
 סיכום ההרצאה – 16 בנובמבר 9 –סמינריון פקולטי 

 

 שלום רב, 

, של ז' תשע"אלסמסטר הראשונה התקיימה הפגישה  2016בנובמבר  9-יום רביעי, ה היום,

"בדיקת , בנושא: ד"ר רחל שחרורסמינריון הפקולטה למדעי הבריאות. ההרצאה הועברה על ידי 

 קוגניטיבית לשיפור בטיחות הנהיגה של נהגי אוטובוס מקצועיים." -יעילות תכנית התערבות מטה

 

-תחומית של מדעי-ד"ר שחרור היא מרפאה בעיסוק, בעלת תואר שני בנוירוביולוגיה בתכנית הרב

לימודי הדוקטורט בבית הספר למקצועות  המוח באוניברסיטת בר אילן. השנה סיימה את

 דוקטורט. -ות של אונ' ת"א, בהנחיית פרופ' נאוה רצון, והחלה בלימודי פוסטהבריא

 

במשך השנים עבדה כמרפאה בעיסוק במרכז השיקומי לווינשטיין במחלקה לאירועים מוחיים 

במהלך לימודי הדוקטורט ניהלה את מעבדת שיקום הנהיגה, תרגלה  .ובמחלקת אשפוז יום

ור למחקר בתחום זה. השתתפה בכנסים בארץ ובעולם לרב"ע בכל הקש והדריכה  סטודנטים

 .הקשורים לנושא בטיחות בנהיגה וטכנולוגיות מתקדמות בתחום הנהיגה

 

 

 להלן סיכום ההרצאה: 

ה"גורם האנושי" אחראי לכתשעים אחוזים ממקרי תאונות הדרכים. כאשר דנים תאונות דרכים 

ור מספר הנוסעים הגדול. בעבודת הד"ר בהן מעורבים אוטובוסים הנושא הזה חשוב במיוחד, לא

קוגניטיבית בקרב נהגי אוטובוס במטרה לזהות גורמים -הנוכחית נבדקה שיטת טיפול מטה

נהגי אוטובוס. נערך אבחון מעבדתי רחב שכלל  77שיתרמו לנהיגה בטוחה. במחקר לקחו חלק 

טור נהיגה, אבחונים תפיסתיים )קשב מרחבי, תפיסה חזותית(,  סימול –אבחונים קוגניטיביים 

ארגונומיים )כגון שאלוני עייפות, כאבי שרירים ושלד(, שאלוני עמדות ותפיסות ועוד. כמו כן, 

( בה צוייננו מדדים כמו מהירות הנהיגה, מספר תאוצות on roadנערכה הערכת נהיגה בפועל )

ככלי להערכת נהיגה )טכנולוגיה  ובלימות חדות, פניות חדות. נעשה שימוש במערכת מובילאיי

מבוססת מצלמה(, למדדים כגון אי שמירת מרחק וסטיות מן הנתיב. העבודה כללה מספר 

. זיהוי מי מבין האבחונים יעיל 2. בדיקת תוקף ומהימנות המובילאיי ושאלוני המחקר. 1שלבים: 

ל התערבות )האם הוא . בדיקת מוד3ביותר, זיהוי גורם הסיכון המשמעותי ביותר עבור הנהגים. 

 יימצא כיעיל בהפחתת גורמי סיכון(. 

א עיקרי למעורבות בתאונות מנבבילאיי הוא אכן כלי תקף ומהימן, מסקנות המחקר היו כי המו

הניטור ברכב למשך דרכים ויכול לשמש כ"מדד הזהב" החדש )תחליף לטסט הנהיגה המסורתי(. 

עיסוקי לנהגים; הנהגים -כן פותח שאלון ביצוע מספר ימים עוזר אף הוא לאפיין דפוסי נהיגה.

דרגו את מידת הביצוע שלהם כאשר הם נתקלים בבעיות שונות )עמידה בלוח זמנים, שירות 

לקוחות, מזג אויר( ואת מידת שביעות הרצון שלהם מתפקודם. נתונים אלו שימשו כבסיס 

 להתערבות המיועדת לשיפור התפקוד באופן נקודות בעייתיות. 

ודיות המחקר היא מהלך ההתערבות. תחילה בדקו עד כמה הנהגים מודעים לבעיות שלהם ייח

בנהיגה, ועד כמה הם מוכנים לשינוי. לכל נהג נוצר פרופיל אישי )מתוך בטריית האבחון(, ולכל נהג 



סקירת עוצמות וחולשות.  –ניתנה אפשרות לראות היכן הוא ממוקם ביחס לנהגים האחרים 

התערבות בת שלושה מפגשים אחת לשבועיים. נעשה מיקוד בכחמש בעיות בשלב זה בוצעה 

לטיפול )נקודות שמפריעות לנהג עצמו(. למשל: ריח לא נעים באוטובוס, צורך להתעסק עם 

"ניירת" תוך כדי נהיגה, חוסר תמיכה של הארגון. התברר כי מקורן של רב הבעיות הוא יחס אנוש 

הגים לפתור בעיות אלו באמצעות הדרכה, העלאת מודעות ויחס הנוסעים. בהתערבות עזרו לנ

 לכשלים, וניסיון לחשוב על הצעות לטיפול. 

בבחינה של השפעות הטיפול נמצא כי כל מדדי המובילאיי ירדו )קצב האירועים ירד לאחר 

התערבות(, כמות תאונות הדרכים ירדה באופן מובהק, ונצפה גם שינוי במדדים שנבדקו 

 קר בתחום ה"אדם", הגורם האנושי, בו אכן התמקדה תכנית ההתערבות(. בשאלונים )בעי

 ניתן לסכם כי המחקר תורם לזיהוי ושיפור גורמי סיכון לנהיגה בטוחה בקרב נהגים. 

 

 

      נכחו בהרצאה:

  פרופ' רות בירק. -דיקאנית הפקולטה 

, ד"ר שמואל שפרינגר, ד"ר ד"ר צבי קוז'ולד"ר אופירה איינשטיין,  – המחלקה לפיזיותרפיה

טולדו, ד"ר תמר יעקב, ד"ר -, ד"ר סילבי פרנקלאורית עליון, ד"ר נועה בן עמי, פרופ' אברהם כץ

  אלון רבין, נועה רפאלי באר.

ד"ר פרידה פרופ' יוסי וייס, גנות, -ד"ר עו"ד רחלי ניסנהולץ - המחלקה לניהול מערכות בריאות

  .טסלר, ד"ר ריקי ד"ר אבי זיגדוןשור, 

 . פרופ' מונה בועז, ד"ר אולגה רז, גב' אסתר גונן - המחלקה לתזונה

ד"ר גיל ד"ר נעמה קינן, ד"ר לאה פוסטיק, ד"ר מיכל איכט,  - תקשורתבהמחלקה להפרעות 

, ד"ר ריקי בשט, גב' חיה זלצברג-מרגלית, ד"ר עדי ליפשיץ בן-צוקרמן, גב' אביטל טראו

 . לין, גב' מירה ברטייטלבאום סוויד

 ד"ר מיכל הוכהויזר. - המחלקה לריפוי בעיסוק

 גב' שרון פלג – מרפאות האוניברסיטה

מן  שריקי-, בו תתקיים הרצאתה של ד"ר ורד קאופמן 7.12.16 , בתאריך נתראה במפגש הבא

 המחלקה לתזונה. 

 בברכה, 

 מיכל איכט


