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WIP 

( AI)מפתחת מערכות מבוססות בינה מלאכותית "( אקסיליון"להלן )מ "תחבורה חכמה בע אקסיליון

את  מפחיתה פליטות פחמן דו חמצני ומשפרתשל תנועה בערים ובכך  אופטימליניהול המאפשרות 

 .בטיחות התנועה העירונית

 -נו צופים שא. (Cloud Based - AI)בישומי ענן  AIהייתה שנת פריצת דרך עבור  2020שנת  - שוק

 Data Center-תוך שימוש בתשתית ה AI מבוססות מערכותיואץ קצב יישום תהיה השנה בה  2021

 .בשנים הקרובותנוספות השקעות  התחום ימשוך. שמתרחבת משמעותית במדינות ברחבי העולם

בשיעור , 2025מיליארד דולר עד  386.1 -העולמי צפוי לגדול ל AI-שוק ה, Frost & Sullivanעל פי 

יחד עם הפריסה , הגידול המהיר בהיקף הנתונים שנוצר. 19.7%של  מרשים (CAGR)ממוצע גידול שנתי 

כולל , במגוון תחומי התעשייה AIמזין את האימוץ של , הגוברת של פלטפורמות מחשוב מבוססות ענן

אקסיליון ממוקמת בפוזיציה המאפשרת לה לתת '. תחבורה וכו, לקוםט, קמעונאות, בריאות, רכב

 .מענה לצורך הולך וגובר במערכת לניהול ערים חכמות

אקסיליון ממנפת את יכולות הבינה מלאכותית לטובת הקלת גודש התנועה  – ומודל עסקי אסטרטגיה

מעיריות עבור שירותי החברה גובה תשלום . בערים והפחתת פליטות הפחמן הנובעות מכלי תחבורה

אקסיליון נמצאת כעת לאחר  .שותף אסטרטגימהווה כ Microsoft Azureניהול התנועה בעיר כאשר 

. שלב ההיתכנות הטכנולוגית ולפני שלב מכירות משמעותי של פרויקטים דוגמת אלו בחיפה ובירושלים

ו בוחנים את שווי החברה בשלב זה אנ; קיים גם סיכון מסוים בהאצת קצב מכירת הפרויקטים, על כן

 . לפי עסקאות דומות ולפי השלב בו היא מצויה

 

 

 

גידול בהוצאות  ;מחזק את הערכתנו להמשך ביצועיהביצוע מוצלח של החברה בפיילוטים 

 מחיר היעד ללא שינוי ;החברה על פיתוח ומחקר
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 בורסה 
הבורסה לניירות ערך 

 אביבבתל 

 

 סמל
AILN 

 

 ענף
 טכנולוגיה
 

 ענף-תת

 תוכנה ואינטרנט
 

 מחיר יעד למניה
52.7 ₪ 

 

 מחיר מניה בבורסה
18.9 ₪ 

 

 שווי החברה
 ₪מיליון  541.0

 

 המניות' מס

 מיליון 28.5
 

מחזור מסחר יומי 

 ממוצע
 מניות 3,026

 

 תשואת המניה 
 (2021 מינואר)

-55% 
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 :2021חודשים החולפים של שנת בו (2020) אירועים מרכזיים ברבעון הרביעי

 X Way Pulse: 

תאימות מלאה מתן , התאמת המצלמה לשווקים שונים – אקסיליוןשל  AI-מצלמת ה השלמת

, תמרורים, יםכגון התאמה לחוקי התעבורה המקומי)ב ובאיחוד האירופי "לצרכי השוק בארה

כדי , (כשבוע)עבור עיר ספציפית  של המצלמהבלבד  עברו קל כיול נדרש '(.תנאי מזג אוויר וכו

 .להגיע לתוצאות אופטימליות

 X Way Twin: 

 .על פני מגוון ערים בעלות דרישות שונות, של החברה X Way Twin-האימות צולב של פתרון 

רשת מפותחת של מצלמות  בעלותשלה בערים  X Way Twin -ה את פתרון הפרס אקסיליון

על רשתות התעבורה סיפקה תובנות  אקסיליון, התאום הדיגיטליבאמצעות . ציבוריות סטטיות

. תובנות אלו אוששו באמצעות המצלמות הסטטיות הקבועות הקיימות, בהמשך. של הערים

ערים עבור במיוחד , עובדת אקסיליוןלכך שהטכנולוגיה של הינם חיזוק נוסף  אלה פיילוטים

 .שאין בהן מצלמות סטטיות

 

 X Way Neural: 

בכדי , שלה AI-ההמשיכה באופטימיזציה של פרמטרים של מודל  אקסיליון -סימולציה ה ייעול

תעבורה ביעילות ומהירות גבוהות מה שמאפשר ליצור תוכניות , האלגוריתםלהגביר את יעילות 

 .יותר

 

 במגוון)את הטכנולוגיה שלה בקנה מידה רחב פרסה אקסיליון  ,בחודשים האחרונים, לסיכום

אלה  פיילוטיםהצלחתם של , לדעתנו. תוך אופטימיזציה והתאמה של פתרונותיה( גאוגרפיות שונות

 .הלקוחות הפוטנציאליים בפתרונות החברהאת אמון  תשפר
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  תזת השקעה

