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  30יום בתקופה שהסתיימה לאודות הכנסות החברה עדכון עסקי תמציתי ומידע וולונטרי  :הנדון

 2020בספטמבר 

מתכבדת   בזאת  החברה  על  לפרסם  תמציתי  עסקי  וולונטרי  עסקי עדכון  ומידע  הכנסות    החברה  אודות 

מובהר, .  2"(תקופת הדיווח)"  2020בספטמבר    30ביום  תקופה שהסתיימה  , ללא מבוקר   , לא סקור1החברה 

החלטת החברה לפרסם  כו  אין לראות ב   דיווח מיידי זה ניתן לפנים משורת הדין, ולמעלה מן הצורך, וכי  כי

 מידע כספי או אחר באופן וולונטרי. או  מידע אודות הכנסות החברהבאופן תדיר 

 פעילות החברה  .1

את    ההרחיב במסגרת זו  וה שלה  אסטרטגי המשיכה החברה לפעול למימוש הבתקופת הדיווח    -  כללי .1.1

מול   אל  קיימיםו  חדשיםלקוחות  פעילותה  חדשות  לקוחות  ידי קבלת הזמנות  הזמנות המשך )על   ,  

קיימות( הזמנות  של  תכולות  ווהגדלת  באמצעותה  אינטגרציה  ה  פעילותאת  והרחיבה  עמיקה  הכן  , 

  , לכלי טיס בלתי מאוישים  תלוגיסטי- טכנו  תמיכהטכנולוגיים ללקוחותיה ומספקת החברה פתרונות  

 .טחונייםיהב ללקוחותיה החברה  מספקת אותם פתרונותהו לשירותים  מהמשליפעילות   שהינה 

יצוין, כי לאחר תקופת הדיווח נבחרה    פעילות מול לקוחות חדשיםההרחבת  המשך לאמור אודות  ב 

מערכות ושירותים ייחודיים באמצעות  ו  טחוני לספק ליעל ידי לקוח חדש הפועל בתחום הבהחברה  

 .3מל"טים 

 2020רבעון השלישי של שנת ב   החברה שלים פרויקטחלק מהופעילויות  עדכון אודות .1.2

בהצלחה  החברה   .א בפרויקט  השלימה  א'  לקוח  חו"ל  ב שלב  הביטחוני  עבור  את  וקיבלה  בתחום 

 . 2020רבעון הרביעי של שנת מהלך הלהתחיל בצפוי , אשר של הפרויקט ך לשלב ב'ילהמש  ואישור

שביעות  , אשר לאור  בפרויקט בתחום הביטחוני  א' שלב  את  לשביעות רצון לקוח  החברה השלימה   .ב

את  אושר לחברה להתחיל  ,  בהמשך לכךביקש מהחברה להמשיך בפעילותה באתר הלקוח.  רצונו  

   .2021שנת של עד הרבעון השלישי להימשך  צפוי  פרויקט, אשר ה ב' של שלב 

לקוח  נבחרה    החברה .ג ידי  העל  בתחום  והדגמלבצע  טחוני  יבחדש  החברה  ת  ויכולשל    הפיילוט 

, החברה צופה לקבל  הלקוח  רצון  הצלחת הפיילוט ושביעות. בעקבות  פעילות ייחודית בזמן קצרב

מידע צופה פני עתיד    מהווהיובהר, כי קבלת הזמנות מהלקוח    . להרחבת הפעילותהזמנות המשך  

 .  "(ערך ניירות  חוק)להלן: " 1968-, התשכ"חכהגדרתו בחוק ניירות ערך

  ות הכוללהרחבת תכולות  התקשר עם החברה בהסכם ל בתחום הביטחוני  קיים של החברה  לקוח   .ד

 
ג לתקנות ניירות ערך )דוחות  5יצוין, כי נכון למועד דיווח זה, החברה הינה "תאגיד קטן" בהתאם לתנאים הקבועים בתקנה    1

 שנתית. -נת דיווח חציו, ועל פי החלטת דירקטוריון החברה, החברה מדווחת לפי מתכ 1970-תש"לתקופתיים ומיידיים(, 
 ועד למועד דיווח מיידי זה.  30.09.2020תקופה שהחל מיום ביחס לעדכון אודות פעילות החברה יצוין, כי העדכון מתייחס גם ל 2
 (. 117990-01-2020)מס' אסמכתא:  2020בנובמבר  1לפרטים נוספים ר' דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  3
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חה את  בהצלביצעה החברה  נכון למועד זה    .שירותים מיוחדים לאימון אמצעי לחימה מתקדמים

 זו. ביחס לפעילות השלבים הראשונים של הוכחת היכולת 

שירותים ייחודיים ומבצעיים החל    לומספקת    שהחברהבתחום הביטחוני  קיים של החברה  לקוח   .ה

את  ריך  עלהנכון למועד זה החברה אינה יכולה    .התקשרותו עם החברהאריך את  ה  ,2019משנת  

 . העתידי של השירותים שיסופקו ללקוחהיקף  ה

בהמשך לדרישות    -  (טחונייאגף הפיקוח על היצוא הב)אפ"י  ל  לייצוא בטחוני לחו"להגשת בקשות   .1.3

