
 
 

חברת פעיל בעמי ברלב מונה ליו״ר דירקטוריון 

 אקסיליון

, בכלל ציבוריות בחברות פעיל ר"יו בתפקידיברלב מביא איתו ניסיון 

 בפרט  טכנולוגיהוחברות  ק"נאסד בחברותו

 

אני מודה לדירקטוריון החברה על האמון שניתן בי " :עמי ברלבלדברי 

במהלך  .הצלחת החברה ובכוונתי להשקיע משאבים בלתי מבוטלים לטובת

חזינו ביכולות , לראשונהנכנסנו לאקסיליון , מאז שהתקופה האחרונה

גבוהות ופוטנציאל איכותי מצד הצוות הניהולי, צוותי הפיתוח ודירקטוריון 

אקסיליון, פועלת בשוק מרתק ומאתגר, אשר מגלם פוטנציאל  החברה.

תחה בחברה. לב עם הטכנולוגיה הייחודית אשר פוומששעסקי איכותי 

חזינו בצוות ניהולי ודירקטוריון חזק אשר נחושים לפעול בשיתוף  ,בעיקר

פעולה מלא לטובת החברה ואני סמוך ובטוח כי עבודת צוות תמשיך להוביל 

אני מאחל הצלחה לצוות הניהולי את החברה לשלבים העסקיים הבאים. 

 ולדירקטוריון.

ות והציבור תוך יישום ממשל ג שקיפות מירבית כלפי כל בעלי המנייאנו נצ

 תאגידי ראוי, לצד פיתוח עסקי ופיתוח טכנולוגי. 

ברצוני להודות למר אורן דרור על פועלו לאורך השנים ותרומתו לבניית 

ופיתוח החברה. אורן הפגין לאורך הדרך מחויבות גבוהה להצלחת החברה 

 ״ואני בטוח שנסתייע ביכולותיו בעתיד לבוא.



 
 

 

מודיעה בע״מ חבורה חכמה ( חברת אקסיליון ת: אילן)ת״א 0204 יולי   41תל אביב, 

החברה זאת בהמשך להודעתו פעיל של היום כי עמי ברלב יחל לכהן כיו״ר דירקטוריון 

 ההודעה מתן ממועד החל וזאת החברה דירקטוריון ר"כיו כהונתו סיום על, דרור אורןשל 

 . החברה בדירקטוריון כדירקטור לכהן דרור מר ימשיך, כהונתו סיום ממועד החל. כאמור

 הרבות השנים במשך פועלו על דרור למר להודות מבקשים החברה והנהלת דירקטוריון

 ציבורית כחברה הדרך ובהמשך פרטית כחברה אקסיליון פעילות את הוביל בהן

 .השנים במשך להצלחה חתירה ותוך ומקצועיות התמדה, במסירות

 פעיל ר"כיו ושימש, ציבוריות בחברות פעיל ר"יו בתפקידי ניסיון בעל הנוברלב  עמי

 ר"כיו משמש וכיום(, קומיוניקיישנס ובי זהב אינטרנט) ק"ונאסד ישראליות בחברות

 מנוסה ברלב מר. מערכות סאטקום הבורסאית והלוויינות הטכנולוגיה קבוצת של פעיל

 תעופה, תקשורת, הטכנולוגיה בתחומי לרבות, ציבוריות בחברות דירקטור בתפקידי

 בזק, פלאפון, בזק בקבוצת כדירקטור , בין היתר,בעבר שימש) ב"וכיו ן"נדל(, ישראייר)

 מספר בעברו מילא ברלב מר, כן כמו(. אפ-סטארט בחברות וכן, ב"וכיו בינלאומי

. ל"וסמנכ ל"מנכ תפקידי לרבות, ופרטיות ציבוריות בחברות בכירים ניהוליים תפקידים

 והפיתוח הניהול, התאגידי הממשל בתחומי רב ניסיון ובעל בהכשרתו ד"עו הנו עמי

 .העסקי

 

 :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.

 .74%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 74 -החברה מעסיקה כ
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