
1

שותפויות אזוריות בארץ ובעולם  
מנגנונים ועקרונות פעולה, מבנה

2017אוגוסט 
מוגש לשותפות לקיימות אזורית

.  .מ"מודוס תהליכים שיתופיים בע. נגה שני ואמיתי הר לב: כתיבה ועריכה, מחקר



8רקע:'אפרק

39ואדי עארהאשכול אזורי 30

2

תוכן עניינים

36ביוספרימרחב 

מנגנונים ועקרונות פעולה, מבנה: שותפויות אזוריות בארץ ובעולם

ועדה מרחביתאיגוד ערים 2427רשות ניקוז20

18ישראל-בוחןמקריניתוח

42מנהלת שקמה

56BAASC59הים הבלטי

רסי'גניו פורום המים 5053ריינטל46

44עולם-בוחןמקריניתוח

63מרכזיותותובנותמסקנות:'גפרק

אזוריתלשותפותהפעלהמערכתלבנייתכלים:'דפרק
69

75ונספחיםשולייםהערות,ביבליוגרפיה

רקע תיאורטיהקדמה 11מתודולוגיה9

3מנהליםתקציר

17בוחןמקריניתוח:'בפרק

12



להוותבמטרה'אזוריתלקיימותהשותפות'עבורנכתבזהח"דו
הפועליםענייןובעליההחלטותמקבליעבורידעתשתית

'אזוריותשותפויות'שלהתוכןתחוםעםהיכרות.במסגרתה
להוותיכולה,שוניםבוחןמקריעםוהיכרות'משולבתמשילות'ו

העבודהמנגנוןגיבושבמלאכתהעוסקיםעבורמשמעותיכלי
'ההפעלהמערכת'–המחשביםמתחוםבהשאלהאו,העתידי

.'אזוריתלקיימותהשותפות'של

מבנהמוצגהראשוןבפרק:פרקיםלארבעהמתחלקח"הדו
נסקרתהפרקבהמשך.שימושנעשהבהוהמתודולוגיהח"הדו

העוסקהמרכזילדיוןכרקעהמשמשת,העיוניתהתשתית
.אזוריותשותפויותשל'הפעלהמערכות'ב

מקריעשרשניםשל'הפעלהמערכות'מנותחתהשניבפרק
פרקיםתתיעשרלשניםמחולקהפרק.ומהעולםמהארץבוחן

הראשוןבחלק:לשנייםמחולקפרקתתכל.הבוחןמקריכמספר
מקרהשל'ההפעלהמערכת'שלתמציתיתסקירהמופיעה

מתוארתהשניבחלק.ממנולחלץשניתןמרכזיותותובנותהבוחן
.אזוריתשותפותאותהשל'ההפעלהמערכת'בהרחבה

מודלמוצגהראשוןבחלק:לשנייםמתחלקהשלישיהפרק
החלטותמקבליעבורלסייעויכולזהח"דועבורשנבנהניתוח

נסקרותהשניבחלק.אזוריתלשותפות'הפעלהמערכת'בבניית
.שנותחוהבוחןמקריעשרמשניםשחולצוהתובנות
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שיכוליםפרקטייםכליםומייצרח"הדואתמסכםהרביעיהפרק
פרק.שלהן'ההפעלהמערכת'בבנייתאזוריותלשותפויותלעזור

נסקרותהראשוןבחלק:מרכזייםנושאיםבשניעוסקזה
.הניתוחבמודלהמופיעותמהשאלותאחתכלעבורהחלופות

להשפיעשיכולות,ביותרהמרכזיותהשאלותמוצגותהשניבחלק
.אזוריתשותפותשל'ההפעלהמערכת'בנייתעל

של'הפעלהמערכות'לניתוחמודל
אזוריותשותפויות

של'הפעלהמערכות'לניתוחמודלהואח"הדומתוצריאחד
שאלותעשרהמחמשמורכבזהמודל.אזוריותשותפויות

מבנה.גשותפים.ביוםסדר.א:תחומיםלארבעההמחולקות
.הנעהגורמי.דוהתנהלות

:היוםסדר

?השותפותשלנדה'האגאוהיוםסדרמהו•
מנסיםמה?לשותפותמוגדרותמטרותקיימותהאם•

רחבההסכמהקיימתהאם?השותפותבאמצעותלהשיג
?כךעל

?לשותפותברורהאסטרטגיהקיימתהאם•

תקציר מנהלים
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:שותפים

מהם?וולונטריתאומחייבתהיאבשותפותהחברותהאם•
חברמקבליםאיך?בשותפותחברכלשלוהזכויותהחובות

?ממנהאותולהוציאאפשרואיךוהאםלשותפות
אובלבדתפקידיםממלאיהאם?בשותפותהשותפיםמי•

המיוצגיםהשותפיםדרגמהו?ושוניםמגווניםענייןבעלינציגי
?האזוריתהשותפותאתהמובילההמנהיגותמי?בשותפות

:והתנהלותמבנה

אופורמאליהואהאם?השותפותשלהארגוניהמבנהמה•
קיימיםפורומיםאיזה?מתואגדתהשותפותהאם?וולונטרי

מלמעלהשלבמתכונתבעיקרפועלתהשותפותהאם?בה
Top)למטה Down)למעלהמלמטהשלבמתכונתגםאו

(Bottom Up)?
ממלאיושלהאזוריתהשותפותשלוהסמכותהאחריותמהי•

?בההתפקידים
ידיעלמתקבלותהחלטותאילו?ההחלטותקבלתדרכימהן•

?קונפליקטיםעםהשותפותמתמודדתאיך?דרךובאיזומי
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אילו?לתקציבתורםמי?השותפותתקציבמה:משאבים•
סוגמה?(זמן,ידע,אדםכוח,כסף)בהקיימיםמשאבים
?(שנתירבאושנתי)התקציב

:הנעהגורמי

השותפותשמייצרתוהיתרונותהתועלות,המוסףהערךמה•
?בההחבריםעבור

האם?לתהליךבשותפותהחבריםשלהמחויבותמהי•
?עליהOwnershipמרגישיםבשותפותהחברים

גורםבעיקראוופרואקטיבימחוללגורםהיאהשותפותהאם•
?מסדיר

?בשותפותהאזוריותמידתמהי•
?בשותפותהנוצריםהפעולהשיתופימהם•
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הבוחןממקרימרכזיותותובנותמסקנות

מודלשנבנהולאחרומהעולםמהארץהבוחןמקריניתוחלאחר
חלוקהפיעלמרכזיותתובנותמספרהבוחןממקריחולצוניתוח

.במודלשהוצגוהתחומיםלארבעת

:היוםסדר

אזוריותששותפויותעולההבוחןממקרי–ברורהאסטרטגיה
מטרות,חזוןשכללה,ומוסכמתברורהבאסטרטגיהשהחזיקו

משותפויותוהישגיםתוצאותליותרלהגיעהצליחו,פעולהוכיווני
כליםיצרולאאך,אסטרטגיהשבנושותפויותזאתעם.אחרות
,(משימהלכלמשאביםהקצאתלדוגמאכמו)מימושתומכי
.האסטרטגיהבמימושרביםבאתגריםנתקלו

שבחרוששותפויותעולההבוחןמקרימניתוח–עיסוקנושאי
אינטרסהיהשלשותפים,במהותםאזורייםבנושאיםלעסוק

ראייהויצרוהאזוריותהמטרותאתלקדםהצליחו,בקידומם
אופיבעליבנושאיםעסקושלאשותפויותזאתלעומת.אזורית

היהלהשלשותפיםבנושאיםשעסקושותפויותאובמהותםאזורי
Ownershipתחושתלייצרהצליחולא,לקדמםאינטרסמספיק

.מטרותיהןאתלהשיגהצליחוולאהשותפיםבקרב

.
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:שותפים

וולונטריותשותפויותהןשנסקרומהשותפויותחלק–וולונטריות
הוולונטריותשעיקרוןעלההבוחןממקרי.כאלואינןאחרותואילו

,מהשותפויותבחלקאחדמצד:מקבילותתופעותשתייצר
לעזוביכלובשותפותהחברים.היציבותאתהקטינההוולונטריות

,שנימצד.קושריםבמנגנוניםאליהמחויביםהיוולאעתבכל
אתהגדילהשהיאבכךמוסףערךגםיצרההוולונטריות

ברצונםהאםלבחורלהםואפשרההשותפיםשלהמחויבות
בשותפויותשדווקאעולההבוחןממקרה.אליהלהשתייך

.יותרופעיליםיותרמעורביםלרובהיוהשותפיםוולונטריות

ברורהמנהיגותהיתהשנותחוהשותפויותלמרבית–מנהיגות
/מועצהראש)בכירתפקידבעלכללההמנהיגות.ומוסכמת

השותפותאתלקדםהמעוניין,פוליטימנהיג,(אחר/מושל
.(אחר/ר"יו/ל"מנכ)מובילאדמיניסטרטיביודרגהאזורית

אלופונקציותשתישלשהימצאותןעולההבוחןמקרימניתוח
אזוריותבשותפויות.שותפותכלעבורמאודמשמעותיתהיא

דרגהיהלאשבהןאומובילפוליטיגורםהיהלאשבהן
אתלממשהשותפיםהתקשומוגדראדמיניסטרטיבי

האסטרטגיה
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רביםיתרונותשישעלההבוחןמקרימניתוח–מגווניםשותפים
שותפיםביןפעולהשיתוף.שוניםענייןבעליביןפעולהלשיתוף
יצירתייםפתרונותשלמציאהואפשרשיחעודד,מגוונים

למידהאפשרמגזרירבפעולהשיתוף,בנוסף.יותרוהוליסטיים
ועודדוהכיווןאתשהתוו,משותפותחוויותשלויצירההדדית

.לומחוצהוהןהארגוןבפניםהןחדשותיכולותשלהתפתחות
חלקשאינםענייןשבעליהואזהשיחשיצרנוסףיתרון

הממשלשלהפעולהאופןאתלהביןהצליחו,מהמערכת
.החלטותקבלתתהליךעל,לראשונהאולי,להשפיעוהצליחו

:והתנהלותמבנה

היאהבוחןממקרישעלומהתובנותאחת–סדורארגונימבנה
להניעהתקשוסדורארגונימבנהללאאזוריותששותפויות

שהגדרתעלה,כןכמו.משמעותיתשותפותולייצרתהליכים
היתה,האזוריתבשותפותהעובדים,מוגדריםתפקידיםבעלי

.השותפותהוקמהשלשמןהמטרותמימושלטובתהכרחית
תקניבכמותצמצוםכמוהשניםלאורךשינוישעברובשותפויות

היעדיםשלהמימושביכולתמשמעותיתפגיעהחלה,האדםכוח
.שהוצבו
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שמנגנוןעלההבוחןמקרימניתוח–החלטותקבלתמנגנון
.השותפותשללקיומההכרחיהואהחלטותלקבלתסדור

אוההחלטותקבלתמנגנוןהוגדרלאשבהןאזוריותבשותפויות
בלבדבקונצנזוסהתקבלוהחלטותשבהןאזוריותבשותפויות

לשותפותקשההיה,(דבריםקודמולאקונצנזוסהיהוכשלא)
הבוחןבמקרי,בנוסף.משמעותייםתהליכיםלהניעולחבריה

מרכזימקוםהשלישיהמגזרולנציגיהציבורלנציגיהיתהשבהם
.לפעולהאותםלרתוםיותרקלהיה,ההחלטותקבלתבתהליך

ההחלטותקבלתבתהליךששילובםללמודניתןאלובוחןממקרי
.האזורכלשלהארגוניתהתרבותעללהשפיעיכול

הגיעו,שנותחוהבוחןמקריברוב–מקורותממספרמשאבים
עריםאומקומיותרשויות:מקורותממספרהכספייםהמשאבים

קרנות,אזרחיתחברהארגוני,המדינה,בשותפותהחברות
השותפותאתוהגדילזמןלאורךיציבותיצרזהדבר.ועודשונות

,אחדמממןגורםרקהיהשבהםבמקריםמאידך.החבריםבין
.זמןלאורךיציבותמחוסרהשותפותסבלה

תקציר מנהלים

מנגנונים ועקרונות פעולה, מבנה: שותפויות אזוריות בארץ ובעולם



הקצושלאששותפויותעלההבוחןממקרי-משאביםתכנון
.מטרותיהןאתלהשיגהתקשו,השותפותלפעילותייעודיתקציב
היתהלאהשותפותלחברישבהןאזוריותשותפויות,בנוסף
שבהןבשותפויותלחילופיןאוהשותפותלנושאימספקתפניות

בעלישלהעבודהמהגדרתכחלקהשותפותמשימתהוגדרהלא
,כןכמו.האסטרטגיהבמימושמשמעותיקושיהיה,התפקידים

דרושהיההאזוריותהשותפויותשלמרביתעלההבוחןממקרי
שהיואזוריותשותפויותלכן.האסטרטגיהיישוםלטובתזמן

הפועליציבמנגנוןלבנותצריכותהיושינוילהובילמעוניינות
הכרחיתהיאזמןלאורךהמשאביםשהקצאתמכאן.זמןלאורך

.האזוריתהשותפותעבורנשימהמרווחומאפשרת

Topהמשלבתהליך Downו-Bottom up-ממקריבחלק
Topשלאסטרטגיהביןשילובנעשהשנבחרוהבוחן Downו-

Bottom Upאפשרכזהששילובעלהאלובוחןמקרימניתוח
שלישימגזרשלמעורבותהדורשיםיותררכיםבתחומיםלעסוק

נוספיםמגזריםלרתוםאפשרהואבנוסף.פעיליםתושביםושל
.יותרועשירהמגוונתאסטרטגיהויצר

מתוקףשהוקמהששותפותעלההבוחןמקרימניתוח–חקיקה
,בנוסף.יותררבהבקלותמטרותיהאתלהשיגהצליחהחקיקה
שלההעבודהשתהליךאזוריתששותפותעלההבוחןממקרי
סדורההחלטותקבלתמערכתלקייםהצליחה,בחוקהוגדר

.יותר
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תקציר מנהלים

מנגנונים ועקרונות פעולה, מבנה: שותפויות אזוריות בארץ ובעולם

ידיד לוי: צילום. אזור השותפות לקיימות אזורית–1תמונה 

:הנעהגורמי

עלההבוחןמקרימניתוח–פרואקטיביותמולאסדרה
ופחותאסדרהלטובתבעיקרפעלווולונטריותשאינןששותפויות

לעומתוולונטריותשותפויות.פרואקטיביותמטרותקידוםלטובת
בנושאיםוהןאסדרתייםבנושאיםהןלעסוקהרבוזאת

.פרואקטיביים

גורםשלשהימצאותועלהבוחןממקרי–ומתכללמנחהגורם
אפשרההשותפותפעילותאתומתכללהמנחה,מוסכםאחד

עלביניהםלהתחרותרגיליםשהיושוניםשותפיםביןשיחלייצר
,חסרהיהגורםאותושבהםבמקומותזאתלעומת.משאבים

.רביםבאתגריםהאזוריתהשותפותנתקלה
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רקע-' פרק א
ורקע תיאורטימתודולוגיה, הקדמה



רקע

חמשחברותבהשותפותהיא'אזוריתלקיימותהשותפות'
,יעקבזכרון,עדהגבעת-בנימינה)ואזוריותמקומיותמועצות

השותפות.הנדיבורמת(ואלונהכרמלחוף,זרקאאלסר'ג
באמצעות,במרחבקיימותקידוםלטובת2015משנתפועלת
פעילותהשנותשלושלאורך.אזורייםפעולהשיתופייצירת
השגתלטובתדרכיםבמגוון'אזוריתלקיימותשותפות'הפעלה

בניית,מגווניםענייןבעליחבריםבהםפורומיםהקמת:מטרותיה
,קהילתייםבמיזמיםתמיכה,ליבהנושאיבשלושהאסטרטגיה

.ועודמחקר,הסברה,אזורייםפרויקטיםעידוד

ולפעוללהמשיךתוכלאזוריתלקיימותשהשותפותמנתעל
מערכת'לגבשצורךעלה,יותרמקייםמרחבשלהחזוןלמימוש
דרכיאתלהסדירעתידהזו'מערכת'.לשותפות'הפעלה

.השותפותשלהפעולה

מקבליעבורידעתשתיתלהוותהיאזהח"דושלמטרתו
מערכת'לגיבושעזרככליולשמשענייןובעליההחלטות
אתוסוקרשוניםבוחןמקרימנתחח"הדו.כאמור'ההפעלה

בארץאזוריותשותפויותמשתמשותבהן'ההפעלהמערכות'
'אזוריותשותפויות'שלהתוכןתחוםעםהיכרות.ובעולם

יכוליםשונות'הפעלהמערכות'עםוהיכרות'משולבתמשילות'ו
מערכת'גיבושבמלאכתהעוסקיםעבורמשמעותיכלילהוות

.'אזוריתלקיימותהשותפות'שלהעתידית'ההפעלה
9

הקדמה

מנגנונים ועקרונות פעולה, מבנה: שותפויות אזוריות בארץ ובעולם

ידיד לוי: צילום. אזור השותפות לקיימות אזורית–2תמונה 

ידיד לוי: צילום. אזור השותפות לקיימות אזורית–3תמונה 



מרכזייםפרקיםארבעהכוללח"הדו

את,ח"הדומבנהאתמתארזהפרק–רקע:ראשוןפרק
בנוסף.שימושנעשהבההמתודולוגיהואתכתיבתותהליך
כרקעהמשמשתוממוקדתקצרהעיוניתתשתיתזהפרקמהווה

שניסוקרזהפרק.'הפעלהמערכות'בהעוסקהמרכזילדיון
אתומנתח'משולבתמשילות'ואזוריותשותפויות:ידעתחומי

.אלומודליםשמייצריםהיתרונות

מערכות'אתמנתחזהפרק–הבוחןמקריניתוח:שניפרק
הפרק.ומהעולםמהארץבוחןמקריעשרשניםשל'הפעלה
תתכל.הבוחןמקריכמספרפרקיםתתיעשרלשניםמחולק

תמציתיתסקירהמופיעההראשוןבחלק:לשנייםמחולקפרק
ממקרהלחלץשניתןמרכזיותותובנות'ההפעלהמערכת'של

אותהשל'ההפעלהמערכת'מתוארתהשניבחלק.הבוחן
.בהרחבהאזוריתשותפות

מחולקזהפרק–מרכזיותותובנותמסקנות:שלישיפרק
זהח"דועבורשנבנהניתוחמודלמוצגהראשוןבחלק:לשניים

בחלק.אזוריתלשותפות'הפעלהמערכת'בבנייתלסייעויכול
.שנותחוהבוחןמקריעשרמשניםשחולצוהתובנותנסקרוהשני
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,ח"הדואתהמסכםזהפרק–להמשךהמלצות:רביעיפרק
בבנייתאזוריותלשותפויותלעזורשיכוליםפרקטייםכליםמייצר

:מרכזייםנושאיםבשניעוסקזהפרק.שלהן'ההפעלהמערכת'
מהשאלותאחתכלעבורהחלופותנסקרותהראשוןבחלק

,ביותרהמרכזיותהשאלותמוצגותהשניבחלק.הניתוחבמודל
שותפותשל'ההפעלהמערכת'עלמהותיתלהשפיעשיכולות

.אזורית

הקדמה

מנגנונים ועקרונות פעולה, מבנה: שותפויות אזוריו בארץ ובעולם

ידיד לוי: צילום. אזור השותפות לקיימות אזורית–4תמונה 



ח"הדוכתיבתתהליך

נלמדהראשוןבשלב:שלביםלשלושההתחלקהעבודהתהליך
.'משולבתמשילות'ובאזוריותבשותפויותהעוסקהדעתתחום
העוסקיםוספריםחות"דו,מאמריםעשרותנקראוזהבחלק

.אלובנושאים

שניבאמצעותומהעולםמהארץבוחןמקרינלמדוהשניבשלב
מאמרים,חות"דו)קיימיםחומריםשלקריאה:מרכזייםכלים

העוסקים,מרואייניםעשרשנייםעםעומקוראיונות(וספרים
.(1מספרנספחראה)הישראליבשדהזהבנושא

ותובנותמסקנותלידיהגלםחומריעובדוהשלישיבשלב
'הפעלהמערכת'בבנייתלעזורשמטרתםכליםונבנומרכזיות

.'אזוריתלקיימותהשותפות'עבורקיימאבת

שימושנעשהבההמתודולוגיה

'מרוביםבוחןמקרי'שלבמתודולוגיהשימושנעשהזהח"בדו
(Multiple Case Studies)גרינג(Gerring, הגדיר(2004

הבנהלצורך,אחתיחידהשלאינטנסיבילימוד"כ'בוחןמקרה'
מקרהלימוד,כלומר."דומותיחידותשליותרגדולהקבוצהשל

לטובתספציפימקרהשלאינטנסיביתלמידהמעודדבוחן
.דומיםבוחןמקריעליותררחבותמסקנותהסקת
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Baxterפיעל and Jack(2008)בוחןמקרי'שלמתודולוגיה
אתלבחון,במקבילבוחןמקרימספרלנתחמאפשרת'מרובים

תובנותולייצרבוחןמקרהכלשלוהחסרונותהיתרונות
שימוש,בנוסף.ההחלטותמקבליעבורמשמעותיות

רחבהתמונהלקבלההחלטותלמקבלימאפשרזובמתודולוגיה
מכאן.חדשותתובנותולייצרהרלוונטיתהתופעהעלועשירה

ההחלטותמקבלייוכלוזובמתודולוגיהשימוששבאמצעות
שתאמץנכוןאותםביותרהמשמעותייםהעקרונותמהםלהסיק

.שלהההפעלהמערכתבבניית'אזוריתלקיימותהשותפות'

מספרגםזולמתודולוגיהיש,הרביםיתרונותיהאףעלזאתעם
שוניםמקומותביןלהשוותהקושיהואבהםכשהבולטחסרונות

אזוריתששותפותלהניחניתןלדוגמאכך.שונותמערכותובין
הפועלתאזוריתמשותפותשונהתהיההבריתבארצותהפועלת
בשתישונותשלטוניותמערכותשלקיומןבשלרקולו,בישראל

אחדבכלהעמקהמאפשרתלאזומתודולוגיהבנוסף.המדינות
אתולא'השלםיער'ההסוקררחבניתוחומעודדתהבוחןממקרי

.'הבודדעץ'ה

מתודולוגיה

מנגנונים ועקרונות פעולה, מבנה: שותפויות אזוריות בארץ ובעולם



רקע

"חםנושא"להאחרונותבשניםהפכואזוריותשותפויות
נתפשותהן.השלישיובמגזרהציבוריבמגזררווחתולפרקטיקה

עבורמשמעותייםמוספיםערכיםלייצרשיכולהכאלטרנטיבה
אזוריותשותפויותהתפתחומדועננתחזהבפרק.בהןהחברים

שותפויותשמייצרותהיתרונותעלנשאל,אלובשניםדווקא
רבותאזוריותשותפויותמדועונביןבהןהחבריםעבוראזוריות
הכרות.'משולבתמשילות'שלבאסטרטגיהלהשתמשבוחרות

שנותחוהבוחןמקריאתלנתחלנותאפשרזהתוכןעולםעם
לקיימותשותפות'העבורמשמעותיותתובנותולייצרזהח"בדו

.'אזורית
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?אזוריותשותפויותמדוע

ובכלל,במערבשונותבמדינותהחייםברמתהמתמדתהעלייה
לשיפורתושביםבקרבמתמדתשאיפהיוצרת,בישראלגםזה

