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כוללכאמורמידע,1968-ח"תשכבחוקכהגדרתועתידפניצופהמידעלכלולעשויהזומצגת

מידעוכלסקירות,גרפיםאיוריםבאמצעותהמובאמידעלרבותהערכות,תחזיות,היתרבין

אשרעתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחסים,החברהשל,דרךבכלהמובאאחר

מהותיבאופןשוניםלהיותעשוייםואשרהחברהבשליטתואינהודאיתאינההתממשותם

עדכניותוהנחותהערכותעלמבוססו.מוכחתעובדהמהווהאינועתידפניצופהמידע.מהמוצג

שהנןסבורהשהחברהאףעלאשר,החברההנהלתשל,היתרבין,המצגתלמועדנכון

.בלבדסובייקטיביותהערכותעלבחלקןומתבססותמטבעןודאיותבלתישהןהרי,סבירות

סיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעעתידפניצופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו

חיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמההתפתחויותוכן,החברהפעילותאתהמאפיינים

בשליטתמצוייםאינםוהםמראשלהעריכםניתןלאואשר,החברהפעילותעלהמשפיעים

עדלציבורהחברההציגהבוהאופןמןשונהבאופןהמוצגמידעלכלולעשויההמצגת.החברה

שוניםבפילוחאו/ובעריכהאו/ובאיפיוןאו/ובאופןנתוניםבמצגתלהיכללעשויים,דהיינו,כה

זהובכלל)נתוניםשלמכלולמציגההמצגת.בעברהחברהובדיווחיבדוחותיהשהוצגומאלו

במצגתהמוצגבאופןהוצגושטרםאוהחברהבדיווחינכללווטרםבמצגתהוצגואשרנתונים

.הצגתםלמועדנכוןהחברהשלהערכתהלמיטבנכוניםושהינםהאמורה

הבהרה  

משפטית
שלערךניירותלרכישתאו/ולהשקעההצעהמהווהאינההמצגת

מהווהאינהובפרט"(אירודרום"או"החברה)"מ"בעאירדרום
אךנועדהוהיאכלשהומסוג"לציבורמכירה"או"לציבורהצעה"

נוחההצגהלשם,נערכההמצגת.למשקיעיםמידעלמסירתורק

מלואאתממצהאינהוהיא,החברהפעילותשלותמציתית

לעייןהצורךאתמחליפהואינהופעילותההחברהאודותהנתונים

לקבלמנתעל.לציבורהחברהותפרסםשפרסמהבדיווחים

עמםבפעילותהסיכוניםושלהחברהפעילותשלמלאהתמונה

צורפואליוהחברהשפרסמהבמתארלעייןישהחברהמתמודדת

31.12.2018-ו30.09.2019לימיםהחברהשלהכספייםדוחותיה

בההאמורוכלשלםאינוזובמצגתהכלולהמידע."(המתאר)"

ובייחודלרבותהחברהשלהרלבנטייםבדיווחיםלאמורכפוף

זובמצגתלראותואיןזומצגתעללהסתמךאיןהואיל.במתאר

לדיוקאולשלמותלאלרבות,כלשהםהתחייבותאומצגמשום

.בההכלולהמידע



אירודרום  

3

שירותי  

תפעול כלי  

טיס בלתי  

מאוישים  

1

תחזוקת  

כלי טיס  

בלתי  

מאוישים  

שירותי  2

הדרכת כלי  

טיס בלתי  

מאוישים  

3

החברה הוקמה  
2014בשנת 

ופועלת בזירה 

הבטחונית  

במתן שירותי  מובילה 

אימוןאחזקה , תפעול

לכלי לוגיסטיקה ותשתיות

טיס בלתי מאוישים  

החברה פועלת 

בשלושה 

תחומי פעילות  

:משלימים

ABOVE THE REST



מגמות בשוק העולמי באוריינטציית החברה
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מגמות בתעשיות הבטחוניות

הגברת התחרות בין התעשיות והאופי  

הפרויקטאלי של הפעילות שלהן יוצרת צורך  

שיפור תהליכי  , ממשי במיקוד בפיתוח מהיר

הגדלת מכירות והוצאה של תכולות  , ייצור

מ"לקבתפעול 

:  התחרות על לקוחות הקצה

ב וסין למכירות בשוק  "כניסת ארה

העולמי בשנים האחרונות הביאה  

להגברת התחרות על לקוחות  

הקצה

עלייה משמעותית בצורך  

(  מעקב מודיעיני וסיור מודיעין)ISR-ב

זמין ואיכותי אצל לקוחות הקצה  

-בטחונייםלהתמודדות עם אתגרים 

לאומיים  



מגמות בשוק העולמי באוריינטציית החברה
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בטחוניים-פאראמגמות אצל לקוחות 

