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Ness Ziona, Israel – Jan. 7, 2019 - Foresight Autonomous Holdings Ltd. (NASDAQ and TASE: 
FRSX), an innovator in automotive vision systems and V2X (vehicle to everything) cellular-
based solutions, announced today that its wholly owned subsidiary Eye-Net Mobile Ltd. has 
successfully completed initial integration by installing the Eye-Net™ application’s 
communication layer on the data center of a leading Israeli cellular provider. Eye-Net™ is a 
V2X cellular-based accident prevention solution, designed to provide pre-collision alerts in 
real time to pedestrians and vehicles by using smartphones and relying on existing cellular 
networks. 
 
The activity with the cellular provider which also included technological know-how and 
assistance in engineering design may improve Eye-Net’s efficiency, allowing phone 
subscribers who register for the application service to receive more accurate alerts. Such 
improvement will be most significant when the Eye-Net™ application will be deployed on a 
large number of mobile phones. 
 
“We were pleased to have the opportunity to collaborate with a leading Israeli cellular 
provider,” said Haim Siboni, CEO of Foresight. “This strategic alliance marks an important 
milestone in Eye-Net’s roadmap. We expect to expand Eye-Net’s market penetration by 
extending collaboration with the leading cellular provider in future development 
milestones.” 
 
For more information about Foresight and its wholly owned subsidiary, Foresight 
Automotive, please visit www.foresightauto.com, follow @ForesightAuto on Twitter, or join 
Foresight Automotive on LinkedIn.  
 
About Foresight 

Foresight Autonomous Holdings Ltd. (NASDAQ and TASE: FRSX), founded in 2015, is a 
technology company engaged in the design, development and commercialization of 
stereo/quad-camera vision systems and V2X cellular-based solutions for the automotive 
industry. Foresight’s vision systems are based on 3D video analysis, advanced algorithms for 
image processing and sensor fusion. The company, through its wholly owned subsidiary 
Foresight Automotive Ltd., develops advanced systems for accident prevention which are 
designed to provide real-time information about the vehicle's surroundings while in motion. 
The systems are designed to improve driving safety by enabling highly accurate and reliable 
threat detection while ensuring the lowest rates of false alerts. The company’s systems are 
targeting the Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), semi-autonomous and 
autonomous vehicle markets. The company estimates that its systems will revolutionize 
automotive safety by providing an automotive-grade, cost-effective platform and advanced 
technology. 
 

about:blank
https://twitter.com/ForesightAuto/status/994170133995237377
https://www.linkedin.com/company/foresight-automotive/


 

 

Forward-Looking Statements  

This press release contains forward-looking statements within the meaning of the "safe 
harbor" provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and other Federal 
securities laws. Words such as "expects," "anticipates," "intends," "plans," "believes," "seeks," 
"estimates" and similar expressions or variations of such words are intended to identify 
forward-looking statements. For example, Foresight is using forward-looking statements in 
this press release when it discusses the benefit of its products, that it expects to expand Eye-
Net’s market penetration by extending collaboration with the leading cellular provider in 
future development milestones, and when it discusses the merger with Tamda. Because such 
statements deal with future events and are based on Foresight’s current expectations, they 
are subject to various risks and uncertainties and actual results, performance or 
achievements of Foresight could differ materially from those described in or implied by the 
statements in this press release. 
 
The forward-looking statements contained or implied in this press release are subject to 
other risks and uncertainties, including those discussed under the heading "Risk Factors" in 
Foresight's annual report on Form 20-F filed with the Securities and Exchange Commission 
("SEC") on March 27, 2018, and in any subsequent filings with the SEC. Except as otherwise 
required by law, Foresight undertakes no obligation to publicly release any revisions to these 
forward-looking statements to reflect events or circumstances after the date hereof or to 
reflect the occurrence of unanticipated events. References and links to websites have been 
provided as a convenience, and the information contained on such websites is not 
incorporated by reference into this press release. Foresight is not responsible for the 
contents of third party websites.  
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 הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית - תרגום נוחות

 
מפעיל סלולרי בסיוע  אינטגרציה ראשוניתהשלימה בהצלחה מובייל נט -איי

 מוביל בישראל

 
בחוות הותקנה  תתקשורת סלולריעל  מבוססתה למניעת תאונות דרכים פורסייטשל  V2X-המערכת 

