
 

 

Eye-Net Mobile Successfully Completes Additional Trial of its  
Accident Prevention Solution in Collaboration with One of 

Israel's Largest Cities 
 

The V2X cellular-based accident prevention solution was tested in various accident-
simulated scenarios in the municipality of Netanya. 

 
Ness Ziona, Israel – March 6, 2019 - Foresight Autonomous Holdings Ltd. (NASDAQ and 
TASE: FRSX), an innovator in automotive vision, announced today that its wholly owned 
subsidiary, Eye-Net Mobile Ltd., successfully completed a controlled trial of its Eye-Net™ 
accident prevention solution in collaboration with the municipality of Netanya. Eye-Net™ is 
a cellular-based vehicle-to-everything (V2X) 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 trial was conducted at a central intersection in Netanya, the 7th largest city in Israel, and 
was carried out in collaboration with the National Road Safety Authority and the 
municipality of Netanya. The purpose of the trial was to create a reliable, real-time 
communication channel between road users, in order to protect vehicles and pedestrians 
from oncoming collisions. In addition, the trial tested the Eye-Net™ application’s 
communication layer that was recently installed with the assistance of a leading Israeli 
cellular provider, as reported in January this year. The activity with the cellular provider may 
improve Eye-Net’s efficiency, allowing phone subscribers who register for the application 
service to receive more accurate alerts. 
 
During the trial, Eye-Net Mobile tested several accident-simulated scenarios between 
vehicles and/or pedestrians that had no direct line of sight.  In all cases, the parties used the 
Eye-Net™ application installed on their cellular phones and received real-time alerts in order 
to prevent an oncoming collision. In all scenarios, Eye-Net Mobile met the pre-defined 
objectives and indicators for real-time use of the Eye-Net™ system in a manner that enabled 
all vehicles to brake safely and on time. During the trial, the information was streamed in 
real time to the on-site control center, where a dynamic dashboard accurately displayed the 
location and time of occurrence of the simulated collisions on a map, as well as the 
classification of the road users involved. Using a real-time dynamic dashboard for traffic 
monitoring and “red zone” alerts may provide valuable insights to municipal authorities and 
city planners in order to improve road infrastructure and safety and reduce accidents. 
 
"This trial with the municipality of Netanya and the National Road Safety Authority marks 
the first milestone in our long-term collaboration with the municipality,” said Haim Siboni, 
CEO of Foresight. "The municipality of Netanya, which promotes the use of innovative 
technologies to reduce the number of road accidents in its vicinity, has expressed its 
willingness to take part in the national deployment and future business milestones of Eye-
Net Mobile." 
 
“The municipality of Netanya sees great importance in promoting projects to protect citizen 
safety and raise road safety awareness, and we are happy to be chosen as one of the cities to 
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run the pilot of this potentially life-saving application,” said Miriam Fierberg-Ikar, Mayor of 
Netanya. “The municipality collaborates closely with the National Road Safety Authority to 
minimize safety hazards in its area, as well as to educate pedestrians and drivers about road 
safety through public awareness programs that take place throughout the year.” 
 
Several meetings took place in preparation for the successful trial in Netanya, headed by Paul 
Vital, Deputy CEO of Public and Urban Assets at the municipality, and Ofir Danino, Road 
Safety Manager, in cooperation with the National Road Safety Authority and the Israel Police, 
in order to promote the project and its important goal of reducing road accidents. "Every 
technology that protects life will be welcomed in Netanya and I believe that a life-saving 
application will help us to reduce road accident casualties," Danino said.  
 
“I was very impressed with the application's innovation and its potential to reduce the 
number of road accidents and casualties by alerting all road users about an oncoming 
collision, even if it is beyond the line of sight," said Ami Appelbaum, Chairman of the Israel 
Innovation Authority and Chief Scientist of Israel's Ministry of Economy and Industry, who 
was present during the trial. “Our ability to prepare for the future greatly depends on such 
breakthrough innovations. The Innovation Authority attributes great importance to 
supporting the innovation and creativity that will contribute to these issues." 
 
For more information about Eye-Net Mobile, please visit http://www.eyenet-mobile.com, or 
join the company’s LinkedIn page Eye-Net Mobile. 
 
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 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 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. 
 
