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 נ, .א.ג

   קוויםהתחבורה הציבורית  עם חברתאסטרטגי הסכם שיתוף פעולה בדבר  דוח מיידיהנדון: 

  תחבורהקווים  הסכם שיתוף פעולה עם חברת    , חתמה על2021,  ינוארב  31ביום  החברה מתכבדת להודיע כי  
"  ציבורית )להלן:  פיילוט במסגרתו כחלק מ"(,  קוויםבע"מ  על    הסכם שיתוף הפעולה, הסכימו הצדדים 
משימוש  יותקנו   דעת  היסח  למניעת  סייברוואן  )להלן:  מערכות  נהיגה  בזמן  הסלולארי  בטלפון  מסוכן 

והפיילוט" סייברוואן "-"  בהתאמה(,מערכת  מ  30-כב  ",  האוטובוסים  אוטובוסים  קוים.צי  בנוסף,    של 
עדלרכישלקווים אופציה  עומדת  בתום תקופת הפיילוט,   לאוטובוסים   1,500  ה של  סייברוואן   מערכות 

 . במחיר מופחת

תשלים את פיתוח גרסת האוטובוסים של מערכת  במהלך תקופת הפיילוט, החברה    על בסיס הידע שיצבר
  סייברוואן לקראת מכירה מסחרית של המערכת בארץ ובעולם.

לפלח שוק גדול ומשמעותי  אבן דרך משמעותית לקראת חדירה  להערכת הנהלת החברה, ההסכם מהווה  
מיליון אוטובוסים, ובכל שנה עולים על הכביש כמיליון אוטובוסים    10-בעולם נוסעים כ  .בארץ ובעולם

  3,000-אוטובוסים, כאשר מידי שנה עולים על הכביש כ  22,000-חדשים. במדינת ישראל בלבד נוסעים כ
 אוטובוסים חדשים. 

תהיה ,  אוטובוסיםסייברוואן ל  מערכות  800במסגרת הסכם שיתוף הפעולה, ובאם קווים תרכוש לפחות  
 מסויימת.למשך תקופה  לאוטובוסים סייברוואןממכירת מערכות  תמלוגיםל קוים זכאית

נועדה לתת מענה לבעיית היסח הדעת של נהגים העושים שימוש באפליקציות שונות של החברה מערכת ה
השנתית של תאונות  במכשיר נייד במהלך נהיגה ומסכנים את משתמשי הכביש. על פי מחקרים, העלות  

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

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

בה ופרטיים  ציי רכב מסחריים  כולל  מערכת החברה במטרה   ןותקת  םשוק היעד הראשוני של החברה 
מעורבים נהגיהם. לחברות ביטוח וליסינג   ןלהפחית סיכונים ולהוריד עלויות בעקבות תאונות דרכים בה

הפחתת נזקים ועלויות כתוצאה  יש עניין רב בולחברות תחבורה ציבורית  וכן לחברות המנהלות ציי רכב  
   מתאונות.

עתיד פני  צופה  מידע  החברה    -  אזהרת  ההסכםהערכות  סייברוואן   ץיאי  כי  מערכת  של  חדירתה  את 
"מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח   אהיבארץ ובעולם    לאוטובוסים בחברות תחבורה ציבורית נוספות

, בין היתר, על גורמים תבאי ודאות גבוהה, ומבוסס כהכרו הערכה זו .1968-זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח
או    התממש במלואתתממש או לא  תלא  שלישיים שלחברה אין בהכרח שליטה לגביהם, ולפיכך ייתכן כי  

 החברה. תממש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה על ידית
 

 בכבוד רב,       
 

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