ידיעלהניתניםהציבורייםהשירותיםאיכותולשיפורהחייםרמת
,הגלובאליבעידן.(2005,וחזןאפלבום)השונותהשלטוןרשויות

שלכוחהנחלשובועולמיותהכלל'זרימות'ההתחזקובו
הגורםאתהמקומיותברשויותלראותהחלותושבים1,המדינה
Innes)רווחתםעלהמופקדהמרכזי & Booher, 2010;

Robinson, 2002; Sassen, שלהעיקרישהספקמכאן.(2002
הרשותהוא,התושבשלראותומנקודתהשוניםהשירותים

והצרכיםהתושביםמצדבדרישותהעלייה.גרהואשבתחומה
,אחדמצד:רבותרשויותעבורקושימייצריםוגובריםההולכים

השלטוןעללהטילהמרכזיהשלטוןשלגוברתנטייהנוצרת
כמומשימותשלוהולךגדלמגווןלביצועאחריותהמקומי
,וכלכלימוניציפליפיתוח,ציבורייםשירותיםאספקתלדוגמא

השלטון,האחרמהצדואילו.ועודהסביבהבאיכותטיפול
נמנעהמרכזישהשלטוןתפקידים,מרצוןעצמועלנוטלהמקומי

שלישימגזרארגוניבמקביל.,Bolgherini)2011)בהםמלעסוק
הרשויותשלהיכולתאילביןהתושבצרכיביןהפעראתמזהים

.התושביםשלוהולכיםהגדליםהצרכיםעללענותהשונות

רקע תיאורטי

מנגנונים ועקרונות פעולה, מבנה: שותפויות אזוריות בארץ ובעולם

ידיד לוי:  צילום, אזור השותפות לקיימות אזורית–5תמונה 



?אזוריתשותפותשלהתועלותמה

שלישימגזרוארגונימקומיותרשויותבחרואלוממגמותכתוצאה
לדוגמאכך.אזורייםפעולהשיתופילייצר,העולםרחביבכל

אתאזוריותשותפויותמשפרותאלופעולהשיתופיבאמצעות
הניתניםהשירותיםוכמותאיכותאת,תושביהןשלהחייםרמת

סביבתייםנושאיםעלהמתכללתההסתכלותואתלתושב
.(2012,עוזיאל;2015,עוזיאל)וחברתיים

פעולהבשיתופיהרשויותשמוצאותהבולטיםמהיתרונותאחד
לרשויותמאפשרלגודלהיתרון.לגודלהיתרוןהואאזוריים
ספיולייצרלתושביםיותריעילשירותלספק,עלויותלחסוך
אזוריפעולהשיתוףכיהוכחבספרד,למשלכך.חדשיםכניסה

20,000שלברשויותהאשפהפינויעלויותאת19-25%-בהפחית
Bel).ומטהתושבים & Fageda, הראואףמחקרים2(2006

להצטרףרשויותראשישלהמרכזיותמהמוטיבציותשאחת
אתולהעשירלגווןהאפשרותהיאאזוריפעולהלשיתוף

ברמתםשעוליםשירותיםולייצרלתושביהםהניתניםהשירותים
אפלבום)תושביהעבורלהעניקרשותכלשיכולההשירותיםעל

.(2005,וחזן

לבנותהיכולתהואאזוריותשותפויותשמייצרותנוסףבולטיתרון
לנושאיםומקיףרחבמענההנותנתהוליסטיתאסטרטגיה

,Artmann)מוניציפלייםגבולותחוצהבהםשהטיפול
Huttenloher, Kawka & Scholze, 2012; Koontz &

(Thomas, 2006.
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לשותפויותרבותדוגמאותבספרותלמצואניתןלדוגמאכך
אוטבעמשאביבניהול,אזוריותתשתיותבניהולשעוסקות
,חינוך,סביבהאיכות,קיימותלדוגמאכמויותררכיםבנושאים

.ועודחלוקתיצדק

?אזוריותשותפויותשמייצרותהאתגריםמהם

יוצרותהן,אזוריותשותפויותשמייצרותהרביםהיתרונותלמרות
עלמחקריםמצביעיםלדוגמאכך.בולטיםאתגריםמספרגם
אתיאבדוהןזושבמסגרתחוששותרבותמקומיותשרשויותכך

.(2015,עוזיאל)לתושביהןהמסופקיםהשירותיםעלהשליטה
Deהחוקרים mello & Lago-penas(2012)שהגברתגרסו
ככללטענתם.ל"הנהאתגרלהקטנתלהוביליכולה,הגמישות

יכולותשהרשויותוככליותרגבוהההשותפותבתוךשהגמישות
הסבירותעולהכך,במשותףלפעולרוצותהןבמהלבחור

3.זמןלאורךהשותפותשלפעילותהולהמשךקיומהלהמשך

המורכבותהוארבותאזוריותשותפויותהמאפייןנוסףאתגר
עולהממחקרים.מוסכמתהחלטותקבלתמערכתביצירת

לקבלתמוסדרתמערכתלייצרמצליחותשלאששותפויות
עלהזהאתגר.משמעותייםתהליכיםלהניעמתקשות,החלטות

מראיוןלדוגמאכך.זהח"דוכתיבתלטובתשנערכובראיונותגם
עלה,שוסטראלוןמר4,שקמהנחלמנהלתר"יועםשנערך

יכולותהחלטות,החלטותלקבלתמוסדרמנגנוןשלשבהעדרו
שמקטיןדבר,השותפיםכללשלמלאהבהסכמהרקלהתקבל

5.השותפותמטרותשלהמימושיכולתאתמשמעותית

רקע תיאורטי

מנגנונים ועקרונות פעולה, מבנה: שותפויות אזוריות בארץ ובעולם



פעולההוארבותאזוריותשותפויותמתמודדותאיתונוסףאתגר
-פנים)רשויותביןמובניםאינטרסיםניגודיקיימיםבהבזירה

המאפיין,זהמסוגאינטרסיםניגוד.(רשותיים-וביןרשותיים
ועליוקרהעלתמידייםמאבקיםכולל,גלובאליתבזירהפעולה

הזההפעראתלצמצםשמצליחהאזוריתשותפות.משאבים
ויצירתרחבמשותףמחנהמציאת,דיאלוגבאמצעות

Winשלמצבמייצרת,אסטרטגיה Winהשותפיםכללעבור.

?משולבתמשילותמהי

תהליךהציבוריהמינהלעברהאחרונותשבשניםהראומחקרים
;2017,הדר-ושרלהט)מרכזייםגליםשלושהשכללאבולוציוני

.(2014,בארי

-המאהשלהשבעיםשנותעד19-ההמאהסוף)הראשוןהגל
במדינהלשלוטהציבוריהמינהלשלבשאיפהאופיין(20

עבודהחלוקתעלהמבוססיםהיררכייםמבניםבאמצעות
והתשעיםהשמוניםשנות)השניהגל.התמחותועלפונקציונלית

המינהלשלהארגוניתבתפיסהשינויציין(20-ההמאהשל
לדוגמאכך.העסקימהמגזרניהוללשיטותומעברהציבורי

ענייניאתלנהלהציבוריהמינהלמצדשאיפהעלתהלראשונה
זותמורה.לכספםתמורהיקבלושהאזרחיםכךהמדינה

,חוץמיקורעלהישענות,הפרטהבאמצעות,היתרבין,התבצעה
.הציבוריהמגזרשל"לקוחות"כהציבורוראייתביצועיםמדידת
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הציבוריהמינהלעבר(האלפייםשנות)השלישילגלהמעברעם
."אזרחים"ל"לקוחות"שלמתפישהמעברונעשהנוסףשינוי

חיזוקהיתהשמטרתםשוניםבצעדיםביטוילידיבאהזומדיניות
שחקניםביןפעולהשיתופייצירת,שונותמערכותביןהאמון
הראייהוחיזוקבמדיניותהערכייםההיבטיםחיזוק,שונים

לגלהמעבר.ממשליםשלהאחדההמעודדתההוליסטית
ברחבירבותאזוריותשותפויותשללהקמתןהובילהשלישי
מוסףערךויצרומגזריםחוציפעולהשיתופישעודדו,העולם

Innesהשותפיםכללעבור & Booher, זהמוסףערך.((2010
חיזוק,היצירתיותהגברתכמושונותבצורותביטוילידיבא

ועודהאינטגרטיביותועידודהחסכנותהגברת,הבהירות
.(2015,עוזיאל)

המגזריםביןפעולהשיתוףהמעודדהמרכזייםמהמודליםאחד
Ansell)וגסאנשל.'משולבתמשילות'שלהמודלהואהשונים

& Gash, Collaborative)'משולבתמשילות'הגדירו(2008
(governanceאואחתציבוריתרשותשבומשילותהסדר"כ

בתהליךישירבאופןלא־מדינתייםענייןבעלימשלבותיותר
אולגבשהשואף,ודיוניקונצנזוס-מוכוון,פורמליהחלטותקבלת
."ציבורייםמשאביםאותכניותלנהלאוציבוריתמדיניותליישם
ולסקטורלקהילה,לממשלמאפשרת'משולבתמשילות',כלומר
יחדיוולעבודהשניעםאחדרצופהתקשורתלייצרהפרטי
,Purdy))משותפתציבוריתמטרההשגתלטובת 2012.

רקע תיאורטי

מנגנונים ועקרונות פעולה, מבנה: שותפויות אזוריות בארץ ובעולם



שבהממשלכצורתמשולבתמשילותהגדירווגסאנשל
:הבאיםהקריטריוניםמתקיימים

.ציבורייםסוכניםהםהתהליךיוזמי1.

.(מועצהאומדינה)ממשלנציגילאהםמהשחקניםחלק2.

רקולאהחלטותבקבלתישירותמעורביםהמשתתפים3.
."איתםמתייעצים"

.קבועבסיסעלונפגשרשמיבאופןמאורגןהפורום4.

.בקונצנזוסהחלטותלקבלניסיוןקיים5.

שלהתוכןלתחוםהקשוריםבנושאיםבעיקרעוסקהפורום6.
.ציבוריתמדיניות

בעלישלהתקבצותמחייב'המשולבתמשילות'הגישתיישום
משום.פורמליממנגנוןכחלקהפועל,קונצנזוסוגיבושלדיוןעניין

יהיוהענייןשבעליהיא',משולבתמשילות'למהתנאיםאחד,כך
משילות'שמכאן.ההחלטותבקבלתישירבאופןמעורבים
שיתוףתהליכיבמרביתהנהוגהמהיוועצותנבדלת'משולבת

הגורמיםביןקונצנזוסשללגיבושומוכוונתשהיאבכךהציבור
משילות'שמכיוון.(2016,פישר-הראל)לתהליךהשותפים
מחויבתהיא,שוניםכוחיחסיבעליענייןבעלימערבת'משולבת

הולםייצוגולאפשריותרחלשיםזיקהלבעליהעצמהלייצר
.(2015,וגסאנשל)עתידייםענייןבעליושלשלהם
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'?משולבתמשילות'שלהיתרונותמהם

,וגסאנשל)'משולבתמשילות'לרביםיתרונותמציעיםמחקרים
Innes;2017,טניסון;2015 & Booher, :לדוגמאכמו(2010

דבר,השחקניםכללשלבהסכמהמתקבלותהחלטות1.
המנהלשלהאפקטיביותאתמשמעותיבאופןהמגדיל
.הציבורי

מדיניותלבעיותחדשנייםפתרונותמאפשרהפעולהשיתוף2.
.לשינויאסטרטגיותלייצרומאפשר

,מהמערכתחלקשאינםענייןלבעלימאפשרהמשותףהשיח3.
תהליךעלולהשפיעהממשלשלהפעולהאופןאתלהבין
.החלטותקבלת

לשיתוףמחויבותמייצרתמגזריםמספרשלמשותפתעבודה4.
אופןאתולשנותאירגונישינוילהניעשעשוידבר,פעולה

.המשאביםהקצאת
התמחותלייצריכוליחדרלוונטיותויכולותמיומנויותשילוב5.

.מסוימיםבדברים
חוויותשלוהיווצרותהדדיתלמידהמאפשרהפעולהשיתוף6.

מוסדיותיכולותולבנותכיווןלהתוותהמאפשרות,משותפות
.ארגוניותוחוץפנים

רקע תיאורטי

מנגנונים ועקרונות פעולה, מבנה: שותפויות אזוריות בארץ ובעולם



משילות'מתקיימתהאםהשאלהנשאלת,הישראליבהקשר
לטעוןניתןאמנם,(2016)פישר-הראלפיעל.בישראל'משולבת

,בישראלאסדרהבפעילותמתקיימת'משולבתמשילות'כי
ארגוניהתכנוןבוועדותהמשלביםוהבנייההתכנוןגופיכדוגמת

אתמקיימותאינןאלודוגמאותאך,ועודאקדמיהנציגי,סביבה
לטובת.המלאבמובנה'משולבתמשילות'שלהעקרונותכלל

שותפויותשלבוחןמקרימספרזהח"בדונבחןהנושאבחינת
.בישראלאזוריות
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רקע תיאורטי

מנגנונים ועקרונות פעולה, מבנה: שותפויות אזוריות בארץ ובעולם

ידיד לוי: צילום. אזור השותפות לקיימות אזורית–7תמונה ידיד לוי: צילום. אזור השותפות לקיימות אזורית–6תמונה 
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ניתוח מקרי בוחן–' פרק ב
ניתוח מקרי בוחן מהארץ ומהעולם



רקע

'ההפעלהמערכת'בנייתמתהליךכחלקנבנהאשר,זהח"בדו
בוחןמקרי12כאמורנותחו',אזוריתלקיימותהשותפות'של

שותפויותמשתמשותבהן'ההפעלהמערכות'ונסקרושונים
מופיעבוחןמקרהכלשלהשערבדף.ובעולםבארץאזוריות

.א:לארבעחלוקהפיעל'ההפעלהמערכת'שלמתומצתניתוח
בנוסף6.הנעהגורמי.דוהתנהלותמבנה.גשותפים.ביוםסדר

ממקרהללמודשניתןמרכזיותתובנותמספרזהבדףמופיעות
בה'ההפעלהמערכת'מפורטתהבאיםבדפים.הנדוןהבוחן

.אזוריתשותפותאותהמשתמשת

מישראלבוחןמקריניתוח

חדשהתופעהאינוהמוניציפליבמישוריישוביםביןפעולהשיתוף
קיימיםשהיוכךעלהצביעו(2005)וחזןאפלבום.בישראל

עם.המדינהקוםמלפניעודבישראלאזורייםפעולהשיתופי
שלהקמתן,העשריםהמאהשלהשמוניםשנותתחילתעד,זאת

באזורספציפיצורךעלכמענהלרובבאה,אזוריותשותפויות
המקומיהשלטוןמבנהשלכוללתמתפיסהכחלקולאנתון

מובנהכמרכיבהפעולהשיתוףאתלמסדהאפשרות.ותפקודו

במסגרתלראשונההנראהככלנדונה,המקומיהשלטוןשל
,המקומיהשלטוןלענייניהממלכתיתהוועדה)זנברועדת
.נוספותאזוריותשותפויותשלהקמתןאתשעודדה,(1981
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המרכזיהשלטוןפיתחזנברועדתמאזשעברוהשניםבעשרות
(Topמוניציפאליביןפעולהלשיתוףמגוונותמסגרותבישראל
(Downמרחביותועדות,ניקוזרשויות,עריםאיגודיכדוגמת
פלטפורמהמהוותאשר,אזורייםואשכולותולבנייהלתכנון
יתרונותוליצירתהאזוריהתיאוםלחיזוק,אזוריותבעיותלפתרון

מלמטהפעולהשיתופיגםבישראלצמחו,במקביל.לגודל
Bottom))למעלה Upכלכלייםיתרונותהשגתלטובתשפעלו,

לבעיותמשותףומענהפוליטייםאומקצועייםיתרונותיצירת
שבעשל'ההפעלהמערכות'ינותחוזהח"בדו.אזוריות

:בישראלהפועלותאזוריותשותפויות
עריםאיגוד•
ניקוזרשות•
ולבנייהלתכנוןמרחביותוועדה•
אזוריאשכול•
מנשהרמותהביוספריהמרחב•
ערבייהודיפעולהשיתוף–סיכויעמותת•
שקמהנחלמנהלת•

ניתוח מקרי בוחן

מנגנונים ועקרונות פעולה, מבנה: שותפויות אזוריו בארץ ובעולם



ניתוח מקרי בוחן מישראל

19מנגנונים ועקרונות, מבנה: שותפויות אזוריות בארץ ובעולם

.ג.השותפים.ב.נדה'והאגהיוםסדר.א:הבאיםהנושאיםלאורנותחבוחןמקרהכל.מישראלבוחןמקרישבעהנבחרוזהח"דולטובת
:הבוחןממקריאחדכלשללאתרקישורראה.הנעהגורמי.ד.וההתנהלותהמבנה

http://www.biosphere.org.il/cgi-webaxy/item?index
http://www.theinstitute.org.il/?dir=site&page=programs&op=view&cs=25
http://www.sikkuy.org.il/departments/%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F/
http://www.envihaifa.org.il/
http://www.mifam.org.il/?CategoryID=1386&ArticleID=1496
http://www.yarkon-nikuz.org.il/
http://www.mshikma.co.il/about.asp?p=639


פי-עלהמתואגדותרשויותמספרשלשותפותהיאעריםאיגוד
מטרהקידוםלטובת(1955ו"תשטעריםאיגודיחוק)חוק

.משותפת

הרשויותכלעבורמשותפותמטרותקידום:נדה'ואגיוםסדר
כיבוי)הוקםהואשלשמובנושאהעריםבאיגודהחברות

מוגדרותהאיגודמטרותלרוב.(אחר/סביבהאיכות/אש
מסמךישהעריםאיגודילמרבית.השותפיםכללעלומוסכמות

.שלהםהעיסוקתחומיאתהמגדירמדיניות

הבוחרותרשויותמספרחברותבהוולונטריתשותפות:שותפים
הםהעריםבאיגודההחלטותמקבלי.העריםלאיגודלהצטרף

נציגיםו/אובוהחברותהרשויותאתהמייצגיםרשויותעובדי
איגודבכלבנוסף7.בהתפקידיםבעלישאינםהרשותמטעם

.בשכרתפקידיםבעליישערים

Topשלבתהליךנוצרועריםאיגודי:והתנהלותמבנה Down
אחדעריםמאיגודמשתנההאיגודמבנה.(למטהמלמעלה)

איגודמועצת)מועצהישעריםאיגודבכלזאתעם,למשנהו
ההחלטות.האיגודשלהעיסוקבנושאיהעוסקותוועדות(ערים

האיגודמועצת,זאתלמרות.העריםאיגודבמועצתמתקבלות
לסמכותאחראוזהבנושאההחלטותקבלתאתלהעביריכולה

במועצתשליששנישלברובכךעלוהוסכםבמידה,הוועדות
החברותהרשויותמתקציבימורכבהעריםאיגודתקציב.האיגוד

.מדינהומתקציביבו

פעולהשיתופיהמייצר,מסדירגוףהואעריםאיגוד:הנעהגורמי
שמייצרהמרכזיתהתועלת.הוקםהואשלשמוהספציפיבתחום

אזוריתהסתכלותהמאפשר,לגודליתרוןהואעריםאיגוד
.החברותהרשויותעבורגבוההברמהשירותיםואספקת

תקציר  -איגוד ערים 

מנגנונים ועקרונות, מבנה: שותפויות אזוריות בארץ ובעולם

?מה למדנו מניתוח מקרה בוחן זה
מצד אחד תקצוב על ידי הרשויות החברות  : בשותפות מייצרת שתי תופעות מקבילותהישענות על תקציבי הרשויות החברות •

מצד שני הישענות על תקציבי הרשויות יכול לייצר  . של הרשויות השותפות Ownership))בעלות ושותפות , מייצר ומעודד מעורבות
.לעיתים בטווח הארוך הישענות על תקציבי הרשות יכול אף להוביל להתפרקות. גם חוסר יציבות

מאפשרת להוביל תהליכים מהירים בקנה המידה  , בלבד( למעלה למטהTop down (שותפות אזורית המתנהלת באסטרטגיה של •
.  עם זאת פעולה בדרך זו בלבד מקשה על רתימת ארגוני חברה אזרחית ותושבים לתהליך. האזורי

חוקי העזר מאפשרים לשותפים להניע  . מימוש מטרות השותפותמקלה על , חוקי עזרהיכולת של שותפות אזורית לחוקק •
.לקדם את מימוש האסטרטגיה ולהביא את החלטות השותפות לכדי מימוש, תהליכים
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עריםאיגודיחוק)חוקפי-עלהפועלתאגידהואעריםאיגוד
שלמשותפותמטרותקידוםלטובתהוקםאשר8,(1955ו"תשט
אתיוצרעריםאיגודיחוק.בוהחברותהמקומיותהרשויותכלל

אתוקובעהעריםאיגודישללפעילותםהמשפטיתהתשתית
אופןאת,סמכויותיהםאת,ולפירוקםלהתאגדותםהתנאים

פועלים,2017לשנתנכון.שלהםהמימוןמקורותואתהניהול
,סביבהאיכות:נושאיםבמגווןעריםאיגודי29-כבישראל

.והצלהוכבאותומיםביוב,תברואה,ורווחהחינוך,וטרינריה
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10עריםאיגודשל'ההפעלהמערכת'

ולהחזיקעזרחוקילחוקקשיכולשלטוניגוףהואהעריםאיגוד
איגודלהקמתהסמכות.הפניםשרידיעלהמאושר,בתקציב

שללתוקףלכניסתועד,זאתעם.הפניםשרבידיהיאערים
ביוזמתןבעיקרעריםאיגודיהוקמו,2004בשנתלחוקהתיקון

בהסכמתן,הפניםשרביוזמתאועצמןהמקומיותהרשויותשל
ידיעלמנוהלעריםאיגוד.המעורבותהמקומיותהרשויותשל

שר.רשותמכלאחדנציגלפחותשכוללת,עריםאיגודמועצת
מקרבשאינונציגלמנותמקומיתלרשותלהתיררשאיהפנים
מועצתמחברימחציתשלפחותובלבדהמקומיתהרשותעובדי
איגודשבתחוםהמקומיותהרשויותעובדימקרבהםעריםאיגוד

חמישיםמעלהואעריםאיגודבישיבותהחוקיהמניין.הערים
.המועצהמחבריאחוזים

עובדימבין,חבריהמביןלבחוררשאיתעריםאיגודמועצת
אוקבועותוועדות,אחריםמתאימיםאנשיםמביןאוהאיגוד
המועצהבוחרתשבהםבענייניםלטפלהואשתפקידןארעיות
להיותמחויביםועדהבכלמהחבריםמחציתלפחות.לעסוק

.ראשיושבעומדועדהכלשלבראשה.עריםאיגודמועצתחברי
שליששנישלבהכרעהלהחליטיכולהעריםאיגודמועצת

.מהוועדותאחתלהחלטתעוברתמסוימתשהחלטה

איגוד ערים

מנגנונים ועקרונות, מבנה: שותפויות אזוריות בארץ ובעולם

9חבל יבנה-איגוד ערים לאיכות סביבה אשדוד-8תמונה 

http://www.env.org.il/


הפניםשר)ל"מנכישעריםאיגודלכלעריםאיגודמחוקכחלק
ראהאםל"מנכמינוימחובתעריםאיגודלפטוררשאי

יושבוסגןראשיושב,(כןלעשותהצדקהאיןהענייןשבנסיבות
המועצהשהחלטותלוודאהואהמועצהראשיושבתפקיד.ראש

