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כותרת :ורד ינון :הודעתו של שר הכלכלה ,נפתלי
בנט ,על הרפורמה שתוענק לתושבי
מנחם פרידמן  :אנחנו פותחים בדמוגרפיה והשלכותיה .המגנטיות
של אזור המרכז היא אסון לאומי ,ובחוק ההסדרים נבצע מהלך
מאוד משמעותי לטובת הפריפריה  -כך כאמור הבוקר שר הכלכלה
נפתלי בנט ,בכינוס דירקטורים בתעשיה הקיבוצית .עם הפרטים,
ורד ינון.
ורד ינון  :המגנטיות של אזור המרכז היא אסון לאומי  -כך אמר
הבוקר שר הכלכלה נפתלי בנט ,בכינוס הדירקטורים בתעשיה
הקיבוצית שהתקיים בתל-אביב .בנט הוסיף ,כי במסגרת חוק
ההסדרים ייעשה מהלך מאוד משמעותי לטובת הפריפריה ,שעדיין
לא ניתן להרחיב עליו את הדיבור .בכוונתנו להקצין את פערי
ההטבות לטובת הפריפריה ,וליצור מגנט הפוך שיתרום להגדלת
האחיזה בגליל ובנגב  -אמר  -עם עסקי אויר לא בנו מדינה ולא
בונים מדינה .השר בנט ציין את תרומתם של הקיבוצים להקמת
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המדינה וקביעת גבולותיה .מיסוד הציונות נקבעו הגבולות לפי
התלם האחרון שנחרש על-ידי אנשי ההתיישבות ,אמר .גם כיום כל
קיבוץ הוא מקור לתעסוקה לסביבתו ,ומנוע השתלטות של גורמים
זרים על אדמות המדינה .השר בנט אמר עוד ,שהתעשיה הקיבוצית
מוצאת את האיזון הנכון בין כלכלה חופשית לבין התנהלות הוגנת
מול העובדים והסביבה ,וצריכה לפלס את הדרך בתחום זה עבור
שאר עם-ישראל.
מנחם פרידמן  :לתעשיה הקיבוצית אנחנו נחזור במהלך היומן.
אבל קודם אמרנו ,דמוגרפיה .עימנו עכשיו על קו הטלפון הפרופ'
ארנון סופר ,פרופ' לגאוגרפיה מאוניברסיטת חיפה .שלום לך ,פרופ'
סופר.
פרופ' אמנון סופר  -אוני' חיפה  :שלום רב ,מנחם.
מנחם פרידמן  :כמי שעוקב אחר הנושא הזה שבו אנחנו דני ,אני
חייב לציין שדבריו של השר נפתלי בנט ,נשמעים כאילו יצאו
מגרונך .נראה שאתה מצליח לאחרונה לשכנע בחשיבותה הרבה של
הסוגיה הזאת.
פרופ' ארנון סופר  :א -נגרמו לי ביממה האחרונה שתי סיבות
לנחת .סטנלי פישר אתמול דיבר על דמוגרפיה חרדית ושל ערביי
ישראל ,ואמר לכם  -רבותי ,אם לא נטפל בשתי הקבוצות האלה
ומהר ,אנחנו בבעיה ,כי הדמוגרפיה חוגגת גם שם .ובנט אמר היום
את מה שאני פרסמתי באותה חוברת שהרגיזה רבים  -מדינת
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תל-אביב ,איום על ישראל .הוצאתי את זה ב .2006-האיש הראשון
שהסכים איתי ...וקרא לי לשיחה ולהציג את זה במועצת העיר ,זה
היה ראש עירית תל-אביב ,רון חולדאי ,גם לקחתי אותם לסיור .כי
אני מוטרד ,ואני מוטרד מהעובדה שמרבית אנשי הכלכלה אינם
מבינים שישראל איננה פריז ,או צרפת .עלינו בכל זאת יש איום
אסטרטגי ,כולל המילה הלא יפה מרכז ופריפריה .ואם כל הנוער,
ואני עכשיו מדבר על נתון דמוגרפי ,כל הנוער בגילאים  ,20-45אם
הוא בדרך לתל-אביב והוא משאיר פריפריה בגליל שאיננה יהודית,
וירושלים נבגדה ,והטרגדיה הכי גדולה היום היא בנגב .הנגב ,בוא
נקרא לשם ,לא נעים לך לשמוע ,אבל זו מדינת בדואים שהיא לא
ציונית ,והילדים שלהם אומללים כי שכחנו אותם ,ואין פתרונות .אז
מדינת ישראל היא מדינת תל-אביב ,וככזו היא לא תחיה במזרח
התיכון .אנחנו לא מונטה קרלו .ולכן אני מאחורי בנט ,שיבורך .כל
מילה בסלע.
מנחם פרידמן  :אתה כמו קאטו הזקן ,פרופ' ארנון סופר ,אומר
את הדברים האלו בשער העיר כבר שנים הרבה .אתה מתמודד
עם ההתפתחות של האיום של הבעיה הדמוגרפית ,אתה לא כל-כך
מתמודד עם האופן שבו מתמודדים איתו .השר נפתלי בנט אומר
שההתמודדות ,מבחינתה של הממשלה ,תהיה באמצעות תמריצים
בחוק ההסדרים .האם זה הכלי להתמודד בנושא הדמוגרפי הזה?
פרופ' ארנון סופר  :תראה ,א -אני מבולבל ,כי בנט אמר היום
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שיש לו באמתחתו איזה נוסחאות פלא .אבל אתמול העברתי מכתב
לשר הפנים ,משום ששם באגף התכנון החליטו בדיוק הפוך -
שתמות הפריפריה ,יחי תל-אביב .אז מי צודק פה ,משרד הפנים
או בנט? ואני חושב שהפתרון ,ובוא ניקח את המקרה הקלאסי של
הנגב .עבדו עכשיו כמה שנים על מה שאני קורא להעלות את
צה"ל דרומה .חיל אויר עשה את שלו ,בונים עיר בהדים .אז זה
חייב להיות חזיתי ,זה חייב להיות עם תעסוקה ובמקביל שיכונים,
ובמקביל איכויות חיים ,כי אנחנו לא רק רוצים לגור באיזה שהוא
מקום.
מנחם פרידמן  :אולי גם תחבורה?
פרופ' ארנון סופר  :והדבר הראשון  -תחבורה .ומה שעוד כדאי
להזכיר  -רבותי ,המרחק בין חוף הים לקלקיליה הוא 15
קילומטר ,זו רוחבה של מדינת תל-אביב ,ואיפה בדיוק תיסעו שם
בעוד  5שנים למשל? משרד התחבורה כבר בשנת  1997התריע על
אסון בגוש דן .עכשיו אתה תכניס עוד מליון או שניים לתוך
תל-אביב ,שם בצומת מורשה ,פי-גלילות? מישהו כאן השתגע .איך
אני אומר  -מישהו משחק אמריקה ,אבל הוא במזרח התיכון .הוא
בוילה שבג'ונגל.
מנחם פרידמן  :טוב ,אנחנו כולנו ממש במתח כדי לקרוא את
הסעיפים בחוק ההסדרים שבאמצעותם מתכוונת הממשלה...
פרופ' ארנון סופר  :נאחל לגברדייה של בנט לנצח את הגברדייה
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של אגף התכנון .רק שיצליח.
מנחם פרידמן  :הפרופ' ארנון סופר ,הגאוגרף מאוניברסיטת חיפה,
אני מודה לך מאוד .תודה.
פרופ' ארנון סופר  :תודה רבה.

5036032
עמוד

5

מתוך

5

