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 גופים גדולים 4חתימה על פיילוטים עם בדבר   דוח מיידיהנדון: 

ביניהם צה"ל,    עם גופים גדולים ם  פיילוטיעל    המיחת בדבר    1קודמים של החברה ים  ח וודי ל  ךשמבה
  , קבוצת עוז, פרונרי ישראלמוטורס  צ'מפיוןשמל,  הח  ברתתנובה, ח  ת ישראל,כבר  משטרת ישראל,

  מתחילהוממשיכה להרחיב את פעילותה בישראל  היא  כי  מתכבדת החברה לעדכן  ם,  וקבוצת מילניו
 : להלן  כמפורטגדולים   גופיםארבעה עם פיילוטים  ב

של,  לישראון  הנס  בת  הגדו,  HeidelbergCement  חברה  היצרניות  צמנמן  של  בעולם  ט, לות 
כב,  י רצי המונה מאות כל ישראל  להנסון . אן מובצרי בטון ותערובות בטו פלט, מוטים, אסאגרג

ורכבים   הפיילוט,  פרטיים.  משאיות  ים  ברכב  ייברוואןס מערכות    3התקינה    החברהבמסגרת 
 ; חברהפרטיים של עובדי ה 

ניים  והפצה של מוצרים טכ  קיוו, שמובילה בארץ ובעולם בייצור, פיתוחחברה  ישראל,    וןפלסא 
צי של  ,  דמיםמתק כלי  לפלסאון    10הפיילוט, החברה התקינה  במסגרת  .  רכב פרטייםעשרות 

   ;החברה ועובדיה ינהל מברכביהם הפרטיים של  ייברוואן ס מערכות 

מספר  צי של עשרות כלי רכב פרטיים ו  שמעוןי  בנ   ריתזוא  למועצה   –  מועצה אזורית בני שמעון 
ברכביהם הפרטיים של    ייברוואן ס  מערכות  10  תקין רה תהחבבמסגרת הפיילוט,  אוטובוסים.  

   ;בכירים במועצה ועובדיה

ישראל   פרטיים.  לדואר    –  דואר  ורכבים  מסחריות  משאיות,  רכב,  כלי  מאות  של  צי  ישראל 
תתקין   החברה  הפיילוט,  מסחרית  ברוואןייס ות  מערכ  5במסגרת  )משאיות,  הפצה  ,  (ברכבי 

 . קההאספבשרשרת  רכבים פרטיים של מנהליםוב

דיווח הפיילוטים   כסדרםעליהם  נמשכים  בעבר  החברה  מילני ה  חברת  עם  הפיילוט  הסתיים  .  ום 
 2רכות. מע 250שת״פ הכולל רכש של  ם הסכםו נתחבעקבותיבהצלחה ו

פליקציות  דעת של נהגים העושים שימוש באהיסח ה  לבעיית  תת מענהל  נועדהרה  של החבמערכת  ה
ניידשונות   נהיגה ומסכנים את משתמשי ה  במכשיר  עלות השנתית  היש. על פי מחקרים,  כבבמהלך 

קשורות לשימוש    מהתאונות  25%-מיליארד דולר, כש  300-ל כומדת ע של תאונות דרכים בארה"ב ע
הנייד במכ הד  החברה   טכנולוגיית.  נהיגהבזמן    שיר  היסח  לתכונות  מונעת  גישה  מניעת  ידי  על  עת 

קטה  מייצרת סביבת נהיגה שפעולה של הנהג תוך שהיא    יכה שיתוףאינה מצרשיר ושונות של המכ
 ובטוחה. 

ופרטיים   מסחריים  רכב  ציי  כולל  החברה  של  הראשוני  היעד  החברה  מערכ  ןותק ת   םבהשוק  ת 
לה ול במטרה  סיכונים  תאוהופחית  בעקבות  עלויות  בה ריד  דרכים  לחברות    ןנות  נהגיהם.  מעורבים 

המנהלו לחברות  וכן  וליסינג  עניין  ביטוח  יש  רכב  ציי  כתוצאה  ת  ועלויות  נזקים  בהפחתת  רב 
 ונות.  מתא
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פונההחבר ראשון   ה  היש  בשלב  הרכב  באירופה  לשוק  לשווקים  וכן  כי  ראלי  ומעריכה  וארה"ב 
רגול עשולהכנסת  לטוריים  שינויים  חיים  מצילות  חיימערכות  השפעה  להיות  על  ה  דרמטית  ובית 

 . הביקוש למערכותיה

 

לרכישת    ותמנהזלת  קבלכדי  יבשילו    םהפיילוטית החברה כי  והערכ   -  דני עתי אזהרת מידע צופה פ
וק  ה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בח"מידע צופ   א היו לעיל  שאוזכרב  הרכסייברוואן לציי  מערכות  

ערך,   זו  .1968-תשכ"חניירות  ודאו   כהוכר   הערכה  ומבוססבאי  גבוהה,  גורמים  תת  על  היתר,  בין   ,
אין שלחברה  כי    שלישיים  ייתכן  ולפיכך  לגביהם,  שליטה  לא  תלא  בהכרח  או  מש  תמתתממש 

 החברה.  תממש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה על ידיתאו   הבמלוא
 

 בכבוד רב,       
 

 ע"מ ב 2014  ןואברוייס       
 וע, מנכ"ל באמצעות: אורי גלב       
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