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 מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי

20:22-00:22, 0202ביוני  02-ה 'ביום , רמת הנדיבמרכז המבקרים , יום עיון  

השותפות לקיימות אזורית והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה מזמינים אתכם , תחבורה היום ומחר
יעסוק במרכזיותה של הרכבת כמרכיב במערכת התחבורה ובחשיבות החיבור בינה אשר ליום העיון 

 הרשויותאנשי  בין העבודהקשרי  את לחזקמטרת יום העיון . ובין מגוון אמצעי התחבורה האחרים
לשיפור סביבת תחנת הרכבת  לפעוללבעלי העניין הרלבנטיים ולתת להם כלים  המקומיות

, משרד התחבורה, נציגי רשויות מקומיות ישתתפו ביום העיון. והקישוריות שלה לאמצעי ההזנה
 .היום ומחררשמה מראש באתר תחבורה הה. מתכננים ויועצים

 

 סדר יום
 ל תחבורה היום ומחר"מנכ, תמר קינן: מנחת הכנס

 נושא ארגון\תפקיד מרצה\מושב שעה
   התכנסות 0099
   פתיחה 00:9

  ר  תחבורה היום ומחר"יו חני כהן' גב 
  זוריתהשותפות לקיימות אמנהלת  נעמי אפל' גב 
, ס לבנייה ירוקה"מנהלת ביה טל מילס' גב 

 ה ירוקההישראלית לבניהמועצה 
  

   Iמושב  00:9

השותפות לקיימות , יועץ קיימות אביעד שר שלוםמר  
 זוריתא

 ממטרד לנכס - תחנת הרכבת

המחלקה , מרצה בכיר בתכנון ערים יודן רופא ר"ד 
והמכון  ,לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי

לחקר סביבה ואנרגיה באזורים 
 אוניברסיטת בן גוריון, צחיחים

עקרונות ליישום פיתוח סביב 
תחנות רכבת והקשיים ליישומם 

 בישראל

השפעת מיקום תחנת הרכבת על  רעות-מהנדס העיר מודיעין מכבים צחי כץ' אדר 
 בפרט חיזוק מרכז העירהעיר ו

 
ומה של הרכבת בתכנון מק רכבת ישראל, פיתוחל "מנכס מר ראובן קוגן

 זוריהעירוני והא
משרד , אגף רכבות -מנהלת שירות  נועה צור' גב 

 התחבורה
הוחלו על שתהליכי האסדרה 

רכבת ישראל עם הקמת אגף 
 רכבות

   הפסקה 00099
   IIמושב  

000:9 
ועיר המרחקים הקטנים  -הרכבת  ןהטכניו, המרכז לחקר העיר והאזור דניאל גת' פרופ

 והגדולים
מ ומה "מתח, רכבת, ר"מע, עיר מהנדס העיר כרמיאל אייל רותם ' אדר 

 ניהםישב
המועצה , מנהלת מחקר ופיתוח קרן שווץ' גב 

 הישראלית לבנייה ירוקה
 תחבורה ככלי מדידה

 פרויקט שילובים ברכבת רכבת ישראל, קט שילוביםמנהל פרוי מר מושיק שיינברג 
 Moovit Moovit Carpool חברת מנהל שיווק איתי גילמר  

 סיכום הכנס "תחבורה היום ומחר"ל "מנכ תמר קינן' גב 
   ארוחה קלה 00099

 transport@transportation.org.il 38896:0-90תחבורה היום ומחר 0 לפרטים נוספים. ייתכנו שינויים*
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