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  ,תבעלי המניו , שותפיי

של קבוצת   השנתי  אני מתכבד להביא לעיונכם את הדוח

,  , על פרקיו השוניםהשנתי  . הדוח2020לשנת    אירודרום 

ועל   הצצה נוספת ומפורטת לפועלנו בשנה החולפת  מספק

והמובילה ה הגדולה  לחברה  להפוך  בדרך  תקדמותנו 

 .בעולם בתחומנו

להיסחר אירודרום  החלה  תה השנה בה  יהי  2020שנת  

אביב,    תבבורס של  כאשר  תל  חוסנה  היום  ועד  מאז 

 בכל פרמטר אפשרי.   ,הקבוצה גדל בעשרות מונים

 .הגדילה, אפשרה לנו למצב את הקבוצה על כן השיגור לצמיחה רחבת היקף בשנים הבאות

הפעלה  תפישות  אימצו  כבר  מדינות  עשרות  מתמדת,  בצמיחה  מצוי  פועלים  אנו  בו  השוק 

בשנים הקרובות מרבית העולם יעבור לשימוש יכר כי  לכטב״מים, הן בשוק הצבאי והן באזרחי ונ

 מגוון רחב של תחומים.  ב בי בכלי טיס בלתי מאוישיםמאסי

עולמית  חלוצה  מהווה  והיא  כטב״מ  טכנולוגיות  בהתפתחות  ומרכזי  חשוב  תפקיד  לישראל 

ויתרון יחסי  משמעותית    " רוח גבית" זה, דבר המספק לנו כחברה    ם בתהליכים חשובים בתחו 

 ברמה הבינלאומית. 

חשים ברי מזל על היותנו חלק חשוב ומשמעותי במהפכה טכנולוגית   החברה  אני וצוות הנהלת

כלל עולמית בתחומנו, נרגשים מהעתיד לבוא ומאמינים כי הצורך בפתרונות אותם אנו מספקים 

 .ילך ויגדל בשיעורים משמעותיים בשנים הקרובות

על   להקל  מנת  לביצועי  הדו"ח  יקוראעל  ויזואלית  ערכנו תמצית  מידע   אירודרום,  המספקת 

   .לצד תקציר אירועים משמעותיים מהתקופהח מעודכן נכון למועד פרסום הדו״

באינטראקציה תכופה  בשקיפות ובהזדמנות זו גם אעדכנכם, כי היות ואנו רואים חשיבות גדולה  

רבעוני החל על בסיס  ל בדיווח  יתחלהקבוצת אירודרום  בכוונת  ורצופה עם המשקיעים שלנו,  

 .2021שנת  לשהרבעון הרביעי  תוצאות מ

שנה  יתה  יה  2020, אוכל לספר כי שנת  אירודרוםלסיכום ובנימה אישית, כמנהלה הכללי של  

שנה בה הוכחנו לעצמנו שיצרנו    הפתעות.במורכבת מחד ומאידך מעניינת, מאתגרת ומלאה  

ויצירתי ניתן להתמודד עם   חסונה אך גמישה לשינויים  שלדה ושבאמצעות ניהול נכון, גמיש 

 בכל ההיבטים.  אתגרים ואף לצלוח אותם תוך צמיחה 

אני סמוך  ,  בנו כקבוצה  שאתם נותניםבעלי המניות, על האמון    ,יישותפ   לכם להודות ברצוני

 תישא פרי גם בשנים הבאות.   השקעתכםובטוח שבידנו 

 
 שלכם,                                                                        

 
 
 רועי דגני    מנכ"ל  



 

 

 מבט על
 )באלפי ש"ח( 2020לשנת  שנתייםנתוני דוחות 

 
 

 

8,650

14,003

הכנסות

 62%  

2,746

6,073

רווח גולמי

  121%

% 

586

38,629

מזומנים ושווי מזומנים  

  6,500% 

2,814

14,332

סך המאזן

  409% 

17,664

39,462

ח"צבר הזמנות למועד הדו

12.2020              912.201  12.2020               912.201  

912.201           ח"ומועד הד  

228

2,615

רווח תפעולי מתואם  

  1,047% 

פ'ללא או              כולל אופ'  

לקוחות לקוחות                     

12.2020              912.201  

12.2020              912.201  

21,818 



  

 קבוצת אירודרום בע"מ

 חלק א
תיאור עסקי 

 התאגיד 

ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), 5החברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה 
 "). תקנות הדוחות(להלן: " 1970-התש"ל

ד(ב) לתקנות 5המפורטות בתקנה בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, אימצה החברה את ההקלות 
הדוחות לעניין צירוף הערכות שווי מהותיות מאד, צירוף דוחות כספיים של חברה כלולה, גילוי בדבר 
חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם, מתכונת דיווח חצי שנתית וכן לעניין דיווח בדבר אפקטיביות הבקרה 

 הפנימית, ומדווחת בהתאם להקלות האמורות.
ב לתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך 3מצה החברה את ההקלה המפורטת בתקנה עוד אי

, לעניין אישור הדוחות הכספיים של החברה בדירקטוריון החברה 2010-אישור הדוחות הכספיים), התש"ע
 בלבד.
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(להלן: "חוק יירות  1968-דוח זה כלל מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך, התשכ"ח
ערך"). מידע זה כולל תחזיות, הערכות ואומדים, אשר הים מידע בלתי וודאי לגבי העתיד, המבוסס על 

יא פועלת, לגבי העתיד בשוק בו ההחברה במועד הדוח, וכן הערכותיה של  בידי החברהמידע הקיים 
או עתידה לפעול וכווותיה החברה הערכות לגבי ההתפתחות הכלכלית והעסקית בשווקים בהם פועלת 

התוצאות בפועל שיבעו  -בהתבסס על ההערכות האמורות. ההתפתחויות בפועל, וכפועל יוצא מכך
על המידע  , עשויות להיות שוות באופן מהותי מתוצאות הפעילות המוערכות בהתבססהחברהמפעילות 

הקיים בידי החברה במועד הכת הדוח. המידע צופה פי עתיד האמור איו מהווה עובדה מוכחת והצגתו 
, בין השאר בהתבסס על יתוח מידע כללי, שהיה בפיה במועד החברההיה בהסתמך על החות שביצעה 

הם התחייבות לכוותו הכת דוח זה ובכלל זה פרסומים ציבוריים, מחקרים וסקרים, אשר לא יתה ב
או שלמותו של המידע הכלול בהם, וכוותו לא בחה על ידי החברה באופן עצמאי. אי התממשות המידע 
צופה פי העתיד האמור עשוי לבוע, בין היתר, מהתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצויים 

  הסיכון המפורטים בדוח זה להלן., או מהתממשות אחד או יותר מגורמי החברההמשפיעים על פעילות 

   

  הגדרות

  זה תהיה למוחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם להלן, אלא אם כן כתב אחרת במפורש: בדוח

  .1999-חוק החברות, התש"ט  -  "חוק החברות"

  הבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ.  -  "בורסה"

  .1968-חוק יירות ערך, תשכ"ח  -  "חוק יירות ערך"

  .פקודת מס הכסה [וסח חדש]  -  "הפקודה"

  כלי טיס בלתי מאויש.  -  "כטב"מ"

  מטוס ללא טייס.  -  "מל"ט"

רשות התעופה האזרחית. רשות מקצועית במשרד התחבורה   -  "רת"א"

האחראית על עייי התעופה האזרחית לפי הוראות חוק רשות התעופה 

  .2005-האזרחית, תשס"ה

  .ירודרום בע"מ. חברה פרטית בבעלות מלאה של החברהא  -  אירודרום""

אירודרום יהול מערכות בע"מ. חברה פרטית בבעלות מלאה של   -  "אירודרום יהול מערכות"

  החברה.
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 תיאור עסקי החברה והתפתחותה הכלליתחלק ראשון: 

 עסקיההכללית של ות חתפתההחברה וה פעילות .1

 כללי 

רקע המיזוג עם  ועל 2020אפריל  בחודש. 1992במאי  28בישראל ביום  התאגדההחברה  

  .שיתה החברה את שמה לשמה הוכחי, קבוצת אירודרום בע"מאירודרום בע"מ, 

אירודרום ובעלי לבין החברה בין  עסקת המיזוגהשלמת ולאחר  ,2020החל מחודש מאי  

(להלן:  הכ לפקוד103מיזוג בדרך של החלפת מיות בהתאם להוראות סעיף (מיותיה 

 , באמצעות אירודרום,החברה עוסקת ,להלן) 1.1.4, כמפורט בסעיף ")המיזוגת עסק"

המפעילות כלי טיס בלתי מאוישים הקמה, פיתוח ותפעול שוטף של טייסות ב

 .שירותי מודיעין, ביטחון, מיפוי ושיוע לוגיסטיומערכי כטב"מ לצורך  ")"מכטב("