פנייה למכרזי חכירה רטובה  

,  אחזקה, הכוללת תפעול

לוגיסטיקה ועוד

ידע  , תשתית, היעדר יכולת

ומשאבים להקמת יחידה מבצעית  

ייעודית מקשים על יצירת יכולות  

ISRברמת הארגון

עלייה בצורך  

ואיכותי בקרב סוכנויות  זמין ISR-ב

ביטחון בעולם ובאירופה בפרט  



מגמות בשוק העולמי באוריינטציית החברה
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(צבאי ואזרחי)נפח השוק העולמי

2025תחזית להיקף השוק לשנת 

45.8 
דולרמיליארד

2019לשנתהיקף השוק

19.3
מיליארד דולר  

CAGR 15.5%

MARKETSחברתשלשוקנלקחו ממחקרהשוקנתוני* AND
MARKETSושל מכוןTechnavio



חזון

7

והמשפיעה  להוות החברה הגדולה 
בעולם לפתרונות טכנולוגיים ושירותים  

כלי טיס בלתי מאוישים  בתחום 
ומערכות תומכות



לקוחות

8

כלל לקוחות החברה מתקשרים  

עמה על בסיס  

הסכמים ארוכי טווח  

לביצוע של פרויקטים  
ממושכים

7
לקוחות פעילים

עיקר לקוחות החברה הינם  

או  /גופים בטחוניים ו

תעשיות המייצרות כלי טיס 

,  בלתי מאוישים

אלקטרואופטיקה וציוד 
תומך

22-למעלה מ
פרויקטים מוצלחים

ביצעה החברה מיום  

עבור לקוחותיה  , הקמתה

18-ב
.יעדים בעולם

התקשרות  
ב  "ע

הסכמי 

מסגרת

התקשרות  
ב  "ע

הסכם  

עם תכולות

תשלום באבני  
דרך

סוגי התקשרויות  

:שהחברה נוהגת לקיים



הנהלת החברה

9

מר רועי דגני
ל ובעל השליטה"מנכ

,  מאחורי החברהמוביל החזון 

ממייסדי החברה ומוביל אותה  

דגני בעל .  מעת הקמתה

ניסיון רב שנים בזירה  

הביטחונית וממייסדי החברה  

מר צח שורמן  
ל תפעול"סמנכ

מוביל את זרוע הביצוע של  

בעל  , םשניארבעהחברה מזה 

ניסיון רב שנים בזירה  

B.Aבעל תואר , הבטחונית
ניהל את כלל מערך  , במשפטים

מים הגדולים בחברת  "הכטב

אירונאוטיקס

קוטסח לירן "רו
ל כספים"סמנכ

ל הכספים של "מכהן כסמנכ

.LL.Bהחברה ובעל תואר 
בראיית  MA-במשפטים ו

לירן בעל ניסיון של  . חשבון

עשור בניהול כספים בחברות  

ציבוריות וניסיון רחב  

בתעשייה הביטחונית  

מר אופיר פלג  
מדריך ראשי 

מוביל את תחום ההדרכה  

בחברה ואמון על ניהול הידע  

והובלת תחום האימון הבסיסי  

והמתקדם של החברה  

אופיר בעל ניסיון  , ללקוחותיה

מבצעי רב בהפעלה והדרכה  

של כלי טיס בלתי מאוישים  

מר אור סף  
מנהל פרויקטים

בעלי מורכבות  פרויקטיםמוביל

גבוהה ומנהל את תהליכי  

אור , האספקה ללקוחות החברה

בעל ניסיון מבצעי והדרכתי רב  

בתחום הבלתי מאוישים ועסק  

שנים רבות בניהול פרויקטים של 

מ"מערכות כטב



תחום זה  

3-נחלק ל

קטגוריות 

שונות

תפעול כלי טיס בלתי מאוישים

10

בכל קטגוריה מעסיקה החברה  

מומחי תוכן ייעודיים לצד ידע  
הנצבר בחברה

1
תחום  

פעילות

מ"מיני כטב

טקטייםמים"כטב

מים אסטרטגיים"כטב

ביצוע ותכנון  

,  ניסויי טיסה

הנדסת  

ניסויים לרבות  

תחקור ותיעוד

תפעול  

שוטף של  

מערכות  

מ  "כטב

בישראל

החברה  

עוסקת  

בהפעלה של  

16

פלטפורמות  
מ שונות"כטב



תחזוקת כלי טיס בלתי מאוישים

11

תכנון לוגיסטיידע ותהליכיםתפעול ואחזקת סדר כוחות

עיתוד ראשוני

ניתוח ושיפור אמינות

בקרות תצורה ושינויים

תהליכי רכש ובקרה

הערכת מצב תחזוקתית  

ובטיחותית

ת"צת/ד"צב, ניהול חומרים

ניהול כלוחים

2
תחום  

פעילות

הדרכת  
אחזקה  

בדרגים

'ב-ו' א

תחזוקה  
בדרגים  

'ב-ו' א

