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אודות חברת ת.א.ר.א
ת.א.ר.א היא חברה לייעוץ אסטרטגי ומחקר ,אשר מתמחה בקידום מדיניות ופיתוח משאבים
בעולם הממשל והציבור .החברה נוסדה בשנת  2009על ידי עובד יחזקאל ,מזכיר הממשלה לשעבר,
במטרה להשפיע לטובה על החברה הישראלית באמצעות קידום גופים הפועלים למען האינטרס
הציבורי.
ת.א.ר.א מתמחה בליווי של ארגוני חינוך ,בריאות ורווחה ,איגודים מקצועיים ומוסדות ציבוריים
במטרה לשפר את התנהלותם המקצועית מול גורמי הממשל ,השלטון המקומי והחברה האזרחית.
הנחת היסוד של ת.א.ר.א היא שקידום מדיניות ופיתוח משאבים ממקורות ציבוריים הינם בראש
ובראשונה מקצוע הדורש ידע והכרות מעמיקה עם עולמות אלו.
בהתבסס על הנחה זו פותחו ב-ת.א.ר.א שלושה פתרונות ראשיים עבור לקוחותיה:
א .ייעוץ ויישום אסטרטגיה ציבורית – ליווי הנהגה ארגונית על מנת לקדם את הארגון בממדים
שונים בחברה הישראלית .ת.א.ר.א עוסקת בקידום שיתופי פעולה אסטרטגיים ,פיתוח מקורות
הכנסה מגוונים והרחבת פעילות לקוחותיה במישור הלאומי והבינלאומי.
ב .בניית אסטרטגיה רגולטורית וקידום מדיניות – קידום עבודה מקצועית אל מול גורמי מפתח
בממשל ובחברה האזרחית על מנת להתמודד עם אתגרים ציבוריים ורגולטוריים הניצבים
הארגון .העבודה נעשית באמצעות מתודולוגיות ייחודיות שפותחו ב-ת.א.ר.א ,וביניהם :ניסוח
'סיפור ציבור' לשירותי הארגון ,מיפוי רב-ממדי של קהילת מקבלי ההחלטות הרלוונטיים
(קמה"ר) וניהול תקשורת חכמה עמה ,כתיבת 'ספר ממשל' מותאם לצרכים וליעדים ,הקמת
מועצה ציבורית ועוד .ליבת תפיסת היסוד של ת.א.ר.א נסובה סביב שיח מקצועי ,חיובי ופורה,
המאפשר לקהל לקוחותיה 'לחשוב מחדש' על האסטרטגיה של הארגון בממשק עם המדינה.
ג .מחקר תומך אסטרטגיה – מחלקת המחקר של ת.א.ר.א מייצרת את "קלפי המיקוח"
המקצועיים מול דרג מקבלי ההחלטות במדינה .המחלקה עוסקת בכתיבת ניירות עמדה
ובניסוח ניירות מדיניות ממשלתיים וכלכליים ,בבניית מודלים חדשניים המשלבים חברה
אזרחית ,מגזר ציבורי ומגזר עסקי ובסקירות רגולציה מהארץ ובעולם .בין היתר ,המחלקה
מתמחה בחיזוי רפורמות ותהליכים המתרחשים בשדה הציבורי ומאפשרת ללקוחותיה להיערך
ולמקד את אסטרטגיית הפעולה שלהם בהתאם.
לחברים בצוותי ת.א.ר.א ניסיון מצטבר של עשרות שנים בעולמות הממשל והרגולציה ,תוך
התמחות בתחומי תוכן מגוונים .המתודולוגיות הייחודיות שפותחו ב-ת.א.ר.א על-ידי עובדיה
מהווים עבור לקוחותיה מכפלת כוח והשפעה בחברה הישראלית.

מטרת הפרויקט
בהתאם להחלטת הממשלה מס'  2017מיום  ,21.9.2014מקדם המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב
והגליל בשיתוף עם ארבע המועצות האזוריות בעוטף עזה; אשכול ,חוף אשקלון ,שדות נגב ושער
הנגב ,הכנת תכנית אסטרטגית רב שנתית לצמיחה ולפיתוח היישובים והתושבים בתחומי המועצות.
תכנית זו הינה המענה להחלטת הממשלה ובה תכנית אסטרטגית רב שנתית ליישובי עוטף עזה.
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תקציר מנהלים
בתאריך ה 21.12.15-אישרה ועדה במשרד ל'פיתוח הפריפריה הנגב והגליל' תקציב למועצות
האזוריות של עוטף עזה מתוך החלטת הממשלה " – 2017תכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח
שדרות ויישובי עוטף עזה".
מטרת התוכנית האסטרטגית היא זיהוי מנועי פיתוח – בחלקם חזוניים ובחלקם ישימים ומידיים
– שבכוחן של המועצות האזוריות לקדם בטווח הקצר ,הבינוני והארוך.
בנוסף לכך ,התכנית עוסקת ביצירת מעבר הדרגתי לניהול יוזם ועצמאי ,תוך הענקת כלים לידי
המועצות האזוריות ,לרבות מיסוד יכולת הניהולית שלהן לייזום והובלת התהליך האסטרטגי ,זאת
לצד תחזוקת משימות השוטף.
המעבר לניהול יוזם ועצמאי בתכנית האסטרטגית יישען על היתרונות היחסיים של האזור ותנאי
התחרות העודפת הקיימים בו ,תוך יצירת שותפויות רב-מגזריות ,הן ברמה הלאומית והן ברמה
הבינלאומית .כך בשאיפה שהאזור יחדל להיות "עוטף עזה" (במובנו השלילי בשיח הציבורי)
ויתמקד בהיותו מוביל ומרכזי בסיפור הישראלי העכשווי ,הנשען על חיי קהילה איכותיים ,חדשנות
בחקלאות ובתרבות וכאזור המהווה מוקד משיכה לצעירים בישראל להקמת ביתם.
במסגרת הת הליך עם המועצות האזוריות נידונו מגוון רחב של נושאים בעלי פוטנציאל להבאת
צמיחה כלכלית עתידית לאזור .מיפוי הנושאים התבצע לפי מדדים שנקבעו לבחינתם ,כגון העוגנים
המרכזיים (או היתרונות היחסיים) במרחב ,המוטיבציה המקומית של המועצות האזוריות,
רלוונטיות התחומים ליעדי ממשלת ישראל וההיתכנות הכללית לקידומם וליישומם.
נושאי הליבה שנבחרו הם אגריטק ,תיירות ו'הסכמי צמיחה לחיזוק תנאי התחרות'.
הנה תמצית של כל אחד מהם:

אגריטק
המועצות האזוריות של עוטף עזה נחשבות ל'אסם התבואה של גידולי השדה' במדינת ישראל בשל
שטחי החקלאות הנרחבים המצויים בתחום שיפוטן .לתושבי האזור ניסיון עשיר וידע ייחודי
מצטבר הנבנה לאורך עשרות שנים בענף החקלאות המסורתית ,ובאזור כולו ישנה פעילות ערה של
מרכזי מחקר ופיתוח הממוקדים בחדשנות חקלאית.
שילובם של אלו ביחד עם תכנון מקדים וחשיבה אזורית משותפת עשויים להוליד בעתיד תעשיית
אגריטק חדשנית ,שתיהפך ל'מעבדה חקלאית' ,ניסויית ומעשית ,ולמקור גאווה של ציונות מודרנית
עבור בעלי עניין עסקיים וממשלתיים מישראל ומהעולם כולו מצד אחד ,ולכל תושבי מדינת ישראל
מצד שני.
חזון
אזור עוטף עזה יהפוך למרכז עולמי מוביל בתחום המחקר והפיתוח בנושא החקלאות העתידית
והתמודדות האדם עם שינויי אקלים ומחסור במשאבים.
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מטרות
• עוטף עזה תהפוך למוקד ידע ולזירה ניסויית מרכזית של תעשיית האגריטק במדינת ישראל.
• עוטף עזה תהפוך למרכז ידע ומחקר בינלאומי לחקלאות ספר מדבר.
יעדים
• פיתוח כלים ייחודיים באזור שיסייעו לחוקרים בתחום חקלאות חדשנית על ספר מדבר  -הבאת
 30מומחים בתחום האגריטק שיעבדו באזור בטווח של חמש שנים.
• פיתוח כלים ייחודיים באזור שיתמרצו חברות חדשניות בתחום האגריטק לפעול מהאזור -
הבאת  50חברות לפע ול מהאזור בטווח של חמש שנים (לרבות יוזמות מקומיות ,סטארטאפים,
הרחבה של חברות קיימות באזור ,פתיחת סניפים של חברות מישראל ומחו"ל וכן הלאה).
חסמים עיקריים
• הבאת חברות בתחום האגריטק להתבסס באזור יישובי עוטף עזה.
• חיבור יעיל ופורה בין חקלאות מסורתית ,מו"פים וחברות באזור.
עיקרי התכנית
• חיזוק המו"פים האזוריים ותמיכה בשיתופי פעולה עם חברות בתחום.
• הטבות לחברות שיפעלו מאזורי התעשייה בעוטף עזה.
• הטבות לחברות שיערכו באזור העוטף ניסויים.
• תמיכה בהקמת חממה.
• תמיכה בפעילות לקידום אקוסיסטם.

תיירות
ענף התיירות העולמי הינו אחד התחומים עם שיעורי הצמיחה הכלכלית הגבוהים ביותר בעולם
כיום ,עם כמות תיירים ההולכת וגדלה משנה לשנה 1.המגמה בענף התיירות בישראל תואמת את
המגמה העולמית ,עם גדילה משמעותית ועקבית בשנים האחרונות במספר התיירים הנכנסים.
במועצות האזוריות של עוטף עזה ישנם שילוב של מרכיבים רבים המאפיינים 'תיירות כפרית'
בתוספת תשתית נטועה של אתרי תיירות ומורשת ,העשויים להוות פלטפורמה עתידית להיקפי
תיירות גדולים יותר מאלו הקיימים כיום .כמו כן ,מועצות העוטף מסוגלות להוות מרכיב בתרבות
הפנאי לישובים העירוניים הסמוכים לאזור ואף לתפוס פלח תיירותי משמעותי בפעילות 'אשכול
רשויות נגב מערבי' בתחום.
חזון
עוטף עזה תהפוך למוקד משיכה לתיירות כפרית בישראל ובכך תהווה מנוע כלכלי וכלי מיתוגי
לאזור כולו.

https://www.statista.com/topics/962/global-tourism 1
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מטרות
עוטף עזה תהפוך לאזור המוביל של תיירות כפרית בישראל ותבליט את העוגנים הקיימים בה -
חקלאות ,טבע ,מורשת וקולנוע.
יעדים
• פיתוח כלים ייחודים באזור שיסייעו לחקלאים לפתח תיירות כפרית.
• תוספת של  50%במיטות ללינת תיירים במועצות עוטף עזה.
חסמים עיקריים
• השפעת המצב הביטחוני.
• לא מוגדר כאזור תיירות.
• בידול משאר אזורי התיירות בישראל.
עיקרי התוכנית
•
•
•
•

חיזוק חברת התיירות המקומית ושילוב המועצות הנוספות בפעילות.
ְירנִ ים באזור.
סבסוד הכשרות לחקלאים ו ַּתי ָ
בניית תכנית כוללת המחברת את מוקדי התיירות המרכזיים.
השקעה במיתוג ובשיווק של האזור.

'הסכמי צמיחה וחיזוק תנאי התחרות'
על מנת להתמיד בשיעורי הצמיחה הדמוגרפית שחווה האזור ולאפשר תקופת הסתגלות וביניים
למועצות האזוריות עד ליישום מנועי הצמיחה האסטרטגיים ארוכי הטווח בתחום האגריטק
והתיירות ,נדרש לשמר ,לפתח ולעגן את תנאי התחרות הקיימים (תולדה של החלטות ממשלה
ייעודיות לאזור לאורך השנים) בהסכמים שיוגדרו כ'הסכמי צמיחה' ,ובאמצעותם ליצור תשתית
חיונית לפיתוח של שני תחומי הליבה הקודמים מחד ,ולגדילה מבחינת תעסוקה ,תשתיות ,רווחה,
דיור ועוד מאידך.
חזון
המשך מגמת הגידול הדמוגרפי במועצות האזוריות ,תוך המשך חיזוק האוכלוסייה ויצירת תשתית
מיטבית לפיתוח כלכלי עתידי באמצעות סיוע ממשלתי.
מטרות
• שיפור רמת החיים של התושבים במועצות האזוריות בעוטף עזה.
• שיפור תנאי התחרות (כפועל יוצא של הטבות ממשלתיות) במועצות האזוריות שיסייעו למשיכת
תושבים ותעשייה.
יעדים
•
•
•
•

עיגון תקציבי של הטבות הניתנות לאזור כתשתית לצמיחה של מנועי הכנסה אסטרטגיים.
העלאת מדד שביעות רצון התושבים משירותי המועצות.
צמצום זמני הנסיעה בתוך עוטף עזה ,ומעוטף עזה למטרופוליטניים הסמוכים.
הגדלת קצב הגידול הדמוגרפי במועצות.
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חסמים עיקריים
• השקעות ממשלתיות רחבות.
• שיתוף פעולה בין המועצות למימוש ההטבות האזוריות.
• היעדר עיגון תקציבים קיימים הניתנים ליישובי עזה כפועל יוצא של החלטות ממשלה ספורדיות.
כאמור ,היעדר עיגון התקציבים מערים קושי בהבאת האזור לרמת פיתוח גבוהה ביחס לגורמים
מוניציפליים אחרים2.
עיקרי התוכנית
•
•
•
•
•
•
•
•

עיגון תקציבי ממשלה הניתנים לאזור (להרחבה ראה נספח ב'' :הסכמי הצמיחה – עיגון
תקציבי').
חיזוק מנועי הקהילתיות (למשל ,בניית מערך היסעים מסובסדים לצרכי תרבות ופנאי).
שימור תנאי הטבות הדיור.
שיפור תשתיות התחבורה.
חיזוק מוסדות התכנון.
מענקים והכשרות לעסקים קטנים.
חיזוק החקלאות המקומית (מכסות).
פיתוח פיזי – מימון להכנת תב"עות ותכניות מפורטות ליישובים ולמועצות המקומיות.

בנוסף על כל אלו ,ועל מנת להגדיל את סבירות יישום התהליך האסטרטגי ,שראשיתו מתואר לעיל,
אנו ממליצים על פעילות מקבילה בשני צירים מרכזיים ,כלהלן:

ציר מקומי
על המועצות להקים גוף משותף שיהווה זרוע ביצועית לקידום תחומי הליבה וניהול תהליכים בלתי
תלויים בממשלה .הגוף יהיה אמון על קידום שיתופי פעולה מעשיים עם גופי תעשייה ,אקדמיה,
רשויות מקומיות וכיוצא בזה .כמו כן ,יהווה הגוף מוקד לעידוד עסקים קטנים ובינוניים והדרכה
וייעוץ ליזמים מקומיים ,בדגש על תחומי התיירות והאגריטק.

ציר ממשלתי
במקביל לציר המקומי ,יפעלו המועצות האזוריות בציר ממשלתי על מנת להעצים את הפעילות
המקומית ולשפר את תנאי התחרות של האזור ביצירת ובעיגון של 'הסכמי צמיחה' ,כך שתהיה בידן
היכולת לעמוד במשימות השוטפות הנלוות לגידול הדמוגרפי באזור ולניהול המצב הביטחוני מחד,
וליצירת תשתית אסטרטגית לעידוד תיירות ,תעשייה ,חקלאות וטכנולוגיה מאידך.

