
 

 

Foresight’s Technology Recognized as a Significant 
Breakthrough by Israel’s Ministry of Defense 

  
Foresight’s QuadSight® solution outperformed competing sensors, including 

LiDAR, during extensive testing  
 

Ness Ziona, Israel – February 27, 2023- Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and 

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

QuadSight® stereovision solution was recognized as a significant technological 

breakthrough by Israel’s Ministry of Defense.  

 

The QuadSight solution was tested extensively for more than two years in challenging 

weather and environmental conditions by the Administration for Research and 

Development of Weapons and Technological Infrastructure of Israel’s Ministry of Defense. 

The tests were conducted to search for an alternative sensor to replace active LiDAR 

sensors. In addition, the performance of Foresight’s high-resolution point cloud was tested 

against LiDAR on platforms designed for autonomous driving.  

 

The Ministry of Defense concluded that Foresight's passive stereo technology exceeded all 

requirements and declared it to be a significant technological breakthrough for defense 

applications.  

 

Autonomous vehicles require a sensing system that enables accurate perception of the 

surrounding environment in order to navigate and detect obstacles. Currently, the most 

commonly used sensors for military vehicles are active LiDAR sensors which constantly 

broadcast their location and can be easily detected by the enemy.  

 

Foresight’s passive, non-emitting stereo capabilities provide unique 3D perception of the 

environment. These capabilities are vital to the defense industry, as they leave no energy 

signature discernible to an adversary. 

\ 

About Foresight  

Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and TASE: FRSX) is a technology company 

developing smart multi-spectral vision software solutions and cellular-based applications. 

Through the Company’s wholly owned subsidiaries, Foresight Automotive Ltd., Foresight 

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

sight” vision systems and “beyond-line-of-sight” accident-prevention solutions.  



 

 

Foresight’s vision solutions include modules of automatic calibration and dense three-

dimensional (3D) point cloud that can be applied to different markets such as automotive, 

defense, autonomous vehicles and heavy industrial equipment. Eye-Net Mobile’s cellular-

based solution suite provides real-time pre-collision alerts to enhance road safety and 

situational awareness for all road users in the urban mobility environment by incorporating 

cutting-edge AI technology and advanced analytics.  

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 its belief that its passive, non-emitting 

stereo capabilities provide unique 3D perception of the environment that are vital to the 

defense industry, as they leave no energy signature discernible to an adversary. 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 31, 2022, 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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באנגלית  הדיווח נוסח הוא המחייב הנוסח - נוחות תרגום  

הטכנולוגיה של פורסייט הוכרה כפריצת דרך משמעותית על ידי  
 הבטחון משרד 

 

 חיישנים מתחרים, כולל   הציג ביצועים טובים יותר לעומת של פורסייט ®QuadSight-פתרון ה

 ת מקיפותחינו, במהלך בלידאר

 

בע"מ, המתמחה בתחום מערכות    חברת פורסייט אוטונומס הולדינגס  - 2023בפברואר,     27,  נס ציונה, ישראל 

פתרון    כי היום    מודיעה(,  FRSXראייה ממוחשבות לרכב, שמניותיה נסחרות בבורסות נאסד"ק ותל אביב )סימול:  

 הוכר כפריצת דרך טכנולוגית על ידי משרד הבטחון.  QuadSight®הראייה הסטריאוסקופית 

המינהל  מזג אוויר מאתגרים על ידי  שטח ובמשך יותר משנתיים בתנאי    נבחן בצורה מעמיקה  QuadSightפתרון  

מציאת    ה מטרת הבדיקות הייתשל משרד הביטחון.    )מפא"ת(  למחקר, פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית

אל מול ביצועי חיישן הלידאר    נבחנו ביצועי ענן הנקודות של פורסייטבנוסף,  חלופה לחיישן אקטיבי מסוג לידאר.  

 לטפורמות המיועדות לנהיגה אוטונומית. על גבי פ 

והכריז    משרד הבטחון סיכם שטכנולוגית הסטריאו הפאסיבית של פורסייט עמדה בדרישות מעבר לכל הציפיות 

 ם ביטחוניים. פריצת דרך טכנולוגית משמעותית ליישומיעליה כ

מכשולים.  לגלות  מדויקת על מנת לנווט ו מרחב  מערכת חישה המאפשרת תפיסה  נדרשים לכלי רכב אוטונומיים  

פעילים אשר משדרים את מיקומם כל הזמן    לידאר , החיישנים הנפוצים ביותר עבור כלי רכב צבאיים הם חיישני  כיום

 בקלות על ידי האויב.  וניתנים לגילוי 

ייחודית.  מרחב    ת מספקות תפיס  השאינן פולטות אנרגי  סיביות של פורסייט איכולות הסטריאו הפ תלת מימדית 

 . הניתנת לגילוי על ידי היריב חתימה אנרגטית שכן אינן משאירות יכולות אלו חיוניות לתעשייה הביטחונית,  

 אודות פורסייט 

ות"א:   נאסד"ק  בבורסת  )סימול  בע"מ  הולדינגס  אוטונומס  המפתחת    (FRSXפורסייט  טכנולוגית  חברה  היא 

מולטי ממוחשבת  לראייה  תוכנה  פורסייט  -פתרונות  באמצעות  סלולרית.  תקשורת  מבוססי  ויישומים  ספקטרלית 

נט מובייל בע"מ, חברות הבת אשר בבעלותה המלאה,  -אוטומוטיב בע"מ, פורסייט צ'אנגז'ו אוטומוטיב בע"מ ואיי 

" וכן פתרונות למניעת תאונות דרכים "מעבר לטווח  in-line-of sightפורסייט מפתחת מערכות ראייה ממוחשבת "

 הראייה".  

ממדי צפוף, הניתנים  -פתרונות הראייה הממוחשבת של פורסייט כוללים מודולים של כיול אוטומטי וענן נקודות תלת

. חבילת הפתרונות  ליישום בשווקים שונים כגון שוק הרכב, השוק הבטחוני, כלי רכב אוטונומיים וציוד תעשייתי כבד

נט מובייל מספקת התרעות אודות התנגשות קרובה בזמן אמת על מנת לשפר את הבטיחות  -הסלולרית של איי 

בדרכים והמודעות הסביבתית של כל משתמשי הדרך במרחב העירוני על ידי שילוב טכנולוגיות מתקדמות של בינה  

 מלאכותית וניתוח נתונים. 

וח פורסייט  אודות  נוסף  החברה  למידע  באתר  בקרו  אוטומוטיב,  פורסייט  שלה,  הבת  ברת 

www.foresightauto.com  עקבו אחרי ,@ForesightAuto1   בטוויטר, או הצטרפו לעמוד החברהForesight 

Automotive  בלינקדאין . 

 

http://www.foresightauto.com/
https://twitter.com/ForesightAuto1/
https://www.linkedin.com/company/10469458/
https://www.linkedin.com/company/10469458/


 

 

 מידע צופה פני עתיד 

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

 באנגלית להלן. 

 

 :פרטי קשר 

 עדי ומיכל קשרי משקיעים 

 0523044404מיכל אפרתי: 

michal@efraty.com 
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