
סיכויפילךישחברה?ברכב;והג

תאונהלעשות
לעומתבתאונותמעורביםהיוהחברהבמכוניותמהנוהגים%9כימגלהירוקאורעמותתשלמחקר

פחותאחראיםונהגיהןבטוחות,פחותהןחברהמכוניותהחוקרים:הפרטי.ברכבםמהנוהגים92.4

חברה?ברכבנוהג

L.^^PIול33םינוייעו

:1111m muiii*

חברה?ברענוהג

היותהסיטי

בתאונהמעורב

פי־שנייםגדהי

42

שמילדניאלמאת

''
ניסיוןשישפעםבכל

המיפויאתלהעלות""

כיהטעגהעולהצמוד,רכבעל

בבטיחות.לפגועעלולהדבר

מאפשרכטען,כדהליפיכג,

במכוניותלנסועלאנשים

יותד,ובטוחותחדישות

חברתידיעלהיטבהמתוהזקות

חדשמחקרואולםהליסינג.

אחרת.היאהמציאותכימגלה

במסגרתשנערךהמחקר,

המחקרזרוענאוררןקרן

כימגלהירוק,אורעמותתשל

מעורביםחברהבמכוניותנהגים

תאונותיותרשנייםבפי

המכונית.בעלישהםמנהגים

ונהיגהעודפתנסועההסיבות:

אחראית.פחות

ידיעלשנערךהמחקר,

מהטכניון,שיפטןיורםפדופ׳

מהמכוןאלבדטגילהד״ר

קינןותמרבחולוןהטכנולוגי

ומחר,מהיוםתחבורהמארגון

נהגים400כקרבכסקרבוצע

נהגים230ו-חברהרכבבעלי

בבעלותרכבשברשותם

הקבוצותשתיכאשרפרטית,

שאלוןעללענותהתבקשו

שלהםהשימושלהרגליבנוגע

במכונית.

%29כיעולהמהמחקר

רכבהמקבליםמהנהגים

באמצעותומגיעיםמהעבודה

%85רקזאת,לעומתלעבודה.

מגיעיםפרטירכבמנעלי

%04בנוסף,לעבודה.באמצעותו

מצהיריםהחכרהרכבמבעלי

אלף30מ-יותרנוסעיםשהם

007,61לעומתבשנה,ק״מ

רכבעםנהגיםשנוסעיםק״מ

רכבמנהגי%88ל-פרטי.

כלעלמשלםהמעסיקחברה

אףמהם%54ול-הדלק,הוצאות

ולמההחנייה.הוצאותמשולמים

מביאהעורפתנסועהכירע?זה

עורויוצרתמוגבראווירלזיהום

הכבישים.עלוגודשפקקים

שנהגירקלאהמחקר,לפי

עלזמןיותרנמצאיםהליסינג

זאתעושיםגםהםהכביש,

הבטוחותשאינןבמכוניות

מנותחיםאמנםבמחקרביותר.

והמכוניות2008»-נתונים

יותר,בטוחותכיוםהנקנות

הן2008מ-המכוניותאבל

לשוקבקרובשיגיעואלה

גילההמחקרהמשומשות.

שבהןמהמכוניות%95ל-כי

החברהרכבבעלימשתמשים

אואווירכריותשתייש

מעט,שונהכיוםהמצבפחות.

יציבותבקרתמערכתכי

מכוניתוכללחובה,נהפכה

זאת,עםבה.מצוידתהנמכרת

לציידמעדיפיםרביםיבואנים

כריותבארבעמכוניתםאת

למשל.בשש,במקוםאוויר

שניתנתהמעטההחשיבות

ניכרתבטיחותלאבזורבישראל

אירופה.למדינותבהשוואה

מהמכוניות%92רק2008ב-

ציוןקיבלובישראלשנמכרו

כוכביםחמישהשלמדבי

מכוןשלהריסוקבמבחני

EuroNCAPהבטיחות)ארגון

בשוודיה%46לעומתהאירופי(,

בספרד.%85ו-

אגרסיביתנהיגה

יותררבותותאונות

ישמורשנהגאומרההיגיון

שבבעלותומכוניתעליותר

שניתנהמכוניתעלמאשר

מאודקשהאדמהעבודה,לו

הליסינגמנהגי%86זאת.לבחון

הםשלפיולהיגדהסכימולא

יותראגרסיביתבצורהנוהגים

אךחברה,רכבלהםשישמשום

״נוהגיםהםכיהודומהם%35

ברכבמאשרחברהברכבאחדת״

המחקר,לפיבנוסף,שבבעלותם.

