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מידע צופה פני עתיד

במצגת  .והיא נועדה אך ורק למסירת  מידע למשקיעים , מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור

,  כהגדתו של מונח זה בחוק ניירות ערך, תחזיות ותכניות של החברה ביחס לפעילותה שהינם בבחינת מידע צופה פני עתיד,הערכות ,כלולים נתונים 

מידע צופה פני עתיד מבוסס על הערכות של הנהלת החברה  . אשר התממשותם אינה וודאית ואינה מצויה בשליטת החברה בלבד, 1968–ח"התשכ

.  על המידע הידוע להנהלה במועד עריכת מצגת זו,בין היתר ,המתבססות 

וזאת בין  ,והם עלולים להיות שונים מאלו שהוצגו במצגת , כולם או חלקם, או התוכניות יתממשו/או התחזיות ו/או הערכות ו/כל וודאות כי הנתונים ואין 

שינויים בסביבה התחרותית והעסקית וכן התממשותם של איזה מגורמי הסיכון  : כגון, בשל תלותם בגורמים חיצוניים שאינם  בשליטת החברה,היתר 

עשויה המצגת לכלול נתונים המבוססים על מקורות חיצוניים אשר לא נבדקו באופן עצמאי על ידי החברה  ולפיכך  ,בנוסף . המשפיעים על  החברה

או הוצג באופן ועיבוד שונה  /של  החברה ווהמיידייםהמצגת עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדוחות הכספיים , כמו כן. החברה אינה אחראית לנכונותם

.מהאופן בו הוא מופיע במצגת

יגברו  , ובכל מקרה של סתירה בין הדיווחים שפורסמו לציבור לבין הנתונים במצגת זו,של החברה המיידייםיובהר כי המצגת אינה מחליפה את הדיווחים 

התחזית וההערכות במצגת זו מתבססות על המידע המצוי בידי החברה  במועד עריכת המצגת  . הנתונים  המופיעים בדיווחים שפורסמו לציבור כאמור

או התפתחויות שיחולו לאחר מועד עריכת  /על מנת שישקפו  אירועים ו, או ההערכות כאמור/או לשנות את התחזיות ו/והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו

.  המצגת



January 2018

R&Dרובם מתחום ה, עובדים55-כ

מערכות הדגמה פעילות להדגמות  
ואיסוף נתונים

בתהליך השלמת פיתוח ומעבר  
לייצור של מערכת עזר מתקדמת  

(Eyes-On)לנהג 

סטטוס חברה
TASE & NASDAQ (FRSX)נסחרת ב 

ינואר  )דולרמיליון 100-כשווי שוק של 
2018)

מיליון דולר32-גייסה עד כה כ

בחברה משקיעים אסטרטגיים מובילים  
מתעשיית הרכב

פיננסים
2015נוסדה ביולי 

מפתחת מערכות מתקדמות  
למניעת תאונות דרכים

פיתוח ומסחור של  , עוסקת בעיצוב
פתרונות מבוססי טכנולוגית  

V2Xסטריאו ו 

רקע

פרופיל חברה



מבנה אחזקות עדכני

January 2018

הולדינגסאוטונומספורסייט 

100%24.5% *

פורסייט מפתחת מערכות  
מתקדמות למניעת תאונות  

דרכים

פתרונות טכנולוגים מתחום  
(V2X)ראייה ממוחשבת וסלולר 

ריילויזן מפתחת מערכת  
מתקדמת לתחום הבטיחות  

ותחזוקה לרכבות

ן בדילול ’שיעור האחזקות של פורסייט ברייל ויז, עם מימוש כלל האופציות שהוענקו לחברה על פי הסכם ההשקעה1.1.2018-נכון ל*
36%מלא 

1.1.2018-נכון ל**

בעלי מניות

פי .אס.מגנא בי
מ"בע

32.80%**

ציבור
67.20%



Eye-NetTM

מבוססת סלולרV2Xמערכת 

QuadSightTM

חצי אוטונומיים ואוטונומייםלרכבים מולטיספקטרליתמערכת 

Eyes-OnTM

מערכת עזר מתקדמת לנהג

מוצרים ותחומי פעילות
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QuadSightTM

QuadSightTMבלאס וגאס את מערכת  CES-החברה השיקה ב

בטכנולוגיות סטריאו ( זוג מצלמות אור נראה וזוג מצלמות לילה)זוגות של מצלמות 2מערכת ראייה ממוחשבת מבוססת על 

ן מלא'בפיוז

המערכת מגלה עצמים בכל תנאי ראות ומזג אוויר

שוואוקרוב לאפס התרעות 100%גילוי ברמת ודאות של קרוב ל 
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QuadSightTM
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Eyes-OnTM

מצלמות אור נראה בטכנולוגית סטריאו2מערכת ראייה ממוחשבת מבוססת 

וקרוב לאפס התרעות שווא100%גילוי ברמת ודאות של קרוב ל 

והאפטרמרקטOEM))המערכת מכוונת לשוק יצרני הרכב 

לחברה מדגים עובד בזמן אמת
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Eye-NetTM

