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 חתימה על מזכר עקרונות למיזוג עם חברת ברייט לד  בע"מ )להלן: "ברייט"(  הנדון: 

חתמה החברה על מזכר עקרונות עם חברת ברייט    2020בספטמבר    1החברה מתכבדת לעדכן כי ביום  

ידי החברה, ו/או העברת  - לד בע"מ למיזוג פעילותה בחברה בדרך של רכישת הון מניותיה של ברייט על

 "(. המיזוג עילות של ברייט לחברה, בתנאים המפורטים להלן )להלן: "מלוא הנכסים והפ 

 

 : להלן יובא מידע כללי בדבר פעילות ברייט, כפי שנמסר לחברה

חכמה"   .1 "עיר  לניהול  חדשניות  טכנולוגיות  תשתיות  בפיתוח  העוסקת  פרטית  חברה  הינה  ברייט 

(smart city)    פלטפורמת "  ™ CORAL REEF באמצעות  הטכנולוגיה  לוגיההטכנו)להלן:   .)"

הפועלים  מאפשרת ניהול עיר באמצעות סביבה חכמה ומשותפת לאנשים, רכבים חכמים ומכשירים  

בחיסכון באנרגיה וניהול המרחב העירוני.  בהעברת וניתוח מידע,  העירוני, תוך התמקדות  במרחב  

ושירותים   אפליקציות  באמצעות  נעשה  החכמה"  ב"עיר  הטכנולוגיה  ותפעול  מתקדמים  הניהול 

לרשויות, לתושבים ולחברות הפועלות בתחומי העיר. הטכנולוגיה מאפשרות הטמעה ואינטגרציה  

 של שירותים עירוניים חכמים באופן מהיר וחסכוני.  

חשמל לישראל, רשות  הש"ח, ממשקיעים כגון חברת    מיליון  20סכום של כ  עד היום  הושקע    בברייט

 החדשנות ומשקיעים פרטיים משבדיה ואוסטרליה.  

 : פרויקטים .2

חכמה  טכנולוגיה ייחודית של תאורה  ובמקומות אחרים בארץ  ברייט פיתחה והתקינה בעיר חיפה  

 .חסכונית באנרגיה, והיא בעלת פטנט רשום יחודי בתחוםו

פיילוט בסינגפור, במסגרתו התקינה והפעילה בהצלחה את טכנולגיית העיר    2018ערכה בשנת    ברייט

 החכמה בקמפוס של חברת אבטחה מקומית גדולה. 

 : נתוניםוניתוח   איסוףהטכנולוגיה;  .3

ארה"ב,  ,  בארץ  יםמוביל וגופים טכנולוגיים  עם חברות  ברייט   מקיימת קשרים לשיתופי פעולה  

אסי ובמזרח  פיתוח    , האירופה  לשיפור  להמשך  מיועדת  ברייט  של  הטכנולוגיה  הטכנולוגיה. 

וחיישנים   מחשוב  יחידות  בין  קצה  הקישוריות  החכמה"ומכשירי  ב"עיר  שלטי    שיפוזרו  )כגון: 

מבוססי מצלמות,    חיישניםחוצות, מערכות אזעקה, חנות עגינה לרכבים חשמליים, תאורת רחוב,  

"( וכן  החיישניםלהלן: "ת אספקת חשמל, מדי גז/מים/חשמל;  חיישני איכות אוויר וסביבה, איכו

ואספקת   הנתונים ומסחור שיתוף. חיבור זה יאפשר מרכזית וניתוח נתונים למערכת איסוף חיבורן

 . G5שימוש בתשתיות לרבות תוך שירותים עירוניים ומסחריים במרחב העירוני, 
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ידי יחידות מחשוב קצה  עיםמתבצוניהול רשתות התקשורת  איסוף הנתונים   ידי  - שתוכננו על  על 

, עיבוד שמע, למידה  ניתוח תמונהיכולות  וידאו,  קישוריות    ים,מכילות אלמנטים אנליטיברייט, ה 

