
 

 

Foresight Partners with University of Michigan's 

TechLab at Mcity to Enhance Vision Systems for 

Autonomous Vehicles  
 
 

Ness Ziona, Israel – December 16, 2020 - Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and 

TASE: FRSX), an innovator in automotive vision systems, announced today that the 

Company will join the University of Michigan's TechLab at Mcity 2021 startup cohort, 

managed by the Center for Entrepreneurship, to further develop its automotive vision 

system designed for Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) and autonomous vehicles.  

 

Foresight will participate in the one-year program with a team of students from technical 

departments at the University of Michigan focused on the development, demonstration, and 

deployment of key autonomous vehicle technologies. The team will be mentored by 

Foresight’s Head of Algorithm and leading team members.  

 

By joining the program, Foresight will have access to a test facility in the heart of the largest 

automotive hub in the United States, and will be able to run short-cycle demonstrations to 

local prospects.  Mcity’s test facility mimics real communities and roadways and is focused 

on connected and automated testing. 

 

"We are thrilled to join TechLab at Mcity and to have access to a leading mobility research 

and test facility," said Haim Siboni, CEO of Foresight. "We are hopeful that collaboration 

with TechLab at Mcity will enhance Foresight’s vision system capabilities to achieve 

outstanding performance in any lighting and harsh weather conditions, reduce the rate of 

road accidents and save lives." 

 

About TechLab at Mcity 
TechLab at Mcity is a Company-in-Residence program (company-sponsored technical 

projects housed at Mcity and the Ann Arbor campus) for early-stage advanced mobility 

companies in the connected and autonomous vehicle (CAV) industry through the work of 

elite and technically-skilled students. The program pairs emerging transportation startups 

(Post-series A funding) with top-tier undergraduate students studying Engineering, 

Computer Science, and Data Analytics interested in tackling industry challenges defined by 

technical projects, with the goal of educating students through mentorship and immersive 

interaction with high-growth ventures. The program aims to develop a talent pipeline for 

the growing CAV industry, connecting students and company sponsors, leveraging the 

University of Michigan's regional access to automotive and transportation industry legacies. 



 

 

 

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 sensors 

systems for the automotive industry. Through the company’s wholly owned subsidiaries, 

Foresight Automotive Ltd. and Eye-Net Mobile Ltd., Foresight develops both “in-line-of-

sight” vision systems and “beyond-line-of-sight” cellular-based applications. Foresight’s 

vision sensor is a four-camera system based on 3D video analysis, advanced algorithms for 

image processing, and sensor fusion. Eye-Net Mobile’s cellular-based application is a V2X 

(vehicle-to-everything) accident prevention solution based on real-time spatial analysis of 

clients’ movement. 

 

The company’s systems are designed to improve driving safety by enabling highly accurate 

and reliable threat detection while ensuring the lowest rates of false alerts. Foresight is 

targeting the Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), the semi-autonomous and 

autonomous vehicle markets and predicts that its systems will revolutionize automotive 

safety by providing an automotive-grade, cost-effective platform and advanced technology.  

 

For more information about Foresight and its wholly owned subsidiary, Foresight 

Automotive, visit www.foresightauto.com, follow @ForesightAuto1 on Twitter, or join 

Foresight Automotive on LinkedIn. 

 

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 participating in the program at the 

University of Michigan's TechLab at Mcity, and that collaboration with TechLab at Mcity will 

enhance Foresight’s vision system capabilities to achieve outstanding performances in any 

lighting and harsh weather conditions, reduce the rate of road accidents and save lives. 

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 

https://twitter.com/ForesightAuto1/
https://www.linkedin.com/company/foresight-automotive/


 

 

("SEC") on March 31, 2020, 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:  

Miri Segal-Scharia  

CEO 

MS-IR LLC  

msegal@ms-ir.com 

917-607-8654   

  

mailto:msegal@ms-ir.com


 

 

הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית  - תרגום נוחות  

 TechLab atפרויקטאוניברסיטת מישיגן בלתחבור  פורסייט

Mcity לרכבים אוטונומייםממוחשבות  מערכות ראייהם וד ילק 

 

  ראייהבתחום מערכות  המתמחה  ,  אוטונומס הולדינגס בע"מ  חברת פורסייט  -  2020,  בדצמבר   16,  נס ציונה, ישראל 

בבורס לרכב   ממוחשבות  נסחרות  שמניותיה  )סימול:  ו,  אביב  ותל  נאסד"ק  החברה  כי    היום   הודיעה (,  FRSXת 

ידי  2021  שנתאפ ל- חברות סטארטל  TechLab at Mcity  פרויקטבאוניברסיטת מישיגן  לתצטרף   , המנוהל על 

למערכות סיוע    אשר נועדה   החברה הממוחשבת של  מערכת הראייה    פיתוח   את   קדםל   על מנת המרכז ליזמות,  

 ( ולרכבים אוטונומיים. ADAS)לנהג  מות מתקד

עם צוות סטודנטים מהמחלקות הטכניות באוניברסיטת מישיגן המתמקד    שנתית-החד תשתתף בתכנית  פורסייט

