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 מושג

 פיתוח כלכלי קהילתי

 הגדרה
השתתפות הפעילה של הקהילה בפיתוח ועל ב מתמקדאשר  1פיתוח כלכלי קהילתי הוא פיתוח כלכלי מקומי

 .שנגזרות מכך על הקהילהההשלכות 

 רקע
חברתית מורכבת הן מתהליכים שניזומים בממשלה והן מתהליכים שמובלים על ידי הרמה -קפיצת מדרגה כלכלית

 המקומית. פיתוח כלכלי קהילתי הוא אחת הדרכים להוביל פיתוח ברמה המקומית.

דוגמת  ברמה המקומית, על התפיסה שאתגרים כלכליים, סביבתיים וחברתיים קהילתי מבוסס יכלכלפיתוח 
, ומחייבים מתן מענה ברמת הקהילה. זאת, שלובים זה בזה תיות,, הזנחה סביבתית ואובדן הקהילאבטלה, עוני

נות הנחת העבודה היא שפתרוכמו כן,  2.מכיון שהפתרון דורש שינוי בערכי הקבוצה ואין די בשינוי ערכי הפרט
מתמודד עם אתגרים  פיתוח כלכלי קהילתי, על כן .המבוססים על הידע והניסיון המקומיים יהיו מועילים יותר

 3ת ומשתפת הנותנת מענה לפרט, לקהילה ולאזור.כולל אלה בצורה

ידי התארגנויות שמבוססות על גורמים ב"שטח". ההתארגנויות מצויות על הרצף שמתחיל -הפיתוח מבוצע בפועל על
)כמו עמותה ללא כוונות רווח כלכליים ארגונים עובר ב 4(,LETSבארגונים בעלי מטבע קהילתי פנימי )כמו ארגוני 

 ייעוץמשמשים רשת חברתית ומקור לישנם ארגוני גג ה 5טהורים. ארגונים עסקייםב או קואופרטיב( ומסתיים
  6.קהילות שמתמודדות עם אתגרים דומיםשל הפרייה הדדית לו

 מטרות
  יתוח כלכלי קהילתי מקדם את המטרות האלה:פ

                                                 
לפי הבנק העולמי, פיתוח כלכלי מקומי הוא תהליך בו חוברים הציבור, בעלי העסקים וארגוני המגזר השלישי כדי ליצור תנאים   1

 . פיתוח כלכלי מקומי, הבנק העולמיראה: טובים יותר לצמיחה כלכלית ולעידוד תעסוקה. 
 OECD-( של הLocal Economic and Employment Development) LEEDארזני מנהל תכנית  סרג'יומר שיחה עם מתוך   2

(3/7/2008 .) 
 (.CCEDNet) הרשת הקנדית של הארגונים לפיתוח כלכלי קהילתי  3
( יוצרים מסגרת לסחר במוצרים ובשירותים בתוך הקהילה באמצעות Local Exchange and Trading System) LETSארגוני   4

 (.transaction net) רשת העסקאותאו אתר ר מטבע מקומי או קהילתי כמו חרוזים.
 .(Canadian Social Economy Hub) המרכז הקנדי לכלכלה חברתיתהגדרות שונות המופיעות באתר ראו,   5
 האגודה הלאומית לקואופרטיבים עסקיים( או CCEDNet) הרשת הקנדית של הארגונים לפיתוח כלכלי קהילתילדוגמה, ראו   6

(NCBA .) 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTLED/0,,contentMDK:20185186~menuPK:399161~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:341139,00.html
http://70.47.89.21/~ccednet/?q=en/what_is_ced
http://www.transaction.net/money/lets/
http://www.socialeconomyhub.ca/hub/index.php?page_id=9
http://70.47.89.21/~ccednet/?q=en/about
http://www.ncba.coop/about.cfm
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להגדיל מטרה ביוזמות לפיתוח כלכלי עסקי  קידום – יוזמות לפיתוח כלכלי של חברי הקהילה למען הקהילה ◼

פיתוח כזה כולל בין השאר יזמות  7חברתי של הקהילה.-להיטיב את מצבה הכלכליתעסוקה, לצמצם עוני ו
 8התעסוקה, פיתוח ערוצי סחר הוגן ומתן אשראי פיננסי.זעירה, סיוע בהשתלבות בשוק 

בין  היכרות והקשריםיצירת פעולות שמגבירות את ה – פיתוח שמעודד יצירת קהילה ותחושת קהילתיות ◼
  9.ואת נכונותם לשתף פעולה זה עם זה שלהם ערבות ההדדיתאת תחושת ה, חברי הקהילה

הקהילה להסתמך של יכולת הבניית את קהילתי מעודד  פיתוח כלכלי –של הקהילה  עצמאות כלכליתהשגת  ◼
 10על כושר הייצור שלה לסיפוק צרכיה ולהקטנת התלות שלה במוצרים או בשירותים שמיוצרים מחוץ לה.

