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ה" ַתח ַהּטֹובָּ פָּ רֹום תִּ דָּ י מִּ  "כִּ
 תקציב המדינה ונגב הפיתוח יום עיון בנושא  

 

 פארק קרסו למדע
 באר שבע

 5151באוקטובר  51
 

 התכנסות 10:51-10:51

 מנהל קרן פרידריך אברט בישראל, ד"ר וורנר פושרה: פתיחהדברי  10:51-10:31

 ראש עיריית באר שבע סגן ומ"מ  ,על-טל אל: דברי ברכה 10:31-10:51

 המחנה הציוניח"כ עמיר פרץ, דובר מרכזי:  10:51-51:11

 מנכ"ל מרכז מאקרו לכלכלה מדינית ,: ד"ר רובי נתנזוןהצגת מחקר 51:11-51:51

 פאנל בנושא תקציב המדינה 51:51-55:11

 רונן הירשלרמנחה: 

 משתתפים: 

 , ראש המועצה האזורית נאות חובבאנדריי אוזן

 מכון הנגב –מנכ"ל שותף של אגי'ק  חי'ר אלבז,

 , יו"ר מרחב הנגב בהסתדרותבביוף מאיר

 שותפה בקבוצת לוצאטו-מנהלתד"ר אסתר לוצאטו, 

 בנק ישראל ראש תחום שוק העבודה ומדיניות הרווחה, חטיבת המחקר, ,קסירניצה ד"ר 

 ש"סיו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט, , יעקב מרגיח"כ דובר:  55:11-55:51

 הפסקה 55:51-55:31

 פאנלים מקבילים:  55:31-53:11

  רכש מקומי כמנוף לפיתוח כלכלי: 5דיון מס' 

  אתגרים בחינוך בדרום: 5דיון מס' 

 בדואיתמנופי צמיחה לפיתוח כלכלי בחברה הערבית : 3דיון מס' 

 חוקרת מדיניות ומארגנת קהילתיתשירלי קרוואני, הצגת מחקר:  53:11-53:51

 הצגת מסקנות מהשולחנות העגולים 53:51-53:51

 כיבוד 53:51-55:11

 
 
 
 



 
 

 
 בשיתוף

  

 

 

 : 5דיון מס' 

  רכש מקומי כמנוף לפיתוח כלכלי

 דרום ושתיל סניף דרוםמרחב -התאחדות התעשיינים בשיתוף

 
 פרויקט כמ"מ, שתיל -ד"ר גילי ברוך מנחה: 

 
 מנכ"ל שיריונית חוסם  אבינעם שקד, .5
  מועצה האזורית שער הנגבמנהל הרכש ב, אלעד פרץ .5
 מוסדות עוגן  –יהב , גדלבסקי פלורין .3
 מרכז כאן יואל רובין, .5
 (לא סופילשכת עורכי הדין ), דניאל יגון .1

 

 :5דיון מס' 

 בחינוך בדרוםאתגרים 

  חינוך לפסגות בשיתוף

 
 איילת תורן, חינוך לפסגות מנחה: 

 
 אלקרינאוי, נשיא מכללת אחווה עליאן' רופפ .5
 יולי תמיר, נשיאת מכללת שנקר ולשעבר שרת החינוך פ'פרו .5
 עמותת 'חינוך לפסגות' מנכ"ליתחנה דורסמן,  .3
 חברה ונוער, מחוז דרום, משרד החינוך מנהל מינהלאלי שטרית,  .5

 

 :3דיון מס' 

 מנופי צמיחה לפיתוח כלכלי בחברה הערבית בדואית

 שתיל סניף דרום בשיתוף

 
 מכון הנגב –באג'יק  מנהלת "אוהל המתנדבים", א אבן באריאואפ מנחה:

 
 , משרד החקלאותמטה היישום להתיישבות ופיתוח כלכלי של הבדואים בנגביריב מן,  .5
ברת הפיתוח ובדיקות התוכנה הראשונה ח ,טופקסייטסנע, מנכ"ל ומייסד -איברהים א .5

 בחברה הערבית בדואית
 יוסי עופר, שותף אינטרלוק פיתוח, לשעבר ראש האגף לתכנון אסטרטגי בעיריית קריית גת .3
 )לא סופי( משרד הכלכלה ,מתאמת המגזר הבדואי מחוז דרום, ראסה-אבו רימא .5

 
 

 
 