 תקציר מנהלים

, כמו בנזין וסולר, בעירת דלקי מאובנים. שימוש בדלק מאובנים משויכת לתחום התחבורה ל ידיחלק משמעותי מהאנרגיה המיוצרת ע

, כמו התחממות כדור הארץ וזיהום אוויר, הגורמים להשפעות סביבתיות שליליות( GHG)משחררת פחמן דו חמצני וגזי חממה אחרים 

כמו  ,לשינויים באקלים כתוצאה מההתחממות הגלובלית יש גם השלכות חמורות אחרות. העלול לגרום למחלות בדרכי הנשימה בבני אדם

 28%פליטות גזי חממה מתחום התחבורה היוו , בדהלבארצות הברית , 2020בשנת . בצורת כגון התרחשות מוגברת של אסונות טבע

 .ב"כלומר תחום זה הינו התורם הגדול ביותר לפליטת גזי חממה בארה, ב"מכלל פליטות גזי החממה בארה

תעשיות רבות מסביב לעולם מאמצות פתרונות טכנולוגיים המאפשרים , עקב נורמות סביבתיות קפדניות ועליה במודעות לאיכות הסביבה

מעבר לכלי רכב חשמליים נחשב לאבן דרך חשובה . פליטות גזי חממה( עד כדי רמה אפסית,  )עמוד בנהלים הדורשים צמצוםלהן ל

גישה נוספת להפחתת טביעת הרגל . תהליך זה טומן בחובו אתגרים הקשורים בעלויות ותשתיות, עם זאת; במעבר לתחבורה ברת קיימא

זאת מכיוון . לצד הגברת שימוש בתחבורה הציבורית, תות דרכים המפחיתות גודש תנועההפחמנית של מגזר התחבורה הינה הקמת רש

 .שטביעת הרגל הפחמנית לאדם הנוסע בתחבורה ציבורית נמוכה בהרבה מזו לאדם הנוסע ברכב פרטי

העולה , פתרון חלופי. בתחתיים הינה יקרה וגוזלת זמן ר/כבישים וגשרים עיליים, כבישים מהירים, השיטה המסורתית לבניית מחלפים

באמצעות פתרונות טכנולוגיים חכמים  הוא אוטומציה של פרקטיקות תעשייתיות מסורתיות, בקנה אחד עם המהפכה התעשייתית הרביעית

המסוגלות , בעלות כושר הסתגלות גבוהה לשינויים, פיתוח מערכות לניהול תעבורה חכמות מבוססות בינה מלאכותית, קרי. ומודרניים

קיים צורך (. בעיקר כלי תחבורה ציבורית)ל באופן אוטומטי את זרימת התנועה ולתעדף כלי רכב בעלי לוחות זמני נסיעה קבועים לנה

. ממשי במערכת ניהול תעבורה המסוגלת לחזות במדויק דפוסי תנועה כדי להתוות את תוכנית הרמזור האופטימלית עבור הערים השונות

AI וטכנולוגיית למידת עמוקה (deep reinforcement learning ) הם מועמדים אידיאליים ליצירת האפשרות להקמת מערכות ניהול

 .תעבורה חכמות מסוג זה

 

 

 

Deep Reinforcement Learning 
Technology for Autonomous 
Mobility Optimization 
Saving time and resources, 
transforming the transportation 
network without costly infrastructure 
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את רשת התעבורה בכביש ' כודלל'מסוגל ( X Way Suite)הפתרון הטכנולוגי של אקסיליון , Edge Mobile AIבאמצעות מצלמת 

הנתונים הרעיון הוא למנף את . X Way Suiteשל  AIבאמצעות שירותי הענן , ולהמיר את הנתונים שנאספו לכדי תובנות ברות ביצוע

כדי להתוות את להתוות את תוכנית  (trained neural network)' רשת עצבית מאומנת'הבאמצעות  AIממצלמות מבוססות שנאספו 

 .הרמזור האופטימלית עבור כלל רשת התעבורה

מנתחים באופן רציף את הנתונים הנקלטים במצלמות לוח המחוונים ובמקביל מדמים את כל  X Way Suiteהאלגוריתמים המתקדמים של 

 ללמידת חיזוק עמוקה AIשבו משתמשים בפתרונות כמו טכנולוגיית (, Digital twin 'תאום דיגיטלי') רשת התחבורה בעיר באמצעות

(deep reinforcement learning) תוך , התוצר הסופי הינו יצירת מתווה התעבורה האופטימלי ביותר. בכדי להריץ מספר בדיקות

, Microsoft Azureשל  IoT -נתונים שנאספו מהמצלמות מוזרמים דרך מוקד ה. קביעת לוח זמנים לרמזורים על פני כלל הצמתים בעיר

 .תונים ושיפור אבטחת הסייברלהגנה על נ Azure Edgeשם נעשה שימוש בטכנולוגיית ההצפנה של 

 

 

 

 

המערכת הנידונה תמנף את מסלולי הנסיעה הקבועים של רשת התחבורה הציבורית ונתונים שיגיעו ממצלמות , בנוסף לאמור לעיל

ולשנות את אותות הרמזור תוך מתן עדיפות , בכדי לבצע מעקב דינמי בזמן אמת אחר דפוס התנועה, שיפרסו במקבץ רכבים פרטיים

 .תחבורה הציבורית והפחתת זמן הנסיעהל

בה , ון עם רמזורי התנועה יוצרים רשת תחבורה ציבורית יעילה יותררדיגיטציה של לוחות הזמנים של התחבורה הציבורית לצד סנכ