לתקציבבהתאםהיאהמועצהשלהוצאהושכלכדיןמבוצעות
ועדהבכלהתפקידיםובעליבשכרהתפקידיםבעלי.המאושר
האיגודמועצת.לצרכיובהתאם,לאיגודאיגודביןמשתנים
עלהאחראי.חודשיםלשלושהאחתלפחותלהפגשמחויבת

.האיגוד(ר"יו)ראשיושבהואהפגישותקיום

:לדוגמאעריםאיגודמבנה
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איגוד ערים

מנגנונים ועקרונות, מבנה: שותפויות אזוריות בארץ ובעולם

13מבנה איגוד ערים לאיכות סביבה דרום יהודה–11תמונה 

12מבנה איגוד ערים לאיכות סביבה אזור מפרץ חיפה–10תמונה 

11שרון כרמל–מבנה איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה –9תמונה 

http://www.sviva.org/content.php?id=9
http://www.envihaifa.org.il/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99
http://www.sviva-sc.org.il/igud_org/


לחוקקרשאיהואוככזהשלטונילגוףנחשבעריםאיגוד-תקציב
והיטליםאגרותהטלתולצורךתפקידומילוילצורךעזרחוקי

לתחוםהשייכיםמפעליםשלותפעולהקמההוצאותהמכסים
להטילרשאיאינואך,כספיםללוותרשאיהואכןכמו.פעולתו

תשלוםמכסות:הםעריםאיגודשלהמימוןמקורות.ארנונהמיסי
והיטליםאגרות,המשתתפותהמקומיותהרשויותעלהמוטלות

משרדישלוהשתתפותהלוואות,המשתמשיםידיעלהמשולמים
עריםאיגודפועל,מקומיתלרשותבדומה.הנושאלפיהממשלה

גםנדרשהשראישור.הפניםשרשלאישורהטעוןתקציבפיעל
עזרחוקיחקיקתלדוגמאכמוהאיגודשלאחרותלפעולות

באמצעותנקבעותרשותלכלהמכסותשיעורי.הלוואותונטילת
מספקמתפקידוכחלק.רשותבכלהרשומיםהתושביםמספר
בוהחברותלרשויותומקצועייםתפעולייםשירותיםעריםאיגוד
הפועליםנוספיםוגופיםרשויותעםתקציביתלהתקשרויכול

.במרחב

לאורךבישראלהעריםאיגודישליציבותםאתשניתחומחקרים
התפרקורביםעריםשאיגודימצאו,(2005,וחזןאפלבום)השנים

נמצאבנוסף.העריםלאיגודהרשויותתשלוםאירקעעל
הןהעריםבאיגודהחברותמרביתבהםפריפריאלייםשבאזורים

ואילו.ולהתקייםלהמשיךהעריםאיגודיהתקשו,קטנותרשויות
,גדולהמטרופוליניתעירישבהםהגדוליםבמטרופוליניםדווקא
.יותררבהיציבותעללשמורהצליחוהעריםאיגודי
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שלושחברותבהםעריםשאיגודיוחזןאפלבוםמצאובנוסף
השרדותובאחוזייותררבהביציבותמאופיינים,יותראורשויות
.יותרגבוהים

איגודשלשהקמתוכךעלבמחקרןהצביעו(2005)וחזןאפלבום
מצדפעולהלשיתוףנכונותישכאשררקמתאפשרתערים

צורךשלמקיומולרובנובעתזונכונות.המקומיותהרשויות
הרשותהיאאחתרשותשכאשרמצאוהן.משותףבסיסי

,הפעולהבשיתוףהעיקריהאינטרסבעלת,הדומיננטית
ונוטיםבוהעשייהאתלהזניחנוטיםבאיגודהזוטריםהשותפים

.הכספיותבהתחייבויותיהםלעמודלא

14איגוד ערים לאיכות סביבה נפת אשקלון–12תמונה 

http://www.e-a.org.il/


הניקוזחוקמתוקףהפועלעצמאיסטטוטוריגוףהןניקוזרשויות
המיםחוקמתוקף15,(1957ח"התשי)שיטפונותמפניוהגנה

ה"התשכ)נחליםרשויותחוקומתוקף16(1959ט"התשי)
הפרוסותניקוזרשויותעשרהאחתפועלותבישראל17.(1965

.המדינהכללאורך

,ניהול.1:כוללהניקוזרשויותשלהיוםסדר:נדה'ואגיוםסדר
.2.ההיקוותבאגןהניקוזמערכתכללעלובקרהפיקוח,שליטה

.מיםמפעליוחידוששיקום.3.נחליםוהסדרתשיקום,תחזוקה
רשותלכלבנוסף.מיםומקווימנחליםבמזהמיםוטיפולפיקוח.4

ישהניקוזלרשויות.הוקמההיאשלשמןברורותמטרותישניקוז
ישניקוזרשותלכלבנוסף.מהחוקהנגזרת,ברורהמדיניות
.אליהרקהרלוונטיותספציפיותמטרות

היושבותהרשויותעבורמחייבתניקוזברשותהחברות:שותפים
וגופיםממשלהמשרדימנציגימורכביםהשותפים.בשטחה

הנמצאותרשויותונציגיסביבתייםגופיםנציגי,ממשלתיים

הניקוז-רשותבתחוםונכללבמידה.הניקוזרשותשלבתחום
עדלמנותהשריכול,אחרתאוזורשותשלבתחוםשאינושטח

דרג.גוףבאותוקרקעותבעליאותםאתשייצגונציגיםשני
.ברשויותבכיריםתפקידיםבעליהםהנציגים

Topשלבתהליךנוצרוהניקוזרשויות:והתנהלותמבנה
Down(למטהמלמעלה).רשותביןמשתנההניקוזרשויותמבנה
רשותמליאת:הבאיםהגורמיםאתישרשותבכלאך,לרשות
והדרגהרשותל"מנכ,הרשותראשיושב,הניקוז

עללרובמתבססהניקוזרשויותתקציב.שלההאדמיניסטרטיבי
ותקציביםהיטלים,מהרשויותשנגביםכספים:מקורותמספר

לעמודרשויותמתקשותמהמקריםבחלק.ממשלתיים
.בתקציבחלקןאתולשלםהכספיותבהתחייבויותיהן

שיתופיהמייצר,מסדירגוףהיאניקוזרשות:הנעהגורמי
האזוריות.העיסוקבנושאימשאביםומאגםמתכנן,פעולה

הרלוונטייםהעיסוקבתחומיבעיקרהיאניקוזרשותשמייצרת
.לה

תקציר-רשות ניקוז 

מנגנונים ועקרונות, מבנה: שותפויות אזוריות בארץ ובעולם

?מה למדנו מניתוח מקרה בוחן זה
על אף חילוקי הדעות  , שיח רב מערכתימאפשר לגורמים שונים שבעבר לא קיימו דיאלוג אחד עם השני לקיים , העדר וולונטריות•

. המובנים ביניהם
ומקטין את תחושת  מקטין את היכולת של רשות הניקוז לרתום את חבריה לעשייה העדרו של עיקרון הוולונטריות , מהצד השני•

.של השותפיםOwnership))השייכות והאחריות 
יותר מאשר לטובת  , עליהן יש הסכמה בקרב השותפים, לאסדרהתפעל לרוב לטובת קידום מטרות הקשורות לא וולונטרית שותפות •

.בהן ההסכמה של כלל השותפים היא לרוב פחותה, קידום מטרות פרואקטיביות
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הניקוזחוקמתוקףהפועלעצמאיסטטוטוריגוףהןניקוזרשויות
המיםחוקמתוקף,(1957ח"התשי)שיטפונותמפניוהגנה

.(1965ה"התשכ)נחליםרשויותחוקומתוקף(1959ט"התשי)
שטחאתהמחלקותניקוזרשויותעשרהאחתפועלותבישראל

בהתאגדותמדובראין,עריםלאיגודיבניגוד18.ישראלמדינת
כןועלשיפוטןבתחוםהפועלבגוףאלא,מקומיותרשויותשל

פיקוח,שליטה,ניהול:מטרותיובין.עימןפעולהשיתוףנדרש
שיקום,תחזוקה;ההיקוותבאגןהניקוזמערכתכללעלובקרה

וטיפולופיקוח;מיםמפעליוחידוששיקום;נחליםוהסדרת
.מיםומקווימנחליםבמזהמים

רשותמנהלהואהניקוזרשויותאתוהמנהלהמפקחהגורם
ופיקוחהחוקלביצועהנוגעבכלהשרשלכזרועוהמשמשהמים

ויעדיםמטרותישניקוזרשותלכל.הניקוזרשויותעל
.פועלתהיאבובאזורהקיימיםהנחליםעבוראופרטיביים

ניקוזרשותשל'ההפעלהמערכת'

לרכוש,בחוזיםלהתקשרשרשאי,תאגידהיאניקוזרשות
הדרושהפעולהכלולעשותולהיתבעלתבוע,נכסיםולהחזיק

אינוניקוזרשותכלשלהארגוניהמבנה.תפקידיומילוילצורך
ודרגל"מנכ,ראשיושב,מליאהישניקוזרשותבכלאך,זהה

.אדמיניסטרטיבי

לשינוייםבהתאםהבאיםהנציגיםאתכוללהרשותמליאתהרכב
נציג)הממשלהמשרדינציגי:הניקוזמרשויותאחתבכלקלים

מועצתנציג,התשתיותומשרדהמיםרשותנציג,החקלאותשר
המועצהנציגי,מקומילשלטוןהמרכזנציגי,הארציתהניקוז

מרכזנציגי,המחוזיתהוועדהנציגי,ולבנייהלתכנוןהארצית
ומנהלתהסביבהלהגנתהמשרדנציגי,האזוריותהמועצות

נוספיםגופיםנציגי,(ועודהתיירותמשרדנציגי,נחליםשיקום
נציגי,והגניםהטבערשותנציגי,לישראלקיימתקרןנציגי)

והאזוריותהמקומיותהרשויותונציגי(הטבעלהגנתהחברה
.הניקוזרשותבתחוםהנמצאות

פיעלהמליאהידיעלנבחריםהרשותוהנהלתהראשיושב
מרשותמשתנההרשותהנהלתשלהגודל.מראשקבועמפתח
הרשותבהנהלתהחבריםהנציגים.ההקמהבצוונקבעלרשות

,מועצותראשיסגני,גזברים:ברשויותבכיריםתפקידיםבעליהם
שר:כדלקמןהואניקוזרשותשלההקמהתהליך.ועודלים"מנכ

רשותלהקיםהפניםשרעםהתייעצותלאחררשאיהחקלאות
שלהשיפוטבתחוםהרשויותרובכךעלוהסכימובמידה,ניקוז

כלשלייצוגהמידתמהמוגדרההקמהבצו.הניקוזרשותאותה
עלשומרתהניקוזרשות.המוקמתהניקוזברשותמקומיתרשות

נציגישלושהעדוכוללתהמקומיותהרשויותנציגישלרוב
בתחוםשאינושטחהניקוזרשותבתחוםונכללבמידה.ממשלה

שניעדלמנותההקמהבצוהחקלאותשריכול,מקומיתרשות
באותוהקרקעותבעליאתשייצגו,הקרקעותבעלימקרבנציגים
.השטח

רשות ניקוז
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גובהיהיהמהלהחליטהמוסמכתהיאהניקוזרשות-תקציב
בחלק.שבתחומההמקומיותהרשויותיישאושבו,התשלום
מלואאתמעבירותאינןהמקומיותהרשויותהניקוזמרשויות

לעמודרשויותמאותןהמונעדבר,הניקוזלרשותהמשאבים
ממספרמגיעהניקוזרשויותתקציב.שהוגדרווביעדיםבמטרות
היטלים,המקומיותהרשויותשלארנונהחיובי:מקורות

.ממשלתייםמגופיםותקציבים

רשות ניקוז
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19בשור–מבנה רשות ניקוז נחל שקמה –13תמונה 

2017חלוקת תקציב רשויות ניקוז לשנת –15תמונה 20מבנה רשות ניקוז ונחלים קישון–14תמונה 
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http://www.besor.org.il/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99-1.html
http://www.rnkishon.co.il/%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2017/Pages/dec2584.aspx


ונותנתמקומיתכוועדהמשמשתובנייהלתכנוןמרחביתועדה
.בההחברותהרשויותעבורתכנונימענה

כוועדהלשמשהיאהמרחביתהוועדהמטרת:נדה'ואגיוםסדר
האסטרטגיה.מכךהמשתמעכללעלובנייהלתכנוןמקומית

התכנוןבחוקמוגדרותהמרחביתהוועדהשלומהמטרות
.והבנייה

עבורמחייבתהיאהמרחביתבוועדההחברות:שותפים
היושבים.האוצרשרבהחלטתונקבעתבההחברותהרשויות
שנקבעמפתחפיעל,המקומיותהרשויותנציגי.1:הםבוועדה

תפקידיםבעלי.2.יישובבכלהאוכלוסייהלגודלבהתאם
נציגיםקבעדרךמוזמניםהמרחביתהוועדהלדיוני.בתשלום
רשותנציג,ממשלהמשרדינציגי:הבאיםהגופיםשלמייעצים
נציג,והצלהלכבאותהארציתהרשותנציג,ישראלמקרקעי
שממונהעריםמתכנןאואדריכל,ומהנדסוהגניםהטבעשמורות

.האוצרשרידיעל

נוצרוובנייהלתכנוןהמרחביותהוועדות:והתנהלותמבנה
Top(שלבתהליך Downמרחביתוועדהכל.(למטהמלמעלה
חבריםומשבעההאוצרשרידיעלשממונהראשמיושבמורכבת
אואחתברשותשבהןמרחביותבוועדות.הפניםשרשממנה

הרכב,תושביםאלףוחמשמשלושיםיותרמתגורריםיותר
הרשויותשלנציגיםגםוכוללחבריםעשרהשבעכוללהוועדה

בעלי.(רשותכלשלהיחסיהתושביםמספרפיעל)המקומיות
ראש)הוועדהר"יו:הםהמרחביתבוועדההמרכזייםהתפקידים

הוועדהמבקר,הוועדהמזכיר,הוועדהמהנדס,(סגנואומועצה
ועדתחבריהמביןבוחרתהמרחביתהוועדה.משפטיויועץ

הוועדהתקציב.חבריםשבעהבתולבניהלתכנוןמשנה
,האוצרמשרדתקציב:מרכזייםמקורותממספרבנויהמרחבית

.והיטליםואגרותהחברותמהרשויותמכסות

תכנוניגוףהיאובנייהלתכנוןהמרחביתהוועדה:הנעהגורמי
.הרלוונטיהתכנוןמרחבעבורמענההנותן

תקציר-ועדה מרחבית לתכנון ולבנייה 

מנגנונים ועקרונות, מבנה: שותפויות אזוריות בארץ ובעולם

?מה למדנו מניתוח מקרה בוחן זה
בנוסף  . מאפשר לקדם את המטרות שלשמן היא הוקמה, המגדיר מי הם מקבלי ההחלטות ואיך ההחלטות מתקבלותמבנה סדור •

.  מבנה כזה מקל על כלל השותפים הפועלים בשותפות להניע ולקדם החלטות
מייצר יציבות לאורך זמן ומאפשר להניע ולקדם את  ( רשויות ועוד, מדינה)המוגדרים בחוק תקציב המגיע ממספר מקורות סדורים •

.המטרות שלשמן הוקמה השותפות
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מרחביתועדה22(1965ה"התשכ)והבנייההתכנוןחוקפיעל
הוועדהשלהתכנוןסמכויותאתלהשישועדההיאובנייהלתכנון

מועצות)רשויותמספרכוללתהמרחביתהוועדה.מקומית
שרבידיהיאהקמתהעלוההחלטה(אזוריותומועצותמקומיות

ואינהמחייבתהיאהמרחביתבוועדההחברות.האוצר
,האוצרשרנציגהואהמרחביתהוועדהראשיושב.וולונטרית

פיעל,לההשייכותהמקומיותהרשויותנציגיהןהוועדהוחברי
.יישובבכלהיחסיהאוכלוסייהגודלפיעלשנקבעמפתח

מרחביתועדהשל'ההפעלהמערכת'
ולבנייהלתכנון

:ממורכבתמרחביתועדהוהבנייההתכנוןחוקפיעל
.האוצרשרשמינהראשיושב•
אנשיםרשימתמתוך)הפניםשרשמינהחבריםשבעה•

.(הרשויותידיעלשהומלצו

מתגורריםמהרשויותיותראובאחתשבהמרחביתבוועדה
בוועדההחבריםכמות,יותראותושביםאלףוחמששלושים

אתשקובעהואהפניםשר.(7במקום)חברים17עלעומד
מספרפיעל,בוועדהרשותכלהמייצגיםהנציגיםמספר

אחדנציגלפחותשלמפתחפיועלרשותבכלהיחסיהתושבים
ראשיושבחבריהמביןבוחרתהמרחביתהוועדה.רשותלכל

התפקידיםכל.חבריםושבעהובניהלתכנוןמשנהועדת
.המשנהועדתלידינתוניםהמרחביתהוועדהשלוהסמכויות

דעהבעלינציגיםקבעדרךמוזמניםהמרחביתהוועדהלדיוני
השרנציג,האוצרשרנציג:הבאיםהגופיםאתהמייצגיםמייעצת
נציג,הבריאותשרנציג,והשיכוןהבינוישרנציג,הסביבהלאיכות

מקרקעירשותנציג,התחבורהשרנציג,פניםלביטחוןהשר
הכשרהבעל,והצלהלכבאותהארציתהרשותנציג,ישראל
הרשותנציג,החקלאותשרנציג,והצלהאשבטיחותבתחום

מתכנןאואדריכל,ומהנדסהלאומייםוהגניםהטבעלשמירת
.האוצרשרידיעלשממונהערים

:הםהמרחביתבוועדההמרכזייםהתפקידיםבעלי
.סגנואומועצהראש.הוועדה(ר"יו)ראשיושב1.
שקובעהואהאוצרשר.הוועדהעובד.הוועדהמהנדס2.

.מינויולדרכיבנוגעהוראות
לעיתיםמשמשהמקומיתהוועדהמהנדס.הוועדהמזכיר3.

הוועדהמזכיראחריםבמקרים.הוועדהכמזכירגםקרובות
.המרחביתהוועדהשלנוסףתפקידבעלהוא

.ביותרהגדולההרשותמבקר.הוועדהמבקר4.

הוועדהשלהמשפטיהיועץשלמינויו.משפטייועץ5.
לאחר,האוצרשר.הוועדהמליאתשלאישורטעוןהמרחבית
הכשירותתנאיאתקובע,המשפטיםשרעםהתייעצות

מינויולדרכיבנוגעהוראותוקובעמשפטייועץשללכהונה
.מכהונתוולהעברתו

ועדה מרחבית לתכנון ולבנייה
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אםשניםחמשהיאהמקומיתהוועדהחברשלכהונתותקופת
מקומיתועדהחברשלכהונתותקופת.השרבהמלצתנתמנה

להיותיכולה,מקומיתרשותמועצתהמלצתפיעלשנתמנה
.במקומואחרחברמינויעלתמליץוהמועצהבמידהיותרקצרה

תקציבהצעתשנהמדיעורכתהמרחביתהוועדה-תקציב
המרחביתהוועדה.והוצאותיההכנסותיהאומדןאתהמראה
תשלומיםשבתחומההמקומיותהרשויותעללהטילרשאית
מוגשהתקציב.קובעתשהיאמכסותלפי,התקציבלמימון

המאושרהתקציב.האוצרשרבהסכמת,הפניםשרלאישור
החברותהרשויותשלהאינטרנטבאתרי,ברשומותמפורסם

.הוועדהשלהאינטרנטובאתר

ועדה מרחבית לתכנון ולבנייה
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–16תמונה 
232016ח שנתי של ועדה מרחבית לתכנון ולבנייה דרום השרון לשנת "דו
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אשכולותחמישהפועלים2017ליונינכוןפועליםישראלבמדינת
ונגבמערבינגב,הכרםבית,מזרחיגליל,מערביגליל)אזוריים

ומכוןהאוצרמשרד,הפניםמשרדשלוהובלהבליווי,(מזרחי
.וממשללמדיניותוינט'גאלכא

היתרונותמיצויהיאהאזוריהאשכולמטרת:נדה'ואגיוםסדר
השירותיםברמתשיפור,כלכליתהתייעלותלשםלגודל

המקומייםהנכסיםומינוףיחסייםיתרונותניצול,לתושבים
המקומיותהרשויותכללאתשמשרתבאופן,והאזוריים
אזוריתמדרגהולקפיצתפעריםלצמצוםומביאוהאזוריות

אסטרטגיהישמהאשכולותלחלק.וחברתיתכלכליתמבחינה
.אסטרטגיהחסרהלאחריםואילוברורה

חברותבה,וולונטריתשותפותהואהאזוריהאשכול:שותפים
ישהאשכולבדירקטוריון.מהאשכולחלקלהיותהבוחרותרשויות

בוועדות.במועצותבכיריםמשרהולנושאיהרשויותלראשיייצוג
ולגורמיםלמומחים,הדירקטוריוןלחבריייצוגישהשונות

.המועצותמתוךאלובנושאיםהעוסקים

מהרשויותאחתשלעיר/מועצהראש)האשכולראשיושב
.האשכולשלהרשמיתהמנהיגותהוא(החברות

מסוגעריםאיגודהואהאזוריהאשכול:והתנהלותמבנה
Topשלאסטרטגיהמתוךנוצרוהאזורייםהאשכולות.אשכול
Down(למטהמלמעלה).מנהלוועדכוללהאשכולמבנה

העוסקותוועדותבאשכולההחלטותאתהמקבל,(דירקטוריון)
דרגמובילהאזוריהאשכולאת.האשכולשלהעיסוקבנושאי
מורכבהאשכולתקציב.ממונהל"מנכשלבראשותומקצועי
דמי',אשכוללכלשניתןממשלתיתקציב:מקורותממספר
לפיבאשכולהחברותהמועצותידיעלהמשולמים'חברות
בוחראליהם'קוראיםקולות'מנקודתייםותקציביםנתוןמפתח

בדירקטוריוןמתקבלתההחלטותקבלת.לגשתהאשכול
.הרובהכרעתבאמצעותהאשכול

ופרואקטיבימחוללגוףגםהואהאזוריהאשכול:הנעהגורמי
לאגםהיכולתהיאהשותפותשלהמוסףהערך.מסדירגוףוגם

.אזורימידהבקנהולפעוללגודליתרונותלייצר,משאבים
האשכולבוחרבהםתחוםבכללהיותיכוליםהפעולהשיתופי
.לעסוק

תקציר-אשכול אזורי 
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?מה למדנו מניתוח מקרה בוחן זה
מהווה מנוף משמעותי ליצירת  , שהיא מעבר לדרישות הסף של משרד הפנים, על ידי האשכולאסטרטגיה ברורה ומוסכמת גיבוש •

מתקשים לדבריהם לייצר פעולה פרואקטיבית ועוסקים בעיקר  , אשכולות שלא בנו אסטרטגיה כזאת. הישגים אזוריים משמעותיים
.בפעילות מסדירה במהותה

קולות  'במידה רבה מנסה המדינה להתוות את נושאי העיסוק של האשכולות על ידי . מדינתי-מתח בין האזורי לבין הארציקיים •
מניתוח הנושאים שבהם מתעסק כל אשכול עולה שהצרכים הייחודיים של כל אזור גורמים לאשכולות השונים . שהיא מפרסמת' קוראים

.  חלק מהנושאים בהם מעוניינים לעסוק האשכולות נמצאים בעימות או באי הסכמה עם השלטון המרכזי. למשוך לכיוונים אחרים
30



