רשימת קיצורים

•

אבו עסבה ואח'  -ד"ר חאלד אבו עסבה ,אמירה קראקרה ,נאסים עאסי ,ליטל שמר חיים,
לירי אנדי פינדלינג ,רחל רענן ,ד"ר מיכל חמו-לוטם :סדרי עדיפויות של תושבים לגבי
שירותים הניתנים על ידי הרשות המקומית בתחום בטיחות בדרכים  -סקר טלפוני
מקדים בקרב האוכלוסייה הערבית.

•

אדמי ואח' – ד"ר חנה אדמי ,אושרי וייס ,שרון רונן :תיעוד פניות של ילדים למלר"ד
בשל היפגעות בתאונות דרכים בשנים .2011-2012

•

אופלטקה  -פרופ' יזהר אופלטקה :תפקיד המורה במועדות לבטיחות בדרכים :ניתוח
עמדות והתנהגויות של מורים באמצעות המושג "התנהגות אזרחית בארגון".

•

אילה כהן ואח'  -פרופ' אילה כהן ,ד"ר אטי דובא ,ד"ר ויקטוריה גיטלמן :פיתוח שיטות
ניפוח לקבל אמד נכון של מספר הנפגעים קשה בתאונות דרכים בישראל מתוך
המספרים המדווחים.

•

אילה כהן ואח'  - 2פרופ' אילה כהן ,ד"ר אטי דובא ,ד"ר ויקטוריה גיטלמן :התאמת
מודלים סטטיסטיים לניתוח מגמות תאונות הדרכים בישראל.

•

אליאס  - 1ירון אליאס :תחולת חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א 1981-על פוליסת ביטוח
החובה לרכב.

•

אליאס  - 2ירון אליאס :שימוש בכלים משפטיים להפחתת הונאות ביטוח החובה.

•

בורד ואח'  -שירן בורד ,ד"ר ענת גסר-אדלסברג ,פרופ' אורנה בראון-אפל :נהיגה תחת
השפעת אלכוהול בקרב צעירים.

•

בר חיים ואח'  -פרופ' יאיר בר-חיים ,גב' רעות נעים :פלסטיות של גורמי קשב כגורמי
סיכון לפיתוח הפרעה פוסט טראומטית לאחר תאונת דרכים.

•

גיטלמן ואח'  -ד"ר ויקטוריה גיטלמן ,גב' לימור הנדל ,אינג' רובי כרמל ,פרופ' שלמה בכור:
בחינת תכניות לקידום הבטיחות בדרכים בעשר המדינות המובילות בעולם בתחום
הבטיחות בדרכים.

•

גיטלמן ואח'  – 1כתיבה :ד"ר ויקטוריה גיטלמן ,ליאת קורן ,לירי אנדי-פילדינג; עריכה:
ד"ר מיכל חמו-לוטם ,לירי אנדי-פילדינג :היפגעות ילדים בישראל  -דוח "בטרם" לאומה
.2002

•

גיטלמן ואח'  - 2ד"ר ויקטוריה גיטלמן ,גיא נעים ,לירי אנדי פינדלינג ,ד"ר מיכל חמו-
לוטם :סקר ספרות עולמי בנושא מדדי בטיחות בדרכים ברשות מקומית ובקהילה.

•

גיטלמן ואח'  - 3ד"ר ויקטוריה גיטלמן ,לירי אנדי פינדלינג ,ד"ר מיכל חמו-לוטם :מיפוי
ובחינת מקורות מידע בנושא היפגעות ילדים בתאונות דרכים בישראל ברמה
הלאומית והמקומית.

•

גיטלמן ואח'  - 4מחברת :ד"ר ויקטוריה גיטלמן; עורכות :ד"ר מיכל חמו-לוטם ,לירי אנדי-
פילדינג :סקר תצפיות ארצי  2003בנושא השימוש בהתקני ריסון לילדים בכלי רכב
פרטיים.

•

גיטלמן ואח'  - 5ד"ר ויקטוריה גיטלמן ,אינג' רובי כרמל ,פאני פיסחוב ,פרופ' שלמה בכור:
בדיקת היתכנות של שימוש בסוגי רכב חלופיים )קלנועית( לצורכי בטיחות וניידות
של אוכלוסיית הקשישים בישראל.

•

גסר-אדלסבורג ואח'  -ד"ר ענת גסר-אדלסבורג ,פרופ' אורנה בראון-אפל ,ד"ר ציפי לוטן,
ד"ר לינור הדר :תכניות התערבות בבתי ספר למניעת תאונות דרכים של נהגים צעירים
מיפוי ,אפיון והערכת האפקטיביות של התוכניות בקרב תלמידי בתי הספר  -פברואר,
.2013

•

גרוסוסר ואח'  -זאב גרוסוסר ,מרינה מוטין ,תמרה צ'רקסקי ,יעקב הרט :שינוי בדפוסי
תוצאי השיקום של חולים לאור חבלות במוח.

