומתערב וסולידריות חברתית רחבה , ליתשוויונית יותר של הרווחה הכלכ

המטפלי� בקבוצות חלשות אינ� יכולי� להרשות לעצמ� לעסוק , במציאות של היו�. יותר

  .בטיפול בקצות הפערי� בחברה מבלי להבי� את הקרחו� כולו

קהילתי�מטרת עבודה זו היא לספק את המצע הרעיוני והמעשי לעיסוק בפיתוח הכלכלי
1
 

קהילתיי� בכלי החשיבה /חיבור זה בא לצייד עובדי� סוציאליי�. מצד אנשי שירותי הרווחה

ג� . כלי� אלה ישלימו את עיסוק� המסורתי ברווחת הפרט. והביצוע הרלוונטיי� בתחו� זה

קהילתי תופס �ההתעניינות בתפקיד של העובד הסוציאלי בקידו� כלכלי, במישור הבינלאומי

מקצועיי� שהופיעו �ו� כפי שהדבר בא לידי ביטוי בטקסטי� הייעודיי�תאוצה בעשור האחר

)Midgley 1995; Gutierrez, Parsons and Cox 1998 ( ובמדורי� המיוחדי� שהוקדשו לנושא בכתבי

   ).Journal of Community Practice 1998; International Social Work 1996(עת הבינלאומיי� 

הא� קיימת כלכלה 'ו'? קהילתי �מהו הפיתוח הכלכלי'סיסיות   ד� בשאלות הבהפרק השני

שכונה מהווה יחידה רלוונטית לטיפול ה/הוא מציג את הטענה שהקהילה?' מקומית/קהילתית

לאור העובדה שמצוקות . בנושאי� של רווחה כלכלית אפילו במדינה קטנה וריכוזית כמו ישראל

הבסיס הפונקציונלי לפעולת המטפל משמש , י�מרחבי' כיסי�'חברתיות שונות נוטות להתרכז ב

זירה טריטוריאלית זו , בכל הקשור בהתארגנות למטרות קידו� כלכלי. ג� כבסיס טריטוריאלי

הפרק מפרט את השחקני� הכלכליי� הראשיי� של הקהילה . מהווה יתרו� יחסי שראוי לנצלו

יקריות המתבצעות על יד� את הפעולות הכלכליות הע, )יצרני� ומספקי שירותי�, משקי בית(

, אמו�(ואת החשיבות של יחסי שוק ויחסי� בלתי כלכליי� )  אד�חצריכה ואספקת כו, ייצור(

  . בקידו� החוס� הכלכלי הקהילתי) 'הדדיות וכד

                                                      
למרות . נפרדי�כשמות ) neighborhood(' שכונה'ו) community(' קהילה'השימוש כא� הוא במונחי�    1

מתייחסת לקשר טריטוריאלי ללא יחסי� ' שכונה'מבטאת יחסי� חברתיי� ללא קשר מיוחד לטריטוריה ו'  קהילה'ש

  .יחידות אלה חופפות, לעיתי� קרובות ובמיוחד במקרה של אוכלוסיות חלשות וייחודיות, חברתיי�
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במה יכולי� לתרו� אנשי שירותי הרווחה ':  נעשה ניסיו� לספק מענה לשאלהבפרק השלישי

פורש את המצע הרעיוני למעורבות� של עובדי� סוציאליי� הפרק . ?'לקידו� הכלכלה הקהילתית

כי הטיפול ברווחה הכלכלית של הפרט או , מוצגת הטענה. קהילתיי� בקידו� הכלכלה הקהילתית

ניכרת פריחה , בנוס". של משק בית מהווה המש( ישיר לתפקיד� המסורתי של שירותי הרווחה

�ת� של עובדי רווחה בהעצמה הקהילתיתרבה בשני� האחרונות בתחו� זה ובמיוחד במעורבו

הפרק מזהה את המרכיבי� העיקריי� בתרומה הסגולית של שירותי . כלכלית בארצות מתפתחות

יכולת תיוו( בי� גורמי� שוני� ויכולת הפעלה , הרווחה לקידו� הכלכלי בתחומי� של ידע מקומי

יש לה� , תקציבי פיתוח ומינו"למרות ששירותי הרווחה ה� בדר( כלל נטולי . של קבוצות ויחידי�

במיוחד ע� המגזר העסקי (יתרו� יחסי בהפעלה ובהתארגנות קהילתית בממשק ע� גורמי חו� 

כלכלית בתחו� הפיתוח �ההפעלה הקהילתית, כפי שמדגיש הפרק). המקומי והמגזר הוולונטרי

הפרק ג� . רגנותמעו" ויכולת התא, א( היא דורשת חזו�, הכלכלי אינה דורשת משאבי הו� גדולי�

  .פני ציפיות מופרזות לגבי יכולת הפיתוח הקהילתי לשנות סדרי עול� מקומיי�ממזהיר 

ביחס בעול�  מוצגת סקירה תמציתית של הניסיו� המצטבר במקומות אחרי� בפרק הרביעי

  :הפרק ד� בשאלות הבאות. קהילתי�ליוזמות ציבוריות לפיתוח הכלכלי

  ?מקומיי� לצור( הפיתוח הכלכלי הקהילתיאי( נית� לזהות ולמנ" משאבי�  •

מה� ? מה� סוגי היוזמות הציבוריות המתאימי� לקבוצות אוכלוסייה חלשות •

 ?תוצאותיה� ועד כמה ה� יעילי� בהשגת יעדיה�

מקומי לפיתוח הכלכלי �אי( רותמי� את המגזר העסקי ואת הסקטור הוולונטרי •

 ?הקהילתי

ור הזדמנויות כלכליות עבור אוכלוסיות חלשות הדגש העיקרי בפרק מוש� על הניסיו� ליצ

וזיהוי דוגמאות מוצלחות של חזית ) 'מוגבלי� וכד, הוריות�משפחות חד, מובטלי�(בקהילה 

הפרק מדגיש את היתרו� היחסי של העובד הקהילתי בהפעלה ). best practice(הפרקטיקה 

 ליצור כדי, מנוצלי��בלתיזיהוי של משאבי� קהילתיי� בתיוו( וייצוג קהילתי וב, קהילתית

לכ� תמצית של .  מותאמות ליתרונות סגוליי� אלהbest practiceהדוגמאות של . העצמה קהילתית

בקשת רחבה של תחומי פיתוח הכוללת יצירת תעסוקה באמצעות מוצגת הממצאי� העיקריי� 

ס ערבות  אשראי לעסקי� זעירי� על בסי:כלי מימו� חדשניי�  כגו�, תמיכות לעסקי� קטני�

החליפי� הקהילתי ושיתופי הפעולה ע� �עידוד סחר, העצמית�תוכניות לקידו� התעסוקה, הדדית

  .הסקטור העסקי והוולונטרי המקומי

.  מציג את העקרונות ואת קווי הפעולה העיקריי� העולי� מהעבודההפרק החמישי, לבסו"

 ירותי� החברתיי� והשאלה מנוסחי� במטרה להנחות את הדרג המקצועי במשרד הרווחה

קווי פעולה אלה מתייחסי� . ולקבוע מעמד ייחודי למשרד במסגרת התוכניות הציבוריות

. למסקנות הנורמטיביות המתבקשות מהידע הנצבר ה� באר� וה� במקומות אחרי� בעול�

הכנת עובדי� קהילתיי� בתחו� (המסקנות מתייחסות להיבט ההכשרתי בשירותי הרווחה 

שיתו" פעולה של משרד הרווחה והשירותי� החברתיי� ע� (להיבט המוסדי , )קהילתי�הכלכלי

הצעות לתוכניות חדשניות (ולהיבט התוכני ) משרדי ממשלה וגופי� ציבוריי� בתחומי� משיקי�

  ).קהילתי�לקידו� הפיתוח הכלכלי
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  חברתית* הזירה לפעולה כלכלית–הקהילה  .2

קהילתית כזירה לפיתוח כלכלי /רמה המקומיתבמדינות שונות בעול� קיימת התעניינות רבה ב

 ;Johnson et al. 2006(ובמיוחד כזירה מתאימה ליצירת הזדמנויות כלכליות לאוכלוסיות חלשות 

Teitz 1989 .(כע� הת �ווצותה של מדינת הרווחה במקומות רבי� בעול� והתפתחות חוסר האמו

 הפרטי לטפל באבטלה כרונית ה� ביכולת של המדיניות הציבורית וה� בכושרו של הסקטור

, ציבוריי� וולונטריי� לקבוצה אקלקטית של גישות, פוני� גופי� ממשלתיי�, ומלכודת העוני

' הפיתוח הכלכלי הקהילתי'אסטרטגיות וטכניקות שביחד מהווי� את ארגז הכלי� של 

)Boothroyd and Davis 1993.(
2

כלית של  מטרת העל של הפיתוח הכלכלי הקהילתי היא העצמה כל

הקהילה באמצעות יצירת תעסוקה ויצירת נכסי� קהילתיי� שיובילו לחיזוק המרק� החברתי 

  .הקהילתי

  :שכונתי מאופיי� על ידי/הפיתוח הכלכלי הקהילתי

הזהות הטריטוריאלית ;  פיתוח כלכלי על בסיס קהילתי או שכונתי:יעדי הפיתוח •

  . או הקבוצתית מגדירה את מושא יעדי הפיתוח

' שורשי העשב' התארגנות של ח פיתוח כלכלי שיוזמתו באה מכו: הפיתוחיוזמי •

)grassroots (תושבי� מקומיי� או עמותה מקומית �במקרה זה מניעי הפיתוח . כגו

פיתוח זה הוא סכו� .  החוק או מעוגני� במסגרת מדיניותחאינ� באי� מכו

  . שכונה נתונה/היוזמות המוצעות לגבי קהילה

הוק של גורמי� �פיתוח מתבצע על ידי יצירת קואליציות אד ה:מבצעי הפיתוח •

גורמי� עסקיי� , ממשלתיי��גופי� וולונטריי� וחו�, כגו� עמותות, מקומיי�

  . שעשויה להתפרק לאחר ביצוע הפיתוח,  וגורמי� ממשלתיי�

  ?הא� קיימת כלכלה קהילתית  2.1

, המאקרו�עבור כלכלני. ב� מאליוחברתית אינה דבר המו�הקהילה כזירה טבעית לפעילות כלכלית

ערי� ושכונות אינ� בעלות משמעות כלכלית אלא א� כ� ה� , לאומיות כגו� אזורי��יחידות תת

עצ� ההתקבצות של ). כגו� שווקי עבודה או שווקי דיור(מהוות שווקי� כלכליי� ייחודיי� 

. כיחידה כלכליתאוכלוסייה ופעילות כלכלית בטריטוריה נתונה אינו תנאי מספיק לתפקוד 

בתנאי� אלה . דעה זו מקבלת משנה תוק" בעיד� של גלובליזציה ותקשורת חובקת עול�, לכאורה

ערי� וקהילות שלמות נקבע על ידי כוחות כלכליי� רחוקי� הנמצאי� , עתיד� הכלכלי של אזורי�

  .מעבר לגבולותיה הלאומיי�

שכונות מהוות טריטוריות שבה� בעלי דעה זו מכירי� בכ( שיחידות מרחביות כגו� ערי� ו

�תת, ה� ג� ערי� לעובדה שקיי� קשר הדוק בי� בעיות של אבטלה. מתקיימי� יחסי� חברתיי�

 של יחסי� חברתיי� תקיני� �תעסוקה ועוני לבי� התפשטות� של בעיות חברתיות והיעדרות

תמיד ' מקומות'טענת� העיקרית היא שההשקעה הציבורית ב, אול�). 'פשע וכד, בדידות, ניכור(

זאת בשל האופי הקבוע של , שגרי� באות� מקומות' באנשי�'תהיה נחותה ביחס להשקעה 

יחידות טריטוריאליות כגו� ערי� ושכונות שאינו מסוגל להשתנות בהתא� לתחרות ממקומות 

                                                      
גישה זו מקיפה יותר מאשר . רי הקהילהמתייחס להעלאת הרווחה של כלל חב' פיתוח כלכלי קהילתי'המושג   2

הפיתוח הכלכלי . המתמקדת בהעלאת רווחת הפרט בתו( הקהילה' הפיתוח הכלכלי בקהילה'הגישה הפרטנית של 

' פיתוח'גישת ה, 1; שכונה/הקהילתי טומ� בחובו שלוש גישות שונות להעצמת הרווחה הכלכלית של הקהילה

המבליטה ' כלכלית'הגישה ה, 2; קהילה/בשכונה' תנאי המחיה וכד, וקההמדגישה את השינוי האיכותי בסוגי התעס

' קהילתית'הגישה ה, �3את השינוי הנדרש בתמהיל ובהיק" הפעילות הכלכלית בקהילה ללא התחשבות באיכותו ו

 . המתמקדת בסוג ובאיכות  הקשרי� הנרקמי� בקהילה
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אנשי� ה� ניידי� וכישוריה� . ההשקעה באנשי� נתפסת כגמישה יותר, לעומת זאת. אחרי�

  . ההשקעה בה� אינה מקובעת במבני� ובתשתיות. י ולהשבחהניתני� לשינו

כלכלה קיימת נכונות רבה יותר להכיר לפחות בערי� גדולות כבעלות �בגישת המיקרו

 המשתוות לסדרי גודל של דפוסי הסחר ,זאת לאור דפוסי הסחר שה� מנהלות. משמעות כלכלית

' עצמאיות'והעובדה שה� , י� אלההיתרונות לגודל ולתשואה הגלומי� בער, של מדינות קטנות

שכונות וקהילות מאופיינות , לעומת�). Bogart 1998(הדיור והמימו� הציבורי , בתחומי התעסוקה

תלות פיסקאלית בעיר הגדולה ותפיסת� כיחידות שתפקיד� הכלכלי הוא , על ידי חסרונות הגודל

  . בלבד' מרחבי מגורי�'כ

קהילה גורסת שטיפוח הכלכלה /ית של השכונהטענה נוספת השוללת את המשמעות הכלכל

. עירוני�אפס מההיבט הכלל�סכו��הקהילתית אינה מניבה תועלת כלכלית היות ומדובר במשחק

 ותתפתח א�. קהילות אחרות' על חשבו�'הניסיו� לעודד קהילה אחת תמיד יבוא , לפי טענה זו

