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מרצה מרכזי
 אבי כהן 

 מנכ"ל המשרד 
לשיוויון חברתי

לרישום

רישום וארוחת בוקר08:00

פתיחה: פלי הנמר, יזם ומנהיג, אנשים ומחשבים09:00

 ברכות:09:05 
 אבי כהן, מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי 
שלמה דולברג, מנכ"ל השלטון המקומי

 עיר חכמה: הדור הבא09:30 
ליאורה שכטר, מנמ"רית עיריית ת"א יפו, יו"ר פוורם המנמ"רים בשלטון המקומי

 מדדי עיר חכמה: טכנולוגים וכללים09:45
אורי בן ארי, יועץ בכיר לערים חכמות

 קבלת החלטות בעולם המוניציפאלי10:00
רויטל ליכטנפלד אלון, מנהלת העסקים, החברה לפיתוח משאבי אנוש, משכ"ל

10:15GIV CITY- Making the World a Better Place to Live 
GIV Solutions מאיר גבעון, מייסד ומנכ"ל

 עיר חכמה בין פריפריה למרכז10:30 
אופיר פינס, המכון לשלטון מקומי, אונ' ת"א

10:45AI-עיר בטוחה וחכמה בעידן ה 
צבי לב, מנכ"ל מרכז המחקר של NEC בישראל

 דיגיטל, אבל, גם אדיב ואנושי - מערכת שמבינה דיבור11:00 
O-T-Tech עופר טרנר, מנכ"ל חברת

 פרטיות 11:154.0
אלון בכר, ראש הרשות להגנת הפרטיות

 תבניות תנועה בערים11:30
פרופ' עידו בן גל, חבר הנהלת המכון לתחבורה חכמה

 עיר חכמה שכונה חכמה ומה שביניהם11:45
אילן אלתר, מנכ"ל אלתר נט, יועץ לערים חכמות

 אחד על אחד, ראשי ערים ובכירים ברשויות המקומיות12:00
 עליזה בלוך, ראשת עיריית בית שמש; ליזי דולריצה, ראש מועצת גני תקווה;

 עופר בן דור, מ"מ ראש עיריית רעננה; יצחק קשת, ראש עיריית חריש
מנחה יהודה קונפורטס, עורך אנשים ומחשבים

 מה באמת הופך עיר לחכמה12:40
IT Strategy גלעד רבינוביץ, מנכ"ל חברת

 תפקידה של האקדמיה בפיתוח העיר החכמה 12:55
ד"ר אייל יניב, ראש הפקולטה למינהל עסקים ומנהל מכון לערים חכמות, אונ' בר אילן

 לקחים מפרויקטי עיר חכמה13:10
ד"ר עדנה פשר , יו"ר מכון לערים חכמות

 מרתון הרצאות טד של מנמ"רים, פרויקטי עיר חכמה סיכום שנת 2018 ותוכניות ל-2019 13:20
 בין הדוברים: אמיר זיו, מנמ"ר עיריית בהרצליה

 ירון יהב, מנמ"ר רמת גן
 יהוד מרסיאנו, מנהל אגף חדשנות ומערכות מידע, עיריית ב"ש, חופית, גני תקווה

 מיכל דביר, מנמ"רית, עיריית חיפה
ענת שלומוביץ, מנמ"רית עיריית פתח תקווה

 עיר חוסן: על אסטרטגיה, GIS אנליטי ויצירת עיר חוסן14:10
פרופסור אבי דגני, יו"ר מכון גיאוקרטוגרפיה

 האם הערים חכמות באמת? 14:25
פרופסור יובל פורטוגלי, אונ' ת"א

14:40SMART CITIES BARCELONA 2019 
  Fira Barcelona סרגיו ויניצקי, נציג מרכז הירידים 

הגרלת שני כרטיסי כניסה לתערוכת 'SMART CITIES' נובמבר 2019 , ברצלונה

סיום וארוחת צהריים14:45
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 בכנס  הגדול לערים חכמות שנערך בחודש נובמבר 2018 , היה הנושא המרכזי CITIES TO LIVE IN. כיצד מערכות 
חכמות מסייעות למקבלי החלטות ולראשי ערים להשתמש בטכנולוגיה כדי לספק לתושבים, שירות טוב יותר, סביבה 

נקיה וירוקה ככול האפשר, תחבורה נגישה ומערכת חינוך מתקדמת המבוססת על כלים דיגיטליים מתקדמים.

https://smart-city-2019.events.co.il • 03-7330777 :רישום

 ערים חכמות הן אחד הנושאים המרכזיים שבהם עוסקים ראשי ערים ומנהלים בכירים בשלטון המקומי. כמו 
ברחבי העולם גם בישראל, התחום של SMART CITY מתרחב כמעט לכל תחומי החיים, וכיום כבר לא מדברים 

על אפליקציות עירוניות וממשקים דיגיטליים לקשר עם התושב.

 הגרלת 
 לתערוכת שני כרטיסי כניסה 
 'SMART CITIES' ,2019 ברצלונהנובמבר


