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 בעיר צפת עם קרן רש"י הצעה לפיילוט משותף

 הקדמה

כלכלית בעיר -ראשון מסוגו שמטרתו להביא לקפיצת מדרגה חברתיתמסמך זה מציע פיילוט  .1
החזון שגובש לעיר צפת לעשור הקרוב על ידי ראש העיר, מר ( 1)על בסיס צפת וסביבתה, 

גישת הצמיחה, ההכללה והקהילתיות ( 2; ))מצ"ב( אילן שוחט, וצוותו, בסיוע של מכון ראות
העבודה  המתמשכת של מכון ראות לבחינת הקשר בין הקמת ( 3) -של מכון ראות )ר' להלן(; ו

  . כולואזור הבית הספר לרפואה בצפת לאתגר קפיצת המדרגה של 

 ישמש בסיס לשכפולויבוסס על גישת הצמיחה, ההכללה והקהילתיות, פיילוט הכאמור,  .2
חזון של הפיכת . שכפולו יתרום למימוש הזורים נוספים בישראלויישומו בא י של המודלעתיד

, (15חזון ישראל ) עשרה המדינות המובילות באיכות החיים של תושביהן-מחמש ישראל לאחת
על בסיס ת ּוידי מכון רא-עלגובשה ה זו גיש .2010 מאי ב יעד רשמי של ממשלת ישראלנקבע כש

האגף למחקר, תכנון והדרכה של משרד למעלה משנה וחצי, בשיתוף מאמץ ארגוני שנמשך 
הרווחה והשירותים החברתיים בראשות מר יקותיאל )קותי( צבע, ותוך היוועצות עם עשרות 

 1"ל.אנשים וארגונים מכל המגזרים של החברה הישראלית וגם מחו

 גישת הצמיחה, ההכללה והקהילתיות

א יהבלקרי , 'מכלילה צמיחה'מדינת ישראל הוא לקדם שניצב בפני  כלכלי-החברתי האתגר .3
לתרום לכולם הזדמנות הוגנת מתן שיפור באיכות החיים של כלל התושבים, באמצעות ל
בשנים האחרונות, מסלול הצמיחה של ישראל אינו וליהנות מפירותיה. הכלכלית צמיחה ל

מעגל העוני. מצוקה זו התפרצה וגידול הפערים החברתיים  תהתרחבומביא למכליל, והוא 
ולבסוף בדמות המחאה החברתית התקשורת ובחודשים האחרונים בתחומי הדיור, המזון, 

 .ההמונית בשבועות האחרונים

בימים אלו נדרשת כלכלי, -ברג לשינוי חברתיבאמצעות ועדת טרכטנ ,בעוד ממשלת ישראל .4
ולהעלות את ההכנסה  יוקר המחיהכלכליים של המשבר, כדי להוריד את -ממדים המאקרול

ביכולתם ההזדמנות הגדולה של השלטון המקומי והמגזר השלישי והפילנתרופי, היא , הפנויה
 לשיפור השירותים והמרחב הציבורי המקומי. ברמת המיקרו לפעול 

היא מקפצה לשיפור איכות החיים של מעמד הביניים לתנאי ת הקהילתיות המוצעת גיש .5
היא מתבססת על  .ולהבטחת הזדמנות הוגנת לילדי ישראל 'מעגל העוני'הכרחי לקטיעת 

הון כלכלי, אנושי או  יםתושבהקהילתי כך שיסייע לשיפור משמעותי של המרחב הציבורי 
בהקשר המיוחד של צפת, לגישת הקהילתיות תהיה חשיבות רבה להגברת חוסנה של  חברתי.

 העיר בעת משברים. 

 :הם הגישהעיקרי  .6

שהם הבסיס לקהילה  ,המספקות שירותים'מוסדות ליבה' )'פלטפורמות'( זיהוי  ▪
מוסדות : מתנ"סים; טיפות חלב ומרכזים להורים ולילד; , ובראשםמשגשגת ומכלילה

ארגונים ומרחבים של ספורט  ;תנועות נוער ומרכזי צעירים ;מערכת החינוךותכניות ב
קופות חולים; וגם פארקים ושטחים ציבוריים.  עממי; בתי תרבות, אמנות ומוסיקה;

תמריצים ור ליצו, להסדיר את נוכחותם בכל קהילה, להעצים אחד מהם ישכל את 
 ;  לשיתופי פעולה ביניהם