 חברת הסלולרהשרתים של 
 

חברת פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ, המתמחה בתחום מערכות  -  2019בינואר,  7, ציונה, ישראלנס 
, המבוססים על תקשורת סלולרית V2X (vehicle-to-everything)ופתרונות  ראייה ממוחשבות לרכב

נט -איי חברת הבת שלה (, מודיעה היום כיFRSXשמניותיה נסחרות בבורסות נאסד"ק ותל אביב )סימול: 
התקנת שכבת  באמצעותאינטגרציה ראשונית השלימה בהצלחה  (.Eye-Net Mobile Ltd) מובייל בע"מ

הינה  Net-Eye™ .סלולרי מוביל בישראל שרתי מפעיל בחוות Net-Eye™התקשורת של אפליקציית 
 פנימהמערכת נועדה לספק התרעות  מבוססת תקשורת סלולרית למניעת תאונות דרכים. V2Xמערכת 

התנגשויות בזמן אמת להולכי רגל ולרכבים באמצעות שימוש בטלפונים סלולריים חכמים וברשתות 
 סלולריות קיימות.

את לשפר  העשוי תכנון הנדסי,וסיוע ב, טכנולוגי שיתוף ידע גם , אשר כללהחברת הסלולר הפעילות עם
 לקבל התרעות מדויקותבי אשר ירשמו לשירות האפליקטיולאפשר למנויים הסלולריים יעילות המערכת 

גדול של  תותקן על גבי מספר ™Eye-Net אפליקצייתשיפור זה יהיה משמעותי ביותר כאשר  .יותר
 .סלולרייםטלפונים 

חיים סיבוני, מנכ"ל מפעיל סלולרי מוביל בישראל" אמר "אנו שמחים על ההזדמנות לשתף פעולה עם 
. ™Eye-Netזה מציין אבן דרך משמעותית במפת הדרכים של אסטרטגי שיתוף פעולה " .חברת פורסייט

 י הרחבת שיתוף הפעולה עם המפעיל הסלולרייד-ללשוק ע ™Eye-Netאנו צפויים להרחיב את חדירת 
 ".לכל אבני הדרך הבאות

למידע נוסף אודות פורסייט וחברת הבת שלה, פורסייט אוטומוטיב, בקרו באתר החברה 
www.foresightauto.com עקבו אחרי ,@ForesightAuto  בטוויטר, או הצטרפו לעמוד החברה

Foresight Automotive .בלינקדאין 

 

  אודות פורסייט

, היא 2015(, שנוסדה בשנת FRSXאוטונומס הולדינגס בע"מ )סימול בבורסת נאסד"ק ות"א:  פורסייט
שבות העושות שימוש חברה טכנולוגית בתחום התכנון, הפיתוח והמסחור של מערכות ראייה ממוח

לתעשיית הרכב. מערכות  ,המבוססים על תקשורת סלולרית V2Xבשתיים או ארבע מצלמות ופתרונות 
הראייה הממוחשבת של החברה מבוססות על ניתוח וידאו בתלת מימד, אלגוריתמים מתקדמים לעיבוד 
תמונה והיתוך חיישנים. החברה, באמצעות פורסייט אוטומוטיב בע"מ, חברת הבת בבעלותה המלאה, 

יר ובזמן אמת על סביבת מפתחת מערכות מתקדמות למניעת תאונות דרכים, אשר נועדו לספק מידע מה
הרכב בעת הנסיעה. המערכות נועדו לשפר את בטיחות הנהיגה ע"י גילוי מדוייק ואמין של סכנות, תוך 

(, ולשווקי ADASשיעור מזערי של התרעות שווא. מערכות החברה פונות לשוק מערכות סיוע לנהג )
יה יחוללו מהפכה בתחום בטיחות אוטונומיים והאוטונומיים. החברה מעריכה כי מערכות-הרכבים החצי

 הרכב הודות לרמה הטכנולוגית הגבוהה שהן מציעות.

 מידע צופה פני עתיד

פרסום זה כולל מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בדין האמריקאי. לפרטים נוספים, ראה נוסח הדיווח 
 המחייב באנגלית להלן.

 

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