
פרופ' הלל בר-גרא, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  12:00-12:15

תחבורה ציבורית גמישה כאמצעי מזין לתחנות רכבת  

שאלות ודיון פתוח   12:15-12:25

ארוחת צהריים  12:25-13:35

מושב 3 - תחבורה בעיר חכמה | מנחה: ד"ר משה בקר

ד"ר משה בקר- דברי פתיחה  13:35-13:40

מר זאב בילסקי, ראש עיריית רעננה  13:40-13:55

הערכות לעיר חכמה  

הגב' מיטל להבי, סגנית ראש עיריית ת"א-יפו, והממונה על תיק התחבורה, בינוי ותשתיות  13:55-14:10

מוניות שירות ב"קליק"  

מר תמיר ניר, סגן ראש העיר ירושלים ומחזיק תיק התחבורה  14:10-14:25

תחבורה ציבורית לפי דרישה  

Car2go גיל גלייזר, מנכ"ל  14:25-14:40

שאלות ודיון פתוח  14:40-14:50

הפסקה  14:50-15:00

מושב 4 - בטיחות בתחבורה | מנחה: מר סלבי פאר

מר סלבי פאר-  דברי פתיחה  14:50-14:55

ד"ר משה בקר, מנהל אקדמי-תחבורה, מכון הגליל הבין-לאומי לניהול  14:55-15:10

STOA לבטיחות אקטיבית מתקדמת ITS ישומי  

מר לוי צרויה, סמנכ"ל טכנולוגיות, פורסייט  15:10-15:25

ADAS -יכולות ואמצעים טכנולוגיים לתחום ה  

מר אייל רם, סמנכ"ל פרוייקטים, נאומטיקס  15:25-15:40

טכנולוגיה בשרות הבטיחות בדרכים  

סיום הכנס  15:40-15:45

אסיפה כללית של חברי האיגוד  15:45-16:30

תוכנית הכנס

www.itsisrael.org הצטרפו לאיגוד ITS ישראל בכתובת 

התכנסות וכיבוד   8:00-8:30

מושב פתיחה | מנחה: מר אור עמרי

מר אור עמרי, יו"ר איגוד ITS ישראל  08:30-08:45

ד"ר שי סופר, המדען הראשי, משרד התחבורה  08:45-08:55

מר צבי ביסק, חוקר פוליטי/חברתי ועתידן אסטרטגי         08:55-09:35

עתיד התחבורה: ההשלכות על הכלכלה והחברה  

מושב 1 - טכנולוגיה | מנחה: ד"ר חנן גבאי

ד"ר חנן גבאי- דברי פתיחה  09:35-09:40

מר ניסן ירון, מנכ"ל ומייסד שותף בחברת אינפריס  09:40-09:55

טכנולוגיות לזיהוי קול ברכב, האם הן באמת בטוחות יותר?  

ד"ר נילי מנדלבליט, איסרד - המנהלת הישראלית למחקר ופיתוח האירופי  09:55-10:10

אתגרי המו"פ בתחום התחבורה על פי האיחוד האירופאי  

הגב' שרונה הרשקו, מנהלת מינהל בינוי ותשתית בעיריית ת"א- יפו  10:10-10:25

  ITS 2 )בשיתוף האיחוד האירופי(- קידום ניידות בת קיימא בת"א-יפו באמצעות יישומיmove2 פרוייקט  

  Mobi ,מר דב גנאור, מנכ"ל ומייסד שותף  10:25-10:40

האם בעתיד רכבים מקושרים יפתרו את בעיית הפקקים?  

שאלות ודיון פתוח    10:40-10:50

הפסקה  10:50-11:10

מושב 2 - תחבורה ציבורית | מנחה: מר יונתן זילברברג

מר יונתן זילברברג- דברי פתיחה  11:10-11:15

מר גדי שלסקי, מנכ"ל אופטיבוס  11:15-11:30

שילוב רכבים אוטונומיים בתחבורה הציבורית  

 Hopon ,מר עופר סיני, מייסד שותף  11:30-11:45

Mobile Ticketing-תמורות ושינויים בשוק האירופי הצומח  

 Via, VP Product ,מר אבישי שוהם  11:45-12:00

תחבורה ציבורית שלך  


