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הבהרה משפטית

מסוג"לציבורמכירה"או"לציבורהצעה"מהווהאינהובפרט"(אירודרום"או"החברה)"מ"בעאירדרוםקבוצתשלערךניירותלרכישתאו/ולהשקעההצעהמהווהאינההמצגת
ופעילותההחברהאודותהנתוניםמלואאתממצהאינהוהיא,החברהפעילותשלותמציתיתנוחההצגהלשם,נערכההמצגת.למשקיעיםמידעלמסירתורקאךנועדהוהיאכלשהו

ישהחברהמתמודדתעמםבפעילותהסיכוניםושלהחברהפעילותשלמלאהתמונהלקבלמנתעל.לציבורהחברהותפרסםשפרסמהבדיווחיםלעייןהצורךאתמחליפהואינה
.30.06.2020ליוםהחברהשלהכספייםבדוחותיהוכן,"(המתאר)"31.12.2018-ו30.09.2019לימיםהחברהשלהכספייםדוחותיהצורפואליוהחברהשפרסמהבמתארלעיין

משוםזובמצגתלראותואיןזומצגתעללהסתמךאיןהואיל.במתארובייחודלרבותהחברהשלהרלבנטייםבדיווחיםלאמורכפוףבההאמורוכלשלםאינוזובמצגתהכלולהמידע
.בההכלולהמידעלדיוקאולשלמותלאלרבות,כלשהםהתחייבותאומצג

וכלסקירות,גרפיםאיוריםבאמצעותהמובאמידעלרבותהערכות,תחזיות,היתרביןכוללכאמורמידע,1968-ח"תשכבחוקכהגדרתועתידפניצופהמידעלכלולעשויהזומצגת
מהותיבאופןשוניםלהיותעשוייםואשרהחברהבשליטתואינהודאיתאינההתממשותםאשרעתידייםענייניםאולאירועיםהמתייחסים,החברהשל,דרךבכלהמובאאחרמידע

שהנןסבורהשהחברהאףעלאשר,החברההנהלתשל,היתרבין,המצגתלמועדנכוןעדכניותוהנחותהערכותעלומבוסס.מוכחתעובדהמהווהאינועתידפניצופהמידע.מהמוצג
סיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעעתידפניצופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו.בלבדסובייקטיביותהערכותעלבחלקןומתבססותמטבעןודאיותבלתישהןהרי,סבירות

בשליטתמצוייםאינםוהםמראשלהעריכםניתןלאואשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמההתפתחויותוכן,החברהפעילותאתהמאפיינים
בפילוחאו/ובעריכהאו/ובאיפיוןאו/ובאופןנתוניםבמצגתלהיכללעשויים,דהיינו,כהעדלציבורהחברההציגהבוהאופןמןשונהבאופןהמוצגמידעלכלולעשויההמצגת.החברה

באופןהוצגושטרםאוהחברהבדיווחינכללווטרםבמצגתהוצגואשרנתוניםזהובכלל)נתוניםשלמכלולמציגההמצגת.בעברהחברהובדיווחיבדוחותיהשהוצגומאלושונים
.הצגתםלמועדנכוןהחברהשלהערכתהלמיטבנכוניםושהינםהאמורהבמצגתהמוצג
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חברה מובילה
פתרונות ואחזקה , הדרכה, בתפעול

של כלי טיס בלתי מאוישים

מיקוד בשוק  
הבטחוני

הבינלאומי ובישראל

ARDM.TA
2020ציבורית | 2014נוסדה 

19
יעדים בעולם

320%
צמיחה בהכנסות

2018-2020בין השנים 

22
פרויקטים מוצלחים שהושלמו

כרטיס ביקור|אירודרוםקבוצת 
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טים העולמי"הערך שלנו בשוק המל

4

התקשרות עם  
טים  "יצרניות מל

למתן  כקבלן משנה 
שירותים ותפעול חוזי  
שירות ללקוח הקצה  

עם  התקשרות 
לקוחות קצה למתן  

פתרונות
*  שירותיםאו 

בחסות יצרןמ"כקבפועלת או פעלה החברה במצב של היעדר ניגוד עניינים עם לקוח של החברה ובכל מקרה החברה לא מתקשרת ישירות עם לקוח קצה מולוקוראךהתקשרות עם לקוח קצה מבוצעת *

שלוניהולהקמה
, מבצעיםמערכים/טייסות

אתגריםעםהתמודדותתוך
ולוגיסטייםתפעוליים

ואספקהאינטגרציה, ייצור
אוויריותISRמערכותשל

יצרניות 
טים  "מל

ומערכות  
לקוחות

קצה



תחומי פעילות|אירודרוםקבוצת 
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תפעול
כלי טיס בלתי מאוישים

