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 באמצעות המגנ"א              ג.א.נ.,

  
 לעריכת פיילוט אופטימיזציית תוכניות רמזורהסכם שת"פ חתימה על  -אקסיליון בע"מ הנדון: 

 בירושלים (AIמבוסס בינה מלאכותית )

 

בע"מ, חברה בת של החברה אשר החברה  למתאר פעילות חברת אקסיליון 30.3בהמשך לאמור בסעיף 

(, בדבר הסכם לרכישת רישיונות שימוש "אקסיליון"מהונה המונפק והנפרע )להלן:  100% -מחזיקה ב

בתוכנה לתכנון רמזורים ומתן שירותי אחזקה, בין אקסיליון לצוות תכנית אב לתחבורה של עיריית 

למתאר פעילות  30.3)הכל כפי שפורט בסעיף  2019במאי  30( מיום "צוות תכנית אב"ירושלים )להלן: 

 28, הנושא תאריך 2020באוקטובר  27אקסיליון כפי שצורף לתשקיף הזכויות שפרסמה החברה ביום 

, מתכבדת החברה להודיע ("הסכם המקור")להלן:  (2020-01-107497מספר אסמכתא  2020באוקטובר 

לעריכת פיילוט שת"פ ת אב בהסכם ים צוות תוכנ, התקשרה אקסיליון ע2020בדצמבר  14בזאת כי ביום 

וזאת כחלק  ("הפיילוט")להלן:  בירושליםבמאות רמזורים אופטימיזציה לתוכניות הרמזורים 

 . מההסכמות בין הצדדים במסגרת הסכם המקור

על גבי רכבים נעים )אוטובוסים, רכבי שירות עירוניים  יוצבו מצלמות של אקסיליוןבמסגרת הפיילוט 

( אשר "מערכת הענן"של חברת מיקרוסופט )להלן:  Azureוכד'( ותוקם מערכת מבוססת שירותי ענן 

צוות תכנית מערכת בקרת הרמזורים של עיריית ירושלים. הפיילוט יתבצע כאמור בשיתוף  תעדכן את

  .השימוש במערכת האופטימיזציה של אקסיליון על תוכניות הרמזור בירושליםשיבחן את אב 

אופטימיזציה של ( AIבאמצעות בינה מלאכותית )מערכת האופטימיזציה של אקסיליון מבצעת 

הפרמטרים השונים הקיימים בתוכנית רמזור ומאפשרת התאמת זמני המחזור עבור כל זרוע של הצומת 

רימת התנועה בעיר, לצמצם עומסי תנועה ולהפחית את טרה לשפר את זאופן אופטימלי, וזאת במב

 וזאת באמצעות שימוש באלגוריתם בינה מלאכותית אשר מנתח את העומסים. זיהום האוויר

הפיילוט כל עלויות מערכת הענן ימומנו באופן בלעדי על ידי אקסיליון. במידה ולאחר במהלך תקופת 

ול תחאב לעשות שימוש בתוכנה, העלות של השימוש במערכת הענן  סיום הפיילוט, יבחר צוות תוכנית

 על צוות תוכנית אב.

( חודשים אשר תתחיל עם התקנת המצלמות הראשונות על גבי 3פיילוט הינו לתקופה של שלושה )ה

ביצוע הפיילוט והוצאתו אל הפועל ו/או היקפו ו/או אופן ומועדי ביצועו,  .אוטובוסים של חברת אגד

 פופים לשיקול דעתם של הצדדים המעורבים.כ

מטרת צוות תוכנית אב הוא שיפור את מערך התחבורה במטרופולין ירושלים, עידוד התושבים 

והמבקרים בעיר להשתמש בתחבורה ציבורית והעלאת את איכות החיים של תושבי המטרופולין. צוות 

וש תוכניות אסטרטגיות וקידומן, בתיאום תוכנית אב לתחבורה הוא גוף ייחודי, ייעודי, המתמקד בגיב

 .בין עיריית ירושלים לבין משרד התחבורה, בפיתוח מודלים תחבורתיים מתקדמים

האופטימיזציה טרם הושלמה יובהר כי, נכון למועד דיווח זה טרם החל הפיילוט ופיתוח מערכת 

http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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במלואה. כמו כן, אין כל ודאות כי הפיילוט ו/או פיתוח מערכת האופטימיזציה יושלם, ואם יושלם, 

 מה יהיו תוצאותיו. 

 בכבוד רב,

 

 אפיו אפריקה בע"מ

 מנכ"ליו"ר דירקטוריון ו – אורן דרורנחתם ע"י 
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