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 ןרלטובת מניעת תאונות דרכים שמקוושיתוף פעולה אימוצה של אור ירוק בדבר   דוח מיידיהנדון: 

 ח דעת בנהיגה בהס

להודי רה  החב כמתכבדת  ירוק  ,2021במרץ,    22ביום  י  ע  אור  עמותת  עם  להבנות    במסגרתן  הגיעה 

בתאונות הדרכים מתוך הבנה כי מניעת היסח דעת בנהיגה  ר ירוק ישתפו פעולה במאבק  החברה ואו

הנ  כלי אפקטיבי להפחתת מספר  שיתוף הפעולהמהווה  דרכים.  בתאונות  ניות  ת מדיבמסגר,  פגעים 

סייברוואן,  של  החברתית  ה  האחריות  שמטרתם  מרכיבים  מספר  הציבורית  עלאת  יכלול  המודעות 

בטוחה נהיגה  וקידום  בנהיגה  דעת  היסח  היתר,  ובניה   למניעת  בין  אוכלוסיות  ם,  בקרב  פעילויות 

היפג שיעורי  אשר  וקשישים  נוער  כילדים,  משמעותי  בסיכון  באופן  גבוה  דרכים  בתאונות  עותם 

 לקם באוכלוסייה.  מח

חברת אחריות  בנושא  פעילות  במסגרת  ירוק  אור  של  תרומה  אימוצה  משמעותה  סייברוואן  של  ית 

ומוכר בתחום.ישירה למאבק בקטל בדר ותיק, מקצועי  גוף  חברה  הוכל  באופן זה ת  כים באמצעות 

 .יםפעתה על שיפור הבטיחות בדרכים והצלת חי לקדם את מעורבותה בקהילה ולהרחיב את הש

מוש באפליקציות  דה לתת מענה לבעיית היסח הדעת של נהגים העושים שינועשל החברה  מערכת  ה

נייד במהל נהיגה ומסכנים אתשונות במכשיר  הכביש. על פי מחקרים, העלות השנתית  משי  משת  ך 

לשימוש  קשורות    מהתאונות  25%-מיליארד דולר, כש  300-של תאונות דרכים בארה"ב עומדת על כ

הנייד  נהיגה   במכשיר  טכנול בזמן  מונעת  .  החברה  גישאת  וגיית  מניעת  ידי  על  הדעת  ה  היסח 

מכשיר ואינה מצריכה שיתוף פעולה של הנהג תוך שהיא מייצרת סביבת נהיגה  ב שונות    לאפליקציות 

 . שקטה ובטוחה

כולל   החברה  של  הראשוני  היעד  ופרטייםשוק  מסחריים  רכב  ה   ןותק ת   םהב  ציי  חברה  מערכת 

ס  להפחית  ולהובמטרה  עלו יכונים  דרכריד  תאונות  בעקבות  בה יות  לחב  ןים  נהגיהם.  רות  מעורבים 

וכ  וליסינג  כתוצאה  ביטוח  ועלויות  נזקים  בהפחתת  רב  עניין  יש  רכב  ציי  המנהלות  לחברות  ן 

 מתאונות. 

הישרא הרכב  לשוק  ראשון  בשלב  פונה  כי  החברה  ומעריכה  וארה"ב  באירופה  לשווקים  וכן  לי 

ברכב בשל רגולציה חדשה של  לדרישה ההולכת וגוברת למערכות ניטור ומניעת היסח דעת סלולרי  

אי הצפויה להתקבל בחודשים הקרובים, עשויה להיות השפעה חיובית דרמטית על  איחוד האירופה

 . הביקוש למערכותיה
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