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תאמץ את עמותת אור ירוק במסגרת פעילות חברת סייברוואן 

  אחריות חברתית של החברה

חברת סייברוואן החליטה במסגרת הפעילות של אחריות חברתית של החברה, לאמץ את 

כילדים, וער וקשישים עמותת אור ירוק ולסייע בפעילויות הסברה בקרב אוכלוסיות בסיכון 

  אשר שיעורי היפגעותם בתאוות דרכים גבוה באופן משמעותי מחלקם באוכלוסייה

חברת סייברוואן הודיעה הבוקר לבורסה על שילובה של עמותת אור ירוק כגוף המרכזי במסגרת פעילות האחריות 

  החברתית של סייברוואן. 

ברתית של סייברוואן, משמעותה תרומה ישירה למאבק בקטל אימוצה של אור ירוק במסגרת הפעילות של אחריות ח

בדרכים באמצעות גוף ותיק, מקצועי ומוכר בתחום. במסגרת זו יסייע שיתוף הפעולה למכלול הפעילות של אור ירוק 

  בתחום החיוך וההסברה לשיפור הבטיחות בדרכים ולהעלאת המודעות לושא חשוב זה.

ם שמטרתם העלאת המודעות הציבורית למיעת היסח דעת בהיגה וקידום היגה שיתוף הפעולה יכלול מספר מרכיבי

פעילויות הסברה בקרב אוכלוסיות בסיכון כילדים, וער וקשישים אשר שיעורי היפגעותם בתאוות דרכים  בטוחה וביהם

ה ולהרחיב את גבוה באופן משמעותי מחלקם באוכלוסייה. באופן זה תוכל סייברוואן לקדם את מעורבותה בקהיל

  השפעתה על שיפור הבטיחות בדרכים והצלת חיים. 

היא העמותה הפרטית המובילה בישראל הפועלת שאור ירוק או גאים לשתף פעולה עם אורי גלבוע, מכ"ל סייברוואן: "

ים להצלת חיים וצמצום הקטל בכבישים. במסגרת מאמציה, אור ירוק מעודדת התקת פתרוות טכולוגיים מצילי חי

חברת סייברוואן ועמותת אור ירוק ישתפו פעולה במאבק בתאוות הדרכים מתוך הבה כי מיעת היסח דעת ברכבים. 

  בהיגה מהווה כלי אפקטיבי להפחתת מספר הפגעים בתאוות דרכים.״

להצית  ירוקעמותת אור  לתמוך בפעילות של ארז קיטה מכ"ל עמותת אור ירוק: "אי מברך על ההחלטה של סייברוואן 

רתימת חברות עסקיות לתרומה לחברה האזרחית היא צורך השעה והחיבור של סייברוואן לאור ירוק, שי גופים חיים. 

. ביחד חזק וטמיע את ערכי הבטיחות בקרב ויסייע לבטיחות בדרכים שאבקים בקטל בכבישים, הוא כון וטבעי

מתוך הבה כי תאוות דרכים הן לא גורל משמים אלא מאבק  ,יםבתאוות דרכ געה להיפובת אשר בסיכון גהאוכלוסיו

  שיתן להצליח בו רק כאשר משלבים ידיים". 

  

ועדה לתת מעה לבעיית היסח הדעת של הגים העושים שימוש באפליקציות שוות במכשיר הייד  SaverOneמערכת 

במהלך היגה ומסכים את משתמשי הכביש. על פי מחקרים, העלות השתית של תאוות דרכים בארה"ב בלבד עומדת 

היגה. טכולוגיית החברה מועת מהתאוות קשורות לשימוש במכשיר הייד בזמן  25% -מיליארד דולר, כש 300 -על כ

היסח הדעת על ידי מיעת גישה ליישומים שוים במכשיר ואיה מצריכה שיתוף פעולה של ההג תוך שהיא מייצרת סביבת 

  היגה שקטה ובטוחה.

שוק היעד הראשוי של החברה כולל ציי רכב מסחריים ופרטיים בהם תותקן מערכת החברה במטרה להפחית סיכוים 

ריד עלויות בשל תאוות דרכים בהן מעורבים הגיהם. לחברות ביטוח וליסיג וכן לחברות המהלות ציי רכב יש עיין ולהו

  רב בהפחתת זקים ועלויות כתוצאה מתאוות דרכים.



                                                                     

לחברת פרורי ישראל, חברה  Saverone מערכות 51לאספקת והתקת  הסכםחתמה על לפי כשבועיים הודיעה החברה כי 

 פיילוט הייתה בין החברות הראשוות שהתחילו שהחצי אשר לפי כ, R&Rות משותפת של סטלה העולמית וחברת בבעל

  מערכות ברכבי החברה.  15 הותקובמסגרתו  ,עם סייברוואן

בהתקה מסחרית לפי מספר חודשים שהחלה  ,סייברוואןשל חברת  השי המסחרי הוא ההסכםעם פרורי ישראל  ההסכם

. כיום לחברה יש פיילוטים פעילים בין היתר בצה"ל, חברת מערכות 250מיליום בה היא מתקיה הלוגיסטיקה  קבוצתב

  החשמל, תובה, פלסאון, הסון ומ.א. אזורית בי שמעון, שגם הם מהווים פוטציאל להסכמים מסחריים דומים. 

ר חתמה על הסכם פיילוט עם חברת קווים כסה החברה לראשוה לתחום התחבורה הציבורית כאש לפי כחודשיים

, זאת לאחר שלפי Hertzעם חברת  חדש שוק הליסיג בעקבות חתימה על הסכם שיתוף פעולההרחיבה את פעילותה בו

כמו כן, חתמו החברה על הסכם שיתוף פעולה עם חברת מאיר  כחמישה חודשים חתמה על הסכם דומה עם חברת אלדן.

  רה במשאיות שמאיר ליסיג מחכירה ללקוחותיה.ליסיג להפצת מערכות החב

 


