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התכנסות והרשמה   08:00

דברי פתיחה | מנחת הכנס  09:00
דנה ויס, עיתונאית ופרשנית מדינית   

עו"ד תמי פירון, שותפה, ראש מחלקת תשתיות, מימון פרויקטים ונדל"ן,   09:05 
מ. פירון ושות'

שר התחבורה, ח"כ בצלאל סמוטריץ'  09:15

האתגרים בדרך לפיתוח תשתיות מתקדמות בערים   09:25
מנחה: דנה ויס               

חיים ביבס, ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי   
ד"ר גלית שאול, ראשת המועצה האזורית, עמק חפר  

עו"ד מודר יונס, יו"ר מ.מ. ערערה ויו"ר הועד הארצי לרשויות הערביות   
רז קינסטליך, ראש עיריית ראשון לציון     

זאב בילסקי, ראש מטה הדיור הלאומי ויו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות  

קרן טרנר אייל, מנכ"לית משרד התחבורה והבטיחות בדרכים          10:05 
ושאול מרידור, הממונה על התקציבים, משרד האוצר    

בשיחה עם דנה ויס   

Mobility in Motion       10:25
  Vincent Prou, Managing Director Middle-East ALSTOM  

Driving into an electrified future  10:35
Desiro HC Israel – The future of the Israeli rail transport  

Daniel Erb, Program Director Desiro HC Israel   
Siemens Mobility GmbH  

איך מקדמים את הפרויקטים שאמורים להוציא את ישראל מהפקק?  10:45
מנחה: מתן חודורוב, הפרשן הכלכלי חדשות עשר  

ניסים פרץ, מנכ"ל חברת נתיבי ישראל   
איתמר בן מאיר, מנכ"ל נתיבי  איילון  

מיכאל )מיכה( מייקסנר, מנכ"ל רכבת ישראל   
צחי גולן, מנכ"ל סימנס מוביליטי ישראל  

ערן כהן, מנכ"ל בומברדייר  
הילה  חדד חמלניק, סמנכ"לית וראש מינהלת פרויקטים ותשתיות   

תחבורה חכמה, משרד התחבורה
תמיר כהן, רכז תשתיות 2030, אגף תקציבים, משרד האוצר  

11:30     הפסקה

פיתוח תשתיות כמנוף לשיפור פריון העבודה בישראל    12:15
ד"ר איל ארגוב, ראש תחום מקרו ופעילות המשק חטיבת המחקר –    

בנק ישראל

12:25     מימון פרוייקטי תשתיות בעולם – מניסיונה של חברת ביטוח בינלאומית
חגית ציטיאט-לוין, מנכ"לית בססח  

  12:35    תשתיות או לא להיות – שיתוף הפעולה ההכרחי בין יזמים, ממנים 
                ורגולטורים 

יעל כפיר מזר, ראש המערך העסקי, בנק לאומי  

ערוצי מימון חדשים לתשתיות – הזדמנות או סיכון?   12:45
מנחה: מתן חודורוב   

איציק מרמלשטיין, מנהל יחידת תשתיות ופרויקטי PPP, אגף החשב   
הכללי, משרד האוצר      

נעמה גורודנצ'יק, ראש סקטור תחבורה ותשתיות, בנק לאומי   
נבות בר, מנכ"ל ושותף קרן קיסטון   

גבי לוי, מנכ"ל אשטרום זכיינות  
עו"ד תימור פסו, שותף, מחלקת תשתיות, מימון פרויקטים ונדל"ן,    

מ. פירון ושות'
איציק טאוויל, מנהל אגף אשראי ואגף השקעות בנדל"ן,    

הראל חברה לביטוח            

ָמצאו את הצפון – צפון הארץ כדוגמא ליישום פתרונות משולבים ליציאה   13:30
מהפקקים 

דן שנבך, מנכ"ל חוצה ישראל   

מה יגרום לנהג הישראלי לעבור לתחבורה ציבורית?  13:40
מנחה: תמר קינן, מנהלת "תחבורה היום ומחר"   

אורי אפלבום, סמנכ"ל פרויקטים וטכנולוגיות ברשת הארצית לתח"צ  
גלעד ריקלין, סמנכ"ל כספים אגד  

רו"ח עודד גולדשטיין, ראש תחום חשבונאות וכספים, בקבוצת דן         
מיטל להבי, סגנית ראש עיריית תל אביב-יפו  ומחזיקת תיק התחבורה  

אורי יוגב, יו"ר פיוצ'ר מוביליטי  
יניב ריבלין, מנכ"ל BIRD ישראל                                                 

מטעינים את הדרך - הכביש החשמלי החכם   14:20
אורן עזר, מנכ"ל ושותף מייסד חברת אלקטריאון  

בינה מלאכותית שמפחיתה פקקים ומאיצה תחבורה ציבורית    14:30
אורן דרור, מנכ"ל אקסיליון תחבורה חכמה                                    

סיום וארוחת צהריים  14:40 
*התוכנית כפופה לשינויים


