תחבורה היום ומחר
 Transport Today & Tommorowمواصالت اليوم والغد

סמינר מהנדסי ערים 2013
6-7.3.2013
ארגון תחבורה היום ומחר שמח להזמינך לסמינר מהנדסי ערים שיעסוק השנה בקידום
התכניות שהוגשו במכרז ״עיר מודל לתחבורה בת קיימא״ של משרד התחבורה והאוצר.
בהשתתפות עוזי יצחקי ,מנכ״ל משרד התחבורה ונציגים בכירים מהמשרד :דרור גנון,
טופז פלד שטיינברג ,אילנה טלר ,עירית שפרבר ודלית רגב.

תוכנית
יום ד’ - 8:45-14:00 ,6.3.2013 ,סיור באשדוד ,העיר הזוכה בתחרות “עיר מודל לתחבורה בת קיימא”
יום ה’ - 9:00-15:30 ,7.3.2013 ,סמינר מקצועי בתל אביב
דמי ההרשמה  .₪150ההרשמה באמצעות כרטיס אשראי באתר תחבורה היום ומחר ,או
במשלוח טופס התחייבות לתשלום ביום הכנס.

לפרטים נוספים transport@transportation.org.il :או בטל׳ 03-5660823
www.transportation.org.il
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תכנית
יום ד׳  6/3/2013 -סיור באשדוד ,העיר הזוכה בתחרות ״עיר מודל לתחבורה בת קיימא״
> 8:46

התכנסות בתחנת הרכבת אשדוד עד הלום*

> 9:00

דברי פתיחה :תמר קינן ,מנכ״ל תחבורה היום ומחר
שלמה נער ,מהנדס העיר אשדוד
חני כספי כהן ,ועד מנהל ,תחבורה היום ומחר
תחנת הרכבת :אתגרים והזדמנויות
סיור בצירי ה BRT-המתוכננים :במסגרת הסיור יוצגו צירי התנועה הקיימים בהם מתוכננים צירי ה BRT-יוצג המצב הקיים
היום האתגרים הקיימים לפתחנו בתכנונם העתידי .
רחוב רוגוזין :שיפור מרחב הולכי הרגל ברחוב רוגוזין
סיור לאורך טיילת החוף :תוצג טיילת החוף המשמשת כחיבור העיר לים ולמקומות הבילוי ,התרבות והנופש.
מנחי הסיור:
מרק רנדר – חב׳ אמאב ,מטי פרימק – חברת אביב ,איל דוידוביץ – מנהל אגף תשתיות ,פיתוח ובנייה ציבורית ,עיריית אשדוד

 > 12:30ארוחת צהרים
 > 13:30הסעה לתחנת הרכבת
* הרכבת מתחנת ת״א סבידור-מרכז (ארלוזורוב) לתחנת אשדוד עד – הלום תצא בשעה .08:00

יום ה׳  7/3/2013 -סמינר מקצועי למהנדסי ערים ,משכנות רות דניאל ,שד׳ ירושלים  ,47יפו*
 > 9:00התכנסות וכיבוד קל
 > 9:30דברי פתיחה :תמר קינן ,מנכ״ל תחבורה היום ומחר ,ח״כ תמר זנדברג
> 9:45
> 10:00
> 11:20
> 11:30
> 13:00
> 14:00
> 14:45
> 15:30
> 16:00

מבוא  -הצגת התחרות ומרכיביה :דלית רגב ,משרד התחבורה
שולחן עגול – סבב ראשון ,בהשתתפות נציגי משרד התחבורה
הפסקת קפה וכיבוד
שולחן עגול – סבב שני ,בהשתתפות נציגי משרד התחבורה
ארוחת צהרים
דבר מנכ״ל משרד התחבורה עוזי יצחקי
שיחה עם מנכ״לי חברות התחבורה הציבורית :ציון פת ,מנכ״ל קווים ,אילן קרני ,מנכ״ל מטרופולין
סיכום הסמינר ומשובים
סיום

* דרכי הגעה :קווי ״דן״ 41 -מתחנת רכבת ההגנה ,קו  10ו 18-מתחנת הרכבת סבידור-מרכז (ארלוזורוב)
התכנית נתונה לשינויים

