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  לסייברוואן הסכם מסחרי שני –חר פיילוט מוצלח לא

של חברת ברוב רכבי החברה מערכות תתקין החברה 

 פרונרי ישראל

כלי רכב, החליטה  15-ב SaverOneמערכות , במהלכה הותקנו מוצלחת עם סיום תקופת הפיילוט

  במערכת. רוב רכבי החברהישראל לצייד את  חברת פרונרי

חברת הטכנולוגיה סייברוואן, אשר פיתחה מערכת ייחודית המספקת פתרון לבעיית היסח הדעת בנהיגה כתוצאה 

 Saverone מערכות 51לאספקת והתקנת  הסכםחתמה על , הודיעה הבוקר לבורסה כי משימוש בטלפון סלולרי

 שנהחצי אשר לפני כ, R&Rהעולמית וחברת  נסטלהחברה בבעלות משותפת של לחברת פרונרי ישראל, נוספות 

  מערכות ברכבי החברה.  15 הותקנובמסגרתו  ,עם סייברוואן פיילוט הייתה בין החברות הראשונות שהתחילו

החליטו  במהלכו הודגמה יעילות המערכת במניעת הסח דעת כתוצאה משימוש בסלולר,עם סיום תקופת הפיילוט, 

ת השלמרכבי החברה.  לרובהתקנת המערכת  רחיב אתולה מערכות נוספות 51ברת פרונרי ישראל לרכוש בח

   צפויה להמשך כשנה. ההתקנות ברכבי החברה 

"מניסיוני כקצין בטיחות בתעבורה שאחראי סיפר כי:  יחות בתעבורה, חברת פרונרי ישראלקצין בט ,ערן יצחק כהן

על צי גדול של נהגים מקצועיים ונוהגים ברכבי חברה הגורם העיקרי לתאונות דרכים הינו הסחת הדעת. ניסיתי 

נייד בקרב משתמשי הרכב, דרך הדרכות והפצת חומרי מידע בנושא ועוד, למצוא את הדרך לצמצם את השימוש ב

  הינה הכלי האפקטיבי ביותר למיגור התופעה." SaverOneאך לבסוף מערכת של 

 , ואני שמחהיכולות של המערכתהפיילוט בחברת פרונרי ישראל הוכיח את , מנכ"ל סייברוואן מסר כי: "אורי גלבוע

ישראל היא חלק מקבוצה בין  פרונרי .SaverOneרכבי החברה במערכות  רובכי החברה החליטה לצייד את  וגאה 

במהלכם אנחנו נמצאים כעת  לאומית ואנו נחשוף את המערכת באמצעות החברה בישראל גם לפרונרי באירופה.

  גם שם נעבור להסכמי הצטיידות.״ מובילים במשק ואני מאמין שבקרוב עם חברות וגופים ים פיילוטשל 

בהתקנה לפני מספר חודשים שהחלה  ,סייברוואןחברת של  השני המסחרי הוא ההסכםעם פרונרי ישראל  ההסכם

. כיום לחברה יש פיילוטים פעילים בין היתר מערכות 250מילניום בה היא מתקינה הלוגיסטיקה  קבוצתמסחרית ב

בצה"ל, חברת החשמל, תנובה, פלסאון, הנסון ומ.א. אזורית בני שמעון, שגם הם מהווים פוטנציאל להסכמים 

  מסחריים דומים. 

נכנסה החברה לראשונה לתחום התחבורה הציבורית כאשר חתמה על הסכם פיילוט עם חברת בחודש שעבר 

, זאת Hertzעם חברת  חדש שוק הליסינג בעקבות חתימה על הסכם שיתוף פעולההרחיבה את פעילותה בקווים ו

  לאחר שלפני כחמישה חודשים חתמה על הסכם דומה עם חברת אלדן. 



                                                                                     

ועדה לתת מענה לבעיית היסח הדעת של נהגים העושים שימוש באפליקציות שונות במכשיר מערכת סייברוואן נ

הנייד במהלך נהיגה ומסכנים את משתמשי הכביש. על פי מחקרים, העלות השנתית של תאונות דרכים בארה"ב 

יגה. מהתאונות קשורות לשימוש במכשיר הנייד בזמן נה 25% -מיליארד דולר, כש 300 -בלבד עומדת על כ

טכנולוגיית החברה מונעת היסח הדעת על ידי מניעת גישה ליישומים שונים במכשיר ואינה מצריכה שיתוף פעולה 

  של הנהג תוך שהיא מייצרת סביבת נהיגה שקטה ובטוחה.

שוק היעד הראשוני של החברה כולל ציי רכב מסחריים ופרטיים בהם תותקן מערכת החברה במטרה להפחית 

ד עלויות בשל תאונות דרכים בהן מעורבים נהגיהם. לחברות ביטוח וליסינג וכן לחברות המנהלות סיכונים ולהורי

  ציי רכב יש עניין רב בהפחתת נזקים ועלויות כתוצאה מתאונות דרכים.

 


