שולחנות עגולים בנושא
פרויקט המטרו של גוש דן :היבטים תכנוניים ,כלכליים וחברתיים
הדיונים יתקיימו ב ZOOM-בהנחיית פרופ’ עומר מואב
שולחן עגול מס' :1
חזון התכנית האסטרטגית לתחבורה במטרופולין תל אביב
28/2/2021

Lecture 1: The future of urban mobility

18:00

;Prof. Moshe Ben Akiva, Edmund K. Turner Professor of Civil and Environmental Engineering
Director, MIT Intelligent Transportation Systems (ITS) Lab, Massachusetts Institute of
)Technology (MIT

הרצאה  :2המטרו כבסיס התוכנית האסטרטגית

18:20

פרופ’ יורם שיפטן ,ראש המרכז הישראלי למחקר בתחבורה חכמה ,הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית,
הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל

הרצאה  :3ההשפעה הכלכלית של המטרו כחלק ממערכת התחבורה המטרופולינית

18:40

פרופ' צבי אקשטיין ,דיקן בית ספר טיומקין לכלכלה; ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית,
המרכז הבינתחומי הרצליה

תגובות

19:00

פרופ' אבי שמחון ,ראש המועצה הלאומית לכלכלה
פרופ' חיים אבירם ,מכללת כנרת
פרופ' ערן פייטלסון ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר אליה בן שבת ,מנכ"לית חברת אליה הנדסת תחבורה בע"מ
פרופ' עומר מואב ,מכון אהרן למדיניות כלכלית; בית ספר טיומקין לכלכלה; המרכז הבינתחומי הרצליה

 19:30-20:30דיון כללי

שולחן עגול מס' :2
תכנית המטרו המוצעת למטרופולין תל אביב
3/3/2021

18:00

Lecture 1: The future of urban public transport and metro
Prof. Graham Currie, Director of Monash Infrastructure, Chair of Public Transport,
Professor in Transport Engineering, Department of Civil Engineering, Monash University
10 minutes Q&A to Prof. Currie Graham

18:30

הרצאה  :2תכנית המטרו
ד"ר ניר שרב ,ראש צוות התכנית האסטרטגית  ,NS & Associates,תל אביב

18:50

הרצאה  :3תכנית המטרו והפיתוח העירוני
גב' יעל סלומון ,מנהלת אגף המטרו במינהל התכנון ,משרד הפנים

19:10

תגובות
פרופ' יצחק בננסון ,אוניברסיטת תל אביב
מר ניצן יוצר ,יו"ר אגודת איל״ת
אדר' יואב דוד ,אדריכל העיר  -עיריית ת"א
מר נתן חץ ,מנכ"ל חברת אלוני חץ
גב' קרן כץ ,סגנית סמנכ״ל תכנון ,נת״ע

 19:40-20:30דיון כללי

שולחן עגול מס' :3
ההשפעות של רשת המטרו
9/3/2021

18:00

Lecture 1: Project finance and risks
Prof. Joseph Berechman, The Marvin Kristein Professor of Economics,
Department of Economics and Business - The City College of New York, CUNY

18:20

הרצאה  :2המחקר הכלכלי והשפעות מערכת המטרו
ד"ר ניר שרב ,ראש צוות התכנית האסטרטגית  ,NS & Associates,תל אביב
פרופ' יורם שיפטן ,ראש מרכז המחקר הישראלי לתחבורה חכמה ,הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית,
הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל

18:40

הרצאה  :3ההשקעה בפרויקט המטרו
גב׳ עדי חכמון ,סגנית ראש אגף תקציבים ,משרד האוצר

19:00

תגובות
פרופ' קרל מרטנס ,הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל
ד"ר מיכאל שראל ,ראש פורום קהלת לכלכלה
ד"ר יואב לרמן ,מייסד חברת פלאנט תכנון ערים
מר ולדימיר סימון ,מנהל אגף מחקר ועיצוב מדיניות כלכלית ,משרד התחבורה
מר מיכאל ריטוב ,כלכלן בכיר ,אגף הכלכלנית הראשית ,משרד האוצר

 19:30-20:30דיון כללי