 איטגרציה ומספקת שירותי ייחודיות העושה שימוש בטכולוגיות אוטוומיהחברה 

לצד  , זאתמיםכטב"ת ואחזקתמיכה טכית , הדרכהתפעול,  ,טכולוגיות ושילוב

תמיכה בפעילות מבצעית ואימוים לכוחות מיוחדים במסגרתם מסופקת שירותים 

כקבלן משה בחסות יצריות כטב"מים מובילות בתחומן  הן ,אוויר שויםלחילות ו

כלי מים הן יצריות יובהר, כי על לקוחות החברה  בעולם או כקבלן ראשי.בישראל ו

  והן לקוחות קצה. הטיס 

של החברה מתמקד במערכות כטב"מ  עיקריכון למועד זה, תחום התמחותה ה

, אך עם זאת החברה, בהתאם למשימות מודיעין, תצפיות וכד'המיועדות לשוק הצבאי 

אשר  שוק האזרחי,באת פעילותה ופועלת להמשיך ולהרחיב לאסטרטגיה שלה, הרחיבה 

 . שלההחשובים כאחד ממועי הצמיחה  מזוהה על ידי החברה

 תאורגי צמיחהל המשיכה החברה לפעול למימוש האסטרטגיה שלה בתקופת הדיווח

את החברה במסגרת זו הרחיבה  באמצעות רכישות ומיזוגים.ן היתר, , ביוגידול

באופן  וכן העמיקה והרחיבה פעילותה אל מול לקוחות חדשים ולקוחות קיימים

ה, מודיעין טכולוגיות אוטוומימשמעותי את פעילותה הטכולוגית הכוללת שילוב 

  מיוחדים.מתקדמות עבור לקוחות בעלי צרכים מבצעיים  וסייבר

 2021חודש פברואר ב שלמת עסקאות רכישה מהותיותה 

הסכם (מהותיות מספר עסקאות רכישה השלימה החברה  2021בפברואר  28ביום 

, ")SGC(להלן: " אס.ג'י.סי העברת ידע בע"מ לרכישת מלוא הוה המופק והפרע של

 ")NPO(להלן: " הסכם לרכישת כלל פעילותה הביטחוית של אן.פי.או מערכות בע"מ

מהוה המופק והפרע של  51%; הסכם במסגרתו יתה לחברה אופציה לרכוש -ו

NPO( סות החברה, להרחיב את מעגלאשר צפויות להגדיל באופן משמעותי את הכ ,

לקוחותיה ולאפשר לה להציע ללקוחותיה, הקיימים והעתידיים, שירותים ופתרוות 

 כי אל מול הצרכים המתעצמיםולתמוך את יכולות החברה בצד ההדסי והט וספים

  להלן. 4.23ראו סעיף  לפרטים וספים. של לקוחותיה
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אפליי טכולוגיות מובייל  עם 2020 מאפריל) בדרך של החלפת מיות( המיזוג עסקת 

 מתקדמות

בהסכם מיזוג בדרך של החלפת  , התקשרה החברה עם אירודרום2020ביואר  2ביום 

ביואר  16. ביום ")עסקת המיזוג(להלן: " הלפקוד כ103מיות בהתאם להוראות סעיף 

לחוק החברות במסגרתה  350פתה החברה לבית המשפט בהתאם לסעיף  ,2020

עסקת המיזוג (להלן: התבקש בית המשפט להורות על כיוס אסיפה כללית לאישור 

בעלי המיות של אישור האסיפה הכללית של , התקבל 2020במרץ  31יום ב. ")ההסדר"

 .בית המשפט להסדרהתקבל אישור , 2020באפריל  16יום לעסקת המיזוג. ברה החב

לאחר העסקה הושלמה , 2020באפריל  22כתוצאה מכך, הושלמה עסקת המיזוג ביום 

. ")מועד השלמת עסקת המיזוג(להלן: " הל התאים המתלים להשלמתלכ תהתקיימו

 מיות חדשות של החברהלבעלי מיות אירודרום החברה הקצתה במועד ההשלמה, 

מהון המיות המופק והפרע של החברה  69%אשר היוו לאחר הקצאתן  ללא ע.. כ"א

(בדילול מלא). בתמורה לכך, בעלי מיות אירודרום העבירו לחברה את מיותיהם 

מלוא הוה המופק מחזיקה החברה בשבעקבות השלמת עסקת המיזוג באירודרום, כך 

  בדילול מלא).של אירודרום (והפרע 

בהתאם  ואירודרוםהחברה רשויות המס על ידי מרוליג התקבל , 2020במרץ  29ביום 

לרבות ליחס  ואירודרוםהחברה בין  החלפת מיותליחס , הכ לפקוד103להוראות סעיף 

החלפת האופציות של בעלי אופציות אירודרום והטיפול במיות אירודרום שבבעלות 

עסקת המיזוג בעו ממימוש אופציות טרם מועד השלמת בעלי מיות אירודרום אשר 

  ").הרוליג(להלן: "

דוח הזימון מיום (להלן: " 2020במרץ  29לפרטים וספים, ראו דוח זימון אסיפה מיום 

, דוח בדבר 2020במרץ  31דוח בדבר תוצאות האסיפה הכללית מיום  "),2020במרץ  29

, דוח בדבר החלטת בית המשפט 2020ביואר  16הבקשה שהוגשה לבית המשפט מיום 

(אסמכתאות  2020באפריל  22ודוח בדבר השלמת העסקה מיום  2020באפריל  16מיום 

-2020 -ו 2020-01-038439, 2020-01-006190 ,2020-01-034368 ,2020-01-030948מס': 

  , אשר כללים בדוח זה על דרך ההפיה.בהתאמה) ,01-040491

 החברה טרם השלמת עסקת המיזוגעל ידי  ווחזקשהתאגידים עדכון בוגע ל 

 1.1.4להסדר (כאמור בסעיף , פתה החברה לבקשה ת עסקת המיזוגכתאי להשלמ

החברה בעל תפקיד למימוש החזקות  המשפט. בהמשך לבקשת החברה, מיה בית לעיל)

אשר השותף (טוטליק שותפות מוגבלת ) 1( :באותה עתעל ידה שהוחזקו בתאגידים 

"), חברה בבעלות מלאה של סדקבה הוא סדק אוליין מרקטיג בע"מ (להלן: "הכללי 

", קיבו", "טוטליק"(להלן:  Kibo Mobile- Tech Ltdחברת ) 2( -ו ;)החברה

מיה ו הסדראת האישר בית המשפט , 2020באפריל  13ביום  ").התאגידים המוחזקים"

כתב ההוראות לבהתאם  .תאגידים המוחזקיםב חברהמימוש החזקות הבעל תפקיד ל

, תמורת מימוש החזקות החברה בתאגידים המוחזקים לאישור ההסדר שצורף לבקשה

  המיזוג.עסקת  תהשלמ ערבבחברה  המיותיתקבלו על ידי בעל התפקיד ויועברו לבעלי 
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התקבלה  1לאחר יסיוות של בעל התפקיד למימוש ההחזקות בתאגידים המוחזקים,

לרכישת פעילות בעלות אשתו של מכ"ל אפליי לשעבר) (ב הצעה אחת מחברה פרטית

) וזאת ביחס Affiliate Marketingספציפית בטוטליק שעייה פעילות שיווק שותפים (

ש"ח  5,000האוליין וזאת בתמורה לסך של ללקוח מסוים של טוטליק בתחום משחקי 

  בתוספת מע"מ כדין.

ה בעל תפקיד (אשר מוה בהמשך יובהר כי להחזקות החברה בתאגידים המוחזקים מו

גם כמפרק לתאגידים אלה) וכי החל ממועד המיזוג, פעילות התאגידים איה חלק 

  .מפעילות החברה

משלא התקבלו הצעות וספות לרכישת כלל פעילות טוטליק, חלקה, או לרכישת 

את מכירת פעילות , אישר בית המשפט 2020באוקטובר  29 ביוםהחזקות החברה בה, 

כמו  ולסדק. והסמיך את בעל התפקיד להגיש בקשת פירוק לטוטליק כאמוריק טוטל

 10מכירת החזקות החברה בקיבו בתמורה לסך של כן, אישר ביהמ"ש באותו מועד, 

  Is-As.2בתאי  לרוכש, צד שלישי, אלפי ש"ח

שימשו את בעל התפקיד  ובגין מכירת קיבוהתמורה בגין פעילות טוטליק  כי ,יודגש

  בקשר עם הליך המכירה ולשם התחייבויות עבר של טוטליק.הוצאות  תשלוםל

, פה בעל התפקיד לבית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה לצו 2020בובמבר  23ביום 

חוק חדלות בהתאם ללתאגידים המוחזקים בהליך של פירוק מרצון לפתיחת הליכים 

 16ביום ק וסדק וחיסולן. וליתן צו לפירוק טוטלי 2018-פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח

, החליט בית המשפט למות את בעל התפקיד לאמן ליישום הליכי 2021בפברואר 

חדלות הפירעון. בהתאם להחלטת ביהמ"ש, האמן יפעל בהקדם למימוש כסי קופת 

. בית המשפט קבע כי דיון השייה באופן שישיא את ערכם, וכן לחלוקתם לושים

  .2022בספטמבר  12ם בחיסול החברה יתקיים ביו

  

   

                                                 
בייהם פרסום מודעות בעיתוים. יצוין, כי עד לתום התקופה להצעת הצעות התקבלו אצל בעל התפקיד מספר פיות לקבלת  1

מידע על טוטליק, אך אלו לא התגבשו לכדי הצעה כלשהי. אף לאחר תום התקופה להצעת הצעות עשה מאמץ וסף מצד בעל 

  מוש ההחזקות אך זאת ללא הצלחה.התפקיד למי

בעל התפקיד פרסם מודעות בעיתוים במסגרתן הזמין את הציבור להציע הצעות לרכישת ההחזקות בקיבו ולא התקבלה אף  2
  הצעה לרכישת ההחזקות בקיבו.
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 מבה החזקות של החברהתרשים  

 ההחזקות בחברה הוא כדלקמן: מבה

  

  הערות:

 .החברהאת פעילות  המרכזתבבעלות מלאה של החברה שהתאגדה בישראל  פרטית חברת )1(

פרטית בבעלות מלאה של החברה שהתאגדה בישראל המחזיקה בפעילות  חברת )2(

 .NPOהביטחוית של 

, הדסיים שירותים, ידע בהעברת העוסקת החברה של מלאה בבעלות פרטית חברה )3(

 .מועשרת מציאות אמצעי ופיתוח טכיים ושירותים תמיכה, הדרכה

 פעילות החברה תחום 

 31למועד הדוח, לחברה תחום פעילות אחד המדווח כמגזר עסקי בדוחותיה הכספיים ליום 

בהקמה, פיתוח ותפעול שוטף של טייסות המפעילות כלי טיס החברה עוסקת . 2020בדצמבר 

") ומערכי כטב"מ לצורך שירותי מודיעין, ביטחון, מיפוי ושיוע כטב"מבלתי מאוישים ("

 וש בטכולוגיות אוטוומיה ייחודיות. ומספקת שירותי איטגרציההחברה עושה שימ .לוגיסטי

לצד שירותים  , זאתתפעול, הדרכה, תמיכה טכית ואחזקת כטב"מים, טכולוגיות ושילוב

 .במסגרתם מסופקת תמיכה בפעילות מבצעית ואימוים לכוחות מיוחדים ולחילות אוויר שוים

 ם שוים כדלקמן: במסגרת פעילותה, החברה פעילה במספר מודלי

 (COCO) Operated-orContractor Owned Contract - ה  במסגרתזו החברה הי

, הבעלים של כלי הטיס וכלל הטכולוגיות הלוות לו, לרבות אמצעים אלקטרואופטיים

ותומכת צרכים ממשלתיים ואמצעים מודיעייים מתקדמים  תחות השליטה והבקרה

  טף.וצבאיים במסגרת חוזי תפעול שו

  (GOCO) Government Owned Contractor Operated -   תפעול, הדרכה ואחזקת

כטב"מ בבעלות ממשלתית המבוצעת על ידי החברה הן כקבלן משה בחסות יצריות 

 הכטב"מים המובילות בישראל ובעולם או כקבלן ראשי. 

