
 

 

 2019 לאפריל 29 שני, יום
 אביב תל אוניברסיטת ליד הטבע מוזיאון

 

 קל וכיבוד התכנסות 08:45

 

 פתיחה דברי 09:30

 אביב תל אוניברסיטת נשיא | קלפטר יוסף פרופ' ▪

 ולחדשנות לשלום פרס מרכז ויו"ר פיטנגו ומייסד, מנהל שותף | פרס חמי ▪

 עתידים פארק מנכ"ל | ניב שגיא ▪

 אביב תל אוניברסיטת מקומי, לשלטון המכון ראש פינס,-פז אופיר האירוע: מנחה ▪

 

 ובעולם בישראל החכמה העיר של העתיד מרכזיים: דוברים 09:45

 ישראל של הצמיחה מנוע – אורבנית חדשנות | JVP ויו"ר, מייסד | מרגלית אראל ד"ר ▪

 העיר בעידן מקומי ממשל  | סידני אוניברסיטת חכמות, לערים מומחה | דוביי נילאס ד"ר ▪

 החכמה

 דיגיטלית וטרנספורמציה לחדשנות מומחה | בלסן פרדריק ▪

 

 הפסקה 11:15

 חדשנות מסלולי :3011

 CityZoom מלצקי, יעל מנחה: | בישראל תהאורבני הטכנולוגיה :1 מסלול ▪

o בין שיח | העתיד? של החכמה העיר את נממן כיצד:  

 ZenCity מנכ"ל, | לוי – פדר אייל ▪

 Ventures Vertex שותף, | טימור עמנואל ▪

o דוברים: | המובילים הסטארטאפים את פגשו | הבא הגדול הדבר 

 RadGreen ,שותפה מייסדת | מוצפי סיגלית ▪

 כנס הערים החכמות הבינלאומי

 של סיטיזום

 

Smart Cities | It’s All About the 

People  

 



 

 

 EdgeCase מנכ"ל, | גידנס קייל ▪

 Trailz מנכ"ל, | ביתן רונן ▪

o דוברים: | טכנולוגיה בעזרת תושבים התנהגות שינוי 

 Bird ישראל, מנהל, | ריבלין יניב ▪

 Membit מנכ"לית, | מרגלית רותי ▪

 תובנות מנכ"ל, | רייז רן ▪

 

 Creators רוזלסקה, מוניקה מנחה: | מודרנים אורבניים אתגרים :2 מסלול ▪

o דוברים: | חדשנות מקדמות ערים איך | אורבנית חדשנות מרכזי 

 אילת האב מנכ"ל,  | חביב אור ▪

 הרצליה האורבני האקסלרטור מנכ"לית, | גנץ-ארבל איריס ▪

 CityZone מנכ"ל, | קמינסקי גבי ▪

o דוברים: | מלמעלה? מתחיל השינוי האם | ערים ראשי פאנל  

 הרצליה עיריית ראש | פדלון משה ▪

o SmartSantander: מבוססת וכלכלה חברתית לחדשנות דברים של מאינטרנט 

 Santander Smart תכנית ראש מונוז, לואיס פרופ' דובר: | דאטה

 

 הפנים משרד בר, אדית מנחה: | החכם התושב צרכי :3 מסלול ▪

o ראש ישראל, בן יצחק פרופ' דובר: | המידע? על נשמור כיצד | סייבר אבטחת 

 הישראלית החלל סוכנות ויו"ר אביב תל באוניברסיטת הסייבר מרכז

o דוברים: | החכמה בעיר התושב עתיד  

  אביב תל  עיריית מנמ"רית שכטר, ליאורה ▪

 הפרטיות להגנת הרשות לר, – גורני נעמה ▪

o דוברים: | תושבים ממוקדת טכנולוגיה 

 Up Light מנכ"לית, | ציפר מורן ▪

 Hear Right מנכ"ל, | מאיר עידן ▪

 Colu אסטרטגיה, סמנכ"לית | הלר דנה ד"ר ▪

 

 דוברים: | פרטי מגזר | חכמה עיר פתרונות :0013

 אבטחה פתרונות HVI ומכירות, שיווק סמנכ"ל | יודלביץ' חן ▪

 המקומי השלטון של וכלכלה למשק החברה עסקי, פיתוח למנכ"ל משנה | לוי אלי ▪

 מנ"מ משותף, מנכ"ל | שלוש גלעד ▪



 

 

 עירוניות חדשנות לקהילות החזון פאנל: 03:31

 דיגיטלית ישראל מנכ"לית | שפיגלמן לי-שי ▪

 הכלכלה משרד מנכ"ל | רינסקי שי ▪

 הפנים משרד מנכ"ל | כהן מרדכי ▪

 

 הממציא לשעבר אור, שמואל ד"ר | חכמות ערים של מפתיעות תוצאות עם התמודדות 00:41

 IBM-ב הראשי

 

 צהריים ארוחת 03:41

 

 )למעוניינים( הטבע במוזיאון סיורים :5115

 

 

 

 

 

 2019 לאפריל 30 שלישי, יום

 יפו - אביב תל

 

 ויציאה רבין בכיכר התכנסות 9:00

 עתידים לפארק ונסיעה אוטובוס פיץ' 9:30

 קלה בוקר ארוחת | CityZone – עתידים בפארק חכמה לעיר החיה במעבדה סיור 10:00

 ליפו ונסיעה אוטובוס פיץ' 11:00

 ולחדשנות לשלום פרס במרכז סיור 11:30

  סיום 13:00


