
 
 

 

 

 

 

 5על פני  אסטרטגי מתמשךהסכם חתימת מדווחת אירודרום 

 מיליון ש״ח 7 של טחוני בהיקףילקוח ב שנים אל מול

 שירותים ללקוח החברההבלעדיות לאספקת לחברה תינתן 

על השלמת עסקה נוספת עם לקוח מדווחת  אירודרוםחברת  (ארדמ)ת״א: - 4242  למרץ 42ישראל, תל אביב 

במסגרת ההסכם נקבע, כי החברה תספק ללקוח שך. בעל אופי של שיתוף פעולה אסטרטגי מתמביטחוני, 

וזאת בהיקף מצטבר  השנים הקרובות שירותים שונים בתחום כלי הטיס הבלתי מאוישים 5-הביטחוני ב

ם. להאריך לתקופה של שנה נוספת בתנאים שנקבעו בהסכ. ללקוח ניתנה האפשרות ₪מיליון  7מינימאלי של 

י במסגרת ההסכם נקבע בין היתר היקף שירותים שנתי מינימאלי אותו תספק החברה ללקוח כ יצויןכמו כן, 

וכן שההזמנה שהתקבלה כוללת יתרת הזמנה קיימת מהלקוח אשר טרם בוצעו נכון למועד חתימה  , הביטחוני

מסגרת ההסכם העניק הלקוח הביטחוני בלעדיות במתן (. עוד ציינה החברה כי ב₪מיליון  1 -של כ)הסכם ה

שירותים, כפי שהוגדרו בהסכם, הן ביחס לפעילויות של הלקוח בישראל והן ביחס לפעילויות של הלקוח בחו"ל, 

 .וזאת לכל אורך תקופת ההסכם

החברה בפועל ללקוח בתקופת ההסכם, עשוי להיות בהיקף להערכת החברה, היקף השירותים אותו תספק 

גדול יותר, אולי אף באופן משמעותי, מההיקף המינימאלי שנקבע כאמור לעיל, וזאת בין היתר כתלות בהיקף 

  ם.הפרויקטים שיהיו בישראל ובעולם, בתקופת ההסכ

 

  



 
 

 

  

 

  :אירודרוםאודות 

ביישום פתרונות ושירותים בתחום כלי הטיס הבלתי אירודרום, פועלת בזירה הביטחונית ומתמחה 

מאוישים. החברה מתמחה ביישום פתרונות ושירותים טכנולוגים ואחרים בתחום כלי הטיס הבלתי 

מאוישים, ובכלל זה בהקמה, פיתוח ותפעול שוטף של טייסות המפעילות כלי טיס בלתי מאוישים 

ביטחון, מיפוי ושינוע לוגיסטי. החברה עושה )"כטב"מ"( ומערכי כטב"מ לצורך שירותי מודיעין, 

שימוש בטכנולוגיות אוטונומיה ייחודיות ומספקת שירותי אינטגרציה ושילוב טכנולוגיות, תפעול, 

הדרכה, תמיכה טכנית ואחזקת כטב"מים, זאת לצד שירותים במסגרתם מסופקת תמיכה בפעילות 

ים, הן כקבלן משנה בחסות יצרניות כטב"מים מבצעית ואימונים לכוחות מיוחדים ולחילות אוויר שונ

מובילות בתחומן בישראל ובעולם או כקבלן ראשי. החברה שמה לעצמה כיעד להיות החברה הגדולה 

והמשפיעה בעולם לפתרונות טכנולוגיים ושירותים בתחום כלי טיס בלתי מאוישים ומערכותיהן 

 התומכות.

של חברת נתיבי איילון לאיתור, בחינה ואספקת בתחום האזרחי זכתה לאחרונה אירודרום במכרז 

 פתרונות טכנולוגיים לשינוע מטענים באמצעות כטב"מים.

אירודרום, הוקמה על ידי קבוצת מומחים בתחום כלי טיס בלתי מאוישים, בעלי רקע בחיל האוויר 

ן בישראל הישראלי ובתעשיות הביטחוניות. בין לקוחות החברה, נמנים גופים ממשלתיים ובטחוניים ה

 והן במדינות רבות בעולם.

 


