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 באמצעות המגנ"א   באמצעות המגנ"א 

 
 נ,.א.ג

 
   בשוק הישראלי  םהתקשרות נוספיהסכמי  הנדון:

כי להו  מתכבדת   החברה  קלארק    קימברלית  חבר :  נוספים  מוביליםארגונים  שני  עם    התקשרה  דיע 

ציאשר    ,ישראל משאיות.    לה  עשרות  הותקנו  של  הראשון,    SaverOneמערכות    10בשלב 

)ישראל(,  .יהבמשאיות  של מאות    לה צי  אשר  למית,העו   Cemexמקבוצת  חברת תעשיות רדימיקס 

להערכת    .במשאיותיה  SaverOneמערכות    10. בשלב הראשון, יותקנו  )משאיות ורכב כבד(  כבכלי ר

   יחידות.  מאותיקף של ההתקנות אלה עשויות להניב הסכמים מסחריים ב ,החברה

אל הסכמים  מ  והתקנות  במסגרת  להתקנות  מילניוםעם  שנחתמו  צטרפות  ,  לא ריש  פרונרי,  קבוצת 

יפל נוספות,חוס ושטרא   ,תנובה  ,ראלישל  החשמל  רתחב,  שראלקס    כ בסה"  1נות הזמ  1,400-כ ברות 

הניב  ערכת החברה עשויים ל ם פעילים נוספים שלה פיילוטיהסכמים מסחריים ולהתקנות במסגרת  

 . ומשאיות , אוטובוסים מערכות כבר הותקנו ברכבים 700-ן, כתוכמ.  כמים מסחריים בעתידהס

היסח הדעת של נהגים העושים שימוש באפליקציות  ענה לבעיית  ת מה לתדענו  SaverOne מערכת  

נהיגה ומסכנים את משתמשי השונ נייד במהלך  לות השנתית  כביש. על פי מחקרים, העות במכשיר 

ש  מהתאונות קשורות לשימו  25%-דולר, כש  דריאילמ  300-כ  עומדת עלדרכים בארה"ב  ת  ונ תאו  של

טכנו  ייד הנ  במכשיר נהיגה.  החול בזמן  על  גיית  הדעת  היסח  את  מונעת  גישה  ברה  מניעת  ידי 

  ה של הנהג תוך שהיא מייצרת סביבת נהיגה במכשיר ואינה מצריכה שיתוף פעול  לאפליקציות שונות

 שקטה ובטוחה. 

הי משוק  רכב  ציי  כולל  החברה  של  הראשוני  מערכוסחעד  כיום  מותקנות  בהם  ופרטיים  ת  ריים 

SaverOne  בהן מעורבים נהגיהם.    ת תאונות דרכיםבועקרה להפחית סיכונים ולהוריד עלויות בבמט

יי רכב יש עניין רב בהפחתת נזקים ועלויות כתוצאה  לחברות ביטוח וליסינג וכן לחברות המנהלות צ

 נות.  ומתא

  יהם אירופה החברה פונה בשלב ראשון לשוק הרכב הישראלי ובהמשך לשווקים נוספים בעולם, בינ

מניעת היסח דעת סלולרי ברכב בשל  רה"ב ומעריכה כי לדרישה ההולכת וגוברת למערכות ניטור ווא

על   דרמטית  חיובית  השפעה  להיות  עשויה  בנושא,  האירופאי  האיחוד  של  הרגולציה  התקדמות 

 רכותיה. וש למעקהבי

 

 
  8  -ו  2021ביולי,    25,  2021ביוני,    28,  2021ץ,  רבמ  7,  2020בספטמבר,    3דוחות מיידים מהימים    לפרטים נוספים ראו   1

-2021-01-ו  2021-01-057046,  2021-01-107736,  2021-01-027159,  2020-01-088369:  ות אסמכתא)   2021מבר,  בנוב 
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עתידאזהרת מיד פני  צופה  הפי  בדבר   ת החברהוהערכ  -  ע  נה  הי  מכירהילוטים להסכמי  הבשלת 
באי   כהכרו  הערכה זו  .1968-רך, תשכ"חעמונח זה בחוק ניירות  יד", כהגדרת  "מידע צופה פני עת

ומבוסודאו גבוהה,  גורמים  תסת  על  היתר,  בין  שלחברה  ,  לגביהם,  שלישיים  שליטה  בהכרח  אין 
אורגניםאלרבות:   שו  ,ישורי  גופים  של  הצטיידות  הה  וקצב   ניםהחלטות  לאחר  התקדמות  תקנות 

נה תממש באופן השותאו    המש במלואמתתש או לא  תממתלא  ך ייתכן כי  ולפיכ  חתימת ההסכמים,
 החברה.  נצפה על ידימהותית מכפי ש
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