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 פיילוט החברה בירושלים בהצלחה הושלם הנדון: 

פיילוט החברה בציר   , מתכבדת החברה לעדכן על השלמת 2021 בהמשך לדוח התקופתי של החברה לשנת
  .X Way Twin -רבין בירושלים, על בסיס מערכת ה

  
עיריית ירושלים סימולציה מכוילת מקיפה של תוכניות    עם השלמת הפיילוט כאמור, הציגה החברה לנציגי

עומסי   של  ניכרים  באחוזים  משמעותית  הפחתה  הצגת  תוך  הבוקר  בשעות  בעיר  רבין  בציר  הרמזור 
ברה,  אשר מפותחת על ידי הח X Way Twin -ופליטת מזהמים בזמן אמת, באמצעות על מערכת ה התנועה

כאמור,   ועל בסיס מידע שנאסף על ידי החברה במהלך החודשים האחרונים על מנת לייצר פיתרון מדויק. 
 שהוגדרו על ידה.כפי , בלבד על פי מדדי החברה מידת הדיוק ואמינות התוצאות נקבעו

 
ה טכנולוגיית  של  מלא  לאימות  סייע  כאמור  יישX Way Twin -הפיילוט  לקראת  נוסף  צעד  ומהווה  ום  , 

ביותר,   יותר בשוק האמריקאי אשר להערכת החברה הוא השוק הגדול  פיילוטים מסחריים משמעותיים 
 טכנולוגית ומסחרית.  והמתקדם ביותר מבחינה

  
הפיילוט הצלחת  התוצאות    ביצוע  ולאחר בעקבות  של  המדעית  באיכות  העירייה  של  מעמיקה  בחינה 

החברה תמשיך את שיתוף הפעולה לאחר    ספק יחיד,ובאפשרות ובכדאיות הכלכלית בפריסת חיישנים של  
ונתונים שיאפשרו הטמעה מלאה של   שהעיריה תציב חיישנים מתקדמים ברחבי העיר לשם איסוף מידע 

 . בירושלים X Way -יכולות מערכת ה
  

מודה בעיר,   החברה  מצלמות במספר צמתים  הצבת  איפשרה  ירושלים אשר  אב   לעיריית  תוכנית  ולצוות 
פתרונות לתחבורה   לרבות  תחבורה,  פתרונות  להשגת  המחויבות  ועל  הפעולה  שיתוף  תוך   על  טכנולוגיים 

 השקעת תשומות ניהול משמעותיות. 
  

תחבורה   פתרונות  להשגת  ירושלים  עיריית  של  מחויבותה  בשילוב  הפיילוט  הצלחת  כי  סבורה  החברה 
יישום   לקראת  המתקדמות,  ויכולותיה  החברה  טכנולוגיית  של  לביסוסה  נוסף  צעד  מהווים  מקיפים, 

 העולם ומעבר לשלב מסחרי.  פיילוטים מתקדמים ברחבי
 

  2021לדוח התקופתי לשנת    3.4.3  -ו   3.2.1ין בירושלים ראו ס'  לפרטים נוספים אודות פיילוט החברה בציר רב
 (.2022-01-039148)אסמכתא:  2022במרץ  30שפורסם ביום 

 
 מידע צופה פני עתיד: 

 
הצלחתו  לוצפי    עסקיים  הבשלת תהליכים,  העתידיים  פיילוטיםההצלחת    ,יובהר כי האמור לעיל, בדבר

ואין   1968-בחוק ניירות ערך, תשכ"ח  ומידע צופה פני עתיד, כמשמעות  יםמהוו    -המסחרית של המוצר  
המותנה, בין היתר, במשתנים שונים ביחס להצלחת    -וודאות בדבר התממשות המידע, כולו ו/או חלקו  

ים והתממשות  הצלחת המגעים העסקיבו  בצדדים שלישיים  הפיתוח הטכנולוגי והשלמתו באופן מספק,
התוכנית העסקית של החברה. הנ"ל מותנים במשתני שוק, יכולות טכנולוגיות וגורמי הסיכון השוטפים  

 המאפיינים הליכי פיתוח טכנולוגיים בשווקי פעילותה של החברה. 
 

 בכבוד רב, 
 

 אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ                                          
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