 החברה מתפעלת מערכות כטב"מ בבעלות ממשלתית - "מכטב אחזקת .1.3.2.1

שוטפת של כלי טיס בלתי ובתחזוקה מיוחדת ומספקת את מלוא התמיכה 

ב' והקמת תשתיות אחזקה בדרג -אחזקה א' ו יתחזוקה בדרג מאוישים

. החברה מעסיקה מומחי תוכן ואשים טכיים לתכון האחזקה ד'אחזקה 

 מ"קבוצת אירודרום בע

אירודרום יהול מערכות  )1(מ "אירודרום בע
 )2(מ "בע

סי העברת ידע  .י'ג.אס
 )3(מ "בע

100% 100% 100% 
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וביצועה בפועל. במסגרת שירותים אלו מספקת החברה ללקוח זמיות 

של כלי הטיס ומערכותיהם הלוות לביצוע המשימות מבצעית מקסימלית 

 .הדרשות

החברה מספקת שירותי הדרכה ותשתיות הדרכה ייחודיות  - "מכטב תהדרכ .1.3.2.2

לקוחות ממשלתיים בתחומי ומתקדמות להטמעת מערכות כטב"מ אצל 

הביטחון וביטחון הפים כאשר כלל הציוד בבעלות ממשלתית ומתופעל על ידי 

חברה פועלת כקבלן משה בחסות יצריות הכטב"מים הבמודל זה . החברה

ללקוחות הקצה (חיילות  תמיכההפתרוות וההגדולות ומספקת את 

זרים). כמו כן, החברה מתמחה בהקמת מרכזי הדרכה מתקדמת  יבשה/אוויר

  ומספקת שירותים אלו, בין היתר, לחיל האוויר הישראלי. 

קטגוריות הקבעות על פי משקל כלי  3 -מחולק להמבוצע על ידי החברה, שירות זה 

) כטב"מים אסטרטגיים. 3( -) כטב"מים טקטיים; ו2) מיי כטב"מ; (1הטיס, כדלקמן: (

יצוין, כי בכל אחת מהקטגוריות ה"ל מחזיקה החברה מומחי תוכן ותשתיות ידע 

  רחבות.

מספקת ללקוחותיה המבצעיים והשוים  החברה – טכולוגיות ושילוב איטגרציה 

 ואמצעים רכיביםמערכות,  שלקצה ביחס לסוגים שוים -אל-שירותי איטגרציה מקצה

 מסוגו ויחיד מתקדם טכולוגי מרכזהקימה החברה  ,כך בתוךמיוחדים.  טכולוגים

התקיה והסיווגים המתאימים  בעלתטכולוגיות ייחודיות  שילובהכולל מעבדה ל

 .מיוחדים לקוחות של מבצעיים לצרכים

 ההולכים והצרכים החברה לקוחות של דרישה לאור בוצעההטכולוגי  המרכז הקמת

 לצד, טכולוגיה מבוססי ופתרוות שירותים להם מספקת החברה אשר, שלהם וגדלים

 אף, אסטרטגיים לקוחות שחלקם, החברה לקוחות כי, יצוין. וספים ופתרוות שירותים

  .שלהם הייחודיים והדרישות בצרכים שיעמוד מת על המרכז באפיון חלק לקחו

מתקדמים מל"טים רב של  מספרהחברה לידיה קיבלה כך יצוין, כי לאחרוה  בתוך

במסגרת חוזים  , וזאת בין היתר לאור דרישות של לקוחותואמצעי מודיעין מיוחדים

האמצעים, המערכות והציוד יובהר כי . קיימים או עתידיים בהם החברה עתידה לפעול

הבלעדית. בבעלותה  םאותו רכשה החברה הי  

"טים שהתקבלו מיועדים לשימושים ביטחויים שוים, והחברה עתידה לספק המל

באמצעותם שירותים שוים ללקוחותיה, הן לצורך פעילויות מבצעיות והן לצורך 

  פעילויות אימוים. 

 מערכות"טים המל על להרכיב תסיים שזו חרלא החברה ידי על ייתו כאמור שירותים

אותם תידרש החברה  םלשירותים הספציפיי הרלווטיים, שוים טכולוגים ואמצעים

 במרכזלבצע עבור כל לקוח ולקוח, כאשר האיטגרציה תעשה על ידי מהדסי החברה 

  כאמור. הקימה אותו טכולוגיה

"טים המל באמצעות יהללקוחות החברה שתספק מהשירותים חלק כי, יצוין כן

 שיכול וספים שירותים לצד זאת, עימם קיימים הסכמים במסגרת יבוצעו שהתקבלו
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 עם להתקשר פועלת היא בהם וספים הסכמים במסגרת ללקוחותיה החברה ותספק

  .וחדשים קיימים, לקוחות

  הדוח תאריך לאחר רכישה עסקאות השלמת בעקבות, חדש טכולוגי ומוצר וספים שירותים

העוסקת  חברה, שהיה SGCלרכישת  העסקאת ההשלימה החברה לאחר תאריך הדוח 

בהעברת ידע, שירותים הדסיים, הדרכה, תמיכה ושירותים טכיים ופיתוח אמצעי מציאות 

) על ידי שימוש בטכולוגיות מציאות רבודה למטרות הדרכה עם התמחות AR/VRמועשרת (

  ; תחום הביטחוימערכות בב

חברה , NPOבתחום הביטחוי של פעילות הרכישת עסקה להחברה השלימה  ,ובוסף כןכמו 

בתחום שיפור ביצועים   ”Next Plus”בשםתוכה מוצר טכולוגי ייחודי שהיו שבבעלותה 

מאוישים בלתי בייצור ואחזקה של מערכות צבאיות ואזרחיות מורכבות, ובין היתר של כלי טיס 

 להלן. 4.23לפרטים ראו סעיף  ומערכותיהם.

 השקעות בהון החברה ועסקאות במיותיה 

למיטב ידיעת החברה, לא בוצעו השקעות בהון החברה בשתיים האחרוות וכן לא בוצעה כל 

 2020בדצמבר  31עסקה מהותית אחרת על ידי בעל עיין במיות החברה בשתיים שקדמו ליום 

   למעט כמפורט להלן:

  הפעולה  תאריך
כמות 
  השיוי

הפייה לדוח 
  מיידי

שער 
 העסקה
  למיה

פיה ה
  הערותל

17.2.2020  
הקצאת פרטית של מיות רגילות של 

  טוטליק וסדק.החברה ללא ע.. למכ"ל 
401,931  

מיום  מיידי  וחד
 2020 פברוארב 17

(אסמכתא מס': 
2020-01-014188(  

  ללא תמורה
ראו 
 1הערה 
  להלן.

22.4.2020  

 של מיות רגילות ללא ע..הקצאת פרטית 
ות לא רשומ ותשל החברה ושל אופצי

כל למימוש היתות של החברה  למסחר
של אחת ללא ע..  הרגיל הלמיאחת 

  .החברה במסגרת עסקת המיזוג

41,295,206  

דוח מיידי  מיום 
 2020באפריל  22

(אסמכתא מס': 
2020-01-040566(  

  ש"ח 1.246
ראו 
 2הערה 
  להלן.

22.4.2020  

ות לא רשומ ותהקצאה פרטית של אופצי
כל למימוש היתות של החברה  למסחר
של אחת ללא ע..  הרגיל הלמיאחת 

  .החברה במסגרת עסקת המיזוג

3,319,787 

 22דוח מיידי  מיום 
 2020באפריל 

(אסמכתא מס': 
2020-01-040566(  

  ללא תמורה
ראו 
 3הערה 
  להלן.

5.7.2020  
ע.. של החברה רגילות ללא מכירת מיות 

עקב  בעל השליטה בחברה לצד שלישימ
  מימוש אופציה.

  ש"ח 0.2056  2020-01-070980  750,000
ראו 
 4הערה 
  להלן.

10.8.2020  

ות לא רשומ ותהקצאה פרטית של אופצי
כל למימוש היתות של החברה  למסחר
של אחת ללא ע..  הרגיל הלמיאחת 

  לשי דירקטורים בחברה.החברה 

  ללא תמורה  2020-01-086919  1,745,664
ראו 
 5הערה 
  להלן.

9.9.2020  

..יות רגילות ללא עהקצאת פרטית של מ 
ות לא רשומ ותשל החברה ושל אופצי

כל למימוש היתות של החברה  למסחר
של אחת ללא ע..  הרגיל הלמיאחת 

החברה למספר משקיעים שהים צדדים 
  .בחברהשי דירקטורים בהם שלישיים 

  

  ש"ח 1.3  2020-01-099645 6,640,000
ראו 
 6הערה 
  להלן.

