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 נ,.א.ג

 
 SaverOne תערכומ  003של   ה מסחריתהתקנלם סכבההתקשרות בדבר   דוח מיידיהנדון: 

 חשמל לישראל חברת ה  במשאיות

חברת    םוביניהגופים גדולים  מספר  חתימה על הסכם פיילוט עם  בדבר    1יווחים קודמים דלשך  בהמ
החשמלח" להלן:  )   ישראלל   החשמל כי  תכבדת  מ,  "(ברת  להודיע  לאסטרטגהחברה  יית  בהתאם 
כשלב מקדים לרכישה נרחבת, ובהמשך להצלחת הפיילוט שבוצע  ע פיילוטים  הכוללת ביצו   החברה

והתקנה    לרכישה  בהסכם  לישראל  חברת החשמלהתקשרה    ,2021,  יוליב  22ביום  ,  בחברת החשמל
 .במשאיות חברת החשמל SaverOneמערכות  300של 

  ל אריש  פרונרימערכות ע"י    51,  קבוצת מילניוםע"י  מערכות    250  להזמנתסף  הסכם מסחרי זה מתוו
פל  80-ו ע"י  ישראמערכות  פעילים    2.לקס  פיילוטים  מספר  לחברה  אלו  רכת  העשל  פיםנוס בימים 

 דומים. החברה יניבו הסכמים מסחריים 

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

קשורות    מהתאונות  25%  -ולר, כשד דיארמיל  300  -ל כב עומדת עונות דרכים בארה"של תא  ית נתהש
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 

 טוחה. ה ובנהיגה שקט

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.  

ב  ההחבר וכן  פונה  הישראלי  הרכב  לשוק  ראשון  כי  שלב  ומעריכה  וארה"ב  באירופה  לשווקים 
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.

עתידאזהרת   פני  צופה  החברוהערכ  -  מידע  הקיימיםכי  ה  ת  הסכמי    הפיילוטים  לכדי  יתגבשו 
כן בקשר  דותהצטיי עתיד"  אהי   רגולציה האירופאיתתפתחות ההל , כמו  פני  צופה  כהגדרת    ,"מידע 

ין היתר,  , בתת גבוהה, ומבוססבאי ודאו  כהכרו   הערכה זו  .1968-ות ערך, תשכ"חמונח זה בחוק נייר
של גורמים  אעל  שלחברה  לגב ישיים  שליטה  בהכרח  ולפיכךין  כי    יהם,  לא  תלא  ייתכן  או  תממש 

 החברה.   תממש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה על ידיתאו  הש במלוא תממת
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