 | CityZoomהמרכז לחקר העיר והעירוניות | מכון שלמה שמלצר לתחבורה חכמה
מתכבדים להזמינך ל"פורום ערים חכמות" של אוניברסיטת תל אביב:
המעגל הראשון של החוקרות והחוקרים בנושאים הקשורים לערים ועירוניות
המפגש הראשון 17 ,ביוני  ,2018יעסוק ביחסי מרכז-פריפריה

זוהי הזמנה לשיח פתוח של בעלי עניין:
 לאחר הפתיחה ,יתקיימו דיונים שבמהלכם הדוברים יציגו את המחקר והעשייה בגופים השונים.
 הדיונים יתקיימו במתכונת של "שיח מומחים" ,שבו חשוב למשתתפים להשמיע ולשמוע.

סדר יום:
15:00-15:10

דברי פתיחה :אופיר פינסCityZoom ,

15:10-15:30

הרצאה פותחת :פרופ' יובל פורטוגלי ,המרכז לחקר העיר והעירוניות

15:30-15:50

ד"ר טל רביב ,מכון שלמה שמלצר לתחבורה חכמה" :תחבורה ציבורית גמישה"

15:50-16:10

הפסקה

16:10-17:20

איך ניתן לקרב את הפריפריה למרכז באמצעות טכנולוגיה חכמה
דיון בהנחיית פרופ' עירד בן-גל :פרויקט ערים חכמות תל אביב-סטנפורד
הקדמה :דוברים יציגו את תמונת העולם העולה מהמחקר ומהעשייה ,כדי לאפשר
חיבור בין חידושים טכנולוגיים לבין התכנון המסורתי והידע הקיים בתחומים השונים.

17:20-17:30

הפסקה

17:30-18:40

איך ניתן לקרב את הפריפריה למרכז באמצעות החלטות מדיניות
דיון בהנחיית אופיר פינס :המכון לשלטון מקומי וCityZoom-
הקדמה :דוברים יציגו את תמונת העולם העולה מהמחקר ומהעשייה ,כדי להבהיר מהן
ההשפעות הרצויות והלא-רצויות שיכולות להיות לצעדי מדיניות מול מגוון בעלי עניין.

18:40-19:00

סיכום

"פורום ערים חכמות" אוניברסיטת תל אביב ,יוני  :2018יחסי מרכז-פריפריה
 ,CityZoomמכון שלמה שמלצר לתחבורה חכמה ,ומרכז העיר מתכבדים להזמינך לפורום ערים חכמות
של אוניברסיטת תל אביב :המעגל הראשון של החוקרות והחוקרים בנושאים הקשורים לערים ועירוניות.
המפגש הראשון יעסוק ביחסי מרכז-פריפריה .ניפגש ב 17-ביוני  2018בין  15:00-19:00בבניין יד-אבנר ,אולם 115
(החוג לגיאוגרפיה ,מצפון לקמפוס :רחוב זליג  .10חניה חופשית למשתתפים).
להרשמהhttps://urban.tau.ac.il/events/Forum_2018-06-17 :

נשמח לדעת האם ברצונך להשתתף במפגש ,ולהגיב בדיון על הצעות וכיוונים שיועלו.
במסגרת ההכנה הנדרשת ,ומאחר שנרצה לערוך מיפוי של גופי הידע הרלוונטיים ותחומי המחקר,
נבקש מהמשתתפים לשלוח תקציר או לציין את תחומי הידע והמומחיות.
את התקציר והכותרת רצוי להגיש עד  10ביוני (או להביא ליום המפגש) ,ולכלול בו התייחסות לנושאים הבאים:
 .1על תחום המומחיות – תמונת מצב של התחום ,בארץ ובעולם :בעיות בוערות ,מגמות.
 .2על המחקר והעשייה – הגופים הקשורים ,שיתופי פעולה רלוונטיים.

כמו כן ,אם ברצונך לתת סקירה על כל היבט שקשור ליחסי מרכז-פריפריה ,בתחומי המחקר והעשייה שלך,
ניתן ליצור איתנו קשרTAUCityCenter@gmail.com :
ד"ר עלית אופנהיים ,מנהלת מכון שלמה שמלצר לתחבורה חכמה
ד"ר רונית פוריאן ,מנהלת "מרכז העיר" ,המרכז לחקר העיר והעירוניות

 CityZoomהינה קהילת חדשנות מיוזמתם של משרד הכלכלה,
משרד הפנים ו׳ישראל דיגיטלית׳ ובהובלת המכון לשלטון מקומי
באוניברסיטת תל אביב ,קריית עתידים ,ומרכז פרס לשלום ולחדשנות .הקהילה ממוקדת בקידום חדשנות
בעזרת טכנולוגיה במרחב המוניציפלי ומהווה גשר בין גורמי ממשל ,חברות רב-לאומיות ,סטארטאפים,
משקיעים ,גופי מחקר ,רשויות מקומיות וכלל בעלי העניין.
מכון שלמה שמלצר לתחבורה חכמה באוניברסיטת תל אביב הוקם השנה בסיוע תרומת משפחת שמלצר להנצחת
זכרו של שלמה שמלצר ז"ל ,מייסד קבוצת שלמה .המכון מהווה מוקד רב-תחומי המאגד חוקרים באוניברסיטת תל
אביב בתחומי בינה מלאכותית ומדעי הנתונים ,חקר ביצועים וניתוח גורמי אנוש .מטרת המכון היא לקדם מחקר
יישומי ולעודד שיתופי פעולה ,שייתרמו לכלכלה ולחברה בישראל .המכון יקיים כנסים וסדנאות ,יממן מחקר מתקדם,
יפרסם ניירות עמדה ,יספק תשתיות מחקר ויצור פלטפורמות למפגש והעברת ידע בין האקדמיה לסקטור העסקי
והציבורי בזירת התחבורה החכמה ,בארץ ובעולם .ראש המכון :ד"ר טל רביב .חברי הנהלת המכון :פרופ' מיכל צור
ופרופ' עירד בן גל .מנהלת המכון :ד"ר עלית אופנהיים.
מרכז העיר ,המרכז לחקר העיר והעירוניות באוניברסיטת תל אביב ,פועל לעידוד המחקר והעשייה בנושאים הקשורים
לערים ועירוניות .ראש המרכז :פרופ' יובל פורטוגלי .מנהלת המרכז :ד"ר רונית פוריאן.

