תחבורה היום ומחר
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כנס תחבורה לקראת הבחירות
לרשויות המקומיות
8.3.2018

| 9:30 - 13:30
יום ה' ,
אוניברסיטת תל אביב ,בניין נפתלי ,אולם אפטר  ,001קומת כניסה
לרשות המקומית השפעה מכרעת על עיצוב התחבורה בתוך עיר אליה וממנה ,הבחירות לרשויות המקומיות הן
הזדמנות להשפיע על עיצוב המדיניות של ראש העיר על מרכיב משמעותי באיכות החיים שלנו הן בהתמודדות עם
הפקקים ומהירות ההגעה לעבודה שלנו ,של ילדינו ושל הדורות הבאים .יום עיון זה בא לתת כלים לפעילים ומועמדים
למועצת העיר להשפיע על עיצובה של העיר בשנים הבאות.
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התכנסות
דברי פתיחה
 פרופסור איתי סנד  ,ראש ביה“ס ללימודי חברה ומדיניות ,אוניברסיטת תל אביב פרופסור אלון טל ,ראש המחלקה למדיניות ציבורית ,אוניברסיטת תל אביב גב‘ תמר קינן ,מנכ“לית ‘תחבורה היום ומחר‘ פרופסור סיגל קפלן ,האוניברסיטה העברית ,חברת ועד מנהל ‘תחבורה היום ומחר‘מושב ראשון :הערכות הסיעות לקידום נושא התחבורה במצע ובפעילות בשטח
מנחה :אופיר פז פינס ,יו“ר המכון לשלטון מקומי ,אוניברסיטת תל אביב
ח“כ איתן כבל ,יו“ר ועדת הכלכלה ,העבודה
ח“כ מיקי לוי ,יש עתיד
ח“כ תמר זנדברג ,מרצ
ח“כ ד“ר דב חנין ,יו“ר ועדת המשנה לתחבורה ציבורית בכנסת ,הרשימה המשותפת
מושב שני :תפקידה של העיר בקידום אמצעי תחבורה בת קיימא
מנחה :גב‘ מרב מורן ,דה מרקר
יחסי הרשות המקומית ומשרד התחבורה | גב‘ נעה סגל ליפשיץ ,אגף רשויות מקומיות ,משרד התחבורה
העיר החכמה ,הרכב האוטונומי – והניידות תשתפר? | גב‘ איבתהאל שיתי ,חוקרת ,המכון לחקר התחבורה בטכניון
תחבורה בתל אביב יפו :חזון ,פערים ופתרונות | גב‘ מיטל להבי ,סגנית ראש העיר תל אביב
תכנון וחוק – לקראת פיתוח עירוני מוטה תחבורה ציבורית | עו“ד עמית ברכה ,מנכ“ל אדם טבע ודין
טכניקות מיטביות להפחתת זיהום מתחבורה בערים – לקחים מפעילויות רשויות מקומיות בישראל
מר אמיר זלצברג ,ראש אגף תחבורה ,המשרד להגנת הסביבה
ממשק הפעילות בין הרשות המקומית למפעיל התח“צ | מר אילן קרני ,מנכ“ל חברת מטרופולין
אופניים כפתרון תחבורה בגוש דן | אינג‘ גלעד שרון ,ראש אגף פרויקטים חברת נתיבי איילון
מתחייבים לקדם תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות | גב‘ תמר קינן ,מנכל“ית ‘תחבורה היום ומחר‘
השפעת נושא התחבורה על הבחירות המוניציפליות | פרופסור אבי דגני ,נשיא קבוצת גיאוקרטוגרפיה
סיום

* התכנית נתונה לשינויים

הגעה בתחבורה ציבורית לבניין נפתלי ,שערים  4או  - 5מתחנת רכבת האוניברסיטה :ברגל  12דק‘ (עלייה של  80מדרגות).
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