משרד,הפניםמשרדבהובלתפועליםהאזורייםהאשכולות
לקדםבמטרהוממשללמנהיגותוינט'ג-אלכאומכוןהאוצר
האשכולותמטרת24.שכנותרשויותביןאזורייםפעולהשיתופי

התייעלותלשםלגודלהיתרונותאתלמצותהיאהאזוריים
יתרונותלנצל,לתושביםהשירותיםרמתאתלשפר,כלכלית
בצורה,והאזורייםהמקומייםהנכסיםאתולמנףיחסיים

ומביאהוהאזוריותהמקומיותהרשויותכללאתשמשרתת
כלכליתמבחינהאזוריתמדרגהולקפיצתפעריםלצמצום

.וחברתית

הקשייםעםלהתמודדותחדשהיכולתפותחהאשכולותמודל
האשכול.נוספיםאזורייםפעולהלשיתופימצעומהווההמקומיים

ולמנףהמקומייםהנכסיםאתביניהןלחלוקלרשויותמאפשר
כללאתהמשרתבאופן,המשותפיםהאזורייםהנכסיםאת

האשכולתשתיתמשמשת,בנוסף.השותפותהרשויות
המגזר:שוניםממגזריםנוספיםשחקניםשללחבירהכהזדמנות

מוקדמהווהוכןהאזרחיתוהחברההפילנתרופיהמגזר,העסקי
,חוליםבתיכגוןאזוריאופיבעלימוסדותשלמשותפתלפעולה
.דומותומתשתיותתעשיהאזורי,מכללות

אשכולותחמישהפועלים2017יולילחודשנכוןישראלבמדינת
ביתאשכול,מזרחיגלילאשכול,מערביגלילאשכול:אזוריים

יצא2017במאי.מזרחינגבואשכולמערבינגבאשכול,הכרם
.חדשיםאזורייםאשכולותלהקמתקוראקול

אשכול אזורי
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25אשכול נגב מערבי–17תמונה 

26אשכול נגב מזרחי–18תמונה 

http://www.theinstitute.org.il/index.php?dir=site&page=topics&op=view&cs=1
http://www.eastnegev.org/


אזוריאשכולשל'ההפעלהמערכת'

האזורייםהאשכולות,(2017יולי)אלושורותכתיבתלמועדנכון
הרשויותבבעלות(מ"בעחברה)עירונייםתאגידיםהם

לעבורעתידיםהקרוביםבחודשים.בוהחברותהמקומיות
המשתמעכלעלעריםלאיגודולהפוךמבנישינויהאשכולות

.חוקיתמבחינהמכך

הגורמיםאתהאשכולמבנהכוללהמשפטיתההתאגדותמתוקף
:הבאים

המקבלהגוףהואהדירקטוריון–(דירקטוריון)מנהלועד.1
רשותכלמנציגימורכבהדירקטוריון.האזוריבאשכולהחלטות

מיאורשויותראשיהםמהחבריםשליש:הבאההחלוקהפיעל
ברשויותבכיריםמשרהנושאיהםמהחבריםשליש,מטעמם

ידיעלשאושרוציבורנציגיהםמהחבריםושלישהשותפות
שמאהלהגדירשניתןמגדירהאשכולותתקנון.הממונההוועדה
.הרשויותראשייהיוהדירקטוריוןמחבריאחוזים

עתידהדירקטוריוןהרכב,עריםאיגודשללמבנההמעברעם
ראשימקרבאחוזיםחמישיםעלויעמודלהשתנות
מקרבאחוזיםוחמישיםבאשכולהחברותהערים/המועצות

קבלת,חוקפיעל.ערים/במועצותבכיריםמשרהנושאי
חמישיםמעל)הרובבהחלטתהיאבדירקטוריוןההחלטות

.(אחוזים

החלטותפיהשעלהמלצהמופיעההאשכולותבתקנוןזאתעם
ברוביתקבלו,חות“דואישוריאותקציבאישורכמוחשובות

כןועללאשכולמלאהנאמנותבחובתפועלהדירקטוריון.מיוחס
עםשנערכומראיונות27.ענייניםניגודשללמצבמלהיכנסנמנע

החלטותמתקבלותלרובכיעולהקיימיםאשכולותלי"מנכ
שלמשותפתבהחלטה.א:אופציותמשתיבאחתדירקטוריון

רשותכלשלהמוכנותפיעל.ב.בדירקטוריוןהחבריםכלל
28.לקדםהאשכולשרוצההספציפיבפרויקטלהשתתף

נושאיפיעלועדותמספרפועלותאשכולבכל–ועדות.2
הוועדותאתלחלקניתן29.האשכוללעצמושהגדירהעיסוק
מכלמוגדריםתפקידיםבעלינפגשיםבהןועדות:לשניים

,כספיםועדת,ביקורתועדתלדוגמא)באשכולהחברותהרשויות
בתחומיהעוסקותועדותאו(לים"מנכועדת,מכרזיםועדת
ועדת,חינוךועדת:לדוגמא)לעסוקהאשכולבחרשבהםהתוכן
.(ועודובריאותרווחהועדת,סביבהאיכות

,הדירקטוריוןחבריהםבהוהחבריםועדהכלשלהראשיושב
המקצועאנשימוזמניםועדהלכל.ומומחיםמקצועאנשי

הדירקטוריון.באשכולהחברותהמקומיותמהרשויותהרלוונטיים
.סמכויותיהןואתאחריותןתחומיאתלוועדותמגדיר

אשכול אזורי
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משרדנהליפיעלממונהל"המנכ–(ל"מנכ)כללימנהל.3
הדירקטוריוןמדיניותלביצועניהוליתאחריותומקבלהפנים

ל“המנכשכרבמימוןסיועמקבלאשכולכל.האשכולומשימות
.לקיומוהראשונותהשניםשלושבמהלך

אתהמסדירובתקנוןמסודריםהקמהבמסמכימחויבהאשכול
נקבעאלובמסמכים.בוהחברותהרשויותביןהיחסיםמערכת

ודרכיהמניותחלוקת,החברדמיגובה,הדירקטוריוןהרכב
.מהאשכולוהיציאההכניסה

האשכולותשלהעיסוקנושאי

ישאשכולשלכלומכיווןוולונטריגוףהםשהאשכולותמכיוון
האשכולותביןגדולהשונותקיימת,אחריםוהזדמנויותאתגרים

חזוןלהגדירנדרשאזוריאשכולכל.שלהםהעיסוקתחומיובין
מכלולאתהמפרטתשנתיתרבעבודהותכניתלפעילותו

לשתימפורטתהתייחסותתוךעוסקהואבהםהשירותים
טרום'ותקופת(ראשונהשנה)'האינקובציהתקופת':תקופות

.(שנתייםלמשךהאינקובציהתקופתסיוםאחרי)'העצמאות
תכניתהכנתלאחררקלהתאגדיכוליםחדשיםאשכולות
וכןבאשכוללביצועהמיועדיםהפרויקטיםשלתעדוףהכוללת

הרבהתכנית.ידםעלשיסופקושירותיםלשלושהעסקיתתכנית
.האוצרומשרדהפניםמשרדידיעלמאושרתשנתית

לעסוקהאשכולנדרש(ראשונהשנה)'אינקובציה'הבתקופת
טרום'בתקופת.'מועדפיםבחירהשירותי'שלושהבלפחות

'ליבהשירותי'בשלושהלעסוקהאשכולנדרש'העצמאות
בנוסף.'אינקובציה'הבתקופתשביצעלשירותיםבנוסף,לפחות

כמולהתייחסנדרשאשכולכללהםנוספיםהיבטיםישנם
.ארגונייםוהיבטיםמשפטייםהיבטים,כלכלייםהיבטים:לדוגמא

'ליבהשירות'

:תנאיםשלושהעלהעונהשירות•

כספיהיקףבעלתהיאעליוההוצאהאשרשירות•
שלהתקציבמהיקףאחדאחוזבשיעורלפחות:משמעותי

.בשותפותהחברותמהרשויותאחתכל

יתרוןביטוילידייביאהאשכולידיעלביצועואשרשירות•
מעלותאחוזעשרהחמשלפחותשלחיסכוןויצורלגודל

.המקומיותמהרשויותאחתבכלהשירות

להיותהנדרשים'השירותיםליבת'אתמהווהאשרשירות•
.המקומיתהרשותידיעלמסופקים

אשכול אזורי
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'מועדףבחירהשירות'

:הבאיםמהתנאיםאחדלפחותעלעונהאשרשירות

אוחלקאצלחלקיתשקייםאוקייםשאינושוטףשירות•
לכללהאשכולידיעלואספקתוהרשויותכללאצל

'כניסהסף'מייצרתבוהחברותהמקומיותהרשויות
תושבשלהחייםבאיכותלשיפורומביאהלאספקתו

.האשכול

יתרוןביטוילידיבאהאשכולידיעלביצועואשרשירות•
.לרשויותכספיוחיסכוןלגודל

'הכנסותמחוללפרויקט'

,בשנהח"שממיליוןלמעלהשלנטוהכנסותהיקףבעלפרויקט
אתומחזקארוךלטווחהכנסותמייצר,האשכולידיעלהמבוצע

.הכלכליתעצמאותו

משתניםהקיימיםהאזורייםמהאשכולותאחדשלהעיסוקנושאי
.לאשכולאשכולבין

שניתניםשוניםתמריצים.א:עלמתבססהאשכולתקציב
'חברותדמי'.ב.האוצרומשרדהפניםמשרדידיעללאשכול

'קוראיםקולות'.ג.באשכולהחברותמהרשויותאחתשמשלמות
עלנקבעאשכולכלשלהתקצוב.אשכולותעבוררקהפתוחים

משרדידיועלהפניםמשרדידיעלהמאושרת,עבודהתכניתפי
.האוצר

:הםאשכולכללקבלשיכולהתמריציםסוגי

.הראשונותהשניםלשלושל"מנכשכרבמימוןסיוע•

.והקמההצטיידותלטובתפעמיחדמענק-הקמהמענק•
ליבהתחומיבשלושתלעסוקשבוחראשכולכלבנוסף

מחולליפרויקטיםשלושהאובחירהשירותיובשלושה
מוגדרבנוסף.פעמיחדהקמהמענקלקבליכול,הכנסות

:הבאיםהדבריםלטובתשנהכלופוחתשהולךסכום
.ועודרנטה,משפטיייעוץ,חשבונותהנהלת

התכניתאישורלאחר–ביסוסלטובתישיריםתמריצים•
עיסוקכלהפניםובמשרדהאוצרבמשרדהמפורטת

.לביסוסותקציביםלקבללאשכולמאפשרליבהבשירות

מיצרילפרויקטיםאזוריפיתוחלמטרותבונוסתמריצי•
.הליבהשירותביסוסלאחראומשמעותיותהכנסות
היסעיםמערכתלהרחבתלשמששיכולכספיתמריץ
,התרבותמרכזיוביןהאשכוליישוביביןהמקשרתאזורית
אוארצייםתחבורהלמערכיומתחברתוהמסחרהפנאי

.האשכוללרשויותGISמערכתלהקמת

זכייהעבורמאפשריםתנאיםיצירת-נוספיםתמריצים•
לשלטוןהמיועדיםמכרזייםובהליכיםקוראיםבקולות
.המקומי

אשכול אזורי
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כיעולה(4/4/2017)מערביגליללית"מנכעםשנערכהמשיחה
יותרקצתעל2017בשנתעמדמערביגלילאשכולתקציב
עםשנערכהמשיחה30.פרויקטיםללאבשנהח"שממיליון

אשכולשתקציבעולה(5/4/2017)מזרחיגלילאשכוללית"מנכ
.פרויקטיםללא,בשנהח"שוחציכמיליוןעלעומדמזרחיגליל

דמיועלהפניםמשרדתקציבעלבעיקרמתבססזהתקציב
כי31לים"המנכהדגישובנוסף.רשותכלשמשלמתהחברות

שוותקבועהתמיכהלונותנותבאשכולהחברותהרשויותמרבית
הוסיפוהם.ועודאולמות,משרדים,אדםכוחכמובתחומיםכסף

העיריותשלינג'מצנדרש'הקוראיםהקולות'שלמרבית
32.המדינהלתקציביוהמועצות

אשכול אזורי
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33אשכול גליל מזרחי–19תמונה 

34אשכול גליל מערבי–20תמונה 

https://www.wegalil.org/
http://eastgalil.org.il/


המועצהבשטחיהנמצא'מנשהרמת'הביוספריהמרחב
ביוניו"אונסקידיעלביוספריכמרחבהוכרזמגידוהאזורית

2011.

ברורהאסטרטגיהישהביוספרילמרחב:נדה'ואגיוםסדר
.החלטותומקבליםפועליםלאורומגדלורמעין,ומוסכמת
ביןלהבחין:הןבשותפותהחברותעלהמוסכמותהמטרות

;סביבתילשימורהמיועדיםוכאלהלפיתוחהמיועדיםאזורים
תוך,ובעתידבהווהוהיישוביםהתושביםלצרכימענהלתת

תרבותיים-ההיסטוריים,האקולוגייםהגיאוגרפיםהערכיםשימור
;הלאומיתהתכנוןלמדיניותמקומיתרגוםלייצר;והקהילתיים

קונפליקטיםניהולעלהמושתתטווחארוךתכנוןתהליךולייצר
.טווחארוכתציבוריתושותפות

השותפים.וולונטריתשותפותהואהביוספריהמרחב:שותפים
בעלי)המרכזיהפורום,מגידואזוריתמועצה:הםבשותפות
הגופיםנציגי,הביוספריהמרחבנציגי,במועצהתפקידים
בעלידרג.ועודו"אונסק,הציבור,(הציבורנציגי,השותפים

נציגיםוכוללאחידאינומשתנההתפקידים

.במועצהבכיריםתפקידיםובעליהשוניםהגופיםשלאזוריים

שלבמתכונתגםבמקבילהפועלתשותפות:והתנהלותמבנה
Top Down(למטהמלמעלה)שלוגםBottom Up(מלמטה

:מרכזייםפורומיםשלושהפועליםהביוספריבמרחב.(למעלה
קבלתתהליך.התושביםופורוםהמתאםהפורום,מועצהמליאת

ביןלשלבועתידעירוניעזרבחוקמעוגןלהיותעתידההחלטות
עלעומדהביוספריהמרחבתקציב.המוביליםהפורומיםשלושת

יועציםושכרמשכורותלטובתמשמש,בשנה300,000₪-כ
קיימתקרן.האזוריתהמועצהתקציביעלונשעןחיצוניים
פרויקטיםמתקצבותוהגניםהטבעשמורותורשותלישראל

מהקרןהביוספריהמרחבמקבלנוספיםמשאבים.ספציפיים
.ישראלמקרקעירשותשלפתוחיםשטחיםעללשמירה

שיתופיהמייצרת,פרואקטיביגורםהיאהשותפות:הנעהגורמי
אזוריתמועצה.הנתוןבמרחבהפועליםשוניםגורמיםביןפעולה
ובתחושתבבעלותמחזיקה,השותפותהקמתאתהיוזמת,מגידו

.זושותפותעלOwnership))שייכות

רמות מנשה–הביוספריהמרחב 
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?מה למדנו מניתוח מקרה בוחן זה
מאפשר לקבל החלטות המוסכמות על כלל  , המגדיר כיצד מתקבלות ההחלטות ועל ידי איזה פורום, מנגנון קבלת החלטות סדור•

בניגוד למנגנונים אחרים  . ומונע התנגדויות בהמשך( נציגי ממשלה ותושבים, ארגוני חברה אזרחית, המועצה)הגורמים הרלוונטיים 
יהפוך  ' חוק העזר'עם אישור . מאפשר לציבור ולנציגיו להיות שותף מלא בתהליך קבלת ההחלטותהביוספרימנגנון המרחב , שנבחנו

.המקבל החלטות ולפורום אליו צריכה המועצה לתת דין וחשבון, פורום התושבים לפורום משמעותי

36

תקציר-מנשהרמתהביוספריהמרחב



המועצהבשטחיהנמצא'מנשהרמת'הביוספריהמרחב
ביוניו"אונסקידיעלביוספריכמרחבהוכר'מגידו'האזורית

עםלהתמודדדרכיםמציעההביוספריתהתפיסה.2011
האדםבאוכלוסייתהדרמטיהגידולשלהעולמיהקונפליקט

ונגמריםההולכים,המוגבליםהטבעבמשאביוהשימושבעולם
תפיסתעומדתהביוספריתהתפיסהבבסיס.הארץכדורעל

כארגזמשמשיםהביוספריתהתפיסהעקרונות.'קיימות'ה
וההתנהלותהניהולכלליבקביעתמובילחשיבהוככליהכלים

35.כוללתאזוריתחייםמערכתשל

עלשמירה.א:הםהביוספריהמרחבפעילותאתהמנחיםהקווים
התושביםלצרכימענהמתן.ב.לשימורהפיתוחביןאיזון

הגיאוגרפיםהערכיםשימורתוך,ובעתידבהווהוהיישובים
תרגום.ג.והקהילתייםתרבותיים-ההיסטוריים,האקולוגיים

כפי-ישראללמדינתהלאומיתהתכנוןלמדיניותמקומי
תכנוןתהליךיצירת.ד.הארציותהמתארבתוכניותשמופיעות

ציבוריתושותפותקונפליקטיםניהולעלהמושתתטווחארוך
.טווחארוכת

הביוספריהמרחב'של'ההפעלהמערכת'
'מנשהרמת

האזוריתהמועצהשותפיםמנשהרמתהביוספריהמרחבלניהול
גופים,באזורהפועליםכלכלייםגופים,האזורתושבי,מגידו

המרחבפעילותאתהמובילהצוות.ממשלהומשרדיירוקים
וכגורםהתפעוליכגוףהמשמש',המתאםצוות'ההואהביוספרי

המרחבשלנציגיםחבריםהמתאםבפורום.החלטותהמקבל
ונציגיהשותפיםהגופיםנציגי,המועצהשלנציגים,הביוספרי

:הבאההחלוקהפיעלציבור

המרחבומתאמתהצוותר"יו:הביוספריהמרחבנציגי
.המרחבשלהציבוריהפורוםר"ויוהמרחבאקולוג,הביוספרי

מהנדס,המועצהל"מנכ,המועצהראש:המועצהנציגי
ישוביםפיתוחורכזתקהילתיתסוציאליתעובדת,המועצה

(אכיפהתחוםנציג)המועצהט"קב,(קהילהתחוםנציגת)
כלכליתחברהל"ומנכ

שמורותרשות,הטבעלהגנתהחברה:השותפיםהגופיםנציגי
,יזרעאלים-לתכנוןהוועדההחקלאותמשרד,והגניםהטבע
.ל"קק,הסביבהלהגנתהמשרד,הרווחהמשרד

המקדםחקלאי,כלכלן,יזם,המועצהמליאתחבר:ציבורנציגי
חברתייםסביבתייםפרויקטים

רמת מנשההביוספריהמרחב 
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תוסדר(2מספרנספחראה)העירוניהעזרחוקאישורעם
ברוריםכלליםויקבעוהביוספריהמרחבשל'ההפעלהמערכת'

העזרחוקאישורלאחר.החלטותיתקבלווכיצדהשותפיםמיהם
יהיההביוספריבמרחבההחלטותקבלתתהליך,העירוני

,המרחבתקנוןאתהסותרתהחלטהותתקבלבמידה:כדלקמן
שתתקבלההחלטה.פתוחתושביםומפגשציבורידיוןיתקיים

לאישורתועברהציבוריבדיוןאחוזיםוחמישהשבעיםשלברוב
לאאוזוהחלטהלאשרהאםשתבחר,המועצהמליאת

תקבלהמועצהומליאתבמידה.הרובהצבעתבאמצעות
,הציבוריבדיוןשהתקבלהמההחלטהמהותיתהשונההחלטה

מדועהמתאםלצוותהסבריםלספקהמועצהמחוייבתאז
בתקופההנמצאציבורלשיתוףהעזרחוק.זוהחלטההתקבלה

הציבורשיתוףאתמקבע(2017,ליולינכון)אישורבתהליךזו
המרחבומתאמתהצוותראשיושבתעםשנערכהמשיחה.בחוק

,הסכמהשבהעדרעולה(13/3/2017,ראובניהגר)הביוספרי
.הרלוונטייםלגורמיםמוסכמתהצעהשיביאפעולהצוותיגובש

המרחבמתאמת,ראובניהגרעםשנערכהמשיחה-תקציב
-כהואהביוספריהמרחבשתקציבעולה,מנשהרמתהביוספרי
משכורותתשלוםלטובתמשמשהתקציב.בשנה300,000₪

יועציםעםעבודהולטובת(הביוספריהמרחבמתאמתמשכורת)
ועלהאזוריתהמועצהתקציביעלנשעןהתקציב.חיצוניים

,והגניםהטבעשמורותורשותלישראלקיימתקרןשלתקציבים
,בנוסף.מעורבותהםבהןספציפיםפרויקטיםהמתקצבות

פתוחיםשטחיםמקרןהאחרונותבשניםגויסונוספיםתקציבים
.ישראלמקרקעירשותשל

רמת מנשההביוספריהמרחב 
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36מרחב הסכמות ציבוריות המרחב הביוספרי–21תמונה 



שמונהשלפעולהשיתוף'סיכוי'עמותתיצרה2004בשנת
,פאחםאלאום:עארהואדיבאזורואזוריותמקומיותמועצות

אזוריתמועצה,עירוןמעלה,ה"בסמ,ערערה-עארה,קרעכפר
.חריש-וקצירמנשהאזוריתמועצה,מגידו

קידום.א:היוהפעולהשיתוףשלהמטרות:נדה'ואגיוםסדר
.ב.עארהואדישלהגיאוגרפיבמרחבויהודיםערביםביןשוויון
בנושאהממשלהבמשרדיההחלטותמקבלישלתפיסהשינוי
.בישראלהמשאביםבחלוקתשוויון

מועצותשמונהחלקלוקחותבה,וולונטריתשותפות:שותפים
יוזמת)'סיכוי'עמותת,עארהואדימאזורואזוריותמקומיות

תחוםפיעלמשתנההשותפיםדרג.ממשלהונציגי(השותפות
היוהמרכזייםהנציגיםהתיירותבתחום,לדוגמאכך.העיסוק
היוהמרכזייםהשותפיםהתעסוקהובתחום,פעיליםתושבים

.המועצותנציגי

ובשנים',סיכוי'עמותתהשותפותאתהובילההראשונותבשנים
.בהדרגהההובלהאתלקחוהמועצותראשימכןשלאחר

במתכונתגםבמקבילהפועלתשותפות:והתנהלותמבנה
Bottomשל Up(למעלהמלמטה)וגם) Top Downמלמעלה

שמקבלמועצותראשישלפורוםהואהמובילהפורום.(למטה
מספרזובשותפותנוצרוהשניםלאורך.בקונצנזוסהחלטות
ועמותתמשותפיםתעסוקהלאזורימנהלתכמו,נוספיםפורומים

הרשויותהצטרפוזהפעולהשיתוףבזכות,בנוסף.תיירות
לאיכותעריםלאיגודזהפעולהבשיתוףהחברותהערביות

.בעברשותפותהיולאהןבוכרמל-שרוןסביבה

שיתופיהמייצר,פרואקטיביגורםהיאהשותפות:הנעהגורמי
.עארהואדישלבמרחבהפועליםשוניםגורמיםביןפעולה

המועצותעבורמסדירגורםגםהשותפותמהווהבמקביל
מתקןתכנון,לדוגמא.מהנושאיםבחלקבשותפותהחברות