בטווח . ולתכנן את נסיעתם בהתאם, משתמשים יכולים לעקוב אחר כל לוח הזמנים מאפליקציות מובייל או ממסכים בתחנות אוטובוס

רשתות תחבורה ציבורית מהירות ויעילות יותר יכולות לסייע בעידוד הנוסעים לעבור לשימוש בתחבורה הציבורית על פני כלי , הארוך

 .ובכך מפחיתות ישירות את טביעת הרגל הפחמנית של רשת התחבורה, רכב פרטיים

וחד במרכיב עיקרי ובמי, קיימא-ערים חכמות וברותאקסיליון הזדמנות מצוינת עבור המבקשים להשקיע בהשקעה בב מזהיםאנו 

 .רים ובמדינותניהול זרימת התנועה בעב העוסקשל ערים חכמות 
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 סקירה כללית על החברה

לחברה משרדים . ציבורית הנסחרת בבורסת תל אביב AIהינה חברת תוכנת " אקסיליון"או / ו " החברה"להלן ( TLV: AILN)אקסיליון 

המאפשרות ניהול  AIמערכות תוכנה מבוססות  החברה מתמקדת בפיתוח. איחוד האמירויות הערביות ואירופה, ב"ארה, בישראל

יחה במספר בשנים האחרונות החברה הצל. ובכך להקטין את טביעת הרגל הפחמנית ולשפר את הבטיחות תעבורה עירונית אופטימילי של

איחוד האמירויות הערביות , שוויץ, צרפת, ישראל: פיילוטים ובהטמעת פתרונות התוכנה שלה במגוון ערים ברחבי העולם במדינות

 .צמתי תנועה 1,000-ב ובאירופה בלבד הפתרונות של אקסיליון נפרסו ביותר מ"בארה, בישראל. וארצות הברית

 

 אסטרטגיה ומודל עסקי

. התמודדות עם עומסי תנועהלצד  הפחתת פליטת הפחמן בענף התחבורה למען AIתבסס בעיקר על מינוף יכולות החזון של החברה מ

נושא עומס התנועה שכיח יותר , יתר על כן. עומסים אלו מובילים לבזבוז זמן ודלק בהיקף של מיליוני דולרים רבים ברחבי העולם

ולעיתים גם בגלל רכבים , רכבים מסחריים, ר גדול יותר של כלי רכב פרטייםבעיקר בגלל מספ, במרכזים עירוניים מאשר בפריפריה

שלה כדי לתת מענה לאתגרים הספציפיים העומדים בפני מרכזים עירוניים במינימום  X Way -אקסיליון פיתחה את חבילת ה. כבדים

 –של ניסיון החברה בפיתוח ויישום תוכנות לתכנון תוכניות רמזורים  10-מתבססים על יותר מ X Way שירותי הענן  .השקעה נדרשת

TransEm (דור המוצרים הקודם של החברה )מהנדסי תנועה בישראל ובעולם 100-שנמצאת בשימוש של למעלה מ. 

ללקוחות קיימים שלה של אקסיליון  X Way -סופט מציעה את פתרון הומיקר, במסגרתו, לחברה שיתוף פעולה אסטרטגי עם מיקרוסופט

משרדי , גופים ממשלתיים)בכך נוצר מצב בו הפתרון של אקסיליון נגיש לקוחות קיימים . קיים Azureכתוספת לחוזה צריכת שירותי 

עבור כל . םשל מיקרוסופט בכל רחבי העול'( וכו גופי תחבורה ציבורית, ערים, גופי תחבורה מטרופולינים, ותמשרדי תשתי, תחבורה

. בהתאם לדרישות הלקוח והפעלת המצלמה באיזורים הנדרשים, דולר לחודש 600 - 150אקסיליון צפויה להכניס כ , מצלמה המותקנת

מהעלות המושתת על העיר או המדינה בגין  50%-הואיל והיא זכאית ל, אקסיליון מחייבת את העיר בגין ניהול דפוסי התעבורה, יתר על כן

 .Microsoft Azure -השימוש ב

היא חומרה אגנוסטית שעשויה כבר בשנים הקרובות לעבוד בשילוב עם מספר סוגים של חיישנים אשר , המערכת תחת פיתוח, בנוסף

בכדי להבטיח כי לפחות כלל הרכבים עם (, גלאי מהירות ועוד, רמזורי תנועה הולכי רגל)חלקם כבר קיימים בתשתית התחבורה העירונית 

הובילה לכך כי הרכבת הקלה בירושלים  X Way -פריסת חבילת ה, למשל. יתקלו בכמה שפחות רמזורים אדומים ר מראשמסלול מוגד

התוצאה הסופית הייתה שזמן הנסיעה הממוצע . תוך התחשבות בבטיחות הולכי הרגל, תמיד אור הירוק בהגיעה לרמזורכמעט מקבלת 

 .387.4%-והשימוש ברכבת גדלה בכ, שקדמו להתקנת המערכתהדקות  80-דקות מ  42-בירושלים ירד דרסטית ל 

 מוצרים וטכנולוגיה
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ושכללה את המערכת , אקסיליון פיתחה את טכנולוגיית ניהול התעבורה המבוססת בינה מלאכותית ולמידה עמוקה באמצעות מחקר מקיף

