 5ביוני 16:30—8:00 /
ב' סיוון ה'תשע"ט

כנס ישראל צומחת
תוכנית החומש לתחרותיות
וצמיחה כלכלית בפריפריה

מלון מצודת דוד ,ירושלים

פיתוח אשכולות
תעסוקה תחרותיים
כמנוע צמיחה בפריפריה

חשיפת תוכנית החומש האסטרטגית
לתחרותיות וצמיחה כלכלית עבור אזורי פריפריה
כנס 'ישראל צומחת' יציג לראשונה את תכנית החומש האסטרטגית לפיתוח האשכולות הכלכליים באזורי
הצמיחה בישראל ,אשר גובשה ביוזמת ח"כ ניר ברקת בשיתוף עם פרופ' מייקל פורטר מבית ספר למנהל
עסקים באונ' הרווארד לצד כוח משימה מקומי מיוחד.
התכנית גובשה במטרה לספק מענה לאתגר הדמוגרפי הצפוי להתרחש בישראל ב 30 -השנים הקרובות.
על פי התחזיות ,ישראל בשנתה ה 100 -תכפיל את מספר הנפשות בה ,וזה יעמוד על  ;17,000,000המשך
מגמת ההצטופפות הכלכלית באיזור המרכז עשויה להוביל לקריסה של מדינת ישראל כולה לאזור גוש דן,
בעוד איזורי הפריפריה של ישראל יישארו חלשים.
תכנית החומש "ישראל צומחת" ,עליה שקדו מיטב החוקרים בארץ ובעולם ,עתידה לתת קפיצת מדרגה
כלכלית אדירה לאזורים השונים מצפון ,דרום ויו"ש ולהפוך אותם למרכזי צמיחה אטרקטיביים לעסקים,
משקיעים ותושבים; מהלך אשר יעודד את פיזור האוכלוסייה על כל פני המדינה כולה ,ייצר למעלה ממאה
אלף מקומות תעסוקה ויחולל צמיחה והכנסה באזורים הללו.
פרופ׳ פורטר ,אשר מוביל בעולם את תפיסת התחרותיות ,יגיע במיוחד לנאום בכנס ולהציג את התכנית
שפותחה עבור הפריפריה של ישראל והפיכתה לאיזור צמיחה לאומי .התכנית אותה יזם ברקת ,פותחה
ביחד עם פרופ' פורטר ,צוות מחקר בינ"ל וכוח משימה מיוחד בהובלת מיכל שלם מנהלת המיזם ובשיתוף
עם פורום קהלת.
התכנית זיהתה שלושה איזורי צמיחה עיקריים בהם יש להשקיע על מנת לממש את הפוטנציאל הכלכלי
האדיר הטמון בהם ולהפוך את מגמת הקריסה לתוך גוש דן והמרכז :איזור הגליל והגולן ,הנגב והערבה
ויהודה ושומרון.
בכל אחד מהאזורים נותחו וזוהו האשכולות העסקיים שהשקעה בהם תוביל לצמיחה הגבוהה ביותר:

•

בגליל והגולן:

o
o
o

תיירות ו ( Wellnessטבע ,יין וצפרות)
אגריטק ופוד טק
היי-טק ותעשייה מוטת טכנולוגיה

o
o
o

Desert-tech
היי-טק וסייבר
תיירות (מדבר ,ספורט ,פנאי וים)

o
o

תעשיות קלות מוטות טכנולוגיה
תיירות ארץ התנ"ך

•

•

דרום:

יו"ש:

לאלה מצטרפים אשכולות עסקיים שזוהו ואומצו על ידי המדינה בעיר ירושלים – תיירות-תרבות והייטק-
מדעי החיים ,בעקבות תכנית ברקת וירושלים  ,2020שגם הן הוכנו ידי פרופ' פורטר ,ברקת וצוות חוקרים
מהארץ והעולם .בעשור האחרון התוכנית ייושמה בהצלחה בירושלים בסיוע הממשלה ובשיתוף המגזר
הפרטי והשלישי.

השיטה בה נבנתה התכנית:
•
•
•
•
•
•

אנליזה של אשכולות עסקיים תחרותיים בכל אזור מאיזורי הצמיחה
הטמעת מתודולוגיות התחרותיות שפותחו ע"י פרופ' פורטר וניר ברקת בירושלים
השקת תכנית חומש לפיתוח האשכולות העסקיים
השקעה במנועי צמיחה ע"פ המודל הפורטריני
השקעות בתשתית לצמיחה בהלימה לאשכולות
שינוי רגולטורי במקומות הנדרשים לפיתוח כלכלי

התכנית שתוצג תונח בהמשך על שולחן הממשלה ותכלול הצעות מעשיות ליישום ,תקציב מפורט וחכם לפ-
רוייקטים מיזמים ותמריצים נכונים שיאיצו את מנועי הצמיחה שזוהו במחקר וכן המלצות משלימות להפחתת
חסמים ,תיקון עיוותים שונים וחיזוק איכות החיים באיזורי הצמיחה .
בכנס יוצגו צעדים הכרחיים משלימים לתכנית החומש אשר פותחו בשיתוף עם מיזם ישראל  - 2048עתיד
משותף וכוללים בין השאר קידום ערים שוות באזורי הצמיחה ,תקצוב דיפרנציאלי ,ותכנון מרכזי הצמיחה
בהיבטים הפיזים.
הכנס יהיה כר פורה לדיון בקרב בכירי השירות הציבורי ,בכירים במגזר העסקי וארגונים חברתיים .נדון בעק-
רונות התכנית ,באסטרטגיה למימוש וכן בדרכים ליישומה באמצעות ממשלת ישראל ,תוך שותפות עם גורמים
רלוונטיים בשלטון המקומי ,במגזר הפרטי ובחברה האזרחית.
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8:00
9:00
9:15
9:40
10:10
10:30