.בשותפותהחברותהרשויותאתהמשרתשפכיםטיהור
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?מה למדנו מניתוח מקרה בוחן זה
מאפשרת לרתום בעלי עניין מגוונים ולעסוק בתחומים שונים אותם רוצים Top downוגם  Bottom Upגם שותפות הפועלת במקביל •

פרויקטים שהרשויות רואות  : שילוב של שתי אסטרטגיות פעולה אלו אפשרו צמיחה של שני סוגי פרויקטים. הגורמים המעורבים להוביל
.לנכון לקדם ופרויקטים שתושבים פעילים מעוניינים לקדם ולהוביל

ליווי זה עזר בבניית הפלטפורמות ועודד שיח פתוח בין  . נתן ערך מוסף לשותפות, בשנים הראשונותסיוע וליווי של אנשי מקצוע ויועצים •
יכול לעזור בהקטנת אי , מכאן שליווי שותפות אזורית על ידי אנשי מקצוע ויועצים יכול לתרום לבניית פלטפורמות משמעותיות. השותפים

.האמון בין השותפים ויכול לקדם בנייה של אסטרטגיה מוסכמת
האמון שניתן  . בתהליך ההקמה הקטין את אי האמון בין הרשויות השונות ואפשר שיח פתוח יותרמעורבותו של ארגון מגזר שלישי •

שנתפש על ידי החברים , (יועצת יהודייה ויועץ ערבי)ובליווי שהיא סיפקה אף התחזק לאור הבחירה בצוות יועצים מגוון ' סיכוי'בעמותת 
.כצוות יועצים ניטראלי שיפעל לטובת קידום האינטרסים של כל בעלי העניין החברים בשותפות האזורית
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תקציר-עארהואדימקרה-'סיכוי'עמותת



היובהשותפותסיכויעמותתהקימה2008עד2004בשנים
אום:עארהואדיבאזורואזוריותמקומיותמועצותשמונהחברות

,עירוןמעלה,ה"בסמ,ערערה-עארה,קרעכפר,פאחםאל
חריש-וקצירמנשהאזוריתמועצה,מגידואזוריתמועצה

שוויוןקידוםהיתההפעולהשיתוףמטרת37.(2009,בנבנישתי)
מטרה.עארהואדישלהגיאוגרפיבמרחבויהודיםערביםבין

יותרגדולמידהבקנהסיכויעמותתשהציבהנוספתמרכזית
אלאמקומית-המרחביתברמהרקלאלשינוילהובילהיתה

מקבלישלתפיסתםשינוי:הארציתברמהלשינויגםלהוביל
בחלוקתהשוויוןהגברתכלפיהממשלהבמשרדיההחלטות
.בישראלהמשאבים

:הםשנבחרוהעיסוקנושאי

תעשייהלאזורימשותפתמנהלתהקמתעלהוחלט:תעסוקה.1
תעשייהפארקלהקמתפעלההמנהלת.משותפיםאזוריים
דונם600שלשטחעלבשותפותהחברותרשויותלששמשותף
שלההכנסותשחלוקתהוחלט.מנשההאזוריתהמועצהבשטח
:כדלקמןתהיהזהתעשייהפארק

חלוקת הכנסות מארנונה–22תמונה 

אזור,נוסףתעשייהאזורהקמתעלהוחלט,2010בשנת
אזוריתלמועצההמשותף,מזרחעארהואדי/סאלםהתעשייה

.פאחםאלאוםולעירייתעירוןמעלהלמועצת,מגידו

עלהחליטובשותפותהחברותהמועצות:סביבהאיכות.2
הערבייםהיישוביםהצטרפותועלאזורישפכיםמתקןהקמת

.כרמל-שרוןסביבהלאיכותעריםלאיגודבשותפות

ידיעלשהובלוהאחריםהתחומיםלשניבניגוד:תיירות.3
באזורוערבייםיהודיםתיירניםיזמוהתיירותבתחום,המועצות
שלוהכותרתשגולת)אזוריתיירותמערךשלבנייההשותפות

עמותתהוקמהזופעילותבעקבות.(הרמדאןלילותסיוריהיתה
.'עארהואדיירוקמרבד'התיירות

עד2004בשניםעארהבואדישפעלהמודלמהצלחתכתוצאה
שתיוהקימהפעילותהאת'סיכוי'עמותתהרחיבה,2008

עמק-נצרת)הצפוןבאזורהאחת:חדשותאזוריותשותפויות
מועצה,נצרת:הבאותוהמועצותהעריםאתהכוללת(יזרעאל
,העמקמגדל,יפיע,תבורכפר,אכסאל,יזרעאלעמקאזורית
-המשולשבדרוםוהשנייה.'מרג-אלובוסתןעפולה,דבוריה

והמועצותהעריםאתהכוללת('אזוריתשותפותפורום')השרון
כפר,השרוןדרוםאזוריתמועצה,העיןראש,קאסםכפר:הבאות

.וטירהוליה'לג'ג,יאירכוכב,ברא

מקרה ואדי עארה-' סיכוי'עמותת 
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פעולהלשיתוףמתווהשל'ההפעלהמערכת'
:עארהואדימקרה–ערבייהודי

בואדיאזורירשויותראשיפורוםהוקם2008עד2004בשנים
אזורייםפרויקטיםהקמתעלהסכמותגיבשאשר,עארה

החליטוזהבפורום.מחייביםהסכמיםעלחתימהועלמשותפים
:תחומיםבשלושהקבעמסגרותהקמתעלהמועצותראשי

נוספותמסגרותהוקמובנוסף.ותיירותסביבהאיכות,תעסוקה
.תיירותועמותתמשותפיםתעסוקהאזורילהקמתמנהלותכמו

נציגיידיעלהובלהפעולהשיתוףהראשונותהשניםבשלוש
אתללוות'סיכוי'נציגיהמשיכוהרביעיתבשנה.'סיכוי'עמותת
.הרשויותראשיבידינשארההובלתואולם,כיועציםהפורום

,נוספותשותפויותשתישללהקמתןהובילזהשפיילוטמכיוון
האזוריםבשני.אלושותפויותשלמהמבנהגםללמודניתן

בשניםפועל',שוויוןאזורי'פרויקטמתקייםבהםהנוספים
.חודשיםלשלושהאחתהמתכנסרשויותראשיפורוםהאחרונות

או/והקמה:הןזהפורוםמתמקדשבהןהמרכזיותהסוגיות
איכותבמפגעיטיפול,משותפיםתעסוקהאזוריהרחבת

הדרכיםבמערךטיפול,ציבוריתתחבורהקידום,הסביבה
.משותפתאזוריתתיירותופיתוחהאזורי

מקרה ואדי עארה-' סיכוי'עמותת 
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ח מתווה לשיתוף פעולה "דו–23תמונה 
יהודי ערבי מקרה ואדי עארה

קבוצותהוקמואלובנושאיםאזורייםפתרונותלקדםמנתעל
מורכבותאלוקבוצות.נושאלכלוספציפיותמקצועיותעבודה
שיטת.הרשויותעובדי-ומהנדסיםלים"מנכ,מקצועמאנשי
המשכיותומייצרותקבעמסגרותשליצירהמבטיחהזועבודה

.לערביתיהודיתאוכלוסייהביןהשוויוןבקידום

ואדימוניציפאליותרשויותביןערבייהודיפעולהשיתוףתקציב
',סיכוי'עמותתשלכספייםמשאביםעלבעיקרונשען,עארה
יהודייהיועצת)יועציםשנימינויכללהתקציב.השותפותיוזמת
בנוסף.2004-2008בשניםהתהליךאתליוואשר,(ערביויועץ
שני.המדינהרשויותמטעםקוראיםלקולותהמועצותניגשו

-ההאמריקאיהקונגרסזרועידיעלמומנוהנוספיםהפרויקטים
US AIDשנתיתלתמענקבמסגרת.

http://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2009/11/municipal_report.pdf


עלשקמהנחלשלהניקוזאגןבאזורהוקמהשקמהנחלמנהלת
.זהגיאוגרפילמרחבואזוריתרחבההתייחסותלעודדמנת

שלסביבתישימורהיאהשותפותמטרת:נדה'ואגיוםסדר
תיירותעידוד,מגוונותשימורברמותפיתוח,וטבענוףפנינת

,סביבהארגוניבין'הירוקההקואליציה'וחיזוקסביבתית
קיימתלא.שלישיומגזרממשלהמשרדי,מתיישבים,חקלאים

הסכמהואיןהמנהלתמטרותהשגתלטובתברורהאסטרטגיה
הדבריםמהםבמנהלתהחבריםהגורמיםכללשלמלאה

.לקדםצריכהשהמנהלת

רשות,ממשלהמשרדיחבריםבה,וולונטריתשותפות:שותפים
',לישראלקיימתקרן',ישראלמקרקעימנהל,והגניםהטבע

עמותת',הבשורשקמה'הניקוזרשות',הטבעלהגנתהחברה'
',העתיקותרשות'',מקורות'',הבשורשקמהשדות'התיירות
חוף,הנגבשער:הנחלעוברבהןהרשויותוכן'ספיר'מכללת
בשותפותאין.ושדרותשמעוןבני,מרחבים,שפיר,לכיש,אשקלון

.פעיליםתושביםשלמעורבותל"הנ

בעיקרוכוללבינייםדרגאונמוךדרגלרובהואהשותפיםדרג
חבריםבנוסף.(הארציתמהרמהלא)האזוריתמהרמהנציגים

-פעמייםנפגשיםהשותפים.החברותהמועצותראשיבמנהלת
החלטות.החלטותולקבלתקציביםלאגםבמטרהבשנהשלוש

המנהלתנוקטתלאקונצנזוסואיןבמידה,בקונצנזוסמתקבלות
.כמנהלתעמדה

Topשלבמתכונתהפועלתשותפות:והתנהלותמבנה Down
בקונצנזוסהחלטותמקבלהמובילהפורום.(למטהמלמעלה)

מרבעובנוידלהמנהלתתקציב.בשנהשלוש-פעמייםונפגש
מתנדבים,בשור-שקמההניקוזרשותידיעלהמתוקצבתמשרה
ספציפייםלפרויקטיםייעודייםותקציביםספירמכללתמטעם
.ועודלישראלקיימתקרן,והגניםהטבעשמורותרשותמטעם

קשייםהמייצרדבר,למנהלתאדמיניסטרטיבידרגקייםלא
.רביםארגוניים

במנהלתהחברים.מסדירגורםהיאהשותפות:הנעהגורמי
הואהשותפותשלהמרכזיהיתרון.בהכחבריםעצמםאתמזהים
.אחדגיאוגרפימרחבעלאזוריתוהסתכלותחשיבה

תקציר-מנהלת נחל שקמה 
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?מה למדנו מניתוח מקרה בוחן זה
העדר משאבים  . למנהלת נחל שקמה אין מבנה ותקציב סדור ואין מנגנון ברור לקבלת החלטות, בניגוד לשותפויות אחרות שנבחנו

והעדרו של מנגנון קבלת החלטות סדור מקשים על בניית אסטרטגיה סדורה ומקשים על מימוש המטרות שלשמן  ( תקציב וכוח אדם)
.קמה השותפות
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שקמהנחלשלהניקוזאגןבאזורהוקמהשקמהנחלמנהלת
,וטבענוףפנינתשלסביבתישימור:מטרותמספרקידוםלטובת
וחיזוקסביבתיתתיירותעידוד,מגוונותשימורברמותפיתוח

,מתיישבים,חקלאים,סביבהארגוניבין'הירוקההקואליציה'
כוללשקמהנחלמרחב38.שלישיומגזרממשלהמשרדי

האזורהסדרתכוללתהשקמהפיתוחתכנית.דונם330,000
בשביליםהליכה,אופנייםעלרכיבה,פרטיברכבלמטיילים
.תיירותאתריובחשיפת

שקמהנחלמנהלתשל'ההפעלהמערכת'

משרד:מגווניםענייןבעלימנציגיםמורכבתשקמהנחלמנהלת
להגנתהמשרד,התיירותמשרד,החקלאותמשרד,הפנים

קרן',ישראלמקרקעימנהל,והגניםהטבערשות,הסביבה
שקמה'הניקוזרשות',הטבעלהגנתהחברה'',לישראלקיימת

רשות'',מקורות'',הבשורשקמהשדות'התיירותעמותת',הבשור
שער:הנחלעוברבהןהרשויותוכן'ספיר'מכללת',העתיקות

.ושדרותשמעוןבני,מרחבים,שפיר,לכיש,אשקלוןחוף,הנגב
תקציביםלאגםבמטרהבשנהשלוש-פעמייםנפגשיםהשותפים

במידה.בקונצנזוסמתקבלותהחלטות.החלטותולקבל
ההחלטותמתקבלות,להסכמהלהגיעהצליחולאוהשותפים

הםבפורוםהחבריםהשותפים.ובנייהלתכנוןהמשנהבוועדת
מלבד.(הארציולא)האזורימהדרגאונמוכיםמדרגיםלרוב
.גבוהיםמדרגיםחבריםבפורוםחבריםלארשויותראשי

הניקוזרשותמממנת,תקציבית-ארגוניתמבחינה-תקציב
מכללת.האזורלטובתמתכנןשלמשרהרבע'בשור-שקמה'

.במרחבחינוכיתפעילותלטובתמתנדביםמספקת,ספיר
,ספציפייםלפרויקטיםייעודייםתקציביםהםנוספיםתקציבים
שלמקרנות,והגניםהטבעשמורותרשותשלמקרנותהמגיעים

,המנהלתראשיושבעםשנערךמראיון.ועודלישראלקיימתקרן
ושהעדרדליםהםהמנהלתשתקציביעולה,שוסטראלון

.באזורמשמעותייםתהליכיםבהובלתפוגעהתקציב

מנהלת נחל שקמה
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אתר מנהלת נחל שקמה–24תמונה 

http://www.mshikma.co.il/about.asp?p=639


ניתוח מקרי בוחן מהעולם
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נפוצהלאסטרטגיההפךעריםוביןיישוביםביןפעולהשיתוף
אלופעולהשיתופיאתחקרורביםחוקרים39.המערביבעולם

Innes)ומגוונותשונותמבטמנקודות & Booher, 2010;
Booher, 2004; ladkin & Bertramini, 2002; Donahue,
2004; Newman, Barnes, Sullivan & Knops, 2004;
Emerson, Nabatchi & Balogh, 2011; Dewulf, Mancero,
Ca´rdenas, Sucozhanay, 2011; Gunningham, 2009;

Innes & Rongerude, לשיתופיהקשורותשאלותושאלו(2006
שלשמההמטרהמהכמושאלותנשאלולדוגמאכך.אלופעולה
שיתוףשמייצרהיתרונותמה?האזוריתהשותפותנוצרה

שיתוףבאמצעותהשוניםהענייןבעלימשיגיםמה?הפעולה
המבנהמה?בשותפותהחבריםהשותפיםהםמי?הפעולה
.ועוד?החלטותמתקבלותאיך?שנוצרהארגוני

שיתופימעודדותרבותשמדינותעולהשוניםבוחןמקרימניתוח
לדוגמאכמואקטיבייםצעדיםמגווןבאמצעותרשויותביןפעולה

מנגנוניםהקמת,תקניםיצירת,כספייםמשאביםהקצאת
מהמדינותבחלקהארגוניתשהתרבותבעוד.ועודתומכים

במקומות,הציבוריהמגזרבתוךפעולהשיתופיבעיקרמעודדת
שותפויותהקמתעלפורמאלייםוגופיםמדינותמקפידיםאחרים

ומגזרפרטימגזר,ציבורימגזר)שוניםמגזריםביןהמשלבות
.(השלישי

באופןהמשפיעדבר,שונהממשלמבנהמדינהשלכלאףעל
ניתןתקציביהועלהשותפותמבנהעל,השותפיםהרכבעלישיר

יכולותאשר,תובנותמהםולהוציאאלובוחןממקרירבותללמוד
מערכת'בבניית'אזוריתלקיימותשותפות'האתלשרת

.שלה'ההפעלה

ברחביאזוריותשותפויותחמששל'ההפעלהמערכת'ניתוח
:(ובאירופההבריתבארצות)עולם

סקרמנטובאזורהמיםפורום•
(Rheintal)הרייןעמקשותפות•
רסי'גניובמדינתבתכנוןשותפות•
הבלטיהיםשותפות•
BAASC–מקיימותלקהילותהבריתבעלות•
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.ג.השותפים.ב.נדה'והאגהיוםסדר.א:הבאיםהנושאיםלאורנותחבוחןמקרהכל.מהעולםבוחןמקריחמישהנבחרוזהח"דולטובת
:הבוחןממקריאחדכלשללאתרקישורראה.הנעהגורמי.ד.וההתנהלותהמבנה

http://www.waterforum.org/
http://www.nj.gov/state/planning/spc-state-planning-commission.html
http://www.vision-rheintal.at/aktuelles.html
http://www.vasab.org/
http://www.transbaltic.eu/wp-content/uploads/2012/05/Hub-and-hinterland-development-in-the-BSR.pdf


,בקליפורניה1993בשנתהוקם,סקרמנטובאורהמיםפורום
Americanריברהאמריקןעללהגןבמטרההבריתארצות

River))באזורהמיםאספקתועל.

להגןהיאהשותפותהוקמהשלשמההמטרה:נדה'ואגיוםסדר
American)ריברהאמריקןעל River)באזורהמיםאספקתועל.

ושמירההמיםלמשאביכוללתתכניתיצירתהיאהפורוםמטרת
הפורוםדן,בנוסף.הנהרבמורדהאקולוגיתהמערכתעל

ומציאתסכרבניית,חדשהמיםמערכתהקמתכמובנושאים
,תהוםמיניהול,בצורתעםהתמודדות,הצפותלמניעתדרכים
ישזהלפורום.הנהרשלשוטפתוזרימהמיםעלשמירה

חלקהלוקחיםהענייןבעליכללעלהמוסכמתאסטרטגיה
.בפורום

סקרמנטוממחוזתפקידיםבעליהםהפורוםיוזמי:שותפים
היאבשותפותהחברות.סקרמנטוומהעירקליפורניהשבמדינת
נציגי,העירנציגי,המחוזנציגיחבריםבפורום.וולונטרית

,בנוסף.מיםארגוניונציגיציבורנציגי,סביבהנציגי,תעשייה
באופןמהוויםלאאשר,נוספיםגורמיםהשונותבפגישותנכחו

.מהפורוםחלקרשמי

פעילותואתשמובילומיהפורוםשלהפעילותהמשךאתשמאפשרמי
.המלוויםהיועציםוצוותהמקצועיהדרגהוא

שלבמתכונתפועלסקרמנטושלהמיםפורום:והתנהלותמבנה
Top Down(למטהמלמעלה).ממספרהורכבההתכניתבניית

ארבעהנוצרומהתהליךכחלק.שוניםענייןבעלישעירבושלבים
ששלאחר.המרכזייםהעיסוקנושאיבארבעהעסקואשר,צוותים

פורומיםואחתארבעיםזהפורוםבאמצעותנוצרועבודהשלשנים
.(פחותפורמלייםוחלקםיותרפורמלייםחלקם)מגווןאופיבעלי

חדשותנציגויותנוצרו,שיפוטלתחומימחודשתחלוקהנוצרהבנוסף
קידוםאתעצמןעלולקחולפעולשהמשיכוענייןבעלישלוקבוצות

להתקבלוממשיכותהתקבלוההחלטות.הבאותבשניםהנושא
הפורום.ענייןבעלישלשונותקבוצותביןשיחובאמצעותבהסכמה

מדינתיים)מקורותממגווןרביםכלכלייםמשאביםבעלהוא
.(ופילנטרופיים

המייצרתמסדירהשותפותאחדמצדהואהמיםפורום:הנעהגורמי
שותפותשניומצדמוסדריםהיולאשבעברבנושאיםמענה

התועלת.במרחבתפישתישינויהמייצרתומחוללתפרואקטיבית
שוניםענייןבעלישלהיכולתהיאהשותפותשמייצרתהמרכזית
.פועליםהםבובמרחבמיםבנושאהאזוריתהמדיניותעללהשפיע

תקציר-פורום המים באזור סקרמנטו 

מנגנונים ועקרונות, מבנה: שותפויות אזוריות בארץ ובעולם

?מה למדנו מניתוח מקרה בוחן זה
מכיוון  . השותפות הצליחה לרתום את בעלי העניין והארגונים הרלוונטיים ולהביאם לכדי שיח קבוע, וולונטריותלמרות שהחברות בשותפות היא

שילובם של בעלי העניין . תהליך ההטמעה והמימוש היה קל יותר, ארגונים ובעלי תפקידים שאמונים על היישוםשהחברים בשותפות ייצגו 
בנוסף השפיע מהלך זה גם על התרבות הארגונית של  . הרלוונטיים בתוך פורום מקבלי ההחלטות השפיע על התרבות הארגונית של האזור

.מגזריםחוציהשותפים השונים ונוצרה תרבות ארגונית חדשה של שיתופי פעולה 
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עללהגןבמטרה1993בשנתהוקם,סקרמנטוהמיםפורום
American))ריברהאמריקן riverבאזורהמיםאספקתועל
Innes)אלושורותכתיבתמועדעדלהתקייםוממשיך &

Booher, כוללתתכניתיצירתהיאהפורוםמטרת40.(2010
.הנהרשלהתחתוןבחלקאקולוגיתובריאותהמיםלמשאבי

בניית,חדשהמיםמערכתבנייתכמובנושאיםהפורוםדןבנוסף
,בצורתעםהתמודדות,הצפותלמניעתדרכיםומציאתסכר

.ועודהנהרשלשותפתזרימה,מיםעלשמירה,תהוםמיניהול
משפיעה,הראשונותבשנותיוהפורוםידיעלשנבנתההתכנית

שבמדינתופלסרדורדואל,סקרמנטוהמחוזותעלהיוםעד
.ב"בארהקליפורניה

המיםפורוםשל'ההפעלהמערכת'
סקרמנטובאזור

ונציגיםסקרמנטוהעירמועצתשחברילאחרנבנההפורום
תכניתלייצרהחליטוקליפורניהשמדינתסקרמנטוממחוז
תוך,מהמרחבענייןבעליהמשתפתמיםבנושאאזורית

,ועסקיםפיתוח,מים:מרכזיותקטגוריותלארבעהתייחסות
,Booher)רחבוציבורסביבה עשרחמישהכללהפורום(2004

מטרותללאארגונים)שוניםארגוניםהמייצגיםענייןבעלינציגי
נקודתייםלמפגשיםהוזמנובנוסף.(ועודפרטייםארגונים,רווח

,הענייןבעלי.בפורוםרשמייםחבריםהיושלאנוספיםענייןבעלי
היסודהנחת.רביםוקונפליקטיםשונותעמדותלשולחןהביאו
להיפתריכולהשאינה,בעיהישהענייןמבעליאחדשלכלהיתה
.לשולחןמסביבהיושביםהאחריםהענייןבעליעםבדיאלוגאלא

הענייןבעליעלהמקובלים,והיועציםהמפתחאנשיבחירת
בעליהיוהמפתחאנשי.סקרמנטומחוזבאחריותהיתה,השונים

הובלתולטובתשהועסקואנשיםומספרובעירבמחוזתפקידים
הייעודישהצוותעולהפורוםשלהאינטרנטמאתר.זהפורוםשל
מומחית,ל"מנכ:תפקידיםבעלישלושהכולל2017ליונינכון

יועציםשבעההפורוםמפעילבנוסף.בכירהסגלועוזרתתכניות
הצוות.הפורוםשלהעיסוקבתחומיהמתמחיםשוניםבתפקידים

עםבשיח,אסטרטגיהבבניית,פגישותבארגוןעוסקהייעודי
.ועודמדיניותלמסמכישונותטיוטותביצירת,הענייןבעלי

פורום המים באזור סקרמנטו
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פורום המים באזור סקרמנטו-25תמונה 

http://www.waterforum.org/


,לימוד,ארגון,תכנון:שלביםחמישהכללההתכניתבניית
נעשוהראשוניםהשלביםשני.החלטותוקבלתמשאומתן

בשלב.מהמחוזגורמיםועםהעירייהעובדימולבעבודה
כדישוניםענייןבעליעםפגישותנערכו,הלמידהשלב,השלישי

נושאעללדוןכדיהענייןבעלינפגשו,בנוסף.הנושאאתללמוד
להעשירוכדיריברהאמריקןשלהתחתוןבאזורהמיםאספקת

שלבשלהאחרוןבחלק.זהלנושאהקשורבמידעהשניאתאחד
נושאיםלגביתפישתהמהישלהצהרהיצרהקבוצהכלהלמידה

משאבשלב.פתרוןשדורשיםדבריםשלרשימהוהכינהאלו
שעסקוצוותיםלארבעהחולקואשר,הענייןבעליכונסוומתן

בתיוניהולביקוששימור,תהוםמי,נגרמי:הבאיםבנושאים
כל.שונותנדות'אגשייצגונציגיםחבריםהיוקבוצהבכל.גידול
קבוצת.הגדולההעבודהלקבוצתשנשלחהסכםיצרצוות

לצוותחזרהאותולשלוחאוההסכםאתלקבליכלההעבודה
.מומחיםליווהעבודהאת.נוספיםלתיקונים

חזרבפורוםמהחבריםאחדכלהבסיסהסכםשנוצראחרי
.אותולקבלארגוןאותושלהיכולתאתובחןבאהואממנולארגון
.ברורותהסכמותעלהמתבססחתוםהסכםהתקבללבסוף
חדשותישויותואחתארבעיםנוצרועבודהשלשניםששלאחר

.השותפותלמטרותמענהלתתשמטרתן

נציגויותונוצרושיפוטלתחומימחודשתחלוקהנוצרהבנוסף
עצמןעלולקחולפעולשהמשיכוענייןבעלישלוקבוצותחדשות

,McCracken)הבאותהשניםלשלושיםהנושאקידוםאת
Winternitz & Foley, באביבנחתםההסכמותמסמך(2005

2000.