( מתקדמ  (AI  & Deep Learningעמוקה  )להלן:  ונתונים  באופן    מייעליםשר  א  ("הנתונים"ים 

מהירות של  בה  התגו   משמעותי את  חיסכון  והביצועים  תוך  עומסים    באנרגיה החיישנים  והורדת 

  הנתונים   את  לעבדשל ברייט  מאפשרות    הקצה  יחידות.  (data center)  ממרכזי הנתונים המרכזיים

תגובה   אמת  בזמן מתן    ולרווחת   העירוני  לתפקוד  חיוניות  לאפליקציות  ואיכותית  מהירה  תוך 

,  העיר  ממרכזי  וידאו  תמונות  העברת,  חניה  מקומות   מציאת,  תנועה  עומסי  חישוב  -   כגון  התושבים 

  זיהום   ניטור,  הציבורי  הסדר  אבטחת,  עירונית  תאורה  על  ובקרה  שליטה,  עירונית  בפסולת  טיפול

 .'וכו , אויר מזג  חיזוי,  אוויר

 :לטכנולוגיההמתוכננים  נוספים פיתוחים .4

אפליקציות ושירותים מסחריים שישרתו את עולם  הטכנולוגיה תומכת באופן ייחודי בפיתוח   .א

מבין השירותים    .המתרחב; יכולת איסוף מידע עצמאי בין חפצים(  IoTהאינטרנט של הדברים )

ניתן למנות   וכן    ה חכמה שלטעינכאמור  רכבים חשמליים ברחבי העיר, קישוריות לרחפנים 

חברות פרטיות, גופים  בחים  חיישנים עבור מפתמהיצירת זירת מסחר ושיתוף נתונים שנאספו  

 . Marketplace)עירוניים וממשלתיים )

של אפליקציות רבות ומגוונות על גבי תשתית משותפת    הפעלה  הטכנולוגיה של ברייט מאפשרת .ב

באשר  . כל חיישן  בצריכת האנרגיה ויעילות העבודה מול כל חיישןבעלויות הקמה, תוך חיסכון  

בו זמנית. הטכנולוגיה    יקציות ושירותים עירונייםהוא ממוקם יוכל לשרת מספר רב של אפל

לניהול    5Gהמבוססות על תקשורת מתקדמת מסוג    חדשות  תאפשר תשתית לפיתוח טכנולוגיות

ורכבים    שלושליטה   תחבורה  חשמלית  כלי  טעינה  ועמדות  עתידה  מתקדמות  חשמליים  וכן 

עבור שליטה ובקרה של רכבים אוטונומיים. פריסת    מוצפנות )סייבר( לתמוך ברשתות תקשורת  

להורדת זיהום  ו  באנרגיהתתרום לחיסכון  והטכנולוגיה הנ"ל תשפר את עומסי התנועה בערים,  

 ני.  והאוויר במרחב העיר

שתקשר באופן  ת  ות תקשורת עירוניותשתי   תתאפשר פריסת קצה  ה באמצעות יחידות מחשוב  

בין של ניהול חתשתית  לבין    רכבים   רציף  ומרכזית  אוטונומיים    כמה  ורכבים  בכלל  רכב  כלי 

 בפרט.

ומשימות  משלוחים  ומדוייק של מערך    מהירלניהול    וידידותיים לסביבה  שירותים מתקדמים .ג

שיתופי של  רובוטים שיקבלו שירותי טעינה, הכוונה ותכנון    / רחפנים  צי   לוגיסטיות באמצעות

ח הטיסה/נסיעה באופן משמעותי ושימוש  והגדלת טוו הגברת היעילות  תוך  משלוחים  מסלולי ה

 בתחום(.בתהליך אישור פטנט חדשני    )ברייט לאורך כל המסלול.    5Gרציפה על בסיס  בתקשורת  

יחידת עיבוד לבינה מלאכותית שתשפר משמעותית   בעלפיתוח שבב סיליקון ייחודי דל אנרגיה  .ד