לאפ"י מספר  החברה  הגישה    ,לאספקת שירותים ופתרונות ללקוחות זרים פוטנציאליםשהגיעו לחברה  

תחל החברה  ,  אפ"יאישור  עם קבלת    .בעולם  גורמי ממשל ביחס למספר  שיווק    אישורבקשות לקבלת  

הפוטנצ  הלקוחות  עם  ומתנים  הנ"ל  יבמשאים  מנת  אלים  במסגרתם    בהסכמים  עימם  להתקשרעל 

אישור אפ"י  למען שלמות התמונה יצוין, כי    .תספק להם החברה שירותים שונים בתחום המל"טים

   .נדרש בכל מקרה בו חברה ביטחונית מבקשת לשווק או לייצא מוצרים או שירותים למדינה זרה

ומתנים   .1.4 סינרגטיות  החברה רואה ברכישות    -   תורכישלמשאים  ופעילויות  מנוע צמיחה  של חברות 

רכישות   לביצוע  גורמים  מספר  מול  פועלת  החברה  לכך  ובהתאם  פועלת  היא  בה  בזירה  חשוב 

צבר הלקוחות    בת בעלות סינרגיה גבוהה לפעילות החברה ופוטנציאל להרחשל חברות  משמעותיות  

   שלה באופן משמעותי.וההזמנות 

  2020בחודש נובמבר    - בישראל    םמערכות זרה בהסכם בלעדיות למכירת מוצרייצרנית  התקשרות עם   .1.5

עם  בתחום הביטחוני, כאשר במסגרת ההתקשרות נקבע כי    יצרנית מערכות זרהעם  התקשרה החברה  

מוצרי היצרנית  חלק מ החברה תהא המפיצה הבלעדית של  השלמת התנאים המתלים להתקשרות,  

בפתרונות   שישתלב  באופן  וזאת  ובשירותים  בישראל  ללקוחותיה,  החברה  מספקת  לתקופה  אותם 

   .2020החברה פועלת להשלמת התנאים המתלים במהלך הרבעון הרביעי של שנת  שנקבעה בהסכם.

בעלות בסיס לקוחות    טחוניותי בשיתופי פעולה עם חברות  יצירת  החברה פועלת ל  -  פעולה  שיתופי .1.6

שירותים ופתרונות נוספים    על מנת להציע ללקוחות  , וזאתשל החברהבסיס הלקוחות  זהה לדומה או  

   .הקצה בלקוחות והתמיכה  ההדרכה, האימונים וםבתח

-2020-01מס' אסמכתא:  )  2020ביוני    8ביום  החברה  מיידי שפרסמה  בהמשך לדיווח    -  תחום אזרחי  .1.7

פתרונות    אודות (  051247 ואספקת  בחינה  לאיתור,  מסגרת  במכרז  הזוכה  כהצעה  הצעתה  בחירת 

פועלת    ,טכנולוגיים לשינוע מטענים באמצעות כטב"מים ליצירת שיתוף  מול מספר ספקים  החברה 

ספק  הרשת הפצה מקומית בישראל לטווחי שינוע ארוכים. החברה תבחר להתקדם עם  הקמת  פעולה ל

 טגיה ארוכת הטווח שלה בעניין זה. את האסטר שתנאי ההסכם עמו יטיבו עם החברה וישרתו 

  תמיכה מרכז  החברה עוסקת בהקמת    –  לאינטגרציה ואחזקת כטב"מ ללקוחות  תמיכה  מרכז  הקמת .1.8

ו ומעבר    . ללקוחותיהלוגיסטי  - טכנואינטגרטיבי  כאמור  המרכז  הקמת  השלמת  החברה  להערכת 

 . 2020במהלך הרבעון הראשון של שנת החברה למיקום זה יושלם 
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   2020בספטמבר  30ליום   אודות הכנסות החברה מידע כספי לא מבוקר ולא סקור .2

הינם אומדן    להלןודגש, כי הנתונים  י   .2020  בספטמבר  30  ליום  החברה  הכנסות  בדבר  נתונים  להלן

  אודות בידי החברה נכון למועד זה, כאשר מכלול הנתונים    ו הנתונים שנצבר  מיטב בלבד המבוסס על  

 טרם נאספו ונבדקו באופן סופי.  2020 בספטמבר 30 ליום החברה הכנסות 

 

% השינוי  

מתקופה 

 מקבילה 

לתקופה של תשעה חודשים 

 בספטמבר  30שהסתיימה ביום 

 לפי ש"ח( )א

לשנה  

שהסתיימה ביום  

בדצמבר )אלפי   31

 ש"ח( 

2020 2019 2019 

 8,650 5,441 10,200 87% הכנסות

 

  30בתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  אודות הכנסות החברה  עיל  הנתונים שליובהר, כי  

 ידי רואה החשבון המבקר של החברה.   לא בוקרו ולא נסקרו על 2020בספטמבר 

  להתממש  שלאהחברה בדוח זה מהוות מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ועשויות  הערכות

 . החברה בשליטת  שאינם גורמים בשל מהצפוי שונה באופן להתממש או

 

 

 ,בברכה

 "מבע אירודרום קבוצת

 מנכ"ל דירקטור ו, דגני רועי"י: ע

 ולירן קוטס, סמנכ"ל כספים 
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