כנס בנושא :מחקרים עדכניים בתחום הבטיחות בדרכים ויישומם בישראל
יתקיים ביום ה'81.81..18. ,
באודיטוריום בניין רבין ,הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית ,טכניון  -חיפה
תוכנית:
03:8-0388

הרשמה וכיבוד קל

0388-03:8

פתיחה וברכות3
פרופ' שלמה בכור ,ראש המכון לחקר התחבורה
ד"ר שי סופר ,המדען הראשי ,הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

03:8-0358

מגמות בבטיחות בדרכים  -ד"ר שי סופר ,המדען הראשי ,הרשות הלאומית לבטיחות
בדרכים

0358-08308

פיתוח כלים סטטיסטיים להערכת מספרי הנפגעים קשה בתאונות הדרכים
בישראל
ד"ר ויקטוריה גיטלמן ,ד"ר אטי דובא  -מרכז רן נאור לחקר הבטיחות בדרכים
והמעבדה לסטטיסטיקה בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ,הטכניון

 08308-083:8ניסויים מבוקרים לבחינת השפעה בטיחותית של הסדרי תשתית חדשים להולכי
רגל
אינג' רובי כרמל  ,ד"ר ויקטוריה גיטלמן ,גב' פאני פיסחוב  -מרכז רן נאור לחקר
הבטיחות בדרכים
 10:30-10:50היבטי סיכון בצמתים מרומזרים
פרופ' דוד מהלאל  -המכון לחקר התחבורה ,הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית,
הטכניון
 10:50-11:05דיון
 00385-003:8הפסקת התרעננות
 003:8-00358דו"ח הועדה לבדיקת בטיחות רוכבי אופניים בדרכים בין-עירוניות ומסקנותיה -
פרופ' שלום הקרט  -המכון לחקר התחבורה
 00358-0:308נהיגה תחת השפעת הנרגילה
ד"ר ופא אליאס ,ד"ר תומר טולדו  -המכון לחקר התחבורה ,ד"ר אברהים אליאס,
ד"ר עאסי נמר  -בית החולים רבקה זיו ,צפת

 0:308-0:3:8נהיגה תחת השפעת אלכוהול :סקר תצפיות ארצי .188
גב' לימור הנדל ,ד"ר ויקטוריה גיטלמן ,גב' פאני פיסחוב ,אינג' רובי כרמל  -מרכז רן
נאור לחקר הבטיחות בדרכים
 0:3:8-0:358בדיקת יעילות של מעקות הבטיחות מהדור החדש בדרכים הבינעירוניות
ד"ר ויקטוריה גיטלמן ,אינג' רובי כרמל ,גב' פאני פיסחוב ,ד"ר אטי דובא ,פרפ' שלום
הקרט  -מרכז רן נאור לחקר הבטיחות בדרכים והמעבדה לסטטיסטיקה בפקולטה
להנדסת תעשייה וניהול ,הטכניון
 0:358-0:385דיון
 0:385-0:358הפסקה :ארוחת צהריים קלה
" 0:358-01308נוהגים אחרת בעסקים" :האם ארגונים יכולים להקטין את שיעור תאונות הדרכים
של עובדיהם?
פרופ' איתן נוה  -הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ,הטכניון ,דר' טל כץ-נבון  -בית
ספר אריסון למנהל עסקים ,המרכז הבינתחומי הרצליה
 01308-013:8השפעת מערכות שיתופיות תשתית -רכב על התנהגות נהגים
ד"ר חנין פרח  -קרן רן נאור לקידום מחקר בטיחות בדרכים
Prof. Haris N. Koutsopoulos - Traffic and Logistics Division, KTH- Royal
Institute of Technology.
 013:8-01315דיון
 01315-05315פאנל :היפגעות הולכי רגל בתאונות דרכים בישראל
 05315-01388סיכום הכנס

אנא אשר/י השתתפותך באימייל:

 הזמנה זו מהווה אישור כניסה לטכניון

trreve@tx.technion.ac.il