יכולות   של  את  הנתונים.העיבוד  בניתוח  הקצה  טכנולוגיות  בו  ישולהשבבים    יחידות  עם 

תוך שיפור  )מהירות האור(,    מסוג סיליקון פוטוניקסמהיר  מתקדמות להעברת נתונים בקצב  

 במחשוב הקצה.  30%  -וחיסכון באנרגיה של כ ביצועים משמעותי
 

 כנספח א'לפירוט פעילות ברייט ראו מצגת המצורפת לדיווח מיידי  
 

לעיל  י כי הפירוט  מידע שנמסר לחברה מחברתובמצגת המצורפת להלן  ובהר  על     הינם מתבססים 

כהצעה    כאמוראין בפירוט  על פעילותה של ברייט ונועד לספק אינפורמציה  לעיל  המידע המוצג  ברייט.  

מידע   לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, והוא נועד אך ורק למסירת

ותוכניות  תחזההערכות,  ה.  למשקיעים   ביחס לפעילותברייט, המוצגים לעיל ובמצגת המצורפת,יות 

,  1968-הינם בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  של ברייט

אשר התממשותם אינה ודאית ואינה מצויה בשליטת החברה בלבד. אין כל ודאות כי ההערכות ו/או 



, וזאת,  ובמצגת  פורטים לעיללקם, והם עלולים להיות שונים מאלה המהתחזיות יתממשו, כולם או ח

ובשל   נשוא דיווח מיידי זהבין היתר, בשל הצורך לקבלת אישור האורגנים של החברה להתקשרות  

תלות בגורמים חיצוניים שאינם בשליטת החברה, כגון: שינויים בסביבה העסקית והתממשותם של  

המשפיעים   הסיכון  מגורמי  גורמי איזה  ובמדיניות,  רגולציה  שינויי  תחרות,  זה  ובכלל  החברה,  על 

 .פיתוח מקצועיים, מוניטין, מתחרים, תלות באנשי מפתח ועוד

 

 :יובאו עיקרי מזכר ההבנות להלן

ברייט  במסגרת .1 של  פעילותה  תמוזג  הנכסים,    המיזוג  כל  של  והעברה  המחאה,  לרבות  לחברה 

הידע ) הזכויות,  ולחלופין  know- howהרלבנטי  ועובדיה  מייסדיה  ברייט,  של  הרוחני  הקניין   ,)

 רכישת מלוא הון מניותיה של ברייט על ידי החברה. 

מהון המניות המונפק    5%במסגרת המיזוג ובמועד ההשלמה, כהגדרתו להלן, תקצה החברה לברייט   .2

 "(.  המניות המוצעותנפרע של החברה )בדילול מלא( כפי שיהיה במועד ההקצאה )להלן: "וה

   5%במסגרת המיזוג תקצה החברה לניצעים מטעם ברייט כתבי אופציה לא סחירים בשיעור של   .3

מהונה המונפק והנפרע של החברה )בדילול מלא( במועד ההקצאה הניתנים להמרה למניות רגילות  

"(. מועד ההבשלה של כתבי  כתבי האופציהאג' למניה )להלן: "  60מימוש של  של החברה במחיר  

רשתות עיבוד עירוניות  האופציה יהא כפוף להגשת פטנט נוסף בתחום הפעילות של ברייט, בנוגע ל

(, קישור לכלי רכב או רחפנים, פלטפורמה למסחר  Edge computingחכמות, עיבוד ביחידות קצה )

וכד'.   כי  בדאטה  ולא  יובהר  לרישום  במידה  בקשה  תוך  תוגש  הנ"ל  ממועד    12הפטנט  חודשים 

 החודשים. 24ההשלמה, לא ניתן יהיה לממש את כתבי האופציה והן תבוטלנה בתום  

במידה ותחליט החברה לרכוש את מלוא מניותיה של ברייט בלבד, במועד ההשלמה, כהגדרתו להלן,   .4

