
 
 

 

נשיא אקסיליון מודיעה על מינויו של מר ג'ון פורקרי ל

 ארה"באינק. תחבורה חכמה אקסיליון 

״מר. פורקרי מלווה את  :תחבורה חכמה חברת אקסיליוןויו"ר לדברי אורן דרור, מנכ״ל 

אקסיליון מזה שנתיים וחצי ומילא תפקיד מפתח בהצפת ערך למשקיעי החברה לאורך 

יום אנו מצרפים לשורותינו את אחד מענקי תעשיית התחבורה . הAIהשנים כחברת 

והערים החכמות כנשיא אקסיליון ארה"ב. מזה כשני עשורים ממלא מר. פורקרי 

תפקידי מפתח בניהול תשתיות התחבורה הלאומיות בארה"ב, כולל הובלת צוות 

, וכעת ינהל את 0202התשתיות שגיבש את מצע הנשיא הנבחר גו' ביידן במהלך 

התרחבות אקסיליון בארה"ב. ניסיונו של מר פורקרי, שאיפתו לחדשנות מתמדת 

והיכולת המוכחת לבצע מהפכות בתחום התחבורה, יאפשרו לאקסיליון להגיע לערים 

. המינוי הוא אבן דרך נוספיםנוספות בארה"ב ולחבור לשותפים אסטרטגיים 

ת ומנהלות את מערך משמעותית באסטרטגיית החברה לשינוי הדרך בה ערים חושבו

התחבורה שלהן ומימוש החזון להפחתת זיהום האוויר, חיבור וניתור רכבים אוטונומיים, 

וזאת באמצעות בנית  -שיפור זרימת התנועה והגברת הבטיחות לכלל משתמשי הדרך 

 -ו AI Reinforcement Learningערים דיגיטליות תאומות מבוססות בינה מלאכותית 

Computer Vision.״ 

של ו מדווחת על מינויבע״מ חבורה חכמה ( חברת אקסיליון ת: אילן)ת״א 0204לינואר  41תל אביב, 

 .ארה"בתחבורה חכמה אינק. נשיא אקסיליון ג׳ון פורקרי ל

המינוי הוא חלק חשוב מאסטרטגיית הצמיחה הגלובלית, עם התמקדות מיוחדת בשוק האמריקאי. 

הן כמנכ"ל  -כולל תפקידים במגזר הציבורי ברמות הבכירות ביותר  הניסיון הייחודי של מר פורקרי

(, והן כשר התחבורה של מדינת מרילנד במשך שתי 0222-0202משרד התחבורה האמריקאי )

 קדנציות, תפקידים בהם הוביל מהפכות בתחום התחבורה והקיימות הנוגעות לחיי כלל האזרחים



 
 

אקסיליון ארה"ב מגיע בד בבד עם הכרזת ההתחייבות של .  המינוי של מר פורקרי לנשיא בארה"ב

הנשיא הנכנס, ג'ו ביידן, לשידרוג תשתיות התחבורה והובלת מדיניות של התמודדות עם שינויי 

של אקסיליון הוכרה בעולם  -AI. פלטפורמת הML -האקלים באמצעות חדשנות טכנולוגית ו

 Smartסטית של פרסי היוקרתי העולמית הייתה החברה פיינלי 0202כטכנולוגיה משבשת: בשנת 

City World Expo 0202 -  בתור אחת משותפי השנה העולמיים  0202בקטגוריית התחבורה, ובשנת

של מיקרוסופט העולמית על פלטפורמת הענן  Machine Learningבתחום הבינה המלאכותית וה 

Azure . 

של חברת  Azureתשתית הענן מהיסוד על  ים, שנבנשהחברה מפתחתהפתרונות הייחודיים 

מיקרוסופט, יוצרים גרסה וירטואלית של העיר הפיזית בענן, המאפשרת להבין, לנתח ולבצע 

תכנון אוטומטי של , כרשת אופטימיזציה של כלל אמצעי התחבורה בעיר כולל תשתית הרמזורים

  בים אוטונומיים.ניתור וחיבור לרכבי תחבורה ציבורית אוטונומיים ורכ תכוללתוכניות רמזור, ו

"אני שמח להצטרף לאקסיליון כנשיא החברה האמריקאית בזמן כה חשוב עבור  פורקרי: 'ג'ון דלדברי 

בה תעשיית התחבורה, תעשיית הרכב האוטונומי והחשמלי עוברות מהפכה. לאור  החברה, 

להניע קיימות באמצעות חדשנות, אין ספק כי הטכנולוגיה של  מחויבותו של הנשיא הנבחר ביידן

אקסיליון היא העתיד של ניהול התחבורה ובעלת פוטנציאל משמעותי להפוך חזון למציאות בעולמות 

הניידות והאקולוגיה הירוקה. אני מצפה לעבוד עם הצוות הטכנולוגי והעסקי המוכשר של אקסיליון, 

 ”ייחודית הזו לערים נוספות בארה"ב ביחד עם חברת מיקרוסופט. ולקדם את יישום הטכנולוגיה ה

  

 :תחבורה חכמה בע"מ אודות אקסיליון

של   Azureבענןטליות תואמות יערים דיג מפתחת ובונהישראלית ה AI תחברת אקסיליון הינה חבר

חברת מיקרוסופט ומאפשרת להן להפחית זיהום אוויר, להוריד עומסי תנועה, לייעל תחבורה ציבורית 

מספקת . החברה Micro Mobilityולהגביר את בטיחות הולכי רגל, רוכבי אופניים וקורקינטים 

למערכות רמזורים המיושנות ומעניקה להם את  תשתית עירונית מבוססת תוכנה ואלגוריתמיקה

 העדפה ברמזורים לתחבורה ציבורית ,בצירים בערים גלים ירוקיםכולת ״לתקשר״ על מנת לייצר הי

ומותאמת ניהול תשתית הרמזורים כרשת דינמית, מסונכרת ל AIמפתחת תשתית מבוססת ו

בעיר, כולל רכבים מקושרים ורכבים השונים המווסתת את התנועה למגוון אמצעי התחבורה 

פועלת החברה היום נמדדה ירידה משמעותית בזיהום אוויר וקיצור משך זמני  בערים בהן אוטונומיים.

 .24%נסיעה בעד 

(  בשילוב עם בינה Digital Twinהטכנולוגיה הייחודית שפיתחה אקסיליון, כוללות טכנולוגית וידאו )

ות ( המאפשרת ניטור בזמן אמת של דפוסי התנועה, וכן סימולציה והטמעה של תוכניAIמלאכותית )

בנוסף, החברה מפתחת פתרונות תכנון אוטומטי של תוכניות רמזורים בציר, שכונה ואף בכל העיר. 



 
 

ולמידה באמצעות חיזוקים   AGI-טכנולוגיית הרמזור לצירים וערים שלמות באמצעות 

(Reinforcement Learning )וצוות מומחי החדשנות  במימון רשותAI    

 אל, ארה״ב, איחוד האמירויות באירופה.עובדים בישר 24 -החברה מעסיקה כ
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