יא הדבר להתנהגות כלכלית יב, פרויקטי� ומשאבי�, תחרות בי� קהילות כדי למשו( השקעות

  ).Buss 1999(אופטימלית ולבזבוז משאבי� �תת

? שכונתית/להצדיק את קידומה של כלכלה קהילתית, הא� נית� א� כ�, לאור ביקורת זו

נגד רבות וכבדות משקל המצדיקות את קיומה של �לדעתנו התשובה היא חיובית לאור טענות

  . הכלכלה הקהילתית ותפקודה

שכונה מהווה זירת הפעולה  למספר / מתבססת על העובדה שהקהילהההטענה הראשונ

 �  ):Teitz 1989(פעולות כלכליות כדלהל

קהילות ורובעי� מקני� אופי ייחודי , שכונות: של שירותי� ומוצרי�ייצור  •

לחלקי� שוני� של העיר המאופייני� על ידי הפעילות הכלכלית המתקיימת בה� 

יחידות אלה מהוות מובלעות ).  ורובעי האופנה למיניה�'יינה טאוו�'צ'כגו� רובעי ה(

פעילות ייצור המתקיימת בתו( . טריטוריאליות בעלות יחסי� חברתיי� ייחודיי�

  .רובע יוצרת קשרי� ג� ע� גורמי� מחוצה לה/השכונה

 המקומית וה� על ידי אנשי� השל שירותי� ומוצרי� ה� על ידי האוכלוסייצריכה  •

  .הבאי� מבחו�

. שכונה ומחוצה לה/ למטרות תעסוקה בתו( קהילה אד�חלהיצע של כומוקד  •

, בדר( זו. תפקיד זה הינו אולי הפעילות הכלכלית המרכזית המתקיימת בקהילה

ערכיה , תרבות הקהילה(בה ' מיוצר' העבודה החמוטבע אופי הקהילה בכו

פיע על אופי זה נישא על ידי העובד לאור( חיי העבודה שלו ומש). והנורמות שלה

  .פריונו ויעילותו בשוק העבודה

הקהילה כבעלת משמעות כלכלית מדגישה את / המצדדת בתפיסת השכונה נוספתטענה

 �, בעלת מאפייני� חברתיי� ייחודיי� כגו� תרבות משותפת' נישה'תפקידה של הקהילה כמעי

על החסרונות מוחשיות אלה מחפות �תכונות בלתי. 'הדדיות וכד, קשרי� משפחתיי�, יחסי שכנות

קיימות עדויות מחקריות רבות שלגורמי� איכותניי� . קהילה מבחינת גודלה והיקפה/של השכונה

  ).Glaeser 2000(מבוטל �ישנו ער( כלכלי לא, נטולי מחיר שוק, אלה

חברתית גורסת שבעיות � המצדיקה את הקהילה כזירה לפעילות כלכליתשלישיתטענה 

קהילתיות /ה� במהות� בעיות שכונתיות) 'עוני וכד, אבטלה(ות כלכליות רבות של אוכלוסיות חלש

הטיפול בבעיית האבטלה דורש פתרונות נקודתיי� עבור קבוצות , למשל. הדורשות טיפול ממוקד

שהוא ) השמה והסבה, הכשרה(בעיית האבטלה של גברי� בגיל העמידה דורשת פתרו� : שונות

הסעות למקו� , פעוטוני�(הוריות �עירות חדשונה מהפתרו� הנדרש עבור האבטלה של נשי� צ

  ).העבודה ושעות גמישות
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לא רק . החיובי הנובע מפעילות כלכלית קהילתית�הסכו�� מתייחסת למשחקרביעיתטענה 

שכונות אחרות אלא היא יכולה לגרו� לתוספת ' על חשבו�'שפיתוח כלכלי קהילתי אינו בא 

נניח כי . שכונות הנזקקות לה ביותר/הקהילותפעילות כלכלית נטו במידה והיא מתבצעת בקרב 

 א�. הענייה' העשירה ושכונה ב' שכונה א: קיימות שתי אופציות לבנייתו של מרכז מסחרי חדש

שהייתה ', שכונה א' על חשבו�'נית� לטעו� כי פיתוח זה הוא ', יוחלט להקי� את המרכז בשכונה ב

עירוני מדובר בחלוקה מחדש של עוגה �לכ� מההיבט הכלל. זוכה בפרויקט במצב האלטרנטיבי

המרכז ישמש כמקור תעסוקה לתושבי א� , אול�. בגודל נתו� ולא ביצירת פעילות כלכלית חדשה

העולה על ) ארנונה, תעסוקה(דבר זה יביא לעיר תועלת , ויתרו� להעלאת הכנסותיה�' שכונה ב

, תח בנקל פרויקט חלופי בעתידיתפ' סביר ג� להניח כי בשכונה א. 'העוולות הנגרמות לשכונה א

  .היות והיא שכונה מבוקשת

לפעילות כלכלית רבה ' טבעי'קהילה מהווה את המרחב ה/ היא שהשכונהחמישיתטענה 

המתרחשת לפי הצור( , מדובר בפעילות לא ממוסדת ובלתי ניתנת לכימות. פורמלי�בתחו� הבלתי

, שמרטפות(בתחו� הטיפול בילדי� דוגמאות לפעילויות אלו נית� למצוא . וללא עסקאות שוק

. 'טיפול בקשישי� וכד, גיוס משאבי� למוסדות מקומיי� כגו� בתי ספר, )חוגי� והסעות לבתי ספר

מתבצעת ' ערבויות וכד, הלוואות, פעילות זו הכוללת סחר. לניצול עסקי' נישות'בכל אלה טמונות 

�יחסי הסחר מושתתי� . 'ות וכדהדדי, איגו� משאבי�, ללא ההזדקקות לכס" ובאמצעות חליפי

�  ). Davis and Davis 1987; Williams 1996(שכנות וקהילתיות  ,קרבה גיאוגרפית, על בסיס אמו

  ?אי  פועלת הכלכלה הקהילתית  2.2 

  שלשה סקטורי� ראשיי� מאפייני� מערכת זו . 1מערכת הכלכלה הקהילתית מתוארת באיור 

)Harmston 1983:(  

סקטור זה מוכר מוצרי� ושירותי� . הקטר של המשק המקומי: 'ייצוא'סקטור ה •

פעילות (לשווקי חו� ובתמורה מכניס כס" שמקורו מחו� לכלכלה המקומית 

זרימות (לכ� הוא מקיי� רשת ענפה ע� גורמי� מחו� לכלכלה המקומית ). 'ייצוא'

Aו �D.( 

ביחס היקפו קיי� . 'ייצוא'אחר סקטור ה' הנגרר'הסקטור : סקטור השירותי� •

מתו( (בסקטור זה רוב הביקושי� ה� פנימיי� . קבוע לגודל סקטור הייצוא

 ).H(לכ� רשת הקשרי� ע� גורמי חו� מצומצמת יותר ). קהילה/השכונה

וג� ) �B וF(ל "סקטור זה מספק עובדי� לשני הסקטורי� הנ: סקטור משקי הבית •

� באמצעות רוב קשריו אל מחו� לכלכלה המקומית מתבצעי. מהווה שוק עבור�

 .'השקעות וכד, כגו� מיסי�) G(חו� �ייבוא של מוצרי� ושירותי� ותשלומי� לגורמי

התמונה המצטיירת היא של רשת זרימות המסתעפת ה� בי� הסקטורי� עצמ� וה� ע� העול� 

ככל שגבולות ). 'ל וכד"חו, המשק הלאומי, האזור, העיר(מחו� לגבולות הכלכלה המקומית 

, אזי קיימת הסתברות סבירה לספק את הביקושי� למוצרי�, בות יותרהכלכלה המקומית רח

קיימת הסתמכות רבה , ככל שהגבולות צרי� יותר. מתו( הכלכלה המקומית,  אד�חשירותי� וכו

  .חו��יותר על שווקי
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סקטור 
'ייצוא'

משקי 
בית

מסחר 
ושירותי� 
מקומיי�

(H)תשומות 

מיסי�
חסכונות

תשלומי�

(A)  מוצרי�
ושירותי�

(D)תשומות 

$
$

$

ייבוא מוצרי�
ושירותי�

$

$$

$

$

(F)

(B)

(E)

(G)

(C)

  

  הקהילה כמערכת כלכלית מקומית: 1איור 

של משאבי� מקומיי� לצור( תשלו� לגורמי חו� ' דליפה'חו� יוצרת �ההסתמכות על שווקי

בריחה זו של כס" מהווה אחד המעכבי� . עבור גורמי הייצור המיובאי�) רשויות, עובדי�, ספקי�(

קיימת טענה לפיה הבעיות של עוני ומצוקה . המרכזיי� בקידומה של הכלכלה הקהילתית

 קניה נמו( או חלוקה בלתי שוויונית של חוכ, ת כלל מרמות השתכרות נמוכהוקהילתית אינ� נובע

קהילות עוני מתפתחות בעקבות זרימות בלתי מבוקרות של כספי� ומשאבי� . הכנסות

  ). LaMore 1997 ;Giloth 1998(ת החוצה יהמחלחל

 מציג את הכלכלה המקומית כדלי שבו המי� בורחי� דר( 2איור . מקורות הדליפה ה� רבי�

). 2הענני� באיור (הדלי מתמלא מהכנסות הבאות מבחו� , פורה זובמט. החורי� בדפנות הכלי

  :המקורות להכנסות אלה ה�

 )'קצבאות וכד, השלמת הכנסה, דמי אבטלה(העברות לתושבי� ממקורות חו�  •

  רנטות ותשואות מהכנסות מחו� לקהילה •

 .הכנסות מעבודה בחו� או ממכירות לגורמי חו� •

  :להל�כד, המקורות של הדליפות א" ה� רבי�

  צריכה של תושבי� מקומיי� בחו� •

  תשלומי� לשלטו� המרכזי •

  השקעות של מקומיי� בחו� •

 .מנוצלי��משאבי� מקומיי� בלתי •
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  מקורות הדליפה בכלכלה הקהילתית: 2איור 

על מנת להבטיח את קיומה של הכלכלה הקהילתית נדרשת פעולה אקטיבית למניעת 

�לכלה הקהילתית ולמניעת בריחת כס" מתמקדי� כל הצעדי� לאיטו� הכ. הדליפות או לצמצמ

בי� הצעדי� המוצעי� . אבל לא במניעת� המלאה, בעיכוב הבריחה ובהאטת קצב הזרימות החוצה

באמצעות העדפת ספקי� מקומיי� ' תחלופת ייבוא'נית� למנות מאמצי� לקד� פעולות של 

הוספת ער( , )' וכדבאמצעות תאגידי אשראי קהילתיי�(עידוד השקעות בשכונה , במכרזי�

בקהילה על ידי תמרו� הרחבת� של מפעלי ייצור ושירותי� שכונתיי� ועידוד ניצול� של משאבי� 

  ).חברתיי�, אנושיי�, פיזיי�(מקומיי� 

צריכה , שוק של ייצור� נית� לומר שבכלכלה הקהילתית מתקיימות פעולות דמויות:לסיכו�

במוב� ' שוק'חותה אינ� מאפשרי� לה לתפקד כקפה הקט� ופתיי אד� למרות שהחואספקה של כו

השירותי� ומשקי ,  הייצוא–בי� שלושת הסקטורי� המהווי� את הכלכלה הקהילתית . הקלאסי

ולצד� קשרי� בעלי אופי חברתי ,  קיימי� קשרי� כלכליי� רגילי� של זרימות גורמי ייצור–הבית 

�גורמי� אחרוני� אלה ניזוני� . יתהדדיות וקרבה חברתית וגיאוגרפ, המושתתי� על יחסי אמו

  . קהילתית�מהבסיס הטריטוריאלי המשות" המקנה יתרו� יחסי לפעילות הכלכלית
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  קהילתי בקידו� הכלכלה הקהילתית/תפקיד העובד הסוציאלי  .3

קהילתיי� בקידו� הכלכלה /פרק זה ד� בשלוש סוגיות בעניי� מעורבות� של עובדי� סוציאליי�

השניה עוסקת בסוגי .  בוחנת את השורשי� ההיסטוריי� של מעורבות זוהראשונה. הקהילתית

, הנושא השלישי מתאר את הידע. פיתוח כלכלי שבה� עובדי� קהילתיי� יכולי� להשתלב

היכולות והסגולות שאות� מסוגלי� אנשי שירותי הרווחה לרתו� לפיתוח החוס� הכלכלי 

  .הקהילתי והעצמתו

  ?ת שירותי הרווחה בנושאי� כלכליי�מה� השורשי� של מעורבו  3.1

הראשונה היא . העבודה הסוציאלית מתאפיינת בשתי מסורות עיקריות שמכוונות את פעולותיה

במטרה , זאת. באמצעות מגע בלתי אמצעי ע� יחידי� ומשקי בית' מסורת אספקת שירותי רווחה'

ליחידי� או ) יכולוגיתבדר( כלל רגשית ופס(להבטיח נגישות לשירותי הרווחה ולהציע תמיכה 

שיעדיו כוללי� תמיכה ' אקטיביז� חברתי'המסורת השניה מתאפיינת על ידי . משפחות במצוקה

. שיתופי פעולה ויצירת קואליציות, בקהילות ושכונות והעצמת� באמצעות התארגנות מקומית

 Midgley(צבירת נכסי� ותעסוקה , במטרה להשיג יעדי� חברתיי� כגו� רווחה חברתית, זאת

ידע כלכלי , יתירה מזו. שתי המסורות הללו התפתחו בהקשר נטול מגע ע� התחו� הכלכלי). 1995

ומיומנויות עסקיות בסיסיות נחשבו כבלתי רלוונטיות למסורת של אספקת שירותי רווחה ועוינות 

  . לתחו� של האקטיביז� החברתי

קהילתי צרי( להתחשב �ליבחינת המעורבות המחודשת של עובדי� סוציאליי� בקידו� הכלכ

באופ� היסטורי ההתעניינות של גורמי רווחה בפיתוח הכלכלי משתנה ממקו� . ל"במסורות הנ

 �civilפוליטיי� שהתלוו לתנועת ה�ב היה כרו( במאבקי� השכונתיי�"הניסיו� בארה. למקו�

rightsשכונתי �לישכונתי ללא קידו� כלכ�חיבור זה הוליד את ההכרה שכח פוליטי. �60 בשנות ה

במדינות אפריקה מעורבות� של שירותי רווחה . יחמי� את ההזדמנות לשוויו� זכויות מלא

בקידו� כלכלי היה חלק מ� המסורת הקולוניאלית במת� שירותי הרווחה לאוכלוסיות מקומיות 

. ביבשת ההודית הכניסה לתחו� היוותה אחד מאפיקי המאבק המתמש( נגד העוני. שונות

נית שירותי הרווחה נכנסו לתחו� הקידו� הכלכלי כחלק מהרחבת הפעילות של באמריקה הלטי

דבר זה שינה לגמרי את כיוו� התפתחות� המקצועית של ). NGO's(ממשלתיי� �גופי� חו�

 Hall)(ממקצוע מגיב למצוקות הפרט למקצוע יוז� וסוכ� שינוי בתחו� הקהילתי , שירותי� אלה

1996 .�ות הייחודיות וההיסטוריות הפרטניות על מנת להבי� את חשוב לבחו� את הנסיב, לכ

  .קהילתי�מעורבות� של שירותי הרווחה בקידו� הכלכלי

המכנה , למרות ההבדלי� לכאורה במעורבות� של שירותי הרווחה במקומות השוני�

מסר זה מודגש . המשות" של כל הניסיונות הוא התובנה שפיתוח כלכלי וחברתי משולבי� זה בזה

המאבק הציבורי . ב"ד בהיסטורית הקשר בי� פיתוח כלכלי וקידו� פוליטי שהתפתח בארהבמיוח