((V2Xמערכת התרעה מפני תאונות דרכים מבוססת תקשורת סלולרית 

התרעה בזמן אמת להולכי רגל ונהגים מפני תאונות דרכים

הטכנולוגיה מבוססת על רשת סלולרית ותשתיות לווייניות

שימוש בפלאפונים כפלטפורמת מערכת ההתרעה

לחברה מדגים עובד בזמן אמת

January 2018



2017הישגי פיתוח 
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פותח ונבנה מדגים אשר הוצג ✓

ונבחן בפני מספר יצרניות רכב  

המוצר נמצא בשלבי פיתוח  ✓

מתקדמים

Eyes-OnTM

פותח מדגים המאפשר  ✓

התרעה מוקדמת על תאונות 

בין רכבים לרכבים ובין רכבים 

להולכי רגל

המוצר נמצא בשלבי פיתוח✓

הוגשה בקשה לרישום פטנט  ✓

(Provisional)

Eye-NetTM

הושלמה בדיקת היתכנות ✓

ספקטרלית  -למערכת מולטי

לתעשיית הרכב

פותח ונבנה מדגים מערכת ✓

QuadSight

QuadSightTM



2017הישגים מסחריים 
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:סין

יצרני רכב  3עםנחתמו הסכמי פיילוט✓
מהמובילים בסין

מוצלחים והשגת כל  ילוטיםיפהושלמו ✓
היעדים שנקבעו מראש 

בחינת המשך פעילות עסקית✓

:אירופה

הושלם פיילוט מוצלח עם חברת  ✓
Uniti Sweden

במשא ומתן לגבי התקשרות עסקית✓



אירופה וישראל  , סין–שווקי יעד
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רכבים חצי 

אוטונומיים

Aftermarket

אוטונומייםרכבים 



Market Penetration Over Time
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Aftermarket
רכבים  

אוטונומיים

Long-term Short-termMedium-term

2030מיליארד דולר עד 60-שווי שוק מוערך של כ
Source: Mordor Intelligence

2022מיליארד דולר עד 29.7-שווי שוק מוערך של כ
Source: Cision PR Newswire

רכבים חצי 
אוטונומיים



שינויים רגולטוריים בשוק הסיני

מטרים חייב בהתקנת מערכת בטיחות מתריעה 9כל כלי רכב כבד מעל 2018החל מאמצע שנת 

C-NCAP  כוכבי בטיחות יש להתקין ברכבים מערכת  5על מנת לקבל 2018החל מיולי –שינה את ציון הבטיחות לרכבים

AEB(מערכת בלימה אוטומטית)

מגמה להגברת התקנת מערכות בטיחות ברכבים

העדפה למערכות בטיחות לא מקומיות

ב"בכוונתם של יצרני רכב סיניים לייצא מותגי רכב סינים לאירופה וארה
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2018- יעדים 2019

:יעדי פיתוח

Eyes-OnTMהשלמת מוצר

- QuadSightTM 2018במהלך המחצית הראשונה של פיילוטיםזמינה כדמו ולביצוע תהיה מערכת אב הטיפוס  .

2019במהלך המחצית השנייה של צפוי גמר פיתוח ומסחור מערכת 

Eye-NetTM-השלמת פיילוט בזמן אמת בהיקף משתמשים משמעותי

:יעדים מסחריים

חוזה עם יצרן רכב בסין–סין 

:אירופה

חוזה עם יצרן רכב אירופאי✓

לציי רכבאפטרמרקטחוזה ✓

מול יבואני רכב מקומייםאפטרמרקטחוזים לאספקת מערכות –ישראל 

עסקיתנוספים והרחבת פעילות פיילוטים

January 2018



2018- יעדים 2019

:יעדי תפעול וייצור

חוזה מסחרי עם קבלן משנה גלובאלי מוביל

 ISO 9001הסמכת החברה לתקן 

גרסה אלפא Eyes-OnTMייצור אב טיפוס

גרסה בטא  Eyes-OnTMייצור דוגמאות

Eyes-OnTM( סידרת אב)ייצור סידרתי 

January 2018



Rail Vision



Rail Vision

איטליה ושוויץ, גרמניה, ניסויים בישראל13השלימה בהצלחה ▪

ניסוי מערכת בזמן אמת עם מפעיל רכבות אירופאי2017השלימה בחודש דצמבר ▪

בפיתוח המערכתNvidiaפ עם "שת▪

החלה בתהליך רישוי המערכת לפי תקן אירופאי▪

מיליון דולר5.8השלימה בהצלחה סבבי גיוס בסך מצטבר של 2017במהלך שנת ▪

עובדים וממשיכה לגייס עובדים נוספים45-החברה מעסיקה כ▪
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Keep in Touch

www.foresightauto.com

Info@foresightauto.com @ForesightAuto Foresight Automotive

http://www.foresightauto.com/
mailto:Info@foresightauto.com
https://twitter.com/ForesightAuto
https://www.linkedin.com/company/10469458/