•

גרוסוסר ואח'  – 1זאב גרוסוסר ,ישראלה פלד ,שרון רוס :תיקוף כלי לבדיקת איכות
חיים לאחר חבלה מוחית.

•

דויטש  -פרופ' מיגל דויטש :פיצויים לנפגעי תאונות דרכים  -דין משווה.

•

דיאמנט ואח'  -ד"ר אירן דיאמנט ,מי-טל מרגלית :תהליכי הגבלה עצמית בנהיגה בגיל
מתקדם ).(+65

•

דלאל ואח'  -פרופ' אילן דלאל ,ד"ר מיכל איבנקובסקי :תיעוד פניות של ילדים למלר"ד
בשל היפגעות בתאונות דרכים מינואר  2009עד מאי ] 2011המרכז הרפואי וולפסון[.

•

דפרין ואח'  -ד"ר רות דפרין ,ד"ר גבי זייליג ,פרופ' לאון גרינהאוס ,מר דורון זמיר :הפחתת
כאבי נפגעי טראומה בחוט שדרה.

•

דפרין  – 1ד"ר רות דפרין :בניית פרוטוקול לזיהוי אמינות דיווח של כאב באוכלוסיות
שונות.

•

המנחם ואח'  -ישי המנחם ,שרון לוי ,מיכל קליין :היפגעות ילדים בתאונות דרכים
כרוכבי אופניים וכהולכי רגל בחברה החרדית.

•

הראל  -עו"ד יניר הראל :דרכי הוכחת נזק בתביעות פלת"ד -היבטים משפטיים בדיני
ראיות והצעות להסדרים ראויים.

•

זמר  -ד"ר ליאור זמר :פיצוי נפגעים אשר נהגו תחת השפעת אלכוהול.

•

חמו-לוטם ואח'  -ד"ר מיכל חמו-לוטם ,קלאודיה חיניץ ארונוביץ ,לירי אנדי-פינדלינג,
לילך לב-ארי ,אורלי סילבינגר ,ד"ר יחזקאל ויסמן :היפגעות בקרב ילדים ובני נוער –
פניות לחדר מיון שלישוני .1996

•

חמו-לוטם  - 1ד"ר מיכל חמו-לוטם ,לירי אנדי-פילדינג :סקר טלפוני בנושא בטיחות
ילדים ברכב - .הערכת תכנית התערבות .2003

•

חמו-לוטם  - 2ד"ר מיכל חמו-לוטם ,ד"ר ויקטוריה גיטלמן ,לירי אנדי-פילדינג :מחקר
לאומי בנושא בטיחות ילדים ברכב ,דו"ח אינטגרטיבי .2004

•

טאובמן בן-ארי  -אורית טאובמן בן ארי :ההשפעה של בולטות מוות על נטילת סיכונים

•

טישלר ואח'  -פרופ' משה טישלר ,ד"ר עפר לוי ,ד"ר איליה מסלקוב ,ד"ר שמואל בר-חיים,
ד"ר מירית עמית-ואזינה :האם יש קשר בין חבלה צווארית לפיברומיאלגיה?

•

ישרון  -ד"ר יפה ישרון :השפעת רמת העומס התפיסתי על איכות הנהיגה בכלל ועל
יעילות השימוש באמצעי התרעה ברכב בפרט.

•

כדורי-לוינסקי ואח'  -אפרת כדורי-לוינסקי ,פרופ' נאורה רצון ,פרופ' אבנר כהן-הרמן:
ניבוי יכולות הנהיגה בסימולטור נהיגה של בני נוער עם  ADHDבאמצעות הערכות
קוגניטיביות ומדידת תנועתיות בישיבה.

– הרחבה של תיאוריית ניהול האימה ).(Terror Management

•

כ"ץ ואח'  -פרופ' עמירם כ"ץ ,ד"ר יעקב רונן ,ד"ר ודים בלובשטיין ,ד"ר א .צ'יבלון ,ד"ר ל.
פרונט ,ד"ר ,י .גלרנטר :פגיעות חוט שדרה של נפגעי תאונות דרכים.

•

כרמל  -ד"ר עליזה כרמל :אוריינטציה קוגניטיבית לנהיגה בטוחה לפי מכלול
המוטיבים שנמצאו בצבר האמונות המצבי ניתן להבחין בין נהגים מסוכנים לבין
נהגים בטוחים.

•

לוטן  -ד"ר ציפי לוטן :בחינת התועלת של מכשירי רישום ברכב לבטיחות נהגים צעירים.

