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המידע המוצג אינו מהווה ייעוץ השקעות או המלצה בעניין ביצוע או הימנעות מביצוע עסקה. תחום ההשקעות דורש הבנת הסיכונים ואינו מתאים לכל אדם. ט.ל.ח.

תיק מילוט אישי מבניינים רבי קומות

SkySaver - סקיי-סייבר

הצורך
מתגוררים  או  עובדים  העולם  ברחבי  איש  מיליון   500 מעל 
עלולים  טבע  אסון  או  פיגוע  שריפה,  רבי-קומות.  בבניינים 
פיתרון  בהיעדר  חלילה,  מוות,  למלכודת  הבניין  את  להפוך 

לחילוץ לכודים מהקומות הגבוהות.

המענה
לחילוץ  בלעדי  מוצר  ומשווקת  פיתחה  'סקיי-סייבר'  חברת 
לחברה  קומות.   25 עד  בעלי  מבניינים  ויעיל  מהיר  עצמי 
מוקדי שיווק בארה"ב, באירופה ובטייוואן, ומחלקות המחקר, 

הפיתוח והייצור שלה שוכנות בישראל.

תיק הסקיי-סייבר מצויד ברצועות להידוק על הגוף, ובתוכו 
מנגנון ייחודי וכבל חזק חסין-אש. בעת צורך בפינוי, לובשים 
את התיק על הגב, תולים את הקרס שבקצה הכבל בנקודת 
עגינה בקיר ומשתלשלים החוצה. הפטנט הייחודי שבמנגנון 
עד  לשניה,  מטרים  כ-1.5  של  קבוע  בקצב  לירידה  גורם 

לקרקע בטוחה. 

היתרונות
• פיתרון עולמי בלעדי למילוט עצמי מרבי-קומות 

• ללא אימון מוקדם או הפעלת כוח
• זמין בכל עת, ומשתמשיו אינם תלויים בסיוע מבחוץ

• הגעה תוך שניות עד דקות בודדות אל מחוץ לטווח הסכנה 

הצוות
• תת-אלוף )מיל'( יעקב נאקש, יזם. לשעבר ראש החטיבה 

הטכנולוגית בצה"ל
ב-  והפיתוח  המחקר  יחידת  ראש  לשעבר  יזם.  קיס,  בוב   •

FDNY - מחלקת הכבאות של ניו-יורק
• אבנר פרקש, מנכ"ל. מהנדס ומפתח מערכות שהקים וניהל 

מיזמי טכנולוגיה בארץ ובחו"ל

פוטנציאל השוק
סקיי-סייבר פותח במשך שנים על בסיס טכנולוגיות ופטנטים 
ישראליים, לאור לקחי אסון מגדלי התאומים. המוצר מותאם 
מבוגרים   - אישי  משפחות,  עולמי:  בהיקף  לקוחות  למגוון 
החילוץ,  מתחום  מקצוע  אנשי  תעשיות,  מוסדות,  וילדים, 

המנופים ועוד.

הסטטוס
• פסי ייצור הוקמו בארצות-הברית ובישראל

• שיווק המוצר זכה להצלחה רבה, כולל מיליוני צפיות ואלפי 
תגובות ובקשות

מדינות  בעשרות  סוכנים  באמצעות  בעיצומן,  המכירות   •
בעולם, בראשן ארה"ב

• סקיי-סייבר נבחרה לתכנית קידום מטעם המדען הראשי 
במשרד הכלכלה

נוספים  חילוץ  מוצרי  החברה  מפתחת  הביקוש,  לאור   •
ומשלימים למגוון אוכלוסיות

בס"ד

בס"ד