התכנסות והרשמה
מנחה :קרן מרציאנו
דברי פתיחה:
פרופ' משה קופל ,יו״ר פורום קהלת
מיכל שלם ,מנכלית מיזם ישראל צומחת
אריה מכלוף דרעי ,שר הפנים ,שר לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל
יואב הורביץ ,מנכ״ל משרד רוה״מ
פרופ' מייקל פורטר ,אונ ' הרווארד ,מינוף היתרונות התחרותיים של אזורי צמיחה בארץ ובעולם
ח"כ ניר ברקת ,יזם התוכנית ,מפריפריה לאזורי צמיחה – חזון  100לישראל
שיח אחד על אחד עם פרופ' פורטר וח"כ ניר ברקת

11:00

חזון  100לישראל ,אתגרים והזדמנויות
פאנל דוברים :מהצפוי לרצוי – הצעדים הבאים
רוני פלמר ,מנכ"ל תנועת אור ,ישראל  2048עתיד משותף
ראול סרוגו ,יו"ר התאחדות בוני הארץ
קרין מאיר רובינשטיין ,מנכ"ל ונשיאה  IATIהאיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות
חגי שלום ,תעשיין ,בעלים של קבוצת הארגז וטיב טעם
ספיר בלוזר ,מנהלת ומייסדת-שותפה של תנועת 'ישראל '2050
שי חג'ג' ,ראש המועצה האזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזוריות בישראל

11:40

הפסקת קפה

12:00

תוכנית החומש ,מנועי צמיחה כלכליים  /שולחנות עגולים 1
גליל וגולן

נגב וערבה

יהודה ושומרון

אילנית מלכיאור ,הממונה על התיירות ,הרשות לפיתוח ירושלים  /מובילת שולחן
איתן בן דוד ,מוביל אשכול מרחב כפרי ואגרוטק ומזכ״ל תנועת המושבים לשעבר
מודי סעד ,ראש מועצת יאנוח ג'ת
משה בר סימטוב ,מנכל משרד הבריאות
חיים אוחיון ,יזם ,בעלים של מלון גליליון
רעיה שטראוס בן דרור ,אשת עסקים ,יזמית חברתית ופילנתרופית
מיכל שלם ,מנכלית מיזם ישראל צומחת  /מובילת שולחן
יאיר טיקטין ,ראש אשכול דזרט-טק וסייבר ,ישראל צומחת ,מנהל מכינת עמיחי
מאיר יצחק הלוי ,ראש עיריית אילת
אדית בר ,מנהלת מנהל פיתוח משרד הפנים
דורית דוידוביץ בנט ,מנכלית ומייסדת החברה לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות
חנה רדו ,יזמית עיסקית-חברתית בפריפריה ,משנה ליו״ר מקאן
עו"ד בנצי ליברמן ,עמית בכיר פורום קהלת /מוביל שולחן
ד"ר ענת רוט ,עמיתת מחקר בפורום קהלת ,מובילת אזור יו"ש
עו"ד עודד רביבי ,ראש מועצת אפרת
ישראל גנץ ,ראש מועצת בנימין
משה רונצקי ,מנהל תיירות בנימין

13:30

ארוחת צהרים

14:30

חזון  100לישראל – בונים מחר  /שולחנות עגולים 2
תכנון ותשתיות

קידום ערים
שוות וקהילות

תקצוב דיפרנציאלי

16:00
16:30

אמנון מרחב ,מנכ"ל התאחדות בוני הארץ  /מוביל שולחן
תמיר עידן ,ראש מועצת שדות נגב
שלמה בן אליהו ,מנכ״ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר
עדיאל שומרון ,ראש רשות מנהל מקרקעי ישראל
דניאלה פז ארז ,מנכ"ל ובעלים חברת יעוץ נדלן פז כלכלה והנדסה
יהודה רווה ,עו"ד ,מייסד ושותף קרן תשתיות ישראל
רוני פלמר ,מנכ"ל תנועת אור וממייסדי יוזמת 'ישראל  2048-עתיד משותף'  /מוביל שולחן
ג'קי לוי ,ראש עיריית בית שאן
טל אוחנה ,ראש עיריית ירוחם
בני דרייפוס ,מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון
מיכל כהן ,מנכלית קרן רש"י
מיכל רייקין ,מנהלת עתודות צפון
ח"כ ניר ברקת ,ראש עיריית ירושלם לשעבר  /מוביל שולחן
בני כשריאל ,ראש עיריית מעלה אדומים
ד"ר מיכאל שראל ,ראש פורום קהלת לכלכלה
מיכל עבאדי בויאנג'ו ,עו"ד ורו"ח ,לשעבר החשבת הכללית באוצר
איתי טמקין ,אוצר ,אגף תקציבים

תובנות להמשך וסיכום (מליאה)
סיום

הפרזנטציות של פרופ' פורטר יתקיימו בשפה
האנגלית וילוו בתרגום סימולטני לעברית ,שאר הדיונים יערכו בעברית.

