
 

 תכנית הכנס השישי לתחבורה ותשתיות
 וביקור בתערוכההתכנסות  08:30

09:00 

 ברכות במליאת הפתיחה:
 יו"ר הכנס, מהנדס אהוד רויטמן

 יו"ר האיגוד, מהנדס דני מריאן

09:30 

 הרצאת מליאה מרצה אורח מחו"ל
  RIO-30פרויקט 

Prof. Andrés Monzón, Civil Engineer, Master in Transport and Urban Planning, Universidad Politecnica de Madrid 

 הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:30

 מושבים מקבילים 11:00

  

  Cאולם   Bאולם  Aאולם 

 תשתיות  כבישים רכבות  ופיתוח תחבורה עיר  ובטיחות 

פרויקט הנתיבים המהירים במטרופולין תל 
 אתגרים תכנוניים והנדסיים -אביב

ל פרויקטים יזמיים, חברת עוזי לוין, סמנכ"
 נתיבי איילון

    

 מסילת הנגב כגורם לפיתוח מערב הנגב
עודד פלוט, מנכ"ל מועצה אזורית שער 

 הנגב  

עדכונים ושיפורים בתחום מדידות 
 התנגדות להחלקה

 -גלעד שלוש, מנכ"ל משותף, מ.נ.מ 
 מהנדסים בע"מ 

מודל "משילובים להנגשה" לאופטימיזציה 
 בורה ציבורית בעירשל תכנון תח

 פרופ' אבי דגני, נשיא קבוצת גיאוקרטוגרפיה

 מודיעין -ראשון לציון 431מסילת 
רביב טל, מהנדס בכיר, חברת ד.א.ל 

 הנדסה    

כניסה לנמל החדש בחיפה ומנהרת 
 תשתיות  

 יניב יעקובוביץ, חברת יפה נוף  

טכנולוגיות ניידות לבחינה ובקרה של התקני 
ים בכביש כחלק מתפיסת בטיחות המותקנ

 עולם גלובלית 
גיל גורן, מנהל היחידה למערכות בטיחות, 

 מעבדות בע"מ

הנחיות חדשות לתכנון ותפעול שירות 
 תחבורה ציבורית באוטובוסים

ד"ר רוברט אסחאק, חוקר במכון לחקר 
התחבורה בטכניון ומרצה בפקולטה 

 להנדסה אזרחית וסביבתית     

 ון הנתיב המהירבניית קומה שנייה לחני
מהנדס דני ירס, סמנכ"ל הנדסה, חוצה 

     ישראל

 הפסקה קפה וביקור בתערוכה  12:30

 מושבים מקבילים 13:00

  

  Cאולם   Bאולם  Aאולם 

 תשתיות  כבישים רכבות  ופיתוח תחבורה עיר ובטיחות

ההיררכיה של  -קידום תחבורה מקיימת 
בתל אביב יפו, ארגון חתך משתמשי הדרך 

 הרחוב
אינג' חזי שוורצמן, מנהל אגף התנועה עיריית 

 תל אביב יפו

 הרכבת הטורקית חוזרים לארץ 
 אבירן מנגד, חברת מנרב

 רכבל המפרץ ואלה שיבואו בעקבותיו
 אבישי כהן, מנכל יפה נוף  

 נתיבי איילון אופני דן
גלעד שרון, ראש אגף פרויקטים, חטיבת 

 נתיבי איילון  הנדסה,

פיתוח מודלים לחיזוי הדרדור במדדי 
 המיסעה 

אמנון רבינא, מנכ"ל ובעלים,  מהנדס
    גיאוכום בע"מ   

כבישים -סטטוטוריקה של פרויקטי פיתוח
 ורכבות

מהנדסת אורלי קרקו, מחלקת סטטוטוריקה, 
   נת"י     

 נושאים מתקדמים בבקרה תנועה עירונית
דה להנדסת תחבורה פרופ' ג'אק חדד, היחי

 אינפורמציה הטכניון -וגיאו

שימוש הנדסי וסביבתי מושכל 
גומי חדישות -בתערובות אספלט

 לסלילה
פרופ' אילן ישי , המכון לחקר התחבורה, 

 הטכניון

 תשתית הכבישים בראיית חברות התח"צ 
 עמיחי לוי, ממונה תחבורה ציבורית בדרום

14:30 
 מליאת סיום

 סיגל קפלן 'פרופחישוב מסלול רגשי מחדש, 

 ארוחת צהריים 15:15

 סיום 16:00