אוניברסיטת תל , מחקר כמו הטכניוןיל עם מכוני החברה משתפת פעולה באופן פע, בנוסף. על ידי ביצוע בדיקות מרובות במגוון ערים

 .לתכנון רמזורים של החברה TransEmתוכנת המתבססים על  ,Suite X Way-לפיתוח מתמשך של פתרון ה, אביב ורשות החדשנות

 

  

 LIDAR, RADARהנמצאות פיזית ברכב כמו , בניגוד לרכבים אוטונומיים המנתחים את קלט הנתונים המגיע ממספר יחידות חומרה

. מייעלת את דפוס זרימת התנועה ללא שינויים בתשתית פיזית וללא כל התקנת חומרה יקרה X Wayחבילת , ויחידות עיבוד אחרות

באופן כללי נדרשת . המאפשרת ניתוח וידאו בזמן אמת( וחיבור אלחוטי GPSוידת בחיישן המצ)נדרשת התקנת מצלמת לוח מחוונים 

 (.רמזורים 24 -כ)מצלמות בכדי לתת מענה עבור צרכיה של עיר בינונית  50 - 40-התקנה של כ

מקטינה את זיהום , הרגלמשפרת את בטיחות הולכי , הטכנולוגיה של אקסיליון תורמת לערים בכך שהיא מקטינה את זמן הנסיעה הממוצע

 .ובכך משפרת את איכות החיים, מקדמת את המעבר לשימוש בתחבורה הציבורית, מפחיתה את זמן העצירה באורות אדומים, האוויר

Axilion's X Way Suit's key attributes 
   

 
Deep Reinforcement Learning AI 

Technology 
 

 
Maximize Existing Traffic 

Infrastructure 
 

 
Real-Time, Adaptive Control 

 

 
Smart & Scalable 

 
Hardware Agnostic 

 
Efficient Simulation via Digital Twin 
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 :שהחברה מציעה לשלוש( SaaS)ניתן לחלק את שירותי התוכנה 

1) X Way Pulse 

מידת יעילותה באמצעות איסוף וניתוח קטעי וידיאו שצולמו על ידי מצלמות המותקנות ברכבים נעים וכן אזיהוי וניתוח רשת הרמזורים ו

מנתח את המידע באמצעות רשתות למידה עמוקה שנועדו להבין את הווידיאו ולאפשר הבנה  X Way Pulse. מצלמות המותקנות בצמתים

 .מעמיקה של התנהגות הנהיגה מנקודת מבטו של הנהג

 

 

 

אקסיליון ביצעה אופטימיזציה חכמה של קלט הנתונים על ידי , על מנת לנהל ביעילות שטף נתונים גדול ולנתח אותו ביעילות מיטבית

 .מה שהופך את תהליך איסוף הנתונים וניתוחם ליעיל יותר, הפחתת קצב הפריימים וכן את רזולוציית התמונה של קלטי וידאו

X Way Pulse אלא גם עבור נתיבי תעבורה שלמים ורשתות תחבורה מורכבות, תנות ליישום לא רק עבור צומת אחדמייצר תובנות הני .

ומאפשר זיהוי של גורמי השורש שמאחורי בעיות התנועה ומציף , המוצר מספק התבוננות מעמיקה לתוך הפעילות ברשת התעבורה

 .על עצמם שחוזריםלמהנדסי התנועה דפוסים ועיכובים 

2) X Way Twin (טכנולוגיה תחת פיתוח) 

ויוצר תאום דיגיטלי או העתק , ומקורות מידע חיצוניים נוספים X Way Pulseמתכלל את כלל הנתונים שנאספו על ידי  X Way Twin-ה

 לצורך הרצת סימולציות לבחינת ריבוי' עיר הדיגיטלית'נעשה שימוש ב, לאחר מכן. דיגיטלי של כל רשת התחבורה בעיר בענן דיגיטלי

התאום הדיגיטלי מנצל את מטריצת . לטובת גיבוש תוכנית הרימזור המובילה לתוצאה האופטימלית ביותר", אם-מה"תרחישים של 

כך ניתן לשפר את צמתי . יעד המאפשרת לזהות לאן הרכבים נוסעים ומהיכן הם מגיעים ולזהות צמתים בעלי עומס תנועה כבד-המקור

מספק גם תובנות מפורטות על העיר  X Way Twin -ה, יתר על כן. טימיזציה של רשת התעבורההתנועה הקריטיים ביותר לצורך אופ

אורכי )ניתן גם להפיק נתונים על תהליך שיפור התנועה בעיר . X Way Pulseבזמן אמת על ידי שימוש בנתונים שנאספו על ידי 

זמינים נתונים גולמיים אחרים , בנוסף.  צפיפות דו גלגלית, צפיפות הולכי רגל(, מהירות רכב ממוצעת בצמתים, זמן הפקקים, הפקקים

 '.מהם ניתן להסיק מסקנות כמו אחוזי שימוש במסכות פנים להולכי רגל וכו
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3) X Way Neural (טכנולוגיה תחת פיתוח ) 

X Way Neural  משתמש באלגוריתם מונעAI סוגי כלי רכב, נפח תנועה: לאוטומציה של לוח הזמנים של הרמזור לפי מספר פרמטרים ,

 .דפוסי נהיגה ותנאי מזג אוויר ועוד גורמים נוספים, נוכחות הולכי רגל, קיבולת הכביש

X Way Neural  הוא למעשה תוספת למערכת הניטורX Way Pulse  ולמערכת העיר הדיגיטליתX Way Twin. X Way Neural 