מעגל העסקים הקהילתי מקטינה יבוא של מוצרים ושירותים, מצמצמת את הוצאת המשאבים ת רחבה
 עצמאות כלכליתתוצאת לוואי לא רצויה של  11הרווחים בקהילה.מהקהילה החוצה ומאפשרת השקעה של 

היא יצירת משחק סכום אפס, שבו הגדלת כושר היצור של קהילה אחת באה על חשבון היצור בקהילה 
 12אחרת.

 מאפיינים
 מתאפיינים ב:  רוב ארגוני הפיתוח הכלכלי הקהילתי

  .םמיזמיאת הבעצמם יוזמים ומנהלים מתארגנים, חברי הקהילה  – של חברי הקהילההשתתפות פעילה  ◼

להשפיע על קבלת שווה ויכולת  תף במיזם יש קול אחדתלכל חבר בקהילה שמש – תיקבלת החלטות דמוקרט ◼
 ההחלטות.

 13על פני הגדלת ההון והרווחים. העדפה לקידום מטרות חברתיות וסביבתיות ◼

 לשוק תחרותיתועלת מרכזית: הנמכת חסמי כניסה 
התועלת המרכזית שיוצרים ארגונים לפיתוח כלכלי קהילתי היא הקלת ההשתלבות של פרטים חלשים במסגרות 

 השוק החופשי. הארגונים משיגים תועלת זו באמצעות שלוש שיטות מרכזיות: 

פוח ארגונים לפיתוח כלכלי קהילתי משקיעים בטי –ההשתכרות העתידי כח בניית יכולות שמגדילות את  ◼
להגיב לתמריצים לשיפור בהמשך. וגדיל את הסיכוי שלהם להשתלב בשוק כדי להה היכולות של חברי הקהיל

במימון, הגדלת והכשרות תעסוקתיות, הכשרות בניהול עסק, בשיווק בניית היכולות נעשית באמצעים כגון: 
 14חזון.וגיבוש  , הגדלת הנגישות למימוןהנגישות למידע 

                                                 
דוגמאות לפיתוח כלכלי עסקי בקהילה  באוניברסיטת סיימון פרייזר. המרכז לפיתוח קהילה בת קיימא מאתההגדרה מבוסס על   7

( שמשמש כבנק המעניק הלוואות בתנאים נוחים עבור החברים, שהם גם הבעלים. לפי Credit unionהן: הקמת איגוד מימון )
ברחבי העולם. דוגמה נוספת היא  מדינות 96-בנקים כאלה ב 49,000(, ישנם כיום WOCCUהמועצה העולמית לאיגודי מימון )

חוות המגדלות עצי שקד, שסייע להקטין עלויות ולצמצם את זמני התובלה. כתוצאה מכך,  19ייעוץ והדרכה לקואופרטיב של 
תכניות ( תחת ANCBהקואופרטיב הצליח למצוא לעצמו נישה ייחודית. ראה: אתר האגודה הלאומית לקואופרטיבים עסקיים )

 .ושירותים
 . (2005ירושלים, ). שתי"ל, צמיחה מכיוון אחראילני,   8
פרויקט הגינות הקהילתיות בויקטוריה שבקנדה, למשל, תורם  (.NCCED) הקונגרס הלאומי לפיתוח כלכלי קהילתימתוך הגדרת   9

להגברת הסולידריות של הקהילה. במסגרת הפרויקט, חברי הקהילה מגדלים יחד ירקות טריים שמועברים לבתי תמחוי, 
 Canadian)  המרכז הקנדי לכלכלה חברתיתקים תזונה בריאה לחברי הקהילה המוחלשים. סיקור הפרויקט מופיע באתר המספ

Social Economy Hub.) 
 של המרכז לפיתוח קהילה בת קיימא באוניברסיטת סיימון פרייזר. הצהרת העקרונות של פיתוח כלכלי קהילתי  10
  (.NEF) הקרן לכלכלה חדשהאתר   11
 (.2008)ירושלים,  משרד הרווחה והשירותים החברתיים. פיתוח כלכלי קהילתיפלזנשטיין,   12
 (.Canadian Social Economy Hub) כלכלה החברתיתהקנדי למרכז הבאתר  ותשמופיע CED-הגדרות שונות למבוסס על   13
 .לחצו כאןליזם בקהילה. לתיאור הפרויקט, אישי מפעילה פרויקט שבמסגרתו מוצמד מאמן ( NEF)הקרן לכלכלה חדשה   14