 2ראו נספח ב'' :הסכמי הצמיחה – עיגון תקציבי'.
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רקע לתוכנית האסטרטגית
בתאריך ה 21.12.15-אישרה ועדה במשרד ל'פיתוח הפריפריה הנגב והגליל' תקציב למועצות
האזוריות של עוטף עזה מתוך החלטת הממשלה " – 2017תכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח
שדרות ויישובי עוטף עזה".
במכרז שנערך בשלהי שנת  2017זכתה חברת ת.א.ר.א וכעבור זמן מה נחתם חוזה בין הצדדים
המורה על תחילת ביצוע הפרויקט בתאריך ה .01.01.18-בראשית התהליך ,אישרו ראשי המועצות
את הצעת חברת ת.א.ר.א לכך שהתכנית תהיה צופה פני עתיד ומכוונת לפיתוח מנועים כלכליים,
אשר יאפשרו למועצות העוטף להגדיל את הכנסותיהן העצמיות ,לשפר את השירותים לתושביהן
ולייצר תשתית מעמיקה למינוף כלכלי וחברתי לאזור כולו בעתיד לבוא .גישה זו אף נתמכה על ידי
המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל ,אשר ליווה את הפרויקט לאורך התקופה כולה.
שלבי גיבוש וכתיבת התכנית האסטרטגית כללו מספר שלבים; ראשית ,קיימה חברת ת.א.ר.א
מחקר איסוף ומידע מקיף אודות האקו-סיסטם האזורי ,פילוח פעילותן של המועצות האזוריות
ומיפוי של שלל הגורמים (פנים וחוץ-אזוריים) שהינם בעלי השפעה על המרחב .כחלק מכך ומטבע
הדברים ,הוצאת המחקר לפועל כללה מספר רב של פגישות ושיחות ממושכות עם כל הנוגעים בדבר.
בשלב השני ,התבצע ניתוח נתונים מעמיק בהתבסס על המידע שנאסף בשלב הראשון ועל מנת לזקק
את נושאי הליבה של התכנית .המשקולות שנבחרו לבחינת נושאי הליבה שיקללו את היתרונות
היחסיים של מאפייני המרחב ,את המוטיבציה של ראשי ותושבי המועצות ,יעדים ממשלתיים
רלוונטיים (לרבות גופי ממשל הפועלים בשטח) ,רצונות המגזר העסקי והאזרחי ואת ההיתכנות
ליישום מעשי של ההמלצות.
בשלב הבא ,הוצגו בפני מקבלי ההחלטות במועצות גבולות הגזרה ורמות ההיתכנות של תחומי
המיקוד שנשקלו ,ולאחר סבב דיונים ממושך ,החליטו ראשי המועצות האזוריות להתמקד בתחומי
האגריטק ,תיירות ו'הסכמי צמיחה וחיזוק תנאי התחרות' כתחומי הליבה המנחים את כתיבת
התוכנית האסטרטגית.
עם תום הליך בחירת תחומי הליבה ,נערכו שולחנות עגולים בהתאם לכל תחום עם מומחים ובעלי
עניין מהחברה האזרחית ,המוניציפלית והממשלתית ,וכן בוצע מחקר עומק נוסף על ידי צוות
המחקר של ת.א.ר.א במטרה לעבות את תחומי העיסוק שנבחרו .תוצרי המחקר ועיקרי השולחנות
העגולים הוצגו לראשי המועצות ,זאת לצד תכנית עבודה לטובת קידום ויישום התחומים בשטח
המועצות.
בפרקים הבאים נפרט על תוצרי עבודת ההכנה לכתיבת התוכנית האסטרטגית ,לרבות נתונים אודות
המועצות האזוריות ,הצגת  SWOTאזורי ,הגדרת אתגר הפרויקט ,מטרותיו ויעדיו.
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אודות המועצות האזוריות
שטח בקמ״ר

מ.א.
חוף אשקלון
175.89

מ.א.
אשכול
733.09

מ.א.
שדות הנגב
116.57

מ.א.
שער הנגב
180.53

מס׳ יישובים

21

32

16

12

אוכלוסייה
שכר חודשי ממוצע
()2015
זכאות לבגרות
מדד חברתי-כלכלי
()2013

16,600

13,600

9,900

7,500

10,000

8,788

8,738

10,585

76%

77.60%

69%

77.70%

אשכול 7

אשכול 6

אשכול 5

אשכול 7
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SWOT
ניתוח  SWOTהינו מודל לתכנון וניהול אסטרטגי .המודל מבוסס על מיפוי החוזקות (,)Strengths
החולשות ( ,)Weaknessesההזדמנויות ( )Opportunitiesוהאיומים ( )Threatsהרלוונטיים לארגון
בתנאי תחרות או בשלבי התכנון של פרויקט ,וכולל חלוקה למימד הפנימי של הארגון ולמימד חיצוני
לו .מטרת המיפוי הינה לסייע בהערכת יכולתו של הארגון לייצר יתרון תחרותי ,וכן להוות נקודת
מוצא לפיתוח אסטרטגיה שתסייע לארגון במשימתו.
•

חוזקות:
הגורמים המייחדים את הארגון ואשר נותנים לו יתרון תחרותי על מתחריו ,לרבות משאבים
ייחודיים ,ידע בלעדי ויכולות.

•

חולשות:
הגורמים המביאים לנחיתות הארגון ביחס לסביבתו החיצונית ומונעים ממנו ליצור יתרון
תחרותי.

•

הזדמנויות:
משאבים ,מצבים ותהליכים בסביבה החיצונית לארגון שבאמצעותן יכול הארגון להפיק רווח
ולייצר מהן יתרון תחרותי.

•

איומים:
מצבים בסביבה החיצונית שעלולים להזיק ליכולתו של הארגון להתחרות.

ניתוח  SWOTאזורי
חוזקות
• קהילה חזקה

הניחנים בתפיסות פוליטיות מגוונות .כל אלו,
מגבירים העוצמה הפוליטית של האזור.

•

באזור מתגוררת אוכלוסייה בעלת חוסן נפשי
וזיקה גבוהה לאזור3.

•

שירותי רווחה ענפים

•

כפועל יוצא של נסיבות ביטחוניות ובהקצאת
משאבים רבים מצד המועצות בשל כך לאורך
השנים ,שירותי הרווחה באזור ניחנים
באיכותיות יוצאת דופן לטובה בקנה מידה לאומי
ובינלאומי.

•

מרכזי מחקר ופיתוח בתחום החקלאות
במועצות האזוריות פועלים בתחום החקלאות
ארבעה מרכזי מחקר ופיתוח – כולם הינם כר
לחדשנות ולפיתוח אזורי עתידי.

•

נחל הבשור
נחל הבשור ואתרי טבע נוספים כמוקדי משיכה
למבקרים רבים באזור מידי שנה.

מכללת ספיר
המוסד המרכזי להשכלה גבוהה במרחב ומוקד
משיכה לסטודנטים רבים מכל חלקי הארץ.
המוסד מצטיין בתחום הקולנוע והתקשורת
ומציג נתוני גדילה מתמידים מידי שנה.

•

דרום אדום
מותג פופולארי וידוע ברמה הארצית המהווה
מקור לגאווה מקומית.

•

אוכלוסיה צעירה ואופק תעסוקתי
אוכלוסיית האזור מאופיינת כבעלת כוח עבודה
צעיר עם אופק תעסוקתי רב שנים.

•

זיקה וייצוג פוליטי מגוונים
ראשי המועצות האזוריות שנבחרו מייצגים את
כל רחבי הקשת הפוליטית .הדבר עולה בקנה אחד
גם עם דעותיהם הפוליטיות של תושבי האזור,

הטבות מס וקרקע
כתולדה של המצב הביטחוני השורר באזור,
זכאים התושבים וגופים עסקיים הפועלים בו
להטבות מס וקרקע4.

 3הפנייה למחקר של מכללת ספיר.
 4תקף גם כהזדמנות לאיזור.
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•

מצביעים על כך שבמדינות אלו הקצאת
המשאבים נוטה להתמקד במרכז הרחק
מגבולותיהן .נכון הדבר גם ביחסי עוטף עזה
ובמדינת ישראל – הון אנושי איכותי ,תעשיות
הייטק וריכוז ענפי המסחר במרחב גוש דן,
מצויים לרוב הרחק מהישג ידן של המועצות
האזוריות של עוטף עזה.

ידע חקלאי מצטבר
לחלק גדול מתושבי האזור יש ידע וניסיון עשיר
בחקלאות מסורתית ,שהצטבר כפועל יוצא
מעיסוקם כעובדי אדמה.

•

אסם התבואה של מדינת ישראל
על שטחים נרחבים של המועצות האזוריות
עובדים את הקרקע חקלאים רבים .תוצרי
עבודתם מהווים נתח עיקרי שבגידולי השדה של
מדינת ישראל.

•

הזדמנויות
• תשומת לב מדינית מוגברת

ידע ייחודי בנושאי חוסן

המצב הביטחוני באזור גורר תשומת לב מדינית,
ממשלתית וציבורית ,ובכך מהווה הצדקה
לגיטימית לבקשת סיוע לקיום שגרת חיים
נאותה.

לאור המצב הביטחוני המתמשך ברצועת עזה,
צברו המועצות האזוריות ידע מעמיק וייחודי
בטיפול ,במניעה ובניהול של משברים נפשיים.

•

חולשות
• אזור קונפליקט

•

•

האזור נמצא תחת איום ביטחוני זה שנים רבות.
מצב זה משפיע על מרקם החיים של תושבי
האזור ועל תחומי התעשייה ,התיירות ועוד.

•

לאור המצב הביטחוני ,מפנה המדינה משאבים
רבים לאזור .סיוע חיוני זה ,הביא לתלות
תקציבית גבוהה של המועצות בתקציבי ממשלה.

•

תלות גבוהה בתקציבים ממשלתיים

תשתיות פיזיות מיושנות
•

נתיבי תחבורה לוקים בחסר

•

שירותי בריאות נגישים חלקית
•

תחבורה ציבורית

•

הטרוגניות של תושבי המקום

איומים
• קיצוץ בתקצוב הממשלתי
כאמור ,המועצות האזוריות פיתחו תלות גבוהה,
בחלק משירותיהן ,במענקים ובתקציבים
ממשלתיים מסוימים .קיצוץ פתאומי בתקצוב זה
עלול להרע את איכות חייהם של תושביהן ואת
היכולת של האזור להתפתח.

המועצות5

שיתוף הפעולה בין המועצות הוא נרחב ומבורך,
אך מאחר ולעיתים ישנם אינטרסים שונים
ומנוגדים ,הדבר עשוי לפגום בהליכי קבלת
החלטות משותפים.

•

הזדמנות ממשלתית
בשנים האחרונות פועלת ממשלת ישראל למען
חיזוק הפריפריה ומתמרצת אוכלוסיות ממעמד
סוציו-אקונומי גבוה להעתיק את מגוריהן לשם.
תכנית אסטרטגית שתדע להתכתב עם יעד זה
תוכל לרתום את הממשלה אליה.

תושבי המועצות האזוריות הינם בעלי מאפיינים
הטרוגניים (בהיבטי דת ,מעמד סוציו-אקונומי,
אפיון מגורי קיבוץ/מושב וכו') ,דבר המייצר קושי
בהתאמת שירותים אחידים לצרכיהם.

שיתוף הפעולה בין

הקשר לערים במרחב
בסביבת המועצות האזוריות ישנן ערים במגמת
פיתוח משמעותית ,כדוגמת נתיבות ,שדרות
ואופקים .בקשר עמן טמון פוטנציאל כלכלי
העשוי להתבסס על .WIN-WIN

זמינות התחבורה הציבורית באזור היא נמוכה
ומאלצת בשל כך רבים מתושבי האזור להסתמך
על תחבורה פרטית.

•

פיתוח אתרי מורשת
בשטח המועצות ישנם אתרי מורשת רבים בעלי
פוטנציאל רב מהמנוצל כיום לתיירות יומית.

בשל המרחבים הגדולים שישנם בתחומי
המועצות ,הנגישות לשירותי בריאות בחלק
מהישובים היא נמוכה ולא מספקת.

•

חופי ים
במועצה האזורית חוף אשקלון קיימת רצועת חוף
ייחודית ביופייה שהינה בעלת פוטנציאל לפיתוח
תיירותי.

נתיבי התחבורה (בדגש על כבישים) במעבר שבין
הישובים למועצות לא עונים דיים על צרכיה של
האוכלוסייה הכללית באזור.

•

מרחב כפרי
במרחבים הכפריים של המועצות האזוריות
טמונות הזדמנויות פיזיות רבות בתחומי
התיירות ,התרבות והחקלאות.

חלק גדול מהתשתיות של קיבוצי ומושבי האזור
הוא מיושן ולא מותאם לשגרת החיים הנוכחית.

•

שטחים פתוחים נרחבים
במועצות האזוריות ישנם שטחים פתוחים
נרחבים ,המהווים פוטנציאל לתכנון עתידי של
פיתוח אזורי תיירות  ,מסחר ופנאי6.

•

החרפה במצב הביטחוני
כל אירוע בטחוני ,קטן כגדול ,מביא לנסיגה
מסוימת בחוסנה של הכלכלה האזורית – בתחומי
התיירות ,התעשייה ,צרכנות הפנים ,החקלאות
וכך הלאה.

פריפריה גאוגרפית
פריפריה גאוגרפית היא נקודת חולשה קיימת
במדינות רבות ,וביתר שאת במדינה כמו בישראל,
אשר חולקת בנוסף גבול עם ישויות לא
ידידותיות ,כדוגמת רצועת עזה .מחקרים

 6תקף גם כחוזקה בתנאים מסוימים.

 5היפוכה של התמונה תקף גם כחוזקה.
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הפרויקט – אתגר ,מטרות ויעדים
אתגר מרכזי
אזור עוטף עזה הוא אזור פריפריאלי ,הכרוך בסיטואציה בטחונית מתמשכת עם רצועת עזה .נקודת
מוצא זו מציבה אתגר ניהולי כפול למועצות – מצד אחד ,הידרשות להתמודדות עם סוגיות נפוצות
המאפיינות אזורי פריפריה ,כדוגמת נגישות נמוכה יחסית לשירותים חברתיים ,קשיי תחבורה ועוד,
ומצד שני ,הכרח להפניית משאבים לא מבוטלים להתמודדות עם השלכות רחבות היריעה הנלוות
למצב משברי ממושך בתחומי הביטחון ,הכלכלה והתעשייה ,התיירות והחברה בכלל.
בהינתן למצב של קושי ניהולי זה ,נוצרה לאורך השנים דינמיקה הכרחית של קבלת סיוע חיוני
מהמדינה ,בדמות הגדלת היקף השירותים התומכים לתושבים ,הטבות מס וקרקע לעסקים
ולאזרחים ועוד.
שילובם של אלו מוליד מציאות של תלות גבוהה בתקציבי ממשלה ,וכפועל יוצא מכך ,מיעוט
במנועי הכנסה עצמאיים לטובת פיתוח אסטרטגי וכלכלי בעתיד.
בנוסף לכך ,יש לציין כי בעוד אנו מתייחסים בתכנית זו לאזור עוטף עזה כיחידה טריטוריאלית
ושלמה המורכבת מארבעת המועצות האזוריות המצוינות בראש התכנית ,למעשה מדובר בפסיפס
המכיל מספר רב יותר של יחידות מוניציפליות – מועצות אזוריות נוספות לצד רשויות מוניציפליות
משלימות .יחוד זה של ריבוי שחקנים ,שחלקם מחזיקים באינטרסים מנוגדים ושונים ,מהווה קושי
נוסף לכתיבת תכנית אסטרטגית אחידה המסונכרנת עם כלל הגורמים במרחב.
תמצית זו הינה מרכז הכובד של האתגר הניצב בפנינו בבואנו לכתוב את התכנית האסטרטגית.
לפיכך ,תכנית זו שמה לעצמה כיעד להתמקד בתחומים ישימים ,שעליהם אין מחלוקת או שאינם
בגדר אינטרסים מנוגדים ביחסים שבין המועצות.

מטרות ויעדי התוכנית האסטרטגית
מטרת התוכנית האסטרטגית היא זיהוי מנועי פיתוח – בחלקם חזוניים ובחלקם ישימים ומידיים
– שבכוחן של המועצות האזוריות לקדם בטווח הקצר ,הבינוני והארוך.
בנוסף לכך ,התכנית עוסקת ביצירת מעבר הדרגתי לניהול יוזם ועצמאי ,תוך הענקת כלים לידי
המועצות האזוריות ,לרבות מיסוד יכולת הניהולית שלהן לייזום והובלת התהליך האסטרטגי ,זאת
לצד תחזוקת משימות השוטף.
המעבר לניהול יוזם ועצמאי בתכנית האסטרטגית יישען על היתרונות היחסיים של האזור ותנאי
התחרות העודפת הקיימים בו ,תוך יצירת שותפויות רב-מגזריות ,הן ברמה הלאומית והן ברמה
הבינלאומית .כך בשאיפה שהאזור יחדל להיות "עוטף עזה" (במובנו השלילי בשיח הציבורי)
ויתמקד בהיותו מוביל ומרכזי בסיפור הישראלי העכשווי ,הנשען על חיי קהילה איכותיים ,חדשנות
בחקלאות ובתרבות וכאזור המהווה מוקד משיכה לצעירים בישראל להקמת ביתם.
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היבטים מרכזיים נוספים
לצד כל האמור בסוגיית ליבת התכנית האסטרטגית ,בבואנו לבחון את האזור בכללותו ,אנו
מבקשים להפנות את תשומת לב הקוראים להיבטים נוספים המתווספים לשקלול הכללי של
מרכיבי האזור בחשיבה אזורית עתידית .נושאים אלו הם אינם מעניינה של תכנית זו ,אך אנו
סבורים כי עצם העלאתם לדיון בה ,היא כשלעצמה בעלת חשיבות וייתכן שתפרה את הנוגעים בדבר.

