הפקולטה למדעי החברה  -המחלקה לניהול

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים
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יתקיים ביום חמישי ,ט"ו בתמוז תשע"ה ,ה 2 -ביולי 2015
במרכז הקונגרסים ע"ש פלדמן (בנין  ,)301אולם הסנאט
בהנחיית :ד"ר בעז וולץ

מושב ראשון

פרופ' טובה רוזנבלום ,ראש המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים ,אוניברסיטת בר-אילן
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ ,נשיא אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' אבישי פולוס ,פרופ' אמריטוס להנדסה אזרחית – תחבורה; יועץ בהנדסת תחבורה,
הטכניון חיפה
"הערכת כמות התאונות המתרחשות בדרכים דו-נתיביות והקשר שלהן לתשתיות לקויות"
פרופ' יוסף דויטש ,דיקן הפקולטה למדעי החברה ,אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר שי סופר ,המדען הראשי ,משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
"אופניים חשמליים– סקירה ותחזית"

מושב שני
Prof. David Edward Crundall, PhD: Experimental Psychology (Traffic and Transport
Psychology), Nottingham Trent University
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"“A new angle on hazard perception testing: expanding the field of view of HP tests
David Crundall, Amit Shahar, Concetta Alberti, Petya Ventsislavova-Petrova and
Vikki Kroll
פרופ' אמריטוס דן זכאי ,פרופ' טובה רוזנבלום Prof. David Edward Crundall ,ומר אביהו פרג
פאנל לכבוד ד"ר עמית שחר ז"ל
פרופ' טובה רוזנבלום ומר אביהו פרג ,המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים ,אוניברסיטת
בר-אילן
"התנהגויות נהיגה מדווחות כפונקציה של חרדה תכונתית" – מחקרו של ד"ר עמית שחר ז"ל
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מושב שלישי

רו"ח מרדכי דואני-בהירי ,מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
"הקשר בין תכנון לבטיחות בדרכים"
פרופ' אורנה אפל בראון ,ראש בית הספר לבריאות הציבור ,אוניברסיטת חיפה
"פטליזם כגורם המסביר שיעורים נמוכים של חגירת חגורות ברכב בקרב נהגים"
פרופ' טל אורון-גלעד ,המחלקה להנדסה תעשיה וניהול ,אוניברסיטת בן-גוריון
"לזכרו של ד"ר עדי רונן :משקאות אנרגיה ,עייפות ונהיגה"
ניצב ירון בארי ,ראש אגף התנועה ,משטרת ישראל
ד"ר אפרים גרוסמן ,החוג המשולב למדעי החברה ,אוניברסיטת בר-אילן ופרופ' טובה רוזנבלום,
המחלקה לניהול ,אוניברסיטת בר-אילן
"מידה נתפסת של נזקים הנגרמים לביצועים שונים על ידי שתיית אלכוהול ושינה מוגבלת"
נעילת הכנס
בתמיכת קרן שניצר למחקרים בנושאי המשק והחברה בישראל
ולשכת סגן הנשיא למחקר
הערה :ייתכנו שינויים בלוח הזמנים

