מה תעשה כדי להפחית את מס' תאונות הדרכי בשנת ?2016
ענבל פועלת להפחית את מספר אירועי תאונות הדרכי ,בה מעורבי הרכבי הממשלתיי.
בשיתו מנהל הרכב וע היחידות הממשלתיות השונות ,נעשי צעדי במלחמתנו למע הפחתת
שיעור תאונות הדרכי וצמצו עלויות הנזקי המשולמי:
 .1התקנת מערכת מסוג מובילאיי המתריעה בזמ $אמת במקרי #של אי שמירת מרחק ,סטייה
מנתיב ,סכנת התנגשות ברכב מלפני ,#זיהוי הולכי רגל ורוכבי אופניי.#
עפ"י חברת מובילאיי ,המערכת מפחיתה את הסיכוי למעורבות בתאונות דרכי #ב.39%
נתו $זה מתבסס על מחקר שנעשה ע"י "רו $בינה אקטוארית בע"מ" ובו נבדקו כ10,000
כלי רכב.
יצוי $כי חברת מובילאיי התחייבה להתקי $ברכבי היחידות הממשלתיות את המערכת
המתקדמת והמשודרגת ביותר הקיימת בשוק .לאחרונה הותקנה ברכבי היחידות מערכת
עדכנית ומשודרגת הכוללת ג #פונקציה של זיהוי תמרורי :#המערכת מזהה חלק
מהתמרורי #המצויי #לצד הדר) ומציגה אות #לנהג) .תמרורי מהירות ,תמרור עקיפה
אסורה ,דר) בינעירונית ועוד( .לנוחיותכ ,#התקנות המערכת מתבצעות בבית הלקוח.
 .2התקנת מערכות מיגו ברכבי המזוהי #על ידינו כרכבי" #גניבי ,"#כמו מערכת מסוג
איתורא $שהביאה לסיכול מספר מקרי גניבה.
 .3התקנת חיישני נסיעה לאחור ומצלמות נסיעה לאחור .במסגרת פעילות זו מגיעי #נציגי
חברת מוטורולה לאתר היחידה ומתקיני #ברכביה את אחד מאמצעי ההתרעה הבאי:#
חייש $נסיעה לאחור  /מצלמת מראה  /מצלמה ע #צג בגדלי #שוני / #מצלמה לרכב כבד.
המוצר המותק $נבחר ע"פ סוג הרכב ובקשת היחידה.
 .4התקנת חלפי "מגני"  ברכבי #מבצעיי #מיוחדי ,#החשופי #לנזקי #גבוהי #רבי,#
הותקנו "מגני #סופגי" #השומרי #על מרכב הרכב ומביאי #להפחתה משמעותית בעלות
הנזקי.#
לצור) המש) הפעילות להפחתת האירועי #התאונתיי #וצמצו #עלויות הנזק הנגרמות בגינ ,$אנו
מזמיני #אתכ #להצטר .ליחידות שכבר התקינו את המערכות /המיגוני #הקיימי #היו.#
אנו תקווה כי שיתו .הפעולה בינינו והעלאת רעיונות נוספי #על ידיכ #יתרמו לצמצו #תאונות
הדרכי #והנזקי #בגינ.$
ליצירת קשר יש לפנות ל:
אודליה נגבי פרטוק%מנהלת אג תביעות רכב ורכוש,טל03%9778035.
מיכל משה ,%טל03%9778026.
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