אחדות אזורית ומיתוג
במעלה הדרך של כתיבת העבודה ,עלתה שאלה מהותית אשר נגעה ליכולתו של אזור המצוי
בקונפליקט מתמשך ובעל מיתוג בעייתי בעיני הציבור הכללי כ"עוטף עזה" ,לגייס השקעות הון
ותמיכה כלכלית למנועי צמיחה בעתיד .במסגרת הדיונים בנושא ,עלו לסדר היום שני אינטרסים
שלאו דווקא דרים בכפיפה אחת; מצד אחד ,מיתוג המועצות האזוריות כ"עוטף עזה" סייע ומסייע
להן בגיוס ממשלת ישראל לתמוך במשימות התקציביות השוטפות של האזור .ומאידך ,אין חולק
כי הביטוי "עוטף עזה" הוא בעל הקשרים שליליים בשיח הציבורי הישראלי של עימות ולחימה ,דבר
המרתיע גורמים חיצוניים לשתף פעולה עם האזור או לפעול בו.
כדי לגשר על האינטרסים החשובים הללו ,הוצע במהלך התהליך לעשות שימוש במיתוג אזורי כפול
באופן הבא – השארת השם "עוטף עזה" על כנו בעניינים ביטחוניים הדורשים סיוע חיוני מממשלת
ישראל ,ובמקביל יצירת מותג חדש ורענן לאזור ,שישקף את העתיד והפוטנציאל הרב הטמון בו.
במהלך התכנית הובאו לדיון אופני מיתוג שונים ואף מספר שמות חלופיים בפני המועצות אך הנושא
לא מוצה לכדי החלטה .הצעתנו היא ,שלאחר הקמת הגוף המשותף למועצות האזוריות (ראה סעיף
'ציר מקומי') ,יבחנו המועצות יחדיו את המיתוג הקיים לאור תחומי הליבה ויבחרו במיתוג חדש
שיסייע בקידום מטרות האזור.

סיפור ציבורי

7

סיפור ציבורי כמייצג הערך
"סיפור ציבורי" הוא כלי המאפשר לארגון – או במקרה זה למועצות האזוריות בעוטף – להעביר
בבירור ובתמציתיות לכלל הציבור את הערך והמסר המרכזי אותו הארגון מייצג .על אף שלעיתים
נראה כי הסיפור הציבורי ברור מאליו ,אין כך הדבר .לסיפור ציבורי מגובש ומדויק חשיבות רבה
בקידום העבודה השוטפת של המועצות עם אנשי הקשר במגזר הציבורי ,הממשלתי ,העסקי
והפילנתרופי .לאור זה ,על המועצות יהיה לזקק את הסיפור הציבורי אותו הן ישווקו ויקדמו הלכה
למעשה.

תהליך הגדרת הסיפור הציבורי
•

הגדרת קהל היעד :בבואנו לבחון כיצד נכון לספר סיפור ציבורי ,נגדיר תחילה את קהל היעד
אליו מכוון הסיפור .המועצות מבקשות לפנות הן אל הציבור הישראלי ,והן אל רגולטורים
ומקבלי החלטות ספציפיים במשרדי ממשלה ,חברות ממשלתיות ומגזר עסקי.

 7להעמקה תיאורטית בנושא הסיפור הציבורי ראה 'נספח ג' – הנארטיב הציבורי'.
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•

שפה :כיוון שמדובר במיתוג הערך שהמועצות מייצרות ,תוך הצגת הייחודיות שלהן ביחס
לאינטרסים הציבוריים והממשלתיים הרחבים ,מומלץ לשדר אותו בשפה ובמושגים שהציבור
ושלוחותיו יכולים להבין ,לשתף פעולה איתם ולהירתם אליהם .סיפור ציבורי כאמור ,צריך
להיות קצר ,קולח וענייני.

•

מתכון – ישנם שלושה מרכיבים עיקריים לסיפור ציבורי:
 oסיפור – כולל את הערך שהארגון מייצר למוטבים שלו ואת הייחודיות של הארגון.
 oאינטרס של הציבור – ייצוג מגוון נושאים המבטאים צורות שונות של טובת הכלל במושגי
ערך .אינטרס ציבורי עשוי להיות שנוי במחלוקת ,אך עיקרו הוא הרעיון שאנשים חיים
בחברה בעלת עניינים משותפים להם השפעה חברתית.
 oאינטרס ממשלתי – ביטוי לסדר יום מקצועי-פוליטי וכלכלי המבטא את הכדאיות של
המדינה לתמוך/להשקיע/לקחת חלק – על בסיס קהל היעד והערך ב"סיפור הציבורי".
מומלץ לכלול תמריץ כלכלי למדינה וסדר יום מקצועי-פוליטי.

•

הטמעה בארגון :הסיפור הציבורי הוא אמצעי ליצירת שפה משותפת עם קהלי היעד הללו
לקידום מהלכים רגולטוריים וציבוריים; במסמכים ,מצגות ,פגישות ,במיילים וכיו"ב .משום
כך חיוני שהסיפור הציבורי ייבנה על ידי גורמים משמעותיים בארגון .יש להטמיע אותו בחומרי
הארגון ,ולהפיצו לקהלי היעד הרלוונטיים על ידי מערך התמך הציבורי של המועצות.

הסיפור הציבורי של המועצות האזוריות של עוטף עזה
חיים במרחבים פתוחים כפריים וטבע עם מוסדות קהילתיים היוצרים חוסן
חברתי וכר ליוזמה ויצירתיות .תרבות צבעונית צעירה עם חינוך שמחובר
לאדמה וצופה לעתיד .תעשייה מתחדשת ומוקדי חדשנות המשפיעים על ישראל
והעולם כולו.
המסרים העיקריים הנגזרים מתוך האינטרסים הציבוריים באיזור:
•

חוסן חברתי של התושבים המהווה מופת לחוסן החברתי במדינה כולה.

•

מרחב כפרי עשיר המציע אפשרויות מגוונות לבילוי ותיירות.

•

מתן מענה ופתרונות לבעיות במרחב ועידוד יוזמה מקומית.

•

איכות חיים גבוהה.

•

שימוש בניסיון של עשרות שנים בחקלאות למציאת פתרונות חדשניים לתופעת המדבור
והמחסור במשאבים בעולם.

•

מוקד תרבותי באזור הנגב המשרת את האוכלוסיה המקומית והכללית של ישראל.

•

אזור ותושבים המזוהים עם החקלאות המסורתית בשילוב טכנולוגיות מתקדמות.

•

אסם תבואת גידולי השדה של מדינת השדה המהווה מאגר מזון חיוני למדינה.
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מערך היחסים של המועצות עם 'אשכול רשויות נגב מערבי'
'אשכול רשויות נגב מערבי' הוא תאגיד עירוני אזורי בבעלות תשע רשויות מקומיות ,ארבע ערים
וחמש מועצות אזוריות ,הממוקמות בנגב המערבי .הרשויות הן :עיריית אופקים ,עיריית נתיבות,
עיריית רהט ,עיריית שדרות ,מועצה אזורית אשכול ,מועצה אזורית בני שמעון ,מועצה אזורית
מרחבים ,מועצה אזורית שדות נגב ומועצה אזורית שער הנגב .מטרת התאגיד היא התייעלות
כלכלית בתחומי הפעילות של איכות הסביבה ,קיימות ,חינוך ,רווחה ,חברה ופיתוח כלכלי.
'אשכול רשויות נגב מערבי' הוא שותף מרכזי ,לו אינטרסים משלימים לאינטרסים של המועצות
ולכן יש לפתח ולטפח את הקשר עמו בתהליך הפיתוח האזורי.
האשכול עבר תהליך אסטרטגי במקביל לכתיבת שורות אלו ובו זוהו תחומי ליבה ,שמרביתם
חופפים לתחומי הליבה שיוצגו בעבודה זו .מכיוון שזהו תא שטח חופף ומשלים ,על המועצות לבחון
שיתופי פעולה שיעצימו את תחומי הליבה .כך לדוגמה ,תיירות משלימה ,אשר תכלול תיירות כפרית
במועצות אך גם תשלב אטרקציות תיירותיות ברשויות של האשכול ,כגון בנתיבות ובשדרות .אנו
סבורים כי תיירות מרחבית עשירה יותר עשויה לייצר אלטרנטיבה מתחרה לאזורי תיירות אחרים
בשטחי הארץ.
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עקרונות לכתיבת התוכנית
אנחנו חיים בעידן של מהפכה מתמדת .הכל משתנה כל הזמן .ההתפתחות הטכנולוגית מייצרת
תנועה שמכריחה אנשים ,גופים ,ארגונים ומדינות להתאים את עצמם לאזורי פעילות חדשים על
בסיס קבוע .תהליכים אלו לא פוסחים על מסגרות השלטון המדינתיות והעירוניות ,מסגרות
שנשענות על משחק פוליטי ,אך תפקידן לנהל תהליכים מקצועיים לטובת האזרח.
בעבר ,הייתה הממשלה מקור חזק מאוד של כח ושליטה .נהוג להשתמש בביטוי 'ממשלה קשיחה'
כדי לתאר את התקופה בה הממשלה הייתה שחקן משמעותי מאוד שריכז כח ועוצמה בהיקפים
עצומים .בעידן הנוכחי ממשלות משתנות .נהוג להשתמש בביטוי 'ממשלה גמישה' על מנת לאפיין
את השינוי ואת המעבר ממסגרת עוצמתית וקשיחה למסגרת משתנה ודינמית.
מציאות זו מחייבת שינוי בתפיסת העבודה מול הממשלה .הנחת העבודה שאזור ההשפעה הוא אזור
פוליטי ,שמאופיין בהפעלה של לחצים ,דרישות ,הפגנות ,שביתות ,הישענות על קרבה למקבלי
החלטות ועוד ,הפסיקה בחלק גדול מהמקרים 'לספק את הסחורה' .שלטון מדינתי ושלטון עירוני
אינם כל יכולים .חלק גדול מאזורי השליטה על תהליכים אזרחיים לא נמצאים יותר בידיים
הממשליות .אם בעבר הממשל היה האזור בו נקבעה המציאות ) (Decision Makerוהחברה
האזרחית הייתה האזור בו יושמה המציאות ) ,(Decision Takerהרי שבעידן הנוכחי אנחנו רואים
מגמת היפוך ,ובעוד שהיכולות הממשליות הופכות להיות מורכבות יותר ,היכולות האזרחיות
מאפשרות יותר .זו היא הזדמנות יוצאת מן הכלל לגופים ,ארגונים ומערכות שמעוניינים לחולל
ולפעול למען שינוי המציאות.
המבנה הממשלתי 'הקלאסי' בעבר היה מאופיין בתהליכים היררכיים .החלטות ירדו מלמעלה
למטה ) .(Top Downכיום תהליכי קבלת ההחלטות במערכות הממשליות השתטחו ,כך שהכח
איננו מרוכז בידיים של שחקן אחד או קבוצת שחקנים קטנה .בעבר הייתה לנבחרי הציבור יכולת
השפעה גדולה מאוד בתהליכי קבלת החלטות ויישומם ,ואילו כיום חלק גדול מתהליך קבלת
ההחלטות מצוי באופן סטטוטורי בידיים של גורמים ממונים ולא נבחרים .בעבר היה ריכוז של כח
באזור מוגדר .כיום המערכות הממשליות רב תחומיות באופן שמחייב שילוב של מספר שחקנים על
מנת לקבל החלטה בנושא אחד (לדוגמא :בעבר נציב המים טיפל בנושאי מים ,כיום נושא המים
מטופל במספר משרדי ממשלה ,וכך אפשר להניח לגבי כל נושא אחר) .מציאות זו מקשה מאוד על
יכולת קבלת ההחלטות וממילא על מרכיבי הביצוע .בעבר ניתן היה לקבל וליישם החלטות בזמן
קצר יחסית ,ולעומת זאת כיום נדרש זמן רב על מנת לקבל החלטה ולבטח על מנת לבצע אותה.
בעבר כאשר התקבלה החלטה הדרג המקצועי ביצע אותה ,וכיום גם השלב הביצועי הפך להיות רב
תחומי אשר פעילים בו שחקנים שונים אשר בכוחם לעכב ביצוע ויישום של החלטות.
יש מאפיינים נוספים לעבודת הממשל בעידן הנוכחי ,אך הכוונה ברורה .בבחירה בין המשך פעילות
מול הממשלים בכלים ישנים לבין מעבר לפרדיגמות חדשות עדיפה כמובן האפשרות השנייה.
אפשרות זו מציעה להפוך את מרכיבי הקושי למרכיבי הזדמנות ולייצר כלים חדשים בהתמודדות
עם המערכות הממשליות על מנת להשיג את התוצאות הרצויות .במישור הפרקטי ,נמליץ להפסיק
לראות במערכת הממשלית מערכת כל יכולה (הנוסחה השלטת במשך שנים רבות ולפיה הממשלה
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היא המדינה כבר לא רלוונטית בכל המקרים) ונבחר לראות בממשלה מרכיב אחד במסגרת מרחב
מדינתי .הכוונה היא שלכל נושא ציבורי יש מרחב מדינתי משלו שבו בנוסף לממשלה יש מערך שלם
של שחקנים לא ממשלתיים עם יכולת השפעה משמעותית באזור הפעולה .הממשלה איננה יכולה
לפתור את כל הבעיות העולות לפתחה חדשות לבקרים ,ולכן טוב יעשו הגורמים שייצרו עבור
הממשלה פתרונות אפשריים .הפתרונות אמורים להישען על שותפויות כח שנוצרות באזור החוץ
ממשלתי ושיש בהן משום תמריץ לממשלה (כגון חיסכון ,מצ'ינג תקציבי ,חלוקת נטל האחריות,
מענה באזור שממשלה לא יכולה לייצר פיתרון עבורו וכו') .השיח עם הממשלה צריך להיות מקצועי,
מכיוון שההחלטה נשענת על שורת מקבלי החלטות מקצועיים.
משמעות דברים אלו עבור גורם שמעוניין לשנות מציאות היא מעבר לשיטות עבודה שמייצרות
שותפויות ,שנשענות על המרחב המדינתי על מנת לייצר עוצמה וכח ,הגדרת פתרונות ,מקצוע
והישענות על תשתית מקצועית ,גיבוש סיפור ציבורי ייחודי שמדגיש את הייחודיות ביחס
למתחרים ,את האינטרס הציבורי הרחב ואת האינטרס הממשלי-פוליטי .ובעיקר ,פעולה באופן רב
מימדי במרחב המדינתי ,הן הפוליטי ,הן המקצועי והן האזרחי ,תוך רתימה של כלל השחקנים
למציאות החדשה.
האמור לעיל בא לידי ביטוי בתוכנית המוצעת .התוכנית האסטרטגית נשענת על אזורי פעולה
אפשריים מבחינת הממשלה ובאותה העת על עוצמות מקומיות של ארבעת המועצות השותפות.
העבודה מזהה הזדמנויות משותפות ,אזורי פעולה אפשריים ,מגדירה פתרונות ומייצרת תועלות
לכל שחקן ,כל זאת על מנת לבנות שותפויות ברות קיימה המגדירות באופן מקצועי תנועה קדימה
שתכליתה יצירת מציאות חדשה בעוטף עזה.
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התכנית האסטרטגית
אגריטק

(תחום חזוני וארוך-טווח לאזור)

סקירה
ענף החקלאות בעולם
מגמת הגידול בצריכת המזון העולמית התחזקה לאורך השנים האחרונות והתרחשה בעיקר הודות
לצמיחתה של הכלכלה הסינית .יחד עם זאת בעת האחרונה ,בעיקר בשל ירידת שיעורי הצמיחה של
סין ,החלה מגמת הגידול בצריכת המזון להראות סימני דעיכה והיא כעת מאופיינת בקיפאון .כפי
שניתן לראות בתרשים מטה ,האטה זו צפויה להקטין את שיעורי הצמיחה של ענף החקלאות ב-
 50%ביחס לעשור הקדום .תופעה זו תחלוש גם על מרבית ענפי החקלאות ,לרבות דגה ,בשר ,דגנים
וירקות8.
ואולם ,על אף התרחשות זו ,תחזיות ה 9OECD-FAO-מנבאות שבעשור הקרוב יחול גידול נוסף
בצריכת המזון העולמית – הפעם באזורים מתפתחים ,שברובם מדבריים ,כגון אזור הסאב סהרה,
דרום ומזרח אסיה ,צפון אפריקה והמזרח התיכון .לעומת זאת ,בעולם המפותח ובעיקר במערב
אירופה הגידול בצריכת המזון עתיד להיות נמוך ויושג בעיקר על ידי שיפור הפרודוקטיביות
החקלאית .כמו כן ,מדינות בעלות דמוגרפיה גדולה וצומחת שבהן קיימים ריכוזי אוכלוסייה
גדולים ,תגדלנה את הביקוש ליבוא מוצרי מזון ,זאת בשונה ממדינות המחזיקות בשטחים פתוחים
רבים ,כמו יבשת אמריקה10.

