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התכנסות8:45

דברי פתיחה9:15
<    גב׳ תמר קינן, מנכ"לית תחבורה היום ומחר

<    דבר השר, מר בצלאל סמוטריץ', שר התחבורה והבטיחות בדרכים )מוזמן( 09:45

  מושב I  - פריצות דרך בתחום התחבורה הציבורית10:15

<    גב' מיטל להבי, סגנית ראש העיר תל אביב-יפו
הערכות עיריית תל אביב-יפו לתשתיות תואמות לאוטובוסים חשמליים

<    גב' נעה אבירם, מנהלת אגף בכיר תח"צ בפועל  משרד התחבורה
תוכנית ארצית למסופים - מסופים ותחנות קצה כבסיס לקפיצת דרך במתן השירות של 

התחבורה הציבורית
<    מר דוד אוחנה, מנכ"ל חברת גולדן דרגון

אוטובוסים חשמליים הלכה למעשה – מהם הצעדים שיש לנקוט על מנת לייצר קפיצת 
מדרגה לשימוש באוטובוסים חשמליים בישראל

<    מר עומר זוהר, מנכ"ל חברת פנדן, אוטובוסים חשמליים: כבלי-על מול סוללות 
<    מר אורן דרור, מנכ"ל אקסיליון תחבורה חכמה

      בינה מלאכותית )AI( ברמזורים שמורידה זמן נסיעת תח"צ  ב- 40%
<    מר אליאס מטר, רכז תחבורה, החשב הכללי, משרד האוצר

תפקיד החשב הכללי בקידום תחום התחבורה הציבורית בישראל
הפסקה11:30

מושב  II - תחבורה ציבורית ותכנון אורבני11:45

<    ד"ר אורי שרון, עמית ממשק ויועץ מדעי סביבתי למנכ"לית מינהל התכנון
הנחיות מינהל התכנון לתכנון מוטה תחבורה ציבורית ותנועה בת קיימא

<    מר אסף כהנא, ראש אגף תחבורה ציבורית, נתיבי איילון
תוכנית תחבורה ציבורית הוליסטית לשנת 2025 במטרופולין תל אביב; קווים, צירי 

העדפה, מסופים וחניוני לילה
<    מר שי קדם, מנהל אגף בכיר תכנון תחבורתי, משרד התחבורה

המדריך לתחנות רכבת מקושרות
<    גב' אביב שטרן, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

נגישות ממרכזי ערים לתחנות הרכבת- תמונת מצב בישראל
<    מר ערן שכטמן,  מנכ״ל קונקט 

מהרכבת הקלה בירושלים לרכבת הקלה בגוש דן:  אתגרי הפעלת רכבת קלה בישראל
<    ד"ר עמיאל וסל, מנהל תחום מדיניות, משרד הבינוי והשיכון

תוכניות לאומיות לניידות
ארוחת צהריים13:00

* התכנית נתונה לשינויים

יום תחבורה ציבורית 2019
Transport Today & Tomorrow دغلاو مويلا تالصاوم

סינמטק תל אביב | 9:00-14:00  

ניתן גם לשלם ביישומון ביט

where traffic is going

מנחה: גב' נטע הלפרין