תמיכה  

לוגיסטית  

(ILS)חוזית 

בפרויקטים



הכשרות  

המבוצעות בשוטף 

י החברה"ע

הדרכה של כלי טיס בלתי מאוישים

12

מ"הכשרת מטיסי כטב

מ"הכשרת טכנאי כטב

הכשרת טכנאי מנועים

הכשרה מבצעית מתקדמת  

מ"למטיסי כטב

הכשרת מדריכים

3
תחום  

פעילות

תשתיות  

ידע רחבות
בתחום עיסוק זה  

פועלת החברה  

כקבלן משנה  

בחסות היצרניות  

הגדולות  

ומספקת את 

שירותיה  

ללקוחות הקצה  

חיילות אוויר  )

(זרים

אספקת שירותי  

הדרכה ותשתיות  

הדרכה ייחודיות  

ומתקדמות  

להטמעת  

מ  "מערכות כטב
אצל 

לקוחות הקצה

הקמת מרכזי  

הדרכה  

מבצעית  

מתקדמת



יעדים ואסטרטגיה עסקית
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הרחבת הפעילות בתחומי הפעילות  

הקיימים בחברה

לרבות בחינת אפשרויות  , איתור הזדמנויות

לרכישות ומיזוגים של תחומי פעילות בעלי 

סינרגיה לפעילויות החברה הקיימות בזירה 

הבטחונית

גידול הכנסות החברה תוך שיפור תזרים  

המזומנים והרווחיות



01

02

03

04
מנועי  

צמיחה

14

צמיחה בהכנסות ושיפור  

הרווחיות מפעילות קיימת

השקעה בשיווק ובכניסה 

ללקוחות חדשים

שיתופי פעולה עם שותפים  

אסטרטגיים

הקמת יחידה המספקת  

פתרונות בשוק האזרחי  

התקשרות עם לקוחות מחוץ  

לישראל

העמקת והעצמת הקשר  

העסקי עם לקוחות החברה  

הקיימים

איתור וניתוח הזדמנויות  

עסקיות חדשות בעלות 

סינרגיה מובהקת לתחום  

הפעילות

לרבות  , רכישות ומיזוגים

M&Aהקמת צוות  01

02

03

04



אירודרוםבתפעולמיקודים מרכזיים 

השלמת הטמעה של  

מערכת מתקדמת  

לניהול ידע ברמת  

התאגיד

צמצום הפקות ומעבר  

לאמצעי הדרכה  

דיגיטליים

המשך תהליך שיפור  

ניהול הידע והזיכרון  

הארגוני

עמידה בזמני ביצוע  

ואספקה

המשך שדרוג חומרי  

ההדרכה והספרות  

י החברה"המופקים ע

הרחבת יכולות ליבה 

ILS–בתחום ה 

סטנדרט–איכות 

םושירותיפתרונות

חיזוק מדיניות שימור  

המשאבים של החברה

שימוש חוזר בציוד

,  הפחתת צריכת דלק

נייר וחומרים מתכלים

שימור משאבים 

וצמצום צריכה

שיפור תהליכי הרכש  

ברמת התאגיד

ניהול ספקים ושיפור  

אופן בניית החוזים

יצירת כלים למדידת  

ביצועי ספקים

ניהול קשרי ספקים

שיפור תהליכי הרכש  

וניהול הרכש בחברה



אירודרוםבפיתוח עסקי מיקודים מרכזיים 
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מעבר לעידן דיגיטלי פנים  

ארגוני

קליטת מערכות ניהול  

ניהול פרויקטים , ידע

וניהול רכש

הקמת מערך לפתרונות  

מתקדמים בסקטור 

האזרחי  

חדשנות

יישום שיתופי פעולה  

אסטרטגיים עם 

ספקי שירותים  /יצרנים

משלימים

התמודדות משותפת על  

מכרזים בעלי היקף גדול

פיתוח תחומי התמחות  

ויכולות ליבה נוספות סביב  

תחום הפעילות הנוכחי

התמקדות בשיתופי  

פעולה אסטרטגיים

הקמת צוות איתור  

(  רכישות)הזדמנויות 

עסקיות בתחום  

הפעילות

חברות  /מיזוג פעילויות

בעלות השקה לתחום  

פעילות החברה בזירה 

הבטחונית

רכישות ומיזוגים

פעילות בכפוף 

של  IR-הלאסטרטגיית 

החברה

השקת ערוץ תקשורת  

ומידע ישיר למשקיעים  

דרך אתר החברה

הגדלת חשיפה ויחסי  

ציבור  

ניהול קשרי  

משקיעים



מגמות בניהול ושימור המשאב האנושי
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מנועעבורהמהווההחברהשלהאנושיהמשאב