18.1.2021  

 ..יות רגילות ללא עהקצאת פרטית של מ
ות לא רשומ ותשל החברה ושל אופצי

כל למימוש היתות של החברה  למסחר
של אחת ללא ע..  הרגיל הלמיאחת 

החברה לגופים מוסדיים, קרות 

  ש"ח 4.544  2021-01-007761 7,803,242
ראו 
 7הערה 
  להלן.
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דירקטורים שי בהם  ומשקיעים וספים
  .בחברה

18.2.2021  

 ..יות רגילות ללא עהקצאת פרטית של מ
ות לא רשומ ותושל אופצי של החברה 

כל למימוש היתות של החברה  למסחר
של אחת ללא ע..  הרגיל הלמיאחת 

  .החברה למור בית השקעות

  ש"ח 4.544 2021-01-019677  1,100,354
ראו 
 8הערה 
  להלן.

(*)  

של  ות למסחרלא רשומ ותהקצאת אופצי
 הלמיכל אחת למימוש היתות החברה 

של החברה לותן אחת ללא ע..  הרגיל
  .שירותים

  

200,000  

דיווח מיידי מיום 
 2020בדצמבר  1

(אסמכתא מס': 
2020-01-130815(  

  ללא תמורה
ראו 
 9הערה 
  להלן.

(*)  

של  ות למסחרלא רשומ ותהקצאת אופצי
 הלמיכל אחת למימוש היתות החברה 

של החברה לשי אחת ללא ע..  הרגיל
  .ותי שירותים

  

300,000  

דיווח מיידי מיום 
 2021ביואר  31

(אסמכתא מס': 
2021-01-013212  

  ללא תמורה
ראו 
 9הערה 
  להלן.

(**)  

רגילות ללא ע.. של מיות הקצאת 
במסגרת התקשרות בעסקת  החברה 

  .SGCרכישה של מיות 
  

1,128,450 
)***(  

דוח הקצאה 
 2פרטית מיום 

 2021במרץ 
(אסמכתא מס': 

025549-01-2021(  

 ש"ח 4.165
)(***  

ראו 
 הערה

10  
  להלן.

  טרם התקבל אישור הבורסה להקצאת המיות. (*)
  ההקצאה טרם הושלמה.(**) 

  .וקציהות ככל, המותית בתמורה הכלולות המיות כולל לא(***) 

 :הערות

 803,863 עד , אישר דירקטוריון החברה הצעה פרטית מהותית של2018באוקטובר  7 ביום )1(

 25 ביום. ובסדק טוטליקבשל החברה למר קובי דן, מכ"ל  ללא ע.. גילותרמיות 

 דן מר ולתאי בהתאם אשר העסקתו לסיום בהסכם ו הצדדיםהתקשר, 2019בספטמבר 

 .אג' לכל מיה 30של סך לבתמורה של החברה .. ע ללא רגילות מיות 401,931-ל זכאי

וההתקשרות בהסכם סיום העסקה, ראו דיווחים  לפרטים אודות דוח ההצעה הפרטית

-2018-01: ות מס'(אסמכתא 2018באוקטובר  15כפי שתוקן ביום  2018באוקטובר  8מיום 

 11ומיום  2019בספטמבר  26בהתאמה) ודיווחים מיום  ,2018-01-092761 -ו 089248

  בהתאמה). ,2020-01-012793 -ו 2019-01-083955: מס' (אסמכתא 2020בפברואר 

 1.1.4(ראו סעיף  מועד השלמת עסקת המיזוגב , הקצתה החברהעסקת המיזוגכחלק מ )2(

 998,503 ;לבעלי מיות באירודרוםשל החברה מיות רגילות ללא ע..  40,296,703 ,לעיל)

אופציות לא רשומות למסחר של החברה היתות למימוש כל אחת למיה רגילה אחת של 

ההקצאה ליצעים לפרטים אודות תאי  כתבי אופציה באירודרום.מחזיקי החברה ל

 לעיל).  1.1.4(כהגדרתו בסעיף  2020במרץ  29דוח הזימון מיום עסקת המיזוג ראו ב

, )2020-01-039672(מס' אסמכתא:  2020באפריל  20ביום לאמור לעיל, יצוין כי בהמשך 

והקצאת המיות של החברה בהקצאה הפרטית במסגרת  טרם השלמת עסקת המיזוג

פקיעת ) שיוי בהון המיות של אירודרום בעקבות 1כדלקמן: (עדכה החברה , העסקה

ליצעים  יות של החברה שתוקצהכמות המבוכתוצאה מכך התאמה  אופציות באירודרום

 מיות של אירודרום על ידי דירקטור לשעבר באירודרום) רכישת 2; (בעסקת המיזוג

ר.ד מריון קבוצה בע"מ, חברה בבעלות -, מ")הדירקטור לשעבר(להלן: " (החברה הפרטית)

 , זאת")מריון(להלן: ", דירקטור ומכ"ל החברה ובעל השליטה בה מלאה של מר רועי דגי

(לפרטי הסכם האופציה ראו  ")הסכם האופציהבהמשך להסכם אופציה בייהם (להלן: "

 ) עסקאות למכירת מיות אירודרום על ידי מריון לצדדים שלישיים.3; ()) להלן4ס"ק (
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מסגרת הסכם שירותי היהול של החברה עם מריון, כפי שאושר באסיפה הכללית של ב )3(

 16, ואישור בית המשפט להסדר מיום 2020רץ במ 29החברה על פי דוח הזימון מיום 

דירקטור  ,, למר רועי דגיהקצתה החברה במועד השלמת עסקת המיזוג, 2020באפריל 

אופציות לא  3,319,787 (באמצעות חברה בבעלותו) ומכ"ל החברה ובעל השליטה בה

 היתות למימוש כל אחת למיה רגילה אחת ללא ע.. שלשל החברה רשומות למסחר 

 .")האופציות שהוקצו למר דגי(להלן: " מיות של החברה 3,319,787-החברה ובסך הכל ל

 בפרק ד' לדוח זה. 21לפרטים ראו תקה 

לדירקטור  היתלפיו  בהסכםהדירקטור לשעבר ו מריון התקשרו ,2019באפריל  26ביום  )4(

במחיר זהה למחיר בו רכשה מיות של אירודרום  150 האופציה לרכוש ממריון עד לשעבר

 מיהלש"ח  7,333סך של מריון באותו מועד מיות מבעל מיות קודם באירודרום, קרי 

"). יובהר, כי מריון התקשרה בד בבד עם בעל מיות קודם באירודרום האופציה(להלן: "

במסגרתו יתה למריון האפשרות לרכוש את כל אחזקותיו באירודרום (לפרטים ראו סעיף 

. )2020במרץ  29זימון מיום הלמתאר פעילות אירודרום שצורף כספח ד' לדוח  1.4.2.2

בעקבות השלמת עסקת המיזוג הותאמה . 2020במרץ  31קבע עד ליום תוקף האופציה 

של החברה במחיר של ללא ע.. מיות רגילות  2,500,000באופציה לעד כמות המיות 

חתמה תוספת להסכם האופציה במסגרתה  ,2020ביולי  1ביום למיה.  ש"ח 0.2056

ביולי  5. ביום 2021ביואר  1עד ליום  המועד פקיעת האופציהסכימו הצדדים להאריך את 

מיות רגילות ללא ע.. של  750,000 במסגרת האופציההדירקטור לשעבר רכש , 2020

חתמה תוספת שיה להסכם האופציה במסגרתה הסכימו , 2021ביואר  7. ביום החברה

לפרטים וספים, ראו  .2021באפריל  1עד ליום  הפקיעת האופציהצדדים להאריך את מועד 

 2020במרץ  29זימון מיום הלמתאר פעילות אירודרום שצורף כספח ד' לדוח  1.4.2.3סעיף 

-ו 2020ביולי  5 ,2021ביואר  7, 2021ביואר  20מימים של החברה  יםמיידיוכן דיווחים 

-2020-01 ,2021-01-003619, 2021-01-008740 (מס' אסמכתאות: 2020באוקטובר  12

  .בהתאמה) ,2020-01-070341, 070998

הקצאה פרטית מהותית של , אישרה האסיפה הכללית של החברה 2020באוגוסט  6ביום  )5(

אחת ללא  הרגיל הלמיכל אחת למימוש היתות של החברה  ות למסחרלא רשומ ותאופצי

 ..דירקטור בחברה, מר אריאל למר ציון ספיר ובחברה, ליו"ר הדירקטוריון של החברה ע

של אופציות לא רשומות למסחר  712,935למר ספיר הוקצו בן דיין. במסגרת ההקצאה, 

-היתות למימוש כל אחת למיה רגילה אחת ללא ע.. של החברה ובסך הכל להחברה 

של אופציות לא רשומות למסחר  1,032,729מר בן דיין לו מיות של החברה 712,935

-היתות למימוש כל אחת למיה רגילה אחת ללא ע.. של החברה ובסך הכל להחברה 

לפרטים וספים  .בפרק ד' לדוח זה 21. לפרטים ראו תקה מיות של החברה 1,032,729

-2020-01(מס' אסמכתא:  2020ביולי  1ם מיושל החברה ראו דוח זימון אסיפה כללית 

070329.( 

של החברה  ות למסחרלא רשומ ותאופצימיות והקצתה החברה , 2020בספטמבר  9ביום  )6(

למספר משקיעים שהים  ,של החברהאחת ללא ע..  הרגיל הלמיכל אחת למימוש היתות 

הדירקטוריון, מר ציון יו"ר  ,חברהבשי דירקטורים בהם צדדים שלישיים לא קשורים 

מיות רגילות ללא  6,640,000החברה הקצתה סך הכל . ספיר והדירקטור מר אריאל בן דיין
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 ..ות למימוש כל  4,980,000-ושל החברה עיתאופציות לא רשומות למסחר של החברה ה

. מיות של החברה 4,980,000-אחת למיה רגילה אחת ללא ע.. של החברה ובסך הכל ל

לה לכל משקיע במסגרת ההצעה הפרטית כללה ארבע מיות רגילות ללא ע.. של החבי

כל ש"ח למיה, ושלוש אופציות, לא רשומות למסחר, ללא תמורה.  1.3החברה במחיר של 

חודשים החל ממועד הקצאת כתבי האופציה  24כתב אופציות יהיה יתן למימוש למשך 

(בכפוף  בגין כל כתב אופציה ש"ח 1.5מזומן בסך של בכגד תשלום מחיר מימוש 

אופציות  22,500 -מיות ו 30,000במסגרת ההקצאה הוקצו למר ציון ספיר  .להתאמות)

