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דיתע ינפ הפוצ עדימו תואנ יוליג
 הנמזה וא ("Jungo"וא "וגנ'ג" וא "הרבחה"( מ"עביטיביטקנוקוגנ'ג לש ךרע תוריינ תשיכרל העצה הווהמ הניא וז תגצמ
 לע םירבסה ןתמ תרגסמב ,יקלח וניה םירבדה עבטמ רשא ,דבלב יללכ עדימ תריסמל תדעוימ איהו ,רומאכ תועצה תלבקל
 םיללכנה םינותנה ךא ,רבעב רוביצל רסמנ רבכש גוסמ עדימ ללכנ תגצמב .םיישילש םידדצ וא םיעיקשמ ינפב הרבחה
 וא/ו ןפואב םיגצומה םינותנ וא/ו ,)רבעב רוביצל ורסמנש הזה גוסהמ םינותנל האוושהב( םינכדועמ םינותנ םניה תגצמב
 עדימ תללוכ וז תגצמ13-18 ,11 ,4-9 ,2 םיפקשב טרופמכ ,רתיה ןיב ,רבעב רוביצל גצוהש הזמ הנוש חוליפב וא/ו הכירעב
 תוכרעה ,תורטמ ,תויזחת ,רתיה ןיב ,ללוכ רומאכ עדימ .1968-ח"כשת ,ךרע תוריינ קוחב ותרדגהכ ,דיתע ינפ הפוצ
 לש תידעלב הטילשב הניא וא/ו תיאדו הניא םתושממתה רשא םיידיתע םיניינע וא/ו םיעוריאל םיסחייתמה םינדמואו
 עדימ .םייתועמשמ תושממתה-יא ינוכיסל ועבטמ ףופכ אוהו תחכומ הדבוע הווהמ וניא דיתע ינפ הפוצ עדימ .הרבחה
 ןוכיסה ימרוגמ ,רתיה ןיב ,עפשות ותושממתה יא וא ותושממתהו ,שארמ תקיודמ הכרעהל ןתינ יתלב ,יאדו יתלב וניה רומאכ
2021 תנשל הרבחה לש יתנשה חודבש הרבחה לש דיגאתה יקסע רואית קרפב טרופמכ ,הרבחה תוליעפ תא םינייפאמה
 ,הרבחה תוליעפ לע םיעיפשמה םיינוציחה םימרוגבו תילכלכה הביבסב תויוחתפתהמ ןכו )2022-01-029604 :אתכמסא(
 .הרבחה תטילשב םייוצמ םניא רשאו שארמ הכרעהל םינתינ םניא רשא

 תוטלחהל םאתהב ונתשיו לוכיו ןמוסרפ דעומל תונוכנ וז תגצמב תולולכה הרבחה תייגטרטסאותוינכת יכ רהבומ ,ןכ ומכ
 לש לעופב היגשיהו היתואצות יכ ,תאזב םירהזומ וז תגצמ יארוק ,רומאה רואל .תעל תעמ הנייהתש יפכ הרבחה ןוירוטקריד
 תויזחת ,ןכ ומכ .וז תגצמב אבומה דיתעה ינפ הפוצ עדימב וגצוהש ולאמ תיתוהמ םינוש תויהל םילולע דיתעב הרבחה
 הרבחהו ,תגצמה תכירע דעומב הרבחה ידיב םייוצמה עדימו הכרעה וא םינותנ לע תוססובמ דיתע ינפ תופוצה תוכרעהו
 דעומ רחאל ולוחיש תוביסנ וא/ו םיעוריא ופקשיש תנמ לע רומאכ הכרעה וא/ו תיזחת לכ תונשל וא/ו ןכדעל תבייחתמ הניא
 ןפואב קדבנ אל םנכות רשא ,םיינוציח תורוקמ לע םיססובמה תוכרעהו םינותנ תללוכ תגצמה ,ףסונב .וז תגצמ תכירע
םתונוכנל תיארחא הניא הרבחה ךכיפלו הרבחה ידי-לע יאמצע
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 ינרצי תושירד
 תויונמדזה תורצוי בכרה
 תושדח

