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 נ,.א.ג

 
 באיחוד האמירויות הסכם הפצה  הנדון:

מיום   מיידי  לדוח  התקשרות  ת  אודועל    (,2021-01-178491)אסמכתא:    2021בדצמבר,    12בהמשך 

לביצוע   הינו    "Integrated Transport Centre  "(ITC,)  עםפיילוט  בהסכם  חלק  גוף ממשלתי אשר 

דאבי,  מ אבו  של  התחבורה  האמירויות,  משרד  כי    מתכבדת  החברהאיחוד  בהתאם  להודיע 

העול  להפצה  החברה   יתיגלאסטרט של ברחבי  בנהיגה  SaverOneת  מערכ  ם  דעת  היסח  ,  למניעת 

 ezDevSoft Technologies and  , חתמה החברה על הסכם הפצה עם חברת2022במרץ,    24ום  יב

Solutions  דאבי-מאבו  ("tezDevSof").    ההפצה הסכם  מחוץ    השניזהו  החברה   1,לישראלשל 

ותתמוך    ezDevSoftההסכם,  במסגרת   תמכור  סייברוואן  בתשווק,  האמ מערכות    ירויותבאיחוד 

 . בוסיםמשאיות ואוטוספרטיים, כלי רכב גוון ארגונים בעלי למ

ezDevSoft  ב השליטה  עם  לחברה    ויעסי ה  ובעלי  הפיילוט    ווקידמ   ITCלהתקשר  את  בפועל 

רגולציה המחייבת    תתנעלהשרות עשויה להוביל  ההתקלחת  , הצezDevSoftלהערכת  .  המתממש שם

מערכת   כגון  בנהיגה,  דעת  היסח   למניעת  חכמות  מערכות  באוטובוSaverOneהתקנת  וגופי ,    סים 

 . מירויותהאהיסעים בכלל איחוד 

-בעלות תוצר ומדדים סוציות  ו גבוה יותר ממדינוינה   באיחוד האמירויותבתאונות    ההרוגים  רשיעו

,  וגופים אחרים  האמירויותמשרד הפנים של איחוד  ע"י    שנערכו  מחקריםעל פי    .2ם דומים דמוגרפיי

  ,חוד האמירויותבאי   תאונות דרכיםמ  80%-75%כ  לגורם    במהלך הנהיגהידים  י נונים  שימוש בטלפ 

צעירים  בקרב  מ,  3בעיקר  למרות  משאיות  ב  .האיחוד  בערי   וצבותהמובות  עה המרצלמות התנוזאת 

גורמים    .4י חודש רבים מדשאיות  , הגובות חייהם של נהגי ממהתאונות  90%-85%שיעור זה עולה ל  

 . בטריטוריה SaverOneכות ל מערשום נרחב ש לייום , לתרezDevSoft, לדעת  עשויים אלו

ezDevSoft   חברת ופתרונות   היא  באיחו   טכנולוגיה  ממוקמת  שירותי  האמירויו   ד אשר  ומציע  ת 

הנדס ייעו  ו ץ,  תוכנה  ופיתוח  לבעל  גוו למ   IT-ה  בנוסף,  האמירויות.  באיחוד  וגורמים  חברות  ן 

השכר  חברת  בה  ב   ת השליטה  התקנות  וצוות  האמירויות  באיחוד  סניפים  מספר  עם  אבו  רכב 

 . , לצד פעילויות שיווק ומכירה SaverOne  מערכות על את התקנות  , אשר יבצע בפו דאבי 

ת מענה לבעיית היסח  קומותקנות ברכבים פרטיים, משאיות ואוטובוסים ומספ  SaverOne  ות ערכמ

 
מכתא:  אס)  2022במרץ,    22רטים על אודות הסכם ההפצה של החברה בניו זילנד ואוסטרליה, ראו דוח מיידי מיום  לפ  1

2022-01-027633 .) 
2 8-09389-020-https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889 
3 study-uae-in-deaths-road-of-cause-nmai-phones-t/mobilehttps://www.khaleejtimes.com/transpor 
4  -mobile-over-warned-dhabi-abu-in-ersdriv-lorry-https://www.arabianbusiness.com/gcc/uae/436390

phone-use 



כתוצאה הנוצרת  בנהיגה  את    הדעת  מסכן  אשר  באופן  הנייד,  במכשיר  שונים  ביישומים  משימוש 

ורמים המרכזיים לתאונות דרכים בארץ  עים. תופעה זו נחשבת לאחד הגבטיחותם ואת בטיחות הנוס 

מיליארד    850-כהעלות השנתית של תאונות דרכים בארה"ב עומדת על    פי מחקרים,   על  ך,ובעולם. כ

נהיגה. טכנולוגיית החברה מזהה  מוש במכשיר  מהתאונות קשורות לשי   25%-דולר, כש הנייד בזמן 

הנהג, תוך יצירת    נייד, ללא התערבותישה ליישומים שונים במכשיר האת איזור הנהג ומונעת ממנו ג

   וחה.גה בטסביבת נהי

ה  ופרט שוק  מסחריים  רכב  ציי  כולל  החברה  של  הראשוני  מערכות  יעד  כיום  מותקנות  בהם  יים 

SaverOne  עלויות עבור החברות בהן מותקנות המערכות, כמו  במטרה להפ ולצמצם  חית סיכונים 

ות  ניין רב בהפחתת נזקים ועלויציי רכב המגלות ע  וליסינג וכן לחברות המנהלות  גם לחברות ביטוח

 ת.  אה מתאונווצכת

הישראל  בשוק  רכב  לציי  ראשון  בשלב  פונה  בעולם,  החברה  נוספים  ובשווקים  ליצרניות  י  ובהמשך 

כ בתהלרכב  החברה  של  ההגנה  טכנולוגיות  את  להטמיע  כי  די  מעריכה  החברה  הרכב.  ייצור  יך 

לציה  הרגו  ברכב בשל התקדמות  עת סלולריטור ומניעת היסח ד שה ההולכת וגוברת למערכות נילדרי

 ה להיות השפעה חיובית דרמטית על הביקוש למערכותיה. חוד האירופאי בנושא, עשוישל האי

מידע אזה פני  רת  ההתקש  המפיץת  והערכ  -  עתיד  צופה  להובילערות  שהצלחת  לרגולציה    שויה 
  זו   הערכה   .1968-רך, תשכ"חמונח זה בחוק ניירות עיד", כהגדרת  מידע צופה פני עת"  ה הינ  מחייבת 

גבודאובאי    כהכרו ומבוסוהת  גורמים  תסה,  על  היתר,  בין  בהכרח שליטשלישיים שלחברה  ,  ה  אין 
יייכולפהם,  לגבי נה מהותית  תממש באופן השותאו    ה במלוא  מש תמתלא    ש או תממתלא  תכן כי  ך 

 .החבר ה מכפי שנצפה על ידי 

 

 

 וד רב,בבכ       
 

 בע"מ  2014ברוואן ייס       
 "למנכ גלבוע, ריוצעות: אבאמ       


		2022-03-27T07:29:27+0000
	Not specified