OECD/FAO (2018), OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027, OECD Publishing, Paris/FAO, 8
Rome.
 9שיתוף פעולה בין 'הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי' (ה )OECD-לבין 'ארגון המזון והחקלאות' של האומות
המאוחדות (ה.)FAO-
OECD/FAO (2018), OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027, OECD Publishing, Paris/FAO, 10
Rome.
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מחקרים שונים בתחום מצביעים על כך שכמות הגידול החקלאי תגדל ,ללא שינוי ניכר בהיקפי
שטח הגידול .שטח הגידול הוא מרכיב חיוני בחקלאות – הן בגידולי השדה השונים והן בשטחי
מרעה .עלייה בתוצרת החקלאית היא תוצאה של אחת משתיים; ( )1כפועל יוצא של הגדלת שטחי
הגידול ( )2או לחילופין ,תוצאה של הגדלת התפוקה מיחידת שטח .בהקשר זה חשוב לציין ,כי
זמינות השטח משתנה בין האזורים בהתאם לתנאי האקלים.
כאמור ,שטח הגידולים לא צפוי לגדול משמעותית בעשור הקרוב ולכן היעילות בגידול תהווה גורם
משמעותי בהפקת ערך מקסימלי מאותם השטחים .כך לדוגמה ,ישנו צפי לגידול המוערך בכ16%-
בגידולים שיגיעו מאזורי המזרח התיכון וצפון אפריקה ,אזורים שבעבר נחשבו לבעלי תנאי גידול
ירודים .אלו יתאפשרו לאור הטמעה של כלים ופיתוחים טכנולוגיים חדשניים שיגבירו את יעילות
הגידול על כל תא שטח11.
כדי לענות על הביקוש העולמי מאזורים מתפתחים ,על האנושות יהיה לפתח אמצעים טכנולוגיים
להגדלת התפוקה על כל תא שטח ,תוך התמודדות עם תנאי גידול שאינם אידיאליים.

חקלאות בישראל
בשנת  2017ערך התוצרת החקלאית 12בישראל עמד על כ 30.2-מיליארד ( ₪גידולים צמחיים 17.7 -
מיליארד  ₪ובעלי חיים  12.5 -מיליארד  )₪ומהווה עלייה של  0.9%בהשוואה לשנת .2016
הרכב התוצרת החקלאית ,כפי שניתן לראות
בתרשים הבא ,נותר זהה לזה שהיה בשנים
הקודמות ועמד על  59%של גידולים צמחיים (בעיקר
מענפי הירקות ,תפו"א ומקשה ומטעים ,ללא פרי
הדר) ו 41%-בעלי חיים ותוצרתם (בעיקר בקר ,צאן
ועופות).
30.2

 11שם.
 12ערך התפוקה חקלאית  -ערך הייצור החקלאי בתוספת השקעה במטעים צעירים ובייעור.
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בנוסף לכך 39% ,מכלל ערך הייצור החקלאי נמכר לשוק המקומי 36% ,לתעשייה 16% ,ליצוא ו9%-
סופק לתוצרת ביניים .בענף הגידולים הצמחיים  58%מערך התפוקה נמכר לשוק המקומי27% ,
ליצוא 9% ,לתוצרת ביניים ו 6%-סופק לתעשייה .בענף בעלי החיים  80%מערך התוצרת הופנה
לתעשייה 12% ,לשוק המקומי ו 8%-לתוצרת ביניים.
החל משנת  2007ניתן לראות כי חלה ירידה בשיעור היצוא החקלאי הטרי במונחים ריאליים .ערך
הייצוא החקלאי עמד על  1.15מיליארד דולר בשנת  2017לעומת  1.17מיליארד דולר בשנת 2016
ובכך מהווה ירידה של  .1.15%חלק מכך נובע מירידת מחירים בשווקים עיקריים כמו רוסיה
ואירופה.
ירקות עיקריים בייצוא החקלאי הם תפוח אדמה ,גזר ופלפלים –  91%מסך כמות הירקות לייצוא,
ואילו הפירות העיקריים שיוצאו הם אבוקדו ,תמרים ורימונים שהיוו  93%מסך ייצוא הפירות.

על אף הירידה באחוז החקלאות בתמ"ג מ 2%-בשנת  1995ל 1.3%-בשנת  ,2016הפריון בחקלאות
עלה בשיעור הגבוה ביותר ביחס לכל ענפי המשק האחרים וזאת כתוצאה מהתפתחות טכנולוגית
והתייעלות בשימוש בגורמי הייצוא.
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מהנתונים עולה כי חלה ירידה בתעסוקה של עובדים ישראלים לעומת גדילה בעובדים זרים ,כאשר
בסך הכול חל גידול של  5%בכמות העובדים בתחום החקלאות.
בנוסף לאלו ,החקלאות בישראל מצויה בתחרות מתמדת עם מדינות אחרות בעולם ,כאשר פערים
בעלויות המים ובעלויות השכר משפיעות באופן ישיר על יכולתם של החקלאים הישראליים
להתחרות בשוק הגלובלי .אלו ,השפיעו על כמות הייצוא החקלאי בשנים האחרונות גם כן 14 13.כדי
להתמודד עם פיחות המחירים ,יהיה צורך באימוץ טכנולוגיות חדשות שיאפשרו להפיק יותר תוצרת
חקלאית מכל תא שטח.

אגריטק בעולם
תעשיית האגריטק מתמודדת עם שאלות מהותיות אודות עתיד המין האנושי .חברות ומוסדות
מחקריים בוחנים באופן מתמיד סוגיות ,כגון יכולת האכלת אוכלוסיות הולכות וגדלות בעולם,
הפחתת ההשפעות השליליות שמסבה החקלאות לסביבה ,המחסור המעמיק במשאבי מים ועוד.
מכל הדוגמאות לאתגרים שצויינו לעיל ,האכלת אוכלוסיית העולם בעתיד לבוא הינה המשימה
העיקרית של האנושות במאה ה– .21על פי התחזיות ,אוכלוסיית העולם תמנה כ 9-מיליארד אנשים
עד לשנת  .2050על מנת לספק מזון לכלל אוכלוסייה זו ,יהיה צורך בהשבחת גידול התוצרת הטריה,
תוך התבססות על המשאבים הקיימים.
המשאבים הקיימים העומדים לרשות האנושות בתחום החקלאות הם מוגבלים 94% .מהחקלאות
בעולם היא חקלאות מסורתית ,הנזקקת לאמצעים פשוטים על מנת להשביח ולגדל גידולים .בעולם,
ישנם כ 537-מיליון חוות ,כאשר  441מיליון מהן הינן חוות משפחתיות מסורתיות וקטנות בגודלן.
 84%מכלל החוות הן בעלות שטח הקטן מ 2-אקר .כבר כיום ,צורכת החקלאות  40%מעתודות
הקרקע ו 70%-ממקורות המים .לפיכך ,הדרך הכמעט יחידה של האנושות להתמודד עם משימת
האכלת כלל תושבי העולם תהיה על-ידי שילוב והטמעת טכנולוגיות מתקדמות בענף החקלאות15.
לאור כל אלו ,הולכות ומאמירות ההשקעות בתחום האגריטק בשנים האחרונות .בשנת  2011עמדה
ההשקעה העולמית הכוללת במחקר חקלאי על סך  69.3מיליארד ,$כ 5%-מסך ההשקעה העולמית
במחקר באותה שנה 16.במסגרת כך ,מחקר שהתפרסם במגזין " "NATUREהראה שאנו מצויים
בתקופה שבה בפעם הראשונה בהיסטוריה מדינות בעלות הכנסה בינונית משקיעות יותר בתחום
ממדינות מפותחות וחזקות .עוד עולה מהמחקר ,כי לאחרונה המגזר הפרטי משקיע יותר מהמגזר
הציבורי במחקר ובפיתוח בחקלאות .מטבע הדברים ,לסוג ולהיקף ההשקעות בחקלאות מתקדמת
חשיבות רבה ,בייחוד במדינות עניות ,בהן ללא שיפור מהותי באמצעים הטכנולוגיים הקיימים ,הן
יתקשו לספק את כל צורכי המזון של אוכלוסיותיהן בעתיד.

 13החקלאות בישראל בשנת [ ,2017גרסה אלקטרונית],
. http://www.cbs.gov.il/www/hodaot2018n/07_18_134b.docx
 14פאנוס ,דיאנה" .)2017( ,ענף החקלאות בישראל תמונת מצב כלכלית לשנת  ,"2016החטיבה למחקר ,כלכלה
ואסטרטגיה – משרד החקלאות פיתוח הכפר.
 15רון שני ,מתוך הרצאה "חקלאות חכמה במאה ה "21-בכנס גליל מזרחי חדשנות בחקלאות .2018
Pardey, P. G., C. Chan-Kang, J. M. Beddow ,S. P. Dehmer. 2015. “Long-run and Global R&D Funding 16
Trajectories: The U.S. Farm Bill in a Changing Context.” American Journal of Agricultural Economics,
97, 1312–1323.
הלשכה
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המרזית

לסטטיסטיקה,

יתר על כן ,רמת יעילות גבוהה יותר של חקלאות באזורים רוויי אוכלוסייה יחד עם שמירה על
הסביבה והמשאבים הטבעיים ידרשו השקעות גדולות בפיתוח אגריטק – הן במגזר הציבורי והן
במגזר הפרטי .שני אלו ,נוטים (בדרך כלל) לתמוך במחקרים שונים ובאופן המשלים זה את זה.
המגזר הפרטי משקיע יותר במציאת פתרונות לבעיות מידיות העולות מהשטח ,כגון טיפול במזיקים
ספציפיים ,בעוד המגזר הציבורי משקיע בסוגיות ארוכות טווח ,כמו טיפול בעמידות מזיקים17.
בענף החקלאות קיימים שני סוגי טכנולוגיות:
( )1טכנולוגיות חומרים; כוללת כימיקלים ,פיתוח זרעים ,כלי עבודה והובלה.
( )2טכנולוגיית ידע; בה משולבים ידע ומתודות עבודה שבאמצעותם מנהלים החקלאים את
הגידולים ובעזרתם מתרגמים את המידע לתוצאות ניסוייות בשטח.
מלבד לחלוקה זו ,ניתן גם למיין את האגריטק לתתי נושאים ,כמו; מים ,חוות חכמות ,מערכות
חקלאיות ,משקי בקר ,השקיה וביוטכנולוגיה18.

אגריטק בישראל
ישראל היא אחת המדינות המובילות באגריטק עם למעלה מ 600-חברות 19ולמעלה מ 200-יצואנים
של מוצרים ושירותים בתחום .בשנת  2015סך הייצוא של האגריטק בישראל עמד על כ4-
מיליארד.$

Pardey, P. G., C. Chang-Kang, S. P. Dehmer and J. M. Beddow. 2016. “Agricultural R&D is on the 17
move.” Nature, vol. 537, 301-303.
.Start-Up Nation Central, https://www.startupnationcentral.org/sector/agritech 18
 19שם
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האתגרים החקלאיים הייחודיים עמה מתמודדת ישראל כוללים אקלים חם לאורך רוב ימות השנה,
מחסור במים ,ואדמה המקשה על גידול אידיאלי של תוצר חקלאי .האתגרים הללו מעודדים יזמות
מקומית ומובילים להשקעות גדלות במחקר ובפיתוח ומכאן לצמיחה בתעשיית האגריטק בישראל.
במסגרת כך ,הושקעו בשנת  2017כ 140-מיליון  $בתחום האגריטק .סכום זה ממצב את ישראל
כאחת מהמובילות בעולם בתחום (באופן יחסי לגודלה) .כמו כן ,ההשקעות המרשימות בענף
במדינת ישראל הובילו לאורך השנים לפיתוח מוצרים רבים ,החל ממערכת ההשקיה מבוססת
הטפטפות ועד לעגבניות השרי ששמן יצא למרחקים.

20

תעשיית החלב:
תעשיית החלב הישראלית נחשבת למפותחת בקנה מידה עולמי ועושה שימוש רב בטכנולוגיות
חדשניות .הטכנולוגיה הישראלית אחראית לכך שתעשיית החלב המקומית הגיעה לתפוקה הגדולה
בעולם של חלב לפרה .המודל הישראלי הפך למודל חיקוי עולמי ,ובו משתמשים כסטנדרט במדינות
רבות באסיה ,באפריקה ובמזרח אירופה .חברה ישראלית הממחישה זאת היא 'אפימילק'
( ,)Afimilkאשר מספקת כלים לניהול מתקדם של תפוקת החלב בתחום .הטכנולוגיה שפותחה
בחברה מסייעת לה לשלוט בתזונת הפרה ,לנטר את מרכיבי החלב ואת מצבה הפיזי.
הייצור של תעשיית החלב הישראלית נמדד בכ 100-מיליון $

בשנה21.

חממות:
מזג האוויר הישראלי נחשב ללא אידאלי ולכזה שמגביל את יכולת הגידול בשטחים פתוחים.
ההתמודדות עם תנאי האקלים וסוג האדמה הובילה לפיתוח של חממות משוכללות שהצליחו לייעל
את הגידולים בכמות ובאיכות .כך למשל ,חקלאים ישראלים הצליחו לגדל בעונת גידול כ 300-מאות

 20שם.
Dalit Ben-Zoor & Maxim Priampolsky (2015), "The Israeli Agritech Sector", The Finance Division | 21
.Economics Department Bank Leumi
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טון של עגבניות על  10דונם בלבד .זוהי כמות הגדולה פי  4מהכמות אותה ניתן לגדל בתנאי טבע של
שטח פתוח .חברת 'נטפים' ,המובילה בתחום החממות ,חתמה בשנת  2015על חוזה התקשרות על
סך  17מיליון $במדינת ווייטנאם להספקת חממות מאובזרות מסוג זה22.
משק המים:
ישראל מצויה במשבר של מחסור במים זה שנים רבות .לאור זה ,מדינת ישראל הגבירה את השימוש
במים אפורים והשקיעה רבות בפיתוחים שישפיעו על האפקטיביות של ההשקיה .כיום ,המוצרים
הללו נחשבים למובילים והינם בעלי נתח של  30%מהשוק העולמי בתחום.
בנוסף לכך ,על פי מחקרים בתחום ,ב 30-השנים הבאות ,שינויי אקלים בעולם יובילו לקיטון של כ-
 20%בגידולי התירס ,גרעיני הסויה וגידולים נוספים .התחזית מחזקת את הצורך בהשקעה
אפקטיבית באמצעי השקייה שיובילו לחיסכון בעלויות ובמשאבים.
תחום נוסף במשק המים הוא תחום ההתפלה שמשגשג גם הוא

בישראל23.