צמודהבמכוניתמהנוהגים%9

בתאונתמעורביםהיוכידיווחו

האחרונות,השניםבשלושדרכים

בקרבבלבד%2.4לעומת

פרטי.רכבשבבעלותםהנהגים

לתוצאותמקבילזהנתוןאגב,

בבריטניה.דומהמחקרשל

בעיקראמנםעוסקהמחקר

אתגםבוחןאךבבטיחות,

זוהאםהשימוש.בשוויהעלייה

השימושאתלהפחיתהדדדתהיה

שלא,כנראהצמודות?במכוניות

הנוכחי,כמתווהלאלפחות

מסכימיםבמחקרהליסינגנהגי

שימוששווישקל045,3לשלם

יותדשקל800חודש,מרי

בתוםהמתוכנןהשימושמשווי

מקבוצה)למכוניותהרפורמה

בסכוםמדוברהחוקרים,לפי(.

האחזקהמעלותדחוקשאינו

בבעלותדומהמכוניתשל

כיגילההמחקרזאת,עםפרטית,

למהירמאוררגישיםהעובדים

נוספתועלייההשימוש,שווי

ברצוןלירידהלגרוםעלולהבו

מכונית.להחזיק

המחקרשלהמרכזיתהמסקנה

נוסעותחברהשמכוניותהיא

ומסוכנותמזהמותגםולכןיותר,

סגנוןגםלהוסיףישלכךיותר.

במכוניותפחותאחראינהיגה

ממליציםאףהחוקריםחברה.

השימוששוויאתלהעלות

כמולמשתניםאותוולהצמיד

הדלק,וצריכתהנסיעהכמות

ברכב.מופחתשימושלעוררכדי

שהממשלהממליציםהםעוד

שיחייבולמעסיקיםהנחיותתיתן

ולאקילומטראז׳להגבילאותם

גםההוצאות.בכללהשתתף

שלהבטיחותיהסטנדרטאת

ממליציםהצמודותהמכוניות

ולהגדירלהעלותהמחקרעורכי

בכלבטיחות״אביזרי״ליבת

היתר,ביןשתכלול,חברה

אוויר.כריותשששלמינימום

של״השחוקהירק:אור

ושלנית״היאליסינגועי

המכוניותדובשבהבמדינה

חברותידיעלנקנותהחדשות

המשומשותרובואףהליסינג

חשובמהן,נקנותראשונהמיד

עלמשפיעהדבראירלהבין

הואהמחקרבדרכים.הבטיחות

בבדיקהוראשוןקטןצעדרק

האלה.ההשפעותשל

מבעיותנקילאהמחקר

שאלוניםניתוחכילטעוןוניתן

ביותרהאמיןהאמצעיאינו

ברורלאגםתאונות.לניתוח

האםתאונהשלההגדרהמהי

בנפשנפגעיםעםתאונהזו

בגוףשרימהאופגיעהרקאו

ולחקורלהמשיךכדאיהמכונית.

למסקנותלהגיעכריהענייןאת

יותר.נחרצות

קומשרטטהמחקרואולם

פחותנסועה,יותרברור

אתלשפרכריבטיחות.

