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חלל   הנדון: לבין  החברה  בין  עסקי  פעולה  )"חלל"(  -שיתוף  בע"מ  שירותי    -תקשורת  השקת 
 עבור לקוחות בישראל והמזרח התיכון מתקדמים וגיבוי שירותי קישוריות אינטרנט, 

"(  החברההחברה מתכבדת לדווח כי גילת טלקום בע"מ, חברת בת בבעלות מלאה של החברה )להלן: "
מסחריוחלל פעולה  שיתוף  השיקו  הצדדים    ,  יפעילו  במסגרתו    גיבוי שירותי    אינטרנט,  שירותי רחב 

ותחנת הממסר    17- עמוסהמתקדם   ן הלוויי  על המבוססים  Ka-Bandרחבי פס בטכנולוגיית קישוריות  ו
 . הקרקעית של החברה

 
היתר בין  מתאפשר,  אשר  זה  לאחרונה    ,שירות  שהתקבל  החברה  רישיון  התקשורת,  לאור  ממשרד 

אינטרנט ושירותים נלווים  אספקת    יאפשרויכולות השירות והטכנולוגיה אשר פותחו על ידי החברה,  
כאשר    ,וסלולר  םסיבי   מוגבלת שלקרקעית    תשתית  בעליבאזורי כיסוי רחבים, לרבות באזורים  נוספים  

או תקלות  /ו עומס במצבי לצרכי שרידות ויתירות ואיכותי  אמין  גיבויכ שמשל שירות זהמיועד  בנוסף
 .  קרקעיותההרשתות אפשריות של 

 
מיועד  רות יהש היתר,  החדש  בין  מבוססי    וארגונים   ריותיע ,  מקומיות  רשויות חברות,  לעסקים,  , 

 ון. כ אך גם באיזורי כיסוי נוספים במזרח התי - בישראלבכל נקודה , תקשורת
 

לשירותים החדשים אשר במהלכם  והדגמות  החברה וחלל ניסויים    וביצע האחרונים  החודשים  במהלך
,  הניסוי  אזורי הגלישה בכלל    איכות מדדי  וב  המהירות  במדדיטכנולוגיים איכותיים    ביצועיםהושגו  

של שתי החברות ושימוש יעיל בתשתיות המשותפות    הגבוהות  שילוב היכולות הטכנולוגיותוזאת בשל  
 . 17-עמוסהמתקדם הלווין  של החברה ו תחנת הממסרבישראל, כולל 

 
נכון למועד זה, שיתוף הפעולה והשירותים על פיו מצויים בשלבים ראשוניים ולפיכך, לא ניתן להעריך  

השוק. במקביל,    בצרכי וביקושיאשר מותנה, בין היתר,  של שיתוף הפעולה,    ותאת תוצאותיו הכלכלי
אשר  מהווה נדבך איכותני נוסף לפעילות החברה,    החדש שהושק  שירותלהערכת החברה, ה יצוין כי  

בהם קיים חוסר בתשתית חזקה או במקרים הנדרשים לגיבוי    חדירת שירות לאזורים  עשוי לאפשר
  ם מצד לקוחות, ארגוניהקיימת כיום    התלות  בעת עומס או תקלות בתשתיות קרקעיות, תוך הסרת

נלווים    אספקתתוך  ו   -  מסורתיות  קרקעיותבתשתיות    וצרכנים ושירותים  גיבוי  אינטרנט,  שירותי 
 , באיכות גבוהה.על ידי החברה וחלל נוספים

באשר לעיל  האמור  השירות,  המידע  והשקת  הפעולה  שיתוף  הצלחת  פני   לצפי  הצופה  מידע  הינו 
ערך,  התשכ"ח ניירות  או  , אש1968-עתיד, כהגדרתו בחוק  )כולו או חלקו(  יכול שלא להתממש  ר 

תלויות   שאינן  מסיבות  כתוצאה  גם  החברה,  ותחזיות  מהערכות  מהותית  שונה  באופן  להתממש 
, שינויים בביקושי השוק, הצלחת  בחברה בלבד ושאין החברה יכולה לצפותן במועד זה, ובכלל זאת

הצדדים,   של  השיווק  ובגורמים  מאמצי  הכללית  בסביבה  על  התפתחויות  המשפיעים  החיצוניים 
פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה והמפורטים 

 . 2020לשנת    בסעיף גורמי הסיכון בדוח התקופתי של החברה
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