אופציות. לפרטים ראו דוח הקצאה פרטית  127,500 -מיות ו 170,000ולמר אריאל בן דיין 

   ).2020-01-098811(אסמכתא מס':  2020בספטמבר  7מיום 

של החברה  ות למסחרלא רשומ ותאופצימיות והקצתה החברה , 2021 יוארב 18ביום  )7(

לגופים מוסדיים, קרות  ,של החברהאחת ללא ע..  הרגיל הלמיכל אחת למימוש היתות 

מר ציון ספיר , יו"ר הדירקטוריון ,חברהבשי דירקטורים , בהם ומשקיעים וספים

מיות רגילות ללא ע..  7,803,242החברה הקצתה סך הכל דירקטור מר אריאל בן דיין. הו

היתות למימוש כל אחת של החברה אופציות לא רשומות למסחר  3,901,621-ושל החברה 

החבילה מיות של החברה.  3,901,621-למיה רגילה אחת ללא ע.. של החברה ובסך הכל ל

במחיר לכל משקיע במסגרת ההצעה הפרטית כללה שתי מיות רגילות ללא ע.. של החברה 

כל כתב אופציות יהיה יתן ש"ח למיה, וכתב אופציה לא סחיר, ללא תמורה.  4.544של 

חודשים החל ממועד הקצאת כתבי האופציה כגד תשלום מחיר מימוש  12למימוש למשך 

ההקצאה  במסגרת .(בכפוף להתאמות) בגין כל כתב אופציה ש"ח 6.5מזומן בסך של ב

מיות  44,014מר אריאל בן דיין ול אופציות - 11,004יות ומ 22,008מר ציון ספיר הוקצו ל

(אסמכתא מס':  2021 יוארב 17דוח הקצאה פרטית מיום לפרטים ראו  אופציות. 22,007-ו

2021-01-006781(. 

של החברה  ות למסחרלא רשומ ותאופצימיות והקצתה החברה , 2021 פברוארב 18ביום  )8(

גוף המוסדי מור בית ל ,של החברהאחת ללא ע..  הרגיל הלמיכל אחת למימוש היתות 

 550,177-ושל החברה מיות רגילות ללא ע..  1,100,354החברה הקצתה סך הכל . השקעות

היתות למימוש כל אחת למיה רגילה אחת ללא של החברה אופציות לא רשומות למסחר 

במסגרת ההצעה יצע החבילה למיות של החברה.  550,177-ע.. של החברה ובסך הכל ל

ש"ח למיה, וכתב  4.544הפרטית כללה שתי מיות רגילות ללא ע.. של החברה במחיר של 

חודשים החל  12כל כתב אופציות יהיה יתן למימוש למשך אופציה לא סחיר, ללא תמורה. 

בגין  ש"ח 6.5מזומן בסך של בממועד הקצאת כתבי האופציה כגד תשלום מחיר מימוש 

 פברוארב 11דוח הקצאה פרטית מיום לפרטים ראו  .(בכפוף להתאמות) פציהכל כתב או

 .)2021-01-017157(אסמכתא מס':  2021

היתות של החברה  ות למסחרלא רשומ ותאופציהקצתה החברה , 2021ביואר  28 ביום )9(

לשלושה ותי שירותים כדלקמן:  של החברהאחת ללא ע..  הרגיל הלמיכל אחת למימוש 

של החברה אופציות לא רשומות למסחר  200,000 לותן השירותים הראשון הוקצו )1(

 200,000-היתות למימוש כל אחת למיה רגילה אחת ללא ע.. של החברה ובסך הכל ל

מחיר המימוש של האופציות (על פי החלטת דירקטוריון החברה מיום . מיות של החברה

(בכפוף להתאמות). האופציות  כל כתב אופציהבגין ש"ח  2.2, היו )2020בובמבר  30
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החל למימוש יתת  הכל אופציחודשים ממועד ההעקה.  12תבשלה במה אחת בתום 

לותן השירותים השי ) 2שים ממועד ההעקה; ( 3ממועד ההבשלה ועד לתום תקופה בת 

למיה  היתות למימוש כל אחתשל החברה אופציות לא רשומות למסחר  200,000הוקצו 

. מחיר המימוש מיות של החברה 200,000-רגילה אחת ללא ע.. של החברה ובסך הכל ל

ש"ח  4.31), היו 2021ביואר  28של האופציות (על פי החלטת דירקטוריון החברה מיום 

חודשים  12(בכפוף להתאמות). האופציות תבשלה במה אחת בתום  בגין כל כתב אופציה

 18החל ממועד ההבשלה ועד לתום תקופה בת למימוש יתת  הציכל אופממועד ההעקה. 

חודשים. הבשלת כתבי האופציה מותית בכך שותן השירותים יעיק שירותים לחברה 

אופציות לא  100,000) לותן השירותים השלישי הוקצו 3חודשים לפחות; ( 12לתקופה של 

רגילה אחת ללא ע.. של היתות למימוש כל אחת למיה של החברה רשומות למסחר 

. מחיר המימוש של האופציות (על פי מיות של החברה 100,000-החברה ובסך הכל ל

 בגין כל כתב אופציהש"ח  5.38), היו 2021ביואר  28החלטת דירקטוריון החברה מיום 

(בכפוף להתאמות). האופציות תבשלה בשתי מות (חצי מכמות האופציות כעבור שה 

יתת  הכל אופציה וחצי מכמות האופציות כעבור שתיים ממועד ההעקה. ממועד ההעק

חודשים. הבשלת כתבי האופציה  30החל ממועד ההבשלה ועד לתום תקופה בת למימוש 

חודשים לפחות  12מותית בכך שותן השירותים יעיק שירותים לחברה לתקופה של 

(ביחס למועד ההבשלה השי).  חודשים 24(ביחס למועד ההבשלה הראשון) ולתקופה של 

 ות(אסמכתא 2021ביואר  31-ו 2020בדצמבר  1מימים הקצאה פרטית  ותדוחלפרטים ראו 

  .), בהתאמה2021-01-013212-ו 2020-01-130815מס': 

הוה המופק ) 100%, התקשרה החברה בהסכם לרכישת מלוא (2020בדצמבר  31ביום  ) 10(

). בתמורה, שילמה החברה לבעלי "SGC"והפרע של אס.ג'י.סי העברת ידע בע"מ (להלן: 

מיות רגילות של  1,128,450מיליון ש"ח וכן הקצתה  9.3-כסך של  SGCהמיות של 

  להלן. 4.23.1לפרטים וספים ראו סעיף  החברה.

 חלוקת דיבידדים 

לחברה ד תאריך דוח זה, לא חילקה החברה דיבידד. , ועד למוע2019ביואר  1בתקופה שמיום 

זה, לחברה אין  דוחכון למועד  דין.באין מגבלות על חלוקת דיבידד למעט המגבלות החלות 

זה דירקטוריון החברה לא אימץ מדייות חלוקת  דוחלמועד  כון רווחים היתים לחלוקה.

  דיבידד.

   



 

15 

 

  מידע אחרחלק שי: 

 הפעילות של התאגיד םמידע כספי לגבי תחו .2

לפרטים . 2020-ו 2019להלן יובאו תוים כספיים של החברה כמפורט בדוחותיה הכספיים לשים 

, ראו באור ת המיזוגעסק אודות הטיפול החשבואי בדוחותיה הכספיים של החברה לאחר השלמת

 . 2020בדצמבר  31ליום  לדוחות הכספיים 19

  
  בדצמבר 31החודשים שהסתיימו ביום  12-ל

  (באלפי ש"ח)

2020 2019 

 8,650  14,003  הכסות

 5,904 7,930  עלות ההכסות

  רווח גולמי
  

  גולמי רווח שיעור

6,073  
  

43% 

2,746  
  

32% 

 63 94 הוצאות מכירה ושיווק

  3,005  3,999   הוצאות ההלה וכלליות

  3,580  2,434  הוצאות תשלום מבוסס אופציות

  -  9,166  ברכישה במהופךרישום למסחר הוצאות 

  )3,902(  )9,620(  (חשבואי) רווח (הפסד) תפעולי

  *מתואםרווח תפעולי 
  

  תפעולי מתואם רווח שיעור

2,615  
  

19%  

228  
  
2%  

  69  87   הוצאות מימון

  )3,971(  )9,707(   רווח (הפסד) לפי מסים על הכסה

 94 )425( הטבת מס (מסים על הכסה)

 )3,877( )10,132(  רווח (הפסד) לתקופה

  253  2,103  רווח (הפסד) לתקופה מתואם*

 שאיןהוצאות פחת, הטיפול החשבואי בגין רישום למסחר ברכישה במהופך, בטרול (*) 

  .המיזוג עסקת במסגרת פעמיות חדהוצאות בטרול ו אופציותבגין תשלום מבוסס  תזרימיות

, הוצגו מחדש, 2019בדצמבר  31יצוין כי מספרי ההשוואה בדוחות הכספיים של החברה ליום 

בכדי לשקף בהם למפרע טיפול חשבואי של "רכישה במהופך" ובהתאם הם משקפים לפיכך 
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את הכסים, ההתחייבויות ותוצאות הפעילות של אירודרום כפי שאלו קיבלו ביטוי בדוחותיה 

  העסקה להכסת הפעילות.הכספיים, בטרם השלמת 

ליום  ראו הדוחות הכספיים ,תוצאותיה הכספיות של החברה למידע כספי וסף ולהסברים בדבר

   .בפרק ב' להלן דוח הדירקטוריון של החברהו 2020בדצמבר,  31

 צויים על פעילות התאגידיסביבה כלכלית והשפעת גורמים ח .3

סבורה כי  שהחברה ,קרו כלכליתאהסביבה המ פרטים עיקריים אודותלהלן למיטב ידיעת החברה, 

  .של החברהאו על ההתפתחויות בתחומי הפעילות להיות להם השפעה על תוצאותיה העסקיות  עשויה

 כלכלית המאקרו הסביבה 

רשמה צמיחה  2019לאורך שת פעילותה של החברה קשורה במצב הכלכלה בארץ ובעולם. 