י איפיון "ע, על פני מספר צמתים בעיר, משתמשת בטכניקות למידת חיזוק עמוקה כדי לזהות את מתווה הרימזור האופטימלי ביותר

דפוס התנועה נבדק מראש על התאום הדיגיטלי כך שניתן , בנוסף. למהירות הממוצעת הגבוהה ביותר ברשת התעבורה להמתווה שיובי

 .ווה הרימזור החדשלספק הערכה מראש להשפעת מת
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, כדי לזהות נקודות תורפה בטיחותיות ובעיות תנועה, טהמוגנת בפטנ AIמשתמשת בטכנולוגיית וידיאו  X Way Pulseמערכת הניטור 

. בזמן אמת( Microsoft Azure)לאחר מכן הנתונים נשלחים אל הענן הדיגיטלי של מיקרוסופט . ומבצעת ניתוח למציאת שורש הבעיה

 General Dataבהתאם לרגולציה הנוגעת להגנה על נתונים ( טישטוש של פרצופים ולוחיות רישוי)קלט הנתונים עובר עריכה 

Protection Regulation compliance). X Way Neural )ומציע את השינויים , משנה באופן תדיר פרמטרים במודל העיר הדיגיטלית

 .גת התוצאה הטובה ביותרהאופטימליים הנדרשים להש

במידה וישנו צומת , לדוגמא. משמע כי המערכת לומדת משתפרת כל הזמן, ללמידת חיזוק עמוקה AI -המערכת מצוידת גם ב, יתר על כן

, בהמשך. המערכת מנתחת את התוצאה בשטח, כמו כן. המערכת מזהה ומבינה את הסוגיה וממליצה על תוכנית אופטימלית, חסום

 .בתרחישים דומים המערכת עושה שימוש בניתוח הקודם בכדי ליצור הצעות בעלות ערך רב יותר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 של אקסיליון בחיפה X Way Suite -השפעת ה

העיר שדרגה את רשת התחבורה המהירה שלה . של אקסיליון X Way Suite -חיפה הייתה אחת הערים הראשונות שאימצו את חבילת ה

לצורך אופטימיזציה רציפה , רמזורים לאורך ציר האוטובוסים 100של אקסיליון ל  Suite X Way-על ידי אימוץ חבילת ה', מטרונית'ה

מהירות (, נוסעים קודמים ביום 60,000-נוסעים מ 115,000)כמות הנוסעים במטרונית הוכפלה , תוך זמן קצר. ואוטומטית של התנועה

ואילו זמן הנסיעה הממוצע ירד , ש"קמ 26-ש ל"או קממ לשעה "ק 20-מהירות הנסיעה הממוצעת של אוטובוסים עלתה מ)הנסיעה עלתה 

 .ועלה רמת בטיחות הולכי הרגל, הגודש בכבישים פחת(, דקות 58דקות ל  73מ 

לצד הפחתה , מיליון דולר בתפעול ותחזוקה 7חיסכון שנתי משוער של , בשימוש ברכב הפרטי 11%חלה ירידה של , בנוסף לאמור לעיל

 .שנתי CO2 טון של פליטת 140,000-של כ
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 בירושלים Axilionשל  Suite X Wayההשפעה של 

 .לניהול תנועה משופר X Way Suiteעל ידי חבילת , הצמתים בה היא עוברת 273רשת הרכבת הקלה בירושלים עדכנה את 

 מיליון דולר בשנה 600: חיסכון משוער עקב צמצום גודל הצי ●

 28%: ירידה משוערת בדרישות האנרגיה של הרכבת הקלה ●

עלייה בשימוש בתחבורה , בעיקר בגלל ירידה בגודל צי הרכבות הפעיל)טון בשנה  100,000: חמצני-חיסכון בפחמן דו ●

 (הציבורית וירידה בשימוש ברכבים פרטיים

  לפני אחרי שיפור

47% 42 min 80 min זמן נסיעה 

 מספר רכבות נדרשות 32 21 34%

66% 5 min 15 min תדירות הרכבות 

 מספר נוסעים 40,000 200,000 400%
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 בינה מלאכותית וניהול תעבורה –סקירת שוק 

לבינה מלאכותית יש פוטנציאל חזק להתגבר על הליקויים בתחום האוטומוטיב ולספק 

בינה מלאכותית הינה . יתרונות משמעותיים במונחים של שיפור התפוקה וההכנסות

החל ממחקר ופיתוח , בשרשרת הערך של הרכבטכנולוגיה מכרעת בשינוי המגוון היבטים 

חלק ניכר מהחידושים מתמקד , בתחום האוטומוטיב. ועד לשיפור חוויית הנהיגה ברכב

רק מעטים מתמקדים בתרחיש במקיף של ניהול , לעומת זאת. בייעול חוויית הנהיגה ברכב

 .תעבורה חכם

לניהול רמזורים צפויות להיות הפתרון  AIמערכות המבוססות על . גודש תנועה היא בעיה העומדת בפני כלכלות מתפתחות ומפותחות

נחשב לפתרון טכנולוגי מבטיח עבור רשויות התחבורה להשגת  AI. בשל יכולות הטיפול והניתוח של מסות נתונים, האידיאלי לבעיה זו

פרודוקטיביות , שיפור זמן הנסיעה ועליה בשיעור ניצול הנכסים שלהם למען עליה בהכנסות, י תנועהשיפורים מהירים בהפגת עומס

בין השחקנים הבולטים אשר מפתחים פתרונות טכנולוגיים לייעול זרימת התנועה ברחבי העיר ניתן . וטביעת רגל פחמן נמוכה יותר

ארצות ) NoTraffic(, ארצות הברית) C3 AI(, ישראל) Moovit(, ישראל) Mobileye(, ישראל) Nexarלמצוא בין היתר את 

(, סין) Alibaba Cloud(, ארצות הברית) FLIR Systems Inc(, ארצות הברית) Rapid Flow Technologies LLC(, הברית

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (שבדיה )ו- AlndraLabs (הודו.) 