רואההחברה.עליונהחשיבותובעלמרכזיצמיחה

המרכזייםמיעדיהכאחדהאנושיהמשאבבטיפוח

משאביםמשקיעההחברהלכךאי.קדימהלשנים

חשוביםמהלכיםותיישםעובדיהבפיתוחרבים

הקרובההעבודהבשנתגםזהבתחוםנוספים

החברה מכינה תוכנית עבודה אשר תדון בנושאים  

:הבאים

.בחינת צירי התפתחות לעובדים בעלי ותק בחברה•

לעובדיםהעשרהתוכניות•

סביבת העבודה•

ניהול קמפיינים פנימיים  , שיווק פנים ארגוני•

להעלאת מודעות לבטיחות ולסודיות המידע

תוכנית תגמולים מיוחדים•

בתחילתעובדיםרצוןשביעותסקרתקייםהחברה

הציוןאתלהכפילמטרהמתוךוזאת2020יוניחודש

שנתמאמצעיאוחרולאשנתייםבתוךהממוצע

2022



אתיקה וציות
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תוכנית האתיקה והציות של החברה נועדה לוודא שהחברה פועלת בהתאם לכלל החוקים להם היא כפופה  

זאת לצד עמידה בעקרונות אתיקה עסקית מחייבות

ההתחייבות שלנו
שלשםאירודרוםלעצמהיצרההשניםלאורך

Professionalהמושג.פעילותהבתחוםמצוינות
Leaderעבודהבכלהמנחההקוהיהומעולםמאז

למטרהלעצמהשמההחברה.מבצעיםאנואותה

גבוההמצויינותרףאתמחדשפעםבכללהציב

ללקוחותינולאפשרמנתעלהכל,יותרורחוקיותר

וזאתביותרהגבוההברמהמשירותלהנותלהמשיך

שניםלעודבשירותיםוקידמהחדשנותשילובתוך

החברה,הגבוההשירותיםסטנדרטלצד.קדימה

ליושרההמודעותאתולהגבירלהמשיךמתחייבת

עםובשקיפותביושרהולפעולארגוניתוחוץפנים

.העסקייםושותפינוספקינו,לקוחותינו

ניהול סיכונים
נדרשיםאנוהוןגייסהלאשמעולםכחברה

ובכספיבנכסינומירביתבאחריותלפעול

ניהולמתודתהחברהאומצה,כךלשם.החברה

אותוצעדבכלמיושמתאשרעסקייםסיכונים

לנומאפשרהסיכוניםניהולתהליך.מבצעיםאנו

עלמהםולהימנע"בעיניים"לסיכוניםלהסתכל

בשנהגם.רלוונטיותובקרותמונעותפעולותידי

שיטהולשכללליישםהחברהתמשיך,הקרובה

.זו



30.09.1931.12.1830.9.1831.12.17

17,664

113 198

11,895

נתונים כספיים
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צבר הזמנות 
₪אלפי 



נתונים כספיים
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הכנסות 
₪אלפי 

30.09.1931.12.1830.9.1831.12.1731.12.16

5,441

3,741

3,075

5,465

2,774

9,847*

31.12.19

נתון ההכנסות אינו סקור ואינו מבוקר ולוקח בחשבון חשבוניות      *

IFRSנתון זה אינו ערוך לפי תקני , כמו כן. י החברה בלבד"שהופקו ע



נתונים כספיים

(₪אלפי )תמצית רווח והפסד 

Q1-Q3'19201820172016

5,4413,7415,4652,774הכנסות  

3,8092,2972,9461,003עלות ההכנסות

1,6321,4442,5191,771רווח גולמי  

*896נטו, הוצאות מחקר ופיתוח

282284407280הוצאות מכירה ושיווק

1,3581,6441,064**2,807הוצאות הנהלה וכלליות  

238הפסדי אשראי

54הוצאות אחרות  

468427(1,386)(1,457)תפעולי( הפסד)רווח 

הוצאותבנטרולתפעולי(הפסד)רווח

שאינןהוצאותובנטרולנטו,פ"מו

ושסווגאופציות הענקתבגיןתזרימיות

כ"להנהל

10(490)468427

21
החקלאותבתחום2018שנתסוףעדלחברהשהיהלמיזםבקשרופיתוחמחקרהוצאות*

משרהונושאילעובדיםאופציותבגיןתזרימיותשאינןח"שאלפי1,467-כשלבסךהוצאותכולל**
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