בפלטפורמות התושבים המעורבות של עידוד העצמת המנהיגות האזרחית באמצעות  ▪
שמספקות את עיקר השירותים שמניעים שגשוג, הכללה וחוסן ברמה המקומית. מדובר 

 ;כגון ועדי הורים או ועדי שכונותבהתארגנויות קהילתיות 

                                                 
 . לחצו כאןלמסמך המלא ,   1

http://www.reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=4047
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בהקשר  לצמיחה מכלילהחיוניים הבתחומים  ,פלטפורמותפיתוח תכנים חדשים ב ▪
העיר צפת לעשור הקרוב )ר' פירוט לפי החזון והיעדים שגיבשה שלנו ובמקרה  – המקומי
 ;בהמשך(

 . מינוף הפלטפורמות והמנהיגות האזרחית לטובת שגשוג מקומי, הכללה וחוסן ▪

 המוצע הפרויקט

, קרי להביא ובסביבתה הקרובה בצפת 'צמיחה מכלילה'ללייצר תנאים נועד הפרויקט : מטרה .7
וגם להגברת  בעשור הקרוב התושבים ולצמצום 'מעגל העוני' לשיפור ניכר באיכות החיים של

 . חוסנה של העיר בעת משברים כתוצאה ממלחמה או אסון טבע

ניצול הנכסים , תוך קהילתיים-ובאיכות של השירותים החברתייםבהיקף : שיפור האמצעי .8
התושבים שכך  ,ושיתוף פעולה עם הרשויות הלאומיות ומשרדי הממשלה של העיר הייחודיים

 הון חברתי.והון כלכלי, הון אנושי ולמימוש לצבירה טובות אפשרויות ליזכו 

 ,המתגוררים בעיר צפת הורים צעירים, (18נוער )מגיל הרך ועד גיל ו: ילדים יעד יקהל .9
 ;השנהשייפתח וסטודנטים במכללת צפת ובבית הספר לרפואה 

 קד ב:מית, הפרויקט מטרתוכדי לממש את  :דרכי פעולהעקרונות ו .10

בנית 'תכנית עסקית' לפיתוח כל  ▪
אחת מהפלטפורמות החשובות 

המספקות שירותים בצפת 
קהילתיים על ידי אפיון -חברתיים

המבנה והפעילות של כל אחת מהן 
לחזון של העיר צפת בהתאם 

. חלק ולצרכי האוכלוסייה במקום
מהפלטפורמות קיימות וחלקן 

  עתידיות; 

ואיגום פעולה פי שיתותמרוץ  ▪
  ;ה'פלטפורמות'בין  משאבים

המנהיגות עידוד ופיתוח  ▪
מעורבות ההאזרחית המקומית ו

של תושבים  הפעילה והיעילה
 . זאת,מקומיים ב'פלטפורמות'

יזמות בקרב תושבים עידוד לטובת 
הגדלת מידת ההתאמה בין צורכי ו

הילדים/ בני הנוער/ המשפחות 
עשויה . מעורבות כזו למענים

איכות בלהביא לשיפור משמעותי 
גיבוש שירותים באמצעות  חיים

 ;חדשים ויצירתיים

במקרה של  .ולחזונה של העירנכסים הייחודיים והתושבים להפלטפורמות לחיבור  ▪
מספר נכסים ייחודיים ובראשם העיר העתיקה והמורשת  , ניתן לזהותצפתעיר ה

 ובית הספר לרפואה שיחל לפעול השנה.  ,רוחנית-היהודית

, אך יורגש כבר תוך שנים 5 -כ יראה תוךתכנית בהיקף זה האפקט המלא של מוערך כי  .11
על מנת להשיג את מדובר בפרויקט מורכב, המחייב שיתוף פעולה בין גורמים רבים  .כשנתיים

 שיפור משמעותי באיכות החיים של התושבים.יעדי התכנית ולהביא ל

 

דוגמאות לחיבורים אפשריים בין 
בית הספר לרפואה, העתיד הפלטפורמות ל

 :מנכסיה הייחודיים של צפתלהיות אחד 
-המכללה בצפת במקצועות פרהמיקוד -

רפואיים ושילוב בין התשתיות של 
 בה"ס לרפואה לבין אלו של המכללה; 

הסטודנטים  תכניות הפר"ח שלמיקוד -
 ת צפתבביה"ס לרפואה ובמכלל

מדעים, של נוער בתחום הבחניכה 
-פרהמקצועות בשפה האנגלית וב

 יים;רפוא

 נוער לעזרה ראשונההכשרה של -
)בשיתוף פעולה עם מערך בתי הספר, 

 מרכזים קהילתיים ותנועות נוער(.

