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HEADY– הינו מוצר אשר נסיעה עם ראש על הכתפיים
פותח במסגרת סדנה אתגר חברתי ומטרתו היא לצמצם ככל  

הניתן את היקף פגיעות הראש הנגרמות בשל אי חבישת קסדה  
קורקינט חשמלי/בנסיעה באופניים

השוק

כיום בשוק אין מוצר תחליפי למוצר שאנו 
אך יש באפשרותם של קהל הלקוחות  , מציעים

אליו אנו מכוונים להשתמש במוצרים מגוונים  
.שונים כדי להגיע לאותה התוצאה

השימוש במוצר שלנו חוסך את הצורך  
אכיפה ועוד משאבים בכך  , חינוך, בהסברה

את הנוסע בחבישת קסדה למען  מחייבשהוא 

.נסיעה

המוצר

Heady
נסיעה עם ראש על הכתפיים

קורקינטים  /בשנים האחרונות חל גידול בשימוש באופניים
.  חשמליים וכך גם תאונות הדרכים בהם הם מעורבים

,  חלק גדול מהמקרים מאופיינים בפגיעות קשות מצד הרוכבים
. עקב אי חבישת אמצעי בטיחות מתאימים

במדינת ישראל יש חוק המחייב חבישת קסדה בעת נסיעה בכל 
.האכיפה איננה מספקת, בפועל. כלי רכב דו גלגלי

הצורך

המוצר הינו רכיב המתחבר למעגל החשמלי של האופניים  
ולקסדה בו זמנית אשר נועד  

.קורקינט ללא חבישת קסדה/להגביל את השימוש באופניים
המוצר מאפשר נסיעה באופניים רק כאשר שהשבב מזהה חיבור 

.של הקסדה לראש הרוכב
ברגע שהשבב מזהה את סגירת המעגל הוא שולח אות לרכיב 

.המחובר לאופניים שיאפשר שליחת זרם ובכך תתאפשר נסיעה

?איך זה עובד

?HEADYלמה דווקא 

המוצר אינו מתיימר להיות מוצר בטיחות המאפשר בחירה 
.אלא מחייב את המשתמש

קהל הלקוחות שלנו מבין את חשיבות חבישת הקסדה ולכן  
.בוחר בניהול סיכונים מבוקר בעת הנסיעה בכלי

מוצר יעוצב בכדי להיות נח וכמעט בלתי נראה לעין אך יספק  
.את הצורך של חבישת קסדה

המוצר יכול להתלבש על כל דגם של קסדה תקינה הנמכרת  
.בשוק

סתיו יונה 

ל החברה"מנכ

B.A  בניהול תעשייתי

.עוסק בתחום הבנקאות

stavyona@gmail.com

חן שקלו-לי

מנהלת כוח אדם ושירות לקוחות

B.A  בניהול תעשייתי

Lihen616@gmail.com

אלענקרינעמה 

מנהלת שיווק ופרסום 

B.Aבקולנוע וטלוויזיה

עוסקת בתחום הניהול

naamaidan@gmail.com

פילשטינסקיאלכסנדרינה

ל כספים"סמנכ

B.Aבכלכלה וניהול

כלכלנית

alexandra.filsh@gmail.com

שלומי הדזל

מנהל תפעול ויועץ חינוכי

B.Edבחינוך נוער בסיכון

מנחה קבוצות והורים

shlomihed@gmail.com

הצוות ודרכי התקשרות