תחזוקה
בלתי מאוישיםשל כלי טיס

הדרכה
כלי טיס בלתי מאוישיםעל 



תפעול|תחומי פעילות 

6

תחום התפעול נחלק
:קטגוריות שונות3-ל

טים"מיני מל•

טים טקטיים"מל•

טים אסטרטגיים"מל•

תפעול שוטף של  
טים ומערכותיהם"מל

ביצוע ותכנון
ניסויי טיסה

החברה עוסקת בהפעלה 
פלטפורמות  16של 

טים שונות"מל

:שירותי החברה בתחום התפעול
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ידע
ותהליכים

תכנון לוגיסטי•

עיתוד ראשוני•

ניתוח ושיפור אמינות•

בקרות תצורה ושינויים•

תהליכי רכש ובקרה•

הערכת מצב תחזוקתית ובטיחותית•

ת"צת/ד"צב, ניהול חומרים•

כלוחיםניהול •

תמיכה לוגיסטית  הדרכת אחזקהתחזוקה
בפרויקטים

תחזוקה|תחומי פעילות 

:שירותי החברה בתחום התחזוקה



אספקת שירותי
הדרכה ותשתיות

הדרכה להטמעת  
טים ומערכותיהם"מל

אצל לקוחות הקצה

החברה פועלת
כקבלן משנה בחסות 
היצרניות המובילות  
בעולם ומספקת את  

שירותיה ללקוחות הקצה

הקמת מרכזי
הדרכה מבצעית 

מתקדמת
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הכשרות המבוצעות
י החברה"בשוטף ע

הכשרת מטיסים •

טכנאי אוויוניקה ותחנות  •

טכנאי מנועים•

הכשרה מבצעית מתקדמת•

הכשרת מדריכים•
תשתיות ידע

רחבות

הדרכה|תחומי פעילות 

:שירותי החברה בתחום ההדרכה



התקשרות  
ב "ע

הסכם תכולות
עם תשלום  
באבני דרך

התקשרות  
ב "ע

הסכמי  
מסגרת

לקוחות

כלל לקוחות החברה
מתקשרים עמה על בסיס 

הסכמים ארוכי טווח  
לביצוע של חוזי שירות  

ממושכים

8
לקוחות  
פעילים

סוגי התקשרויות שהחברה נוהגת  
:לקיים עם לקוחותיה
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עסקאות חדשות עם לקוחות  2
מענה למכרזים חדשים  , חדשים

יוזמות של החברה מול לקוחות  3
עסקאות בשלב זה , פוטנציאליים

יזמי  מתאפיינות באופי 

אופי העסקאות של החברה

מתאפיינת  הביטחונית התעשיה 
בעסקאות בעלות זמן הבשלה  

.  ארוך

זמן ממוצע ליצירת התקשרות  
0.5-1.5עם לקוח עשוי לקחת בין 

.  שנים

התקשרויות מאופיינות במשך 
ארוך יחסית ובהסכמים שוטפים  
.  לפעילות ארוכת טווח עם הלקוח

10

טווח ארוך  עסקאות 
שנים מהיום2-3למימוש 

3

טווח בינוני  עסקאות 
שנים מהיום  1-2למימוש 

2

עסקאות
טווח קצר

למימוש עד
שנה מהיום  

1

עסקאות שוטפות וחדשות  1
מלקוחות קיימים על בסיס 

פעילות שוטפת  

החברה עובדת כיום על מספר רב 
של עסקאות בכל אחד מטווחי  

הזמן 



בטחוניותתעשיות |מגמות בשוק העולמי 
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בצורך בשירותי  עלייה משמעותית 
מעקב וסיור מודיעיני אצל לקוחות  
הקצה להתמודדות עם אתגרים  

לאומיים  -בטחוניים

ב וסין לשוק העולמי  "כניסת ארה
הביאה להגברת התחרות בין 

לקוחות הקצההיצרניות על התעשיות 

הגברת התחרות בין היצרניות
והצורך בהתייעלות יוצרת צורך ממשי  

אחזקה , בהוצאה תכולות שירות
תפעול והדרכת הלקוח לחברות  

המהוות קבלן משנהמתמחות 



2025-היקף שוק והפוטנציאל ל

12

(בטחוני ואזרחי)נפח השוק העולמי 

.Technavioושל מכון MARKETS AND MARKETSנתוני השוק נלקחו ממחקר שוק של חברה * 

45.8
מיליארד דולר 

19.3
מיליארד דולר 

15.5%
CAGR

2019

היקף השוק
לשנת

2025

תחזית להיקף 
השוק לשנת



אירודרוםפוטנציאל השוק הבטחוני עבור 
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בשוק  הבטחוני  מרבית חוזי השירות המשמעותיים מצויים כיום 