http://www.sfu.ca/cscd/ced/home.htm
http://www.woccu.org/
http://www.ncba.coop/serv_cbd_cw_stories.cfm
http://www.ncba.coop/serv_cbd_cw_stories.cfm
http://shatil.org.il/files/Tsmiha%20mekivun%20aher_Ayelet%20Ilany.pdf
http://www.ncced.org/CDCBriefDEC05.html
http://www.socialeconomyhub.ca/hub/?page_id=93
http://www.sfu.ca/cscd/gateway/sharing/principles.htm
http://www.pluggingtheleaks.org/
http://www.molsa.gov.il/NR/rdonlyres/9CBF46BE-A0E9-482F-B5EC-E3D8C3AB1A07/6766/DANNYFLEZENSHTEIN1.pdf
http://www.socialeconomyhub.ca/hub/index.php?page_id=9
http://www.neweconomics.org/gen/tools_bizfizz.aspx
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מסגרות של פיתוח כלכלי קהילתי משמשות מעין חממות להנבטת עסקים בהן  – הכניסההנמכת רף  ◼

לפיכך, הרגיל. התחרותי ות בהשוואה לשוק סלחניהדרישות ליעילות, לחדשנות או למקצועיות עשויות להיות 
 15תחרותית.ה להתמודדות שללהתחלת פעילות עסקית שעדיין אינה במיטבי לשמש מצע  ותיכול הן

שותפות בין קבוצה של קונים, מוכרים או בעלי עניין אחר מפזרת את  –בין שותפים רבים  יכוניםפיזור ס ◼
בכך היא מסירה מכשולים בפני השתתפות פעילה . המשתתפיםרוכים בפעילות כלכלית בין הסיכונים הכ

ישנן צורות רבות של שותפויות כלכליות,  16.של פרטים מוחלשים שהסיכון הראשוני גבוה מדי עבורם בשוק
  18.העסק יהם גם בעל הםשחבריים קואופרטיבו 17שותפות לרכישת שירותים משותפיםבינהן 

 סוף.

                                                 
מאפשרות  'קהילת חרוזים'או  'בנק הזמן'כמו ( LETS Local Exchange and Trading Systemשל חליפין מקומי )מסגרות   15

בנק הזמן הוא שיטה בה חברי הקהילה מחליפים שירותים לחבריהן להתנסות במתן שירות ולעשות צעד ראשון כחלק משוק. 
ומוצרים שערכם נקבע לפי משכם. כלומר, שעה של אינסטלטור שווה לשעה של עו"ד או של אופה. קהילת חרוזים היא שיטה 

לקריאה קבוע בחרוזים )וירטואליים(, המשמשים כמטבע פנימי בתוך הקהילה.  שמבוססת על החלפת שירותים ומוצרים שערכם
 (.17.07.2002, )הארץלקריאה על קהילות מחרוזת בישראל: לוי, "עליות חדות בשער החרוז",  .לחצו כאן, על בנק הזמן בירושלים

ממשלת סקוטלנד החליטה להקים סוכנות לסיוע לקואופרטיבים, בין השאר על בסיס ההכרה ביכולתם להניע אנשים בעלי הון,   16
 The Scottish.באמצעות פיזור הסיכונים והאחריות בין מספר שותפים ניסיון או בטחון עצמי מועטים להקמת עסק משלהם

operative Development Agency-Establishment of a Co, Government ,2005. 
ים רוכשים במשותף שירותי אחזקה, תברואה, שיווק והפקת ( בעלי עסקBusiness Improvement Districts) BID-במודל ה  17

אביב פועל במתכונת דומה -ארועים כדי לתת שירות טוב יותר ללקוחותיהם ולמשוך לקוחות חדשים. קולקטיב גן החשמל בתל
; (29.12.2005) וואלה ,"6940קולקטיב " אור,ים מבקשת לעודד את בעלי העסקים בטיילת לפעולה משותפת. ראה:-וגם עיריית בת

 . (6.07.2008) ,דה מרקר ",להחזיר את הצבע לרחובות", מור

בעולם, ישנם  .לחצו כאןהילתי, מסייעת בהקמת קואופרטיבים של מזון בארץ. לאתר סינגור ק , למשל,עמותת סנגור קהילתי  18
לחצו , (. לאתר הארגוןNational Cooperative Business Associationהאמריקני ) NCBAארגוני גג של קואופרטיבים דוגמת 

 .כאן

http://www.aish.com/hsociety/society/Time_Bank.asp
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=187872
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2005/10/CDA
http://fashion.walla.co.il/?w=/2122/832679
http://fashion.walla.co.il/?w=/2122/832679
http://fashion.walla.co.il/?w=/2122/832679
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=999192&contrassID=2&subContrassID=6&sbSubContrassID=0
http://advocacy.org.il/content/view/15/29/
http://www.ncba.coop/about.cfm
http://www.ncba.coop/about.cfm
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