רכישת הפעילות,   ברייט  לניצעיםבנוסף    תקצה החברהחלף  אופציה  מטעם  בלתי סחירים    כתבי 

הניתנים להמרה  מהונה המונפק והנפרע של החברה )בדילול מלא( במועד הקצאתם,    3%בשיעור של  

החברה   של  למניות  מימוש  "  2במחיר  )להלן:  הנוספיםש"ח  האופציה  האופציה    "(.כתבי  כתבי 

 ם.אתחודשים ממועד הקצ 12להמרה לתקופה של עד הנוספים יהיו ניתנים 

ימים ממועד חתימת מזכר    90"( בתוך  ההסכם המפורטהצדדים יתקשרו בהסכם מפורט )להלן: " .5

העקרונות ו/או במועד מאוחר יותר בהסכמת הצדדים, ובכפוף לאישור דירקטוריון החברה וברייט     

 "(.  מועד ההשלמהימים מחתימתו )להלן: " 7למזכר העקרונות בתוך 

 תנאים מתלים:  .6

ברייט,   .א של  מניותיה  מלוא  את  לרכוש  החברה  ותבחר  לה במידה  תפעל  את  ברייט  מיר 

 התחייבויותיה כלפי משקיעים בעלי מניותיה, לשביעות רצונה של החברה.  

 . אישור האורגנים הרלוונטיים על ידי כל אחד מהצדדים .ב

המניות המוקצות וכן המניות שינבעו  לרישום  לניירות ערך בתל אביב בע"מ  אישור הבורסה   .ג

 . ממימוש כתבי האופציה וכתבי האופציה הנוספים ככל שיוקצו

על ידי גיוס ציבורי    דולר ארה"במיליון    1  -א יפחת מ  סך של  החברהמועד ההשלמה, תגייס    עד .ד

 .  ו/או פרטי

 זכויות והתחייבויות נוספות: .7

טרם המיזוג  ברייט  להמשיך לשמש בתפקידם בברייט    מנהליבמסגרת הליך המיזוג יתחייבו   .א

החבר לצרכי  בהתאם  הצדדים,  בין  שתוסכם  לתקופה  כיועצים  יוסכמו    ה.ו/או  השכר  תנאי 

 במסגרת ההסכם המפורט. 

  מותנה   זיכיון   לקבלת(  MOU)  ראשוני  הבנות   הסכם  לחתימת   ברייט  תפעל  ההשלמה  למועד  עד .ב

  סרט   רחבות  תקשורת  ורשתות  לקישוריות  טכנולוגיה  המפתחת  אמריקאית   חברה   עם

ייחודית    באבטחת   ומאובטחות    ניות החיו   דיגיטליות   ומפות   תכנים  להעברת,  לרכביםסייבר 



  בשיתוף  תפעל  האמריקאית   החברה   MOU  -ה  במסגרת.  ואחרים  אוטונומיים   רכבים   להפעלת

  מתקדמת   קישוריות  לקידום   ח "ש  יליוןמ  20  - כ  של בהיקף    באירופה   פיילוט   להקמת   ברייט 

 . והמזה״ת באירופה אוטונומיים לרכבים

של  ברייט"ל  מנכ .ג עיסקי  פיתוח  כסמנכ"ל  ימונה  ההשלמה    במועד  רשאי  יהיה  וכן   החברה, 

בדין.   לקבוע  בהתאם  בחברה,  כדירקטור  לאלהתמנות  תפקידו,  באחריות    במסגרת  ישא 

ויהיה זכאי לכתבי פטור ושיפוי בהתאם לנוסח המקובל    טרם מיזוגה  החברהלפעילות עבר של  

ימונה    בחברה, בהתאם לאישורים הנדרשים על פי כל דין. מנהל הטכנולוגיות הראשי של ברייט,

 ( של החברה. CTOלמנהל טכנולוגיות ראשי )

תחדש בכל עת את פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה והדירקטורים השוטפת של    החברה .ד

)בעבר ובהווה(    גלילאון שלא יווצר מקרה שבו נושאי המשרה והדירקטורים של  , באופהחברה

 לא מכוסים בביטוח. 