•

לוי ואח'  -שרון לוי ,ד"ר דוד זיידל ,נטלי ניר ,אביחי ברעם ,שירה כסלו :חקר דפוסי תנועה
ובטיחות ילדים בדרכים.

•

לוי המנחם ואח'  -שרון לוי ,ישי המנחם ,מיכל קליין :בטיחות יילודים ברכב.

•

מהלאל ואח'  -פרופ' דוד מהלאל ,רועי אופיר :הערכת "הרחוב המשולב" כאמצעי
לשיפור השילוביות של המשתמשים בדרך.

•

מהלאל ואדרי  -פרופ' דוד מהלאל ,סמי אדרי :היבטי בטיחות ותנועה של האור הצהוב-
אדום ברמזורים.

•

מוראדג'ליאן ואח'  -הגופ מוראדג'ליאן ,צביקה אסף ,יצחק שמולביץ :כלי סימולציה
לחיזוי והפחתת היפגעות בתאונות.

•

מורד  -ד"ר יאיר מורד :כישורי נהיגה בקרב אוכלוסיית נהגים בצה"ל – השלכות
אפשריות לגבי בטיחות בדרכים.

•

נבון  -דוד נבון :בחינת השפעתו של אמצעי חדשני למתן משוב לנהג על מהירות
הנהיגה.

•

נורמן ואח'  -פרופ' יואל נורמן ,ד"ר פארלי סתר ,הדס מרציאונו :ההשפעה של הצבת שני
סוגים שונים של מצלמות מהירות – גלויות לעומת סמויות – על התנהגות נהגים

•

נורמן  - 1פרופ' יואל נורמן ,ד"ר פארלי סתר ,הדס מרציאונו :שיטות אכיפה אוטומטיות:

]דו"ח סיום שנה ראשונה[.

מצלמות מהירות גלויות לעומת סמויות והתנאים המיטביים להפעלתן ]דו"ח סיום שנה
שניה[.

•

סארטר  -סארטר  :(Sartre 4) 4עמדות משתמשי דרך באירופה כלפי הסיכון בתנועה
בדרכים ).(European road users' risk perception and mobility

•

סיקרון  -ד"ר פביאן סיקרון :ראש מטה הבטיחות מה הוא אומר? ניהול בטיחות ברמת
היישוב.

•

סיקרון  - 1ד"ר פביאן סיקרון ,שרון בורד ,ד"ר אורנה בראון-אפל :בטיחות בדרכי הגעה
לבית הספר  -מחקר תצפיות.

•

קפלן ואח'  -ד"ר אביבה קפלן ,ד"ר גיל שרוני :האטיולוגיה של תופעת פגיעות היתר של
זקנים ומעורבותם בתאונות דרכים :נסיבות אישיות ,סביבתיות ודמוגרפיות כגורמים
המסבירים את התופעה.

•

קשינסקי ואח'  -דן קשינסקי ,ד"ר דורון בלשה :חקר הבטיחות במעגלי תנועה בדרכים
דו-מסלוליות.

•

רובינשטיין  -פרופ' גידי רובינשטיין :החיפזון מהשטן :אישיות מועדת לתאונות דרכים.

•

רוזנבלום ואח'  -פרופ׳ טובה רוזנבלום ,ד״ר אודי אלדרור ,רועי מנדל ,יותם רוזנר :מבחן
זיהוי סכנות בכביש על ידי הולכי רגל.

•

רונן ואח'  -ד"ר עדי רונן ,ד"ר טל אורון-גלעד ,פרופ' דוד שנער ,ד"ר הדס שוורץ-חסידים,
גב' עילית אופנהיים :הרגלי השתייה של צעירים ,השפעת השילוב בין אלכוהול
למשקאות אנרגיה על תפיסת ההשפעה ואיכות הנהיגה.

•

רופמן ואח'  -ד"ר משה רופמן ,ד"ר מרדכי קליגמן :חבלות בכפות הידיים כתוצאה
מסגירת דלתות של מכוניות.

•

רצון – ד"ר נאוה רצון :בדיקת היעילות של שימוש בהערכת יכולת ביצוע תפקודי
עבודה בתהליך הפיצוי של נפגעי תאונות דרכים.

•

שיפטן ואח'  -פרופ' יורם שיפטן ,ד"ר ופא אליאס :היפגעות ילדים בתאונות דרכים
במגזר הערבי – זיהוי המאפיינים של הנפגעים ודרכים להקטנתם.

•

שמר חיים ואח'  -ליטל שמר חיים ,לירי אנדי פינדלינג ,רחל רענן ,אביטל אפל פנקס ,ד"ר
מיכל חמו -לוטם :סדרי עדיפויות של תושבים לגבי שירותים הניתנים על ידי הרשות
המקומית בתחום בטיחות בדרכים  -סקר טלפוני מקדים בקרב האוכלוסייה היהודית.

