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רכבי  ב SaverOneערכות של מ ה מסחריתהתקנלם סכבההתקשרות בדבר   דוח מיידיהנדון: 
 ראל יש פלקס

לדוח   הסכם  בדבר  (  2021-01-066447)אסמכתא    2021באפריל,    20מיום  ידי  ימ בהמשך  על  חתימה 
עם   גדולים  מספר  פיילוט  האלקטרוני  ישראל  לקספ   םוביניהגופים  הייצור  שירותי  קבלנית   ,

  4,000-עובדים ברחבי העולם וכ   200,000-מהגדולות והמוכרות בעולם, והגדולה בישראל, אשר לה כ
בישראל. כי  תכבדת  מ,  "(פלקס" להלן:  )  עובדים  להודיע  לאסטרטגהחברה  החברהבהתאם    יית 

,  בפלקסכשלב מקדים לרכישה נרחבת, ובהמשך להצלחת הפיילוט שבוצע  ע פיילוטים  הכוללת ביצו 
  250-בכלל הצי שלה, המונה כ  SaverOneהתקין את מערכת  ל   פלקסהחליטה    ,2021ביוני,    27ביום  

 . שלהצי מרכבי ה 80-ב תותקן המערכת  בשלב הראשון חברת פלקס בישראל.רכבים, במספר אתרי 

ל  בכוונת בעולם  SaverOneאת מערכת    הציגהצדדים  נוספים של פלקס  דבר  לגופים  להערכת  ש, 
 .העולמילשוק של המערכת   הסייע לחדירת ל עשויהחברה 

מתוו  זה  מסחרי  מילניום ע"י  מערכות    250  להזמנת סף  הסכם  ע"י    51-ו  קבוצת    פרונרי מערכות 
פעילים    1. לאריש פיילוטים  מספר  לחברה  אלו  הסכמים  נוספים  בימים  יניבו  החברה  שלהערכת 

 דומים.  מסחריים 

יסח הדעת של נהגים העושים שימוש באפליקציות  נועדה לתת מענה לבעיית ה   SaverOneמערכת  ה
  תמשתמשי הכביש. על פי מחקרים, העלועצמם ואת  שונות במכשיר נייד במהלך נהיגה ומסכנים את  

קשורות    מהתאונות  25%  -יארד דולר, כשמיל  300  -ל כב עומדת עונות דרכים בארה"השנתית של תא
הנייד  לשימוש נהיגה  במכשיר  מונעת  בזמן  החברה  טכנולוגיית  גישה  .  מניעת  ידי  על  הדעת  היסח 
סביבת    הנהג  מכשיר ב  ים שונ  יםליישומ מייצרת  שהיא  תוך  הנהג  של  פעולה  שיתוף  מצריכה  ואינה 

 נהיגה שקטה ובטוחה. 

הי  רכב   עדשוק  ציי  כולל  החברה  של  בהמ  הראשוני  ופרטיים  החברה    מותקנת  םסחריים  מערכת 
סיכונים   להפחית  דרכבמטרה  תאונות  בעקבות  עלויות  בה ולהוריד  לחברות    ןים  נהגיהם.  מעורבים 

לח וכן  וליסינג  כתוצאה  ביטוח  ועלויות  נזקים  בהפחתת  רב  עניין  יש  רכב  ציי  המנהלות  ברות 
 מתאונות.  

כי    ההחבר ומעריכה  וארה"ב  באירופה  לשווקים  וכן  הישראלי  הרכב  לשוק  ראשון  בשלב  פונה 
עת סלולרי ברכב בשל רגולציה חדשה של  דלדרישה ההולכת וגוברת למערכות ניטור ומניעת היסח  

התקבל בחודשים הקרובים, עשויה להיות השפעה חיובית דרמטית על  ה להאיחוד האירופאי הצפוי 
   הביקוש למערכותיה.

עתיד פני  צופה  מידע  החברה  והערכ  -  אזהרת  הקיימיםכי  ת  הסכמי    הפיילוטים  לכדי  יתגבשו 
רוואן לציי  יאיצו את חדירתה של מערכת סייב  פלקס ישראלהזמנת המערכות ע"י  כי  דות או  הצטיי

י,  העולמשוק  פלקס העולמית או היסייעו לחדירתה של מערכת סייברוואן ל  ל אורכב נוספים בישרא

 
ראו  1 נוספים  מיום    לפרטים  מיידי  מיום  ודו   2020בספטמבר,    3דוח  מיידי  01-2020-:  ותאסמכתא)  2021במרץ,    7ח 

 . (2021-01-027159 -ו 088369



בקשר   כן  ההלכמו  האירופאיתתפתחות  עתיד"  אהי  רגולציה  פני  צופה  זה    ,"מידע  מונח  כהגדרת 
תשכ"ח  ערך,  ניירות  זו  .1968-בחוק  ודאו  כהכרו  הערכה  ומבוססבאי  גבוהה,  בתת  על  ,  היתר,  ין 

ש  תממתתממש או לא  תלא  ייתכן כי    ין בהכרח שליטה לגביהם, ולפיכך גורמים שלישיים שלחברה א 
 החברה.  תממש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה על ידיתאו   הבמלוא

 
 

 רב, דבכבו       
 

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