וזאת בהמשך , 3.3%כלכלית במשק הישראלי, שבאה לידי ביטוי בצמיחה בתמ"ג בשיעור של 

  3.לצמיחה דומה בשים שלפי כן

תה צפויה להימשך, אולם לאור המשבר על ימגמת הצמיחה כאמור לעיל הי 2020במהלך שת 

את השווקים והתעשיות בעולם וחלו מזעזע המשבר חריף  COVID-19 -רקע התפרצות גיף ה

  .2020שיויים מהותיים בתחזית לשת 

התוצר צפוי להתכווץ  2020,4על פי תחזית של חטיבת המחקר של בק ישראל לחודש אוקטובר 

. על פי התחזיות, 6.5%-התוצר צפוי לצמוח ב 2021, כאשר בשת 2020בשת  5%בשיעור של 

מוערך  2021בעוד שה. הפסד התוצר לשת  0-0.1%ום של הריבית המויטרית צפויה לעמוד בתח

מיליארד דולר. התאוששות בסחר העולמי צפויה להיות איטית ביחס להתאוששות  5,700-בכ

והתוצר והסחר העולמי צפויים להתכווץ בשה הקרובה. הירידות בביקוש,  2008לאחר משבר 

  5פקה הם אתגר.העלייה בחיסכון, הריבית האפסית והסיכוים לשרשרות אס

משקפת התכווצות חריגה של המשק וגרמה בעיקר  2020בשת  המקומי הגולמי בתוצר הירידה

תוצר הגולמי ב הירידה שיעור ממשבר הקורוה וקיטת הצעדים של הממשלה לבלימת הגיף.

  .2019בתוצר בשת  3.5%עלייה של  לעומת, -2.4%על  2020עמד בשת 

המהווה עלייה מתוה בהשוואה לשת  -0.3%בשיעור של  2019ת מדד המחירים לצרכן עלה בש

 2021ובשת  0.7% -ירד מדד המחירים לצרכן ב 2020בשת . 0.8%בה רשמה עליה של , 2018

  .0.1%-0.5%הצפי הוא למדד חיובי ששיעורו יוע 

ד על , טרום התפרצות גיף הקורוה, אחוז האבטלה היה מוך ועמ2019 -2018בארה"ב בשים 

הגיעו לשיא  2020עלה שיעור האבטלה, ובחודש אפריל . החל מפרוץ המשבר, 3.5% -ממוצע של כ

השפעות הגיף על  6.6.9%-עמד שיעור האבטלה על כ 2020 אוקטובר. בחודש 14.7% -של כ

כתוצאה מכך הובילו לירידות חדות במדדים המובילים  הכלכלה וחוסר הוודאות שגרמה

                                                 
3 b.pdf412_19_2019/412/08https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/ 
4 c.aspx20-10-22https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/ 
  .2020: מכון היצוא הישראלי, ובמבר COVID19, תמות מצב בצל מגפת 2021הכלכלה העולמית לקראת  5
6 300-rate-calendar/unemployment-https://il.investing.com/economic 
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) ביחד עם הקטת אי The Federal Reserveהצעדים שקט הבק המרכזי (בבורסות בארה"ב, 

  7 הוודאות והסרת הסגרים במרבית מדיות ארה"ב גרמו להתאוששות מהירה של השווקים.

גם באירופה, בדומה למדיות ישראל וארה"ב, הכלכלה פגעה בעקבות התפשטות הגיף. יחד 

אי הובילו להתאוששות בשווקים. כמו כן, עם זאת, הצעדים שקט הבק המרכזי האירופ

בשת  7.8%התחזית של הבק המרכזי האירופאי צופה כי התוצר צפוי להתכווץ בשיעור של 

  8.3%-התוצר צפוי לצמוח ב 2022ובשת  4.2%-התוצר צפוי לצמוח ב 2021, כאשר בשת 2020

-מהסביבה המאקרו החברה פועלת בסביבה תחרותית ומתמודדת בעקיפין עם אתגרים הובעים

כלכלית כגון, משברים כלכליים, פיחות במטבעות או השלכות הירידה במחירי הפט הגולמי 

במדיות מסוימות אשר עלולות לגרום לצמצום ההוצאה הממשלתית ולצמצום בתקציבים 

  המיועדים להצטיידות צבאית באותן מדיות.

בו פועלת  צבאי-יטחויבהשוק הל במצב הכלכלה בעולם השפעה עשיויים ומגמות כמו כן, ל

פעילות החברה  .ים בסביבה המאקרו כלכליתהחברה מושפעת מגורמים משת. בהתאם, החברה

צמצום בשוה מהמצופה, . בישראלמושפעת מצרכי הביטחון ומהמצב הכלכלי טחוי יהבבשוק 

והארוך וזאת יכול וישפיע באופן חיובי על עסקי החברה, בטווח הביוי ביטחון,  יבתקציב

כתוצאה מגדילה בצריכת שירותים על פי תהליכי רכש והצטיידות רחבי היקף, אך עם זאת, 

כתוצאה ממימון שתידרש החברה להעמיד לטובת  להשפיע לרעה על תזרים המזומים שלה עשוי

, החברה איה צופה סיכון בגביית חוב הדוח השתיככלל, כון למועד . חוזים ארוכי טווח

כמו כן, פעילות החברה במדיות אחרות מושפעת  .או ממי מלקוחותיה הביטחוןממשרד 

מאירועים גיאופוליטיים בילאומיים מהקשר של לקוחות החברה במדיות אלה ובהתאם 

ישראל. המצב הכלכלי וההתפתחויות בשווקים של אותן מדיות מול הדיפלומטיים  ןומיחסיה

משפיעים על התוצאות העסקיות  קוחותיה של החברהבהם פועלים להעולמיים בכלל ובמדיות 

החברה פועלת בסביבה תחרותית ומתמודדת עם אתגרים הובעים  ,ומצב עסקי החברה. ככלל

  .מהסביבה המאקרו כלכלית

  הקורוה גיף 

אשר הוכרז ע"י ארגון  הקורוה עם התפשטות גיףלהתמודד העולם , החל 2020ראשית שת ב

התפרצות גיף הקורוה ואי הוודאות באשר לקצב . כמגיפה עולמיתהבריאות העולמי 

התפשטותו, כמו גם ההחיות והפעולות השוות שוקטות המדיות השוות להתמודדות עם 

   9הצמיחה ופעילות הסחר.המגיפה, הביאו למשבר כלכלי עולמי אשר השפיע לרעה על 

קטים באזורים קטו והתפשטותו, כחלק מההתמודדות עם התפרצות הגיף ויסיון לבלימת 

כגון השבתת  התקהלות של אשיםהואת אפשרות התועה רבים בעולם צעדים המגבילים 

מערכות החיוך והטלת הגבלות על יציאה מבתי המגורים. במהלך הרבעון השי של השה, 

"גל הוסרו המגבלות בחלקן, אך ברבעון השלישי, בשל העלייה במספר הדבקים, והתפרצות 

שי" של תחלואה, הוטלו מגבלות חדשות הן בישראל והן בעולם, אשר עיקרן צמצום 

הצעדים השוים  התקהלויות, בעיקר בחללים סגורים ובהמשך אף הטילו סגר בחלק מהמדיות.

                                                 
7 .pdf?la=en2020orkfed.org/medialibrary/media/research/snapshot/snapshot_octoberhttps://www.newy 
8 2021_20https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_ 
9be-countries-rich-in-downturns-will-deep-economics/2020/04/16/how-and-https://www.economist.com/finance  
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בהם וקטים בארץ ובעולם ביסיון לבלימת התפשטותו של הגיף, כגון הגבלות על תועת 

יוים ומקומות בילוי, הגבלות על התכסויות ואירועים, הגבלות תושבים, סגירת עסקים, ק

תחבורתיות על וסעים וסחורות, סגירת גבולות בין מדיות, צמצום מספר העובדים הרשאים 

להגיע למקום העבודה, השבתת מערכת החיוך וכיוצ"ב, השפיעו ומשפיעים לרעה על הכלכלה 

הון השוים (ובכלל זאת עלייה בתודתיות העולמית ועל המשק בישראל וכן על שווקי ה

השווקים וברמת הסיכון) ומביאים לירידה בהיקפי הפעילות העלולים להוביל את המשק 

מגבלות שוות למיעת  הממשלה , הטילה2020במהלך שת המקומי והגלובאלי למיתון. 

וכח העלייה ואף הכריזה שלוש פעמים לאורך השה על סגירת המשק  הקורוה התפשטות גיף

בסוף הרבעון הרביעי, החל מבצע חיסוים, לאחר אישור חירום שיתן לחיסון מטעם . בתחלואה

ישראל ממוקמת במקום הראשון בעולם, במספר  מהל המזון והתרופות האמריקאי.

  10.ההמתחסים ובשיעור המתחסים ביחס לאוכלוסיי

לות הוגעות לעבודה צפויה לגרום השפעת התפרצותו של הגיף, ובכלל זה חובת בידוד, ומגב

לצמצום בכוח האדם של החברה באזורים שוים בארץ ובעולם ובכך לפגוע בהתהלות השוטפת 

הפסקת הטיסות הבילאומיות לישראל וממה, אשר צפויה להשפיע המשך של החברה, כמו גם 

תחותו של על יכולתה של החברה לספק את שירותיה ללקוחות שאים מישראל. כמו כן, התפ

מיתון עולמי וצמצום של תקציבי הביטחון של מדיות שוות, בייהן ישראל, תוך הפיית 

מקורות תקציביים ליעדים אחרים כגון לתחום הבריאות, עשויה להשפיע מהותית על פעילותה 

  של החברה, הכסותיה ותזרים המזומים שלה.

ן בארץ ובעולם עשויה להשפיע על מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשך הפגיעה בשווקי ההו

  הזילות בשווקים ולפגוע בתאי המימון של החברה או בגיוס מקורות אשראי.

