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 נוספיםגופים  5חתימה על פיילוטים עם בדבר   דוח מיידיהנדון: 

ביניהם    עם גופים גדוליםם  פיילוטיעל    ת החברהמיחתבדבר  ,  1של החברה קודמים    יםח וודיבהמשך ל
ישראלתנובה, חברת חשמל,  צה"ל,   מילניו,  פרונרי  ישראל,ם,  קבוצת  פלסאון  ישראל,  דואר    הנסון 

ישראלרכישראל,   לעדכן    ,בת  החברה  בישראל  א  יהכי  מתכבדת  פעילותה  את  להרחיב  ממשיכה 
 : להלן כמפורטגדולים  גופים חמישהעם נוספות מערכות   עשרותלהתקנת פיילוטים על   סיכמה ו

מובילה    , חברהמפעלי תובלה בע"מ  וחברת הבת(  כימיקלים לישראל)לשעבר  איי.סי.אל גרופ   
מגנזבארץ   פוספט,  אחרים,  ודשנים  אשלג  בייצור  במסגרת  ובעולם  ותרכובותיו.  ברום  יום, 

החברה   בכירים  עמהתקינה  הפיילוט,  מנהלים  של  רכבים  בשישה  סייברוואן  ובעלי  רכת 
והבטיחות. לחברה  פקידים בתחות צי המונה מאות  ם התפעול, הרכב  ולקבוצות הבנות  האם 

   (.תובלה בע"מ)בחברת הבת, מפעלי רכבים פרטיים ועשרות משאיות 

ישראל    שקבלני  –פלקס  האלקטרוני  ת  הייצור  והמוירותי  בעולם,  מהגדולות  והגדולה  כרות 
כבישר לה  אשר  ברחבי    200,000-אל,  וכעובדים  בישראל.   4,000-העולם  במסגרת    עובדים 

ב  מערכות  תתקין  החברה  ואנשי  הפיילוט,  הנהלה  חברי  של  רכבים  נוספים  עשרה  צוות 
 פרטיים. של מאות רכבים צי רכב  ישראל  . לפלקסבמחלקות השונות

גרציה מקצה  רותי אינט המובילות בישראל בפתרונות ושי ת  מהחברו  –בינת תקשורת מחשבים   
בצי הרכב של בינת  רכבים    20-כות סייברוואן בהפיילוט, החברה תתקין מערלקצה. במסגרת  

 , אשר לה צי של מאות כלי רכב פרטיים.תקשורת ומחשבים

שילובים    בישראל,  Caterpillar  המותג  יבואנית  –זוקו  המובילות  שיווק    מהקבוצות  ביבוא, 
ב מתקדמים  שירותים  ומתן  פרויקטים  ייזום  חלפים,  ציוד,  של  התשתיוומכירה  ת,  תחומי 

  משח. במסגרת הפיילוט, החברה תתקין  רגיה, המים, התעשייה והאוטומוטיבהתחבורה, האנ
ות  צי של עשרות נייד . לזוקו שילובים  מערכות סייברוואן ברכבים ומשאיות של זוקו שילובים

 שירות ומשאיות. 

רות  צי של עש, לחברה  ופיםלה כבדה ומנ המתמחה בהובחברת הובלות    –  בע"מ  הובלות  י.ש.ע. 
תמשאיות.   החברה  הפיילוט,  יתקין  במסגרת  חמבמשאיות  בע"מ  הובלות  מערכות    ש .ש.ע. 

 . סייברוואן למשאיות

הפיילוט כסדרם.  נמשכים  בעבר  החברה  דיווחה  עליהם  מילניום    יםהפיילוטים  חברת  וחברת  עם 
של    ים"פ הכוללשת  מיהסכ  מונחת  הםובעקבותי בהצלחה    מוהסתייפרונרי     51-ו  מערכות  250רכש 
  2. , בהתאמהצי הרכב של פרונרי(מרבית את  כמות המשקפת) מערכות

ת  פליקציולבעיית היסח הדעת של נהגים העושים שימוש בא  תת מענהל  נועדהשל החברה  מערכת  ה
 עלות השנתית  ה במהלך נהיגה ומסכנים את משתמשי הכביש. על פי מחקרים,  במכשיר ניידשונות 

 
מיידים    1 דיווחים  בדצמבר,    27-ו  2020בספטמבר,    30  ,2020באוגוסט,    5  ,2020יולי,  ב  23  ,2020ביוני    29  מהימיםראו 

אסמכתאות)  2020 ,  2020-01-140178-ו   2020-01-096997,  2020-01-084345,  2020-01-077949,  2020-01-059554:  מס' 
 .(בהתאמה

,  027159-01-1202-ו 369088-01-2020)מס' אסמכתא:  2021במרץ,   7-ו 2020בספטמבר,  3 מהימיםדיווחים מיידים  ראו  2
 .בהתאמה(



 

 

קשורות לשימוש    מהתאונות  25%-מיליארד דולר, כש  300-ל כת דרכים בארה"ב עומדת ע של תאונו
הנייד  לתכונות    החברה   טכנולוגיית.  נהיגהן  בזמ  במכשיר  גישה  מניעת  ידי  על  הדעת  היסח  מונעת 

קטה  מייצרת סביבת נהיגה שפעולה של הנהג תוך שהיא    אינה מצריכה שיתוףשיר ושל המכשונות  
 ובטוחה. 

היעד  החברה   שוק  מערכת  תותקן  בהם  ופרטיים  מסחריים  רכב  ציי  כולל  החברה  של    הראשוני 
סיכונים   להפחית  לחברותול במטרה  נהגיהם.  מעורבים  בהן  דרכים  תאונות  בעקבות  עלויות    הוריד 

וליסינ ועלביטוח  נזקים  בהפחתת  רב  עניין  יש  רכב  ציי  המנהלות  לחברות  וכן  כתוצאהג    ויות 
 . מתאונות

בשל פונה  כי החברה  ומעריכה  וארה"ב  באירופה  לשווקים  וכן  הישראלי  הרכב  לשוק  ראשון    ב 
  ות ניטור ומניעת היסח דעת סלולרי ברכב בשל רגולציה חדשה של לדרישה ההולכת וגוברת למערכ

  חיובית דרמטית על   הצפוי ה להתקבל בחודשים הקרובים, עשויה להיות השפעה  האיחוד האירופאי
   .הביקוש למערכותיה

לרכישת    ותמנהזלת  קבלכדי  יבשילו    םהפיילוטית החברה כי  והערכ   -  ידע צופה פני עתידאזהרת מ
  "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק  א היו לעיל  שאוזכרב  הרכואן לציי  סייברומערכות  

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

 החברה.  השונה מהותית מכפי שנצפה על ידיתממש באופן  תאו   הבמלוא
 

 בכבוד רב,       
 

 ע"מ ב 2014 ןברוואייס       
 באמצעות: אורי גלבוע, מנכ"ל       
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