תוביל ,  זכויות הוביל להכרה שהעצמה פוליטית של קהילה ללא שיפור מעמדה הכלכלי�לשוויו

שירותי הרווחה שבאופ� טבעי ליוו את הדרישה ). Sherraden and Ninacs 1998(לדר( ללא מוצא 

קהילתי הוא באמצעות הגברת � החלו להבי� שאחד הנתיבי� לקידו� חברתי,לשוויו� פוליטי

בתקופה זו פעלו יחד . השקעות בפעילות כלכלית ותגבור השירותי� הקהילתיי�, התעסוקה

, מתכנני ערי�(פעילי� פוליטיי� ואנשי מקצוע בעלי ראייה קהילתית , עובדי� שכונתיי�

רליות הגדולות שהוצעו על ידי הממשלה לצור( כדי לנצל את התוכניות הפד) 'משפטני� וכד

ע� צמצו� התמיכות . 'בניית מרכזי מסחר וכד, החייאת מרכזי ערי�, שיקו� פיזי של שכונות

 ותהפיתוח הקהילתי והגורמי� שפעלו ביחד בזיר, �80שכונתי בשנות ה�הציבוריות לשיקו� פיזי

הלוואות : תר שתא� את רוח הזמני�השיקו� הפיזי החלו להתמקד בפעילות בקנה מידה אנושי יו

מניעת , הקמת בנקי� קהילתיי� למטרות רכישת דיור, עידוד היזמות המקומית, לעסקי� קטני�

היוו העובדי� הקהילתיי� מרכיב מרכזי , במהלכי� אלה. 'סגירת� של עסקי� מקומיי� וכד
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יומנות� בגישור יכולת� לגייס תמיכה שכונתית ומ,  האוכלוסייה המקומיתאתבזכות היכרות� 

  .בי� אינטרסי� מנוגדי�

הניסיו� בעול� המתפתח היווה המש( טבעי של התפקיד המסורתי של , ב"בניגוד למצב בארה

במדינות מערב . בריאות ודיור, שירותי הרווחה באספקת תנאי מחייה בסיסיי� כגו� חינו(

 הרווחה במאמצי� פיתוח קהילתי היווה חלק אינטגרלי מעבודת� של שירותי, אפריקה למשל

ללחו� נגד העוני ולטפל בהתפרקות החברתית של קהילות רבות , לקד� מודרניזציה כלכלית

לכ� הפרקטיקה המקצועית במדינות אלה . למשל ההגירה מכפר לעיר, בעקבות תהליכי שינוי

התמקדה בתפקידי� ניהוליי� של התאמת פעילויות כלכליות לדרישות של קהילות ואוכלוסיות 

  ). Midgley and Simbi 1993(ופחות בליוויי� הצמוד של פרטי� ומשפחות , דיותייחו

בדרו� אמריקה וביבשת ההודית הפיתוח הקהילתי משתלב ע� הפיתוח החברתי במלחמה 

הקמת , ליווי של יחידי� וקבוצות בהשגת הלוואות: לכ� הדגש הוא ברמת המיקרו. נגד העוני

. קידו� רפורמה קרקעית ועידוד החיסכו� האישי,  הדדיתיצירת חוגי� לערבות, עסקי� זעירי�

המשלבת בי� יעדי� עסקיי� , מגל� צורת טיפול זו) ראה בהמש( (�Grameen Bankהניסיו� של ה

  ).Banerjee 1998; Jansen and Pippard 1998(לבי� יעדי� חברתיי� 

ת ממשלתיות בתחו�  בבריטניה מלמד על קשר הדוק בי� שירותי הרווחה לבי� תוכניו�הניסיו

תוכניות אלה שיקפו את המסורת התכנונית הריכוזית ). urban regeneration(השיקו� העירוני 

 שנה ושאומצה על ידי הרוב המכריע �30ששלטה בכיפה בכל מערב אירופה בתקופה של למעלה מ

 עוני שיטה זו התמקדה בשיקו� הפיזי של רובעי. �IIשל ממשלות בריטניה מאז מלחמת העול� ה

מהל( זה הובל על ידי משרדי הממשלה שרתמו גופי� . בינוי�בערי� הגדולות ובתוכניות של פינוי

כדי לטפל בצרכי הרווחה שהתלוו ) כגו� איגודי� מקצועיי�(פילנתרופיי� ושיתופיי� �וולונטריי�

. �ה� דרשו תשומות ג� מגורמי� חברתיי, כיאה לתוכניות כוללניות ובירוקרטיות. לפעולה זו

הופקד בידי אנשי ) במשפחות שייעודו לשיקו� פיזי או לפינוי(הטיפול החברתי , מטבע הדברי�

קהילתיי� �עובדי� קהילתיי� גויסו על ידי גופי� וולונטריי�. מקצוע בעלי ידע ברמה השכונתית

כ( נולדה .  כדי ללמוד את הצרכי� הקהילתיי��Community Development Foundationכגו� ה

כניסה זו הובילה במהרה לטיפול בצרכי� .  הרגל של שירותי הרווחה בתחו� השיקו� הפיזידריסת

במיוחד לאור חוסר שביעות ', משוקמות'הכלכליי� והתעסוקתיי� של השכונות והקהילות ה

ממשלתי וה� של הסקטור הפרטי בטיפול �הרצו� שהתגלתה מתפקוד� ה� של הסקטור הציבורי

  . בצרכי� הקהילתיי�

זו דגלה בפיתוח קהילתי על בסיס ניצול משאבי� .  ניסיו� זה נרקמה תורת פיתוח חדשהסביב

שימוש במשאבי� קהילתיי� , ציבוריי� ביחד ע� מיסוד פעילות כלכלית בלתי פורמלית

הכלכלה 'עקרונות אלה הצמיחו את היסודות של , ביחד. והסתמכות על פעילות התנדבותית

  ). The Social Economy) West 1997 –' החברתית

השורשי� של מעורבות שירותי הרווחה בפיתוח הכלכלי נובעי� ברוב� מחיפוש , בישראל

שילוב� של ת תוצא. פתרונות תעסוקתיי� לקבוצות חלשות ומניעת הצטרפות� למעגלי האבטלה

קליטת עלייה וביזור , נסיגה במעורבות הממשלה, משבר כלכלי(מספר תהליכי� מקבילי� 

 יוזמות אחדות תו( שיתו" פעולה בי� משרדי תהתפתחוב, )וימות לרשויות המקומיותסמכויות מס

גופי� ציבוריי� וולונטריי� והשלטו� המקומי במטרה להעצי� את חוסנ� הכלכלי של , ממשלה

הוריות �משפחות חד, בני מיעוטי�, עולי� חדשי�, תושבי יישובי� מרוחקי�(קבוצות מוגדרות 

יחידות , מרכזי טיפול ביזמי�,  מסגרות שונות כגו� קרנות לעסקי� קטני�למטרה זו הוקמו). 'וכד

יצרו פעילויות אלה את המעטפת של הפיתוח , ביחד. 'לפיתוח כלכלי ברשויות המקומיות וכד

   קלוזנר�אנר'גכורזי� ו(הכלכלי המקומי באר� שיסודותיו נסקרו בהרחבה במקומות אחרי� 

1989 ; �כי מעטפת זו כוללת , יצוי�). 1999 כורזי�; 1996 זנר ופלזנשטיי�קלו�אנר'ג; 1995פלזנשטיי

. תכנו� פיזי וחברתי ופיתוח קהילתי, כלכלה עירונית ואזורית, מספר התמחויות כגו� ניהול עסקי
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השורשי� המקצועיי� והעיוניי� של התמחות אחרונה זו נמצאי� בעבודה הסוציאלית הקהילתית 

  ).3איור (

  

ידע העיוני והמקצועי של הפיתוח הכלכלי המקומי ומקומו של מקורות ה  :3איור 

  ).1995מבוסס על פלזנשטיי (הפיתוח הקהילתי 

עובדי שירותי הרווחה ה� סוכני שינוי חשובי� בקידו� הכלכלה הקהילתית : לסיכו�

כי נסיבות מקומיות והסטוריות , הניסיו� ממקומות אחרי� מלמד. ובהוצאת יתרונותיה לפועל

נסיבות אלה . יוצרות את התנאי� לשילוב� של עובדי� קהילתיי� בפיתוח הכלכלי המקומישונות 

, )המורשת הקולוניאלית, המאבק על שוויו� זכויות(מתאפיינות באקלימי� פוליטיי� מגווני� 

אספקת (ובטווח רחב של יעדי פעולה ) ליברלי או מינימליסטי, ריכוזי(בתנאי ממשל שוני� 

ראוי לציי� שההכרה ). עידוד היזמות האישית, הבטחת הכנסה סדירה, שירותי� בסיסיי�

רבה יותר בעול� ' טבעיות'בחיוניות השילוב בי� פיתוח קהילתי לבי� פיתוח כלכלי התפתחה ב

, בכל מה שקשור בקידו� הכלכלי של קבוצות חלשות, עד היו�. המתפתח מאשר בעול� המפותח

הדוגמה של .  כלי מדיניות שפותחו בעול� השלישיהעול� הראשו� נוטה לחקות מודלי� ולאמ�

א( לצדה נית� למצוא דוגמאות רבות נוספות ,  משמשת כסמל מובהק למגמה זוGrameen Bank-ה

  ).4ראה בהמש( פרק (

  ?מה הפעילויות הכלכליות שבה העובד הקהילתי יכול לתרו�  3.2

נגזרת מפעילות� המקצועית , רתימת העובד הקהילתי לנתיב של פיתוח כלכלי, באופ� עקרוני

משקי בית , זו שמה דגש בי� היתר על עידוד פרטני של פרטי�. המסורתית של שירותי הרווחה

, קיי� אזור תפר רחב בו תחומי הרווחה, היות ובסיס הפעולה הינו טריטוריאלי. וקהילות
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קידו� שטח זה מהווה את מרחב הפעולה של שירותי הרווחה ב. ההכשרה והתעסוקה חופפי�

גבולות הגזרה הללו אינ� כוללי� פעילויות כלכליות אחרות שג� ה� לכאורה . קהילתי�הכלכלי

  .טיפול במלאי הדיור ומדיניות המיסוי המקומית, ני"כגו� ייזו� נדל' קהילתיות'

הראשונה ). 1997פלזנשטיי� (נית� לחלק את הפעילות של העובד הקהילתי לשלוש קטיגוריות 

פעילות ). 'מבני� וכד, עובדי� (להגברת ההיצע של גורמי ייצור מקומיי�שורות כוללת פעולות הק

קהילתית מושגת כאשר יש ניצול אופטימלי של �זו מושתתת על ההנחה שהרווחה הכלכלית

הצעדי� הנדרשי� . 'שירותי� מקומיי� וכד, תשתיות,  העבודהחהמשאבי� הקהילתיי� כגו� כו

 מסוי� של סבסוד גורמי ייצור מקומיי� כדי לתמר� שימוש בתחו� זה מתבססי� כול� על מרכיב

פעילויות טיפוסיות מעי� אלו כוללות שימוש במתקני� ונכסי� . אופטימלי במשאבי� מקומיי�

, בתי ספר מקומיי� כמרכזי כינוסי� בתקופת החופשה(ציבוריי� מקומיי� בצורה יצירתית 

פיתוח ושימור של מבני� ואתרי� (תיירותיי� ניצול מסחרי של יתרונות , )ס כמרכז ירידי�"המתנ

עולי� , חיילי� משוחררי�(והפניית אוכלוסיות מקומיות להכשרות וקורסי� ייעודיי� ) ייחודיי�

  ).נשי� ערביות וחרדיות, מאתיופיה

. עידוד הביקוש לפעילות כלכלית קהילתיתיה מקיפה פעילויות בתחו� יהקטגוריה השנ

. ביקוש המקומי והחיצוני למוצרי� ושירותי� שמקור� בקהילהפעילות זו מכוונת להגברת ה

מדובר בצעדי� המיועדי� להגדיל את נתח השוק של גורמי� כלכליי� קהילתיי� ולהגביר את 

התרגו� המעשי של רעיו� זה אינו מתבטא דווקא בהורדת . התחרותיות של הקהילה כלפי חו�

דוגמאות מעשיות כוללות . ונתית והפצתומחירי� אלא ביצירת מידע על הפעילות העסקית השכ

עידוד , )'מכרזי� מקומיי� וכד, סריקות של רשומות כונס הנכסי�(ניהול מאגרי מידע עסקיי� 

קמפיי� (ייזו� אטרקציות ומבצעי� שכונתיי� , )ראה בהמש((הנהגת שיטות מסחר קהילתיות 

מיי� סביב אינטרס משות" הפעלת בעלי עסקי� מקו, )אירועי� למשיכת קהל, לרכישות מקומיות

  .'וכד) שיפור מצב החנייה, כגו� יוזמה לקירוי השוק המקומי(

פעילות זו מדגישה את תפקידו של . בתחו� המוסדימבוטל �קיי� ג� מרחב פעולה לא, לבסו"

. העובד הקהילתי כמתוו( בי� הרשות המקומית לבי� בעלי האינטרסי� העסקיי� השכונתיי�

יצירת מודעות , אינטרסי� קהילתיי� מול הרשויות וגופי� חיצוניי�תפקיד זה כולל ייצוג 

, )'רדיו מקומי וכד, כולל שימוש במקומוני�(ציבורית לאפשרות של פעילות עסקית בקהילה 

 �הפניית יזמי� מקומיי� למנגנוני סיוע ציבוריי� ופעילות הסברתית בקרב קהלי יעד בקהילה כגו

  .בני מיעוטי�גמלאי� ו, נשי�, עולי�, בתי ספר

 �להל� דוגמאות של פעילויות בהיק" שכונתי המצויות באזור התפר שבי� תחו� הרווחה לבי

ראוי לציי� שהפיתוח הכלכלי הקהילתי אינו בא להחלי" את הפעילות ). 1לוח (התחו� הכלכלי 

כגו� היחידות לפיתוח כלכלי של הרשויות (המוסדית של גורמי� הפועלי� ברמה המקומית 

קהילתי מושתת על שימוש נבו� במשאבי� ציבוריי� קיימי� על מנת �קידו� כלכלי). יותהמקומ

 שאינ� מושא להתעניינות מצד מסגרות הלמנ" את הפעילות הכלכלית של קבוצות האוכלוסיי

  .התמיכה הקיימות
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  דוגמאות ודרכי פעולה: פעילות כלכלית קהילתית  : 1לוח 