כון למועד דוח זה, השפעות גיף הקורוה על החברה באות לידי ביטוי בעיקר בדחיית הכסות 

מסוימים בחו"ל, אשר דחו כתוצאה ממגבלות התועה הבילאומיות והפסקת הטיסות  חוזיםמ

. יובהר, כי בכל ובדחיית מאמצי שיווק ויצירת שיתופי פעולה בחו"ל לישראל וממה כאמור

תקופת המגיפה, לרבות במועד פרסום דוח זה, חלק מעובדיה של החברה שוהים בחו"ל 

כון למועד בוסף לביצוע פרויקטים של החברה בישראל.  וממשיכים בביצוע פרויקטים, וזאת

בחו"ל, הן בישראל והן דוח זה החברה פועלת במתכות מלאה, ללא חל"ת ומבצעת פעילויות 

  חרף ההגבלות המשתות מעת לעת.  

יש כדי להביא  , עלייה בתחלואה והחמרה של מגבלותהתפשטות גיף הקורוהיחד עם זאת, ל

ככל ולקוחות החברה  חוזי שירותברה כתוצאה מעצירה זמית (דחייה) של להאטה בפעילות הח

וכון למועד הדוח אין לחברה את היכולת להעריך את ההשפעה  חוזיםיבקשו לדחות ביצוע ה

של הגורמים ה"ל על לקוחותיה. כמו כן, בוסף, השפעות גיף הקורוה וסביבה דלת תקציב, 

  המבוצעות על ידי החברה.   דחיית פעילויותעשויים להשפיע על 

 דוח זה, ובשל חוסר הוודאות באשר למשך הזמן בו תימשכה הגבלות והשפעותיהןכון למועד 

. את מלוא ההשפעה על פעילותה העתידיתלהעריך  החברהאין באפשרות  ,ברמה הגלובלית

, שויםגורמים מושפע מו החברהמטבע הדברים, מדובר באירוע משתה אשר איו בשליטת 

                                                 
10  vaccinations-https://ourworldindata.org/covid 
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 המשך התפשטות הגיף או עצירתו, החלטות של מדיות ורשויות רלווטיות בארץ ובעולם, ,כגון

התחלה ו בארה"ב FDA -צמצום התחלואה בין היתר בעקבות חיסוים לגיף שאושרו על ידי ה

רמת תמיכת הממשלות השוות . כמו כן, של חיסון האוכלוסייה במדיות מסוימות בעולם

עוקבת באופן שוטף אחר החברה  .החברהלהשפיע על פעילותה העסקית של  העלול ,במשק

  . את ההשלכות על פעילותהמעת לעת ההתפתחויות בקשר עם גיף הקורוה ובוחת 

בדבר השפעת גיף הקורוה על והתוים המפורטים לעיל  , ההערכותההחותי יובהר, כ

וים "מידע צופה פי עתיד", כהגדרת הים תחזיות, הערכות ואומדים ומהופעילות החברה 

, וכולל הערכות, אומדים או חברהמוח זה בחוק יירות ערך, המבוססים על מידע הקיים ב

בפועל עשויות להיות שוות מהתוצאות השפעות הגיף . הדוחה, כון למועד חברכווות של ה

  ה.חברהמוערכות או הצפויות על ידי ה
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 החברהחלק שלישי: תיאור פעילות 

בתחום כלי הטיס  איטגרציה ושילוב טכולוגיות ,והדרכהשירותי תפעול, מעטפת תחזוקה תחום  .4

 הבלתי מאוישים

  מידע כללי על תחום הפעילות 

החברה הוקמה ע"י קבוצת מומחי תוכן בתחום כלי הטיס הבלתי מאוישים, בעלי רקע  

בהקמה, פיתוח מתמחה בחיל האוויר הישראלי ובתעשיות הביטחויות השוות. החברה 

") ומערכי כטב"מ כטב"מותפעול שוטף של טייסות המפעילות כלי טיס בלתי מאוישים ("

החברה עושה שימוש  .לוגיסטילצורך שירותי מודיעין, ביטחון, מיפוי ושיוע 

, ושילוב טכולוגיות איטגרציהבטכולוגיות אוטוומיה ייחודיות ומספקת שירותי 

, תחום התמחותה דוחכון למועד התפעול, הדרכה, תמיכה טכית ואחזקת כטב"מים. 

המרכזי של החברה מתמקד במערכות כטב"מ המיועדות לשוק הצבאי למשימות 

 מודיעין, תצפית וכד'.

החברה, בהתאם לאסטרטגיה שלה, הרחיבה את פעילותה גם לשוק האזרחי,  כמו כן

יותר, שהיו אחד ממועי  אףתה בשוק האזרחי וצפויה להמשיך ולהרחיב את פעילו

הצמיחה שלה בשים הקרובות. לפרטים אודות מזכר הבות בו התקשרה החברה 

, חברה המתמחה במתן שירותים ופתרוות אוויריים מתקדמים בשוק האזרחילרכישת 

  ).2021-01-024943(מס' אסמכתא:  2021במרץ  2ראו דיווח מידי שפרסמה החברה ביום 

) Technavioחשבת כחלוצה וכיצואית מהגדולות בעולם (עפ"י מחקר שוק מאת אל ישר 

למערכות כטב"מ מתקדמות ומהווה שחקן מרכזי בשוק העולמי. ההתפתחות המהירה 

של תחום זה בישראל בשי העשורים האחרוים הביאה עמה היקפי ידע משמעותי ובעל 

ההתפתחות בתחום. חזון החברה  ערך עבור גופים שוים אשר מצאים בתחתית סולם

הוא להיות חברת השירותים הגדולה בעולם בתחום הפעילות, כל זאת תוך התרחבות 

 עסקי החברה לתחומים וספים בעלי סירגיה גבוהה לתחום הפעילות.

בחו"ל עבור  יםפרויקטמספר א' ב יהחברה השלימה בהצלחה שלבהדוח תקופת במהלך  

באותם ב'  ילהמשיך לשלבלקוחות אלה לה אישור בתחום הביטחוי וקיב ותלקוח

 ים. פרויקט

החברה בחרה על ידי לקוח חדש בתחום הביטחוי לבצע פיילוט הדוח תקופת במהלך  

והדגמה של יכולות החברה בפעילות ייחודית בזמן קצר. בעקבות הצלחת הפיילוט 

בהיקף משמעותי הזמות המשך  תלקבל מצויה בתהליךושביעות רצון הלקוח, החברה 

  להרחבת הפעילות.

לקוח של החברה בתחום הביטחוי התקשר עם החברה בהסכם במהלך תקופת הדוח  

COCO )Contractor Owned Contractor-Operated ( להרחבת תכולות הכוללות

ביצעה החברה הדוח שירותים מיוחדים לאימון אמצעי לחימה מתקדמים. כון למועד 

וצפויה להתחיל  שוים של הוכחת היכולת ביחס לפעילות זובהצלחה את השלבים הרא

  .2021 לשת השי ברבעון השירותים בביצוע
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לקוח קיים של החברה בתחום הביטחוי שהחברה מספקת כמו כן, במהלך תקופת הדוח  

, האריך את התקשרותו עם החברה. 2019לו שירותים ייחודיים ומבצעיים החל משת 

איה יכולה להעריך את ההיקף העתידי של השירותים שיסופקו כון למועד זה החברה 

  . ללקוח

בחרה החברה על ידי לקוח חדש הפועל בתחום הביטחוי  2020באוקטובר  29ביום  

בבעלות  באמצעות מל"טים COCO בחוזהלספק ללקוח מערכות ושירותים ייחודיים 

  . מע"ממיליון ש"ח, בתוספת  1.5 -, וזאת בהיקף ראשוי של כהחברה

  מבה תחום הפעילות ושיויים החלים בו 

בשוק  יםבטחוי. תחום הכטב"מ-היה בשוק הצבאי דוחפעילותה של החברה כון למועד ה

הביטחוי ממשיך לצבור תאוצה ומתפתח בשיעורים גבוהים, וזאת בין היתר לאור הצורך הגובר 

אשר מביא  Intelligence Surveillance Reconnaissance (“ISR”)במודיעין זמן אמת ויכולות 

יותר מדיות מתפתחות לרכוש כטב"מים טקטיים למשימות אלו. לצד עובדות אלו יצוין, כי 

ישראל היה יצואית הכטב"מים מהגדולות בעולם, כאשר היצריות הישראליות לוקחות חלק 

  משמעותי במרבית סבבי הצטיידות של גורמים צבאיים בעולם.

ל היצריות הישראליות שחקן מרכזי ביצוא כטב"מים בעולם, הולכת ומתהדקת על אף היותן ש

התחרות מול יצריות אמריקאיות, סייות ואחרות, דבר הגורם בשים האחרוות להגברת 

  התחרות על שווקי היעד.

התחרות ההולכת וגוברת והמרוץ בין היצריות אל חזית הטכולוגיה, מצריך את היצריות 

ות התייעלות וריכוז המשאבים בפיתוח ובתהליכי הייצור וזאת לצד רידוד תכולות לביצוע פעול

העוסקות בתפעול שוטף שהין בעלות אופי פרויקטאלי (הדרכת לקוחות או תפעול ממושך של 

"קווי" הפעלה), כלומר, בעת כריתת חוזה עם לקוח קצה, ממשיכות וימשיכו היצריות למכור 

כלכליות בביצוע תכולות אלו גדלה משמעותית בהעברת תכולות שירותי תפעול והדרכה אך ה

העבודה לקבלן משה של היצריות, וזאת לצד "גידור" הסיכוים בתפעול ושיפור היכולת 

  לתמחר את מרכיבי השירות בחוזה.

