
התכנסות

התכנסות + קצרצרים08:00

תחבורה בישראל - חזון ומגמות

תחבורה חכמה כאן ועכשיו09:00
Future Mobility IL מר אורי יוגב, מייסד ויו"ר

נגישות תחבורתית ורמת החיים
 פרופ' צבי אקשטיין 

דיקן בית ספר טיומקין לכלכלה וראש מכון אהרן 
למדיניות כלכלית, המרכז הבינתחומי הרצליה

פתרונות לפתיחת
עורקי התחבורה בישראל

אודיטוריום פורטר באוניברסיטת תל אביב
רחוב ג'ורג' וייז,
מול שער 14 של האוניברסיטה
)מחוץ לקמפוס(

יום ב׳ 10.12.188:00-15:00

האם נדרש ניהול ביקושים בתחבורה

בדרך מ-A ל-B יש )לפחות( שלוש תחנות09:20
מר עידן אורמן, שותף, מוביל הייעוץ האסטרטגי למגזר הציבורי

 Deloitte ,וממנהלי פרקטיקת ערים חכמות ותחבורה חכמה

מושב
מנחה: הגב' מרב דוד, לוביסטית ציבורית, לובי 99

   מר ניסים פרץ, מנכ"ל חברת נתיבי ישראל
    מר שחר איילון, מנכ"ל רכבת ישראל

   גב' עדי חכמון, סגנית ראש אגף התקציבים במשרד האוצר
   ד"ר ענת בונשטיין, ראש התכנית הלאומית לתחליפי דלקים

   ותחבורה חכמה במשרד רה"מ
   פרופ' יורם שיפטן, הפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון

Tech Pitch
11:00

11:10

פתרון מיידי לשליטה ובקרה על הפקקים והגודש בדרכים 
Mobi מר דב גנאור, מנכ"ל ושותף מייסד

הפסקה

Tech Pitch
הכביש החכם - עתיד התחבורה הציבורית 11:40

Electreon wireless מר אורן עזר, מייסד ומנכ"ל

אקוסיסטם - חדשנות תחבורתית

לתחבורה חכמה דרך רגולציה חכמה11:50
Start-Up Nation Central פרופ' יוג'ין קנדל, מנכ"ל

פרופ' למימון באוניברסיטה העברית

פתרונות וטכנולוגיות לחילוץ הפקק

מושב12:00
Labs/02 מנחה: הגב' סתו ארז, שותפה

   אליצח דמבינסקי, סמנכ"ל מטה ואסטרטגיה - נתיבי איילון
Moovit מר יובב מידד, סמנכ״ל שיווק וצמיחה   

   מר רועי אלבז, מנכ"ל פנגו
   מר גיא שר, מנהל פיתוח עסקי - Via ישראל

   מר ניצן יוצר, יוזם התכנית "נעים לירוק"
Future Mobility IL גב' מיכל גלברט, מנכ"לית   

תחבורה חכמה כאן ועכשיו - סיכום

14:10Future Mobility IL מר אורי יוגב, מייסד ויו"ר

ארוחת צהריים

כלכלה התנהגותית בשירות התחבורה

שינוי התנהגותי להפחתת הגודש בכבישים 10:15
דן אריאלי, פרופ' לפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית,

Kayma ממייסדי חברת

דרכי הגעה בתחבורה הציבורית:
רכבת ישראל - תחנת תל אביב - אוניברסיטה

לתכנון מסלול ברכבת לחץ כאן

פתרונות רגולציה לחילוץ הפקק

רכבים בעולם המס12:50
מר ערן יעקב, מנהל רשות המיסים בישראל

שיחה אישית עם שאול מרידור
מנחה: גב' מירב ארלוזורוב, פרשנית בכירה, דה מרקר

מר שאול מרידור, הממונה על התקציבים במשרד האוצר

מושב
   מר מנחם לייבה, מנכ"ל עיריית תל אביב יפו

   פרופ׳ מישל סטרבצ'ינסקי, ראש חטיבת המחקר בבנק ישראל
   עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין

   עו״ד אלון גלרט, שותף, מיתר ליקוורניק גבע לשם טל 
   עו"ד טלי ירון אלדר, שותפה במשרד עו"ד, ירון-אלדר, פלר,

    שוורץ ושות', נציבת מס הכנסה לשעבר
   ד"ר אשר מאיר, ראש המחלקה הכלכלית בפורום קהלת

קוי אוטובוס 22/521 - מדרך נמיר/ז'בוטינסקי ת"א לחניון גני יהושוע
קווי אוטובוס 222/270/271/274 - ממסוף 2000 בדרך נמיר ת"א

לפקולטה להנדסה/ קלאוזנר
לתכנון מסלול באוטובוס לחץ כאן

https://www.rail.co.il
https://moovit.com