 

 :שוק הבינה המלאכותית העולמי

של  CAGR-ב, 2025מיליארד דולר בשנת  386.1-ל  2020מיליארד דולר בשנת  157.2-המלאכותית העולמי צפוי לגדול מ  שוק הבינה

 AIמביאה לאימוץ , הגידול המהיר בהיקף הנתונים שנוצרים והפריסה ההולכת וגוברת של פלטפורמות מחשוב מבוססות ענן. 19.7%

 '.בריאות וכו, טלקום, קמעונאות, ורהתחב, כולל אוטומוטיב, במגוון תעשיות שונות

של החברה משלבת ניתוח  X Way Suite -חבילת ה. אקסיליון ממוקמת היטב לתת מענה לצורך העולה במערכת ניהול תעבורה חכמה

כדי  AI, מבוססת למידת חיזוק עמוקה AIופלטפורמת , שימוש בתאום דיגיטלי(, AIנתונים שנאספו באמצעות מצלמות מבוססות )נתונים 

 .לייצר מערכת ניהול תעבורה אוטונומית וסתגלנית

הגדול ביותר  AI-תוכנה היא פלח טכנולוגיית ה. שירותים, חומרה, תוכנה -תחומים עיקריים -כולל הכנסות משלושת תתי AI -שוק ה

  .AI-מכלל הכנסות ה 80%-המספק קרוב ל 
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 :ראייה ממוחשבת

של  CAGRב , 2025מיליארד דולר בשנת  20.2-ל 2020מיליארד דולר בשנת  14.1-שוק הראייה הממחושבת העולמי צפוי לצמוח מ

הופעתם של . היישום הגובר של טכנולוגיית ראיית המחשב בענף האוטומוטיב והתחבורה הוא אחד ממנועי הצמיחה העיקריים. 7.5%

 .עושה שימוש טכנולוגיית הראייה הממחושבת לקידום נסיעה בטוחה LiDARתקדמות ובחיישני רכבים אוטונומים המצויידים במצלמות מ

 Microsoftבאמצעות . המאפשר העברת נתונים בזמן אמת, ובחיבור אלחוטי GPS-מצלמות לוח המחוונים של אקסיליון מצוידות ב

Azure ,למערכת ניהול תעבורה אדפטיבית ואוטונומית אקסיליון משתמשת בכלי ניתוח הוידיאו שלה לאיסוף וניתוח נתונים. 

 

 

 

 :שוק תוכנות הבינה המלאכותית העולמית בתחבורה

14.1 14.5 
15.3 

16.5 
18.1 

20.2 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Global Computer Vision Market, 2020 - 2025 (US$ Billion) 

157.2 
185.1 

220.1 

263.7 

318.0 

386.1 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Global AI Market, 2020-2025 (US$ Billion) 
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 -ב, 2025מיליארד דולר בשנת  4.7-ל 2020מיליארד דולר בשנת  2.1-העולמי בתעשיית התחבורה צפוי לגדול מ AI-שוק תוכנות ה

CAGR   17.5%של. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AI  2020 –בשוק התחבורה העולמי לפי טכנולוגיה: 

 

אלגוריתמי למידה עמוקה מנתחים את . 2020בשנת  AIבשוק התחבורה העולמית של  67% -כ, למידה עמוקה החזיקה בנתח הגבוה ביותר

 .בהיקף עצום של נתונים ומסייעים לתעשיית התחבורה להתמודד עם בעיות תעבורה, הדפוסים הנסתרים ביעילות

ראיית מחשב מהווה נתח . למידה עמוקה היא טכניקה אוטומטית לחלוטין המציעה דיוק רב יותר בהשוואה לשיטות המסורתיות, יתר על כן

והיא משמשת בעיקר כדי לאפשר למערכת ניהול התעבורה לצלם תמונות מדויקות ולנתח , AIמשוק התחבורה העולמית של  19%של 

 .ובפקקים עמוסים במיוחד, מעקב אחר רכבים הנוסעים במהירות גבוה, מזג אוויר גרוע ותאורהאותן במגוון רחב של תנאים כמו 

Deep Learning 
67% 

Natural 
Language 

Processing 
14% 

Computer 
Vision 
19% 

2.1 
2.4 

2.8 

3.3 

3.9 

4.7 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Global AI Software Market in Transportation , 2020-2025 (US$ 
Billion) 
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ישנו ביקוש גדול בשווקים . הטכנולוגיה יצרה הזדמנות בשוק כאשר ת שוק פחמןבלכידת פחמן הוביל ליציר הצורך הגובר