 התחייבויות ומצגים נוספים: .8

 ההסכם המפורט יכלול מצגי הצדדים.   .א

הצורך,   7תוך   .ב ובמידת  המיזוג,  השלמת  לאחר  של    חודשים  הדירקטוריון  להחלטת  בהתאם 

על ידי גיוס ציבורי ו/או    מיליון דולר ארה"ב,  1מ    א יפחתסך נוסף, של  החברה תגייס    החברה,

 , והכל בכפוף לכל האישורים הנדרשים על פי דין. פרטי ו/או הלוואה המירה

מפורט   .9 על הסכם  ו/או חתימה  לביטולו  ועד  העקרונות  מזכר  מבין  ממועד חתימת  )לפי המוקדם 

להתקשר בהסכם ו/או    השניים(, הצדדים מתחייבים שלא לנהל מו"מ ו/או להתקשר בעסקה ו/או

או לעכב בצורה משמעותית את ביצוע המוסכם במזכר  /לבצע כל פעולה, אשר יש בהם כדי לסכל ו

 הצדדים.הון ופעילות מסחרית כנדרש להמשך פעילות  ילמעט המשך פעילות גיוס  ,עקרונותה

 ביצוע בדיקת נאותות:  .10

,  לביצוע בדיקת נאותות כלכלית מזכר העקרונותיום ממועד חתימת  90תינתן שהות של עד  לחברה

הנאותות)להלן:    ברייטלוטכנולוגית  משפטית   הצדדים  .  "(בדיקת  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 

יתקשרו בהסכם המפורט בכפוף להשלמת בדיקת הנאותות על ידי החברה ולשביעות רצונה המלא  

 והבלעדי של החברה. 

 ביטול מזכר העקרונות: .11

לבטל    החברה רשאית  העקרונותתהיה  מזכר  וזאת    את  המפורט  ההסכם  על  החתימה  מועד  עד 

  ברייט   .  החברהבהודעה מוקדמת בכתב, במקרה בו בדיקת הנאותות לא תהיה לשביעות רצונה של  

ככל   זה בהודעה מוקדמת בכתב,  מזכר עקרונות  לבטל  ך  תפסיק את הלי  שהחברה תהיה רשאית 

או ככל שהצדדים לא יגיעו לסיכום על חתימת הסכם מפורט במהלך התקופה של  בדיקת הנאותות 

 יום ממועד החתימה על מזכר עקרונות זה.  90

 :עלויות .12

בין    בעלויות  תישא  החברה .א שיוסכם  כפי  חתימתו  עד  הנלוות  והעלויות  המפורט  ההסכם 

 הצדדים.  

ותושלם העיסקה באופציה של העברת פעילות והנכסים של החברה )ולא באופציה של    במידה .ב

אלף    250,000  שלהעברת מלוא המניות של ברייט לחברה(, אזי החברה תישא בסך כספי נוסף  

תשלום  לצורך  וייסו עבור הפעילות )לפי הגבוה(  תוך כספי הגיוס וההשקעה שיג מ  5%  או  ש"ח

 של ברייט . השלמת העסקה   הוצאות

 :הקצאה למתווך .13

של החברה למתווך העסקה  מניות רגילות  השלמת ההסכם המפורט, תפעל החברה להקצאת  מועד  ב

של   של    3%בשיעור  והנפרע  המונפק  המניות  מלא(,מהון  )בדילול  במועד    החברה  שיהיה  כפי 

 ההקצאה. 



