אויברסיטת בר אילן
הפקולטה למדעי החברה  -המחלקה ליהול

הכס השתי ה 27-של המכון לחקר הגורם האושי לתאוות דרכים
בשיתוף עם מרכז ערים חכמות
יתקיים ביום חמישי ,א' בתמוז תשע"ט 4 ,ביולי 2019
באולם ביין מדעי המוח ,ביין  901קומת הגן ) ,(-1אויברסיטת בר אילן

 8:30התכסות

בהחיית ד"ר בעז וולץ

 9:00מושב ראשון
דבר תורה :מר שמואל עמרי ,ראש מיהל הפקולטה למדעי החברה
דברים :פרופ' טובה רוזבלום ,ראש המכון לחקר הגורם האושי לתאוות דרכים,
המחלקה ליהול ,אויברסיטת בר אילן
מר אבי וגר ,המרכז לערים חכמות
ברכות :פרופ' יוסף דויטש ,דיקן הפקולטה למדעי החברה
מר מיקי ויקלר ,המחלקה ליהול ,אויברסיטת בר אילן ,ד"ר יעל פרלמן ופרופ' שרה וסטריך
קבלת החלטה לדיווח אירוע "כמעט ופגע" למיעת תאוות
פרופ' סיגל קפלן ,האויברסיטה העברית ,מר רביד לוריא וד"ר קרלו פראטו
הקשר בין כוות רוכבי אופיים לרכב במרחב הכביש לבין תפיסתם העצמית ותפיסתם את ההגים
גב' לובה יעקובוב ,אויברסיטת בר אילן ,ד"ר יעקב הופמן ופרופ' טובה רוזבלום
לחץ טראומטי משי וצמיחה אישית ודיווח על תאוות דרכים וכמעט תאוות במחלקה לרפואה דחופה
ד"ר רחל שחרור ,אויברסיטת אריאל ,פרופ' אוה רצון וד"ר אביועם בורובסקי
יעילות משוב אודיטורי-וויזואלי של מובילאיי לשיפור היגה וסריקה חזותית של הגים קשישים
Dr. Athanasios Theofilatos, Loughborough University, UK, Ms. Alexandra Laiou, Prof. George
Yannis and Prof. Tova Rosenbloom
Attitudes and Self-Reported Behavior regarding DUI and Driving while Fatigued

 11:00הפסקה
 11:30מושב שי
מר מקס אבירם ,מהל אגף זה"ב ,גישות ואורח חיים בטוח ,משרד החיוך
החיוך לזה"ב בשת הלימודים תשע"ט
עו"ד רחלי טבת -ויזל ,מכ"לית הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
תמות מצב בבטיחות בדרכים

יצב משה אלברט אסרף ,ראש מחלקת מחקר ופיתוח ,אגף התועה ,משטרת ישראל
מעורבותו של הגורם האושי בהתרחשותן של תאוות דרכים
מר דיאל צוקר ,ראש תחום שוק מקומי במהלת לדלקים חליפיים ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה
מהפכת התחבורה החכמה :מגמות עולמיות ופעילות הממשלה
מר איתי צחר ,מכ"ל עיריית כפר סבא
אתגרי המחר במרחב העירוי

 13:30הפסקה
 14:00מושב שלישי
דברים :מר זוהר יון ,מכ"ל אויברסיטת בר אילן
גב' מישל ספקטור ,מייסדת משותפת וסמכ"ל פיתוח עסקי חברת Ipgallery
פתרוות חכמים להולכי רגל ומבוגרים בעיר החכמה
מר מיכאל רוזוליו ,מהל חברת משוב מערכות רכב
רכב אוטוומי :מה ומתי
מר יגאל שרון ,מכ"ל חברת מודיפאיי
הרדמות בהיגה :איך מעירים את ההג ושומרים על עירותו?
מר אריק בלרו ,מהל מכירות שוק ישראל ,חברת מובילאיי
רותמים את הטכולוגיה למען העיר החכמה
מהל הכס :ד"ר ישי ספיבק
תיעוד הכס :מר יחיאל מוטג,מכ"ל עייים בדרכים

הכס ערך בתמיכת חברת מובילאיי
ובתמיכת קרן שיצר למחקרים בושאי המשק והחברה בישראל

