תחבורה היום ומחר

כנס יום תחבורה ציבורית 2014
יום ה׳ 18.9.2014

סינמטק תל אביב | 14:00-9:00
 8:45התכנסות
 9:15דברי פתיחה  -מנחה :מר דניאל שמילThe Marker ,
> פרופ’ דוד מהלאל – יו”ר תחבורה היום ומחר
> ח”כ שלי יחימוביץ’  -לשעבר יו”ר מפלגת העבודה
> ח”כ תמר זנדברג – יו”ר משותף של השדולה לתחבורה בת-קיימא
> ח”כ דב חנין – יו”ר משותף של השדולה הסביבתית – חברתית
> ח”כ ניצן הורוביץ – יו”ר משותף של השדולה הסביבתית – חברתית
> גב’ מיטל להבי – סגנית ראש עיריית תל אביב יפו הממונה על התחבורה ,בינוי ותשתיות
> גב’ רחל עזריה  -סגנית ראש עיריית ירושלים

 10:00מושב  – Iהאתגרים העומדים בפני הרשות החדשה לתחבורה ציבורית
מנחה :גב׳ מיטל להבי ,סגנית ראש עיריית תל-אביב יפו הממונה על התחבורה ,בינוי ותשתיות
> מר מאיר חן – ראש הרשות לתחבורה ציבורית
הקמת הרשות ואתגריה לשנים הקרובות
> מר אופיר כהן – תחבורה היום ומחר
הצגת סקר רמת שירות בתחבורה הציבורית
> מר יוסי דסקל – מנכ”ל בומברדייה ישראל
השקעה בתשתיות תחבורה ציבורית בישראל
> מר שרון גילת HeadWays -
ניהול אמינות השירות  -הצגת תוצאות הטמעה במטרונית
 11:15הפסקה

 11:30מושב  – IIבעלי עניין בשיפור התחבורה הציבורית

לפרטים נוספים:
תחבורה היום ומחר
טל׳03-5660823 :
052-5118426

transport@transportation.org.il

מנחה :מר מוסי רז ,תחבורה היום ומחר
> גב’ מירב כהן – מנכ”ל ארגון אמון הציבור
תלונות ובקרה בתחבורה הציבורית
> מר דרור גנון  -מנהל אגף בכיר תכנון ,רישוי ותפעול תח”צ ,הרשות הארצית
לתחבורה ציבורית
סוגיות בהן חלה קפיצת מדרגה בשנים האחרונות
> מר אריק רז – מנכ”ל מגדל-אור
הנגשת תחבורה ציבורית ללקויי ראייה
> מר וג’די ביאדסי  -הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי ,הדרוזי והצ’רקסי
בעיות ואתגרים בתחבורה הציבורית במגזר הערבי
> מר אשר דולב  -רכז תחבורה ציבורית ,אגף התקציבים במשרד האוצר
מגמות בתקציבי התחבורה הציבורית
הענקת תעודות לנהגים מצטיינים מחברות התחבורה הציבורית
 13:15ארוחת צהריים

ההרשמה באתר www.transportation.org.il
* התכנית נתונה לשינויים

קרן סמואל סבה

