
    

 

 

 
 

 בע"מ 2014סייברוואן 
 )"החברה"( 

 
 2021בפברואר,  15

 
 לכבוד    לכבוד

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ   רשות לניירות ערך
 באמצעות המגנ"א   באמצעות המגנ"א 

 
 נ, .א.ג

 
  הרץ  חברת הליסינג באמצעות מערכות סייברוואן תלהפצהסכם בדבר  דוח מיידיהנדון: 

מיום   לדיווח  אלדן  2020ובמבר,  בנ  10בהמשך  עם  החברה  התקשרות  )להלן:    אודות  בע"מ  תחבורה 
סיכמה    2021  ,בפברואר  15ביום  י  החברה מתכבדת להודיע כ(.  2020-01-120879סמכתא:  )מס' א  "(אלדן "

חברת  על   עם  פעולה  ק   הרץשיתוף  א  רנט  )קשר  "(  ארישראל  )להלן:  במסגרתו  הרץבע"מ  רה  החב"(, 
מערכות סייברוואן למניעת היסח דעת משימוש מסוכן בטלפון אחריות לו  ות שירותעניק  תתקין  ,  תמכור

" )להלן:  נהיגה  בזמן  סייברוואן הסלולארי  הרכב  מערכת  בכלי  בסיס  ללקוחותיהמחכירה    הרץש"(  על   ,
שתזמין   לעת   הרץהזמנות  "  מעת  ולקו  "(הסכםה )להלן:  החברה  לקוחות  הפניית  בסיס  על  חות וכן 

 .הרץחכרים ממוה  פוטנציאליים שלהם רכבים 

ם  יהלקבל את רכב  הרץהמחכירים רכבים מהסכם שיתוף הפעולה, יהיה באפשרותם של ציי רכב  לאור  
ב  יםהחדש שהותקנה  והאחריות מערכת    הםלאחר  והשירות  התקנתה  המערכת,  וכשמחיר  סייברוואן 

 . הרץרכב מעסקת החכרת ה יתומחר במסגרתהמוענקים לבעלי הרכבים המוחכרים כאמור 

מהווה    תרכלהע ההסכם  החברה,  מערכות    פיצתקהנהלת  הפצת  בפוטנציאל  משמעותית  מדרגה 
בישראל התקשרוסייברוואן  עם    יות.  ואלדהחברה  מגור  תמהוון  הרץ  אמון   ים מקצועי  מיםהבעת 

סייברווא  יםומשמעותי מערכות  של  החדירה  את  להאיץ  צפוי  ההסכם  הישראלי.  הליסינג  לציי ן  בשוק 
 רכב נוספים.

באפליקציות  נועחברה  ה  שלמערכת  ה שימוש  העושים  נהגים  של  הדעת  היסח  לבעיית  מענה  לתת  דה 
פי מחקרים, העלות השנתית של   על  ומסכנים את משתמשי הכביש.  נהיגה  נייד במהלך  שונות במכשיר 

במכשיר    קשורות לשימוש  מהתאונות  25%-מיליארד דולר, כש  300-תאונות דרכים בארה"ב עומדת על כ
נהיגה  הנייד מונעת  בזמן  גישה  את  . טכנולוגיית החברה  מניעת  ידי  על  שונות   לאפליקציותהיסח הדעת 

 מכשיר ואינה מצריכה שיתוף פעולה של הנהג תוך שהיא מייצרת סביבת נהיגה שקטה ובטוחה.ב

ופרטיים בה ציי רכב מסחריים  כולל  מערכת החברה במטרה   ןותקת  םשוק היעד הראשוני של החברה 
מעורבים נהגיהם. לחברות ביטוח וליסינג   ןריד עלויות בעקבות תאונות דרכים בהיכונים ולהולהפחית ס

 וכן לחברות המנהלות ציי רכב יש עניין רב בהפחתת נזקים ועלויות כתוצאה מתאונות. 

פונה ומע  החברה  וכן לשווקים באירופה וארה"ב  ריכה כי לשינויים  בשלב ראשון לשוק הרכב הישראלי 
מער  רגולטוריים הביקוש להכנסת  על  דרמטית  חיובית  השפעה  להיות  עשויה  חיים  מצילות  כות 

 למערכותיה. 

בציי  את חדירתה של מערכת סייברוואן    ץיאי  כי ההסכם הערכות החברה    -  אזהרת מידע צופה פני עתיד
ז  .1968-ות ערך, תשכ"ח"מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק נייר  אהירכב נוספים     ו הערכה 

ומבוסס  באי  כהכרו גבוהה,  שליטה תודאות  בהכרח  אין  שלחברה  שלישיים  גורמים  על  היתר,  בין   ,
תממש באופן השונה מהותית מכפי תאו    התממש במלואתתממש או לא  תלא  לגביהם, ולפיכך ייתכן כי  

 שנצפה על ידי החברה.
 

 בכבוד רב,       
 

 בע"מ  2014ברוואן  ייס       
 "ל גלבוע, מנכ  באמצעות: אורי       
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