תושירד
 םירגתא תוביצמDMS-ה
 םיגולונכט

DMS-
םיכרד תונואת תעינמל ןורתפה

 תימלוע היצלוגר
DMS תוכרעמ תבייחמ

Jungoה קושב ליבומ ןקחשכתבצוממ DMS

1DMS–םיבכרב יתוחיטבה טרדנטסה
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1. DMS-Driver Monitoring Systems



הקפנהה זאמ תויוחתפתה-וגנ'ג
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 Aftermarket ל םיציפמ
םלועה יבחרב

SDK תוחוקל8
םיכישממו םישדח

 תויופתוש תוינכות2 ל הרחבנוגנ'ג
 תוליבומ הרמוח  תוינרצי לש

 ASPICE L1 ןקתב תדמועוגנ'ג
בכרה תיישעתב שרדנה

TIER 1ו בכר תוינרצי

PoCתורבח ,בכר תוינרצי םע 
חוטיב תויונכוסו חוטיב



 תבייחמ היצלוגר- החימצה תפונתל תיבג חור

DMS תכרעמבבייוחמ שדח בכר לכ2024-מ לחה•
הפוריאב הנש לכב םירכמנ םישדח םיבכר ןוילימ15•

DMS תכרעמבבייוחמ ירחסמ בכר לכ2020-מ לחה•
ןיסב הנש לכב םירכמנ םישדח םיבכר ןוילימ23-25•

 Stay Aware For Everyone” (SAFE)“2024 מ לחה•
ב"הראב הנש לכב םירכמנ םישדח םיבכר ןוילימ71•
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הפוריאב םישדח םיבכר תוחיטב גורידב ללכנ2023DMS מ לחה•



a

תונואת ןוילימ1.6
 תובוג ב"הראב הנשב

םיגורה6,000

1םיעוצפ ףלא600-ו

היעבה

GHSA יפל1.

http://www.ghsa.org/resources/BTSCRP/Distracted-Driving-Report21 ימלועה תואירבה ןוגרא יפ לע2.

.3https://injuryfacts.nsc.org/motor-vehicle/road-users/large-trucks6

 האצותכ םלועב
2םיכרד תונואתמ

שיא ןוילמ1.3
הנש לכב םיתמ

לעמלעמ

םימרוגו

 בכרה תונואתמ9% ב
ב״הראב תוינלטקה

3הנשב םיתמ5000-ל

םיברועמ םידבכ םיבכר



a

AI תססובמ תמדקתמ היגולונכט
 בכרה ללחו גהנה תא תרטנמש

וגנ׳ג לש ןורתפה
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 תענומו ,תמא ןמזב העירתמ
 בר קזנו ,םיגורה ,תונואת



 :ףיקמ ןורתפ
 ,תופייע ,תעד תוחסה
 תריפס ,םידליתחכיש
תוחיטב תורוגח ,םיעסונ

םימוקימ ןווגממ רוטינ

–הנכות ןורתפ
 הרמוחה יגוס לכל םאות
)תומלצמ תוברל(

יתוכיאו אלמ ןורתפ–CODRIVER-ה תכרעמ

AI ססובמ
Deep Learning-ו

קוידו תוכיא
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 רצומכ יונב
דיחא הנכות



DMS / OMS
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היגולונכטה JUNGO לש ןורתפה תונוכת תוימונוטוא תומר

 ימונוטוא בכרל םג תיחרכה היגולונכט

 ,תעד תוחסה לע עירתמ | תוחיטב
.םידלי תחכיש לע עירתמ .תומדריה

 תוישיא תופדעה יפל בכרב תוכרעמ ןוויכ |תוחונ
בכרל גהנה ןיב היצקרטניאה רופישו גהנה לש

