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 Net-Eyeשיתוף פעולה עם חברת הסכם בדבר   דוח מיידיהנדון: 

כ החברה מתכבדת להודי -Eyeהסכם שיתוף פעולה עם חברת  ל  ה עחתמ   ,2021במרץ,    17ביום  י  ע 

Net Mobile Ltd.  " שלחברה  "(,  Eye-Net)להלן:  מלאה   Foresight Autonomousבבעלות 

.Holdings Ltd1  ובבורסת  )סימול לבמסגרתו  ,  (FRSXנאסד"ק:  בבורסה    בדיקותבכפוף 

יד  על  שייקבעו  מסוימים  הצדדיםוקריטריונים  ת  ,י  הט ה   אתטמיע  החברה  -Eyeשל    לוגיוכנפתרון 

Net    במערכות SaverOneלארי בזמן נהיגה )להלן:  למניעת היסח דעת משימוש מסוכן בטלפון הסלו

סייברוואן" בו  "(מערכת  באופן  נוספת,  אבטחה  שכבת  תקבל  סייברוואן    תעניק אשר    מערכת 

 סייברוואן. אפשרויות בטיחות מתקדמות עבור משתמשי מערכת  

Eye-Net    כל    המבוססטכנולוגי  ון  פתר מפתחת של  התנועה  וכיוון  המהירות  המיקום,  חישוב  על 

במרחב אשרסמארטפון  ה  ,  בזמעתר מספק  לנ ה  אמת  ו ן  אחר  הג  משתמש  מותקנת  לכל  אצלו  אשר 

התנגשסעל  האפליקציה,   ביניהםכנת  י  ות  בטכנולוגיית על  שימוש  נתונים  AI  די  :  להלן)  וניתוח 

 . ("Eye-Netן רו פת"

בת הגנה נוספת  חברה להעניק ללקוחותיה שכ יסייע ל   Eye-Netפעולה עם  יתוף הלהערכת החברה, ש 

כן,  .  שון במעלהופתרון טכנולוגי רא ם  הישתמשו בקשרי   דים הצד  וסכם כי ה  הסכם,ה במסגרת  כמו 

הדדי   מנבאופן  להציג  על  סייברוואןת  מערכת  ם  קוחותיהוללשותפיהם    Eye-Netופתרון    את 

הרכב וה  בתעשיית  ההסכם    לית.גלובהישראלית  כן,  את    סייברוואןכי    קובעכמו    Eye-Netתציג 

ל בתמורה  עסקיים,  קשרים  לה  יש  איתן  מסוימות  ש  10%-לחברות   Eye-Net  תקבלמההכנסות 

צד   עם  מסחרית  עסקה  ידי    שלישיבמסגרת  על  את    Eye-Net,  מנגד  .סייברוואןשהוצג  תציג 

 קשרים עסקיים. Eye-Netליש  ליצרניות הרכב היפניות וגופים עסקיים איתם  סייברוואן 

דה לתת מענה לבעיית היסח הדעת של נהגים העושים שימוש באפליקציות  נועשל החברה  מערכת  ה

נייד במהל נהיגה ומסכנים אתשונות במכשיר  הכביש. על פי מחקרים, העלות השנתית  משי  משת  ך 

לשימוש  קשורות    מהתאונות  25%-מיליארד דולר, כש  300-של תאונות דרכים בארה"ב עומדת על כ

הנייד  נהיגה   במכשיר  טכנול בזמן  מונעת  .  החברה  גישה  את  וגיית  מניעת  ידי  על  הדעת  היסח 

מכשיר ואינה מצריכה שיתוף פעולה של הנהג תוך שהיא מייצרת סביבת נהיגה  ב שונות    לאפליקציות 

 . שקטה ובטוחה

ופרטיים מסחריים  רכב  ציי  כולל  החברה  של  הראשוני  היעד  החברה    ןותק ת   םהב  שוק  מערכת 

 
 . Foresight Autonomous Holdings Ltd.של  המלא   עלותפורסייט אוטומוטיב בע"מ, חברה בת בבבאמצעות חברת  1



ס  להפחית  ולהובמטרה  עלו יכונים  בה ריד  דרכים  תאונות  בעקבות  לחברות    ןיות  נהגיהם.  מעורבים 

וכ  וליסינג  כתוצאה  ביטוח  ועלויות  נזקים  בהפחתת  רב  עניין  יש  רכב  ציי  המנהלות  לחברות  ן 

 מתאונות. 

פונה באירופה    החברה  לשווקים  וכן  הישראלי  הרכב  לשוק  ראשון  ומעואבשלב  כי  רה"ב  ריכה 

רגולטוריים מער  לשינויים  מצילהכנסת  על  כות  דרמטית  חיובית  השפעה  להיות  עשויה  חיים  לות 

 הביקוש למערכותיה. 

יחזק את קשריה של החברה בשוק הרכב    כי ההסכםהחברה    תכהער  -  מידע צופה פני עתיד  אזהרת
י עתיד", כהגדרת מונח  צופה פנ דע  "מי  א הי  יעניק שכבת הגנה נוספת למערכת סייברוואן או    הגלובלי

ניירות ערך, תשכ"ח ז   .1968-זה בחוק  ומבוססודאות    באי  כהכרו  והערכה  על  תגבוהה,  בין היתר,   ,
לגביהם,גורמי שליטה  בהכרח  אין  שלחברה  שלישיים  שימוש    ביניהם  ם  בפתרוןנתוני    גבוהים 

של   כי    Eye-Netהטכנולוגי  ייתכן  לא  תלא  ולפיכך  או  במלוא תממתתממש  באופן  תו  א  הש  תממש 
 השונה מהותית מכפי שנצפה על ידי החברה. 

 

 בכבוד רב,       
 

 בע"מ  2014ברוואן ייס       
 "לגלבוע, מנכ ריבאמצעות: או       
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