
הרשמה8:30-9:00

ברכות:9:00-9:20
פרופ’ שלום הקרט, מנהל מדעי, קרן רן נאור

מר שמואל אבואב, מנכ”ל אור ירוק
גב’ תמר קינן, מנכ”ל תחבורה היום ומחר

השר גלעד ארדן, השר להגנת הסביבה

מהו רחוב עירוני מוצלח?
תכנון הרחוב בהתאם להנחיות החדשות לתכנון להולכי הרגל בישראל9:20-9:40

אדר’ דורון צפריר, משרד פרחי-צפריר אדריכלים 

בטיחות ופונקציונליות של רחובות מסחריים ראשיים בישראל: 3 מקרי מבחן9:40-10:00
פרופ’ משה מרגלית, ראש מכון תל אביב ללימוד ומחקר אדריכלות 

וסביבה,  אונ’ תל אביב, 

מהו רחוב עירוני מוצלח?10:00-10:30
ד״ר דניאל סאוטר, Urban Mobility Research, שווייץ 

שאלות ותשובות10:30-10:40

הפסקת קפה10:40-11:10

היבטים שונים של פעילויות הולכי רגל
הליכה במרחב העירוני: האם עיר הולכי הרגל תשרוד?11:10-11:40

פרופ’ קימו לפינטי, המחלקה לארכיטקטורה אונ׳ אלטו, פינלנד 

 הבטים פסיכולוגיים של הפגעות הולכי רגל ילדים וקשישים 11:40-12:00
גב’ לימור הנדל, מרכז רן נאור, הטכניון, חיפה 

ההשפעה של תחבורה ממונעת על הולכי הרגל12:00-12:20
פרופ’ דוד מהלאל, יו”ר תחבורה היום ומחר 

שאלות ותשובות12:20-12:30

ארוחת צהרים12:30-13:30

שימושים מעורבים/רחובות מעורבים
13:30-14:00COST Project  358 :צרכי האיכות של הולכי הרגל

מר רוב מטהורסט, משרד התחבורה ההוולנדי  

מה יוצר רחוב בטוח עם עירוב שימושי קרקע?14:00-14:20
פרופ’ דורון בלשה וד”ר ויקטוריה גיטלמן, מרכז רן נאור לחקר הבטיחות בדרכים,  

הטכניון, חיפה

החסמים ליישום אזורי מיתון תנועה בישראל14:20-14:40
ד”ר יודן רופא, המחלקה לאדם במדבר, אוניברסיטת בן-גוריון 

 פאנל חותם בהנחיית פרופ׳ שלום הקרט. משתתפים: מר רוב מטהורסט, 14:40-15:30
ד”ר דניאל סאוטר, פרופ’ קימו לפינטי, ד”ר יודן רופא, או אדר’ דורון צפריר

סיור רגלי מודרך בשכונת נווה צדק ההיסטורית16:00-17:30
גב’ מיקה מורן, תחבורה היום ומחר, הטכניון, חיפה; מר יואב לרמן, תחבורה היום 
ומחר, אוניברסיטת תל-אביב; גב’ עדנה בוקשטיין, מכון וינגייט, החברה למתנ״סים

תוכנית הכנס

ועדה מארגנת: פרופ׳ שלום הקרט, גב׳ תמר קינן, אדריכלית גלית ירושלמי, גב׳ עפרה ביגר

העתיד הולך ברגל
בהשתתפות השר להגנת הסביבה מר גלעד  ארדן

יום ד׳ 21.4.2010, בשעה 08:30  | במרכז סוזן דלל, אולם ירושלמי

קרן רן נאור לקידום מחקר בטיחות בדרכים, ׳תחבורה היום ומחר׳ והמשרד להגנת 
הסביבה מזמינים לכנס הבינלאומי הראשון בישראל בנושא ׳הליכה ברגל׳ 

 לפרטים ולהרשמה: 
www.walk.org.il טל: 03-7605002
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