 תודקמתה
גהנב

 תודקמתה
גהנב

 תודקמתה
םיעסונב / גהנב

 תודקמתה
 םינפבו םיעסונב
בכרה

 תוירחא תרבעהו תומדריה ,תעד תוחסה
תינדיל תימונוטואה הגיהנה ןיב

 ,םיעסונ ינייפאמ חותינ
בכרב הבישי םוקימ

,םיעסונה לש יתואירב בצמ,םיעסונה תוחונ
,םיצפחו םידלי תחכש
האבה העיסנל הניבקה תונכומ

L2

L4

L5

L3

DISTRACTION LEFT CHILDFATIGUE

PASSENGER
DISTRESS

CABIN  CONDITION PASSENGER  
DETECTION

HAND-OVER  
TO DRIVER

OCCUPANCY  STATEPERSONALIZATION

DISTRACTION LEFT CHILDFATIGUE

HAND-OVER  
TO DRIVER OCCUPANCY  STATEPERSONALIZATION
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Iבכר ינרצי )OEM( 

Iבכרל תוכרעמ ינרציTier-1)(

Iבכרל הקינורטקלא תוכרעמ ינרצי

קוויש יצורע
 םייזכרמ דעי יקווש ינשב תדקוממ הרבחה תוליעפ

Before Market-ה קוש

Iםיירחסמ בכר ייצ

Iהקיטמלט יקפס )Telematics Providers(

Iחוטיב תויונכוסו תורבח

Iםלועה יבחרב םיציפמ

Aftermarket-ה קוש
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םייזכרמ דעי יקווש ינשב דוקימ

 שדחתמ יתנש םולשת
 חותיפ ןוישיר רובע

 )SDK( ימינפ

 רובע םיגולמת
תורישב בכר לכ

רובע םולשת
הנכותה תעמטה

Before Market
 ינרציו )OEM( בכר ינרצי
) 1TIER( בכרל תוכרעמ

Aftermarket
סקיטמלט יקפס
םיירחסמ בכר ייצו

םולשת
ימעפ דח

-SAAS לדומ
 ישדוח םולשת

 $3-7USןיב
 םיטרדנטס םיבכרל

OEM תואקסעב

 $7-15USןיב
 הרקוי בכרל
OEM תואקסעב

 $5-15USןיב
שדוחב בכרל
בכר ייצ תואקסעב

 $1-5USןיב
שדוחכב בכרל
סקיטמלט תואקסעב

123
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Aftermarket-ה קוש

Iרוטינ תוכרעמ תנקתהל תיקסעו תירוטלוגר השירד 
 תונואת תתחפה ךרוצל םיירחסמ בכר ייצב גהנ
הגיהנה תוחיטב רופישו

Iבבייוחמ הפוריאב שדח בכר לכ2024 מ לחה DMS

Iךרוצ םע םיירחסמ בכר ילכ ןוילימ250-כ
DMS תוכרעמב

Iתוכרעמ תנקתה תודדועמ חוטיב תויונכוסו תורבח DMS 
םידבכו םיירחסמ םיבכרב

Iהנשב רלוד דראילימ לעמ לש ילאיצנטופ קוש
)SAAS-ישדוח םולשת לע ססובמ(
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 בכרה תוינרצי קוש
)Before Market(

Iוישכע תוכרענ בכרה תוינרצי

Iל-Jungoםע תוכשמתמ םיסחי תוכרעמ 
םלועב םילודגהTier 1s-ו בכרה ינרצי

Iגהנ רוטינ תוכרעמ בייחת היצלוגר

 םיירקיעה בכרה ינרצי לכ תובורקה םייתנשב•
ןוילימ80-90-כ  לש ףקיהבםיזרכמל תאצל םייופצ
הנשב םישדח םיבכר

Iידי לע תנמזומוגנ'גTier 1 ףתתשהל 
םילודג םיזרכמב



טסברה ריפוא
דסיימ ,ליעפ ר"וי

Iחכומ יתרדס םזי

I9 ליגמ תנכתמ

Iאישנ תונייטצה( ןוינכט רגוב(

ימחוס רפוע
ל"כנמ

Iקטייהב ןויסנ תונש20 לעמ  
Jungo-ב םינש17  ןכותמ

Iבשחמה יעדמב ןושאר ראות

הרבחה תלהנה

ימלועה בכרה קושב תוליעפ תונש תורשע

וקנליבלבפ
R&D  ל"כנמס

Iחותיפב ןויסינ תונש10 לעמ 

Iןוינכטה רגוב

Iםיה ליחב יאדותעכ תריש
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תרושקתבוגנ׳ג