הכשרה בבריאות לתכניות יצירת -
 מוחלשות; לאוכלוסיות

בית הספר לרפואה הנגשת מתקני -
, ספרייה ומתקני אודיטוריום)

 .לתושבי העירהספורט( 
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 ?למה צפת

על עיר צפת אף כי ניתן ליישם את הפרויקט בערים ואזורים רבים בארץ, מוצע לערוך אותו ב .12
  הגורמים האלה:מנת לנצל את השילוב בין 

כלכלי -צפת מתאפיינת בתמהיל חברתי – צפת הינו אתגר משמעותישל  אתגר ההכללה ▪
מתושבי העיר  40%כלכלי של הלמ"ס. -חברתיבמדד ה 3באשכול והיא מדורגת  מורכב

רבות: קהילה  קהילותהעיר מורכבת ממובטלים. בנוסף,  10%-הם נתמכי רווחה וכ
בקרבת מסורתיים וחילונים. כמו כן,  ,יוצאי אתיופיה, עולים מברה"מ לשעבר, תחרדי

במכללת צפת ובבית הספר ערבים רבים סטודנטים יש )עכברה( ו כפר ערביהעיר נמצא 
בטיח כי תברתית זו, אנו מאמינים כי עריכת הפיילוט בצפת לאור מורכבות ח .לרפואה

מקומות נוספים והפצתו בהפרויקט לטובת מידול לקחיו מהישגיו וניתן יהיה ללמוד מ
 בארץ.

לחוות קפיצת מדרגה מעשירון שלישי לעשירון שישי הוא שאפתני אך גם חזון העיר  ▪
ר איכות לשיפורתומה  המנהיגות הפוליטית והמקצועית של עיריית צפת – השגה-בר

 החיים של כלל תושבי העיר תוך ראייה ארוכת טווח. 

פתיחתו   – לקידום איכות החיים של כלל תושבי העירהוא הזדמנות בית הספר לרפואה  ▪
כל הגורמים ולעיר למהווה הזדמנות גדולה וגם אתגר משמעותי בית הספר הצפויה של 

הכרחית עם בית הספר מבקש להביא לייצר ערך אנו סבורים שפעולה זו . המעורבים בו
בבירור הממשק בין אתגר ההקמה כבר מספר חודשים מכון ראות עוסק  .לאזור סביבו

של בית הספר לרפואה לקפיצת המדרגה של העיר והאזור. ידע זה ישמש תשתית 
  להצלחת הפרויקט המוצע בנייר זה.

, אותן ניתן לחזק פלטפורמות רלוונטיותשל תשתית ו בצפת קיים ניסיון ארגוני ▪
. בין הפלטפורמות הרלוונטיות: גני ילדים ומערך בתי הספר תכנית המוצעתהבאמצעות 

 תכנית חסם של עמותת יכולותו תכנית סטארט, תכנית מורשה, תכנית מיל"ת)ובפרט 
; קהילתייםהמרכזים המופעלות בשיתוף פעולה עם בתי הספר והתיכונים(; מערך ה

ובית  מכללת צפתהתשתיות, הסגל והסטודנטים של  ;ומרכז צעיריםמקומית  עת נוערתנו
(, ומרכז המדעים סביב העירבתוך ויערות ואדיות ו)שטחים פתוחים הספר לרפואה; 

  .לנוער שיוקם בעתיד

קפיצת מדרגה של עיר מחייבת  – אזור הגליל המזרחי מקדם את תפיסת האזוריות ▪
בגליל המזרחי אנו מזהים חשיבה ועשיה אזורית בדמות תהליכי חשיבה אזורית. 

רשויות בגליל המזרחי, בעידודו ובתמיכתו של ארגון אלכא של  13האשכּול שמובילים 
 הג'וינט. 