פילנתרופיי� , שותפי� ממסדיי�ע�   השכונה/ע� תושבי הקהילה

  ועסקיי�

קנה "מבצעי , ירידי� מקומיי�: יזו� של

הקמת מאגר מידע עסקי , "בשכונה

  לשכונה/לקהילה

העמדת תשתיות קהילתיות לרשות יזמי� 

שימוש במרכז הקהילתי כחממה : למשל, מקומיי�

  עסקית

שירותי� שווי /הקמת בנק החלפת מוצרי�

, וגמה שמרטפותלד, כס" בי� חברי הקהילה

  שיעורי עזר

, אוכלוסיות לקורסי� והכשרות�הפניית תת

שיוזמת המדינה באמצעות מרכזי� לטיפוח יזמות 

  והרשות לעסקי� קטני�) י"מט(

גיוס עסקי� מקומיי� כנותני חסות 

  )ס"מתנ, ס"בתי(לשירותי� קהילתיי� 

יצירת מוָדע4ת בקרב התושבי� והפניית� למנגנוני 

  סיוע

, ארגנויות מקומיות של סוחרי�קידו� הת

  אמני� , נותני שירותי�

גיוס גורמי� עסקיי� ופילנתרופיי� לקידו� 

  בשכונה/חברתית בקהילה�פעילות כלכלית

העדפות מקומיות במכרזי� שכונתיי� 

  ועירוניי�

   של אינטרסי� קהילתיי� מול הרשויותגייצו

*י להעצמה כלכליתקהילת/אי  נית לרתו� את יכולות העובד הסוציאלי  3.3
  ? קהילתית ולצד מי נית לרתו� אות�

סוציאליי� בקידו� הכלכלה הקהילתית /לכאורה היתרונות היחסיי� של עובדי� קהילתיי�

וודאות וסקפטיות ביחס לסיכויי ההצלחה של שירותי �קיימת לא מעט אי. מצומצמי� למדי

  :הטענות אינ� בלתי צפויות. הרווחה בתחו� זה

לאור התנסות כללית ' כלכליי�'� קיימת רתיעה להתעסק בנושאי� בקרב העובדי •

 .מועטת בתחו�

לפעילות זו מצמצמת את סיכויי ) ארגונית ותקציבית(העדר תמיכה ממוסדת  •

 .ההצלחה

קיימת לגיטימציה נמוכה לפעילות של קידו� קהילתי לאור חסרונה של תורה  •

 ).�best practiceטכניקות וצבירת ידע בתחו� ה, כלי�(מגובשת בתחו� 

 ).מוצלחות' ספינות דגל'למרות מציאות� של מספר (שיעורי הצלחה נמוכי� בפועל  •

נית� למנות לא מעט תרומות סגוליות הגלומות בכישוריו של עובד שירות הרווחה , ע� זאת

ועשויות ליצור מגמה חיובית בהתייחסות לסוגי העיסוק הכלכלי המותאמי� לצרכי� קהילתיי� 

תרומות אלה מתוארות ). משאבי� קהילתיי�, שווקי� מקומיי�, היקפי� קטני�( לעיל ומתוארי�

  . 4באיור 

קהילתי � הדגש כא� הוא על טיפול פני�.לאיתור יכולות מקומיות מתייחס הראשוהתחו� 

קבוצות באוכלוסייה על מנת לשפר את המערכות �וזיהוי יכולות מקומיות זמינות ולהפעיל תת

הפעלת הסעות , דוגמאות לכ( ה� פתיחה מעו� לילדי אמהות עובדות. מותהקהילתיות הקיי

גיוס משאבי� מקומיי� במגמה , חליפי� מקומית�הקמת מערכת סחר, למוקדי תעסוקה באזור

שותפי� נוספי� כגו� �התארגנות זו כוללת משיכת גורמי�. 'לשפר את בית הספר השכונתי וכד
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על מנת לקד� מפעלי� , מי� הפועלי� במקומות אחרי�ארגוני� וולונטריי� בעלי אינטרסי� דו

כדוגמת פתיחת בתי מלאכה לאומנות , קהילתיי� בעלי משיכה מעבר לגבולות הקהילה�פני�

  .'יצירת מקומות תעסוקה למוגבלי� וכד, הפעלת חוג לווי�, אתנית

קהילה כא� מדובר בהפניה והכוונה של אנשי ה. לייצוג הקהילה כלפי חו1 נוגע  השניהתחו�

בהפעלת לובי , בשיווק הקהילה בקרב גורמי חו�, למקורות מימו� ולתוכניות תמיכה ציבוריי�

כיוו� שיצירת קשרי� עסקיי� ויחסי , משימות אלה דורשות זמ� רב וכושר התמדה. 'קהילתי וכד

ארגוני� עסקיי� , משרדי ממשלה, כגו� קרנות(ממשלתיי� �אמו� ע� גורמי� ממשלתיי� וחו�

  .במנהיגיה ובעובדיה, ארוכה יחסית עד לבניית אמו� בקהילה' דגירה'דורשת תקופת ) ריי�וולונט

תחו� זה מתמקד . העצמה קהילתית שבו מעורב העובד הקהילתי הינו  השלישיהתחו� 

אלה מזוהי� ע� משאבי� , באופ� כללי. בזיהויי� של משאבי� מקומיי� רדומי� ובלתי מנוצלי�

, רתימת משאבי הו� כגו� הטבות וקרנות, )תעסוקה� ומועסקי� בתתהפעלת מובטלי�(אנושיי� 

כישורי� (ומשאבי ידע מקומיי� ) שימוש�מבני� וציוד ללא שימוש או בתת(משאבי תשתית 

משאב נוס" בהקשר זה שלעיתי� נסתר מ� ). כגו� אומנויות אתניות מקומיות, קהילתיי� ייחודיי�

�מושג זה מתייחס לאיכות ). Midgley and Livermore 1998(הינו ההו� החברתי קהילתי , העי

קהילות ייחודיות מתאפיינות בדר( כלל ). Putnam 2001(והיק" הקשרי� החברתיי� הקהילתיי� 

�נורמות ומנהגי� ייחודיי� , הדדיות, בקשרי חברות ענפי� ועמוקי� המושתתי� על יחסי אמו

הטריטוריאלי של הקהילה המשביח רשת קשרי� זו מתחזקת בזכות הבסיס . וקרבה משפחתית

החסר כל כ( בשכונות ' דבק'קיימות טענות רבות שהו� חברתי זה הוא הוא ה. את איכות הקשרי�

כלכליות של הו� וביקושי� וזרימות שאינ� משאירי� ' דליפות'העוני הסובלות מבעיות של 

  .שה� ממאפייניה� הבולטי� של שכונות במצוקה, עקבות

כלכלית הוא �כי אחד התפקידי� המרכזיי� של העבודה הקהילתיתמהנאמר לעיל עולה 

הוא נגזר . הו� זה מהווה משאב מקומי. השבחה והעצמה של ההו החברתי המקומי, הפעלה

. מהיחסי� החברתיי� הקיימי� בקהילה והוא נרת� כדי לקד� את הרווחה הכלכלית המקומית

 �קיי� קושי מסוי� בהגדרתו ומדידתו ', הו� מימוני'ו' הו� אנושי'בניגוד לסוגי� אחרי� של הו� כגו

הוא מתבטא באיכות הקשרי� הבי� אישיי� , בפועל). Putnam 2001(הנובע מאופיו המופשט 

קיימי� ממצאי� . הקיימי� בקהילה ובעובי ובהיק" של הרשתות החברתיות המקומיות

� השחיקה בהיקפי ההו� אמפיריי� רבי� המקשרי� בי� הדעיכה הכלכלית של קהילות שונות לבי

איבוד האמו� ההדדי המקומי והתרופפות ). Woolock 2001 ,Boschma 2005(החברתי המקומי 

הרשתות החברתיות יכולי� להוביל לתהליכי� חברתיי� שליליי� בעלי משמעות כלכלית 

� המקומיי� או צמצו� במעורבות אזרחית"מובהקת כגו� עלייה בפשיעה השוחקת את ערכי הנדל�

  .ילתית היוצר ירידה ברמת המוסדות המקומיי� כגו� בתי ספר ובריחה של משפחות חזקותקה

ההו� החברתי ג� מהווה בסיס לשלל של טכניקות וכלי� המופעלי� ברמה הקהילתית 

נחוצה על מנת להפעיל חוג לווי� להקמת , ערבות הדדית למשל. במטרה לעודד פעילות כלכליות

חליפי� �שרי� חברתיי� ה� מרכיבי� חיוניי� בהרצת מערכת סחראמו� הדדי וק. עסקי� זעירי�

רשתות משפחתיות ושכונתיות יכולות להיות לעזר במציאת תעסוקה ובמעבר בי� . מקומית

משפיעה באופ� עקי" ג� על ) מניעת ניכור ופשע(השבחת מערכת היחסי� הקהילתיי� . משרות

האפקט המצטבר של השבחת ההו� . רתיתהפעילות העסקית המעדיפה קהילות יציבות מבחינה חב

למרות ). Bolton 1992(' קהילתיות'קהילתי מביא לעלייה בער( הכלכלי של תחושת ה�החברתי

היא יוצרת השפעות חיוביות חיצוניות המתבטאות , שזהות קהילתית היא גור� בלתי מוחשי

 כאשר הפרט מפיק .טיפוח תחושה זו מהווה עיסוק ביצירת הו� חברתי קהילתי. במחירי דירות

שיפו� או תחזוקת , רכישה(הוא מוכ� להשקיע בה� ה� בתחו� הפיזי , תועלת מהחיי� הקהילתיי�

  ). 'הנהגה וכד, התנדבות(וה� בתחו� החברתי ) דירות
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היתרונות שמביא עימו העובד הקהילתי חורגי� מעבר לפעולותיו המסורתיות : לסיכו�

עובדי רווחה מקומיי� נמצאי� .  כלפי גורמי חו�ק"ו של העבהפעלה ובארגו� קהילתי ובייצוג

וליצור ) תשתית וידע, הו�, משאבי אנוש(במעמד ייחודי המאפשר לה� לזהות משאבי� מקומיי� 

לא נית� לצפות לשנוי . חשוב להיזהר ממלכודת של ציפיות מופרזות, אול�. הו� חברתי מקומי

יקפה המצומצ� ופגיעותה לשינויי� ה, האופי הפתוח של הכלכלה הקהילתית. בסדרי עול�

 משמעות חשובה לקהילה אבל תבעלכקהילתית תישאר �מבטיחי� שפעילות כלכלית, חיצוניי�

  . שולית יחסית לכלכלה העירונית והאזורית

  

  

*פיתוח כלכלי

קהילתי

*פיתוח כלכלי

קהילתי

העצמה

 קהילתית
איתור יכולות 

מקומיות
ייצוג כלפי 

חו1

סוציאלי/העובד הקהילתי סוציאלי/העובד הקהילתי

  

  קהילתי*התפקיד של העובד הקהילתי בפיתוח הכלכלי: 4איור 

  

 נבחרי� )Best Practice(כלי� ופרויקטי� : רי�הניסיו ממקומות אח  .4
  קהילתי* ליצירת חוס כלכלי

  קהילתי*כלי� ודרכי פעולה ליצירת חוס כלכלי  4.1

פרק זה בוח� דוגמאות של כלי� ודפוסי פעולה ממקומות אחרי� לצור( הבנת תפקיד� ביצירת 

מתייחס ליכולת העמידה של ) community resilience(' חוס� קהילתי'המונח . חוס� כלכלי קהילתי

כגו� סגירת מפעל מקומי שמעלה את שיעור , הקהילה מול שינויי� חברתיי� וכלכליי� חיצוניי�

משקיות כגו� שינוי במדיניות הקצבאות שיש לה� השפעה על �המובטלי� בקהילה או תמורות כלל

, תושבי�(יי� מגדירה את הנכסי� הקהילת' חוס� הקהילתי'שיטת ה). Colussi 1999(הקהילה 

נכסי� ). 'שיתו" הציבור וכד, תכנו�, משאבי� ותהלכי מקומיי� בתחומי קבלת החלטות, ארגוני�

אלה מגדירי� את הפרופיל הקהילתי וסדרי עדיפות של הקהילה בהתמודדותה ע� השינויי� 

הקהילה בוחרת את האסטרטגיות ואת הכלי� , על בסיס קביעות אלה. הכלכליי� והחברתיי�
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כלי� התורמי� להשבחת ההו� האנושי , כגו� כלי� בתחו� המימו� העסקי, מי� לההמתאי

  . 'חו� וכד�כלי� לעודד שיתופי פעולה ע� גורמי, המקומי

 �מטרת הדיו� היא להדגיש את תפקיד� של השירותי� הקהילתיי� והשתלבות� ביצירת החוס

אי� . תמיכה והייזו� הקיימותנית� לצפות שפעילות זו תתקיי� בתו( מערכות ה. קהילתי�הכלכלי

כגו� הקמת קר� לעסקי� ', יש מאי�'לצפות מהעובד הקהילתי לבנות כלי� ודרכי פעולה חדשי�  

חליפי� מקומי או הובלת מהל( של רתימת הסקטור העסקי �הנהגת מערכת של סחר, זעירי�

מתו בהפעלת� נית� לשאו" להשתלבותו במסגרות הפעילות הקיימות ולתרו, אול�. לטובת הקהילה

  . ובלווי� תו( כדי קידו� האינטרסי� הקהילתיי�

ולא (מהווי� את המסד לטיפול אסטרטגי ) 3.3סעי" (שלושת תחומי העיסוק שפורטו לעיל 

תחומי העיסוק אינ� בלתי תלויי� לגמרי אחד בשני . קהילתי�ביצירת חוס� כלכלי) רק פרטני

נית� להציג את מרחב הפעולה של הפיתוח באופ� דיאגרמטי . וקיימת חפיפה כלשהי ביניה�

מייצגת אחד ) ABC(כל צלע של המשולש ). 5ראה איור (ממדי �הכלכלי המקומי כמרחב תלת

העובד הקהילתי עוסק ,  למשלABDבמישור ) 1(בנקודה . מתחומי העיסוק של העובד הקהילתי

) כות תמיכה ממשלתיותכגו� הפניית תושבי� מקומיי� למער(בעיקר ביצירת מגעי� ע� גורמי חו� 

כגו� עידוד קבוצת נשי� בקהילה לפתוח (אבל עבודתו ג� משיקה לתחו� של העצמה קהילתית 

 מייצג עובד קהילתי שמעורב בעיקר ACDבמישור ) 2(מרחב הפעולה בנקודה ). עסק משות"

הקמת משתלה קהילתית , למשל(חו� �בתחו� איתור יכולות מקומיות המצרי( הפנייה לגורמי

מרוכזת כולה במישור ) 3(הפעילות בנקודה ). ורשת הקצאת שטח על ידי הרשות המקומיתהד

BDCהשבחת כישורי� של מובטלי� מקומיי� ,  ומדגימה עבודה בהפעלה ובהעצמה קהילתית �כגו

  .כדי לשפר את סיכוייה� בשוק העבודה

                    העצמה קהילתית

A

CB

D

(3)

(1)

(2)

  

  תימרחב הפעולה של העובד הקהיל: 5איור 

נית� להסתכל על היצע זה . לרשות העוסקי� בפיתוח כלכלי מקומי עומד טווח רחב של כלי�

מצד אחד הוא מצביע על תחומי פעילות רבי� ומגווני� שבה� השירותי� . בשני אופני�

ע� הרחבת מרחב הפעולה של העובד הקהילתי על ידי הכללת הפיתוח . הקהילתיי� יכולי� לסייע

