שם משתתף

שם האירגון

תפקיד

1

ד"ר איילת גל צור

המכון לחקר התחבורה
בטכניון

2

איבתהאל שיתי

3

תמר קינן

המכון לחקר התחבורה
בטכניון
תחבורה היום ומחר

חוקרת במכון לחקר התחבורה וחברת
סגל במחלקה להנדסת תעשייה וניהול
במרכז האקדמי רופין
חוקרת
מנכ"לית העמותה

4
5

הנד מנאסרה
עינת גראור

תחבורה היום ומחר
תחבורה היום ומחר

חברת הועד המנהל
רכזת פרויקטים

6

ד"ר שי סופר

משרד התחבורה

מדען ראשי

7

הילה חדד  +דרורית לוי
מנור
שרית לוי

משרד התחבורה

סגנית ראש מנהלת נתיבי ישראל

משרד התחבורה

מנהלת תחום מחקר ומידע תח"צ

9

דניאלה גרא מרגליות

המנהל לתחליפי דלקים

סגנית ראש מנהלת המנהל לתחליפי
דלקים ותחבורה חכמה

10

פביאן ישראל

הטכניון

דוקטורנט

11

שרונה הרשקו

עיריית תל אביב

מנהלת מינהל בינוי ותשתיות

12

חגי ירון

עיריית תל אביב

ראש מנהל מנהלת הרכבת הקלה

13

עלמא צור רביבו

עיריית תל אביב

מתכננת ערים בכירה  -היחידה לתכנון
אסטרטגי

14

ויויאנה ויניצקי-זאייט

עיריית פתח תקווה

ראש אגף תנועה

15

אלי אלקבץ

עיריית חיפה

מנהל אגף שפ"ע

16

יואב דנציגר

עיריית חיפה

מנהל אגף תכנון תנועה דרכים ונוף

17

ענת גלעד

עיריית חיפה

מנהלת מרכז ניהול התנועה –
מטרופולין חיפה

18

יהוד מרסיאנו – לא סופי

עיריית באר שבע

מנמ"ר

19
20

יהודה פרנקל
אבירם ינאי

עיריית אשדוד
עיריית נתניה

ממונה החינוך והתעשייה
מנהל אגף תיאום ,תיכנון ותשתית

21
22

אלון אופיר
מוטי פנחסי

עיריית נתניה
עיריית נתניה

מרכז תחום עיר חכמה
מנהל מחלקת תחבורה ציבורית

23

אלדד שחם

נתיבי איילון

Test Center Manager

24

יוסי מרגלית

נתיבי איילון

CTO
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25

תומר קירמאייר

יפה נוף

צוות תכנית אב לתחבורה

26

עודד קוטוק

27

ד"ר מיכל לפידות

צוות תכנון תמ"א  24ותכנית
אסטרטגית לתחבורה לתל
אביב
ג'נרל מוטורס ישראל

אדריכל ומתכנן

מנהלת פרויקטים ,נהיגה אוטונומית

28

אריאלה גרינברג-פלדר

ג'נרל מוטורס ישראל

מנהלת החדשנות

29

גיל לייזר

Car2go

מנכ"ל

30

סיון דטאוקר

גט טקסי

פיתוח עסקי וממשל

31
32

אל פסי
גל אוריאן

גט טקסי
גט טקסי

פיתוח עסק גלובלי
מנהל צוות האנליזה העסקית

33
34

שי אפל
עידן אורמן

 Deloitteישראל
Deloitteישראל

35

נחמן שלף

עמותת מרחב

מוביל תחום עיר חכמה
מוביל הסקטור הציבורי בייעוץ
האסטרטגי
ראש תחום תחבורה

36
37

יניב יעקב
ניב עדן

אור ירוק
מהוד הנדסה בע"מ

ראש תחום מדיניות וביקורת ציבורית
יועץ

כתבים