 

בשלב זה, אין כל וודאות כי ההתקשרות במזכר העקרונות תבשיל לכדי הסכם מפורט    הר כייוב

וכי אין כל וודאות כי בדיקת הנאותות תסתיים לשביעות רצונה של החברה ולפיכך אין כל וודאות  

כמו כן, השלמת העסקה כפופה לחתימה על הסכם מפורט, לכל   .להשלמת העסקה בסופו של יום

לרישום  בע"מ  אביב  בתל  ערך  לניירות  הבורסה  אישור  לרבות  דין  פי  על  הנדרשים  האישורים 

ניירות הערך המפורטים להלן, אישור אסיפת בעלי המניות של החברה והאורגנים המוסמכים של 

 כל אחד מהצדדים. 

 בכבוד רב,

בע"מ  גלילאו טק  

 שלמה טופז, מנכ"ל ודירקטור: באמצעות
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A N  O P E N  P L A T F O R M  F O R  T H E  
W O R L D ’ S  S M A R T E S T  C I T I E S

מ"לד בעברייט



?למה ערים חשובות

יותר ממחצית  

תושבי העולם  

מתגוררים בערים  

כיום

מהערים  60%-יותר מ

נבנהטרם 

70%, 2050עד 

מאוכלוסיית העולם  

תחיה בערים

תחבורה איכות אוויר

סביבה בנויה

ביטחון 

שירותים ציבורייםבריאות הציבור

תקציבים ציבוריים



עיור ושינויי אקלים הולכים וגדלים יוצרים אתגרים עירוניים  

...שמשפיעים לרעה על איכות החיים

צפיפות 

ופקקי תנועה

איכות אוויר

ירודה
הצפות ירידה

בביטחון הציבור

תשתיות עירוניות 

לקויות 
שריפות יער



עיריות מאיצות אימוץ של פתרונות דיגיטליים כדי להתמודד עם האתגרים  

העירוניים ולחזק את המעורבות של האזרחים בעולם הדיגיטלי  

ממשל ושלטון מקומי הופכים להיות דיגיטליים

טרנספורמציה דיגיטלית מעצבת מחדש את המגזר הציבורי של היום



צונאמי של פתרונות עיר חכמה  
!  נפרדים ולא מקושרים

נתונים עירוניים מסופים בפלטפורמות  •
של ספקים שונים, ענן מרובות

מגוונת ולא   IoTסנסורים וחומרת •
מקושרת

אין פלטפורמת נתונים אזרחית אחת •
שיכולה לנתח ולטפל בקלות באתגרים  

עירוניים  

אין דרך לשתף בקלות נתונים אזרחיים  •
בין מאגרי מידע נפרדים בענן  

אין יכולת להפיק רווחים מנתונים •
(לעסקים ולעיר עצמה! )אזרחיים בכלל



ידי גופים עירוניים  -נתונים ופתרונות ממשלתיים מפוצלים ומוחזקים על

אצל שותפים ואצל התושבים עצמם  , שונים

ספקים מרובים הפורסים פלטפורמות  ▪

אזרחיות מקוונות יקרות ונפרדות

ידי גופים וספקים  -נפרסים עלIoTפתרונות ▪

שונים

היעדר אפליקציות מגוונות למכשירים  ▪

ניידים לשיפור השירותים והמעורבות של  

האזרחים

אחסון נתונים מפוצל בין חטיבות עירוניות▪

שיתוף פעולה חלקי ולקוי בין סוכנויות  ▪

עסקים ואקדמיה, חברות הזנק, עירוניות

פלטפורמות תוכנה עירוניות

ם 
יי
ונ

ר
עי

ם 
ני

תו
נ

(
D

a
ta

)
עירונית IoTחומרת 

ח 
תו

ני
ם

תוני
נ

השקעות ועלויות תפעול הולכים  

וגדלים

חוסר יכולת למדוד ולצמצם בעיות  

אורבניות

שירות לקוי לתושבים ולמבקרים בעיר



:ברייטהחזון של 

מכשירים  , חיבור אנשים
והסביבה העירונית כדי  

לבנות את הערים  
החכמות והמקושרות  

של העתיד



CORAL REEF™ SaaS Data Platform

CORAL REEF™-מאובטחת  , פלטפורמת עיר חכמה וביג דאטה פתוחה

ועם חנות אפליקציות עירוניות וקהילת מפתחים  

CORAL REEF™ Engine and 

Smart Hub (and a 

connected Mini camera)