8.84
מיליארד דולר בשנה*

היקף השוק הבטחוני  
מתוך סך השוק

884
מיליון דולר בשנה

השוק, מתוכם
לאירודרוםהפוטנציאלי 

10%
מסך השוק

מהשוק  15%החברה מכוונת להוות לפחות  
שנים5הפוטנציאלי שלה בתוך 

.Technavioושל מכון MARKETS AND MARKETSאשר נלקח ממחקר שוק של חברה 2019נתון לשנת * 



להיות החברה הגדולה  
והמובילה בעולם

לפתרונות ושירותים בתחום כלי טיס בלתי 
מאוישים ומערכות תומכות

החזון שלנו
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מבט על
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(ח"באלפי ש)2020נתוני דוחות חציון ראשון לשנת 

2,875

6,258

1-6.2019 1-6.2020

הכנסות

118%

586

3,028

1-6.2019 1-6.2020

רווח גולמי

416%

-559

1,334

1-6.2019 1-6.2020

*מתואםרווח תפעולי 

מעבר  
לרווח

הטיפול החשבונאי בגין רישום למסחר  )תזרימיותבנטרול הוצאות חד פעמיות שרובן המוחלט הינן חשבונאיות ולא *
(.בגין תשלום מבוסס אופציות והוצאות חד פעמיות במסגרת עסקת המיזוגתזרימיותהוצאות שאינן , ברכישה במהופך



582

2,523

1-6.2019 1-6.2020

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

333%

2,316

6,058

1-6.2019 1-6.2020

סך המאזן

162%

מבט על
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(ח"באלפי ש)2020נתוני דוחות חציון ראשון לשנת 



השוק האזרחי כמנוע צמיחה
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אירודרום זכתה במכרז 
של חברת נתיבי איילון  ממשלתי 

הקמה תכנון , לאספקת פתרונות
ותפעול מערך שינוע מטענים 

באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים  
והיא נכללת ברשימת ספקי המסגרת

החברה נמצאת היום בשלבי  
של הסכמי מסגרת מול  יצירה 

ומוסדות רלוונטיים  לקוחות פרטיים 

התפתחות טכנולוגית
לייה באמינות המערכות הביא  וע

גופים ממשלתיים ופרטיים לאמץ  
פתרונות שינוע באמצעות כלי טיס  

בלתי מאוישים  

:לקוחות פוטנציאלים
,  רשויות מקומיות, בטחונייםמתקנים 

קופות  , (מרלוגים)מרכזים לוגיסטיים 
חברות תרופות מעבדות  , חולים

,  בתי חולים, מכוני מחקר, ממשלתיות
ועוד

לצד  עלייה במחירי הנפט 
הצורך בהקטנת זיהום אוויר וצפיפות 

פותח  –תחבורתית בתשתיות תנועה 
צוהר לשינוע סחורות וציוד רפואי  
באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים

פיתחה תפישה אירודרום
המציגה מערך שליחות  , חדשנית

ושינוע מטענים במרחב האווירי של  
,  יעילה, מדינת ישראל בצורה מהירה
בטיחותית וכלכלית



,  בידעלקוחותינוהעצמת
הנדרשיםוהכליםהיכולות

עםבטוחהלהתמודדות
עתידייםאתגרים

המשימה שלנו
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מנועי צמיחה

שיתופי פעולה 
אסטרטגיים

נורמליזציה עם העולם הערבי  
(אזרחי ובטחוני)

שיווק וכניסה לפעילות  
חדשיםללקוחות עם 

השוק האזרחי

העמקת והעצמת הקשר העסקי  
עם לקוחות החברה הקיימים

רכישות ומיזוגים
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לסיכום

20

בעלת  חברה
אופי פעילות  

ייחודי  
בשוק ההון
הישראלי

תחום כלי הטיס
הבלתי מאוישים
מתאפיין בשיעורי
צמיחה עולמיים
גבוהים במיוחד

חברה  
בתחוםיחידה

מוניטין  בעלת 
משמעותי  
בתעשייה  

התקשרות
בחוזה שירות  

מייצרת מערכת  
יחסים ממושכת  

עם הלקוח  

כל הלקוחות
של החברה

לקוחות חוזרים

כניסה ללקוח
מביאה איתה בהכרח

תחומי פעילות
נוספים סינרגטיים

הנהלה והצוות
–יוצאי חיל האוויר 

הגוף בעל 
המוניטין הגבוה

בעולם בתחום זה

ישראל נחשבת
לאחת משתי היצואניות
הגדולות ביותר בעולם 

כלי טיס לא מאוישים
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072-2608093|ראש העין , 10רחוב עמל 


		2020-09-01T11:14:11+0000
	Not specified