תחי� תחומי התערבות רבי� מעבר לתפקידי� המסורתיי� של טיפול בצרכי� נפ, הכלכלי המקומי

הכלי� הרבי� והשוני� מצביעי� ג� על חוסר תורה , מצד שני. הפיזיי� והרגשיי� של הפרט
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טווח רבות ודפוסי �דבר היוצר התערבויות קצרות, מגובשת בנושא הפיתוח הכלכלי הקהילתי

שאפילו דרכי פעולה מצליחות במיוחד , אוי ג� לציי�ר. יעילי��ממוקדי� ובלתי�פעולה בלתי

נעשי� בהכרח בהיק" ובקנה ) למשל הטיפול במובטלי� או קידו� היזמות בקרב עולי� חדשי�(

הער( הסגולי של פעילות אינו נמצא . מידה קט� מכדי לחולל שינוי משמעותי בכלכלה המקומית

) demonstration effect(' מודל לחיקוי'בהיקפי התוצר או התעסוקה החדשי� שהוא יוצר אלא ב

  . שהוא מחולל בקהילה

קהילתי כהמש( טבעי לעיסוקו המסורתי � מציג את האסטרטגיה של יצירת חוס� כלכלי2לוח 

ההתעניינות בתחו� הכלכלי מופיעה כצעד מתבקש המרחיב את הטיפול . של העובד הקהילתי

 בדאגה לצרכי� הקהילתיי� הבסיסי� של העובד הקהילתי שהתמקד באופ� מסורתי' הקלאסי'

התרגו� המעשי של תפקיד זה בזירה . של הפרט ובעזרה בהסרת חסמי� כדי לקד� את רווחתו

אלה מתייחסות לתחו� . 2הכלכלית יוצר סדרה של דרכי פעולה טיפוסיות המפורטות בלוח 

עולה אלה מהוות דרכי פ, ביחד. קהילתי וג� לתחו� של היחסי� בי� הקהילה לבי� סביבתה�הפני�

דרכי הפעולה המוצעות אינ� . קהילתי�מצע לראייה אסטרטגית יותר של יצירת חוס� כלכלי

הטיפול הנדרש הוא כוללני ועוסק לא רק בפרטי� אלא ג� ביחידות . תעסוקה באופ� בלעדי�מוטות

, ידע, עבודה, תמיכה בתחומי הו�(ובדרכי התערבות בינתחומיי� , מצרפיות כגו� מגזרי� ופירמות

  ).Johnson Butterfield and Korazim-Korosy 2007) ('תשתית וכד
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   דרכי פעולה וכלי�–קהילתי *יצירת חוס כלכלי: 2לוח 

 מוקד
  דגש בפיתוח 

 כלכלי קהילתי

  קשר לתפקיד

 'מסורתי'קהילתי 
 דרכי פעולה לדוגמה קבוצות מיקוד בקהילה

סדירה של אספקה  איתור יכולות מקומיות קהילתי�פני�
 צרכי� בסיסיי�

  עולי� חדשי� •

סקטורי�  •
 ייחודיי�

  מובטלי� •

  הסעות לעבודה •

  מטבח קהילתי, שמרטפייה: עזרה הדדית •

 בנק זמ� קהילתי, חליפי��סחר •

 הסרת חסמי� ייצוג ותיוו( כלפי חו� הקהילה וסביבתה 
  מוגבלי� •

  קשישי� •

 עולי� •

, ממשלתיי�(הפנייה למקורות חו�  •
  )פילנתרופיי� עסקיי�

  סינגור ותיוו( כלפי הרשויות •

 עידוד הביקושי� למשאבי� מקומיי� •

זיהוי והפעלה של  העצמה קהילתית
 משאבי� קהילתיי�

חיזוק חוסנ� של הפרט 
 והקהילה

  מובטלי� •

חיילי�  •
  משוחררי�

�משפחות חד •
 הוריות

  קורסי� ייעודיי� •

  עידוד רשתות קהילתיות •

 מאגרי מידע קהילתיי� •

  



  Best Practiceדוגמאות של   4.2

ה� אמורות להציג את חזית . הדוגמאות להל� לקוחות מהפרקטיקה של הפיתוח הכלכלי הקהילתי

כל כלי יתואר בקצרה כולל . הידע והעשייה בתחו� א( אינ� מיועדות לשמש כמודלי� לחיקוי עיוור

כאשר רוב הדיו� יתמקד בהתאמתו למציאות הישראלית על בסיס הניסיו� , בחינת יעילותו

כלי� אלה נבחרו כדוגמאות למסגרות קיימות בה� , כאמור. בר בהפעלת הכלי באר� ובעול�המצט

אי� הכוונה שמערכות אלה יוקמו ויופעלו על ידי עובדי� . השירות הקהילתי יכול להשתלב

כל אחת מהדוגמאות . ראה ג� בה� זירות מתאימות לפעולהיקהילתיי� אלא שהשירות הקהילתי 

ומי הפעילות העיקריי� של העובד הקהילתי בתחומי� הכלכליי� להל� משקפת אחד מתחש

, קהילתית�תיוו( והתערבות פני�, איתור יכולות מקומיות וקהילתיות): 3.3סעי" (שהוגדרו לעיל 

ייצוג הקהילה כלפי חו� והפעלת� של משאבי� קהילתיי� מקומיי� בלתי מנוצלי� או מנוצלי� 

  .חלקית

): Local Exchange Trading Systems-LETS( קהילתיותחליפי� �רכות סחרמע •

שביכולתו של העובד )  בהיק" ובקנה מידה(דוגמה זו מדגישה את סוג ההתערבות 

  .הקהילתי להנהיג

סוגיה זו מבליטה את :  לצורכי הקהילהאחריות עסקית ורתימת הסקטור העסקי •

  .ו�צור( ביכולת בלתי מבוטלת בתחו� התוו( הכלכלי וייצוג הקהילה כלפי חה

נושא זה מתאפיי� על ידי זיהוי והפעלה של משאבי� : מיכה בעסקי� קטני�הת •

  . קהילתיי� בלתי מנוצלי� בתחו� ההו� האנושי

דוגמה זו מכלילה היבטי� : קידו� התעסוקה העצמית באמצעות עסקי� זעירי� •

י "י העובד הקהילתי והעצמה קהילתית ע"התערבות ע,  יכולותשוני� של איתור

 .  שיפור הער( העצמי המתלווה לכניסה למעגל התעסוקה

המהווה ניסיו� מגזרי לשפר את בעיית ' מעברי�'ראוי לציי� בהקשר זה את הניסיו� של תוכנית 

ת האבטלה מערכתית לסוגיי�למרות שתוכנית זו מהווה תגובה כלל. התעסוקה בסקטור הכפרי

הצלחתה והרחבתה להקשר העירוני , ולא תוכנית ממוקדת או כלי ייעודי, באזורי� מרוחקי�

תוכנית זו . מעידה על הצלחתה', השכלה וקהילה, רשות מקדמת תעסוקה'בדמות התוכנית של 

הכשרה , שיפור המסוגלות התעסוקתית של תושבי הכפר(מכוונת ה� לצד ההיצע של שוק העבודה 

יצירת רשתות , הקמת מרכזי תעסוקה  אזורי� משותפי�(וה� לצד הביקוש ) סוקתיתוהשמה תע

ממד , בנוס"). עידוד היזמות המקומית, איתור משרות נדרשות, עסקיות באזורי� מרוחקי�

ל יוצא מהמעבר ממשק עייחודי של התוכנית הוא הפ� הקהילתי שבו המענה לבעיית האבטלה כפו

כגו� שינויי� , השינויי� הנדרשי� ממעבר זה. רמה הקהילתיתנית� ב, חקלאי למשק שירותי�

�בדפוסי תעסוקה ותרבות עבודה ושימוש במפעלי� אזוריי� כגשר למקורות של תעסוקה חו�

  .       מבקשי� כול� תשובה קהילתית ולא פרטנית, יישובית 
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  *חליפי קהילתיות*מערכות סחר

 
  

  התוכנית 

�הקהילתית היא הקמתה של מערכת סחר' ההתארגנות'חו� דוגמה מובהקת לדפוס פעולה בת

מדובר במאגר מידע , ביסודו). Local Exchange Trading System – LETS(חליפי� קהילתית 

�טובי� אלה מוצעי� לחברי . המרכז מגוו� של שירותי� ומוצרי� המוצעי� לעסקאות חליפי

הקהילה הייעודית . רתיי� ברורי�קהילה ובעלת מאפייני� חב� ולכ� השיטה היא מוטתLETS-ה

מנהלת , חברתית זו�המתארגנת על מנת להנהיג שיטה כלכלית

' כס"'רישו� של עסקאות המתבצעות בי� חבריה באמצעות 

לכס" זה אי� ער( שוק מחו� ). green money(קהילתי �מקומי

השירותי� . לקהילה והוא מהווה יחידה חשבונאית גרידא

. י� ביחידות הכס" המקומיוהמוצרי� המוצעי� מתומחר

כדי לטפל .  מתפקדת כגו" ללא מטרות רווח�LETSקהילת ה

הדורשות גבייה עבור כל (בסוגיית הדיווח לרשויות המס 

רוב המחירי� של המוצרי� והשירותי� , )פעולה עסקית

�סחיר ובלתי(בקהילה נקובי� בצירו" של שני סוגי כס" 

ק הפורמלי והבלתי פורמלי ומהווה סוג של פעילות שיטה זאת פועלת במרחב שבי� המש). סחיר

בעלות , בדר( כלל מעוטות יכולות, כלכלית המותאמת לצרכי� של קהילות ייחודיות ומגובשות

. מקומי�תשתית רחבה של הו� חברתי ורשתות חברתיות הניתנות לארגו� על בסיס קהילתי

היקפי� שוני� וברמות שונות של קיימות היו� אלפי התארגנויות מסוג זה ב, במדינות מפותחות

החליפי� מחלחל במהירות לכל שדרות החברה וגרסאות שונות של �רעיו� סחר. תחכו� ניהולי

 �school moneyכדוגמת שיטת ה, גבוה�השיטה מופעלות בקהילות רבות בקרב בני המעמד הבינוני

יונות שלא כל כ( למרות מספר ניס. ב למטרות גיוס משאבי� לבתי ספר מקומיי�"הנהוגה בארה

' מחרוזות'סחיר בש� �בלתי' כס"'צלחו  להנהיג מערכת כזו על בסיס גיאוגרפי באר�  ע� שימוש ב

, ללא הצדקה, לפעמי� הוא נחשב . הנושא עדיי� בחיתוליו, )זכרו� יעקב ועוד, למשל  באזורי חיפה(

הישראלי הרחב השיטה בציבור . 'כגו� קהילות אקולוגיות וכד, כשמורת הטבע של קבוצות שוליות

�מלבד קיומ� של מערכות סחר, אינה מוכרת דיה כי הניסיונות עד כה לא נחלו הצלחה יתירה

  .מקומי�הנעדרי� כל מרכיב קהילתי, חליפי� באתרי אינטרנט ייעודיי�

  הביצוע 

למשל  השפעתו על (היעילות והאפקטיביות של דפוס פעולה זה 

טר� ) " מקומיהתחרותיות של פירמות המשתמשות בכס

משו� שהוא מתנהל בתחו� האפור , הוערכה בצורה פורמלית

נית� להערי( את משקלו , ואול�. המשיק למשק הממוסד

 �באמצעות מדדי� פחות כלכליי� כגו� תרומתו ליצירת חוס

. כלכלי או השפעתו לקידו� השוויוניות המקומית�קהילתי

בני ' וקי�יר'שיטה זו אינה נחלת� של , בניגוד לדעה הרווחת

 בארצות שונות �LETSוסקרי חברי� ב, המעמד הבינוני בלבד

עולה כי , כמו כ�). Williams 1997(מגלי� שרוב המשתמשי� ה� מקבוצות בעלות הכנסה נמוכה 

הינה הגור� ) community building(' בנייה קהילתית'התרומה ל, מעבר לתועלת הכלכלית שבשיטה

  .חליפי��חרהמרכזי בהחלטה לחבור לקהילת ס
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  הלקחי�

חליפי� קהילתית מהווה לדעתנו דוגמה לסוג התערבות ההולמת את פעילות �הקמת מערכת סחר

, המשאבי� הנדרשי�, מבחינת קנה המידה. שירותי הקהילה בתחו� הפיתוח הכלכלי המקומי

ל פעילות זו מדגימה את מה שנית� לחולל בקהילה ע, הידע המקצועי החיוני והתוצאות הצפויות

עידוד : היעדי� הקהילתיי� של פעולה זו א" ה� ברי השגה. בסיס אמצעי� מצומצמי� למדי

כלכליות וההכללה של קבוצות מעוטות אמצעי� שלא היו ' דליפות'מניעת , הביקושי� המקומיי�

העצמית שלה� הנגזרת �אלמלא פעילות זו וההעצמה של התודעה, משתתפות במשק המקומי

 היטב במסגרת תרומותיו האפשריות של העובד הקהילתי בתחו� כל אלה משתבצי�. ממנה

  . הכלכלי

תלותה � הוא אי�LETSיתרו� נוס" בשיטת ה

בכ( המערכת . בתזרימי הכס" של הכלכלה הפורמלית

, בפני הסיכוני� שבעליית מחירי�' נאטמת'הקהילתית 

הוודאויות �השינויי� בשערי הריבית והמטבע ושלל אי

ילויות כלכליות אחרות הקשורות היכולות לפגוע בפע

כגו� עידוד לעסקי� זעירי� ותמיכות (למשק הממוסד 

ברור כי בסופו של דבר פעילות זו אינה ). ליזמי� קטני�

 �באה כתחלי" לפעולות פיתוח קונבנציונליות יותר כגו

 אלא ',וכדמניעת בריחתו , הגברת הזרמת הכס" לקהילה

ההתערבות לו היא מהווה צעד משלי� ומותא� להיק" 

�נית� לצפות מהעובד הקהילתי ולכ� היא בהחלט ברת

  .ביצוע

)  'כס" אלטרניטיבי וכד, בנק זמ�, הכוללת סחר מקומי(מחקרי הערכה מצומצמי� של פעילות זו 

) אוסטרליה וניו זילנד,  חברי� בחוג ממוצע בבריטניה150 עד �100כ(מצביעי� על מערכות קטנות 

). Williams 1997(הרבה מתחת לרמת חיי� המינימלית בארצות אלה , ופדיו� ממוצע שנתי לחבר

.  מכא� נית� להסיק שאי� במערכות אלה מענה כלכלי אלטרנטיבי או אפילו משלי� למשק הכללי

התועלת בחברות במערכת סחר מקומי נעוצה א� כ� בהרגשת ההשתייכות  הקהילתית שהיא 

סקר של , למשל. כלית שהמערכת מספקתשימוש זה משתווה ע� התועלת הכל�ער(. מקנה

רואי� , ש מחברי המערכות השונות באזורישל�מערכות סחר מקומיות בצפו� אנגליה גילה כי שני