אתלעודדצריךהבטיחות

הצורך.לפילנסועהנהגים

שלהחלקיתההצלחהלאחר

מסעלשהוטלהירוקהמיסוי

גםהמכוניות,שלהקנייה

זאת.הבינוהאוצרבמשרד

ידיעלשהוקמהחדשהועדה

תבחןוהתחבורההאוצרמשרדי

המיסוילהעלאתשונותדרכים

אגרות)דלק,השימושעל

הקנייה.מסולהפחתתרישוי(

מכוניותלקנותיהיהאפשרכך

אךיותר,ובטוחותחדישות

פחות.בהןלנסוע

אבואב:שמואל

nmmהליסיע

תעש״המתפתות

זיופיםשו

ושירר׳ס

ושוואז'קילוש

שונחקהוונדו״

mwnuimuinujii

מניות!״ופני

Dipd»«3נוו

ooijinD'Hiun

cirfiאת

imnבדרגת

הבטיחות

no1nf■nהם

מסכימים)א

עללהתפשר

הבטיחות״

Hin'O'tnr

באלפיםבשנה,הישראליםענושיםהקילומטריםכמות

חברהממניותנהגיברטיותמכוניותנהגי

עמוד 1



זמןנגעולאהזה״בנושא

אבואכ,שמואלאומררכ",

ירוק.אורעמותתמנכ׳ל

הגנווהעובדים״המעסיקים

מהידעלאואישהליסינגעל

הבטיחות.עלשלוההשפעות

כאןשישוראינובדקנועכשיו

לוקחוהליסינגאזהרהתמדוד

אנחנולאחור.הבטיחותאת

נהיגהשלשנורמותרואים

עלהמצחועזותמשתנות

התחרותכנוסף,עולה.הכביש

הליסינגלחברותהיבואניםבין

עירומותמכוניותלשיווקגרמה

מקומותבטיחות.מאביזרי

אתלקדשחייביםהעבודה

הבטיחות.

לבחוןצריכים"אנחנו

התחזוקהרמתאתגםבעתיד

מוסיףבליסינג",מכוניותשל

הטיפולרכים"כמקריםאבואב.

רשלניהואאלהבמכוניות

עלויותאתלהפחיתונועד

הליסינגבחברותהתחזוקה.

זיופיםשלתעשייהמתפתחת

בקילומטדאז׳ושינויים

מכוניותשלכריקהודו״חות

מכירתן".לפנימשומשות

באופןמתנגדלאאכואב

טועןאךלליסינג,עקרוני

מגבלות.עליולהשיתשיש

הנסועהלמיסוילפעול"חייבים

לאבזורמחמירסטנדרטולקבוע

אומד.הואברכב",בטיחותי

פורוםירדקום,נועם

משתמשישלהיי־סקנוהגים

בתגובה:אומדהצמוד,הרכב

נתוניםעםרצינילאמחקר"זה

יכוליםלאהםרציניים.לא

חברותשלהנתוניםאתלקבל

קטןאירועכלאצלנוהביטוח.

אצלכמושלאכתאונה,מוגדר

המדדהפרטיים.המשתמשים

למיליארדהרוגיםלהיותצריך

הפורום,אתכשהקמנוק״מ.

שניעלרובד

הרוגים

הרכבצייבקרבק״מלמיליארד

רובאפס.זהוכיוםבישראל

מליסינגמכוניותשלהתאונות

נשמעהזההמחקרקלות.הן

גםצריךמייסעס.בובהכמולי

נוסעיםצמודרכבשנהגילזכור

והנסיעותהעבודה,לצורכי

מעטות".שלהםהפרטיות

מאובזריםהליסינגיבבי

בטיחות?אביזריבפחות

מקבלהעובדלא.ככר"כיום

הבטיחותכדרגתהמכוניתאת

מכוניותישאםהמקסימלית.

אווירכריותמששפחותעם

וברובלזהמודעיםעובדים

להתפשרמסכימיםלאהמקרים

הבטיחות".על

מנכ״להגלילי,נמרוד

להשכרתהישראליהארגון

לשכותבאיגודוליסינגרכב

"כיוםבתגובה:אמרהמסחר

הרכבכלישלהבטיחותרמת

ביותרגבוהההליסינגבחברות

הבטיחותמרמתנופלתואינה

לשוקהנרכשיםרכבכלישל

הליסינגחברותהפרטי.

בסטנדרטיםבשירותמחויבות

הבטיחותכאשרביותר,גבוהים

עומדתברכבהנוסעיםשל

פרטיארםמעייניהם.בראש

יכולפיננסיתבמצוקההנמצא

הטיפולאתלדחותלבחור

רברהפרטי,ברכבוהתקופתי

הליסינגכחברותיקרהשלא

נוספתעובדההמסודרות.

התחזוקהאיכותעלהמצביעה

הליסינגבחברותהרכבכלישל

נותןשהציבורהאמוןהיא

לרכושמעדיףהואכאשרבהם,

ליסינג״.מכוניות

0/°8611110

t\//W/73011111

הםשלפיהוהוןןה

נצווה

»ותואגרסיבית

mil mmוהו

ווווונוה,דנב

11m Din %3511

אחות״D'lni״]01

מאשךחברהנוננ

וווזמשבב!נוע

שנחיהעהנס

בתאונהמטורבלהיותסיכוי

הממוצעהרכבגיל

רס״ברכבלעבודהמגי/

הדלק?טלמשלםמי

ן"מ007,61

%9

שנים7.6

%85

הנהג

ן"מ000,03

vtmnw

jrvvnn

עמוד 2


