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השר בן אליעזר בפאנל של מכון ראות בכנס שדרות:

"יש לי תחושה שמשהו קורה בשטח…
צריך לשבת יחד כדי לקדם את הרעיונות
המבריקים המוצעים בדו"ח של ראּות".
גידי גרינשטיין ,מנכ"ל מכון ראות ,פתח את הדיון בכנס שדרות על שכלול
האסטרטגיה לפיתוח אזורי הפריפריה .בדיון השתתפו שר התמ"ת ,מנכ"ל משרד
ראש הממשלה ומנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל.
גידי גרינשטיין ,מייסד ומנכ"ל מכון ראּות ,פתח היום  02.00.02את הדיון בכנס שדרות
בנושא קפיצת המדרגה בפריפריה .בפאנל השתתפו בנימין (פואד) בן אליעזר – שר
התמ"ת; אייל גבאי – מנכ"ל משרד רוה"מ; אורנה הוזמן-בכור – מנכ"לית המשרד
לפיתוח הנגב והגליל; עו"ד אריק מויאל – מנכ"ל תאגיד אשכול גליל מערבי; פרופ' שלמה
חסון – האוניברסיטה העברית; ועו"ד אבי פלדמן – מנהל המטה לפיתוח הנגב והגליל
במשרד התמ"ת.
גרינשטיין הציע " :נדרש שכלול של האסטרטגיה לפיתוח אזורי הפריפריה בישראל ,תוך
שיתוף פעולה בין הממשלה לחברה האזרחית והמגזר הפרטי" .גרינשטיין הוסיף כי "יש
לזהות את הנכסים הייחודיים של כל אזור ולהפכם למנוע צמיחה שמתחרה בשוק
הגלובלי .זה הרעיון המרכזי בדו"ח שפרסמנו יחד עם שותפות  0222של הסוכנות היהודית
ואלכא ג'וינט".
פרופ' שלמה חסון מהאוניברסיטה העברית הוסיף כי" :הקונספט של מכון ראות מאוד
מבטיח .הוא מבוסס על שילוב בין צמיחה כלכלית והכלה – כדי שכל הקבוצות ייהנו
מצמיחה כלכלית .הקונספט הזה שוחה נגד הזרם .בישראל היום קורה ההפך  -הצמיחה
מרוכזת בגוש דן ,אין הכלה והפערים הולכים וגדלים .ההתחלות שדיברו עליהן כאן
עלולות להישאר בועתיות וחשוב שהן יחלחלו לכלל האוכלוסייה .אסור להסתפק במדינת
בועה בת"א ,צריך להביא את יתרונות הגלובליזציה לפריפריה".
לאחריו ,אמר השר בנימין בן אליעזר" :לא חסר תקציב .הבעיה היא בארגון .דרושה
תפיסה הוליסטית ,צריך סנכרון .שכולם יעזבו את הכבוד ויעבדו יחד למיקסום היכולות.
הייתי רוצה לראות את מכון ראּות עם הממשלה והרשויות יושבים יחד " .מכון ראּות כבר
קיים שלוש פגישות עם השר בנושא.
שאר המשתתפים בדיון הביעו אף הם את דעתם לגבי הדו"ח בנושא קפיצת המדרגה של
הפריפריה :אייל גבאי ,מנכ"ל משרד רוה"מ" :הממשלה צריכה לשים כסף גדול על
תשתיות .זה מה שיביא את היזמים שיבדקו מה היתרונות היחסיים של האזור" .אורנה
הוזמן-בכור ,מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל" :קפיצת הדרגה האזורית מתחילה
מהצעירים באזור" .ח"כ שי חרמש" :פריפריה היא מעשה ידי אדם ,היא לא גזירה
משמים .אסור להפוך את הפריפריה לארץ גזירה אלא לארץ בחירה ".עו"ד אריק מויאל –
מנכ"ל תאגיד אשכול גליל מערבי " :מטרת האשכול לבצע פרויקטים שצומחים בשטח.

ליצור מערכת שתקשר בין הרשויות המקומיות למטה והממשלה למעלה ".אבי פלדמן –
מנהל המטה לפיתוח הנגב והגליל במשרד התמ"ת" :צריך לראות בדו"ח של מכון ראות
הזמנה לקדם את המהלך בממשלה".
לפרטים נוספים ולתיאום ראיון ,ניתן ליצור קשר עם גל רינת בטלפון  050-9519499או
במייל  .gahl@reut-institute.orgלדו"ח המלא 'חזון ישראל  – 01קפיצת מדרגה של
הפריפריה' לחצו כאן.