716

Complete solution for 
DMS and ADAS for all 

types of customers and 
markets

Enables fleets to identify 
and improve risky drivers, 

and prevent potential future 
accidents

 ןמזב עירתהלו רתאל הרטמב
 ,םינכוסמ םיבצמ לע תמא

םייח ליצהלו

FEB 2022MAR 2022 JUN 2022

ALTERNATIVE FUELS  SPECIAL REPORTPROMOTION  JUNGO VUDRIVE

30  TRUCKING June 2022 www.truckingmag.co.uk

A complete AI video telematics solution

Over 1.35 million people are killed 
each year due to road accidents – 
and some 95 per cent of these are 
caused by human error.

Jungo Connectivity is a global supplier of 
in-cabin sensing AI software and a leading 
Driver Monitoring System (DMS) supplier. 
Jungo’s aftermarket product, VuDrive’, is a 
complete aftermarket solution for fleets, 
telematic service providers (TSPs) and 
insurance companies, providing camera-
based driver monitoring (DMS), road risk 
analysis, Advanced Driver Assistance Systems 
(ADAS), video recording and cloud services.

VuDrive is based on Jungo’s award-winning 
and patented CoDriver AI software and is an 
innovative camera-based driver monitoring 
solution, built on AI algorithms licenced to 
leading car manufacturers (ie, Tier1 and OEM).

It’s dual-camera is an end-to-end AI video 
analytics solution for driver safety, including 
real-time driver monitoring alerts (distraction, 
fatigue, sleep), road risk analysis and ADAS, 
such as forward collision and lane departure 
warnings, cloud services for fleet managers 
and APIs for TSPs to integrate into their own 
cloud. The VuDrive hardware is easy to install, 
affordable and without long-term commitment.

It also provides full dashcam functionality, 
both for in-cab and road.

VuDrive provides fleets real-time alerts on 
risky driver behaviour and road events, and 
enables viewing of complete safety 
information and driver scoring, both 
aggregated and per event. This includes 
real-time all-driver notifications, video clip 
recordings of both the cab interior and the 
road. This enables fleets to identify and 
improve risky drivers, and prevent potential 
future accidents.

VuDrive offers an affordable price, a flexible 
business model and is now generally available 

worldwide to fleets and TSPs. Jungo will be 
showcasing VuDrive at the Commercial 
Vehicle Show in Birmingham on May 24-26, 
located at booth # 5G104.

We talk to Opher Suhami, CEO at Jungo, 
to learn more about VuDrive.
Q: How can the system improve the habits 
of a driver?
A:  From a fleet management perspective, the 

system is able to track the driver over a 
period of time, rate and score the driver, 
allowing fleet managers to better 
understand which drivers require additional 
training or perhaps a correctional driving 
course. As for the drivers, once they 
understand their driving behaviour and 
habits are being monitored, they have an 
incentive to improve their driving behaviour.

Q: Can your product target other markets 
in addition to the aftermarket?
A:  Yes, absolutely. Car manufacturers can 

install the system during production,  
which will include additional features  
such as left-behind-child detection, 
seat-belt detection, passenger count  
and much more.

Q: What does the VuDrive kit include as  
a product?
A:  The product includes an easy-to-install 

main processing unit consisting of two 

cameras (inbound and outbound). VuDrive 
connects to the fleet’s cloud management 
system using a SIM card or WIFI 
connection, in the event a video and/or 
data is uploaded to the cloud upon the 
customer’s request.

Q: How do you ensure the driver’s privacy 
if the data is uploaded to the cloud?
A:  We comply with the strictest regulations 

and have several ways of ensuring the 
driver’s privacy – for example, data can be 
uploaded without videos, or we can blur 
facial images. It is still possible to protect 
the driver’s identity as well as one’s safety.