 �כ, מבי� החברי� המובטלי�. LETS �את הרחבת  הרשת החברתית  כתרומה הראשונה של ה

, לכ�. סוקהשמוני� אחוז רואי� אות� כנתיב אלטרנטיבי להשתלבות� בחזרה במעגל התע

 �התועלת הכספית אינה מהווה הקריטריו� העיקרי להערכת תרומת� של מערכות סחר חליפי

  .   מקומיות

  

  

  
 ה� למטרות אילוסטרציה בלבד, הסמלי� והלוגואי� המעטרי� את הדוגמאות של חזית הפרקטיקה*
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  אחריות עסקית   

   לצורכי הקהילהורתימת הסקטור העסקי        

  

  התוכנית 

מתבצעות פעילויות רבות לתועלת הציבור המקומי כאשר ' עסקי� למע� הקהילה'תחת הכותרת 

בתחו� זה העובד הקהילתי מתמקד בבניית . המניע הישיר אינו רווח עסקי של הגור� המבצע

בהפעלת� ובהעצמת� , קהילתי בפרטי��גשרי� כלפי חו� ובייצוג הקהילה במקו� בטיפול הפני�

משתנה המעורבות העסקית בחיי הקהילה המקומית ,  פעולה וולונטריתבהיותה. הכלכלית

וה� ) למשל מסורת של מעורבות(ממקו� למקו� והיא תלויה ה� בגורמי� היסטוריי� ותרבותיי� 

כגו� מערכת המיסוי המתמרצת פעולות לטובת הציבור או ציפיות ציבוריות , בגורמי� תועלתניי�

לכ� סוגיית האחריות העסקית שונה מזו שבשאר .  עסקיות לתוצאות מתורגמותתושיכולות להי

�אלא בתוכניות שעשויות להשתנות ' פרוייקט'או ב' כלי'לא מדובר ב. אפיקי הפעולה הנדוני� כא

ג� המניעי� , בהתא� לעמימות האופפת דר( פעולה זו. מעת לעת ובנסיבות כלכליות שונות

� המניע בא מתועלת עסקית עקיפה הנצפית לפעמי. העומדי� מאחוריה אינ� עשויי� מקשה אחת

. על ידי הגור� הכלכלי ופעמי� אחרות המניע הוא פילנתרופי

להחזיר משהו 'לעיתי� קיי� ג� מרכיב נוסטלגי מבחינת 

או לויאליות מקומית המהווה חלק מהזהות ' לקהילה

  . העצמית של הגור� העסקי

הראשונה .  מאחת משתי מסורותהמעורבות העסקית בקהילה ניזונה, מבחינה היסטורית

שמדגישה את התרומה של גורמי� פרטיי� לרווחת ) welfare tradition(' מסורת הרווחה'היא 

ככל הנראה המניע העיקרי במקרה זה . שירותי תרבות והכשרה מקצועית, העובד בתחו� הדיור

ה והבילוי של הוא תועלת כלכלית עקיפה שהגור� הכלכלי עשוי להפיק ע� השיפור בתנאי המחי

). self help tradition(' העזרה העצמית'יה היא זו של יהמסורת השנ. כוח העבודה שהוא מעסיק

דוגמה לכ( יכולה . מדובר כא� בפעילות עקיפה של הגור� העסקי במגמה לחולל שינוי קהילתי

במקו� בנייה ישירה של , להיות הקמת קר� אשראי לעובדי� מקומיי� למטרות רכישת דיור

טק ובעלת תודעה �בשני� האחרונות ובעקבות הצמיחה הכלכלית מוטת ההיי. שיכוני עובדי�

מתחיל ללבוש צורה שונה במקצת המנתקת אותו מהמשמעות ' אחריות עסקית'המושג , סביבתית

' אחריות עסקית'המונח , בעקבות השינוי. הקהילתית הבלעדית איתה היה מזוהה לאור( השני�

, רמת סביבת העבודה של העובד, ורבות בקהילה אלא ג� אתיקה עסקיתכולל היו� לא רק מע

שמירה על זכויות האד� בעבודה ומידת ההשפעה 

שינוי בדגשי� אלה בא . הסביבתית של הפעילות הכלכלית

אחריות 'ארגונית כחלק מה�לכלול את תנאי הסביבה הפני�

, הקהילה(לצד אחריות כלפי הסביבה החיצונית ' העסקית

קיימת שאיפה מתמדת , יחד ע� התפתחות זו). 'דהעיר וכ

דוגמה . טק לתחו� של התמיכה הקהילתית�ילייבא את הכלי� הפיננסי� המשרתי� את ענ" ההי

 Community Development(מובהקת לכ( הינה הפריחה של  קרנות הו� סיכו� לפיתוח קהילתי 

Venture Capital -CDVC (לא רק במונחי� של רווחי� שבה� התשואה העסקית למשקיעה נמדדת 

תשואה זו מתייחסת לאיכות התעסוקה . קהילתית�הוניי� אלא ג� ביחס לתשואה חברתית

תנאי� סוציאליי� , השבחת כישורי העובד,  הזדמנויות לקידו� בעבודה, רמת השכר, הנוצרת

  ).  Rubin 2007(והסיכוי להצבר הו� במהל( תקופת העבודה 
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  הביצוע

יה זו סבבה תמיד סביב רתימת חסות� של גורמי� יהתייחסות באר� לסוגה, באופ� מסורתי

למשל מפעל מקומי שתומ( בקבוצת כדורגל (עסקיי� מקומיי� לתוכניות חברתיות מקומיות 

גורמי� עסקיי� מקומיי� נחשבו על ידי הרשויות המקומיות מאז ומתמיד , יתירה מכ(). מקומית

ארנונה ואינה דורשת בתמורה ייצוג מקומי או מעורבות רווחית במיוחד המשלמת ' פרה חולבת'כ

יחסי� אלה עוברי� שינוי מסוי� בעקבות הצמיחה הכלכלית ברשויות . בפוליטיקה המקומית

מסוימות הנובעת מכניסת� של גורמי� עסקיי� בינלאומיי� למשק המקומי בתחומי המסחר 

ל ספינת הדגל בתחו� זה הוא הכניסה של חברת אינט. והייצור

לקרית גת והשינוי בתודעה המקומית ובציפיות של פרנסי המקו� 

��ביחס לטווח הפעילות הקהילתית הלגיטימי בעיני גור� עסקי בי

). 2006שחר וחובריו (נושא זה נחקר לעומק לאחרונה . לאומי

ממצאי הבדיקה מראי� מצד אחד את היק" התרומה לקהילה 

השקעות בציוד , ינטל בבתי ספר וקורסי� מקומיי�שעות הוראה של עובדי א(במונחי� כמותיי� 

בקשרי קהילה מספר העובדי� במשרות מלאות המטפלי� , מיחשוב למועדוני מחשבי� בקהילה

הבדיקה מציינת את רמת הקשיחות של הגור� העסקי בכל הקשור בסוגי , מצד שני). 'וכד

סביב יעדי� צרי� ומוגדרי� מוכנה לייצר מגעי� ע� הקהילה , אינטל למשל. הקשרי� הקהילתיי�

עידוד , תוכניות חינוכיות: היטב אשר ישרתו את האינטרס העסקי של החברה לטווח הארו(

. היזמות החינוכית ועידוד עובדי אינטל לתרו� מזמנ� בתחו� הוראת המדעי� והטכנולוגיה

 בעלי כגו� עידוד עסקי� קטני� שאינ�(מעורבות קהילתית שאינה עונה על קריטריוני� אלה 

קשה לבוא בטענות לחברה עסקית , לכאורה. אינה מאושרת על ידי החברה) פרופיל טכנולוגי

ייתכ� שחלק , ואול�. כמו אינטל ולדרוש את הרחבת תרומתה ג� לתחומי� אחרי�' מעורבת'

קהילה בקרית גת והכשל בתחו� הציפיות �מסינדרו� האכזבה ההדדית שנוצר סביב היחס לאינטל

היה מתפוגג א� החברה , לאומית לעיירה דרומית קטנה�ת מהבאתה של חברה בי�מתואמו�הבלתי

  . 'אחריות עסקית'הייתה מקבלת על עצמה פרשנות רחבה יותר למושג 

  הלקחי�

מה צרי( להיות תפקידו של העובד הקהילתי במגעיו ע� גורמי� עסקיי� לצור( קידו� המעורבות 

 דר() הפטרנליסטי(מת� חסות פעולה החל מתפקיד קיימי� מספר נתיבי� של שיתו" ? הקהילתית

בכל המצבי� האלה שומה ). broad engagement (מעורבות רחבה ועד ל) הסביל (חלוקת תפקידי�

על העובד הקהילתי שלא לשכוח את הקהל שהוא מייצג ואת המטרות שהוא מעוני� להשיג על ידי 

 של המגעי� התכופי� בי� גורמי� לפעמי� הדינמיקה. רתימת גורמי� עסקיי� לטובת הקהילה

במצב זה . מקומיי� לגורמי� עסקיי� עלולה לשחוק את הגבולות בי� תפקידי� לבי� אינטרסי�

של הגור� העסקי יוביל להתגייסות של הנציג הקהילתי לטובת ' חיבוק הדוב'קיי� חשש ש

יס הפיתוח צרי( ג� לזכור שהיעדי� החברתיי� שבבס). co-option(האינטרס של הצד השני 

מת� הזדמנויות כלכליות לקבוצות מעוטות יכולת ויצירת , הקטנת ממדי העוני(הקהילתי �הכלכלי

רתימת הסקטור . אינ� תואמי� תמיד את משנת� הכלכלית של חברות עסקיות, )חוס� קהילתי

העובד . המשיק לשתי התפיסות) הצר(העסקי לצורכי הקהילה היא אפשרות בתו( המרחב 

  . י( לדעת עד כמה נית� למתוח קו זה ומתיהקהילתי צר
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  מיכה בעסקי� קטני�הת

  

  התוכנית

התמיכה בעסקי� קטני� מהווה לכאורה דוגמה מובהקת של זיהוי והפעלה של משאבי� 

עסקי� קטני� נתפסי� בעול� כולו כמנו" למיצוי . קהילתיי� בלתי מנוצלי� בתחו� ההו� האנושי

בנוס" קיימת הנחה גורפת לפיה ה� .  שוני�הגזרי אוכלוסייפוטנציאל ההו� אנושי הגלו� במ

להעלאת רווחת� הכלכלית של אלה הקשורי� באופ� ישיר ועקי" , תורמי� ליצירת תעסוקה

  ' מודל לחיקוי'וליצירת השפעות חיצוניות חיוביות באמצעות ה) השפעת המכפיל(לסקטור זה 

)demonstration effect (שה� יוצרי� בקהילה . �שעידוד העסקי� הקטני� מהווה , פלא אפואאי

גופי� רבי� . אחד מדרכי הפעולה בעלי הפרופיל הציבורי הבולט ביותר

כשל 'נרתמי� לתמו( בפעילות זו בעקבות ) ממשלתיי� ופילנתרופיי�(

כשל שוק . שקיי� לכאורה בנגישות העסקי� למקורות אשראי' השוק

ע כאשר העסק הקט� זה נובע מחוסר הסימטרייה הנוצר בתחו� המיד

 � Felsenstein and Fleischer(פונה למערכת הבנקאית לבקש מימו

 20הזה קיימות היו� באר� מעל ' פער המידע'על מנת לגשר על ). 2002

 3,200באמצעות מעל 6  מיליו� �400 למעלה מ2006קרנות שהלוו בשנת 

 6 500,000- ו 6 20,000קרנות אלו מלוות סכומי� הנעי� בי� . הלוואות

 מעל 2006כאשר הדומיננטית בי� כול� הינה הקר� הממשלתית לעסקי� קטני� שהלוותה בשנת 

קרנות ). 2006פרג ( מס( מספר ההלוואות שנתנו באותה שנה 20% מכלל ער( ההלוואות ומעל 50%

 המקבצת תחת מטריה אחת קרנות המיועדות למגזרי� שוני� "קר� קורת"נוספות כוללות את 

קרנות (מקו� ומגזרי� �קרנות הסוכנות היהודית שה� מוטות, )עסקי� זעירי�, �ערבי, נשי�(

חיילי� משוחררי� , וקרנות ייעודיות נוספות לצעירי�) קר� לעולי�; לגליל ולרמת הנגב, לירושלי�

מסלולי מימו� , הלוואות ממוחזרות, ערבויות, הקרנות עצמ� מספקות פתרונות להו� חוזר. 'וכד

  .כני וניהולינוספי� וסיוע ט

  הביצוע

למרות היק" המשאבי� 

שמושקע בתמיכה בעסקי� 

הלימה �קטני� קיימת אי

 �בולטת בי� כמות הפעילות לבי

איכות עבודת ההערכה באשר 

למדי ' חשודי�'מנהלי הקרנות מכריזי� מדי פע� על אומדני ביצוע . לאפקטיביות של פעילות זו

שמיוחסת לקר� הממשלתית והנאמדת ) מרכזימדד ביצוע (כגו� עלות יצירת מקו� עבודה 

לרוב הכרזות אלה אינ� מלוות במתודולוגית ). 2006מינהל המימו� , 2004תבור ( 6 5,000בסביבות 

נושא האפקטיביות והיעילות של , לכ�. הערכה שקופה המאפשרת בדיקת אמינות האומדני�

מה שברור הוא ששאלות . רפלהכספי� הציבוריי� והפרטיי� המושקעי� כיו� בתמיכה זו לוט בע

מה הייתה התשואה 'כגו� , הערכה קריטיות המתייחסות לעלות ההזדמנות של הו� ועבודה

מה היה עולה בגורל� של העובדי� ללא ?', 'האלטרנטיבית של המשאבי� שהופנו לעסקי� קטני�

 מה הייתה רמת?', 'תעסוקה קיימת' החליפה'הא� התעסוקה החדשה שסובסדה ?', 'הסיוע

  . נשארות ללא מענה', וכד?' הביצועי� של עסקי� קטני� דומי� שלא נתמכו על ידי הקרנות
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נית� ללמוד על , למרות חסרו� משמעותי זה המתייחס להערכה של הקרנות הנוכחיות בשוק

 ושהתייחסו לקרנות העיקריות שפעלו �90יעילות הסיוע מתו( סדרה של הערכות שבוצעו בשנות ה

ממצאי עבודות . שפעלו בתקופה זו, המקו� והענ"�קרנות הסוכנות היהודית מוטותדהיינו , אז

ה העיקרית של האפקטיביות של הקרנות ירוב ההתעניינות מתמקדת בסוגי. 3אלו מרוכזי� בלוח 