 

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 
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forward-looking statements. For example, Foresight is using forward-looking statements in 
this press release when it discusses the potential of its products, collaboration with 
municipalities, government authorities and other organizations, allowing phone subscribers 
who register for the application service to receive more accurate alerts, providing valuable 
insights to municipal authorities and city planners in order to improve road infrastructure 
and safety and reduce accidents, and that the municipality of Netanya may take part in the 
national deployment and future business milestones of Eye-Net Mobile. 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.  
 
 
Investor Relations Contact:  
MS-IR  

Miri Segal-Scharia  

msegal@ms-ir.com   

917-607-8654  
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 הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית - תרגום נוחות

 
למניעת תאונות   במערכתנוסף  השלימה בהצלחה ניסוינט מובייל -איי

 עיריית נתניהעם  בשיתוףשלה  דרכיםה

 
המדמים  בתרחישים שוניםנבחנה ת מבוססת תקשורת סלולריה למניעת תאונות דרכים V2X-ה מערכת

 נתניהבתחומי העיר  התנגשות
 

חברת פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ, המתמחה בתחום מערכות  - 2019 ,במרץ 6 ישראל,נס ציונה, 
 (, מודיעה היוםFRSXשמניותיה נסחרות בבורסות נאסד"ק ותל אביב )סימול: , ראייה ממוחשבות לרכב

השלימה בהצלחה ניסוי מבוקר  ,(.Eye-Net Mobile Ltd)נט מובייל בע"מ -איי ,שלה החברה נכדהכי 
 V2Xמערכת הינה  Net-Eye™ה. נתניעם עיריית  שיתוףלמניעת תאונות דרכים ב Net-Eye™במערכת 

(vehicle-to-everything) המערכת נועדה  למניעת תאונות דרכים.על תקשורת סלולרית,  תהמבוסס
התנגשויות בזמן אמת להולכי רגל ולרכבים באמצעות שימוש בטלפונים סלולריים  בפנילספק התרעות 

 חכמים וברשתות סלולריות קיימות.

 

עם הרשות הלאומית בשיתוף העיר השביעית בגודלה בישראל,  ,נתניהצומת מרכזי בנערך בהניסוי 
יצירת ערוץ תקשורת אמין ובזמן אמת מטרת הניסוי הייתה  .ועיריית נתניה )הרלב"ד( לבטיחות בדרכים

כמו כן, במהלך הניסוי  .התנגשויות קרבותרכבים והולכי רגל מפני  בין משתמשי דרך על מנת להגן על
 , כפי שדווח בחודש ינואר השנה.מוביל בישראל מפעיל סלולרי בסיוע נההשרת שהותק שכבת נהנבח

עשויה לשפר את יעילות המערכת ולאפשר למנויים הסלולריים אשר ירשמו  הפעילות עם חברת הסלולר
 .לשירות האפליקטיבי לקבל התרעות מדויקות יותר

 

בין כלי  התנגשותהמדמים במספר תרחישים  Net-Eye™את מערכת  נט מובייל-אייבחנה  ך הניסויבמהל
, כל הגורמים המעורבים בניסוי השתמשו המקריםכל ב .ביניהם עין קשר ללא הולכי רגלרכב ו/או 

בזמן  תנגשות קרובהעל ה ותעהתרבלו יקושלהם טלפונים הסלולריים בהמותקנת  Net-Eye™באפליקציית 
ובמדדים ביעדים  נט מובייל-אייעמדה  התרחישיםבכל  .התנגשות מראש כדי למנועזמן , מספיק אמת

לבלום  רכביםבזמן אמת באופן שאיפשר לכל ה תרעההמתן ל Net-Eye™מערכת בשהציבה עבור השימוש 
 בצורה מדויקתוהציג  באתר הניסויבקרה מרכז הבזמן ובבטחה. במהלך הניסוי, המידע זרם בזמן אמת אל 

 את מיקומי האירועים על גבי מפה, זמני התרחשותם, וכן סיווג הגורמים המעורבים. דינמי לוח בקרהעל גבי 
עשוי לספק תובנות  זמן אמת לניטור תנועה והתרעות על "אזורים אדומים"ב דינמי השימוש בלוח בקרה