Q: Can you tell us a bit more about the 
technology behind the solution?
A:  Our solution is based on deep learning and 

AI. VuDrive tracks the driver’s eye gaze, 
head position and other elements to 
determine the driver’s level of attentiveness 
during the journey. It also detects various 
activities that are not allowed during driving 
(for example, talking on the phone).

Q: What can we expect to see from Jungo 
at the CV Show?
A:  You can view a live demonstration of 

VuDrive as well as meet up with several of 
our team members and partners who will 
also be demonstrating at the show.

Q: How do you differentiate yourself from 
your competitors?
A:  Firstly, we are one of the leading 

companies in the DMS industry, with an 
established network of customers 
worldwide. Our software is high in quality 
and accuracy. We provide a complete 
solution for DMS and ADAS for all types of 
customers and markets.

For more information about VuDrive, send 
an email to codriver@jungo.com or visit our 
website at www.jungo.com

VuDrive

06 ‹ תחבורה חכמה ‹ ניטור נהג

כלכליסט המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי / מרץ 2022

2021, תאונות הדרכים בישראל גבו את חייהם ב-
של 361 איש, לעומת 326 הרוגים בממוצע בשנים 
2018-2020. מדובר בעלייה של 11% במספר ההרוגים, 
כאשר השימוש בכלי רכב פרטיים רק גובר משנה לשנה 
והצפיפות בכבישים עולה. הקטל בדרכים הוא בעיה 
חמורה בכל רחבי העולם: כ-1.4 מיליון איש נהרגים 
בתאונת דרכים מדי שנה. בארה"ב, למשל, מתרחשות 
יותר מ-1.6 מיליון תאונות כל שנה, ויותר מ-38 אלף איש 

מוצאים את מותם על הכביש.
אומנם מערכות הבטיחות הפסיביות והאקטיביות של כלי 
הרכב ממשיכות להשתכלל, אך אין באפשרותן לנטרל 
את הגורם האנושי - שהוא הסיבה לחלק ניכר מהתאונות 
הקטלניות הללו, בין אם מדובר בהסחת דעת, שימוש 
בסלולרי בזמן הנהיגה, ביצוע עבירות תנועה, הירדמות 
על ההגה או נהיגה תחת השפעה של סמים או אלכוהול.   
 )JNGO( חברה ציבורית ,Jungo זו בדיוק המטרה של
הנסחרת בבורסה בתל-אביב – המפתחת מערכת לניטור 
הנהג והנוסעים ברכב, במטרה לאתר ולהתריע בזמן 

אמת על מצבים מסוכנים, ולהציל חיים. המערכת 
עוקבת בכל עת אחרי הנהג, תנוחת גופו וידיו, תנועות 
העיניים והמבט שלו, ומסוגלת לזהות אם הוא מסיט 
את המבט מהכביש לפרק זמן ארוך מדי, מחזיק 
טלפון סלולרי, או אפילו "מנקר" על ההגה. במצב 
זה, משמיעה המערכת התראה מיידית – במטרה 

להחזיר את הנהג לשליטה מלאה ברכב.
בנוסף, כל המידע שאוספת המערכת מתועד, מוקלט 
ומועבר למרכזי בקרה – למשל, בציי רכב ארגוניים 
בהם מותקנת המערכת, בציי משאיות ועוד. "קצין 
הרכב של החברה, למשל, יכול לראות בזמן אמת 
מי נוהג בכל משאית, ומה הרקורד הבטיחותי שלו", 

מסביר עופר סוחמי, מנכ"ל ג'נגו. 
"במערכת אפשר לראות פירוט של כל נסיעה, אילו 
אירועים קרו בה, מה היה הנתיב של הנסיעה וכן הלאה. 
במקרה הצורך, למשל אם היה אירוע בטיחות, אפשר 
למשוך מהמערכת את הסרטונים שמתעדים מה קרה 
לפני האירוע ובמהלכו, כדי להבין אם הנהג פעל כשורה 
– או לא. כל נהג גם מקבל דירוג, בהתבסס על הנהיגה 

שלו בעבר".
הודות למהירות הפעולה ורמת הדיוק הגבוהה שלה, 
כבשה לעצמה ג'נגו נתח מרכזי בשוק שהולך ומתרחב, 
במיוחד לאור העובדה שהחל מ-2024, יידרשו יצרניות 
הרכב באירופה להתקין מערכת לניטור הנהג, שתזהה 

עייפות או הסחות דעת.  