למרות שכמעט . תועלת�וברוב המקרי� הקרנות נבדקו באמצעות מבח� עלות, ביצירת תעסוקה

הממצאי� המרכזיי� מצביעי� על שיעורי תחלופה , בח� זהבכל המקרי� הקרנות עמדו במ

בממוצע ואפקט $ 8,000עלות ליצירת מקו� עבודה מעל , )50%מעל (תעסוקתיי� גבוהי� למדי 

  .שוויוני הנגזר מהתמיכה בעסקי� קטני� המביא להתחלקות שוויונית יותר בהכנסות

  הלקחי�

צ� לזיהוי לכאורה התפקיד של השירות הקהילתי בתחו� זה מצטמ

פוטנציאל קהילתי בתחו� והפניית תושבי� מקומיי� לגורמי הסיוע 

מידע , ליווי,  לצור( רישו�–יועצי� ; מנהלי קרנות(המתאימי� 

קשה לראות מהו יתרונו היחסי של , דווקא בתחו� זה, אול�). 'וכד

) י"מט(היוע� במרכז לטיפוח יזמות , העובד הקהילתי מול למשל

לקח העיקרי לשירותי הקהילה הוא שהטיפול לדעתנו ה. המקומי

הפרטני והבלתי אמצעי ביחידי� יכול להביא למצבי� בה� מתגלה 

, העובד הקהילתי המטפל במובטלי�, למשל. פוטנציאל ליזמות או משאבי� הפנויי� למטרה זו

ול יכול באמצעות טיפ) דמי אבטלה, פרישות מוגדלות, פיצויי�(בזכויותיה� ובתשלומי� הנלווי� 

בכ( העובד הקהילתי . ל לצורכי הקמת עסק"פרטני זה לזהות את הפוטנציאל של המשאבי� הנ

  .יזמי�ע� התחו� הכלכלי) טיפול במובטלי�(משלב את תחו� עיסוקו החברתי 
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  ממצאי� מישראל? הא� התמיכה בעסקי� קטני� אכ יוצרת תעסוקה חדשה: 3לוח 

 ממצאי� יטיתגישה אנל מוקד מקו� ותקופה תוכנית 'מס

  קרנות הלוואות 1

 הסוכנות היהודית

   שמונהתקריי

  אופקי�

1989�1986 

אמידת 

סינו� �התעסוקה

תעסוקת הנטו 

 מתו( הברוטו

  רגרסיה

עלות ליצירת 

 תעסוקה מקו�

  61%�54%) בי� תעסוקה חדשה וקיימת(שיעור תחלופה  •

•  � �24,100$ ל15,000עלות ליצירת מקו� עבודה בי

  יתקר� יזמות אזור 2

 הסוכנות היהודית

  כלל ארצי

1995�1993 

מאז� תעסוקתי ומכפילי  אמידת התעסוקה

 תעסוקה

  64%: שיעור התחלופה גדול •

•  � 900$�1400$ער( הסובסידיה לכל מקו� עבודה חדש בי

  קר� יזמות אזורית 3

 הסוכנות היהודית

  כלל ארצי

1995�1993 

מאז� תעסוקתי מורחב  עלויות ותועלות

 תתועל  למבח� עלות

 )3.3:1(התוכנית עוברת בקלות מבח� עלות תועלת  •

  שני�5לאור( $ 28,000�25,000תועלת למקו� עבודה  •

  קר� יזמות אזורית 4

 הסוכנות היהודית

  כלל ארצי

1995�1993 

  אמידת תעסוקה

ערי� מול 

 קטני� יישובי�

  מאז� תעסוקתי

  מבח� עלות תועלת

  הכנסותחלוקת

תוספת הכנסה בי�  – הכנסות חלוקתהשפעה חיובית על  •

  ביישובי� הקטני�11%�7

  קר� יזמות אזורית 5

 הסוכנות היהודית

  כלל ארצי

1995�1993 

  אמידת התעסוקה

עסקי� בתיירות 

לעומת 

 העסקי� כלל

  מאז� תעסוקתי

  מבח� עלות תועלת

 התחלקות הכנסות

 שוויונית חלוקהתמיכה בעסקי� קטני� בתיירות יוצרת  •

לקבוצות שכר הנמוכות  5%תוספת עד : יותר בהכנסות

 ביותר

6  �קר� מימו

ממשלתית לעסקי� 

 הרשות –קטני� 

 לעסקי� קטני�

  כלל ארצי

1997�1993 

  תפוקה ותעסוקה

עסקי� קטני� 

 בתיירות

  רגרסיה 

 )פונקצית ייצור(

תמיכה ציבורית בעסקי� בתיירות יוצרת אפקט רב יותר  •

 )טווח קצר(בתעסוקה מאשר בתפוקה 
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  המש : 3לוח 

        

 ממצאי� גישה אנליטית מוקד מקו� ותקופה תוכנית 'מס

7  �קר� מימו

ממשלתית לעסקי� 

 הרשות –קטני� 

 לעסקי� קטני�

  כלל ארצי 

2003�2005 

 �כדאיות מת

אשראי לעסקי� 

י "קטני� ע

 הבנקי�

 סדרת –חשבונאי ' מודל'

 הנחות

   �8,0006ליצירת מקו� עבודה כ) שולית(עלות  •

עלויות (ביי� אי� התחשבות במצבי� אלטרנטי •

 )'הזדמנות וכד

קר� קורת לעסקי�  8

כולל קרנות (

, להעצמת נשי�

למגזר ערבי 

 )ולהלוואות זעירות

  כלל ארצי

1994�2005 

יעילות ניהולית של 

� הקר

 מול הקר� –השוואתית 

 הממשלתית

  :השוואה בי� הקר� הממשלתית לבי� קר� קורת

  ח" ש20,000 �עלות ליצירת מקו� עבודה כ •

 2%�6%ר חודשי נמוכה וחסכו� בי� עלות החז •

 בהשוואה לקרנות 6 אל" 100על הלוואה של 

  אלטרנטיביות

 רווחי הבנקי� נמו( יותר בקר� קורת •

9  �קר� מימו

ממשלתית לעסקי� 

 הרשות –קטני� 

 לעסקי� קטני�

  כלל ארצי 

2003�2006  

סקירת כלל 

�: פעילות הקר

שביעות , תפעול

� תעסוקה, רצו

� ס( העלויות של הקר

מחולקות על ידי תחזיות 

 תעסוקה של הפירמות

מבוסס על  (6 5,100עלות למקו� עבודה של  •

ביקורי מעקב לוודא אמינות אומדני 

  )התעסוקה

•  �אי� התחשבות בעלויות ההזדמנות של ההו

  ושל העבודה

 אי� התייחסות לתחלופה תעסוקתית •
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  קידו� התעסוקה העצמית באמצעות עסקי� זעירי�

  התוכנית

�מיקרו כנתיב לפיתוח כלכלי�והקידו� של עסקי) microenterprises(התמיכה בעסקי� זעירי� 

. קהילתי מדגימי� את מרחב הפעולה של העובד קהילתי בהפעלת משאבי� קהילתיי� רדומי�

נושא העסקי� הזעירי� הפ( לסוגיה אופנתית בשני� אחרונות בעקבות החשיפה העולמית לה זכה 

 �בנק זה נוסד על בסיס עקרונות כלכליי� . בבנגלדש והצלחתו) Grameen Bank(בנק גראמי

) ומוסדות מימו� אחרי� שצמחו בעקבותיו(המימו� הנית� על ידי הבנק . ופילוסופיי� ייחודיי�

האשראי מוענק על ידי . מיועד ליחידי� בעלי הכנסות נמוכות

הבנק ללא ביטחונות ושעבודי� וכמעט ללא דרישות בנקאיות 

שיטת ). 'ועדות וכד, כגו� תוכנית עסקית(יהוליות כלשה� נ

. בעלי ערבות הדדית ביניה�' חוגי לווי�'ההלוואה מתבססת על 

גישה זו משתמשת בהו� החברתי הקהילתי כתחלי" לבטחונות 

הבנקאיי� הרגילי� כ( שאמו� וקשר בי� קבוצות לווי� ממלאי� 

המערכת . את מקומ� של הפרוצדורות הבנקאיות המקובלות

, ברצונ� להחזיר חובות, המלווה נותנת ג� היא אמו� בלווי�

בבסיס שיטה זו ניצבת . ביכולת� ובמשמעת העצמית שלה� לכ(

, אידיאולוגיה לפיה קבוצות עניות אינ� מהוות סיכו� אשראי חריג

ואמונה שאחת הסיבות לעוני היא חוסר היכולת לחסו( ולאו 

 בעסקי� זעירי� ניזונה הגישה לתמיכה. דווקא הכנסה נמוכה

  .כלכלית ייחודית�אפוא מתורה רעיונית

  הביצוע

�ה� , רקורד הביצועי� של בנק גראמי� ושל השיטה בכללותה הינו מרשי� ה� בשיעורי הפירעו

ה� בהיקפי התעסוקה הנובעי� מההלוואות וה� , במגוו� מגזרי האוכלוסייה הנעזרי� על ידי הבנק

�חשוב לציי� כי קיימות ג� טענות. ה� מדווח הבנק מזה שני� רבותבשיעורי הרווח התפעולי עלי

במישור העקרוני יש . נגד שמתפעלות פחות משיטת אשראי זו ומביצועי השיטה על כל לווייניה

, היקפי ההשקעות, סכומי הלוואות(הטועני� כי היקפי הפעילות 

כל כ( קטני� עד שיכולת� לחולל שינוי ) היקפי העסקי� הנתמכי�

. שואפת לאפס) ולא רק להביא שיפור רווחת הפרט(כלי משמעותי כל

הנוצר באמצעות הערבות ' מלכוד החובות'קיימת ג� טענה בדבר 

בשני� . ההדדית בקרב חוגי הלווי� עקב הצור( למחזר חובות

האחרונות החלו להופיע עבודות הערכה קפדניות יותר בתחו� ברוח 

מחקרי� אלה .  קטני�המחקרי� הקיימי� ביחס לקרנות לעסקי�

משתמשי� בקבוצות ביקורת על מנת לאמוד את היעילות של 

�רוב עבודות אלה מהוות סקרי, ע� זאת. התמיכה בעסקי� זעירי�

בוצע ) Woller 2004(תועלת �כאשר מבח� אמיתי של יעילות כגו� מבח� עלות, עמדות של לווי�

כדי לאמוד ' אילולא'ובות לגבי מצב הברוב המקרי� לא נית� לקבל תש, לכ�.  מה��10%בפחות מ

הא� 'ו?' מה היה קורה אילולא התמיכה'שאלות כגו� . את התרומה האמיתית של המימו� הזעיר

מחקר הערכה ראשוני . נשארות ללא תשובה?' נית� היה להשתמש אחרת במשאבי התמיכה

טיביות של טוע� כי האפק, ב"המשווה בי� מספר ניסיונות של תמיכה בעסקי� זעירי� בארה

תמיכה זו ביצירת תעסוקה אינה גבוהה בהרבה מתמיכה בנקאית קונבנציונלית הניתנת לקידו� 

  ).Schreiner 2002(עסקי� קטני� 
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  הלקחי�

שיטת הבנק היא מודל לחיקוי , חשוב לציי� כי למרות שורשיו של בנק גראמי� בעול� המתפתח

בתחו� הפיתוח הכלכלי קהילתי כולל במקומות רבי� בעול� המפותח בה� קיימי� ניסיונות 

באר� קיימי� באר� מספר מסלולי� לעידוד עסקי� . אוסטרליה ומערב אירופה, קנדה, ב"ארה

קר� . זעירי� באמצעות אשראי ייעודי המותא� לצרכי� של קבוצות מעוטות יכולת ואמצעי�

אשראי 6  מיליו� �5 קרוב ל2006שהעניק בשנת ' פיננס�מיקרו'מפעילה מסלול של , למשל, קורת

מערכת . פעילות זו מתקיימת במסגרת המערכת הבנקאית הרגילה, ואול�.  עסקי��270ללמעלה מ

גיוס והפעלה של ההו� החברתי הקהילתי למטרות כלכליות , אשראי אלטרנטיבית הבנויה על זיהוי

, עשהלמ. עדיי� אינה בנמצא, העצמית של קבוצות מעוטות יכולת ואמצעי��ולעידוד התעסוקה

באר� אי� אפשרות חוקית להקי� מסגרת כזו היות והחוק אינו מאפשר הפעלת תאגידי אשראי 

לכ� כל המרכיבי� . מחו� למערכת הבנקאית הפורמלית

הקהילתיי� שהינ� המאפייני� המרכזיי� של שוק זה במקומות 

העדר פרוצדורות , ערבות הדדית, כגו� אמו� בי� לווי�(אחרי� 

אר� על ידי רגולציה וחוסר תשתית נחסמי� ב) בנקאיות

  .תחיקתית על מנת להסדיר פעילות מסוג זה

אשראי 'ו' עסקי� זעירי�'מהנאמר לעיל מתברר שהמונחי� 

. אינ� מונחי� כמותיי� בלבד המבטאי� עניי� של היק"' זעיר

אינו ' אשראי זעיר'אינו בהכרח עסק קט� מאוד ו' עסק הזעיר'ה

למונחי� אלה יש ג� . ות דווקאמגדיר אשראי בכמויות מצומצמ

המדגיש את ההבדל בי� עסק קט� לבי� ) ואיכותי(משקל מהותי 

. הבטחת� וצורת התנהלות�, עסק זעיר ביחס לגיוס משאבי�

למרות ששני סוגי הפעילות מהווי� אמצעי� לטיפוח הו� אנושי 

מקרה של קהילתי קיימת רק ב�ההסתמכות על הו� חברתי, ולקידו� קבוצות מעוטות יכולת

הממשק בי� ההו� האנושי לבי� ההו� החברתי מהווה כר נרחב לפעולה של . העסקי� הזעירי�

 63,000הפוטנציאלי לפעילות מסוג זה הוא בסביבות ' שוק'ה, לפי אומד� אחד. העובד הקהילתי

ג� א� נית� להתווכח ע� ). 2006נייברג (לתוצר הלאומי 6  מיליארד �3עסקי� שעשויי� להוסי" כ

לא נית� להתכחש לעובדה שהעדרו של כלי מימו� זה מצמצ� את , יק" הביקוש לפעילות זוה

בנקאיי� בעלי היכרות �הקמת� של תאגידי אשראי חו�. האפשריות לפיתוח כלכלי קהילתי

  . קהילתי�עשויה לתרו� תרומה משמעותית לחוס� הכלכלי, עמוקה ע� צורכי הקהילה ויכולותיה
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  סיכו� והמלצות.  5

, ובמיוחד עובדי� קהילתיי�, עובדי רווחה, למרות היעדרה של תורה סדורה ומגובשת בנושא

קהילתיות כחלק מדאגת� לרווחת הפרטי� והקבוצות �נדרשי� יותר ויותר לסוגיות כלכליות

עבודה זו באה לספק את המצע הרעיוני והמעשי לעיסוק� של השירותי� החברתיי� . שבטיפול�

. להל� מספר המלצות וקווי פעולה מנחי� העולי� מהעבודה. לכלי קהילתיהקהילתיי� בפיתוח כ

 �כול� מתייחסי� למסקנות הנורמטיביות המתבקשות מסקירת הידע הנצבר ה� באר� וה

  .במקומות אחרי� בעול�

 כמשרד חברתי – והשירותי� החברתיי�המלצות להנהלת משרד הרווחה  5.1
  'מוביל'

נדרשת הסתכלות , ברמת המטה: תחומית*ארגונית ובי* ית ביקהילת* גיבוש תפיסה כלכלית.1

�קהילתי עיסוק לגיטימי וחיוני �תחומית הרואה בפיתוח הכלכלי�ארגונית ובי��אסטרטגית בי