את חשובות לרשויות המקומיות ולמתכנני ערים על מנת לשפר את תשתיות הכבישים ובטיחותם ולהפחית 
 דרכים.התאונות 

 

פעולה הבשיתוף בן דרך ראשונה עם עיריית נתניה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מציין א ניסוי זה"
שימוש  תהמקדמעיריית נתניה . "כ"ל חברת פורסייטחיים סיבוני, מנ," אמר טווח עם העירייההארוך 

הביעה נכונות להשתלב תה, על מנת לצמצם את מספר תאונות הדרכים בסביב חדשניותבטכנולוגיות 
 ." נט מובייל-חברת אייבפריסה הארצית ובאבני הדרך העסקיות הבאות של 

 

רואה חשיבות רבה בקידום פרויקטים לשמירה על בטיחות התושבים והעלאת המודעות  נתניה עיריית"
," מצילת החיים הבאפליקצי יתקיים הפיילוט ןבה יותרשואחת מהעל בחירתה כ ושמחה ,לבטיחות בדרכים

פועלת רבות בשיתוף הרלב"ד במטרה למזער . "העירייה ראש עיריית נתניהאיכר, -מרים פיירברגאמרה 
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הסברה תוכניות בטיחותיות במרחב, כמו גם חינוך לשמירה על בטיחות הולכי רגל ונהגים באמצעות סכנות 
  "ת לאורך כל השנה.ות המתקיימועירוני

של סמנכ"ל נכסים ופרויקטים  םשותאברפגישות מספר לקראת הניסוי המוצלח בנתניה התקיימו 
, ומשטרת ישראל, בשיתוף הרלב"ד ומנהל המטה לבטיחות בדרכים, אופיר דנינו ,בעירייה, פול ויטל
כל טכנולוגיה שמגנה על החיים החשובה של הפחתת תאונות הדרכים. " מטרתולמען ולקידום הפרויקט 

הנפגעים בתאונות הפחתת בתתקבל בברכה בנתניה ואני מאמין שאפליקציה מצילת חיים תסייע לנו 
 נו.  הדרכים", אמר דני

 

"התרשמתי מאוד מחדשנות האפליקציה והפוטנציאל שלה להפחתת מספר תאונות דרכים ונפגעים, ע"י 
ד"ר עמי " אמר מתן התרעות לכל משתמשי דרך אודות התנגשות קרבה, גם אם היא מחוץ לטווח הראייה

היכולת שלנו ". בניסוי, שנכח אפלבום, יו"ר רשות החדשנות המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה
להיערך לעתיד תלויה במידה רבה בחדשנות פורצת דרך מסוג זה. רשות החדשנות מייחסת חשיבות 

 ."עצומה לתמיכה בחדשנות ויצירתיות אשר יתרמו לנושאים אלו

 

 הצטרפו לעמודאו  commobile-www.eyenet., בקרו באתר החברה נט מובייל-איילמידע נוסף אודות 
  Net Mobile-Eye החברה בלינקדאין

 

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

Foresight Automotive .בלינקדאין 

 

  אודות פורסייט

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

העושות שימוש בשתיים או ארבע מצלמות. מערכות הראייה הממוחשבת של החברה מבוססות על ניתוח 
החברה, באמצעות פורסייט  וידאו בתלת מימד, אלגוריתמים מתקדמים לעיבוד תמונה והיתוך חיישנים.

אוטומוטיב בע"מ, חברת הבת בבעלותה המלאה, מפתחת מערכות מתקדמות למניעת תאונות דרכים, 
אשר נועדו לספק מידע מהיר ובזמן אמת על סביבת הרכב בעת הנסיעה. המערכות נועדו לשפר את 

תרעות שווא. מערכות החברה בטיחות הנהיגה ע"י גילוי מדוייק ואמין של סכנות, תוך שיעור מזערי של ה
אוטונומיים והאוטונומיים. החברה מעריכה כי מערכותיה יחוללו מהפכה -הרכבים החצי לשווקיפונות 

 בתחום בטיחות הרכב הודות לרמה הטכנולוגית הגבוהה שהן מציעות.

 

 מידע צופה פני עתיד

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

 

 :פרטי קשר

 עדי ומיכל קשרי משקיעים

 0523044404מיכל אפרתי: 

michal@efraty.com 
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