
לכידות חברתית 
וחוסן אזורי

צמיחה כלכלית 
וצמצום פערים

תוצאות

מטרת העל: צמיחה מכלילה היוצרת שיפור מתמיד באיכות החיים לכלל האוכלוסיות

המשגה
אזוריות היא פעולה משותפת אקטיבית הנעשית באופן וולונטרי באזור גיאוגרפי לפי עניין, ומשתנה על פי סדרי 
עדיפויות ותחומי עניין משותפים, תוך שימוש נכון ויעיל בנכסים האזוריים ובהתאמה לצרכים האזוריים הייחודים. 
הפעולה נעשית בתוך 'מערכת אזורית', החוצה גבולות טבעיים ומוניציפאליים, ומעודדת את האינטראקציה והרישות 
בין שלל השחקנים הפועלים באזור )ממשל מרכזי, שלטון מקומי, מגזר שלישי, מגזר עסקי, אקדמיה ותושבים(.

צמיחה אזורית תלויה בעידוד האינטראקציה והרישות בין השחקנים במערכת!

Regional SyStem מערכת אזורית 
רשת יחסי גומלין בין שחקנים מארגונים רב מגזריים, הפועלים במגוון תחומים במרחב האזורי
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פילנטרופיה

תיאוריית שינוי
פיתוח כלכלי חברתי אזורי

המלצות
נדרשת מדיניות ממשלתית תומכת אזוריות

הקמת גופים ממוסדים הפועלים לקידום פעילויות אזוריות עם אחריות וסמכות לתכנון 
ויישום הקצאת תמיכות ממשלתיות לפיתוח אזורי | הסרת חסמים

2017-2018 ות  לאזורי המומחים  פורום  ידי  על  פותח 

אמצעי
תכנון אזורי: תהליך שתוף פעולה אזורי, מבוסס 
נתונים אודות הנכסים והמאפיינים הייחודיים, 

לטובת עיצוב עתיד האזור
תכנון אזורי

 הקמת בסיסי 
מידע אזוריים

הקמת מרכזי ידע 
האמונים על איסוף 

נתונים אזוריים מתחומי 
תוכן מגוונים, ליצירת 
תמונת מצב אזורית.

מסגרות תכנון אזוריות
עידוד מסגרות תכנון 

אזוריות היוצרות סינרגיה 
ותיאום בין המערכות 

באזור, לטובת ייעול 
השירותים הניתנים לכלל 

האוכלוסיות במרחב.

פיתוח כלכלי אזורי

 פיתוח 
"אזורים תחרותיים"

יצירת התמחויות אזוריות 
על ידי איתור תמהיל ענפי 

עם יתרון יחסי, מותאם 
אזור, וכן משיכת השקעות 

הון תוך מיצוי פוטנציאל 
ההון האנושי. 

קידום כלכלה אזורית 
מקיימת

עידוד הקמת מנגנונים 
אזוריים רב-מגזריים 

לקידום כלכלה מקומית 
מקיימת )עידוד עסקים, 

רכש מקומי וכד'(.  

מיצוי משאבים ברמה 
האזורית

עידוד הקמת פלטפורמות 
אזוריות מובנות למיצוי 

משאבים, הכשרות לבעלי 
תפקידים ובניית התמחות 

באיתור ומיצוי משאבים.

פיתוח חברתי אזורי

תיאום ותכלול רצף 
שירותים במגוון תחומי 

החיים
קידום מדיניות לאומית 

לפיתוח חברתי הקובעת 
סל שירותים לתושב, 

הקמת שולחנות עבודה 
אזוריים לתיאום ושיפור 
מגוון השירותים באזור.  

מיסוד פלטפורמות 
מנהיגות אזוריות

עידוד ותמיכה בהקמת 
מסגרות מנהיגות רב-

מגזריות באזורים השונים.

הגברת הרישות 
והלכידות החברתית 

האזורית
עידוד מסגרות אזוריות 

שיפעלו לשיתופי פעולה 
בין קבוצות שונות )בעלי 

עסקים, צעירים וכד'(, 
וכן להגברת השתלבות 

אוכלוסיות מודרות.

תפעל ל...

פיתוח כלכלי חברתי אזורי ◁
איכות ומגוון שירותים ◁
צמצום פערים ◁
חוסן ולכידות חברתית ◁

האזוריות החדשה בישראל

אשכול גליל מזרחי

תפוקות

הגברת 
השתתפות 

וייצוג 
אוכלוסיות

שיפור 
איכות 
ומגוון 

השירותים

שיפור 
באיכות 
ומגוון 

המשרות, 
עלייה 
ברמת 

ההכנסה

הגדלת 
המשאבים 

לאזור 
וחלוקתם 

מחדש

מטרות

מיצוי והרחבת 
פוטנציאל העושר 

האזורי

מימוש יכולות הפרט 
ויכולות הקהילה 

לתמוך בפרט

לאור עקרונות ה...

וולונטאריות ◁
צמיחה מכלילה ◁
ערך מוסף לשותפים ◁
מנהיגות משותפת רב מגזרית ◁
פיתוח בר קיימא ◁