המשתמשים במערכת

CIOמשרד , יחידות עירוניות
יחידות חדשנות

גופים עסקיים, אפים-סטארט

קהילת מפתחים

מכללות מקומיות  

ואוניברסיטאות

CORAL REEF™-מאובטחת  , פלטפורמת עיר חכמה וביג דאטה פתוחה

ועם חנות אפליקציות עירוניות וקהילת מפתחים  



Coral Reef Data & App Marketplace

שיתוף נתונים וחנות אפליקציות  
...לשימוש הכלל



P
A
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1

ביטחון הציבור חניה חכמה

תחבורה חכמה

איכות אוויר  
ומים

מעורבות תושבים תכנון עירוני

קניות וקמעונאות

ניהול וחסכון   
באנרגיה

תקשורת מידע ציבורי

מגוון של שירותים ואפליקציות אפשריים



,  אחידהSaaS (Software as a Service)מערכת 
בשילוב עם יחידות עיבוד קצה חכמות

CORAL REEF™

יחידות קצה חכמות לעיבוד  

נתונים מהיר בשטח

CORAL REEF™ 

SaaS Data Platform

למסחר  " שוק"
בנתונים

חנות  
אפליקציות

CORAL REEF™ SaaS Platform



ברייטשל ™CORAL REEFשרשרת הערך של מערכת ה

Appstore of 
outdoors

Coral Reef  היא פלטפורמה חברתית חכמה אשר מסירה את

תוך קיצור האינטגרציה של  , הטכנולוגיים והאופרטיבייםהחסמים

מערכות חדשות ושמירה על ריכוזיות ממשק העיר חכמה עבור  
המשתמשים ובכך מאיצה אימוץ טכנולוגיות מתקדמות לעיר חכמה
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Coral Reef™ Engine and Smart Hub (and a connected Mini camera)

ורכיבי עיבוד קצה מקושרים להתקנה ברחובחיישנים 

באזור לאיסוף המקשרת מספר חיישנים עיבוד קצה ייחודי עבור פיתוח ריפמערכת 

נתונים יעיל ועיבוד מתקדם של המידע



P
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E

 1
לענן המידעד וערחוב שמוצב במערכת אחת המקשרת מרמת החיישן 5

Open Data Sources

Data Analytics Engine

CORAL REEFTM

תיאור כללי של המערכת  



:עיבוד תמונה וניתוח חזותי. 1
זיהוי אחר כלי רכב ואנשים  -
סטטיסטיקה וניהול תנועה-
זיהוי מצבי חירום-
זיהוי ותגובה לשינויים במזג אוויר-

:עיבוד שמע. 2
זיהוי מצב חירום-
זיהוי ותגובה בזמן אמיתי לפשיעה-
ניתוח ומניעת רעש-

בין  ( AI & Deep learning)למידה עמוקה . 3
יחידות הקצה

Proprietary and Confidential

שימושים אפשריים–עיבוד נתונים ביחידות הקצה 



משלימים את יכולות הקישוריות ועיבוד הקצה עם חיבור קל של 
מגוון חיישנים והתקנים אפשריים לאיסוף נתונים ואינטראקציה עם  

כלי רכב והעיר, התושבים

SENSORS AND DEVICES

Proprietary and Confidential

חיישנים מבוססי מצלמות לעיבוד תמונה•
חיישני איכות אוויר וסביבה•
חיישני איכות אספקת החשמל•
חשמל/מים/מדי גז•
.'וכו•
•

Sensors

שלטי חוצות ופרסומת•
מערכות אזעקה•
תחנות עגינה לרכבים חשמליים•
תאורת רחוב•
.'וכו•
•

Devices

דוגמאות לסנסורים ומכשירי קצה



THANK YOU!
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