
ועידת הגליל ה- 10 - מגדל העמק

יום שלישי ה 13.9.2022 כ"ג באלול, בין השעות 9:00 - 16:00 

מתנ"ס עירוני מגדל העמק 
 

מנחת הוועידה: נטעלי שם טוב, עיתונאית ומגישה בחדשות 12 

 

 8:30

התכנסות ורישום, כיבוד קל 
תערוכת המיטב של הגליל 

 

 9:30

פתיחת הוועידה 

קטע מוזיקלי: מיקה משה 
 

ברכת השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ושר החקלאות ופיתוח
הכפר, עודד פורר 

 

ברכת ראש העיר המארחת ויו"ר הרשות לפיתוח הגליל, אלי ברדה  
 

ראיון "אחד על אחד" עם השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 
 

נשים פורצות דרך בגליל: חנה רדו, יזמית עסקית וחברתית 

 

 10:20-11:20

פאנל:  בפריפריה חיים פחות ומקבלים פחות: כיצד מצמצמים את
פערי הבריאות בין הפריפריה למרכז? 

 

מנחה: קטי דור, ראש דסק בריאות, כאן 11 

 

משתתפים: פרופ` מסעד ברהום (ביה"ח נהריה), פרופ` ציון חגי (הר"י),

פרופ` סלמן זרקא (ביה"ח זיו), ד"ר אייל פורמן, מנהל מחוז צפון מכבי

https://bendaprd.inf.events/event/10th-galilee-conference-2022-09-13-159/register


שירותי בריאות, ד"ר מרדכי דיין מנהל מחוז צפון כללית, ד"ר הגר מזרחי -

ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות 

 

 11:10

פאנל: תוכנית הצפון לאן? – הגיע זמן הגליל ומה השלב הבא? 
 

 Ynet ,מנחה: אטילה שומפלבי

 

משתתפים: מנכ"ל המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל - אילן שוחט,

מנכ"לית משרד ראש הממשלה - נעמה שולץ, מנכ"לית משרד החקלאות -

נעמה קאופמן פס, מנכ"ל משרד התיירות - דני שחר, סגן ראש אגף

תקציבים באוצר - צחי דוד 

 

 12:00

הפסקת קפה 

 

 12:20

קטע מוזיקלי - מיקה משה 
 

ברכת מנכ"ל המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, מר אילן
שוחט 

 

נשים פורצות דרך בגליל: זיינב אבו סוויד, פעילה חברתית בחברה
הבדואית 

 

ברכת ראש העיר עכו ויו"ר מנהלת הרשות לפיתוח הגליל, שמעון
לנקרי 

 

טקס מרכזי צעירים מצטיינים 
 

 12:50

מדינה בפרוטקשן: איך עוצרים את הפשיעה בגליל?  
ניצב בדימוס זוהר דביר, לשעבר סגן המפכ"ל, ממ"ז צפון ומפקד הימ"מ.

עמית מחקר במכון למדיניות נגד טרור באונ` רייכמן. 

 

פאנל:  

 ̀ מנחה: יאיר קראוס, עיתונאי `מקור ראשון

משתתפים: מנכ"ל המשרד לביטחון פנים - תומר לוטן, מייסד ומנכ"ל

"השומר החדש" - יואל זילברמן, ראש מועצה אזורית גליל תחתון - ניצן

פלג, ראש מחלק סיכול פשיעה, האגף לסיכול פשיעה (סי"ף) משטרת

ישראל - נצ"מ יגאל עזרא, עיתונאי ישראל היום - ג`לאל בנא 



 

 13:30

נעילת הוועידה 

 

 13:40

ארוחת צהרים 
"הייד פארק" צעירים - במת צעירים פתוחה - צעירים מדברים גליל 

 

* יתכנו שינויים 

* ההשתתפות בוועידה מותנית בהרשמה מראש. 

 

 

נתראה בוועידת הגליל ה – 10 
 

הרשמה לועידת הגליל - לחצו כאן

הרשמה לנציגי הייד פארק - לחצו כאן
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