"החזון – להיות המובילים בתחום"

לדברי סוחמי, יצרניות רכב יתקינו את המערכת עם 
ייצור הרכב, בעוד שבתחום  ג'נגו בזמן  התוכנה של 
האפטר-מרקט, המערכת תותקן לאחר שהרכב יירד 
מפס הייצור. "ישנן גם חברות שלוקחות את המוצר שלנו 
כתוכנה, ומשלבות אותו בפתרון כולל שהן מציעות ליצרן 
הרכב או לספקי פתרונות לציי רכב. במקרים אחרים, 
אנחנו הספקים הישירים – עם 
הפתרון שלנו, מערכת כוללת של 
חומרה ותוכנה המשלבת וידאו, 
AI וטלמטיקס, שיודעת לנטר 
את הנהג, הכביש והרכב, ועם 

תמיכה בענן. 
"המערכת כוללת יחידה מרכזית 
כאשר  מצלמות,  שתי  עם 
מצלמה אחת פונה לכיוון הכביש, 
והשנייה לכיוון הנהג. עוד כוללת 
המערכת יחידת חישוב, וכבלים 
המתחברים למערכת החשמל 
של הרכב. המערכת מסוגלת 
להתחבר לענן באמצעות כרטיס סים או WiFi. במהלך 
הנסיעה, המערכת מנטרת הן את הנהג והן את הכביש".

סוחמי מסביר כי המערכת מבוססת על בינה מלאכותית, 
המסוגלת לזהות פרטים כמו מנח הראש והעיניים, הכיוון 
אליו פונה המבט, ואיברים שונים כמו הידיים. "על בסיס 
הזיהוי הזה, אנחנו בונים לוגיקות של תרחישים שונים", 
הוא אומר. "אם המערכת שיודעת לזהות את המבט של 
הנהג מבינה שהוא מוסט מהדרך לאורך זמן, היא יודעת 
שהוא לא מסתכל על הכביש, ולכן עלול לעשות תאונה.

"עיבוד המידע מתבצע ישירות ברכב, בזמן אמת. מאחר 
שאין העברה של הנתונים לענן לצורך עיבוד, אין שום 
עיכוב – ובמידת הצורך הנהג מקבל התראה מיידית. 

לרוב, כצפצוף המושמע בחלל הרכב, אך ניתן להתאים 
את ההגדרות הספציפיות, לפי דרישות הלקוח.

"בהקלטות של האירועים או כלל הנסיעה ניתן להשתמש 
במקרים כגון תאונה או תביעת ביטוח. ההקלטה מאפשרת 
לראות מה קרה בזמן אמת, לקבל את הזווית של הכביש 
וגם של הנהג באותו זמן בסרטון וידאו מסונכרן, וגם את 
הניתוח שלנו - לגבי מה הנהג עשה באותו רגע. אולי הוא 
בדיוק לא הסתכל על הכביש, או התחיל להירדם. מצד 
שני, יכול להיות שהמערכת תעיד שהמיקוד של הנהג 
היה גבוה לאורך זמן, והוא עשה הכל כמו שצריך – כך 