,היישוםעלאמוניםשהיואלוגםהיוהמשתתפיםשמרביתמכיוון
נוצרוהיישוםעידודלטובת.יותרקלהיהההטמעהתהליך
הסכמיםונחתמוחדשותפעולהקבוצותנפתחו,קרנות

התרבותעלהשפיעל"הנהפעולהשיתוף.היישוםאתשהבטיחו
בכלמגזריםחוציפעולהשיתופיוהתחזקוכולובאזורהארגונית

הפורום(2017יולי)אלושורותכתיבתלמועדנכון.המרחב
עודכנההשניםלאורך.אלומטרותמימושלטובתלפעולממשיך
.שהוקמוהפורומיםבאמצעותהאמנה

שלהשוניםבפורומיםחלקלוקחים2017ליולישנכוןהגורמים
41:הםסקרמנטושלהמיםפורום

:תעשייהנציגי.א
AKT Development, Associated General Contractors,
North State Building Industry Associatio, Sacramento
Association of Realtors, Sacramento Metropolitan
Chamber of Commerce and Sacramento Sierra
Building & Construction Trades Council.

פורום המים באזור סקרמנטו
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:סביבהנציגי.ב
Environmental Council of Sacramento, Friends of the
River, Save the American River Association, Inc and
Sierra Club Mother Lode Chapter.

:ציבורנציגי.ג
City of Sacramento, County of Sacramento, League of
Women Voters of California, Sacramento County
Taxpayers League and Sacramento Municipal Utility
District.

:מיםארגוני.ד
California-American Water Company, Carmichael
Water District, Citrus Heights Water District, City of
Folsom, City of Roseville, Clay Water District, Del Paso
Manor Water District, El Dorado County Water Agency,
El Dorado Irrigation District, Fair Oaks Water District,
Galt Irrigation District, Georgetown Divide Public
Utility District, Golden State Water Company / Arden-
Cordova Water District, Natomas Central Mutual Water
Company, Omochumne-Hartnell Water District,
Orange Vale Water Company, Placer County Water

Agency, Rancho Murieta Community Service District,
Regional Water Authority, Rio Linda/Elverta
Community Water District, Sacramento County Farm
Bureau, Sacramento Suburban Water District and San
Juan Water District.

המיםאמנתנחתמהבה,2000שנתעד1993משנת-תקציב
.דולרמיליון10עלעמדהשותפותתקציב,הראשונה
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,הרייןבאזוררשויות29שלשותפותהיא((Rheintalריינטל
.הרייןעמקעלמקיפהתכנוניתהסתכלותלייצרהיאשמטרתה
פורארלברגמדינתממשלתידיעלשהוקמההשותפות

שיתופיומייצרתזוממדינהשוניםשותפיםמאגדתבאוסטריה
.ובשוויץבליכטנשטיין,בגרמניהרשויותעםגבולותחוציפעולה

הסתכלותלייצרהיאהשותפותמטרת:נדה'ואגיוםסדר
ביןהגבולעלשוכןהרייןשעמקמכיוון.הרייןעמקעלמקיפה
חוצהאזוריתכנוןלייצרהיתההשותפותמטרת,מדינותמספר

נבנתהכךלשם.מדינתייםגבולותוחוצהמוניציפאלייםגבולות
.קבועיוםסדרונקבעומוסכמתברורהאסטרטגיה

בפורומיםהשותפים.וולונטריתשותפותהיאהשותפות:שותפים
,מועצותוראשיעריםראשיוכולליםמגווניםשותפיםהםהשונים
תכנוןגורמי,מהרשויותנציגים,מקצועיצוות,מהמחוזנציגים

.נוספיםושותפים

לקחתהבוחרים,רשויותראשינמצאיםהמרכזייםבפורומים
.בתהליךחלק

Topפועלתהשותפות:והתנהלותמבנה Down(מלמעלה
מספרכוללהרייןעמקשותפותשלהארגוניהמבנה.(למטה

שכוללהיגויצוות.א:הםבהםשהמרכזייםפורומיםשלרחב
בשנהכפעמייםהנפגש(state)מהמדינהונציגיםמועצותראשי

Regioטיםיו'רג.ב.הרובבהכרעתהחלטותומקבל team))
תפקידיםובעלירשויותראשישכוללמצומצםצוות

בהםשוניםבנושאיםהעוסקיםצוותים.ג.(state)במדינה
חברתייםארגוניםמשתפתהשותפות.השותפותעוסקת

כאשר,מסוימיםובפורומיםמסוימותבפעילויותרקותושבים
תקציב.אלולגורמיםנציגותאיןההחלטותמקבליבפורומים
(אוסטריה)פורארלברגממשלתמתקציבמורכבהשותפות
.האירופאיהאיחודשלאזורילפיתוחהקרןומתקציבי

המתכלל,ופרואקטיבימחוללגורםהיאהשותפות:הנעהגורמי
.אחדתכנוןכמרחבהרייןמרחבאת

תקציר-( Rheintal)שותפות עמק הריין 

מנגנונים ועקרונות, מבנה: שותפויות אזוריות בארץ ובעולם

?מה למדנו מניתוח מקרה בוחן זה
יכולה לאפשר לשותפים בה לממש  , לגבולות מוניציפאלייםללא התייחסות , לאזור גיאוגרפי כמקשה אחתשותפות אזורית המתייחסת 

אם זה מדינתי או על מדינתי כמו )שילובו של גוף רשמי בעל סמכות . מסוגלת ליישםהיתהמטרות שכל רשות הפועלת בפני עצמה לא 
נושא זה הופך להכרחי אף יותר כאשר  . מאפשרים לייצר שיתופי פעולה שרשות מקומית תתקשה להוביל, (לדוגמא האיחוד האירופאי

.חלק מהשותפות אינן מאותה מדינה
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,הרייןבאזוררשויותותשעעשריםשלשותפותהיאריינטל
הרייןעמקעלמקיפהתכנוניתהסתכלותלייצרשמטרתה

((Assmannn & Pourtscher, עוברהרייןשעמקמכיוון.2013
אזוריתכנוןלייצרבחרההשותפות,מדינותמספרעלשלבשטח

42.מדינתייםגבולותוחוצהמוניצפאלייםגבולותחוצה

23בגובהמגדללהקמתתכניתהיתהזולהתארגנותהרקע
בתוךהרייןבאזורהממוקמתמחוזמדינת,בפורארלברגקומות
.וליכטנשטייןגרמניה,שוויץעםלגבולסמוך,אוסטריהמדינת

הגבוההמגדללהיותמתוכנןהיהזהמגדל,2,000לשנתנכון
עמקדמותעלרבותשאלותשהעלהדבר,בפורארלברגביותר
בפורארלברגנערך,שניםבאותן,בנוסף.האזוראופיועלהריין
המייצגיםמרכזייםענייןבעליותשעהלשמוניםשיועדסקר

יהיהשנכוןלהבנההובילותוצאותיו.באזורהפועלותתעשיות
.אחתאזוריתאסטרטגיהלייצר

2004בשנתהחלההרייןלעמקאסטרטגיתתכניתעלהעבודה
ברמתופוליטיקאיםמומחים,אזרחיםמאותמשמונהיותרוכללה

המטרות,החזון2006בשנת.(state)המדינהוברמתהמועצות
השותפותפעילותמתמקדתכיום.לציבורהוצגוהפעולהוכיווני

אזורייםפרויקטיםובמימושועידכונההאסטרטגיהבביצוע
בהםהמרכזייםהנושאים.שנכתבהמהאסטרטגיההנגזרים

,עסקים,תנועה,התיישבות:הםהרייןאזורשותפותעוסקת
.חברתייםושירותיםפתוחמרחב

הרייןעמקשותפותשלההפעלהמערכת

הרשויותשלמשותפתבהסכמהיתקבלושההחלטותמנתעל
מהמבנההשונהמבנהלייצרהוחלט((stateהמדינהושל

מצוותהמורכבתמועצהנוצרהכךלשם.המקובלההיררכי
המייצגיםהנציגיםכמות.הרשויותונציגיהמדינהנציגי,מומחים

לאפשרהיתהשמטרתהפעולה,הוגבלהבפורוםהפועלגוףכל
מוקמו"שטוחשיח"עלשמירהלטובת.היררכיולא"שטוחשיח"

.ניטראליבמקוםהמשרדים

,מומחיםחבריםהיושבההיגויועדתהוקמההחזוןמבנייתכחלק
המדינהמפרלמנטנציגים((stateהמדינהמממשלתנציגים

(state)האסטרטגיהלגביהחלטותמקבליםאשר,רשויותונציגי
ראש)הראשיושבעומדההיגויוועדתבראש.האזורית

נפגשזהפורום.האזוריהתכנוןעלהאחראיוגורם(מועצה/עיר
החלטתבאמצעותהחלטותומקבלבשנהלפעמייםפעםבין

.הרוב

Regio)טיםיו'רגפועלההיגוילוועדתבנוסף team)צוות
התקדמותאתובוחןהאסטרטגיהקידוםעלשאחראי,מצומצם

התכנוןראש,המדינהמזכירת:חבריםזהבצוות.הפרויקטים
.רשויותראשיושמונהפוראלברגבמדינתוהבנייההפיזי

Rheintal))שותפות עמק הריין 
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עיצוב:הבאיםבנושאיםהעוסקיםצוותיםשבעההוקמובנוסף
אזורי,ותנועהדיור,רווחמטרותללאדיור,גבוההברמהפנימי

וטיפולקהילהויצירתבילדיםטיפול,מגויסדיור,אזורייםתפעול
ופוליטיקאיםאזרחים,מומחיםפועליםאלובצוותים.בקשישים

.ומקומייםאזוריים
:הןזובשותפותופועלותשפעלונוספותפלטפורמות

מקצועאנשיעםתושביםשלמפגש–'הרייןעמקשיחות'1.
.רלוונטייםבנושאיםלהרצאותהעולםרחבימכל

לדוןשמאפשרותלתקשורתפלטפורמות–'פורוםואליריין'2.
.גדולמידהבקנהופתרונותבעיות,נושאיםבמגוון

פעולהבשיתוףהעובד,פיזילתכנוןצוות–מייעץתכנוןצוות3.
לייעץהיאזהצוותשלמטרתו.ענייןבעלישלרחבמגווןעם

.פיזיתכנוןשללנושאיםבנוגע((Stateהמדינהלממשלת
נפגשיםהאדמיניסטרציהביוםלשנהאחת-אדמיניסטרציה4.

לטובתבשותפותהחברותהעריםשלהאדמיניסטרציהאנשי
.ונטוורקינגלמידה

ונציגיהכנסייהנציגי,הרשויותראשישלפגישות-היגויועדת5.
.שוניםבנושאיםלדוןהנפגשים,המדינה

,אזרחים,מומחיםמשמוניםיותר–מומחיםצוות.6
מימושעללדוןכדיהנפגשיםהשכונותמהמדינותופוליטיקאים
.האסטרטגיה

פורארלברגממשלתידיעלממומנתהשותפות-תקציב
43.אזורילפיתוחהקרןדרךהאירופאיהאיחודעםפעולהבשיתוף

Rheintal))שותפות עמק הריין 

ועדת ההיגוי של פורום הריין–26תמונה  
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לבנותבמטרההבריתשבארצותרסי'גבניושנוצרהשותפות
שליוזם.(State)המדינהבאחריותהשגהברלדיורתכנית

תבנהשהתכניתבחראשר,רסי'גניומושלהיההתכנית
Innes)שוניםענייןבעליביןדיאלוגבאמצעות & Booher,

2010).

השגהברלדיורתכניתלבנותהיתההשותפותמטרת:יוםסדר
.שוניםענייןבעליעםהסכמותיצירתתוך,רסי'גניובמדינת

לשלבבניגודזאתעםסדורהיההמתארתכניתבנייתתהליך
מכשולשיצרדבר,מימושאסטרטגייתהיתהלאהתכנון

.זהבשלבמשמעותי

היוהשותפים.וולונטריתהיתהבשותפותהחברות:שותפים
הליגהנציגי,יזמים,תושבים,סביבהאנשי,עסקיםבעלי

דיורפעילי,מתכננים,המקומיבממשלפקידים,המוניציפאלית
דרג.והרשויותהמחוזות,המדינהמדרגנציגיםוכןציבורי

.לשלבשלבוביןלפורוםפורוםביןהשתנההשותפים

Topשלבדרךהתנהלההשותפות:והתנהלותמבנה Down
שכוללהמרכזהפורוםהואהמרכזיהפורום.(למטהמלמעלה)

(בכיריםתפקידיםובעליעריםראשי)גבוהיםמדרגיםנציגים
בנוסף.המושלבאישורהםזהלפורוםהמינויים.תושביםונציגי

שלהעיסוקבנושאישעסקומשנהוועדותפעלו,זהלפורום
והוקצוהמדינהשלבעיקרהיולשותפותהמשאבים.התכנית

מכךכתוצאה,היישוםלטובתולאהתכניתבנייתלטובתבעיקר
.היישוםבשלברבקושיקייםהיהפוליטייםמשינוייםוכתוצאה

שמטרתה,מסדירהכשותפותפעלההשותפות:הנעהגורמי
משלביבחלק,זאתלמרות.הדיורלנושאמוסכמתתכניתיצירת

חלקיתהיתההרלוונטייםהגורמיםשלהמעורבותהמימוש
.בלבד

תקציר-רסי'גשותפות בתכנון במדינת ניו 

מנגנונים ועקרונות, מבנה: שותפויות אזוריות בארץ ובעולם

?מה למדנו מניתוח מקרה בוחן זה
במקומות בהם לא  . ממקרה בוחן זה עולה שאסטרטגיית מימוש המקצה משאבים וכוח אדם היא הכרחית לטובת מימוש האסטרטגיה

.היה קושי להוציא את המימוש אל הפועל, הוקצו משאבים לשלב המימוש
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1985בשנתהבריתשבארצותרסי'גבניושהוקמהשותפות
(State)המדינהבאחריותהשגהברלדיורתכניתלייצרבמטרה

תעשההתכניתשהכנתבחר,התכניתיוזם,רסי'גניומושל
קונצרנים,עסקיםבעלי:מגווניםענייןבעלישיתוףבאמצעות
נוצרהזהדיאלוגבאמצעות.רשויותשלוליגהיזמים,סביבתיים

Innes)רסי'גניושלהמתארתכנית & Booher, 2010).45

,מתכננים,מקומיממשלפקידישלבתמיכהלווההתהליך
שבחרו,ועודיזמים,סביבהאנשי,השגהברדיורלטובתפעילים

בידיהיתההתכניתהובלתעלהאחריות.בהכנתהלהשתתף
מנתעל.רסי'גבניוזהמסוגתכניותעלהאמון,האוצרמשרד

התאימו,מקצועיות-התכנוניותבדרישותתעמודשהתכנית
יותרגבוההמהיררכיהלתכניותהמוצעתהתכניתאתמתכננים

.במדרג

,עריםמרכזיהחייאת:מרכזיותמטרותשמונההגדירההתכנית
,צומחתכלכלהיצירת,המדינהשלהטבעמשאביעלשמירה

ברדיורעידוד,סבירותבעלויותציבורייםשירותיםאספקת
שמירה,התרבותייםהערכיםועלההיסטוריהעלשמירה,השגה

המייצרתכנוןויצירתפתוחיםציבורייםושטחיםציבורימרחבעל
.אינטגרציה

התכנוןבתהליךשותפותשל'ההפעלהמערכת'
רסי'גניובמדינת

נציגי,יזמים,תושבים,סביבהאנשי,עסקיםבעליהיוהשותפים
,מתכננים,המקומיבממשלפקידים,המוניציפאליתהליגה
.והרשויותהמחוזות,המדינהמדרגנציגיםוכןציבורידיורפעילי

theבשםגוףהוקםהתכניתיצירתלצורך office of state
Planning(OSP)הידיעלשאויש-State planning

commission(SPF)לייצרהיהתפקידו46.האוצרשבמשרד
,העירוניותוהרשויותהמחוז,המדינהביןבתיאוםמתמידשיפור
.גבוההחייםאיכותעלולשמורהסכמותלבנות

הראשוןבשלב:שלביםשלושהכללההסכמותיצירתתהליך
התכניותעםאותהוהשווהתכניתטיוטתאתהרשויותבחנו

הסכמותקיימותהיכןלכתובהרשויותנדרשוזהבשלב.הקיימות
השניבשלב.המקומיותהתכניותעםהתנגשויותקיימותוהיכן
ונציגיהמדינתיהתכנוןמשרדנציגי,המועצותנציגיביןדיוןנערך

בנושאיםהשותפיםדנוהשלישיבשלב.מחוזבכלהרשויות
.דעותחילוקינותרושבהם

גםהחברים,חבריםעשרהשבעכללהמרכזיהתכנוןגוף
הממשלנציגיארבעה,ציבורנציגיחמישה:משנהבוועדות
נציגישבעה,(מועצותראשיבחלקם)בכיריםבדרגיםהמקומי
.משפטיויועץממשלהמשרדי

רסי'גשותפות בתכנון במדינת ניו 
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,דיוןימיוקיימההתכניתמנושאיבאחדדנהמשנהועדתכל
המלצות.ממשלהמשרדיונציגיהציבורנציגיהשתתפושבהם

.רסי'גניושלהתכנוןנציבותלמדיניותהפכואלו

הנושאיםאתשבחנומייעצותמועצותהנציבותהגדירהבנוסף
,עירוניתמבטמנקודתותשתיותדיור,אזוריעיצוב,חקלאותשל

אשר,ידעבעליגורמיםהיובמועצותהחברים.וכפריתפרברית
אוState-הברמת)הרשויותאתוייצגומהמדינההכשרהקיבלו

הארגוניםאת,האקדמיהאת,הסביבהארגוניאת,(Country-ה
לאחר.החקלאיםואתהעסקיםאנשיאת,בעירוניותהתומכים

השונותהתכנוןבוועדותהתכניתאושרה,עבודהשנותחמש
.מחייבלחוקוהפכה

שלבזאתלמרות,מגזריםחוצהנרחבתתמיכהגרפההתכנית
תכניתנוצרהשלאמשוםבעיקררביםבקשייםנתקלהיישום
התחלףהעבודההתחילהכהונתושבזמןהמושל.מימוש

.OSP-השלהתקציבאתמשמעותיתהקטינהשלווהמחליפה
לונמצאולאעבודתואתOSP-הל"מנכעזבזהמתהליךכחלק

תקציבללאוכמעטמבקרגוףללאנשארההתכנית.מחליף
התכניתשלהמטרותמרבית.(המממןהגוףשהיתה)מהמדינה

,קיצוציםעודתכננוהאוצרומשרדהחדשההמושלת.בוצעולא
התכניתאתלהצילאחרוןבניסיון.חזקלוביידיעלשנבלמו

OSP-ה.שלהןהמרכזאתלהגדירמהרשויותOSP-הביקש
פיעלשצמחולעריםשיועדדולרמיליוןשלוששלתקציבהשיג

שקיוומכיוון,פעולהלשתףבחרורבותרשויות.התכניתעקרונות
.תקציבכךעללקבל

להתחילSPF-האתלשכנעOSP-הצוותהצליחזהבשלב
קיווהם.משרדיםנציגיביןהסכמותיצירתשלנוסףסבבולבצע
בשנתבחקיקהאושרגםזהסבב.המימושעליקלנוסףשסבב
היתרונותאתלראותהחדשההמושלתהחלהזובשנה.1995

תהליךנבנהבמקביל.ביישומההצורךואתבתכניתהגלומים
בשלב.המואץהפיתוחלעצירתלהביאהיתהשמטרתורגולטיבי

לטובתאקטיבייםמהלכיםונעשוSPF-לחדשראשמונהזה
.העירוניתהזחילההאטת

.התכניתלגבישליליתעמדההביעוהממשלסוכניזאתלמרות
שאין,לנושאמספקתפניותלהםשאיןכךעלהצביעומהםרבים
עובדיםהםשבהןשהמחלקות,בפעילותלתמוךמשאביםלהם

.ועודמידעלהםשחסר,כזהמידהקנהעםלהתעסקיכולותלא
מחלקהכלמוללעבודשהתחילמומחה/יועץהוגדרכךלשם

פורומיםבנה,וכליםהכשרותOSP-היצרבמקביל.רלוונטית
צוותיםנוצרוזהבשלב.הפעילותאתומיתגבעיותלפתרון
תכניתנבנתה2001בשנת.ספציפייםפרויקטיםעבורנוספים
.ל"הנהתכניתאתשהחליפהחדשה

היההתכניתלבנייתהתקציב,מתארתכניתשזומכיוון-תקציב
נדרשהחומרייםמשאביםמלבד.(State)המדינהשל

השינוילאחר.השוניםבפורומיםתפקידיםבעלישלהשתתפות
נכונותחוסרונוצרההכספייםהמשאביםהידלדלו,במנהיגות

.לנושאעבודהשעותלהקצותהשותפיםשל

רסי'גשותפות בתכנון במדינת ניו 
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במדינותעירונייםאזוריםלביןההינטרלנדביןשהוקמושותפויות
.(וליטאפולין,רוסיה,גרמניה,דנמרק)הבלטיהיםאתהסובבות

האזורביןפעולהשיתופילייצרהיאהשותפותמטרת:יוםסדר
.זהפעולהבשיתוףמוספיםערכיםולייצרוהכפריהעירוני

אשר,שותפויות100-כהוקמוזהפרויקטפעלבהןבשנתיים
.והכפריהעירוניהאזורביןהקשריםאתחיזקו

היוהשותפים.וולונטריתהיתהבשותפותהחברות:שותפים
פעלהבהןהמקומותבכל.למקוםממקוםוהשתנומגוונים

.הכפרייםמהאזוריםוגםמהעירגםנציגיםבההיוהשותפות
מהעירונציגיםאקדמיהאנשי,מתכנניםידיעללוותההשותפות

.במחוזהראשה

האיחוד.למקוםממקוםהשתנההמבנה:והתנהלותמבנה
היההפרויקטתקציב.ואחידקבועמבנההתווהלאהאירופאי
שלאזוריהפיתוחהקרןידיעלמומןוכמחציתויורו979,532

.האירופאיהאיחוד

ליצורשבאה,פרואקטיביגורםהיתההשותפות:הנעהגורמי
.במרחבהשותפיםביןהיחסיםבמערכתחדשסדר

תקציר-שותפות הים הבלטי 
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?מה למדנו מניתוח מקרה בוחן זה
הזמן  . הזירות בהן פעל הפרויקט הן זירות תחרותיות בהן רגילות רשויות להתחרות על משאבים. הפרויקט פעל שנתיים בלבד•

מכאן שעל מנת  . שהוגדר לטובת הפרויקט והפעולה בזירה תחרותית הקטינו את היכולת לייצר שינוי משמעותי במרחבהמצומצם 
יש להקדיש זמן לתהליך  , לייצר תהליך משמעותי ועל מנת לייצר שותפות משמעותית בה השותפים מוותרים על האינטרסים שלהם

.רק לאחר מיצוי שלב ההבשלה ניתן להתחיל לראות תוצאות בשטח. ההבשלה
פרויקט זה הוא שילוב של מספר שותפויות שתוקצבו על ידי גורם אחד מכוון ומנחה  , בניגוד לשותפויות אחרות שתוארו בסקירה זו•

מאפשר לייצר שיח משמעותי שהשותפים לא  , את השותפיםהמתקצב ומנחה מתכללשגורם ניתן ללמוד מכך (. האיחוד האירופאי)
.תמיד מצליחים לייצר בכוחות עצמם
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האיחודשלאזוריתכללמראייהכחלקפותחהינטרלנדפרויקט
שםהפרויקט.2006-2007בשניםהבלטיותוהמדינותהאירופאי

לביןהכפריוהאזור(עורף)ההינטרלנדביןהקשרחיזוקעלדגש
50-כהנמצאיםביישוביםהתמקדהפרויקט.הסמוכותהערים

הדניבאזור,דנמרקבמרכזהמרכזייםמהמטרופוליניםמ"ק
,Havelland)בגרמניה Flaeming and Skive)בפוליןTczew)

Warmia, Mazury and Biskupiec),בליטאJurbaraks, )
(Pasvalys and Schiauliaiוברוסיה(Paskov and Larelia).

