
 

 אוניברסיטת בר אילן 
 המחלקה לניהול  - הפקולטה למדעי החברה

 
 של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים 26-הכנס השנתי ה

 2018ביולי  5, חבתמוז תשע" כ"ביתקיים ביום חמישי, 
 אולם הסנאטקומה ב', (, 301במרכז הקונגרסים ע"ש פלדמן )בנין 

 
 בהנחיית ד"ר בעז וולץ

 התכנסות 8:30
 מושב ראשון 9:00

 מר שמואל עמרני, ראש מינהל הפקולטה למדעי החברהדבר תורה: 
  המשרד להגנת הסביבה, ראש אגף מניעת רעש וקרינה, ליאן גלברגיפרופ' סט

 מקורות קרינה בכלי רכב
חברת המעבדה לחקר המשפחה ופסיכולוגיה  עו"ס קלינית, פסיכותרפיסטית,  ד"ר נגה גוגנהיים,

 , אוניברסיטת בר אילןבית הספר לעבודה סוציאליתארי, -בן-ופרופ' אורית טאובמן, התפתחותית חיובית
"אקלים בניית שאלון רב מימדי  -יחסים חבריים בקרב נהגים צעירים ותרומתם לבטיחות בדרכים 

  ("SDCaFבטיחות בנהיגה עם חברים )
 וד"ר רננה אריסון, החוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה יל לוריא, ראש החוג לשירותי אנושפרופ' ג

 שימוש ברשתות חברתיות לחקר הבטיחות: הקשר בין מערכות יחסים ונהיגה מסוכנת
, קלנטרוב וד"ר רזיאל רימר מר סמיון גלעד, ראש המחלקה להנדסת תעשיה וניהול ו-פרופ' טל אורון

  בן גוריון שבנגבל, אוניברסיטת המחלקה להנדסת תעשיה וניהו
 ודפוסי תנועת הגוף של הולכי רגל החלטות חצייה, התנהגות

 משנה אלברט אסרף, ראש מחלקת מחקר ופיתוח, אגף התנועה, משטרת ישראל ניצב
 מדיניות האכיפה -אגף התנועה

 הפסקה 11:00
 בהנחיית מר יורי הירשפלד, יו"ר פורום פעול"ה מושב שני 03:11

 ועדת המשנה לבטיחות בדרכים בכנסתחבר הכנסת יעקב אשר, יו"ר : דברים
 ויזל, מנכ"לית הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים -עו"ד רחלי טבת

 תמונת מצב תאונות הדרכים בישראל
 משרד החינוך ,בטוחמנהל אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים מר מקס אבירם, 

 "מעטפת הבטיחות הפיזית" בדרך לבית הספר וביציאה ממנו
 מר יורי הירשפלד, יו"ר פורום פעולה

 : חלוקת תעודות הצטיינות לערים וליישובים המובילים בבטיחות בדרכיםעיר בטוחה"טקס "
 הפסקה 13:00

 מושב שלישי 03:13
Prof. Neville Stanton, PhD, DSc, Head of Human Factors Engineering in the Faculty of 

Engineering and the Environment, University of Southampton, UK 

           Driver Reactions to Vehicle Automation 
 רובי כרמל, פאני פיסחוב ו עמית מחקר בכיר וראש המרכז לחקר בטיחות בדרכים, ד"ר ויקטוריה גיטלמן

 המכון לחקר התחבורה, הטכניון, ושרית חן
 פתרון לשיפור בטיחות הולכי הרגל –מעבר חציה מוגבה ברחוב עתיר תנועה 

פרופ' נאוה רצון, שיר לבוביץ, סבטה מוליקין, יפה אלמסגד ומירי קצובסקי, החוג לריפוי בעיסוק, בית 
טובה רוזנבלום מאוניברסיטת וד"ר אמוץ פרלמן ופרופ'  הספר למקצועות הבריאות, אוניברסיטת תל אביב

 בר אילן
 זיהוי סכנות בכביש אצל הולכי רגל ונהגים

 פרופ' טובה רוזנבלום, ראש המכון, המחלקה לניהול, אוניברסיטת בר אילן: נעילת הכנס
 

  ד"ר ישי ספיבק   מנהל הכנס: 
 מר יחיאל מונטגתיעוד הכנס:    

 לניהול והמחלקה בישראל והחברה המשק בנושאי למחקרים שניצר קרן בתמיכתנערך  הכנס
 