צופים , מעלות צלזיוס 1.5-בתרחישים המגבילים את התחממות הגלובלית ל. לפתרונות לכידת פחמן/ פחתת פליטות פחמן העולמיים לה

הסרת / ההערכה היא כי פינוי . 21-טון במהלך המאה ה -יגה'ג 100-1000-שימוש באמצעים להסרת פחמן דו חמצי בסדר גודל של כ

CO2 יגה'ג 10-20שונות מעיד על צורך בהסרת  חישוב מתמטי המוצע על ידי סוכנויות. יהפוך לשוק הגדול בעולם, לצד מדיניות תומכת-

לפי חישוב זה תיווצר תעשייה הגדולה פי שלוש מהגודל . דולר ללכידה והסרה של טון 50-100בעלות ממוצעת של . לשנה CO2טון  

 .הנוכחי של תעשיית הנפט והגז

כלומר )טריליון דולר בשנה  85לפחות  הוציאלהעולם צריך , טון פליטות שנתיות-גיה'ג+ 50כדי להסיר כמעט את כל הפחמן השנתי של 

אך , ג"מהתמ 2.5%-העולם עדיין ימשיך להוציא כ, ללכידת טון פחמן$ 50-אם העולם ישיג עלות נמוכה יותר מ(. מהתוצר העולמי 6%~ 

 .התהליך כולו יהפוך ליותר בר קיימא

החברה תוכל לקבל פרמיה עבור , לדעתנו. באופן משמעותיהפתרונות של אקסיליון מסייעים להפחתת פליטות הפחמן , כפי שנדון קודם

 .שירותיה בשל השפעתה על הפחתת הפחמן
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כאשר , ובהן בעיקר עסקאות דומות של חברות העוסקות בתחום של אקסיליון י שוקנביססנו את הערכת השווי שלנו על בסיס ניתוח אומד

מנגד נקטנו במשנה זהירות בבואנו לבחון גם את הפוטנציאל אך גם את הסיכון הקיים בפעילות בתחום בעיקר בכל מה שנוגע לשלב 

לאחר הערכת השווי הממוצעת . פיות חריגותבניכוי תצ, ושלב הצמיחה( AI & ML)חברות דומות מבחינת הפעילות  89דגמנו . המכירות

להלן אנו (. עבור מערך הנתונים המלאבסקירה הראשונית  1ראה נספח )מיליון דולר  453.7עבור עסקאות דומות אלה הינה  הכסף

 :לשם המחשה העסקאות המובילות בתחום הבינה המלאכותית 10מדגם של -מציגים תת

Company 

Name 
Description Deal Date Deal Type 

Pre-

money 

Valuation 

(million, 

USD) 

Post 

Valuation 

(million, 

USD) 

Country 

Pony.ai 
Developer of an autonomous driving technology intended to 

facilitate manufacturing of automated vehicles. 
07-Feb-2021 

Later Stage 

VC 
4,933 5,300 

United 

States 

C3.ai C3.ai Inc is an enterprise artificial intelligence company.  09-Dec-2020 IPO 3,375 4,026 
United 

States 

Luminar 
Luminar Technologies Inc is an autonomous vehicle sensor 

and software company. 
02-Dec-2020 

Reverse 

Merger 
2,994 3,400 

United 

States 

SentinelOne 
Developer of automated cybersecurity software designed to 

protect devices and servers against malware and threats. 
11-Nov-2020 

Later Stage 

VC 
2,733 3,000 

United 

States 

Verafin 
Developer of cloud-based fraud detection and anti-money 

laundering software.  
11-Feb-2021 

Merger/ 

Acquisition 
 2,750 Canada 

Sumo Logic Sumo Logic Inc is a software company. 17-Sep-2020 IPO 1,846 2,171 
United 

States 

Farmer's 

Business 

Network 

Farmers Business Network is a provider of a farmer-to-

farmer agronomic information network. 
03-Aug-2020 

Later Stage 

VC 
1,600 1,800 

United 

States 

Lookout 
Developer of cloud-based security software designed to 

detect mobile threats and improve mobile security. 
01-Mar-2020 

Later Stage 

VC 
1,701 1,751 

United 

States 

Harness 
Developer of a delivery-as-a-service platform created to 

simplify the software delivery process. 
06-Jan-2021 

Later Stage 

VC 
1,615 1,700 

United 

States 

Verkada 
Manufacturer of enterprise security cameras designed to 

offer enterprise physical security services.  
29-Jan-2020 

Later Stage 

VC 
1,520 1,600 

United 

States 

 

לאחר ומצאנו כי השווי החציוני , ואילך 2020משנת ( Mobility)הפועלות בתחום התחבורה  AIבחנו גם פעילות של חברות טכנולוגיות 

 :להחלן חלק מהחברות. מיליון דולר 526.2הוא  הכסף
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אקסיליון נמצאת כעת לאחר שלב ההיתכנות הטכנולוגית ולפני שלב המכירות המשמעותי של פרויקטים דוגמת אלו שסגרה 

בהתבסס על . בשלב זה אנו בוחנים את שווי החברה לפי עסקאות דומות בתחום הדומה מאוד לפעילותה, על כן. בחיפה ובירושלים

אנו , לאור זאת; ח"מיליון ש1,501.7 -כבטווח הנמוך של העסקאות  של החברה הל אנו מעריכים את שווי"הנתונים והניתוח הנ