שימור מוצרי המזון:
תחום שימור המזון והארכת חיי המדף שלו .כמעט שליש ממזון העולם ( 1.3מיליארד טון) אובד בין
שלב הקטיף ללקוח .האתגרים המרכזיים בתחום :שיטות אחסון ,בתי אריזה מתקדמים וחיטוי24.
עופות:
שוק העופות והביצים אחראי על כ 20%-מהתפוקה החקלאית בישראל .האתגרים המרכזיים
בתחום זה הם הורדת התחלואה ,שמירה על איכות הבשר ופיתוח עמידות לגורמים מזיקים .אחד
ההישגים המרכזיים בישראל הוא עמידות התרנגולות לחום25.
זרעים:
עגבניית השרי ,ששווקה לראשונה בשנות ה ,90-הינה המצאה שהיא תולדה של התמודדות עם תנאי
החום בישראל .כיום ,יותר מ 40%מהעגבניות האירופאיות שגדלות בחממות מבוססות על זרעים
שפותחו בישראל.
דישון והגנה על יבולים:
דישון משמש חקלאים בכל העולם להגברת תפוקות היבול ,לשמירה על איכות גבוהה ולהגנה על
יבולים ממחלות ומזיקים26.
כאמור ,אחד מהאתגרים המרכזיים של האדם בעתיד הוא האכלה של אוכלוסיית העולם עד שנת
 ,2050שבה צופים שצריכת המזון תגדל ביותר מ .100%-כדי לעמוד באתגר זה החקלאים יצטרכו
להגדיל את התוצרת החקלאית כמעט ללא הגדלת של השימוש במשאבים טבעיים .אחת הדרכים
היעילות לכך ,היא פיתוח זנים עמידים יותר בעלי יכולת תפוקת יבול רבה יותר27.

 22שם.
 23שם.
 24שם.
 25שם.
 26שם.
 27שם.
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עוגנים ליצירת אקוסיסטם
ניסיון מקומי עשיר ותנאים פיזיים טובים
בקיבוצים ובמושבים של העוטף הצטבר במהלך השנים ניסיון רב ,ולא בכדי האזור מכונה 'אסם
הירקות' של ישראל .המרחבים הגדולים והפתוחים של המועצות מאפשרים לגדל גידולים רבים
ומגוונים .כמו כן ,סוג הקרקע והאקלים באזור נחשב לנוח (ספר מדבר).

פעילות של מספר מרכזי פיתוח ומחקר
מרכז מחקר ופיתוח (להלן 'מו"פ') 'קטיף – שדות נגב':
העיסוק העיקרי של המרכז הוא בקידום חקלאות ידידותית לסביבה ,הכוללת את פיתוחן של שיטות
לחיסכון במים ושיטות לעיבוד ממוכן ,הגדלת יבולים ושמירה על איכות הסביבה .במרכז פועלים
חוקרים מובילים מכל מוסדות המחקר בארץ ,כמו המכון הוולקני ,הטכניון ,האוניברסיטה
העברית ,אוניברסיטת בן גוריון ואוניברסיטת תל-אביב.
שלוחת מרכז 'קטיף יערת הדבש – חוף אשקלון':
שלוחה של מו"פ קטיף ,האמונה על מחקר ופיתוח בנושא יערת הדבש.
מו"פ 'גילת' (בני שמעון):
המרכז פועל תחת מנהל המחקר החקלאי במשרד החקלאות .הוא ממוקם בצפון הנגב במועצה
האזורית בני שמעון באזור המאופיין באדמת לס .מטרת המרכז היא מתן פתרונות לחקלאות ברת-
קיימא באזורים צחיחים וצחיחים למחצה.
מו"פ 'דרום':
המרכז פועל בחוות הבשור במועצה אזורית אשכול ומשרת את אשכול שדות נגב ומרחבים .מו"פ
דרום עוסק במציאת פתרונות לבעיות עכשוויות המאפיינות את החקלאות באזור ובפיתוח ארוך
טווח של טכנולוגיות ייצור והחדרת מוצרים חדשניים .המרכז פועל בין השאר בשיתוף פעולה עם
קרן קיימת לישראל ,משרד החקלאות והמשרד לפיתוח הנגב והגליל.

חברות מרכזיות
מפעלי חבל מעון:
מפעלים אזוריים שמטרתם לאגד את פעילות שיווק התוצרת החקלאית של  14קיבוצים בנגב
המערבי ,רובם במועצה האזורית אשכול.
נטפים:
חברה מובילה ברמה בינלאומית בטכנולוגיית השקיה ובטפטוף .החברה מעסיקה בעולם מעל ל-
 4,000עובדים ובבעלותה  17מפעלי ייצור ב 11-מדינות .החברה הוקמה בקיבוץ חצרים במועצה
אזורית בני שמעון.
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דורות:
בקיבוץ דורות שבמועצה אזורית שער הנגב יש כחמישה עשר אלף דונם של גידולי שדה ,שום ועשבי
תיבול .בדורות מתמחים בגידולים אלה ,בשמירה ובטיפוח עליהם על ידי שימוש בתהליך הקפאה
המשמר ערכים תזונתיים .מוצרי דורות משווקים בכל העולם.
חברת מושבי הנגב:
החברה חולשת  140,000דונם קרקע אותם היא מעבדת ובכך יוצרת יתרון לגודל עם מרכזי
לוגיסטיקה ,שיטות עבודה מתקדמות ,מתקן לטיהור שפחים ועוד.
קיבוץ יד מרדכי:
קיבוץ בעל תעשייה חקלאית עשירה ,ובה הכוורת החקלאית הגדולה בישראל המונה כ5,000-
כוורות .הקיבוץ מחזיק בבעלות המותג יחד עם חברת שטראוס.

אקדמיה
מכללת ספיר:
מכללת ספיר מציעה כיום שני מסלולים עיקריים הקשורים לפיתוח החקלאות .הראשון הוא מסלול
ניהול  BAבהתמחות לחקלאות ,והשני מסלול הכשרתי בן  300שעות המעניק ידע חקלאי ועסקי
הדרוש להקמה ולניהול כלכלי מוצלח של חווה חקלאית לצורך גידול ואספקת תוצרת מזון מגוונת.

כרי יזמות
:SOUTHUP
יוזמה שנולדה במועצה אזורית שער הנגב במטרה וליצור מקומות עבודה ולחזק את החינוך היזמי
במועצות האזוריות של העוטף .המיזם מקדם סטארטאפים וחברות הייטק באזור ומשלב בינן לבין
צרכי ותושבי הקהילה .במסגרת היוזמה פועלות בה תכניות אקסלרטור ואינקובטור.
:GrowingIL
מיזם של המרכז הישראלי לחדשנות ולו שותפים 'סטארטאפ ניישן' ( ,)Startup Nationמשרד
הכלכלה וישראל דיגיטלית .מטרת המיזם הינה לקדם בישראל יוזמות ופתרונות שיסייעו לתעשייה
להפוך לתעשייה חדשנית שתוכל בבוא היום לסייע בפתרון בעיות עולמיות בתחום המזון .המיזם
מפתח אקוסיסטם של אגריטק ומסייע בהטמעת טכנולוגיות ישראליות בשטח.

בעלי עניין
משרד החקלאות:
המשרד מתקצב מחקרים בתחום החקלאות ומשתף פעולה עם משרד הכלכלה ורשות החדשנות
לפיתוח סביבה עסקית בתחום.
רשות החדשנות:
רשות החדשנות ,זירת הזנק ,פועלת לטיפוח חדשנות והייטק בישראל .בשנה האחרונה פרסמה
הרשות בשיתוף עם משרד החקלאות קול קורא המיועד לחברות הזנק בתחום האגריטק לתמיכה
במו"פ בתחום.
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רשות ההשקעות:
רשות ההשקעות תומכת בהקמת אזורי תעשיה ותומכת בתעסוקה בעיקר באזורי פריפריה .לרשות
כלים רבים לתמיכה בנושא ,בין השאר באמצעות חוק עידוד השקעות בהקמת מבנים ובמסלולי
תעסוקה.
המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל:
המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל הינו משרד שמוביל ומרכז את טיפול הממשלה בפריפריה
החברתית והגאוגרפית במדינת ישראל .המשרד עוסק בתחומים רבים ,קובע מדיניות ובעל יכולת
לתמוך ולתקצב אותה.

חזון לאגריטק ,מטרות ויעדים
חזון
אזור עוטף עזה יהפוך למרכז עולמי מוביל בתחום המחקר והפיתוח בנושא החקלאות העתידית
והתמודדות האדם עם שינויי אקלים ומחסור במשאבים.

מטרות
• עוטף עזה תהפוך למוקד ידע ולזירה ניסויית מרכזית של תעשיית האגריטק במדינת ישראל.
• עוטף עזה תהפוך למרכז ידע ומחקר בינלאומי לחקלאות ספר מדבר.

יעדים
• פיתוח כלים ייחודיים באזור שיסייעו לחוקרים בתחום חקלאות חדשנית על ספר מדבר -
הבאת  30מומחים בתחום האגריטק שיעבדו באזור בטווח של חמש שנים.
• פיתוח כלים ייחודיים באזור שיתמרצו חברות חדשניות בתחום האגריטק לפעול מהאזור -
הבאת  50חברות לפעול מהאזור בטווח של חמש שנים (לרבות יוזמות מקומיות ,סטארטאפים,
הרחבה של חברות קיימות באזור ,פתיחת סניפים של חברות מישראל ומחו"ל וכן הלאה).

חסמים עיקריים
• הבאת חברות בתחום האגריטק להתבסס באזור יישובי עוטף עזה.
• חיבור יעיל ופורה בין חקלאות מסורתית ,מו"פים וחברות באזור.

עיקרי התכנית
• חיזוק המו"פים האזוריים ותמיכה בשיתופי פעולה עם חברות בתחום.
• הטבות לחברות שיפעלו מאזורי התעשייה בעוטף עזה.
• הטבות לחברות שיערכו באזור העוטף ניסויים.
• תמיכה בהקמת חממה.
• תמיכה בפעילות לקידום אקוסיסטם.
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כלים קיימים
המדינה מציעה בתחום מספר כלים העשויים לסייע בקידום האגריטק באזור:
• רשות החדשנות יצאה בשנת  2018בקול קורא לסיוע בתוכניות בתחומי החקלאות .במסלול זה
רשות החדשנות בשיתוף עם משרד החקלאות תומכת בחברות המעוניינות לפתח כלים חדשים
בתחום בתמיכה של עד  60%במחקר ובפיתוח28.
• משרד החקלאות והחטיבה להתיישבות פרסמה בשנת  2018קול קורא לתמיכה בנושא יזמות
עסקית ,שבו תינתן בין היתר תמיכה בסטרטאפים חקלאיים29.
• משרד החקלאות פרסם בשנת " 2018נוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות ,חקלאות מדייקת
ומיכון חוסך כוח אדם" 30,התומך בחקלאים שיאמצו טכנולוגיות מתקדמות לשיפור התפוקות.
• משרד החקלאות שוקד על "נוהל תמיכה בחקלאים חדשים ובנקלטים חדשים בפריפריה (למעט
רמת הגולן)" .כחלק מתמיכה זו תהיה אפשרות לסייע במימון של מיכון וכלים חדשניים.
• לרשות ההשקעות במשרד הכלכלה כלי סיוע מגוונים המוצעים עבור חברות ויזמים באזור עוטף
עזה ,ובהן מסלולי תעסוקה ומענקים לפי חוק 'עידוד השקעות הון'.
• רשות החדשנות:
( )1מסלול חממות טכנולוגיות; תמיכה בחממות בהן עובדים יזמים על טכנולוגיות חדשניות.
( )2מסלול חברות מתחילות;  75%תמיכה בחברות הפועלות בעוטף עזה.
( )3מסלול תנופה לבדיקת היתכנות של מיזם טכנולוגי.
( )4זירת ח"ץ; מסלול "אתגר  (Grand Challenges Israel) "GCI -לפיתוח טכנולוגיות בתחום
החקלאות המתקדמת.
( )5מרכזי מו"פים של חברות ישראליות גדולות בפריפריה – תמיכה בחברות המפתחות מרכזי
מחקר ופיתוח בפריפריה.

מהלכים אופרטיביים
אין זה מתפקידה של עבודה זו להציג תכנית עבודה הנגזרת מההמלצות ומהתובנות העולות ממנה.
יחד עם זאת ,אנו כן רואים לנכון להציע מהלכים אופרטיביים ,שהינם מהלכי מאקרו ושמהם ניתן
יהיה לכתוב תכנית עבודה לשלב ג' ,השלב הבא במסגרת התהליך האסטרטגי הנדון.

מהלך
רוחבי

תעשיית אגריטק

מחקר

התאמת מסלול 4.18
•
לחברות קטנות
בתחום האגריטק.
הקמת חממת.
•
אגריטק ממשלתית
בעוטף עזה.
סיוע מיוחד לחברות
•
בתחום שיקימו מרכזי
פיתוח באזור.
סיוע מיוחד לחקלאים
•
בניסויים טכנולוגיים.

תמיכה ייחודית במחקרים
של המו"פים באזור
בשותפות עם התעשייה
והאקדמיה.

חינוך

ייעול התהליכים

תמיכה במכללת
•
ספיר לחיזוק מעבדות
החדשנות וקידום
תחום החקלאות
והיזמות בחקלאות.
בחינת תכנית
•
משותפת עם
האוניברסיטה
העברית בנדון לתואר
שני.
קידום פתיחת מסלול
•
למהנדסים במכללה
מול המל"ג.

הקמת מנהלת אגרוטק
אזורית שתסייע לקשר
בתוך האקוסיסטם
ולשחקנים מבחוץ.

https://innovationisrael.org.il/rules/3761 28
29

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Documents/noal_tmicah_yazamut_iskit_August.pdf

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_tmicha_100118.aspx 30
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פרוייקטים
נקודתיים

תקצוב גופי ידע מקצועיים
שיפתחו את האקוסיסטם.

עלויות

 50מיליון  ₪לשנה על פני
 5שנים.

הישגים

הטמעת תכנים הקשורים
לחקלאות ולחדשנות
בחקלאות בבתי הספר
ובתיכונים בשותפות עם
המו"פים האזוריים.
 20מיליון  ₪לשנה על פני
 5שנים.

 2מיליון  ₪לחמש שנים

•

יצירת אזורי תעשייה
ייעודיים לתחום
ומיתוג.
מתן עדיפות תכנונית
לפרויקטים בתחום.

•

מיליון  ₪בשנה לחמש
שנים.

 50חברות אגריטק באזור עוטף עזה תוך חמש שנים.

בנוסף לכך ,על מנת למשוך חברות טכנולוגיה בחקלאות לעבור לאזורי התעשייה בעוטף אנו
ממליצים על פעולה בשני מישורים:
• שיפור תנאי התחרות לחברות
בתחום זה יש לשפר את תנאי התחרות הקיימים ולפתח כלים חדשים באזור:
 oהתאמת מסלול  4.18של רשות ההשקעות כך שתטיב עם חברות בתחום האגריטק שיפעלו
באזור (וכן התאמת תנאי הסף לחברות בעלות מחזור נמוך).
 oהחלטת ממשלה שתיתן לאזור עדיפות בפיתוח אזורי תעשיה שיפעלו גם בתחום האגריטק.
 oהחלטת ממשלה שתתן העדפה לחברות בתחום האגריטק שיעבירו/יפתחו פעילות לאזור
העוטף.
 oסיוע לחברות להקמת מו"פ בעוטף עזה באמצעות הכלים של רשות החדשנות.
 oסיוע ממשלתי לחקלאים שיאמצו טכנולוגיות חדישות.
• יצירת אקוסיסטם
כדי שהחברות ישתקעו באזור וכדי למשוך חברות נוספות אליו כל העת ,לא רק על בסיס
ההטבות שתקבלנה ,יש לעודד ולטפח אקוסיסטם בתחום.
 oהקמת מנהלת משותפת לקידום התחום בישראל ושיווקו בעולם.
 oהקמת חממה של רשות החדשנות.
 oתמיכה במו"פים הקיימים כדי לתמרצם לשתף פעולה עם החברות.
 oתמיכה בכנסים ואירועים ליצירת קהילה.
 oתמיכה בתוכניות חינוך בתחום.
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תיירות ,תרבות ומורשת

(תחום חזוני וארוך-טווח לאזור)

סקירה
תיירות בעולם
בשנת  2017חלה גדילה של  7%בתנועת התיירים בעולם שהסתכמה ב 1.32 -מיליארד כניסות בשנה.
ההכנסות הכוללות מתיירות בעולם נאמדות בסכום של  1.3טריליון .$בענף התיירות ישנה גדילה
מתמדת ומגמת התחזקות משמעותית יותר מענפי כלכלה אחרים .הענף אחראי על  7%מכלל הייצוא
בעולם ועל  30%מיצוא השירותים ( בישראל  5%ו 14% -בהתאמה)31.

