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באיחוד  לאוטובוסים  SaverOneמערכות  להתקנת דוח מיידי בדבר התקשרות בהסכם הנדון:

 האמירויות

מתכבד כי  ת  החברה  בהסכם  2021בדצמבר,    9ביום  לעדכן  התקשרה  עם  לביצוע  ,  פיילוט 

entreC ransportT ntegratedI  " ד ,  "(TCI)להלן:  אבו  של  התחבורה  ממשרד  האמירות  אחלק  בי, 

האמירויותהגדולה   באיחוד  יותקנו .  ביותר  הפיילוט,  ינואר    במסגרת  חודש  מערכות    2022במהלך 

SaverOne   באוטובוסים שלITC.  

ITC  וניהולהיני  דאב  אבו ציבורית  תחבורה  להפעלת  האחראי  הגורם  חניה,  ה  כן    מקומות  על  כמו 

ציבוריתנוספות  פעולות   לתחבורה  תנועה   הנוגעות  ניטור  גוף    ITCהוכו'.    מרכזי  ממשלתי  הינו 

 . ההתקשרות בוצעה בתיווך גורם מקומי ח על ידי אגף העיריות והתחבורה.וק המפ

אלו  ם בימים  אשר מתקיי  IVECOחו"ל, לאחר הפיילוט עם חברת  החברה בזהו הפיילוט השני של  

 .  (2021-01-060771אסמכתא: ) 2021פריל, בא 11ואודותיו דיווחה החברה ביום 

לאס ו טרטבהתאם  החברה  החברהגיית  והת,  להערכת  הזמנה  להניב  עשויה  הפיילוט  קנת  הצלחת 

הי  SaverOne  מערכות בחברות  מסחרי  באופן  ות לאוטובוסים  באבו  חבורה  סעים  נוספות  ציבורית 

להנעת    כמו כן, להערכת החברה, הצלחת ההתקשרות עשויה להוביל  .ITCבפיקוח  אשר הינן  ,  דאבי

כגון מערכת החברה, באוטובוסים  ניעת היסח דעתת למחכמורגולציה המחייבת התקנת מערכות    ,

 . וגופי היסעים בכלל איחוד האמירויות

מוש באפליקציות  הדעת של נהגים העושים שילבעיית היסח  ה  ת מענ דה לתנוע  SaverOne ת  רכמע

נייד במהל  שונות נבמכשיר    הכביש. על פי מחקרים, העלות השנתיתמשי  משת  ה ומסכנים אתג היך 

לשימוש  קשורות    מהתאונות  25%-מיליארד דולר, כש  300-על כבארה"ב עומדת    םידרכתאונות    של

נהיגה   הנייד   מכשירב טכנול בזמן  החבר.  מונעת  וגיית  גישאת  ה  מניעת  ידי  על  הדעת  ה  היסח 

שהיא מייצרת סביבת נהיגה  ף פעולה של הנהג תוך  וה שיתמכשיר ואינה מצריכב שונות    לאפליקציות 

 . שקטה ובטוחה

ה היעד  הח רשוק  של  כולל  בראשוני  ופרטיה  מסחריים  רכב  כיום  םהב   יםציי  ת  ומערכ  מותקנות 

SaverOne  מעורבים נהגיהם.    ןים בה יות בעקבות תאונות דרכריד עלו ולהוונים  כיבמטרה להפחית ס

נזקים ועלויות כתוצאה    כב יש עניין רב בהפחתתציי רן לחברות המנהלות  רות ביטוח וליסינג וכלחב

   מתאונות.

אירופה  הם  י ינב  ,נוספים בעולם  לשווקים  ובהמשךראשון לשוק הרכב הישראלי  ה בשלב  פונ   החברה



כות ניטור ומניעת היסח דעת סלולרי ברכב בשל  רישה ההולכת וגוברת למערלד  ארה"ב ומעריכה כיו

ה האירופאירגולציה  התקדמות  האיחוד  השפושאבנ  של  להיות  עשויה  על  ,  דרמטית  חיובית  עה 

 הביקוש למערכותיה. 

 

מידעאזה עתיד  רת  פני  החברהוהערכ  -  צופה  הפיי  בדבר  ת  זמכירה  םלהסכ  לוטהבשלת  כי  או    ו , 
-רך, תשכ"חמונח זה בחוק ניירות עיד", כהגדרת  "מידע צופה פני עת  ההינ   מחייבת ה  וביל לרגולצי ת

אין  שלישיים שלחברה  , בין היתר, על גורמים  תסת גבוהה, ומבוסודאובאי    כהכרו  הערכה זו  .1968
לגביהם,  ב כי  ולפיכהכרח שליטה  ייתכן  במלואתמ תלא    ש אותממת לא  ך  באופן  תמתאו    המש  מש 

 חברה. ה שנצפה על ידי נה מהותית מכפיהשו

 

 וד רב,בבכ       
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