 .ח"ש 52.7ח ובממוצע במחיר יעד של "ש 55.3ח ועד "ש 50.1מעריכים את מחיר היעד לחברה בטווח של 
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 תניות פטור והבהרות
( ומשמש אך ורק כנספח לעבודת האנליזה באנגלית )"הנספח מסמך זה מהווה תמצית בעברית של עבודת האנליזה המפורטת באנגלית )"עבודת האנליזה"

עבודת אנליזה ואין לקבל החלטות  כלשהן, ובכלל זה  בעברית"(, לצורך נוחיות במתן מידע ראשוני לקורא בעברית. הנספח בעברית אינו מהווה בפני עצמו 
ו. פרוסט אנד סאליבן מחקר וייעוץ בע"מ, כמו כל קבוצת פרוסט אנד סאליבן, החלטות השקעה לגבי ניירות הערך של החברה המסוקרת, על סמך המידע הקיים ב

ברית. בכל או כל מי הקשור במי מהן, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק מסוג כלשהוא אשר עלול להיווצר כתוצאה משימוש בעבודת האנליזה ובפרט, בנספח בע
ייגבר האמור בעבודת האנליזה באנגלית. אין    –הנספח בעברית  אנליזה באנגלית לבין מקרה של סתירה, אי התאמה, עמימות או שונות בין עבודת ה

בהתקשרות עם הבורסה להשתתפות בתכנית לסיקור חברות ציבוריות משום אישור או הסכמה של הבורסה או של רשות ניירות ערך לתוכן עבודת 
אנליזה הוא בעל רישיון יועץ השקעות המוגבל לאנליזה בלבד. יש לקרוא את עבודת האנליזה )אנליזה( או להמלצות הכלולות בה. יודגש כי החתום על ה ניתוח

 כולם חלים גם על הנספח בעברית.  -באנגלית במלואה, לרבות תניות הפטור, הגילויים וההנחיות לגבי קבלת החלטות השקעה הכלולים בעבודת האנליזה 
 

                                                                                       על פרוסט אנד סאליבן

פרוסט אנד סאליבן* הינה החברה המובילה עולמית בייעוץ ומחקר אסטרטגי ופיננסי כמו גם במחקרי שוק ומחקרים בטכנולוגיים. 

סניפים על פני ששת היבשות.  50-יועצים, אנליסטים ומומחים במעל ל 1,800-לב של יותר מופרוסט אנד סאליבן מורכבת מצוות מש

סניף החברה בישראל הוא בהרצליה פיתוח. פרויקט האנליזה בשיתוף עם הבורסה לניירות ערך בתל אביב משלב בין יכולות 

ים רבים כגון תחום הטכנולוגיות הרפואיות, פיננסיות ומחקר אובייקטיבי לבין הבסיס המחקרי הנרחב אשר נצבר בחברה בתחומ

, אנרגיה מתחדשת ותחומים תעשייתיים אחרים, כאשר כל מחקר מבוסס על עשרות אלפי מחקרי ICTמדעי החיים, אבטחת סייבר, 

רויקט . לקבלת גישה לדוחות שלנו ומידע נוסף על פwww.frost.comשוק וטכנולוגיה ותחזיות כלכליות. לקבלת מידע נוסף עלינו: 

 .www.frost.com/equityresearchהאנליזה 

 
 * פרוסט & סאליבן ייעוץ ומחקר בע"מ הינה חברה בת בבעלות מלאה של פרוסט אנד סאליבן, רשומה ומוסמכת בישראל כחברה לייעוץ השקעות.

 

 ה מהי אנליזה אוביקטיבית?
האנליזות אודות חברות ציבוריות מבוצעות לעיתים על ידי גורמים בעלי אינטרס פיננסי בחברות המסוקרות כגון חברות מרבית 

או חתמים בעלי אינטרס פיננסי מובהק. מטרת פרויקט האנליזה היא לספק מחקר אובייקטיבי על ידי  sell side-מתחום       ה

פיננסי בחברות המסוקרות וחלות עליה הגבלות רגולטוריות רבות על ידי הרשות חברת מחקר ייעוץ ומחקר שאין לה כל אינטרס 

 לניירות ערך שנועדו למנוע הטיות. יודגש כי האנליזה אינה מהווה ייעוץ השקעות ויש להתייחס להתניות השונות המצוינות לעיל. 

 

 (? TASEמה היא תוכנית האנליזה בשיתוף הבורסה לניירות ערך בתל אביב )
סט אנד סאליבן גאה על בחירתה על ידי הבורסה לניירות ערך להשתתף בפרויקט האנליזה שיזמה הבורסה. במסגרת התוכנית, פרו

פרוסט אנד סאליבן מפרסמת דוחות מחקר על חברות טכנולוגיה אנרגיה וביומד הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ומפיצה 

ובאמצעות ערוצי מדיה עסקיים מובילים כגון בלומברג, רויטרס וכיוצא בזה. המטרות אותן באמצעות מערכת ההודעות של הבורסה 

העיקריות של התוכנית הן להגביר את המודעות הגלובלית של חברות אלו ולהאפשר קבלת החלטות השקעה מושכלות יותר על ידי 

  המשקיעים המעוניינים להשקיע בתחומי ההיטק המגוונים.
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 ד"ר טיראן רוטמן
   :ט 2888 950 9 (0) 972+

equity.research@frost.comמ:  

http://www.frost.com/equityresearch
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