תיירות בישראל
בשנת  2017נכנסו לישראל  3.6מיליון תיירים (ללא מבקרי יום) .זוהי עליה של  24%משנת .2016
בנוסף לכך ,בשנת  2017היו כ 250-אלף ביקורים של תיירים ליום אחד – עלייה של  47%לעומת
השנה הקודמת (ירידה של  28%משנת  .)2016מתוך  3.6מיליון התיירים ,נכנסו לארץ  3.2מיליון
דרך האוויר ,כ 400-אלף מהיבשה ו 50-אלף מהים.
חודשי השיא של כניסות תיירים היו בחודשי אוקטובר ( 426אלף) ונובמבר ( 356אלף) .חודשי השפל
היו ינואר ופברואר בדומה לשנה הקודמת.

" 31תיירות לישראל  - 2017דו"ח סטטיסטי" ,מחקר ,סטטיסטיקה וניהול ידע במינהל אסטרטגיה ותכנון מדיניות,
משרד התיירות.
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פילוח לפי המוצא וגיל:
מרבית התיירים 57% ,הגיעו מאירופה ( 2.2מיליון) 28% .ביקרו מאמריקה (כ 1-מיליון)12% ,
מאסיה ( 459אלף) והשאר מיתר חלקי העולם .ארצות הברית הובילה במספר הכניסות לישראל עם
 21%מכלל הכניסות ,אחריה רוסיה עם  10%מכלל התיירים ,כשצרפת ,גרמניה ,אנגליה ואוקראינה
מדורגות אחריהן.

בשנת  2017ניתן לראות כי  35%מתנועת התיירות היו של מבקרים בני גיל הביניים .45-64
 1.79מיליון מבקרים היו בני גיל  15-34והשאר מבקרים צעירים יותר.
חדרי מלון ולינות :בישראל בשנת  2017היו  407בתי מלון ובהם  54,000חדרים .באותה השנה נרשמו
 24.2מיליון לינות (עלייה של  2%משנת  ,)2016ומתוכם  10.6מיליון לינות של תיירים ,ואילו 13.6
מיליון לינות של ישראלים 3.5 .מיליון לינות (שליש בסך הכול) נרשמו בירושלים ,לאחר מכן בתל
אביב ,אילת ,טבריה וים המלח ,בעוד בבתי הארחה קיבוציים נרשמו  391אלף לינות תיירים בלבד.
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אילת הובילה בלינות הישראלים ובה נרשמו כ 50%-מכלל הלינות ( 6.1מיליון לינות) בעוד שכמות
הלינה בקיבוצי הארץ הייתה זניחה .ניתן עוד לראות שהחודשים המבוקשים ביותר מבחינת הלינות
בתיירות הפנים הינם חודשי יולי ואוגוסט ,וזו בהשוואה לחודשי אוקטובר ונובמבר שהם המובילים
בתיירות הנכנסת .בלינות תיירות הפנים התקופה החלשה נעה בין חודשי ינואר ומרץ ,ובתיירות
הנכנסת חודשי ינואר ופברואר נחשבים ללא מבוקשים גם כן.
הביקור בישראל :על בסיס נתוני משרד התיירות ,מרבית התיירים הגיעו למטרות טיול ,ביקור
קרובים ,צליינות ,בילוי והנאה .כרבע מהתיירים הגיעו במסגרת חבילת טיול מאורגת וכשני שליש
הגיעו באופן עצמאי .היה זה ביקורם הראשון של כ 60%-מהתיירים שהגיעו לישראל בשנת .2017
בממוצע ,התיירים שהו בישראל  8ימים והציון הממוצע שהם נתנו לביקוריהם בארץ עמד על 4.3
מתוך .5

הכנסות משירותי התיירות :בשנת  2017ייצוא שירותי התיירות עמד על כ 6.5-מיליארד ,$מתוכם
כ 5.5-מיליארד דולר לתיירות הנכנסת .ההוצאה הממוצעת לתייר בארץ עמדה על כ 1,421$ -לשהות.
הרגלים בתיירות הפנים בישראל :לפי סקר שערך משרד התיירות 66% ,32מהישראלים מטיילים
בישראל עם לינה בעוד ש 85%-מהם מטיילים (רק/גם) בטיולים יומיים .בממוצע ,ישראלים מעל
לגיל  25יוצאים לטיול יומי  7פעמים בשנה ו 2.5-פעמים לטיול עם לינה בשנה .רוב הטיולים הם
לאזור הצפון ורק  5%לאזור הנגב.

תיירות כפרית
תיירות כפרית מוגדרת כתיירות בה מירב הפעילויות נובעות מהמשאבים המצויים באותו אזור,
התרבות והמורשת .ארגון הסחר העולמי 33מגדיר את המושג תיירות כפרית במספר דרכים:

 32סקר אינטרנטי בקרב מדגם ארצי ומייצג בגילאי  25ומעלה של  TACKאסטרטגיות צמיחה למשרד התיירות
מנובמבר .https://info.goisrael.com/he/incoming-tourism-survey-2016-pdf ,2016
European Travel Commission. City Tourism & Culture: The European Experience ; European Travel 33
Commission: Brussels, Belgium, 2005.
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המשאבים והשטחים הטבעיים של אזור כפרי ,ההיסטוריה והמורשת של האזור ,הפעילויות
הקיימות באזור (דרך החיים הכפרית) והתרבות המקומית.
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כמו כן ,ישנם מומחי תיירות שמאמינים שלתיירות הכפרית יש להוסיף גם אספקטים של תיירות
אוכל ,תיירות סביבתית ,ספורט ,ותיירות חקלאית35.
על מוצרים ופעילויות בתחום התיירות הכפרית לשמר במידה מסוימת את המאפיינים הטבעיים של
האזור והתרבות המקומית .על הלינה באזור להיות מותאמת לסביבה ,והשירותים המקומיים
צריכים להתבסס על תוצרת ואוכל מקומיים .תיירות כפרית מתאימה לפיתוח באזורים קטנים
שבהם קיימים זהות ומאפיינים ייחודיים ,מקומות לינה מפוזרים ופעילויות פנאי.

דוגמאות לתיירות כפרית בעולם
סקרמנטו:
סקרמנטו מיתגה את עצמה כבירה האמריקאית של קונספט "מהשדה לצלחת" .באתר הממותג של
העיר נכתב כי האכילה מהשדה לצלחת הוא דבר המאפיין את דרך החיים בעיר .בשנת  2012החלה
העיר במיתוג שבמרכזו הרעיון המחבר בין האוכל והחקלאות שבאזור .בעיר ישנו איגום משאבים
של כלל הפעילויות של החקלאים ,המסעדות ,הארגונים והאינדיבידואלים מהאזור שעוסקים
בתחום הקולינריה והחקלאות .בין הפעילויות שארגון הגג מקדם ניתן למנות ירידי איכרים ,סיורי
אוכל וחוות ,ביקורי יקבים ,פסטיבלים אירועים אזוריים ועוד36.
איטליה:

Cánoves Valiente, G.; Herrera Jiménez, L.; Villarino Pérez , M. Turismo Rural en España: Paisajes Y 34
Usuarios, Nuevos Usos Y Nuevas Visiones. Cuadernos de Turismo 2005, 15, 63–76.
Hernández-Mogollón, J.M.; Cerro, A.M.C.; Durán, J.M.G. Propuestas Para el Desarrollo Y 35
Comercialización del Turismo Ornitológico en Ex tremadura. Cuadernos de Turismo 2011, 28, 93–119.
.https://www.farmtofork.com/what-we-do/our-services 36
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באיטליה התיירות הכפרית הוגדרה בחוק לאומי בשנת  1985כפעילות או כאירוח הנעשים על ידי
יזמים מקומיים ,המייצרים פעילות תיירותית כפועל יוצא מהעיסוק בשטח החקלאי שלהם.
איטליה נחשבת למובילה עולמית בתחום התיירות הכפרית והחקלאית הודות למגוון רחב של
מוצרים ,שיווק מתוחכם ותמיכה גדולה מצד הממשלה .הממשלה האיטלקית פועלת כמדיניות
רשמית לחיזוק התיירות החקלאית על מנת להפחית את ההגירה מאזורים כפריים לאזורים
עירוניים.
מאחר וחקלאות הוא עיסוק שנושא עמו סיכון רב ,החליטה הממשלה האיטלקית לתמוך בתיירות
חקלאית על מנת שתהווה גיבוי לחקלאים בעתות משבר .ההתארגנות המקומית והלאומית הגדילה
בחלק מהמקומות ,כמו בסיציליה ,את אחוזי הלינה ביותר 37.100%
מדינת מאהרטשו בהודו:
במדינה הוקם מרכז המתמרץ חקלאים לקחת חלק בתיירות חקלאית .המרכז מפעיל מרכז לרישום
של תיירים ממנו הם מופנים לאתרי התיירות החקלאיים השונים .בשנת  2007יזם המרכז קורס
לקידום תיירות חקלאית עבור החקלאים באזור .באזור זה מפשטים את החקלאות החקלאית
כחוויה של המקומי החל מנסיעה בטרקטורים ועד ללבישת בגדי חקלאים ועבודה בשדות38.

תיירות כפרית בישראל
על פי עבודה שביצעה גב' רונית ניר למשרד החקלאות ,בשנת  2013היו בישראל  2,604אתרים בתחום
התיירות הכפרית .התיירות הכפרית הוגדרה בעבודה כתיירות חקלאית העוסקת בנושאים
חקלאיים וממוקמת ביישובים כפריים ועירוניים ,ותיירות כפרית שהינה תיירות כללית הממוקמת
בסביבה הכפרית.
בפילוח האזורים של התיירות הכפרית ניתן לראות שרוב הפעילות הכפרית מרוכזת בצפון הארץ,
כאשר באזור הדרום בולטת מועצה אזורית אשכול .על פי הסקר ,רוב התיירות הכפרית מתרכזת
במושבים ובקיבוצים ( ,)72%והקטגוריות המובילות באתרי התיירות הינם של אומנים ואמונות
ואירוח נלווה לתיירות.

עוגנים באזור
עמותת התיירות:
עמותת התיירות שקמה בשור הינה עמותה עירונית שתפקידה לקדם את התיירות במועצות
האזוריות שער הנגב ,מרחבים ,שדות נגב ,אשכול ,חוף אשקלון ובני שמעון.

דרום אדום:
דרום אדום הינו מותג מקומי שנוצר כדי לקדם את האזור בזמן פריחת הכלניות המתרחשת מידי
שנה לרוב בחודש פברואר.
עזה:

.http://issinstitute.org.au/wp-content/media/2011/05/ISS-FEL-REPORT-P-PORCARO-low-res.pdf 37
.http://www.agritourism.in/about-agri-tourism 38
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עזה הינה מוקד סכסוך בינלאומי ,מותג בפני עצמו .כיום לא נעשה באזור כל שימוש בעזה ככלי
להבאת תיירים לאזור.
ים:
במועצה אזורית חוף אשקלון ממוקמת רצועת חוף מהיפות בארץ ,אשר אינה ממומשת דיה בתחום
התיירות.
נחל הבשור:
מהגדולים שבנחלי הארץ ובו שלל פינות חמד וחלקים בהם מים לאורך כל ימות השנה .נחל הבשור
מהווה פנינת טבע בספר המדבר יחד עם מסלולי הליכה קצרים ודרך נופית.
נחל שקמה:
נחל שראשיתו בהר חברון וסופו בים התיכון .הוא משמש כמאגר מים התת קרקעי הגדול של מדינת
ישראל  -אקוויפר החוף.
יד מרדכי:
קיבוץ יד מרדכי שבחוף אשקלון יצר תשתית ענפה לתיירות ,הכוללת אתרי מורשת ,תיירות כפרית
"חוויה קיבוצית" ופעילויות נוספות הקשורות לפעילות בקיבוץ.
זהו מודל הניתן לבחינה ברמה האזורית.
מו"פים:
כאמור ,לפי פרק העוסק בתחום האגריטק ,באזור פועלים שלושה מו"פים חקלאיים  -מו"פ דרום,
מו"פ קטיף ומו"פ גילת .כחלק מיצירת החוויה החקלאית והכפרית של האזור ,המו"פים יכולים
להעניק חוויה מהאספקט המחקרי-מדעי למטיילים ולתיירים.
אתרי מורשת ,תרבות וטבע נוספים באזור:
תל אשקלון; אתר קרבות תש"ח ומוזיאון 'משואה לתקומה' בקיבוץ יד מרדכי; מרכז מבקרים
להנצחת גוש קטיף – ניצן; חוות הקקטוסים – תלמי יוסף; תיירות חצרים (ביקור במטעים ,מפעל
נטפים וכו') – קיבוץ חצרים; ביתן הבד – מושב יושיביה; מכוורת מרדכי גולן – מושב גילת; בחצר
של אורה; חוויה באש – מושב תאשור; מרכז גו אלון  -יער להב; נתיב לשלום – מושב נתיב העשרה;
גן לאומי פארק אשכול (הבשור); אל היען  -חוות היענים (סמוך לגם הלאומי ולמושב אורים); עינות
בר  -טיפולים וחוויות במים – גבעות בר; החווה ההולנדית – שדה צבי; שביל הסלט – תלמי יוסף;
חווית יונה – פדויים; מרכז מבקרים "מקורות" ,תחנת שמחה – רוחמה; מוזיאון העתיקות –
כיסופים; בארות בנגב  -מרכז מורשת והדרכה ,קיבוץ עלומים; הגדת חבל ימית  -מרכז מבקרים
ליישובי חבל ימית ,מושב דקל; אנדרטת חץ שחור – מורשת קרב של חטיבת הצנחנים בפעולות
הגמול; מוזיאון מורשת צאן ברזל – צאלים; מוזיאון המים והביטחון – ניר עם; מצפה גבולות –
סמוך לקיבוץ גבולות; אתר הראשונים  -ספור ההתיישבות הראשונה בנגב בעת החדשה ,רוחמה;
מרכז מורשת יהדות קוצ'ין – מושב נבטים; נתיב המוראלים – אור הנר; דודאים מרכז מבקרים –
אשל הנשיא; מעוז מול עזה – קיבוץ סעד; נקודה ירוקה בניר עוז; לה מדווש בבארי; שמן השדה;
חוות ירקות שקד; אדמאמא; מתחם כפר סגול; ביתן הבד; מחלבת צאלה ונוספים.
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תחום הקולנוע:
( )1אחת מההתמחויות המרכזיות של מכללת ספיר הינה מגמת הקולנוע שהפכה לשם דבר בתחום,
ושבוגריה משתלבים בתפקידים מרכזיים בתעשיית הקולנוע בתום לימודיהם' )2( .פסטיבל קולנוע
דרום' הינו פסטיבל בינלאומי שהחל דרכו כיוזמה של מכללת ספיר וסינמטר שדרות .בכל חודש יוני
מתקיים במשך  5ימים ובמוקדים שונים ברחבי הנגב הצפוני והמערבי' )3( .כפר קולנוע דרום' היא
קהילת יוצרים בוגרי בית הספר לאומנויות הקול והמסך במכללת ספיר .הקהילה יצרה גרעין
התיישבותי בישוב ברור חיל שמטרתו לקדם עשייה קולנועית בדרום הארץ.
מקומות לינה באזור:
בעוטף עזה ישנם כ 200-חדרי אירוח מסוגים שונים; בין השאר באורחן אורים ,גבולות ,ניר עם,
כפרי עלומים ,תיירות נווה ,כרמים ,מדרשת נצרים ,צאלים ,דורות וכו'.

בעלי עניין
משרד החקלאות:
אגף לתכנון ופיתוח הכפר במשרד החקלאות עוסק בתיירות במרחב הכפרי ובתיירות חקלאית.
האגף מנסה לתמוך ולקדם יזמות במרחב הכפרי בנושאי התיירות.
משרד התיירות:
אגף תיירות כפרית במשרד התיירות אחראי על פיתוח מוצרים חדשים ,הרחבת שיתוף הפעולה עם
משרד החקלאות והרחבת המעורבות בנושאי העסקים הקטנים.
משרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל:
המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל שמוביל את התוכנית האסטרטגית למועצות האזוריות של
העוטף מוביל תכניות אזוריות לפיתוח הנגב והגליל בתחומים שונים ,לרבות תיירות .כמו כן,
המשרד מקדם שיתופי פעולה עם משרדים אחרים שיכולים לסייע בפיתוח האזורים עליהם הוא
אמון.
משרד התרבות והספורט:
משרד התרבות והספורט מקדם את הספורט התחרותי ,הספורט העממי והתרבות בכל חלקי הארץ.
המשרד נוהג להשקיע רבות בפיתוח נושאים אלו בפריפריה החברתית והגיאוגרפית.
משרד ירושלים ומורשת:
המשרד אמון על שימורה של המורשת הלאומית ברחבי הארץ וחשיפתה לקהל הרחב.
המועצה לשימור אתרים:
המועצה פועלת למניעת הרס ושימור מתחמים ומבנים היסטוריים.
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חזון לתיירות ,מטרות ויעדים
חזון
עוטף עזה תהפוך למוקד משיכה לתיירות כפרית בישראל ובכך תהווה מנוע כלכלי וכלי מיתוגי
לאזור כולו.