מחלקת  יונחה על ידי ראש  הסטודנטים  צוות    .ים אוטונומי  יםבפיתוח, הדגמה ופריסה של טכנולוגיות מפתח לרכב

   ם של פורסייט וחברי צוות מובילים.מיהאלגורית

בלב מרכז הרכב הגדול ביותר בארצות הברית,  ות  ובדיקלפורסייט גישה למתקן ניסויים  ההצטרפות לתכנית תקנה  

קהילות    דמהמ  Mcityשל   ניסויים מתקן ה  בפני לקוחות פוטנציאליים מקומיים.  הדגמות קצרות  ערוךל תאפשר להו

 . כבישים אמיתיים ומתמקד בבדיקות מחוברות ואוטומטיות ו

ולקבל גישה למתקן מחקר ובדיקות מוביל", אמר חיים סיבוני,   TechLab at Mcityתכנית להצטרף ל  נלהביםאנו “

פורסייט.   כי  “מנכ"ל  יכולות מערכת הראייה  TechLab at Mcityשיתוף פעולה עם  אנו מלאי תקווה    ישפר את 

תנאי מזג אוויר קשים, להפחית את  ותאורה  תנאי  להשיג ביצועים יוצאי דופן בכל    על מנתשל פורסייט    הממוחשבת

 שיעור תאונות הדרכים ולהציל חיים." 

 McityechLab at Tתוכנית  אודות 

TechLab at Mcity    היא תכניתCompany-in-Residence  ב   ותהשוכנ  ות )פרויקטים טכניים בחסות החבר -Mcity  

ארבור( אן  הנמצאות  לחברות    , ובקמפוס  המתקדמת  הניידות  המחובר  בתחום  הרכב  בתעשיית  מוקדם  בשלב 

אפ  -סטארט  בין חברות    התוכנית משדכת   מיומנים.מצטיינים וסטודנטים  ה של  עבוד( באמצעות  CAVוהאוטונומי )

לתואר ראשון הלומדים הנדסה, מדעי המחשב  מצטיינים  סטודנטים  לבתחום התחבורה  (  סבב גיוס ראשון   לאחר )

פ  ידי  על  שהוגדרו  בתעשייה  אתגרים  עם  להתמודד  המעוניינים  נתונים  לחנך  וניתוח  במטרה  טכניים,  רויקטים 

התכנית נועדה לפתח צינור    מיזמים בעלי צמיחה גבוהה.ידי  - עלסטודנטים באמצעות חונכות ואינטראקציה סוחפת  

, ולמנף את הגישה  לחברות המשתתפות בתוכניתההולכת וגדלה, לחבר בין סטודנטים    CAV-הכישרונות לתעשיית  

 מורשות בענף הרכב והתחבורה. יצור ל על מנת האזורית של אוניברסיטת מישיגן  

 אודות פורסייט 

ות"א:   נאסד"ק  )סימול בבורסת  הולדינגס בע"מ  , היא חברה  2015(, שנוסדה בשנת  FRSXפורסייט אוטונומס 

פורסייט אוטומוטיב  . באמצעות  לתעשיית הרכב   חישה טכנולוגית בתחום התכנון, הפיתוח והמסחור של מערכות  

-inמפתחת מערכות ראייה ממוחשבת "פורסייט  נט מובייל בע"מ, חברות הבת אשר בבעלותה המלאה,  -ואיי   בע"מ 

line-of sight  סלולאריים "מעבר לטווח הראייה". חיישן הראייה הממוחשבת של פורסייט הינו מערכת  " והן יישומים

מתקדמים לעיבוד תמונה, והיתוך    אלגוריתמיםמימדי,  - מצלמות, המשתמשת בניתוח וידאו תלת-מבוססת ארבע 

אונות דרכים  למניעת ת   V2X (vehicle-to-everything)נט מובייל הינו מערכת  -חיישנים. היישום הסלולארי של איי 

 . משתמשיםעל ניתוח מרחבי בזמן אמת של תנועת ההמבוססת 



 

 

נועדו לשפר את בטיחות הנהיגה ע"י גילוי מדוייק ואמין של סכנות, תוך שיעור מזערי של התרעות    החברה מערכות

ושוו  לשווקי  א,  סיוע  פונות  )מתקדמות  מערכות  והאוטונומיים. החברה  - הרכבים החצי(,  ADASלנהג  אוטונומיים 

 . מהפכה בתחום בטיחות הרכב הודות לרמה הטכנולוגית הגבוהה שהן מציעותמעריכה כי מערכותיה יחוללו  

החברה   באתר  בקרו  אוטומוטיב,  פורסייט  שלה,  הבת  וחברת  פורסייט  אודות  נוסף  למידע 

w.foresightauto.comww  עקבו אחרי ,@ForesightAuto1   בטוויטר, או הצטרפו לעמוד החברהForesight 

Automotive בלינקדאין . 

 

 מידע צופה פני עתיד 

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

 באנגלית להלן. 

 

 :פרטי קשר 

 עדי ומיכל קשרי משקיעים 

 0523044404מיכל אפרתי: 

michal@efraty.com 
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