הכפריהאזורביןהקשראתלחזקלמטרהלעצמושםהפרויקט
לצורךשנבחרוההינטרלנדאזורי47.הסמוךהעירוניהאזורלבין

שבההאסטרטגיה.שליליתבהגירהשאופיינוכאלוהםהפרויקט
הקרובההעירלביןהעורףביןקשריםלזהותהיתהשימושנעשה

שותפויותלייצרלעזורשיכולותסקטוריאליותשותפויותולחפש
,Artmann)עירוניות-כפריות Huttenloher, Kawka &

(Scholze, 2012.

הבלטיהיםשותפותשל'ההפעלהמערכת'

הבלטיליםמסביבאזוריםבמספרבמקבילהתקייםהפרויקט
לטובת.האירופאיהאיחודשלאזורילפיתוחהקרןידיעלולווה

עירונייםסמיאזוריםVorderland-העםההינטרלנדחיבור
110נוצרו,(העריםבמרכזיהאוכלוסייהלמרכזייותרהקרובים)

הרמהידיעלשהובלושותפויות/פרויקטיםשלפיילוטים
,אקדמיהגורמישכללצוותידיעללווהפרויקטים.האזורית

.במחוזהגדולהמהעירונציגיםפיתוחמוסדות,מתכננים

,ההינטרלנדלביןVorderland-הביןפעולהשיתופי100-כנוצרו
עסקומהפרויקטיםחלק.שוניםבנושאיםהתמקדואשר

מינרלייםלמשאבים,לייעור,לחקלאותהקשוריםבנושאים
בשיווקהתמקדואחריםפרויקטים.התרבותיהנוףולניהול
עסקונוספיםפרויקטים.Vorderland-בההינטרלנדשלהטובין

,למבקריםמידעמערכתלדוגמאכמומגווניםבנושאים
,תלמידיםביןהדדייםלביקוריםמסגרת,פולקלורפסטיבלי
בכפריפרחיםשתילתאוחולצותאולרכבמדבקותהדפסת

.ההינטרלנד

שותפות הים הבלטי
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המודעותהעלאתלצורך,האזוריתהפרספקטיבהחיזוקלשם
התושביםשלהמוטיבציהחיזוקולטובתאזוריותלבעיות

להזדמנויותאזורבכלמענהלתתהוחלט,פעילהלמעורבות
.לוהייחודייםולאתגרים

ונערכומקומיותאוניברסיטאותעםקשריםנוצרוכךלשם
פעולהשיתוףלייצרכדיבנוסף.באזורשוניםגורמיםביןפגישות

Vorderland-האתלחזקהוחלטהמרכזלביןהעורףביןהדוק
מלאבאופןתועדוהפרויקטים.מפגשלאזוראותוולהפוך

.באינטרנט

אפשרואשר,קבועותפלטפורמותנוצרוהתהליךבמהלך
מפגשים.ומההינטרלנדVorderland-מהנציגיםביןמפגשים

התהליך.הצדדיםביןהמתחיםואתהאמוןחוסראתהדגישואלו
היהלא,בלבדחודשיםוארבעהעשריםשלתהליך,הקצר

ביןהאמוןחוסרואתהמתחיםאתלהפיגכדיארוךמספיק
אמיתישינוילייצראפשרלאל"הנהזמןמשך.השוניםהשחקנים

.יותרלמקייםהמרחבאתלהפוךאפשרולא

פרויקטיםמספרהאירופאיהאיחודהפעילזהלפרויקטבמקביל
,מטרופוליניםביןפעולהשיתופי:משתניםמידהבקנינוספים
ושיתופיהבלטיהיםאתהמקיפותהמדינותביןפעולהשיתופי
48.אזורייםפניםפעולה

שותפות הים הבלטי

58מנגנונים ועקרונות, מבנה: שותפויות אזוריות בארץ ובעולם

מומנויורו517,674מתוכם,יורו979,532היההפרויקטתקציב
(ERDF).הידיעל European regional development fund-

שיתופילייצרשהוקמוהשותפויותהמשיכוהפרויקטסיוםלאחר
49.אלובאזוריםנוספיםפעולה



ועד1997משנתהחלפרנסיסקוסןבמפרץשפעלהשותפות
המפרץאזוראתלהפוךלמטרהלעצמהושמה2008שנת

.יותרלמקיים

שותפותשהקימואזרחייםמנהיגיםשלקטנהקבוצה:יוםסדר
שלושהשלביןשילובעלהושתתהזושותפות.לקיימותאזורית
לשנותהיתההשותפותמטרת.וסביבהיושרה,כלכלה:נושאים

יותרקומפקטיתצמיחהולעודדבאזורהקיימותהפרקטיקותאת
טביעת'הגדרת,חזוןבניית:מרכזייםיעדיםארבעהבאמצעות

עשייהועידודלקיימותמדדיםהגדרת,באזורלצמיחה'אצבע
.הרלוונטייםבנושאיםמשמעותית

ארגוני,עסקיםבעליחבריםהיובהוולונטריתשותפות:שותפים
מממשלתונציגים(וחברתייםסביבתייםארגונים)אזרחיתחברה

.המפרץ

:מרכזייםגופיםשניכללהשותפותמבנה:והתנהלותמבנה
אתקיבלוהמנהליםחבר.חיצוניומעגלהמנהליםחבר

שנותלאורך.החיצוניהמעגלעםהתייעצותלאחרההחלטות
פורום,מימושפורוםכמונוספיםפורומיםהוקמוהפעילות

שהיומקרנותהתקבלהתקציב.ועודCCII,חברתיצדקלקידום
.תרומותומכספיבאזורקיימותלקדםמעוניינות

המייצרפרואקטיביגורםלהיותשאפההשותפות:הנעהגורמי
נושאבהעלאתהיתהשלההתועלתועיקרבמרחבמדיניות
.היוםלסדרהקיימות
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?מה למדנו מניתוח מקרה בוחן זה
(  כמו עיריות ומשרדי ממשלה)שנציגי גופים פורמאליים מכיוון . החברים המרכזיים בשותפות היו נציגים של גופים בלתי פורמאליים•

נתקלה השותפות בחסמים רבים בנושאים  , לא היו חלק מתהליך בניית האסטרטגיה ומכיוון שהם לא היו שותפים פעילים בשותפות
.מכאן שכדאי שכלל בעלי העניין הרלוונטיים יהיו חברים בשותפות כבר משלבי ההקמה שלה. שבהם היא נדרשה למעורבותם

ממחקר שנערך בנושא  . שהוצבו על ידי החברים בהמימוש היעדים אחד האתגרים המשמעותיים איתם התמודדה השותפות היה •
מכאן שנוכחותם של אנשי  . פגע ביכולתה לייצר אסטרטגיה בת מימוש, יועצים שליוו את השותפות/עלה שהעדרם של אנשי מקצוע

.יועצים שילוו את התהליך היא רבה ומגדילה את סיכויי המימוש של האסטרטגיה/מקצוע
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The bay area alliance for sustainable communities
שותפותהיא(המפרץבאזורמקיימותלקהילותהבריתבעלות)

אשר,2008שנתועד1997משנתפרנסיסקוסןבמפרץשפעלה
יותרלמקייםהמפרץאזוראתלהפוךלמטרהלעצמהשמה

Iness & Booher, 2010; Thibert, שנותלאורך.((2015
שיתוףיצראשרהיברידיכגוףהשותפותשימשהפעילותה

.המפרץבאזורפוליטיתכקואליציהושימשאזוריפעולה

סןמפרץאזורסבלהעשריםהמאהשלהתשעיםשנותבסוף
בפעריםומעלייהתחבורתימעומס,עירוניתמזחילהפרנסיסקו

סביבתייםארגונים.השונותהאוכלוסיותביןהחברתיים
הצעדים.אלופעריםצמצוםלטובתבמרחבפעלווחברתיים

שראוויזמיםעסקיםאנשיבקרבחששעוררואלוארגוניםשעשו
לצמצוםופוטנציאלכלכליתלפגיעהפוטנציאלזובפעילות
.הצמיחה

אזרחייםמנהיגיםשלקטנהקבוצההובילואלואזורייםאתגרים
זושותפות.לקיימותאזוריתשותפות1997בשנתלהקים

סביבהE:-השלושת)נושאיםשלושהשלשילובעלהושתתה
(Environment)כלכלה(Economy)ויושרה(Equety)מטרת

ולעודדבאזורהקיימותהפרקטיקותאתלשנותהיתההשותפות
:מרכזייםיעדיםארבעהבאמצעותיותרקומפקטיתצמיחה

הגדרת,באזורלצמיחה'אצבעטביעת'הגדרת,חזוןבניית
.הרלוונטייםבנושאיםמשמעותיתעשייהועידודלקיימותמדדים

לקהילותהבריתבעלותשל'הפעלהמערכת'
המפרץאזורמקיימות

ומעגלהמנהליםחבר:מרכזייםגופיםשניכללהשותפותמבנה
,ההחלטותקבלתופורוםהמובילהפורום,המנהליםחבר.חיצוני

ידיעלשיוצגועסקיםבעלי.1:משמעותייםשותפיםמספרכלל
הגזונציגיקלאבהסיירהנציגיידיעלגויסו)המפרץאזורמועצת

Urban-הידיעלשיוצגוירוקיםארגונים.2.(הפאסיפיוהחשמל
habitat.3.אזורממשלתידיעלשיוצגואזוריותסוכנויותחמש
רבההיתההראשונותהשניםבחמשהפגישותתדירות.המפרץ

.משמעותיתעשייהלקדםהחבריםשלמרצונםונבעה

מעמותותוהורכבחבריםוחמשארבעיםכללהחיצוניהמעגל
נושאיםלקדםשתפקידןציבוריותומסוכנויותרווחמטרותללא

לחודשייםאחתנפגשזהפורום.וחברתייםכלכליים,סביבתיים
,1998בשנת,שנהלאחר.האזוראתשהעסיקובסוגיותלדוןכדי

מימושאסטרטגייתיצירתהיתהשמטרתונוסףפורוםנבנה
.שהוצבוליעדים

BAASC))בעלות הברית לקהילות מקיימות 

60מנגנונים ועקרונות, מבנה: שותפויות אזוריות בארץ ובעולם



פרויקטיםלקדםהשותפותהחלה,1999בשנת,שנתייםלאחר
Community-ההקמתהיההמרכזייםמהצעדיםאחד.מעשיים

Capital Investment Initiative(CCII)שמטרתוכלכליגוף
הפגישותמרבית.מוחלשותלשכונותהשקעותלהביאהיתה

ובהעברתפידבקבמתןהתמקדוהמנהליםחברעםשהתקיימו
מאודגדוליםסכומיםגויסוהראשונותבשנים.מידע

ליזמיםההשקעהאתלהחזירהצליחואלוסכומים.מהמשקיעים
זאתעם.המוחלשותבשכונותקהילתייםעסקיםבמקבילולייצר

שונותנדות'אגבעלישוניםגופיםשלהכספיתהמעורבות
אתמשכה(קרנותושלושכלכליתמועצה,קהילתיתמועצה)

פרויקטיםשישהנוצרוהתהליךבסיום.שוניםלכיווניםל"הנהגוף
ענההשישהמתוךאחדפרויקטרק.ההשקעהבקרנותשנעזרו

ליזמיםעזרוהפרויקטיםכל.שהוצבוהקריטריוניםרשימתעל
שניםמספרלאחר.החבריםכלעלמוסכםשהיהכפי,מקומיים

.CCII-השלהפעילותהסתיימההתקציבסיוםעם

כספיםגויסו.חברתיתלהגינותמועצהלהקיםשאףנוסףפרויקט
Urban-ללאפשרשמטרתם Habitatמועצהשלהקמהלקדם
לקידוםמדיניותלייצרשמטרתםארגוניםממספרהמורכבת

למידתהתקיימהזומועצהמפעילותכחלק.חברתיצדק
והוצעובאזורהאמצעיםחסרישלהקשייםעלשיחנוצר,עמיתים

.שוניםפתרונות

קומפקטימרחבקידוםלטובתהמפרץבריתפעלהבמקביל
דיוןהתקייםלאמעולםאך,מוסכמתאסטרטגיהנבנתה.יותר
.מימושהלטובתביותרהנכוןהתהליךמה

מקצועאנשיידיעללווהלאשהתהליךמכךנבעשהדברייתכן
הבריתלבעלותלייעץשהתנדבומתנדביםמספרהיו)ומומחים

התהליךאתשליוומקצועאנשיהיולאאך,נקודתייםדבריםעל
היוזהבהקשרהשותפותהצלחותדברשלבסופו.(אורכולכל

לשימושיהקשורותתוצאותהיולאוכמעטפוליטיותבעיקר
התבקשולאאך,קומפקטיותעלדיברוהענייןבעליכל.קרקע

נוצרוהמימושבשלבמכךכתוצאה.כואביםויתוריםלעשות
.רביםדעותחילוקי

הרגלטביעתהקטנתהיההשותפותפעלהשבונוסףתחום
מענקיםבעקבותהשניםלאורךהשתנהזהיעד.האקולוגית

שלבנושאבעיקרלהתמקדהשותפותאתשחייבוכספיים
מהמחוזותנציגיםהוזמנוזהנושאקידוםלטובת.חכמהצמיחה
מהםוהגדירוהאזורעבורביותרהנכונותהצפיפויותאתשקבעו

תרחישיםשלושההוצעו.המועדפיםוהפיתוחהצמיחהאזורי
צפיפויותיצירתאואישכול,עירוניתזחילה:האזורלפיתוח
קבלתלאחר.אישכולשלבתרחישבחרוהנציגים.גבוהות

אנשיםמאותהשתתפושבהןסדנאותתריסרנבנו,ההחלטה
תרחישפיעלשוניםקרקעשימושילמקםשהתבקשומהאזור

.זה

Governments-ההתהליךהתהליךסיוםלאחר Association
of Bay Areaתחבורהלתכנוןככליהרגלבטביעתהשתמשו

רביםמסודרתאכיפההיתהשלאמכיווןזאתעם.באזור
נוצרולאכראויהאלוהעקרונותאתהטמיעולאמהפרויקטים

.המיוחלהשינוי

(BAASC)בעלות הברית לקהילות מקיימות 
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.לקיימותאזורייםאינדיקטוריםבחירתהיהנוסףפעילותתחום
עםדיוןלאחר,המנהליםחברידיעלנקבעוהאינדיקטורים

עםהתייעצותנערכהלאל"הנבמקרהגם.החיצוניהמעגל
.השותפותבעוכריהיהשבהמשךדבר,מקצועואנשימומחים

לשותפיםהיהאמנם.תיאוריהחסרההיתהלשותפות:לסיכום
השותפות.מימושלכדיאותולהביאאיךידעולאהםאך,רעיון

אבל,הענייןבעליעלשתשפיעפוליטיתקואליציהלייצררצתה
יישוםתכניתהיתהלא.קטנההיתהשלהההשפעהבפועל
ברורהיהלאומוסדותיההמדינהשלהרתימהחוסרובשלברורה

באזורמהעריםחלק.המוצעתהמדיניותאתלקדםניתןאיך
לאאך,הרעיוניתברמההמוצעתהאסטרטגיהאתאישרואמנם

עםלובינגלייצרניסתההשותפות.למימושמחוייבותהיו
ולאהרתימהבתהליךהצליחהלאאך,הפוליטיתהמנהיגות

שבוחנתארוךלטווחתכניתהיתהלא.ומחויבותמעורבותיצרה
השפעתםומההתקציבסיוםלאחרהפרויקטיםעםיקרהמה

.המרחבעלהעתידית

מימושאתלקדםהשותפותהתקשתהבהםשניםמספרלאחר
לתוצאותהביאלאאשר,צעד,לוביסטשכרההיא,האסטרטגיה
היועץ.יועץלהעסיקהשותפותהחליטהבהמשך.משמעותיות

בהםשיערכודרשאך,אלואינדיקטוריםעםלעבודהסכים
המשיכוהמממניםהגורמים.המימושאתשיעודדושינויים
.קיומהלהמשךכוחותנתןוזהלפעולהשותפותאתלעודד

.נטוורקינגהיההשותפותשלהכוחעיקרמהשותפיםהרבהעבור
יצירתאפשרההיא.שוניםלפרויקטיםגגלהיותהפכההשותפות

עללדיוןתרמה,במרחבשפעלושוניםשחקניםביןקשרים
ועודדהאזורייםתהליכיםשלהנעהיצרה,באזורקיימות

מנהיגיםמאותפעילותהשנותלאורך.קיימותלדברמנהיגים
בנוסף.יותרלמקייםוהפיכתוהאזורקידוםעליחדוחשבונפגשו

אינטראקציהיצרוהאזוריותהסוכנויותחמשתלראשונה
חלק,פעילותהסיוםלאחר.השנייהעםאחתמשמעותית
מפתחלתפקידיהתברגובשותפותהמרכזייםמהפעילים

השותפותששאפההנושאיםאתוקידמובאזורשוניםבארגונים
.אחריםממקומותלקדם

.ומקרנותמתרומותברובוהגיעהשותפותתקציב–תקציב
ברבעאחדעובדהשותפותהעסיקהפעילותהשנותלאורך
.משרה

BAASC))בעלות הברית לקהילות מקיימות 
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בעלות הברית לקהילות מקיימות–27תמונה 
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מסקנות ותובנות מרכזיות-' פרק ג
'  מערכות הפעלה'מודל ניתוח 

ותובנות ממקרי הבוחן



של'הפעלהמערכות'ניתוחמודל
אזוריותשותפויות

בארץרבותאזוריותששותפויותמצאנוהקריאהמראשיתכבר
'ההפעלהמערכת'בבנייתנושאיםלמספרהתייחסוובעולם

זהעלזהחזרושהנושאיםראינו,בקריאהשהעמקנוככל.שלהן
השותפויותשמרביתמצאנולדוגמאכך.שונהבמתכונת
בשותפותהחלטותיתקבלואיךבשאלהעסקו,שנסקרוהאזוריות
,שונהבפרקטיקהבחרהאזוריתשותפותשכלאףעל.האזורית

לאחר.זהלנושאלהתייחסנאלצהשותפותשכלראינו
הרלוונטיותהשאלותאתאספנו,זוהבנהאצלנושהתחדדה

ואתהמדיניותקובעיאתלשרתשיוכלראשונימודלובנינו
מערכת'בבניית'אזוריתלקיימותשותפות'בההחלטותמקבלי

דייקנו,חידדנוהקריאהבמהלך.לשותפותהמתאימה'ההפעלה
.להלןהמופיעלמודלשהגענועדהמודלאתושיכללנו

תפקידישל"הנשלמודלמצאנוהקריאהעםשהתקדמנוככל
הניתוחעלוהקלהקריאהאתלמקדאפשרהוא,בתחילה:כפול

דבר,לאורונותחוהבוחןמקרי.הבוחןממקריאחדכלשל
שנשאלוהשאלותואופיסוגעלוהןהקריאהאופןעלהןשהשפיע

שהואבכךנוסףערךישזהשלמודלהבנו,בהמשך.המרואיינים
ומקבלי'אזוריתלקיימותהשותפות'בידיניתוחכלילהוותיכול

.שלההעתידית'ההפעלהמערכת'בבנייתבהההחלטות

מסקנות ותובנות מרכזיות
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ידיד לוי: צילום. אזור השותפות לקיימות אזורית–28תמונה 



:והתנהלותמבנה
אופורמאליהואהאם?השותפותשלהארגוניהמבנהמה•

?בהקיימיםפורומיםאיזה?מתואגדתהשותפותהאם?וולונטרי
למטהמלמעלהשלבמתכונתבעיקרפועלתהשותפותהאם

Top Down))למעלהמלמטהשלבמתכונתגםאו(Bottom
(Up?