מטרות
עוטף עזה תהפוך לאזור המוביל של תיירות כפרית בישראל ותבליט את העוגנים הקיימים בה -
חקלאות ,טבע ,מורשת וקולנוע.

יעדים
• פיתוח כלים ייחודים באזור שיסייעו לחקלאים לפתח תיירות כפרית.
• תוספת של  50%במיטות ללינת תיירים במועצות עוטף עזה.

חסמים עיקריים
• השפעת המצב הביטחוני.
• לא מוגדר כאזור תיירות.
• בידול משאר אזורי התיירות בישראל.

עיקרי התוכנית
•
•
•
•

חיזוק חברת התיירות המקומית ושילוב המועצות הנוספות בפעילות.
ְירנִ ים באזור.
סבסוד הכשרות לחקלאים ו ַּתי ָ
בניית תכנית כוללת המחברת את מוקדי התיירות המרכזיים.
השקעה במיתוג ובשיווק של האזור.

כלים קיימים
למדינה ישנם כלים קיימים היכולים לקדם את התיירות הכפרית באזור:
• משרד החקלאות מפעיל כלי לסיוע לרשויות מקומיות בהפקת שווקי איכרים – "השתתפות
המדינה במימון ארועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים  2018עד 39."2019
•

בעבר ,תמך ישירות משרד החקלאות בקידום תיירות חקלאית "מימון תוכנית לפיתוח תיירות
חקלאית" – שנת 40.2006

• משרד החקלאות מסבסד קורס לפיתוח תיירות כפרית " קורס יזמות ותיירות כפרית

ברפת"41.

39
 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/farmersmarkes.aspx
40

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2006/documents/tay
arut_kafrit_haklait_070906.pdf
41

https://www.moag.gov.il/shaham/TrainingActivities/Documents/curse_yazamut_tayarut_cowshed_20
18.pdf
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• משרד החקלאות מפעיל נוהל תמיכה "מרכזי מבקרים לתיירות כפרית חקלאית ותמיכה
בעסקים קטנים"42.
• משרד החקלאות מפעיל נוהל תמיכה "קידום מכירות/פסטיבלים בנושא תיירות כפרית
חקלאית"43.
• משרד החקלאות מפעיל נוהל תמיכה למימון קורסים

והדרכות44.

• משרד התיירות מפעיל כלי לחממות לתמיכה ביזמים ועסקים בתחום החקלאות.
• משרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל מפעיל תכנית לתמיכה ברשויות מקומיות ושיתופי פעולה
עם חברות ליצירת מנועים כלכליים .בין היתר ,בתחום התיירות פורסם מכרז פתוח "קול קורא
סיוע לרשויות מקומיות בפריפריה החברתית ,בנגב ובגליל ,למטרת קידום מיזמים".

צעדים אופרטיביים
קידום תמה רוחבית

קידום תמות ספציפיות

חיזוק עמותת התיירות.

תכנית אב לתחום אופני השטח – תמיכה של משרד
•
התרבות והספורט.
תמיכה בתחרות ארצית ובינלאומית בתחום אופני השטח
•
באיזור.
תמיכה בתשתיות לאופני שטח.
•

בניית תוכנית אב לתיירות כפרית למועצות עם
התמות הנוספות.

סיוע בפסטיבל קולנוע בינלאומי.
•
תמיכה בהקמת מרכז תיירות בתחום הקולנוע בכפר
הקולנוע.

•

קורס לחקלאים ותיירנים במועצות האזוריות.

•

תמיכה בירידי חקלאים.
•
תמיכה באירועים בתחום התיירות החקלאית.

הפעלת כלי משרד החקלאות עם מיקוד לאיזור
עוטף עזה.
מיתוג בישראל ומיתוג בינלאומי.

תקציב

 100מיליון  ₪לשנה על פני  5שנים.

הישג

 10מיליון  ₪לשנה על פני  5שנים.

תוך  5שנים עלייה של  100%בתיירות הנכנסת והמקומית.

חיזוק עמותת התיירות:
עמותת התיירות הפועלת בשור היא גוף שמאגד את פעילות התיירות במועצות האזוריות של עוטף
עזה .יש לחזק את העמותה כדי שתוכל לפעול לשיפור מיתוג האזור ולהפיק אירועים והדרכות.
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https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Documents/asakim.pdf
43

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Documents/micherout.
pdf
44

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Documents/courses_ha
drachot.pdf
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מיתוג:
הקצאת תקציב ייחודי למיתוג תיירות כפרית בישראל  -תחילה לתיירות מקומית ולאחר מכן
לתיירות נכנסת.
בניית תכנית אב לתיירות אזורית:
מומלץ לפעול לקידום תכנית אב בשיתוף עם אשכול נגב מערבי ,כאשר למועצות האזוריות של
העוטף יהיה פרק משל עצמן ,אותו תוביל עמותת התיירות עם יועצי המקצוע הרלוונטיים שיבחרו
לפרויקט.
קורס לחקלאים ותיירנים:
קורס ייחודי לתיירנים וחקלאים במועצות האזוריות של העוטף בתחומי פיתוח אטרקציות
מקומיות ובתיירות חקלאית .כל אלו ,על פי כלים המוצעים בידי משרד החקלאות.
אופני שטח:
ענף אופני השטח הוא תחום הצובר תאוצה באזור בפרט וכל הארץ בכלל .יש להכין תכנית אב
לפיתוח התחום במועצות האזוריות כך שישתלב עם התוכניות התיירותיות .בנוסף ,יש להקצות
משאבים לפיתוח התשתיות באזור ,למיתוג שיווקי מתאים ולפעול למען הבאת אירועים לאומיים
ובינלאומיים.
קולנוע:
תחום הקולנוע הוא תחום מתפתח באזור בעיקר הודות למכללת ספיר .כדי להעצים את התחום יש
להשקיע במרכז תיירות ובאירועים בשיתוף המכללה והמועצות האזוריות.
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הסכמי צמיחה וחיזוק תנאי התחרות
(לטווח קצר-בינוני)
ביחסים של ממשל מרכזי וממשל מקומי מתקיימת תחרות סמויה ,ולעיתים אף גלויה – בין ערים
ואזורים מרחביים אחרים – במטרה להשיג תוצאות משמעותיות יותר מהמערך הממשלתי וכך
לשפר את איכות חיי התושבים ולמשוך תושבים נוספים לאזור .בין היתר ,המסגרות העירוניות
(מועצות ,ערים ,מרחבים) מקיימות ביניהן תחרות בדבר הטבות מס ,אזורי תעשייה וכדומה .אנו
עדים בשנים האחרונות לעלייה בכמות החלטות ממשלה ובחקיקה שמקבעים התחייבויות
שלטוניות למסגרות אלו ,שתכליתן שיפור תנאי התחרות של האזור אל מול אזורים אחרים.
מטרת פרק זה היא ליצור תשתית ממשלתית שמשפרת את תנאי התחרות של אזור זה ובהישען על
עקרונות העבודה האסטרטגית ,לחזק אותם גם באמצעות המאמץ המקומי ומעבר לכך.

סקירה
מעבר אוכלוסיות בעולם ובישראל
תופעת ההגירה מאזורים כפריים פריפריאליים לאזורים עירוניים גדולים היא תופעה כלל עולמית
שאינה ייחודית לישראל .במחקר שערך בנק ישראל נמצא כי הגורם העיקרי למעבר אוכלוסיות הינו
תעסוקה 45.יחד עם זאת ,על הרשויות להבטיח לא רק רשת תעסוקתית באזוריהן אלא גם לתת
מענים לצרכים נוספים ,כגון שירותי חינוך ,פעילויות תרבות ופנאי ושירותים נוספים אחרים .בנוסף
לכך ,גם לחוסנה של הקהילה ולאפשרויות הדיור בה ישנה השפעה על תנועת ההגירה .בנק ישראל
מצא משפיע נוסף על הגירת אוכלוסייה ואופן המדיניות הציבורית של המדינה על אזור מסויים.
לדידו ,עזיבה של יישוב או אזור מסוים עשויה להעיד לא רק על קיומה של בעיה ספציפית באותו
יישוב ,אלא גם על מדיניות לוקה בחסר ,הגם שאפילו יש קושי במדידה או בהגדרה של הבעיה בשלב
הראשון.
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 45קובי ברוידא וגיא נבון ,״הגירה פנימית בישראל״ ,מחלקת המחקר של בנק ישראל ,אוקטובר .2006
 46ניר בריל ויעל נאור" ,פיתוח כלכלי בראייה מטרופולינית" ,המועצה הלאומית לכלכלה ,אפריל .2018

45

בישראל ניתן לראות כי לא היה שינוי דרמטי בהתפלגות האוכלוסייה בין האזורים השונים .יחד
עם זאת ,ניתן להבחין בבירור כי אחד הגורמים המרכזיים לכך הינו גל העלייה ,שהביא עמו תושבים
רבים לאזורי פריפריה ,ובכך גישר על הפער שנוצר כתוצאה ממעבר של תושבי הארץ בין פריפריה
למרכז .47

מלבד סוגיות הנוגעות לתעסוקה ולרמת איכות החיים ,מצביעה המועצה הלאומית לכלכלה על גורם
נוסף המשפיע על היחלשות הפריפריה במדינת ישראל – המצב הגיאופוליטי .מצבה הגיאופוליטי של
ישראל ,שבשל נסיבותיו מקשה על אזורי פריפריה לפתח קשרי כלכלה ומסחר עם מדינות שכנות,
שונה בהשוואה לערים צמודות גבול במדינות אחרות בעולם ,שלהן כן יש את האפשרות לקיים
קשרים מן הסוג הזה .עניין זה מסביר גם כן את העוצמה הכלכלית העודפת של מרכז הארץ בישראל.

הגירה במועצות האזוריות של העוטף בשנת 2016
בשנים האחרונות על אף המצב הביטחוני המורכב באזור עוטף עזה ,ישנה מגמה של הגירה חיובית
למועצות האזוריות של העוטף .כך ,בשנת  2016במועצה אזורית אשכול הייתה הגירה חיובית של
 653אנשים ובסך הכל גדילה של  127אנשים; בשער הנגב הייתה הגירה חיובית של  455אנשים ובסך
הכל גדילה של  110אנשים; שדות נגב נהנתה מהגירה חיובית גם כן של  701אנשים ונהנתה מגדילה
כמותית של עוד  298תושבים; חוף אשקלון נהנתה מהגירה חיובית של  1,279תושבים חדשים
וסה"כ גידול כולל של  280אנשים.
בכירים במשרד ראש הממשלה טענו בפנינו ,כי לטעמם אחד הגורמים המרכזיים לגידול הדמוגרפי
המשמעותי של מועצות העוטף ,נוצר עקב תנאי המחיה הנוחים הקיימים בעוטף ,היקף השירותים
לתושב וכן עלות הקרקע המסובסדת ,48שניתנים לאזור מתוקף החלטות ממשלה לאורך השנים.

הטבות לעוטף עזה
בשנים  2015-2017נהנו המועצות האזוריות של עוטף עזה מהטבות ממשלתיות שהבטיחו המשך
איכות חיים גבוהה בישובים ,זאת תחת הנסיבות הביטחוניות המורכבות .לטענת המועצות,

 47שם
 48שיחה עם גבי גולן.
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להטבות אלו חשיבות רבה בשמירה על איכות חיים סבירה וטובה ובתמיכה בתושבים בעתות
המשבר הרבות שפקדו וממשיכות לפקוד את האזור בימים אלו .החלטת הממשלה שהועברה מ-
'( 2017תכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה') כללה את מרבית
האספקטים הקיימים החל מתשתיות ,מגורים ,תעסוקה ,תיירות ,חינוך ,רווחה וחוסן והיא
הממחישה את תיאור המצב הקיים.
לאור אלו ,יש חשיבות רבה בהמשך מתן הטבות ממשלתיות רוחביות ליישובי עוטף עזה ,הניתנות
כהחלטות ממשלה לאזור לאורך השנים .עיגון החלטות הממשלה ויצירת צפי להעברתן גם בעתיד,
הינו נדבך חיוני להגדלת הוודאות האזורית וליצירת בסיס לצמיחה אסטרטגית עבור שני תחומי
הליבה שנדונו בפרקים הקודמים.

חשיבות תשתיות התחבורה
לתשתיות התחבורה תפקיד חיוני בפיתוח כלכלי ובסיוע העברת סחורות ואנשים ממקום למקום.
ככל שהתשתיות מפותחות יותר כך נחסך זמן רב יותר בשינוע ובמשאבים רבים שמגבירים את
הכדאיות הכלכלית .כמו כן ,לתחבורה תפקיד מרכזי במערך השיקולים של בעלי חברות עסקיות
בבחירת המיקום של החברה .ככל שהאזור נגיש יותר לאוכלוסיה כך יגדל הסיכוי שחברות יפתחו
במקום פלטפורמה עסקית .נכון הדבר גם לנגישות תחבורתית המגדילה את הסיכוי להקים באזור
מרכזים הדורשים שינוע של סחורות (לדוגמה ,מחסנים לוגיסטיים).
נושא התחבורה במועצות האזוריות בעוטף עלה כנושא מרכזי בכלל המועצות .הנגישות הנמוכה
יחסית של אזורים מסוימים בתוך המועצות ,כמו גם הקשר בין המועצות אחת לשניה מקשה על
עובדים בעוטף להגיע למקום עבודתם מחוץ לעוטף וכן על מעבר סחורות .עניינים אלו משפיעים גם
על מערך השיקולים של תושבים חדשים בשאלת המעבר לעוטף עזה49.

חזון להסכמי הצמיחה ,מטרות ויעדים
חזון
המשך מגמת הגידול הדמוגרפי במועצות האזוריות ,תוך המשך חיזוק האוכלוסייה ויצירת
תשתית מיטבית לפיתוח כלכלי עתידי באמצעות סיוע ממשלתי.

מטרות
• שיפור רמת החיים של התושבים במועצות האזוריות בעוטף עזה.
• שיפור תנאי התחרות (כפועל יוצא של הטבות ממשלתיות) במועצות האזוריות שיסייעו
למשיכת תושבים ותעשייה.

יעדים
• עיגון תקציבי של הטבות הניתנות לאזור כתשתית לצמיחה של מנועי הכנסה אסטרטגיים.
• העלאת מדד שביעות רצון התושבים משירותי המועצות.
• צמצום זמני הנסיעה בתוך עוטף עזה ,ומעוטף עזה למטרופוליטניים הסמוכים.
• הגדלת קצב הגידול הדמוגרפי במועצות.
Contribution of transport to economic development: International literature review with New Zealand 49
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חסמים עיקריים
• השקעות ממשלתיות רחבות.
• שיתוף פעולה בין המועצות למימוש ההטבות האזוריות.
• היעדר עיגון תקציבים קיימים הניתנים ליישובי עזה כפועל יוצא של החלטות ממשלה ספורדיות.
כאמור ,היעדר עיגון התקציבים מערים קושי בהבאת האזור לרמת פיתוח גבוהה ביחס לגורמים
מוניציפליים אחרים50.

עיקרי התוכנית
•
•
•
•
•
•
•
•

עיגון תקציבי ממשלה הניתנים לאזור (להרחבה ראה נספח ב'' :הסכמי הצמיחה – עיגון
תקציבי').
חיזוק מנועי הקהילתיות (למשל ,בניית מערך היסעים מסובסדים לצרכי תרבות ופנאי).
שימור תנאי הטבות הדיור.
שיפור תשתיות התחבורה.
חיזוק מוסדות התכנון.
מענקים והכשרות לעסקים קטנים.
חיזוק החקלאות המקומית (מכסות).
פיתוח פיזי – מימון להכנת תב"עות ותכניות מפורטות ליישובים ולמועצות המקומיות.