שכאן המערכת תיתן לו גיבוי".
בנוסף, אומר סוחמי, "היכולת של המערכת לעקוב אחרי 
נהג ולדרג אותו לאורך זמן, מסייעת לציי רכב ומשאיות 
להבין אילו נהגים זקוקים לרענון והדרכה. הנהגים עצמם, 
כאשר הם מבינים שיש מי שעוקב אחרי הנהיגה שלהם, 
מקבלים תמריץ לשפר את התנהגות הכביש שלהם 
מחד, ומצד שני, כאשר הם מתחילים לחוש בעייפות, 
הם יודעים לרדת מהכביש ולהתרענן. במיוחד כשמדובר 
במשאיות כבדות, שיכולות לגרום נזק אדיר במקרה של 
תאונה – איכות הנהיגה והערנות של הנהג הן קריטיות".
התוכנה של ג'נגו מצוידת גם ביכולות רחבות יותר, של 
ניטור כלל הרכב – למשל, כמה אנשים יש ברכב, מה המין 
והגיל שלהם, היכן הם יושבים, מה התנוחה שלהם ברכב 
ועוד. כך, יכולה המערכת גם לזהות שכחת ילדים ברכב. 
"החזון שלנו הוא להיות המערכת המובילה לניטור 
המשתמשים ברכב. בדיוק כמו שהיום מובילאיי היא 
שם גנרי למערכות בטיחות – אנחנו רוצים שג'נגו תהיה 
הדוגמה. בין אם מדובר במערכות שלנו שמותקנות 
תוך הייצור או אחריו, אנחנו רוצים להוביל את השוק, 
ולמנוע כמה שיותר תאונות – ולהציל כמה שיותר חיים", 

מסכם סוחמי. 

המערכת שמזהה אם הנהג 
עייף או חסר ריכוז – ומונעת תאונות

מספר תאונות הדרכים 
הקטלניות רק עולה משנה 

לשנה, כשהגורם האנושי משחק 
 Jungo תפקיד מרכזי בכך. חברת

מפתחת מערכת המנטרת את 
הנהג והכביש, ומזהה סימני 

עייפות, הסחת דעת או שימוש 
בסלולרי – כדי להתריע מיידית 

ואפילו לדרג את הנהגים

www.jungo.com :לפרטים נוספים

עופר סוחמי, מנכ"ל ג'נגו

המערכת של ג'נגו: מסוגלת לזהות אם הנהג מסיט את המבט מהכביש לפרק זמן ארוך מדי, 
מחזיק טלפון סלולרי, או אפילו "מנקר" על ההגה
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JUNGO המל– םוכיסל
AI, Data ססובמ יתוכיא ןורתפ

יתרדס רוצייב תואקסעו תוחוקל

השק היעבל אלמ הנכות ןורתפ

 םע תוליעפ תבחרה
םישדחו םימייק תוחוקל

תבייחמהיצלוגר

 םינקחשה םע םירשקה תשר ףונימ
בכרה םוחתב םיליבומה

 םישדח םימושייותירצומהמרופטלפ
בכרה םלועל ףסונב



םיסנניפ םינותנ
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ףיעס
 ומייתסהש םישדוחה6-ל

2022 ינויב30 םויב
ומייתסהש םישדוחה6-ל

2021 ינויב30 םויב
 המייתסנש הנשל

2021 רבמצדב31 םויב

1,5612,0823,371תוסנכה

6746102רכמ תולע

1,4942,0363,269ימלוג חוור

1,6651,3382,869 חותיפו רקחמ תואצוה

563341748קווישו הריכמ תואצוה

5202391,039תויללכו הלהנה תואצוה

(1,387)118)1,254(ילועפת )דספה( חוור

20275)395(וטנ ,ןומימ )תואצוה( תוסנכה

(1,112)138)1,649(הסנכהה לע םיסימ ינפל )דספה( חוור

(164)16481)סמ תבטה( הסנכהה לע םיסמ

(948)57)1,813(הפוקתל )דספה( חוור

8.9.2022 םויב םולשתל דמוע ל״נה דנדיבידה םוכס .)הינמל 0.47522$ כ( רלוד ןוילימ4.83-כ לש ללוכ ךסב הרבחה תוינמ ילעבל דנדיביד תקולח לע טילחה הרבחה ןוירוטקריד23.8.2022 םויב
)31.8 ה וניהש ( עבוקה םויה ינפלש רחסמה םוי םותב תוינמה ילעב םשרמב םימושר ויהיש הרבחה לש תוינמה ילעבל
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