ממלאיושלהאזוריתהשותפותשלוהסמכותהאחריותמהי•
?בההתפקידים

מיידיעלמתקבלותהחלטותאילו?ההחלטותקבלתדרכימהן•
?קונפליקטיםעםהשותפותמתמודדתאיך?דרךובאיזו

משאביםאלו?לתקציבתורםמי?השותפותתקציבמה:משאבים•
אושנתי)התקציבסוגמה?(זמן,ידע,אדםכוח,כסף)בהקיימים

?(שנתירב

:הנעהגורמי
השותפותשמייצרתוהיתרונותהתועלותומה,המוסףהערךמה•

?בההחבריםעבור
החבריםוהאם?לתהליךבשותפותהחבריםשלהמחויבותמהי•

?עליהOwnershipמרגישיםבשותפות
גורםבעיקראוופרואקטיבימחוללגורםהיאהשותפותהאם•

?מסדיר
?בשותפותהאזוריותמידתמהי•
?בשותפותהנוצריםהפעולהשיתופימהם•

'  מערכות הפעלה'מודל ניתוח 
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:היוםסדר
?השותפותשלנדה'האגאוהיוםסדרמהו•
להשיגמנסיםמה?לשותפותמוגדרותמטרותקיימותהאם•

?כךעלרחבההסכמהקיימתהאם?השותפותבאמצעות
?לשותפותברורהאסטרטגיהקיימתהאם•

:שותפים
החובותמהם?וולונטריתאומחייבתהיאבשותפותהחברותהאם•

והאםלשותפותחברמקבליםאיך?בשותפותחברכלשלוהזכויות
?ממנהאותולהוציאאפשרואיך

נציגיאובלבדתפקידיםממלאיהאם?בשותפותהשותפיםמי•
?בשותפותהמיוצגיםהשותפיםדרגמהו?ושוניםמגווניםענייןבעלי

?האזוריתהשותפותאתהמובילההמנהיגותמי



מודלבנייתולאחרומהעולםמהארץהבוחןמקריניתוחלאחר
.מרכזיותתובנותעשרהשלושהבוחןממקריחולצו,הניתוח
לבנות'אזוריתלקיימותשותפות'ללסייעיכולותאלותובנות

ועלהקריאהאתלהקלמנתעל.קיימאבת'הפעלהמערכת'
:לארבעחולקוהתובנות,לעילשהוצגהמודלעםלהתכתבמנת

.הנעהגורמי.דוהתנהלותמבנה.גשותפים.ביוםסדר.א

שנותחוהבוחןממקרימרכזיותותובנותמסקנות

:היוםסדר

אזוריותששותפויותעולההבוחןממקרי–ברורהאסטרטגיה
מטרות,חזוןשכללה,ומוסכמתברורהבאסטרטגיהשהחזיקו

משותפויותוהישגיםתוצאותליותרלהגיעהצליחופעולהוכיווני
כליםיצרוולאאסטרטגיהשבנושותפויותזאתעם.אחרות
לכלכספייםמשאביםהקצאתלדוגמאכמו)מימושתומכי

.האסטרטגיהבמימושרביםבאתגריםנתקלו,(משימה

שבחרוששותפויותעולההבוחןמקרימניתוח–עיסוקנושאי
אינטרסהיהשלשותפים,במהותםאזורייםבנושאיםלעסוק

ראייהויצרוהאזוריותהמטרותאתלקדםהצליחו,לקדמם
אופיבעליבנושאיםעסקושלאשותפויותזאתלעומת.אזורית

היהלהשלשותפיםבנושאיםשעסקושותפויותאובמהותםאזורי
Ownershipתחושתלייצרהצליחולא,לקדמםאינטרסמספיק

.מטרותיהןאתלהשיגהצליחוולאהשותפיםבקרב

:שותפים

וולונטריותשותפויותהןשנסקרומהשותפויותחלק–וולונטריות
הוולונטריותשעיקרוןעלההבוחןממקרי.כאלואינןאחרותואילו

,מהשותפויותבחלקאחדמצד:מקבילותתופעותשתייצר
לעזוביכלובשותפותהחברים.היציבותאתהקטינההוולונטריות

,שנימצד.קושריםבמנגנוניםאליהמחויביםהיוולאעתבכל
אתהגדילהשהיאבכךמוסףערךגםיצרההוולונטריות

רוציםהםהאםלבחורלשותפיםואפשרהלשותפותהמחויבות
וולונטריותבשותפויותדווקאכיניכר.ממנהחלקלהיות

.יותרופעיליםיותרמעורביםלרובהיוהשותפים

מסקנות ותובנות מרכזיות
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ברורהמנהיגותהיתהשנותחוהשותפויותלמרבית–מנהיגות
ראש)בכירתפקידבעלכללההמנהיגות.ומוסכמת

אתלקדםהמעוניין,פוליטימנהיג,(אחר/מושל/מועצה
מניתוח.(אחר/ל"מנכ)אדמיניסטרטיביודרגהאזוריתהשותפות

היאאלופונקציותשתישלשהימצאותןעולההבוחןמקרי
שבהןאזוריותבשותפויות.שותפותכלעבורמאודמשמעותית

אדמיניסטרטיבידרגהיהלאשבהןאופוליטיגורםהיהלא
.האסטרטגיהאתלממשהשותפיםהתקשומוגדר

רביםיתרונותשישעלההבוחןמקרימניתוח–מגווניםשותפים
שותפיםביןפעולהשיתוף.שוניםענייןבעליביןפעולהלשיתוף
והוליסטייםיצירתייםפתרונותמציאתואפשרשיחעודדמגוונים

הדדיתלמידהאפשרמגזרירבפעולהשיתוף,בנוסף.יותר
יכולותולבנותכיווןלהתוותשאפשרו,משותפותחוויותשלויצירה

הואזהשיחשיצרנוסףיתרון.ארגוניותוחוץפניםמוסדיות
אופןאתלהביןהצליחו,מהמערכתחלקשאינםענייןשבעלי

על,לראשונהאולי,להשפיעוהצליחוהממשלשלהפעולה
.החלטותקבלתתהליך

:והתנהלותמבנה

הבוחןממקרישנלמדומהתובנותאחת–סדורארגונימבנה
להניעהתקשוסדורארגונימבנהללאאזוריותששותפויותהיא

שהגדרתעלה,כןכמו.משמעותיתשותפותולייצרתהליכים
היתה,האזוריתבשותפותהעובדים,מוגדריםתפקידיםבעלי

.השותפותהוקמהשלשמןהמטרותמימושלטובתהכרחית
בכמותצמצוםכמוהשניםלאורךשינוישעברובשותפויות

היעדיםשלהמימושביכולתמשמעותיתפגיעהחלההתקנים
.שהוצבו

שמנגנוןעלההבוחןמקרימניתוח–החלטותקבלתמנגנון
לאשבהןאזוריותבשותפויות.חשובהוא,החלטותלקבלתסדור

שבהןאזוריותבשותפויותאוההחלטותקבלתמנגנוןהוגדר
לשותפותקשההיה,בלבדבקונצנזוסהתקבלוהחלטות
הבוחןבמקרי,בנוסף.משמעותייםתהליכיםלהניעולחבריה

נציגותהשלישיהמגזרולנציגיהציבורלנציגיהיתהשבהם
.לפעולהאותםלרתוםיותרקלהיה,ההחלטותקבלתבתהליך

ההחלטותקבלתבתהליךששילובםללמודניתןאלובוחןממקרי
.האזורכלשלהארגוניתהתרבותעללהשפיעיכול

מסקנות ותובנות מרכזיות
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הגיעו,שנותחוהבוחןמקריברוב–מקורותממספרמשאבים
עריםאומקומיותרשויות:מקורותממספרהכספייםהמשאבים

קרנות,אזרחיתחברהארגוני,המדינה,בשותפותהחברות
השותפותאתוהגדילזמןלאורךיציבותיצרזהדבר.ועודשונות

,אחדמממןגורםרקהיהשבהםבמקריםמאידך.החבריםבין
.זמןלאורךיציבותמחוסרהשותפותסבלה

הקצושלאששותפויותעלההבוחןממקרי-משאביםתכנון
.מטרותיהןאתלהשיגהתקשו,השותפותלפעילותייעודיתקציב
היתהלאהשותפותלחברישבהןאזוריותשותפויות,בנוסף
שבהןבשותפויותלחילופיןאוהשותפותלנושאימספקתפניות

בעלישלהעבודהמהגדרתכחלקהשותפותמשימתהוגדרהלא
,כןכמו.האסטרטגיהבמימושמשמעותיקושיהיה,התפקידים

דרושהיההאזוריותהשותפויותשלמרביתעלההבוחןממקרי
שהיואזוריותשותפויותלכן.האסטרטגיהיישוםלטובתזמן

הפועליציבמנגנוןלבנותצריכותהיושינוילהובילמעוניינות
הכרחיתהיאזמןלאורךהמשאביםשהקצאתמכאן.זמןלאורך

.האזוריתהשותפותעבורנשימהמרווחומאפשרת

Topהמשלבתהליך Downו-Bottom Up.ממקריבחלק
Topשלאסטרטגיהביןשילובנעשהשנבחרוהבוחן Downו-

Top downהאזוריתהשותפותשלפעילותהתקופתאורךלכל.
לעסוקאפשרכזהששילובעלהאלובוחןמקרימניתוח

ושלשלישימגזרשלמעורבותהדורשיםיותררכיםבתחומים
ומיצרנוספיםמגזריםלרתוםמאפשרהוא,פעיליםתושבים

.יותרומגוונתעשירהאסטרטגיה

מתוקףשהוקמהששותפותעלההבוחןמקרימניתוח–חקיקה
,בנוסף.יותררבהבקלותמטרותיהאתלהשיגהצליחהחקיקה
שלההעבודהשתהליךאזוריתששותפותעלההבוחןממקרי
סדורההחלטותקבלתמערכתלקייםהצליחה,בחוקהוגדר

.יותר

:הנעהגורמי

עלההבוחןמקרימניתוח–פרואקטיביותמולאסדרה
ופחותאסדרהלטובתבעיקרפעלווולונטריותשאינןששותפויות

לעומתוולונטריותשותפויות.פרואקטיביותמטרותקידוםלטובת
בנושאיםוהןאסדרתייםבנושאיםהןלעסוקהרבוזאת

.פרואקטיביים

גורםשלשהימצאותועלהבוחןממקרי–ומתכללמנחהגורם
אפשרההשותפותפעילותאתומתכללהמנחה,מוסכםאחד

עלביניהםלהתחרותרגיליםשהיושוניםשותפיםביןשיחלייצר
.משאבים

מסקנות ותובנות מרכזיות
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'  מערכת הפעלה'כלים לבניית -' פרק ד
לשותפות אזורית



ממקריהמרכזיותוהתובנותהמסקנותאתשסקרנולאחר
מערכת'לבנותלעזורשיכוליםפרקטייםכליםשניבנינו,הבוחן

החלופותמהןסקרנוהראשוןבחלק.אזוריתלשותפות'הפעלה
.לעילהמופיעבמודלשהעלנומהשאלותאחתכללגביהקיימות

קבלתצמתיומהןהמהותיותהשאלותמהןשאלנוהשניבחלק
.'אזוריתשותפות'לבנותשיעזרוההחלטות

חלופות

שחזרומהשאלותשאחתעלההבוחןוממקריהתיאורטימהחומר
בפניהעומדותהחלופותמההיאהשוניםבמקורותעצמןעל

.אזוריתלשותפות'הפעלהמערכת'בבנייתהמדיניותקובעי
אפשרויותשלגדולמספרשקייםעלההבוחןמקרימניתוח

בפרק.אזוריתשותפותשל'הפעלהמערכת'בוניבפניהעומדות
50.ביותרהמרכזיותהחלופותעללהצביעמבקשיםאנוזה

–תחום:הבאותהעמודותאתהכוללתטבלהנבנתהכךלשם
.גשותפים.ביוםסדר.א:המודלעוסקבהםהנושאיםארבעת

המופיעותהשאלות–שאלה.הנעהגורמי.דוהתנהלותמבנה
החלופות/האפשרויות–וחלופות.הקודםבפרקשהוצגבמודל

.הבאבעמודטבלהראה.שנשאלוהשאלותאחתבכלהקיימות
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ידיד לוי: צילום. אזור השותפות לקיימות אזורית–29תמונה 

ידיד לוי: צילום. אזור השותפות לקיימות אזורית–30תמונה 
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חלופותשאלהתחום
נדה ברורה 'יש אגנדה  'אגסדר היום  

ומוסכמת  
נדה ברורה  'אין אג

ומוסכמת
הסכמה רחבה על 
מטרות השותפות

יש הסכמה רחבה על  
מטרות השותפות

יש הסכמה חלקית על  
מטרות השותפות

אין הסכמה על מטרות  
השותפות

אסטרטגיה ברורה 
ומוסכמת

,  יש אסטרטגיהיש אסטרטגיה מוסכמת
האסטרטגיה אינה 

מוסכמת

אין אסטרטגיה

שותפות מחייבת או  שותפים
וולונטרית

מחייבתוולונטרית

מנגנוני קבלה  
מנגנוני  / לשותפות 

עזיבה

יש מנגנונים ברורים 
ומוגדרים

יש מנגנונים חלקיים
המוסכמים על כלל  

השותפים

יש מנגנונים חלקיים  
שאינם מוסכמים על  

כלל השותפים

אין מנגנונים ברורים 
ומוגדרים

חובות וזכויות של  
השותפים

אין הגדרה ברורה של  יש חובות וזכויות ברורים
הזכויות והחובות

יש, אין חובות
ליהפך/ זכויות 

אין זכויות ואין חובות

עד )דרג השותפים 
(כמה הם בכירים

נמוךבינוניגבוה

/ ממלא תפקיד ברשות דרג פוליטי  מנהיגות
בארגון

אין מנהיגות ברורהל לשותפות"מנכ

על פי : סוג השותפים
חלוקה למגזרים

מגזר  )מגזר ציבורי שילוב של שני מגזריםרב מגזרי  
(שני

מגזר שלישי

על פי : סוג השותפים
חלוקה לבעלי עניין

בעלי עניין מגוונים ממלאי תפקידים בלבד
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מבנה 
והתנהלות

חלופותשאלה
פורמאלי או 

וולונטרי
וולונטריפורמאלי

חברה לתועלת  התאגודסוג 
הציבור

/  תאגיד ציבורי 
תאגוד של המדינה

העדר תאגודאגודה שיתופיתעמותה

קיומם של  
פורומים קבועים

קיימים פורומים 
קבועים

אך , קיימים פורומים
הם לא נפגשים  

באופן קבוע

אין פורומים  
קבועים

 Top: דרך פעולה
down  או

Bottom up

גם מלמטה למעלה  מלמטה למעלהמלמעלה למטה
וגם מלמעלה  

למטה

דרכי קבלת  
החלטות

באמצעות החלטת  
רוב מיוחס/ הרוב 

באמצעות  
בקונצנזוס בלבד

באמצעות הכרעת  
יחיד

אין מנגנון קבלת  
החלטות

דרכי התמודדות  
עם קונפליקטים

באמצעות הכרעת  באמצעות דיאלוגבאמצעות הצבעה
יחיד

השותפות  
נמנעת  

מלהתמודד עם  
קונפליקטים

תרומה לתקציב  
(תקצוב)

גורם אחר שאינו אחד מהשותפיםחלק מהשותפיםכל השותפים
חלק מהשותפות  

האזורית

אף גורם

אין משאבים  משאבים
ייעודיים לשותפות

/  משאבי ידעמשאבי כוח אדםמשאבים כספיים
מידע

משאבי זמן

העדר תקציברב שנתידו שנתיחד שנתיסוג תקציב



לשותפות אזורית' מערכת הפעלה'כלים לבניית 

73

חלופותשאלהגורמי הנעה
תועלות 

ויתרונות  
שמייצרת  
השותפות

פתרון בעיות מקומיות  יתרון לגודל
בצורה אזורית  

חיזוק הכוח האזורי  
המחוז/מול המדינה

מציאת פתרונות בסוגיות  
בעלות אופי אזורי בהגדרתן  

תחושת  
Ownership

לא קיימתקיימת באופן חלקיקיימת

רמת  
המחויבות

לא קיימת מחויבותנמוכהבינונית גבוהה

גורם  
פרואקטיבי או 

מסדיר

גם גורם פרואקטיבי וגם גורם פרואקטיבי
גורם מסדיר

גורם מסדיר

מידת 
האזוריות

השותפים  )תערובת 
אך , פועלים יחד

(שומרים על נפרדות

השותפים  )תרכובת 
(פועלים כגוף אחד

אין תפישה אזורית

מנגנונים ועקרונות, מבנה: שותפויות אזוריות בארץ ובעולם
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מהותיותבחירות-החלטותקבלתצמתי

,מהשאלותאחתלכלחלופותמספרשקיימותשהבנולאחר
כבחירותלסמןשאפשרחלופותישהאםעצמנואתשאלנו

עלישירבאופןמשפיעהבהןשהבחירהחלופותכלומר,מהותיות
כללועלהשאלותכללעלשעברנולאחר.אחרותשאלות

ישירבאופןהמשפיעות,מהותיותשאלותשלושזיהינוהחלופות
:האחרותעל

האםהיאמהותיתכשאלהשזוהתההראשונההשאלה
שותפותאווולונטריתשותפותהיאהאזוריתהשותפות

יכולהפורמאליתאובוולונטריותשהבחירהמצאנו.פורמאלית
שותפויותשלרובגילינו.התאגודמבנהעלישירבאופןלהשפיע

מנגנוניומקיימותפורמאליתבצורהמתואגדותאינןוולונטריות
שהבחירהמצאנובנוסף.פורמאלייםבלתיוקבלהעזיבה

מי:השותפיםמיהםמכתיבהבפורמאליותאובוולונטריות
מגזרמאיזה,השותפיםדרגמה,השותפותשלהמנהיגות
שבשותפויותמצאנוכןעליתר.מגווניםהםכמהועדהשותפים

הןקונפליקטיםפיתרוןודרכיההחלטותקבלתדרכיפורמאליות
גם.יותרוברורמוגדרהמשאביםוסוגומקוריותרמוסדרותלרוב

ברורותהןפורמאליתבשותפותשותףכלשלוהזכויותהחובות
.השותפיםלכלליותרוידועות

שותפויותהןהוולונטריותמהשותפויותשהרבהמצאנובנוסף
לקדםשאפוהןהמקריםושבמרביתלמעלהמלמטהשנוצרו
.אקטיביותרהמטרותמאשראקטיביותפרהיותרמטרות

משפיעהוולונטריתאופורמאליתששותפותמצאנובמקביל
.השותפיםשלOwnership-התחושתעלגםרבותפעמים

נדה'האגמההיאמהותיתכשאלהשזוהתההשנייההשאלה
נדה'שהאגעלההבוחןמקרימניתוח.השותפותשלהיוםוסדר
על,השותפיםסוגעלישירותמשפיעיםהשותפותשלהיוםוסדר

נדה'האגבנוסף.השותפיםמגווןועלמגיעיםהםממנוהמגזר
התועלותיהיומהמעצביםהשותפיםידיעלשנבחריםהיוםוסדר

הםבההפעולהדרךתהיהמה,השותפותשתייצרוהיתרונות
.מסדירהיותראופרואקטיביתיותרתהיההשותפותוהאםינקטו
השאלהעללענותעוזרתהשותפותשלנדה'האגמזאתיתרה

.ביטוילידיבאזהוכיצדאזוריתהיאהשותפותכמהעד

מיהיאכמהותיתכשאלהשזוהתההשלישיתהשאלה
.מנהיגותאותהשלהמחויבותומההשותפותשלהמנהיגות

בעודאיקסיוםלסדרתובילפוליטיתשמנהיגותמצאנו
הבנו.וואייוםלסדרלרובתובילמקצועיתשמנהיגות

הםאליוהמגזר:השותפיםסוגעלגםמשפיעהשהמנהיגות
מובילשגורםשבעודהבנובנוסף.הענייןבעליומגווןמשתייכים

פעולהשלבאסטרטגיהרבותפעמיםיבחרמהממסדהמגיע
ארגוןשלישימגזרארגוןשלמנהיגותואילולמטהמלמעלה

.הפוכהלרובתהיההפרקטיקהאזרחיתחברה
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.לתכנון ובנייה ללא יכולת המנהלת וחבריה לנקוט בעמדה לכאן או לכאן
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.61-62למודל ראה עמודים . שלה' מערכת ההפעלה'בבניית ' שותפות לקיימות אזורית'ל

.על פי המגבלות המתוארות לעיל. 7

:  מ6/2017-נדלה ב. על סעיפיו השונים1955-ו"חוק איגודי ערים תשט. 8
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.נוספים

http://www.theinstitute.org.il/files/documents/______________________2015.pdf
http://uwsisrael.wixsite.com/movilim/--
http://www.eastnegev.org/


הערות שוליים

84 מנגנונים ועקרונות, מבנה: שותפויות אזוריות בארץ ובעולם

:מ7/2017-נדלה ב, אתר אשכול גליל מזרחי. 33

https://eastgalil.org.il/

:מ7/2017-נדלה ב, אתר אשכול גליל מערבי. 34

https://www.wegalil.org/

:6/2017, הביוספריאתר המרחב . 35

http://www.biosphere.org.il/cgi-webaxy/item?index

.13.03.2017, הביוספריר הצוות ומתאמת המרחב "יו, נשלח על ידי הגר ראובני. 36

:מ7/2017-נדלה ב, מקרה ואדי עארה–ערבי בין רשויות מוניציפאליות -ח מתווה לשיתוף פעולה יהודי"דו. 37

http://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2009/11/municipal_report.pdf

:מ7/2017-נדלה ב, אתר האינטרנט של מנהלת נחל שקמה. 38

http://www.mshikma.co.il/about.asp?p=639

:מ7/2017-נדלה ב. בנושא שותפויות אזוריות באירופהCEMR-ח של ה"דו. 39

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcz6CL8

o_VAhXCKFAKHcd7A_EQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fccre.org%2Fimg%2Fuploads%2Fpiecesjointe%2Ffilena

me%2FCCRE_broch_EN_complete_low.pdf&usg=AFQjCNFEmgoMBaSFZk5HjeFsWXRGZRRg6Q

https://eastgalil.org.il/
https://www.wegalil.org/
http://www.biosphere.org.il/cgi-webaxy/item?index
http://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2009/11/municipal_report.pdf
http://www.mshikma.co.il/about.asp?p=639
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcz6CL8o_VAhXCKFAKHcd7A_EQFgglMAA&url=http://ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CCRE_broch_EN_complete_low.pdf&usg=AFQjCNFEmgoMBaSFZk5HjeFsWXRGZRRg6Q


הערות שוליים

85 מנגנונים ועקרונות, מבנה: שותפויות אזוריות בארץ ובעולם

:ב6/2017-נדלה ב. אתר פורום המים בסקרמנטו. 40
http://www.waterforum.org/

:מ6/2017-נדלה ב. אתר פורום המים סקרמנטו. 41

http://www.waterforum.org/our-team/

:6/2017, ראה אתר עמק הריין. 42

http://www.vision-rheintal.at/aktuelles.html
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:רשימת מרואיינים–1נספח מספר 
הראיוןתאריך תפקידהמרואייןשם

יועצת השותפות לקיימות אזורית  ; שתיל, מנהלת תכנית כלכלה מקומית מקיימתר גילי ברוך"ד
בנושא כלכלה אזורית מקיימת

02/2017

20/02/2017זרקא לשיתופי פעולה מרחביים-סר אל'ממארגנות כנס גדניה ועקנין
22/02/2017משרד הפנים, מנהלת תחום פיתוח כלכלי ואשכולותריס'מריה ג

9/03/2017מתאמת המרחב הביוספריהגר הראובני
14/03/2017מלווה רשויות בתהליך ההפיכה לאשכוליוסף-חגית נעלי
16/03/2017מנהלת תכניות באשכול הארציבהיר-נועה וקס

24/03/2017במכון ואן ליר' משילות משולבת'ממובילות קבוצת ר ליהיא להט"ד
4/04/2017לית אשכול גליל מערבי"מנכיעל רון

5/04/2017גליל מזרחילית אשכול "מנכרבינו-נורית צור
19/04/2017ר מנהלת נחל שקמה"יו, ראש מועצה אזורית שער הנגבאלון שוסטר

סיגל מורן 
אורי פינטו

ר אשכול נגב מערבי"יו, ראש מועצה אזורית בני שמעון
ל אשכול נגב מערבי"מנכ

19/04/2017

11/06/2017ר אשכול גליל מערבי"יו, ראש עיריית מעלות תרשיחאשלמה בוחבוט
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