 מדדי הצלחה

 להלן מדדי ההצלחה של הפיילוט: 

במסגרת חזון זה, הוגדר היעד עיר משגשגת וחסינה. : 2021התקדמות במימוש חזון צפת לשנת  .13
 של הלמ"ס. כלכלי -בדירוג החברתי 6לקבוצה  3 עלייה מקבוצה של

העיר צפת כבסיס לבחינת השפעות תמהיל ההון של אנו מציעים לבחון מודל של מיפוי  .14
אשר  גובש  2'המודל האינטגרטיבי לתכנון אסטרטגי מקומי מבוסס מדדי הון מרחבי' –תכנית ה

ר עידן פורת מהמרכז לחקר העיר "' ביחד עם פרופ' אמנון פרנקל ודגשר לעתידידי עמותת '-על
והאזור בטכניון, בוחן את העוצמות והחולשות של מערכות עירוניות באמצעות מדדים הנובעים 

 המודל:  . להלן מספר דוגמאות מתוךמתיאורית מדדי ההון

                                                 
מודל  – : מתודולוגיה למדדי משאבי הון ברשות מקומית1דו"ח ביניים מספר אמנון פרנקל ועידן פורת,   2

  .1, עמ' 2011לעתיד, אפריל , גשר אינטגרטיבי לתכנון אסטרטגי מקומי מבוסס מדדי הון מרחבי

http://www.btf.co.il/
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סכון לפנסיה ורמתו; בעלות על ישיעור התושבים בעלי ח – מדד לבחינת הון כלכלי/פיזי ▪
 דירה וגודלה היחסי לגודל המשפחה; או חסכונות ייעודיים לטובת הדור הבא;

כמות, איכות ושיעור המשתתפים בהכשרות מקצועיות  – מדד לבחינת הון אנושי ▪
ור הזכאים לתעודת בגרות; מבחני הישגים לעסקים קטנים ובינוניים בקהילה; שיע

)מתמטיקה, לשון, מדע וטכנולוגיה, אנגלית(; הקטנת שיעור הנשירה מבתי הספר; שיעור 
הילדים והנוער שהולכים לחוגים במוסדות המקומיים; תוחלת החיים ופיחות בשיעור 

 תמותת התינוקות;

היענות כמו נטילת חלק בפעילויות בעלות אופי התנדבותי  – מדד לבחינת הון חברתי ▪
קף יהיענות להצבעה בבחירות למועצה; ה או לפניות לחברות בוועדות או מוסדות ביישוב

; שיעור הממשיכים להשכלה גבוהה; ומגוון הפעילות של עמותות מקומיות ביישוב
 .שיעור המשרתים בצה"ל או בשירות לאומי

בנוסף למדדי הצלחה ברמת הישוב  – מדדים פרטניים לכל פלטפורמהבנוסף, מוצע לבנות  .15
משתתפת לכל פלטפורמה הפרטניים של התארגנות והצלחה יהיה צורך לפתח מדדים כולו, 

הילדים, תנועות הנוער, מרכזים קהילתיים, המכללה והאוניברסיטה  בתכנית )בתי הספר, גני
 ועוד(. 

 שותפים

, וזאת על מנת להביא לידי ביטוי את מעגלים של שותפים לתכניתשלושה אנו מציעים לגבש  .16
 ערכי המוסף הייחודיים של כל גורם:

שבו ובאמצעותו תגובש האסטרטגיה.  תּוראמכון , רש"יקרן עיריית צפת, : מעגל ראשון ▪
כגון משרד הרווחה והשירותים  משרד ממשלתי מוביליתכן שכדאי לשלב במעגל זאת 

כאמור, גישת הצמיחה, ההכללה והקהילתיות פותחה יחדיו עם האגף  .החברתיים
למחקר, תכנון והדרכה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים. ישנה נכונות מצד 
משרד הרווחה לבחון אפשרויות לפיילוט. אנו מציעים לפעול במשותף עם קרן רש"י 

 ; ספים לקבלת אישור והצטרפות המשרד במהלך החודשים הקרוביםושותפים בכירים נו

חנו בשבו ייומשרדי הממשלה הרלוונטים  פיםסשותפים פילנתרופיים נומעגל שני:  ▪
  והכיוון האסטרטגי;  הרעיונות

(, כגון החברה למתנ"סים )או המתנ"ס המקומי פלטפורמותנציגים של  :שלישימעגל  ▪
לפתח שיתוף פעולה . כמו כן, יש לשקול ובית הספר לרפואה, מכללת צפת תנועות נוער

של הפיכת פוטנציאל לאור העיר צפת,  , היושב בתוךפיקוד הצפוןובמיוחד עם  צה"לעם 
 כלכלי של העיר.-פיתוח החברתישם למ'נטל' ל'נכס' נוכחות צה"ל 

