
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  הרצליה מרינה, 9 הצדף|   1099-93099|  91.99.91
 72 קו: הרצליה מרכבת ציבורית בתחבורה הגעה

 התכנסות

 פתיחה|  01:9

 שיתופית לתחבורה עירונית מדיניות:  שותפה למיזם', תחבורה היום ומחר'מנהלת , תמר קינן
 עיריית הרצליה, ה.נציג

 
 הרצאות קצרות|  01:9

 הציבורית התחבורה בשירות טכנולוגיה : ל ויה"מנכ ,שר גיא
 'Bubble Dan'שירות :  חברת דן, וכספים חשבונאות תחום ראש  ,גולדשטיין עודד
 בעלות להפחתתכאמצעי  שיתופית תחבורה: CAR2GO עסקי פיתוח ל"סמנכ, שוהם עומר

 פרטי רכב על
 נסיעות להצלחת מאפיינים - קארפול: חיפה' אוני, והסביבה טבע משאבי ניהול, שושני שרון

 שיתופיות
 פלוס נתיב מיזם: התחבורה משרד ,פרויקטים מינהלת ראש , הילה חדד

 קארפול קבוצת, אחריות לוקחים תושבים: יעקב זכרון קארפול קבוצת מנהלת ,גבאי מירי
 יעקב זכרון

 משרד, תשתיות ופיתוח תכנון מנהל, מטרופוליני-מערכתי תכנון תחום ראש , פרבר חני
 הרכבת בתחנות קארפול חניוני תוכנית: התחבורה

 במוניות נסיעות לשיתוף WeBus מיזם: WeBus ל"מנכ, ישראלי גלעד
 בנתניה חשמלי שיתופי רכב  : עיריית נתניה, פנחסי מוטיו אופיר אלון

 We.Ride מיזם   : סבא כפר לפיתוח הכלכלית החברה , יאיר ברזילי

 עידוד נסיעות משותפות באמצעות ,שיתופי פעולה וייז קארפול ישראל מנהל ,נעם רשף
Waze carpool 

 1דיון ולמידת עמיתים|  31:9:
 הרצליה הכלכלית החברה עסקי פיתוח ל"מנכ , ארז לזובר

 הפרטי ברכב שיתופית תחבורה: למידהמפגש 
 מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון

 1סדר יום
 

 
 

 ראש עיריית כפר סבא, רפי סער: ברכות

 הצגת המיזם -מנהלת המיזם , מכון ירושלים למחקרי מדיניות, תמי גבריאלי

 משיבים מקרב משתמשי התחבורה בערי השרון 0555מעל : ממצאי הסקר התחבורתי של המיזם -ליווי אקדמי למיזם , המכון לחקר התחבורה בטכניון, ר אילת גלצור"ד

 ;מהנדס העיר טייבה חאלד גבאלי; אדריכלית העיר חדרה דורי-ליטל שלף; ראש העיר כפר סבא רפי סער: בהשתתפות שיתופי פעולה בין רשותייםבנושא קידום תחבורה מקיימת באמצעות , פאנל בכירי רשויות בשרון

 משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, מנהלת אגף הפעלה ורישוי, נעה אבירם

 רכבת ישראל, ל נוסעים"סמנכ, בעז הירש

 נתיבי איילון, אגף מהיר לעירראש , עדי קרני

 כלי ניתוח נתוני תחבורה ציבורית לסיוע בקבלת החלטות -מומחה לטכנולוגיות מידע בתחבורה , נחמן שלף

 שיתופית ותחבורה  כשירות תחבורה לקידום מסוגו ראשון  אזורי פ''שת - נתניה עיריית ,חכמה עיר מנהל ,אופיר אלון

 סיכום

 

 1סדר יום 

 הרשמה

 :באירוח
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