ראייה זו תחדד את התובנה שפיתוח . במסגרת התפקידי� של השירותי� החברתיי� והקהילתיי�

וש תפיסה זו תכלול פיתוח תורה מסודרת של גיב. כלכלי ופיתוח חברתי ה� עיסוקי� משולבי�

צבירה והפצה של ידע ודוגמאות של דרכי פעולה , א מתאי�"הכשרת כ, תיאוריה ופרקטיקה

גיבוש מודל צעד זה דורש ג� פיתוח ידע לקראת . תו( הפניית משאבי� לקידו� הנושא, מוצלחות

י אינו נמצא עוד כשחק� הסקטור הציבור: כלכלית*מגזרי להשקעה קהילתית*אינטגרטיבי בי

לכ� נדרשת חשיבה מחודשת בעניי� יצירת מעורבות  . בלעדי במגרש הפיתוח הכלכלי הקהילתי

�הוולונטרי והציבורי על מנת ליצור מודל אינטגרטיבי , מגזרית משותפת של הסקטור הפרטי�בי

טרי  בהקמת  לאור ההתעניינות הגוברת של הסקטור הפרטי והוולונ.  שישק" שינוי זה, לפעולה

,  )Community Development Venture Capital -CDVC(קרנות הו� סיכו� לפיתוח קהילתי בישראל 

  .מוצע כי המשרד יוביל  את קביעת קריטריוני ההשקעה החברתיי� במסגרת מתגבשת זו

*מנהיגות מקצועית בתחו� הפיתוח הכלכלישל  ההצמחלמכוונת היצירת יחידה משרדית   .2

ממשלתיי� �עת בוחשי� בקדרת הפיתוח הכלכלי המקומי גופי� ממשלתיי� וחו� כ:קהילתי

, )ת"משרד התמ(אלה נכנסי� לתחו� דר( תחומי� משיקי� כגו� עידוד עסקי� קטני� . רבי�

אשראי ליזמות , )וינט'הביטוח הלאומי והג(אבטלה ותעסוקה , )משרד השיכו�(שיקו� שכונות 

חסרה כתובת מרכזית . 'וכד) הסוכנות היהודית, � קטני�הרשות לעסקי, קרנות פילנתרופיות(

מעקב שוט" אחר תוכניות , שתקבע אמות מידה מקצועיות בתחו� על בסיס איסו" נתוני�

  . כלכליות של כלל הפעילות הקיימת�ופעולות פרטניות ומחקרי הערכה של ההשפעות הקהילתיות

ד זה מרחיב ומעמיק את התפקיד תפקי: כלכלי* יצירת תפקיד של עובד סוציאלי קהילתי  .3

היות ופיתוח . שבאופ� טבעי עוסק רובו ככולו בנושא התעסוקתי, א"הקיי� של רכז פיתוח כ

מוצע להכשיר , הכשרה והפנייה של כוח אד�, כלכלי כולל יותר מאשר עבודת השמה�קהילתי

  . עסקיי��כליי�ייצוג והפעלה קהילתית בתחומי� כל, תיוו(, אנשי רווחה מתאימי� לצור( ייזו�

 של השירות לעבודה קהילתית  להקשרי� נוספי�' מעברי�'העתקת המודל של תוכנית   .4

תוכנית זו מכוונת במתכונתה הנוכחית להגברת . 'קהילות עולי� וכד, כגו� שכונות עוני עירוניות

התעסוקה במגזר הכפרי על בסיס הפעלת רשתות חברתיות קיימות והפעלת ההו� חברתי הרדו� 

כגו� קהילות עירוניות , נית� להרחיב דפוס פעולה זה להקשרי� אחרי�. הקיי� במגזר הכפרי

,  כגו� רשויות מקומיות�ולרתו� שותפי� נוספי� למלאכה ) שכונות עולי�, למשל(הומוגניות 

  .'עמותות וכד
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משרדית מתכללת למטרת הקידו� *בי) פורו�( הקמת יחידה *  פיתוח שיתופי פעולה.5

שנוצר בי� הטיפול בנושא רווחה לבי� הטיפול בנושא ) הפוליטי(הפיצול המוסדי : כלכלי*יהקהילת

משרדית מתכללת �בי�) פורו�(הקמת יחידה . התעסוקה  אינו מיטיב ע� האוכלוסיות הנזקקות

הפעלת� של פרויקטי� מגזריי� ייחודיי� , בתחומי� ממוקדי� כגו� קידו� התעסוקה העצמית

הוריות �ייזו� עסקי מהבית למשפחות חד, הכשרות עבודה לבעלי נכויות, די�חרשל כגו� תעסוקה 

  . תקד� איגו� משאבי� ותצמצ� את חוסר היעילות בטיפול הקהילתי, תמנע כפילויות', וכד

  

� הלמנהלי מחלקות הרווחה ולעובדי, המלצות לראשי הרשויות המקומיות  5.2
  הקהילתיי�

  

הממשק , הקהילתי� הכלכליח מכל העוסקי� בפיתו:ותמקומיההמלצות לראשי הרשויות . א

למרות ההנחה שכל רשות מקומית רוצה להיטיב ע� . המצומצ� ביותר הוא ע� הרשות המקומית

על מנת .  פעולה עקיפי� בלבד�בפועל עומדי� לרשות� כלי, שכונות חלשות וע� קהילות עוני

  : הצעדי� הבאי�קהילתית ברשויות המקומיות  מוצעי��לתמר� פעילות עסקית

התארגנות ( להתארגנויות מקומיות בתחומי השירותי� מת העדפות במכרזי� ציבוריי�. 1

  )'גינו� וכד, שמירה, של קבוצות  בתחומי הסעותמקומית 

למשל  סדנאות ,  קהילתית�לפעילות כלכלית) מבני�, שטחי� (הקצאת נכסי� עירוניי�. 2

הקצאת שטח למשתלה קהילתית או לחנות יד , ס"תנלאמני� אתניי� מקומיי� במסגרת בני� המ

  .'שניה וכד

', אני קונה בקהילה'קמפיי� :  כגו�,הביקושי� המקומיי� תמיכת הרשות המקומית בהגברת. 3

  .  שכונתיות' מכירות חצר, 'ירידי� קהילתיי�, עידוד הקמת התארגנויות  של סוחרי� מקומיי�

: למשל. ות חלשות הזדמנויות כלכליות שוות המונעי� מקבוצהתערבות בהורדת חסמי�. 4

סידורי� גמישי� לטיפול בילדיה� של  , )הסעות לאזורי התעשיה(הגמשת מערכת התחבורה 

בילוי , לבעלי נכויות ומוגבלות פיזית במקומות עבודה' ידידותית'תשתית עירונית , אמהות עובדות

  .וצריכה

  

קהילתי היא �ירותי הרווחה לתחו� הכלכלי הכניסה של ש:המלצות למנהלי מחלקות הרווחה. ב

חשוב להימנע מציפיות מופרזות בתחו� . כלכלי�לצור( העצמה קהילתית ויצירת חוס� קהילתי

ה� , קהילתי�פעולות המיקרו המתבצעות במסגרת הפיתוח הכלכלי,  ברוב המקרי�.  זה

ות ער( קהילתי ה� בעל, יחד ע� זאת. לחולל שינוי בעל ער( כלכלי רבכדי מצומצמות מדי 

  :המלצתנו ה� כדלהל�, על מנת להפיק אפקט כלכלי מקסימלי מפעולות ברמת המיקרו.  משמעותי

 התמיכה בעסקי� קטני� וביזמות האישית נתפסת כנתיב :מיפוי קפדני של יכולות קהילתיות. 1

, גישה זו אינה מתחשבת ביכולות הקהילתיות החברתיות. ייחודי לתמו( בקבוצות חלשות

לא ברור עד כמה היא מביאה לשינוי , בנוס". כליות ופוליטיות אלא רק ביכולות של הפרטכל

מסתכמות ליותר מסכו� , היכולות הקהילתיות לעומת זאת.  ברווחה הכלכלית של  משקי הבית

כל מהל( של כניסת שירותי הרווחה לנושא הכלכלי דורש מיפוי , לכ�. ס( היכולות הפרטניות

יכולת ,  ההו� החברתי קיימת שלתשתית, לכידות קהילתית(קהילתיות יק של יכולות ומד

  .     שעליה� נית� לבסס את הפעילות הפרטנית) 'זיהו של מנהיגי� וכד, התארגנות
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�חסמי�  הבלתילחשוב לתת את הדעת ):  employability(' מסוגלות תעסוקתית'ההכנה ל. 2

חסמי� אלה קשורי� .  אוכלוסיות חלשותי"מוחשיי� המונעי� השתתפות מלאה בשוק העבודה ע

להסתגל לחיי עבודה ואינ� תמיד מובני� מאליה� כדי הנדרשי� ' אפוריי�'לכל הכישורי� ה

גישה  � מוסר עבודה, מדובר בכישורי� אבסרקטיי� כגו� הרגלי עבודה. בקרב קבוצות חלשות

הרגלי� אלה . ותעבודה ע� קבוצות ונורמות תעסוקתי, משמעת עצמית, אישית לקבלת מרות

, אינ�  קשורי� למיומנויות הפורמליות או הטכניות של העובד המקבלות מענה על ידי הכשרה

' מסוגלות התעסוקתית'גורמי� אלה  יוצקי� את ה, אול�. הסבה והשמה מקצועית

)employability (מוצע שמחלקות הרווחה יקדישו אמצעי� והכשרה מתאימה לעובדי . של העובד

   .  ו� זההרווחה בתח

 positive(מודלי� חיוביי� לחיקוי , בכל הקשר קהילתי: יזמית*טיפוח מנהיגות קהילתית. 3

demonstration effects (אחת המטרות של מעורבות . מהווי� משאבי� קהילתיי� חשובי�

. קיו��לחולל תהלי( שינוי קהילתי שהוא בר, קהילתי הינה�השירותי� החברתיי� בפיתוח כלכלי

זה נדרש טיפוח של מנהיגי� קהילתיי� שיכולי� להבטיח המש( הפעילות כאשר השירות לצור( 

המורכב ' מועדו� יזמי�'לכ� מומל� להקי� מסגרת קהילתית כגו� . הקהילתי מסיי� את תפקידו

ההפעלה והסנגור , מתושבי� יזמי� ובעלי מעו" שיעברו הכשרה מיוחדת בתחומי הניהול

  .   הקהילתי

  

�  העובד הקהילתי הנו השחק� הראשי בקידו� הפיתוח הכלכלי:ובדי� הקהילתיי�המלצות לע. ג

, יכולות בתחו� ההפעלה והתארגנות הקהילתית:  נדרשי� ממנו כישורי� רבי� ומגווני�. קהילתי

לרשותו עומדי� משאבי� . ייצוג הקהילה כלפי חו� וזיהויי� וניצול� של המשאבי� הקהילתיי�

על מנת להוביל  מהל( של פיתוח .  קהילתי  שנמצא בתהלי( התהוותמצומצמי� ותורת פיתוח 

אנו ,  הכולל הגברת שיעור המועסקי� והתעסוקה העצמית ויצירת נכסי� קהילתיי�,כלכלי

�  :   ממליצי� כדלהל

אבל , שאינ� דורשות משאבי� גדולי�מינו� כלכליות אלטרנטיביות *להתמקד בפיתוח פעולות. 1

,  בנק שירותי� קהילתי, חליפי��כגו� פיתוח מערכת קהילתית של סחר, יותדורשות יוזמה ויצירת

  .  'וכד,  )עולי אתיופיה, הוריות�קבוצות של נשי� חד(ארגו� חוגי לווי� לצור( גיוס אשראי זעיר 

, קהילתי הופ( אפקטיבי�  הפיתוח הכלכלי:להתמקד בפעולות המשלימות מהלכי� קיימי�. 2

נית� לפעול להרחבת הזכאות להלוואה בקר� לעסקי� .   תמיכה קיימתכאשר הוא נשע� על תשתית

נית� להרחיב ההיצע של  ). נכי�, מובטלי�(קטני� כדי לכלול קהילה בעלת צרכי� מיוחדי� 

כגו� ניהול עסקי מותא� לסקטור ,  תרבותיי��קורסי הכשרה  כדי לתת מענה לצרכי� מקומיי�

  .'ווק בסקטור החרדי וכדיקורס ש, הערבי

 חלק מתהלי( ההעצמה הקהילתית קשור לנגישות למידע :  הקמת מאגר קהילתי–ריכוז מידע . 3

�הזדמנויות , נית� להקי� מאגר מידע קהילתי בנושא תעסוקה, ע� משאבי� מעטי�. זמי� ואמי

כגו� רשומות כונס הנכסי� על מנת  (סקירות תכופות של מאגרי� מוסדיי� ,  מכרזי�, עסקיות

  ).        נויות כלכליות קהילתיותלזהות הזדמ
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  הכשרת עסקית לקבוצות מעוטי יכולת
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  :חליפי� מקומית�דוגמה ישראלית של מערכת סחר
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  המרכז היהודי ערבי לפיתוח כלכלי
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  קר� שמש לעידוד יזמי� צעירי�

il.org.shemesh-keren.www://http 

  ית להלוואות ללא ריביתהאגודה הישראל

il.org.freeloan.www://http 
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  העמותה להעצמה הכלכלית לנשי�

il.org.womensown.www://http  

   מרכז לקידו� נשי� בעסקי�–סביבה תומכת 

il.org.svivatomehet.www://http 

  )מעברי�(קהילתי במגזר הכפרי �פיתוח כלכלי

il.org.baemek-maavarim.www://http 

maavarim/li.org.bbshean.www://http  

com.shiluvbagalil.www://http 

  )Grey Literature(דוחות עבודה והערכה 

 �   כולל דוגמאות רבות–דוח הערכה על מיקרו מימו

php.dl/pubdownload/org.oundationgrameenf.www://http 

 מקד� קבוצות עניות מעבר �Grameen Bankמאמר עומק המעלה את השאלה הא� הניסיו� של ה

  )'הזדמנויות לנשי� וכד, השבחת הו� אנוש(למת� אשראי 

http://www2.gsb.columbia.edu/journals/files/chazen/Grameen_Bank_v04.pdf 

בנושא הדרכי� לעודד כניסת� של מובטלי� לשוק ) ב"ארה(דוח שהוכ� עבור משרד העבודה 

 . העבודה באמצעות יזמות אישית

http://www.abtassociates.com/reports/D19941200.pdf 

  ב " מבט על תוכניות המרכזיות בארה–עידוד היזמות המיקרו 

pdf.Evaluations_of_Review/Papers/English/com.microfinance.www://http 

  ) ב" ארהAspenמכו� (ת נשי� העצמת תעסוק

http://ms.foundation.org/user-assets/PDF/Program/Social-PurposeBus_Overview.pdf 
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  )Center for Community Enterprise(קהילתי �העצמת הפיתוח הכלכלי�

com.cedworks.www://http  

  )Annie Caseyקר� (ההעצמה כלכלית של משפחות וקהילות �
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