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מעגל  אינסופי

מחסור

מחסור בשטחים
מסחר ותעסוקה   , תעשייה

הכנסות עצמיות
הכנסות מארנונה שאיננה  

למגורים נמוכות  

תלות
תלות בשלטון המרכזי 

בתקציבים וחסדים

יניג'מצ
חינוך  יניג'מצאי יכולת לממן 

ורווחה  

שירותיםאיכות
רמה ואיכות שירותים נמוכה  

הגדלת פערים 
הגירת תושבים חזקים  
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איפה ההזדמנות 
? הכלכלית

תושבים10,000–עיר  •
הגולןרמת –מיקום •
אקדמאיים30%•
•

מגורים80%
משרדים20%

ארנונהתמהיל 



מקומי
ארצי

אזורי

?המעגלאת פורציםאיך 



?החוזקנקודת 
?צורךהמהו 

קהילה
סביבהתרבות

שתיותת /תיירות

אזוריות
נכסים/שירותים

אקדמיה
סטודנטים/השכלה

תעסוקה  
מסחר/תעשיה

מוניציפאלי
הון  /מונופול

אנושי

מחברים כוחות  
2002פרידמן –סוגים של הון 8

רפואה
תיירות מרפא



דוגמאות נפוצות
פיתוח כלכלי

קאסם  כפר תעסוקה

ירכאמסחר

נצרתאזורי תעשיה  



טכנולוגיהשילוב בין 
סביבתיליתרון 

Food tech  
Cyber tech
Agro tech

אצבע הגליל

נגב
באר שבע



לרשות אקדמיה שילוב בין 
צמיחהעוגן 

מומחיות ידע

כפרי סטודנטים

Think tank

בראודהאורט 

מדריד

לוד



ומורשת  תרבות שילוב בין 
לאומיתלתיירות

ובינלאומית  

והיסטוריהמורשת 
תרבות

דת 
המסיק בגליל

פקיעין

נצרת שפרעם  



ותשתיותנכסים שילוב בין 
יחסיליתרון 

תכנית מתאר  
מגורים ותיירות

משרדים
תעסוקה

זרקא-אסר'ג

כפר קאסם
כלכלה  

מקומית מקיימת  

-מטבע מקומי
לונדון



?שאלות



מהזדמנויות
לתכנון כלכלי



היתכנותמיקודמיפוי

מזהים הזדמנויות 
שלבים  3-ב

123



מיפוי

מיקוד

היתכנות

|יתרון | צרכים |נכסים | מגמות|תושבים/בעלי תפקידראיונות |אזורי לאומי, נתונים מקומי

קהילה/שיתוף הציבור| חוזק-מיקוד צורך|זיהוי נקודות חוזק|צוות רשותי רב מגזרי

, עסקי, שותפים ממשלה|ROI|השקעות והכנסות, קהל יעד= כדאיות כלכלית 
ערוצי מימון  | תושבים, פילנתרופיה



היתכנותמאקרו
? מי קהל היעד

צעירים

מבוגרים  

תיירות פנים

תיירות חוץ  

?מי הם השותפים הפוטנציאלים

?מה הצורך ומהי ההזדמנות

0% 50% 100%

1שנה 
2שנה 
3שנה 
4שנה 

0
15
30
45
60
75
90

ROI-מה צפי הכנסות ?
היצע   ביקוש



העסקי שילוב בין המגזר 
PPP ,BOTלמגזר הציבורי  

...אילת, רעננהח"איגו

PPPירושליםמעונות סטודנטים

BOT  התייעלות אנרגטית



תכנון 
פיתוח, המראה, תכנית עסקית. 1
חוץ רשותי  /פנים–מימון . 2
סדירות ואבני דרך . 3

"מחוללות"תפיסת -ח.ו.ת.י.פ
(  סדירות קבועה)בעל תפקיד ופורום רשותי 1.
זיהוי הזדמנויות וצורך  2.
מאקרו היתכנות כלכלית3.
, פילנתרופיה, ממשלה)יצירת חיבורים 4.

(    ותושביםעסקים

יישום
הדהוד–הצלחות קטנות 1.
שיתוף הציבור2.
תיקצובמימוש 3.

מתודולוגיה  
מהזדמנות

לתכנון



לסיכום



ח.ו.ת.י.פ
פרואקטיביות1.
יזמות  2.
תכנון  3.
ווקטורים  4.
חיבורים  5.

כלכלי
כל סוגי ההון

כלכלי1.

חברתי2.

פוליטי3.

סביבתי  4.

מוניציפאלי  5.

אנושי6.

נגישות ותשתיות7.

תכנון ופיתוח אזורי  8.

תפיסה שפותחה נתנאל טויטו



!תודה

חברתיים וכלכלים  פיתוח וליווי מהלכי שינוי -נתנאל טויטו  
Nathanaelt@rashi.org.il: המקומיבמרחב 


