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התכנסות, רישום וכיבוד - ביה"ס לניהול, רחבת כניסה  09:20 – 09:50
פתיחת הכנס:  10:00 – 10:50

מנחה: ד"ר גבי זהר  
להקת המכללה   

ברכת נשיא המדינה, מר יצחק )בוז'י( הרצוג  
ברכות:  

מר יוסי סגל, יו"ר הוועד המנהל, המכללה האקדמית גליל מערבי   
פרופ' נסים בן דוד, נשיא המכללה האקדמית גליל מערבי   

מר לנקרי שמעון, ראש עיריית עכו, מארח  
מר גדעון סער, שר המשפטים  

פאנל ראשון: מצבו של הגליל לעומת מחוזות אחרים   11:00 – 12:05
מנחה: פרופ' גיל כהן, ראש החוג לניהול וחבר במכון לחקר הגליל, המכללה   

האקדמית גליל מערבי 
ח"כ ולדימיר בליאק, מפלגת יש עתיד, מרכז הקואליציה בוועדת הכספים  

מתדיינים:   
מר משה דוידוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר  

מר גבי נעמן, ראש המועצה המקומית שלומי  
ח"כ גילה גמליאל, מפלגת הליכוד  

מר פואד עווד, ראש המועצה המקומית מזרעה  

אתנחתא מוזיקלית: להקת המכללה

הפסקת קפה, רחבת גלריה, ביה"ס לניהול   12:10 - 12:30

פאנל שני: מיגור העבריינות ביישוב הערבי  12:45 – 13:50
מר עומר בר לב, השר לביטחון פנים   

מנחה: פרופ' מוחמד סואעד, החוג הרב תחומי וראש המכון לחקר החברה   
הערבית בישראל, המכללה האקדמית גליל מערבי 

מתדיינים:  
ד"ר סמיר סובחי מחאמיד, ראש עיריית אום אל פאחם   

מר יונה יהב, לשעבר ראש עיריית חיפה   
ניצב אלון אסור, לשעבר ממ"ז צפון וסמפכ"ל משטרת ישראל   

מחמוד נאסר, רכז המאבק באלימות ופשיעה בחברה הערבית בוועד הארצי   
לראשי הרשויות הערביות 

ח"כ עמיחי שיקלי   

אתנחתא מוזיקלית: להקת המכללה 

"לתת את הנשמה ואת הלב" - מילים משירו של זמר הנשמה - בועז שרעבי  

זה מה שתושבי הגליל נותנים למען הגליל וזה המוטו של הכנס!  

בגליל חיים במשותף  יהודים, מוסלמים, דרוזים, נוצרים וצ'רקסיים, ומתגוררים בו כמיליון וחצי   
אנשים ובהם כחמישים וארבעה  אחוזים מערביי ישראל כשהיתר הם יהודים. מלבד חשיבותו 

יוצאת הדופן מבחינת השפעתו על היכולת לייצר יחסים טובים בין יהודים לערבים מהווה 
הגליל מקור פוטנציאלי חשוב להגברת הצמיחה הכלכלית של המשק הישראלי.

למרות זאת הפיתוח בגליל מפגר אחרי ההתקדמות והפיתוח ביתר אזורי הארץ, זאת לנוכח   
העובדה שממשלות ישראל לא הוציאו לפועל את החלטותיהם באשר לקידום ופיתוח הגליל 

ולא מומשו התקציבים שהוכרזו בהחלטות הממשלה. 
 

המכללה האקדמית גליל מערבי החליטה לערוך את הכנס "לקידום ופיתוח הגליל" מתוך כוונה   
להציג את מצבו של הגליל בהשוואה ליתר חבלי הארץ ולהציע קווים מנחים לפיתוח עתידי 

של הגליל. בכנס ישתתפו שרים, חברי כנסת, ראשי רשויות ואנשי אקדמיה, כמו כן יוצג מחקר 
מעמיק שנעשה במכוני המחקר של המכללה על מצב הגליל בהשוואה ליתר אזורי הארץ.  

בכנס יערכו דיונים בהשתתפות אנשי אקדמיה ואנשים ציבור שמטרתם לגבש המלצות בנוגע 
לפיתוח הגליל. בין היתר יתקיים דיון על המוקדים המרכזיים שיכולים להפוך את הגליל למנוע 

צמיחה כלכלי חשוב.

הדיונים יתמקדו בין היתר בנושאים הבאים:

הקמת אוניברסיטה במכללה האקדמית גליל המערבי בעיר עכו.   .1
הקמת בורסה לניירות ערך בעיר עכו.    .2

הקמת מרכזים פיננסיים של בנקים בצפון.    .3
בהעברה והקמה של מוסדות שלטון וסמלי שלטון לצפון.    .4

בפעולות הנדרשות לחיזוק המשילות בצפון.    .5
במרכיבים הנדרשים כדי להפוך את הרצף העירוני שלאורך קו החוף הצפוני לעיר תוססת         .6

המתחרה במרכזים האורבניים הגדולים בישראל.      

פאנל שלישי: פיתוח הגליל 2032  14:00 – 15:05
מר זאב אלקין, שר הבינוי והשיכון ושר ירושלים ומורשת   

  מנחה: לי-את כהן, מנכ"לית אשכול גליל מערבי
מתדיינים:  

פרופ' נסים בן דוד, נשיא המכללה האקדמית גליל מערבי  
מר אילן שוחט, מנכ"ל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל    

ניצב שמעון לביא, מפקד מחוז צפון, משטרת ישראל   
ח"כ דודי אמסלם, מפלגת הליכוד  

אתנחתא מוזיקלית: להקת המכללה

סיום ותודות - חכ"ל שלמה בוחבוט, לשעבר ראש עיריית מעלות-  15:15 – 15:30 
תרשיחא וחבר המכון לחקר החברה הערבית, המכללה האקדמית 

גליל מערבי

ארוחת צהריים, אולם כנסים   15:30

סיום הכנס   16:00

הכנס לקידום 
ופיתוח הגליל

הכנס ללא עלות, אך מחייב הרשמה מראש

להרשמה לכנס לחצו כאן<<

יום שלישי, 21.6.22, כ"ב בסיוון, תשפ"ב 
במכללה האקדמית גליל מערבי,

בניין ביה"ס לניהול, אודיטוריום שמש, 704

פרופ' נסים בן דוד,
נשיא המכללה האקדמית גליל מערבי

מאחלים כנס מוצלח,

חכ"ל שלמה בוחבוט
לשעבר ראש עירית מעלות תרשיחא

*ייתכנו שינויים בתכנית הכנסיו"ר ועדת הכנס

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKG4u3UK05wnu6ZwmEACWoWNV7LAJMkkWGdcaJEgIpPgvGuw/viewform