כלים קיימים
למדינה ישנם כלים קיימים לשימור וחיזוק תנאי התחרות בעוטף (חלק מכלים אלו כבר אומצו על
ידי הממשלה כחלק מהחלטת הממשלה מ' 2017-תכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות
ויישובי עוטף עזה'):
• בתחום הדיור:
 oבתי אגודה :סבסוד של משרד הבינוי והשיכון של  100%ועד  150אלף  ₪במענקי פיתוח
לישובי הקו הקדמי וביתר הישובים סבסוד של  85%ועד  14אלף .₪
 oבתי קבע :בקו הקדמי  100%סבסוד ועד  180אלף  ,₪וביתר הישובים  85%סבסוד ועד 140
אלף .₪
 oתקציב לשיפוץ יחידות דיור במועצות האזוריות.
 oהצבת יבילים למגורים זמניים.
 oסבסוד שכר דירה לסטודנטים ומשפחות על ידי המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.
 oהנחה בארנונה למגורים בסך  45%ובארנונה למגורים בסך .39%
• בתעשייה:
 oמתן הטבות לאזורי תעשיה )1( :פיתוח אזורי תעשיה ( )2תגבור פעולות שיווק ( )3פיתוח
ותגבור תשתיות.
 oסיוע למפעלים )1( :הטבת מס לפחת מואץ ( )2מענק למחקר ופיתוח בתעשייה ( )3תמיכת
מרכז ההשקעות בהשקעה במבנים.

 50ראו נספח  – Xלקשר ל'נספח להסכמי הצמיחה'
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 oחקלאות )1( :מתן מכסות חלב ( )2העסקת עובדים זרים ( )3מענקים לפעילות חקלאית ()4
תמיכה לבתי אריזה.
• תשתיות:
 oפיתוח כבישים ומתן תקציב ספציפי להרחבת כביש .232
 oחידוש ושדרוג תשתיות ציבוריות במועצות האזוריות.
• תמיכה ייעודית:
 oמשרד לפיתוח הנגב והגליל תומך במרכזי צעירים במועצות האזוריות.
 oתכנית לחיזוק קהילתי של המשרד לפיתוח פריפריה נגב וגליל.
 oתקציב מיתוג ופעילות שיווק לתמיכה במהלכי הפיתוח הדמוגרפי .
 oתיעדוף במכרזים ממשלתיים לספקי חוץ.
 oמענקים מיוחדים למועצות האזוריות.
 oעדיפות לאומית מיוחדת לישובים הנמצאים עד שבעה ק"מ מהגבול עם עזה.
• החלטות ממשלה רלוונטיות:
 oהחלטת ממשלה ' 3740תכנית להעצמה ולפיתוח היישובים קריית שמונה ,שלומי ומטולה':
▪

תקציב לתעשייה להעלאת הפריון בתעשייה במסגרת הוראת מנכ"ל  4.44משרד
הכלכלה.

▪

משרד המדע  -הקצאה של תקציב למדע בקהילה.

▪

קידום תחום הפודטק.

▪

מאיץ עסקי בתקצוב המשרד לפריפריה נגב וגליל.

▪

תקציבי תיירות.

▪

תכנון ופיתוח  -הסרת חסמי תכנון ופיתוח כולל הנחייה של גופים סטטוטוריים לקידום
תהליכים.

 oהחלטת ממשלה ' 3741תכנית רב שנתית לחיזוק ירוחם':
▪

הפעלת תכנית מדע בחינוך הפורמלי של משרד החינוך מגני ילדים עד כיתה יב'.
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עם הפנים קדימה – גזירת תכניות עבודה
(שלב ג')
תחומי הליבה שהוצגו בעבודה זו הם בעלי היבטים חזוניים (אגריטק ותיירות) ,ואילו מההיבט
הנוסף ניתנים לפתרון בטווח הקצר-בינוני (הסכמי צמיחה וחיזוק תנאי התחרות) .ועל כן ,תחומי
הליבה משלימים האחד את השני – הראשון מהווה מנוע לפיתוח עתידי והשני מייצר בסיס התחלתי
לפיתוח כזה.
המלצתנו היא לכתוב תכנית עבודה אופרטיבית עם תום הובלת מהלכים רלוונטיים הנוגעים לציר
המקומי ולציר הממשלתי ,המוצגים להלן:
ציר מקומי :על המועצות להקים גוף משותף שיהווה זרוע ביצועית לקידום תחומי הליבה וניהול
תהליכים בלתי תלויים בממשלה .הגוף יהיה אמון על קידום שיתופי פעולה מעשיים עם גופי
תעשייה ,אקדמיה ,רשויות מקומיות וכיוצא בזה .כמו כן ,יהווה הגוף מוקד לעידוד עסקים קטנים
ובינוניים והדרכה וייעוץ ליזמים מקומיים ,בדגש על תחומי התיירות והאגריטק.
ציר ממשלתי :במקביל לציר המקומי ,יפעלו המועצות האזוריות בציר ממשלתי על מנת להעצים
את הפעילות המקומית ולשפר את תנאי התחרות של האזור ביצירת ובעיגון של 'הסכמי צמיחה',
כך שתהיה בידן היכולת לעמוד במשימות השוטפות הנלוות לגידול הדמוגרפי באזור ולניהול המצב
הביטחוני מחד ,וליצירת תשתית אסטרטגית לעידוד תיירות ,תעשייה ,חקלאות וטכנולוגיה מאידך.
על תכנית העבודה להיות רב משרדית ורוחבית וכזו שתמקד מאמץ מול כל משרד ממשלתי בנפרד,
בהתאם ל תחום אחריותו וסמכותו .לפיכך ,אין הכרח בכתיבת תכנית עבודה אחידה וכוללת ,אלא
בכתיבה של מספר תכניות עבודה המתייחסות לממשקים שונים עם כל משרד ממשלתי ומכילות
חיתוכים נדרשים לעבודה עם המגזר העסקי ,השלישי ,האזורי וכן הלאה.
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נספחים
נספח א' :בסיס תכנית עבודה מוצעת
להמשך
רקע:
במסגרת תהליך העבודה עם המועצות האזוריות של עוטף עזה נבנתה תכנית אסטרטגית אשר
מגדירה  3תחומי ליבה אסטרטגיים למועצות .התכנית האסטרטגית נבנתה כמצע לעבודת המועצות
לקידום החלטת ממשלה וכן לעבודה ברמה המקומית שתייצר תשתית לפעילות הממשלתית.
מטרות:
• יצירת תשתית מקומית (חברה אזרחית) המאפשרת את פיתוח תחומי הליבה ותביא לרתימת
הממשלה.
• יצירת קואליציית שותפים התומכת בפעילות המועצות.
• רתימת הממשלה לפעילות המועצות ותמיכה בהן.
מתווה התכנית:
התכנית תורכב משני צירי פעילות דרכן יקודמו צירי הליבה .הצירים העיקריים יעסקו במישור
המקומי ,תחת ניהולן של המועצות ,לבניית תשתית תומכת אסטרטגיה ,והציר הממשלתי והשני
יעסוק בקידום החלטת ממשלה שתאפשר תשתית לקידום תחומי הליבה באופן מעשי ומגובה
תקציב .בין שני צירים אלו – תתקיים סינרגיה וחפיפה בחלק מהגדרות זמני הביצוע.

מודלים אפשריים לציר המקומי:
• הקמת חברה כלכלית משותפת לניהול פרויקט אגריטק ופיתוח החקלאות במועצות.
• הקמת חברה כלכלית לטיפול בפרויקט האגריטק והתעשייה ,ותמיכה בעמותת התיירות.
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• הקמת מנהלת לאגריטק ותמיכה בעמותת התיירות.
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רתימת שותפים  :כדי להשיג את שיתוף הפעולה ממשרדי הממשלה השונים יש לגייס ראשית את
כל השותפים הרלוואנטיים לתהליך.
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בניית תשתית מקומית :לאחר הצגת האסטרטגיה יש לקיים פגישות וליצור קבוצות עבודה
מקומיות שאיתן יהיה ניתן לגייס את גופי הממשלה בשלב מאוחר יותר.
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גיוס הממשלה  :לאחר גיוס התשתית האזרחית של מרכיבי השינוי של התחומים השונים תערך
פניה לממשלה יחד עם משרד לפיתוח נגב וגליל כדי לרתום את הפקידות ולגבש באופן פרטני את
החלטת הממשלה.
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החלטת ממשלה שניה :לאחר העבודה מול הממשלה והגעה להסכמות עמה ,לקדם ניסוח משותף
של החלטת הממשלה עם משרד ראש הממשלה וקידום פוליטי להעברתה.
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נספח ב' :הסכמי צמיחה – עיגון תקציבי
ממשלה
רציפות תפקודית ויצירת תנאי תחרות לצמיחה
בסיס הקיום; שמירה וחיזוק – הטבות וסיוע לפרט ,ליישוב ,למועצה
• מיפוי :הטבות מס יחידים.
• ארנונה :הנחות ושיפוי.
• מיגון :השלמת מוסדות חינוך ומבנים ציבוריים ,מיגון יישובים "קרובים".
• מרכיבי ביטחון :ישוביים ואזוריים ,כה"א ,מד"א.
• מענקי פיתוח משרד הפנים :מענקים וסיוע למועצות.
• סיוע/פיצוי/הכללה (חלקית) של ישובי ה.+7-
רציפות תפקודית – השלמה ,תגבור ,המשכיות
• אבטחה וביטחון שוטף :אבטחת מוסדות חינוך ,מוקדי הפעלה.
• חוסן :מרכזי חוסן – חיזוק וסיוע ,שפ"ח ,צח"י ,מרה"פ.
• רווחה ,בריאות ,חינוך :המשך ותגבור עבודה קהילתית ,מ.צעירים ,קשישים ,נט"נים ,הסעות
וליווי חינוך ועוד.
בסיס לפיתוח ,צמיחה ,קליטה ותשתיות – תיעדוף מועצות העוטף בק"ק
• רשות מקרקעי ישראל :הנחת  100%ערך קרקע.
• תיעדוף בתיירות :תמיכה פרטנית ביזמים ובפעילויות.
• חינוך ,תרבות וספורט :תיעדוף בתמיכה בפעילויות קיימות ,בבינוי ,בהצטיידות ,במיגון וכו'.
• הגנה סביבתית ,תיירות :תיעדוף בפיתוח תשתיות ציבוריות (טבע ונוף ,ש"פ ,אתרי מורשת).
• תשתיות בסיסיות :תיעדוף כבישים ( ,232גשר  ,234צמתים וכניסות) ומט"שים (הפחתת שיעור
השתתפות המועצות וכו').
• הגנה סביבתית :מחזור פסולת חקלאית ,שמירה תחזוקה ופיתוח של שטחים פתוחים.
• חקלאות :תיעדוף נהלי תמיכה בהשקעות (בתי אריזה משותפים) ,רפתות חדשות ,עו"ז ,תמיכה
בעיבוד צמודי גדר ,ניהול פיצוי וכו'
• כלכלה :תעדוף בק"ק אז"ת ,תמיכה בהקמה ,סיבסוד.
• מ .השקעות :תיקון נהלי סיוע להשקעות (לא ליצואנים בלבד).
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נספח ג' :הנארטיב הציבורי
" אם תדבר לאדם בשפה שהוא מבין ,דבריך יגיעו למחשבתו .אם תדבר לאדם
בשפת האם שלו דבריך יגיעו לליבו" – נלסון מנדלה

רקע
בשני העשורים האחרונים חל תהליך של התמקצעות בעבודת הממשלה והרגולציה שגורר שינויים
באופן שבו גופים עסקיים נדרשים לפעול כדי לממש את יעדיהם למול הממשל .מערכות עסקיות
שידעו לאפיין ,לאבחן ולהטמיע את שינויי הפרדיגמה הממשלית יזהו נכון יותר את העתיד וישפרו
בצורה משמעותית את סיכוייהן ליצירת שיח חיובי ומקצועי עם כלל מערכות המדינה ,שיביא
לתוצאות מיטביות לכל הצדדים המעורבים.
התייחסות לממד הציבורי הקשור בפעילותה של החברה העסקית היא אבן יסוד בעיצוב שיח בונה
מול המערכות הממשליות .יצירת פרקטיקה ארגונית העונה על אינטרס ציבורי היא בסיס
לרלוונטיות חברתית ,ומאפשרת נקודות השקה נכונה יותר והתאמה טובה יותר בין האינטרסים של
החברה לאינטרסים של הממשל בישראל.
חשיבותה של הזירה האזרחית בתהליכי קבלת החלטות ובקביעת סדרי היום בעולם הדמוקרטי
גדלה מיום ליום .ממשלות מצמצמות את מעורבותן בעניינים אזרחיים ולכן יחסי הגומלין שבין
העולם האזרחי ציבורי לבין החברות העסקיות לובשים  -גם הם צורה חדשה .ירידה ביכולת של
המנגנונים הממשליים לספק מענה לצרכים האזרחיים והצטברות הון בקרב גורמים עסקיים על
חשבון מדינות ריבוניות ,מייצרים תמורה משמעותית בתפקיד החברתי של חברות עסקיות.
בהתאם ,הסיפור התקשורתי ציבורי הוא מהותי במימוש היעדים העסקיים שהגדירה החברה.
הנראטיב הציבורי מקדם  -אינטרסים ציבוריים ,אך במקביל נועד לייצר פלטפורמות ציבוריות
שיאפשרו לחברה לממש את יעדיה העסקיים.
הגדרה מדויקת ואריזה נכונה של הנראטיב הציבורי מצויות בלב מודל העבודה וחבילת השירותים
שמספקת ת.א.ר.א לגופים עסקיים ,אשר מאפשרים לת.א.ר.א לסייע ללקוחותיה במימוש יעדיהם
העסקיים והציבוריים.

עיצוב נראטיב ציבורי
תהליך עיצוב נראטיב ציבורי בנוי משלושה מרכיבים:
•

הטמעת המימד הציבורי בסל השיקולים האסטרטגי של החברה:
כאמור ,בשל השפעתה הגוברת של החברה האזרחית על סדר היום בישראל ,מימושו של כל יעד
עסקי תלוי במידה רבה באופן שבו פעולות עסקיות נתפסות מבחינה ציבורית .לכן ,בכל שיקול
עסקי ובמסגרת קביעת אסטרטגיה של החברה ,יש לנתח את המימד הציבורי על רבדיו ,על
בסיס הבנה מעמיקה של ההשפעות האפשריות על שדה הפעילות של העסק; בין השאר במסגרת
יחסי הגומלין בין התקשורת ,החברה האזרחית ,הממשלה והמגזר הציבורי .אין מדובר רק
ב"גימיק" תקשורתי ,אלא בחלק אינהרנטי בדפוסי החשיבה והפעולה של החברה כלומר ,יש
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לבחון כיצד תוצאות ניתוח זה – מתורגמות להחלטה עסקית שיודעת לדבר עם האינטרס
הציבורי.
בהתאם ,יש ליצור פרקטיקות ארגוניות שידעו להבליט את התרומה ואת האינטרס הציבורי
עליו עונה החברה ,מה שיסייע לחברה להיערך היטב לפעולות הדרושות למימוש יעדיה ובפרט
בקידום מהלכים רגולטוריים.
•

קידום ערך:
על מנת למקסם את השפעתו ברמה החברתית והציבורית ,גוף עסקי גדול לא יכול להסתפק
בקודים של אחריות תאגידית .כדי לייצר אימפקט חיובי ממשי יש להתמקד בערך מרכזי (או
בכמה בודדים) ,שמזוהה עם פעילות הארגון שהארגון רוצה להיות מזוהה עמו ,ולפעול לקידומו
תוך העמדת הערך במרכז (בניגוד להעמדת הארגון במרכז) .העולם המתפתח והמתודולוגיה
העשירה של השקעות האימפקט מעידים בבירור על היכולת לשפר את יחס ערך כסף במובנים
 של התרומה החברתית באם עוברים ממודל של פיזור תרומות במסגרת אחריות תאגידיתלפעילות לפי מודל של קידום ערך.
זיהוי של ארגון עם ערך מרכזי ,נוסף על ההשפעה החברתית החיובית ,מחזק את הארגון פנימה
כלפי עובדיו ומעשיר את הנראטיב הציבורי של הארגון.

•

פיתוח כלים מקצועיים להעצמת הפעילות בהתאם לנראטיב הציבורי:
הטמעת הנראטיב הציבורי בסל השיקולים האסטרטגי בחברה אינו שינוי תפיסה חד פעמי
בלבד ,אלא צריך להיות מלווה  -בכלים שיעצבו ויתאימו את הנראטיב הציבורי לאורך זמן.
זאת באופן שמשפר את יכולת החברה לממש את יעדיה העסקיים במסגרת יחסי הכוחות
המשתנים נוכח עליית כוחה של החברה האזרחית.

64

65

