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 הנדון: דוח מיידי 

אסטרטגי  עם  חברת 1 בהסכם  מסגרת  לשיתוף   פעולה  התקשרותה  לדיו וחים  המיידים  של  החברה  1  בדבר  בהמשך 

מרשת ות   של  החברה  בחלק  הדלק  תאי  מערכות  התקשורת  Deutsche Telekom AG  )דויטשה טלקום"(  לשילוב 

התקשורת של דויטשה טלקום )"הסכם השת"פ"(, ובדבר השלמת השלב הראשון שנקבע בהסכם השת"פ, מתכבדת 

טלקום  דויטשה  ביצעו  במסגרתו  השת"פ  בהסכם  שנקבע  השני  השלב  את  בהצלחה  השלימה  להודיע,  כי  החברה 

TM המשמשת כמקור  אנרגיה  ראשי ,)"FOX  -של החברה )"מערכת ה  GenCell FOX ניסוי שטח במערכת   והחברה 

ללא חיבור לרשת החשמל והצורכת אמוניה כ מקור לדלק  מימן.  

 

מערכת  ה-  FOX  נבחנה  ב-  4  סדרות של עומסים מדורגים מ-  2KW  עד  4.5KW  בריצה ממושכת  ופעלה כנדרש.  הניסוי  

המוצלח  כאמור, נערך בישראל  בכדי להציג  א ת  יכולות מערכת  ה-  FOX  לתפקד בתנאים מגוונים  ו ממחיש  את  ה יתרון  

לאתרי   נקי  חשמל  פליטות  פחמן  והמאפשרת  לספק  כדלק,   ללא  אמוניה  באמצעות  ה-  FOX  הפועלת  של מערכת 

תקשורת פעילים בבעלות דויטשה טלקום שאינם מחוברי ם לרשת החשמל.  

 

בהתאם להסכם השת"פ,  תהפוך  מערכת ה-   FOX  למוצר מאושר לרכישה עבור כלל חברות קבוצת  דויטשה  טלקום 

ברחבי העולם.   

 

בראייתה של החברה, השלמת השלב ים  הראשון  והשני  על פי הסכם השת"פ, מהווה  גושפנקא   משמעותית   להצלח ת 

מוצריה   למכור את  הטכנולוגיה  שפיתחה  החברה  ולמוצריה   ובפרט  למערכת    ה-   FOX  ,  ותתרום  ליכולת החברה 

לחברות השייכות לקבוצת דויטשה  טלקום  בעולם כולו. יתרה מכך, החברה מעריכה,  כי הצלחה זו  יחד עם השלמת 

ניסוי השטח עם  Vodafone Telekom  תתרום  למיצוב  החברה  כספק  של פתרונות  אנרגיה  מבוססי מימן  ואמוניה 2

 
החברה  מימים  4  ביולי,  2021  ו-  10  בנובמבר,  2021  )מס '  אסמכתאות:  2021-01-047335  ו-  2021-01-095881, 1 של  מיידים       דיווחים 

בהתאמה(. האזכורים הנ"ל מהוו ים הכללה על דרך ההפניה.  
    דוח  מיידי של החברה מיום 29  באוגוסט, 2022 )מס' אסמכתא: 2022-01-109456(. האזכור הנ"ל מהווה הכלל על דרך ההפניה.  2
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החברה  של  והאסטרטגיה  ליעדים  בהתאם  והכל  הטלקום,  בשוק  החברה  של  העסקית  פעילותה  הרחבת  ולאפשר 
33  . המפורטים בדוח התקופתי   של החברה 

 

לרבות  האפשרות  כי  ההתקשרות  בהסכם  השת "פ  תסייע  לקדם את החברה  לעיל,  והתחזיות  יובהר,  כי המידע 

בתהליכיה המסחריים   ובכלל זה  מכירת   מוצריה לחברות השייכות לקבוצת דויטשה טלקום בעולם כולו,  הינם   בגדר 

צופה  פני  עתיד  כמשמעות  המונח  בחוק  ניירות  ערך,  התשכ"ח-  1968.  הערכות  ותחזיות  אלו  עשויות  שלא  מידע 

להתממש  כולן,  או  חלקן,  או  להתממש  באופן  שונה  מכפי  שהוערך.  הערכות  ותחזיות  החברה  מבוססות  על  המידע 

הקיים בידי החברה כיום בנוגע לפעילותה והן אינן בשליטת החברה.   

 

בכבוד רב, 

                  ג'נסל בע"מ  

באמצעות:  

יוסי סלמון, סמנכ"ל כספים 

 

 

 

    הדוח  התקופתי פורסם ביום 30  במרץ, 2022 )מס' אסמכתא: 2022-01-032313(. האזכור הנ"ל מהווה הכללה על דרך ההפניה.  3
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