 צעדים מיידיים

 שותפים באחריות פעולה

 פוטנציאליים

 לו"ז

גיבוש מעגל השותפים 
 הראשון

קרן רש"י ומכון 
 ראות

מיד לאחר הסכמה  
 על ההצעה
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 לו"ז שותפים באחריות פעולה

השלמת מיפוי הפלטפורמות 
למידה ו הרלוונטיות לפיילוט

מתוך מודלים רלוונטיים 
 בישראל ובעולם 

עיריית צפת, קרן  מכון ראות
 רש"י 

 שלושה חודשים
 מיום ההתחלה

 התארגנותמדדי ההשלמת 
 וההצלחה

קרן רש"י ומכון 
)ייתכן  ראות

באמצעות 
העסקת גורם 

 חיצוני(

קרן עיריית צפת, 
ת, ּורש"י, מכון רא

 ושותפים נוספים

 שלושה חודשים
 מיום ההתחלה

 גיבוש צוות ההיגוי לפרוייקט
ומינוי מרכז לצוות ההיגוי 

 במשרה מלאה

עיריית צפת, קרן 
 רש"י, מכון ראות

שותף ממשלתי 
 ושותפים נוספים

 שלושה חודשים
 מיום ההתחלה

 הפעילות ,אפיון המבנה
 והתנאים שנדרש שיתקיימו

הפלטפורמות ל אחת מבכ
כדי לממש  הקיימות בצפת

 את החזון

מנהלי הפלטפורמות,  מכון ראות
עיריית קרן רש"י, 

צפת, משרדי 
הממשלה הרלוונטיים 

 ושותפים נוספים

עד לסוף רבעון שני 
 2012לשנת 

המעורבות הסדרה של גיבוש ו
קהילה הפעילה של תושבים ב

 פלטפורמות המקומיות וב

 מרכז צוות ההיגוי
ת ויחד עם הנהל
 הפלטפורמות

עד סוף רבעון  כלל השותפים
 2012לשנת  שלישי

פרויקטים גיבוש ועיצוב 
הנובעים משיתוף נוספים 

 הפעולה בין הפלטפורמות 

צפת, עיריית 
מנהלי 

הפלטפורמות, 
מכון ראות וקרן 

 רש"י

רבעון שלישי   משרדי הממשלה
 2012לשנת ורביעי 

הפעלה מדורגת של המודל 
 ויישום בשטח החדש

מרכז ועדת 
ההיגוי ומנהלי 

 הפלטפורמות

נציגי השותפים ולל כ
 הקהילה

 2012רבעון רביעי 
 והלאה

ליווי תפיסתי, המשגה, 
לצורך  ומידול הפיילוט

 הפעלתו בקנה מידה ארצי

 2013עד סוף  ל השותפיםלכ מכון ראּות
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 מימון

 הערות מימון נדרש פעילות

הפעלת שוטפת של צוות ההיגוי 
 והעסקת מרכז לצוות ההיגוי בצפת

מול הגורמים שיפעל ברמת השטח 
 השונים

-100,000$הערכה של 
 לשנה 150,000$

צוות למרכז העסקת תידרש 
, במשרה מלאה ההיגוי

 מינהלות וכו'

מכלול פעילות מכון ראות בעיר צפת, 
לרבות מיפוי, אפיון פעילות 

הפלטפורמות, הבאת ידע מהארץ 
ליווי אסטרטגי של ראש ומהעולם, 

המשגה של התהליכים העיר וצוותו, 
ר אוהפיכתם למודל שניתן ליישם בש

 חלקי הארץ

לשנה למשך  140,000$
 שנתיים

סכום זה משקלל את הוצאות 
ון העסקת כוח האדם במכ

לצורך הפרויקט בצפת, ראות 
נלוות ומכלול ההוצאות ה

 פרויקט ם הולייש

פרוייקטים נוספים בעיר צפת שיידרשו 
כדי להשלים את היגיון הפעילות ברמת 

הקהילה וכדי ליישם את החזון של 
 פיתוח העיר צפת

ייקבע בהמשך בין 
 ועיריית צפת השותפים

לאחר איפיון 
 הפרוייקטים

 

גיבוש המדדים פיתוח ו השלמת הליך
  באופן קונקרטי לעיר צפת להצלחה

-50,000$הערכה של 
100,000$ 

צורך להעסיק גורם בחן הי
 חיצוני

 


	הצעה לפיילוט משותף עם קרן רש"י בעיר צפת

