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 ג.א.נ 
  

התקדמות בשלבי הפיתוח השלמה בהצלחה של פיילוט החברה בצרפת, דיווח בדבר  הנדון: 
 וביצוע שינויים ארגוניים  ;הטכנולוגי והפיתוח העסקי

ה בחודשים האחרונים בצרפת שבוצע  צע יבאותו  פיילוט  של    בהצלחה דווח על השלמה  מתכבדת ל החברה  

 .  אחת מחברות התחבורה המרכזיות באירופה  תוף עםבשי

במסגרת הפיילוט הוכחה יעילות המערכת הטכנולוגית של אקסיליון לשיפור מערך התחבורה בעיר לטובת  

המערכות  התושבים ומשתמשי התנועה, תוך העמדת חיווי יעיל והמלצות תחבורתיות בזמן אמת באמצעות 

החברה של  לקרא  .הדיגיטליות  הטכנולוגי,  הפיתוח  בהבשלת  דרך  ציון  מהווה  הפיילוט  קידום  הצלחת  ת 

 יכולות הפיתוח העסקי ובניית מערך המכירות של הארגון לשנים הבאות.  

אשר  )ככל שייחתם(    כשלב מתקדם, פועלת אקסיליון בימים אלו לשם קידום פיילוט מרכזי נוסף בארה"ב 

יבוצע בתאימות  2022החציון הראשון של שנת  יחל במהלך   העסקיים  התחבורתיים,  לצרכים  . פיילוט זה 

 , ובהשתתפות חברות גלובליות מרכזיות. והטכנולוגיים של ערים מרכזיות

ומבוקרת   הדרגתית  התקדמות  משקפים  לעיל  המתוארים  הטכנולוגי  התהליכים  הפיתוח  לשלבי  משלבי 

פיתוח המוצר והפיתוח עסקי, וזאת כחלק מבניית אסטרטגיית מכירות, שיווק ופיתוח עסקי בטווח הבינוני  

 בשלב זה, טרם בוצעו התקשרויות מסחריות בפועל למכירת מוצרי החברה.  יודגש כי  והארוך.

  לחברה  , הודיע דני דניאלוהתקדמות לשלבים הבאים  במקביל, ובד בבד להתקדמות הטכנולוגית המבוצעת

  -   של מוצרי החברה  פיתוח הטכנולוגיעל סיום כהונתו בחברה ויציאה לדרך חדשה. תרומתו של דני דניאל ל 

) ומערכ דיגיטלי  כיעילה. אקסיליון    -(  X Way Digital Twinת תאום  והוכחה  ביותר  הייתה משמעותית 

השיג התקדמות    AI  -מביעה את הערכתה לפועלו של דני ותרומתו להצלחת החברה. בהובלתו של דני, צוות ה

טכנולוגית משמעותית, אשר ממצבת את החברה היטב לקראת המשך פעילות הפיילוטים בחו"ל וקידום  

וההפיתוחאסטרטגיית   הטכנולוגיה  צוותי   .-  AI  וב כסדרם  לפעול  ימשיכו  החברה  המשימות  של  ביצוע 

 הקיימות והעתידיות. 

ציר תחבורה נבחר בעיר    מידול של   אותה מפתחת החברה, צפויה לאפשר(  X Wayדיגיטלי )התאום  ה מערכת  

 .  "זמן הירוק "ההמלצה לחלוקה אופטימלית של משך ולספק  )מסדרון( 

  2020אותן מבצעת החברה ראה דיווח תקופתי לשנת    והפיילוטים  X Way-הלמידע נוסף אודות מערכת  

תקופתי  2021-01-048486)אסמכתא:    26.3.2021מיום   ודיווח  השנה (  מיום    2021לשנת  הראשונה    לחצי 

החברה    (.2021-01-073231)אסמכתא:    30.8.2021 ומוצרי  הקיימים  הפיילוטים  אודות  מידע  לתמצית 

http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/


 

שפורסמה   משקיעים  מצגת  ראה  השונים  מיום  בשלבים  מיידי  -2021-01)אסמכתא:    29.8.2021בדיווח 

072232 .) 

 מידע צופה פני עתיד: 

לוחות הזמנים וצפי הצלחתו    מגעים לשיתופי עולה, יובהר כי האמור לעיל, בדבר התממשות הליכי הפיתוח,

ואין וודאות    1968-מהווה מידע צופה פני עתיד, כמשמעות בחוק ניירות ערך, תשכ"ח  -המסחרית של המוצר  

ו/או חלקו   המותנה, בין היתר, במשתנים שונים ביחס להצלחת הפיתוח    -בדבר התממשות המידע, כולו 

הטכנולוגי והשלמתו באופן מספק, הצלחת המגעים העסקיים והתממשות התוכנית העסקית של החברה.  

מות פיתוח  הנ"ל  הליכי  המאפיינים  השוטפים  הסיכון  וגורמי  טכנולוגיות  יכולות  שוק,  במשתני  נים 

 טכנולוגיים בשווקי פעילותה של החברה. 

 בכבוד רב, 
 

 אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ                                          
 יו"ר דירקטוריון  ,עמי ברלבבאמצעות: 
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