יום עיון לרשויות מקומיות בנושא:

תחבורה חכמה
ותחליפי דלקים
מטרת יום העיון:
עידוד רשויות מקומיות לגשת לקולות קוראים וכלי
תמיכה ממשלתיים.
להקנות ידע מקצועי בהנעות חלופיות ותחבורה חכמה:
ניידות כשירות ,מיקרו-מוביליטי ,רכב חשמלי.
קיום שיח וחידוד תובנות בין הממשל המרכזי למקומי.

 1אוגוסט 2019
בניין פורטר
אוניברסיטת תל אביב
להרשמה
לשאלות

anaa@pmo.gov.il | 03-7779103 :

יום עיון לרשויות מקומיות בנושא
תחבורה חכמה ותחליפי דלקים

 1לאוגוסט  ,2019בניין פורטר ,אוניברסיטת תל אביב

התכנסות

09:00 – 09:30

ד"ר ענת בונשטיין

09:30 – 09:35

ראש מנהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה

מהפכת התחבורה החכמה

09:35 – 09:55

דניאלה גרא מרגליות  -סגנית ראש מנהלת תחליפי
דלקים ותחבורה חכמה

השלכות מהפכת התחבורה החכמה
על שימושי קרקע

09:55 – 10:10

אדריכל עודד קוטוק

תכנית הפיילוטים בתחבורה חכמה

10:10 – 10:25

"סטארטאפים מחפשים":
שידוך רשויות מקומיות לפתרונות
תחבורה חכמה

10:25 – 10:45

שמרת שורץ  -מנהלת בכירה ,פיתוח עסקי בזירת
צמיחה ,הרשות לחדשנות

מנחה :אור צ'קרוב  -מנהל הטמעת חדשנות,
אקומושן

תכנית הפיילוטים  -מקרה בוחן
עיריית תל אביב

10:45 – 11:00

אבי חדד  -מנהל מחלקת הטמעה במיחשוב ,עיריית תל
אביב-יפו

הפסקה

11:00 – 11:20

יום עיון לרשויות מקומיות בנושא
תחבורה חכמה ותחליפי דלקים

 1לאוגוסט  ,2019בניין פורטר ,אוניברסיטת תל אביב

"סטארטאפים מחפשים":
שידוך רשויות מקומיות לפתרונות
תחבורה חכמה

11:20 – 11:40

מנחה :אור צ'קרוב  -מנהל הטמעת חדשנות,
אקומושן

פאנל ניידות כשירות

מנחה :ד"ר ענת בונשטיין
הדר וינברגר  -ממונה פרוייקט אלטרנתיב,
נתיבי איילון
עידן חסון  -סמנכ"ל פיתוח עסקי
ראש מנהלת העסקים,
החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא
דנה טורבוביץ  -שותפה באופרציה Bird ,ישראל
עמירם אוחיון -מנהל פיתוח עסקי ,אגד

מכרז אופנים שיתופיות  -הרצליה
כמקרה בוחן

11:40– 12:20

12:20– 12:35

יובל כרם , -יועץ כלכלי ומדיניות,יועץ למכרז אופניים
שיתופיים ,עיריית הרצליה

רגולציה בתחום המיקרומוביליטי -
תל אביב כמקרה בוחן

12:35– 12:50

מיטל להבי  -סגנית ראש העיר ,עיריית תל אביב

גז טבעי לתחבורה בישראל

נחום יהושע  -כלכלן ראשי ,מינהל הדלק והגז,
משרד האנרגיה

12:50– 13:05

יום עיון לרשויות מקומיות בנושא
תחבורה חכמה ותחליפי דלקים
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הפסקה

13:05– 13:35

מכרז משאיות גז טבעי  -חיפה
כמקרה בוחן

13:35– 13:50

גיל עטיה  -מנהל אגף תברואה ,עיריית חיפה

פעילות מרכז השלטון המקומי
בתחום תחליפי דלקים ותחבורה
חכמה

13:50– 14:00

עמיחי דרורי  -מנהל תחום תשתיות ופיתוח עירוני,
מרכז השלטון המקומי

ניידות חשמלית  -מגמות ורגולציה

14:00– 14:15

פרישת עמדות ברשויות מקומיות

14:15– 14:30

דניאל צוקר  -ראש תחום שוק מקומי,
מנהלת לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה

עידן ליבס  -מוסד שמואל נאמן

רכב חשמלי שיתופי  -חיפה כמקרה
בוחן

14:30– 14:45

יניר ששון  -מנהל פרוייקטים טכנולוגיים,
עיריית חיפה

הנעות חלופיות בתחבורה ציבורית

יעל קוז'וקרו  -ראש תחום פרויקטים במנהלת פרויקטים
ותחבורה חכמה ,משרד התחבורה

סיכום

14:45– 15:00
15:00– 15:05