להגביר משמעותית את כי משבר הקורוה העולמי עשוי מעריכה , החברה ולצד ה"ל כמו כן

 COCO )Contractorאותם מספקת החברה במודל ליסיג  ISR On-Demandצריכת שירותי 

Owned Contractor-Operatedולוגיהות משימוש בטכהמאפשר למשתמשי הקצה ליה ,( 

בסביבה דלת תקציב, זאת היות ומשבר הקורוה עשוי להשפיע על תקציבי ביטחון  מתקדמת גם

  יים.  תהליכי הצטיידות בתקציבים משמעות ייתלדחולהביא 

בתחום פיתוח  תקציבים יתוגברו החברה להערכת, הביטחון בתקציבי לשיויים ובמקביל לצד

כלי לו לרחפיםארגיה מתחדשת. בתחום זה  ותשתיותאזרחיות  תשתיות, קריטיות תשתיות

, בקרה מיפוי, מדידה עבודות לבצע ביכולת המתבטא,  מפתח תפקיד אחרים ישיםטיס בלתי מאו

. לדוגמה: איתור זקים בטורביות רוח, גבוהה וביעילות גדולים בהיקפים ייהב על ופיקוח

דיגיטלית, איתור זקים בחוות סולאריות  מדידהתאי שטח,  של מדויק פוטוגרמטרימיפוי 

  ., ועודבטון גדולות כגון גשרים תשתיותיטור מבי של  ,גדולות



 

22 

 

החברה לגידול בצריכה של שירותים כאמור לעיל ותגבור תקציבים בתחומי  הערכותי יובהר, כ

מידע צופה פי עתיד, כהגדרת מוח  תמהווהתשתיות כתוצאה משיויים בתקציבי הביטחון 

, וכולל הערכות, אומדים של חברהזה בחוק יירות ערך, המבוססים על מידע הקיים ב

לא להתממש או להתממש באופן שוה מהצפוי וכי אלא עשויים ש הדוחה, כון למועד חברה

   .בשל גורמים שאים בשליטת החברה

  מגבלות, חקיקה ותקיה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  

ישראלית הפועלת בזירה הביטחוית, כלל פעילות הייצוא של החברה מפוקחת  כחברה 

וכפופה להוראות חוק הפיקוח ) "אפ"ילהלן: "על ידי אגף הפיקוח על היצוא הביטחוי (

"). מטרתו של חוק חוק הייצוא הביטחוי(להלן: " 2007-על יצוא ביטחוי, תשס"ז

הייצוא הביטחוי היא הסדרת פיקוח המדיה על ייצוא ציוד ביטחוי, העברת ידע 

 ביטחוי ומתן שירות ביטחוי, כהגדרתם בחוק הייצוא הביטחוי.

ה לקבל מראש מהרשות המוסמכת "רישיון שיווק חוק הייצוא הביטחוי מטיל חוב

"רישיון  -ביטחוי" לביצוע פעולות שוות שמטרתן קידום עסקאות ייצוא ביטחוי ו

ייצוא ביטחוי" לביצוע העסקה שלגביה התקבל רישיון שיווק ביטחוי, וכן דרש רישיון 

וא ביטחוי או להעברת ציוד או ידע ביטחוי לאדם אחר מזה שלגביו יתן רישיון ייצ

  לשיוי השימוש הסופי בציוד או בידע הביטחוי שלגביהם יתן רישיון. 

חוק הייצוא הביטחוי מטיל על מקבל הרישיון חובת דיווח בוגע לפעילותו אחת לרבעון, 

וחובת יהול רישום ושמירה על מידע ומסמכים הוגעים לעסקאות ייצוא ביטחוי. 

וסמכת סמכויות ביקורת ופיקוח שוות על מת לפקח על בוסף, מעיק החוק לרשות המ

  ציות לחוק הייצוא הביטחוי וכן קובע מערכת אכיפה במישור הפלילי והמהלי.

על פי תקות הפיקוח על יצוא ביטחוי (היקף יצוא ביטחוי מכוח הסכם בין מדית 

, 2008-תשס"חישראל לבין מדיה אחרת שיובא לאישור ועדת השרים לביטחון לאומי), ה

 -ייצוא ביטחוי מכוח הסכם בין מדית ישראל לבין מדיה אחרת בהיקף של למעלה מ

מיליון ש"ח יובא לאישור ועדת משה של ועדת השרים לביטחון לאומי, שבראשה  200

  יעמוד ראש הממשלה, וחבריה יהיו שר הביטחון, שר החוץ, שר המשפטים ושר האוצר.

ן רישיוות שיווק וייצוא ולקבוע בהם תאים וכן לבטל אפ"י הוא הגוף המוסמך למת

לטיפול בפיות יצואים במקרים רד הביטחון רישיוות. אפ"י היו הגורם המוסמך במש

בהם עליהם לקבל אישור ממדיות אחרות, הקובעות מגבלות ייצוא שוות לגבי ייצוא 

רכשו מאותה המשך מישראל או לגבי מכירת המשך בישראל של מוצרים או ידע ש

מדיה. ככלל, לצורך קבלת אישורי ייצוא, דרש היצואן לקבל מהלקוח הזר הצהרה 

המעגת את התחייבותו שלא להמשיך ולהעביר הלאה את המוצר או הידע הביטחוי 

  . טחוןירד הבללא קבלת היתר ממש

 יייצוא ביטחושיווק ובהתאם להוראות חוק היצוא הביטחוי, החברה דרשת לרישיון 

  . לכל אחד ממוצריה המפוקחים

הדוח החברה ביצעה תהליך קבלת רישיוות שיווק למוצריה המשודרגים (חוק  תקופתב

טחוי קובע כי דרש רישוי מחדש בכל שיוי של המוצר) ולמוצרים יהפיקוח על היצוא הב
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יא כי כון למועד הדוח ברשות החברה רישיוות יצוא למרבית מוצריה וה ,יובהר .חדשים

  הליכים לאישור מוצרים וספים. במצויה 

 רישיוות לקבלתו הקיימים רישיוותיה תוקף לארכתאין מיעה להערכת החברה 

ולהערכת החברה בעת הזו, אין מיעה למוצרים שטרם תקבל אישרו בגים השיווק 

כאמור מהווה מידע צופה פי עתיד  ותהרישיו קבלת. יחד עם זאת, לאשר מוצרים אלו

כהגדרתו בחוק יירות ערך שעשוי שלא להתממש או להתממש באופן שוה מהצפוי 

  .בשל גורמים שאים בשליטת החברה

כמו כן, לשם ביצוע פעילותה בישראל והפעלה של כלי טיס בלתי מאוישים, החברה  

, ובייהם רגולציה של רשות כפופה להוראות רגולטוריות שוות החלות על סוג פעילות זה

") וזאת באמצעות, בין היתר, חוק הטיס, רת"אשדות התעופה האזרחית (להלן: "

והסדרים על פיו. רגולציה זו מסדירה את האישורים הדרשים הן לכלי  2011-התשע"א

  הטיס והן את הרישוי הדרש למפעיל כלי הטיס הבלתי מאויש.

מאת רת"א, ורשומה כגוף המוסמך לבצע  החברה מחזיקה ברישיון מפעיל אווירי

"). תוקף הרישיון היו עד רישיון מפעיל אוויריהכשרות בכטב"מ (אקדמיה) (להלן: "

כפי שמסר לחברה מרת"א, רישיון מפעיל אווירי מתחדש באופן . 2022ביואר  31ליום 

   אוטומטי מדי שה בכפוף לתשלום אגרה לרת"א.

יה בהתאם ובכפוף לתקי רת"א הדרשים להפעלת החברה משקיעה ברישיוות לעובד 

 . אזרחי-כלי טיס במרחב האווירי

לצורך מתן בוסף, החברה מבצעת תהליכי רישוי לכטב"מים שברשותה כדרש בחוק  

   .שירותים במסגרת אזרחית (רישיון רת"א איו דרש בהפעלה במסגרת צבאית)

הפעלה על פי הדין הזר הרלווטי החל יובהר כי החברה איה דרשת להחזיק ברישיוות  

במדיות מחוץ לישראל בהם היא פועלת. יובהר כי החברה פועלת במדיות אלה בכפוף 

  לרגולציה ביטחוית שאיה דורשת התערבות של הגוף האזרחי המקומי המפקח.

, בעלת סיווג בטחוי המתאים לתחום שרד הביטחוןמ לשהחברה היה ספק מוכר  

ת, בהתאם לכך, לעמוד בדרישות מקדימות, סטדרטים והוראות אחרות פעילותה ודרש

 .שרד הביטחוןמהחלות על התקשרותה עם 

יובהר, כי אין וודאות כי הרישיוות כאמור לעיל, יחודשו או יישארו בתוקפם והדבר מהווה 

ת שלא מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך, וכי אפ"י או רת"א, לפי העיין, עשויו

לחדש את הרישיוות כאמור, במועד פקיעתם, או לבטלם על פי סמכות רשויות אלה בחוק, 

  ובמקרה כאמור תהיה לכך השפעה מהותית על פעילות החברה.

 שיויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו 

למיטב ידיעת החברה, הגידול בביקוש לשירותי החברה צפוי להביא לעליה בהיקף פעילות 

צבאי וכן בתחום האזרחי. הגידול כאמור היו לאור צרכים שוים -בתחום הביטחוי החברה

, הגה על תשתיות ומשאבי הביטחוית והשוק האזרחי למשימות מודיעין, אבטחה הבתעשיי

  ומשימות וספות. טבע
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  התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שיויים במאפייי הלקוחות שלו 

 צפויוהמשימות המגווות שאלה יכולים לבצע  מאוישים בלתי טיס כליב הגובר הצורך 

זאת בין היתר לאור צרכים של מדיות להגה על  ולהתפתח להמשיךלהערכת החברה, 

איסוף מידע מודיעיי עשה מרכיב חשוב ומשפיע  .גבולות, משאבי טבע ומתקים רגישים

שוק הכטב"מים העולמי כון כי  שלמות התמוה יצוין,למען  על תחום פעילות החברה.

מיליארד דולר  14-כבבתחום הבטחוי ו ארה"במיליארד דולר  -8.4אמד בכ 2020לשת 

עבור בתחום האזרחי. הסגמט הרלווטי מתוך השוק המהווה שוק פוטציאלי  ארה"ב

  בשה.   ארה"במיליארד דולר  5חברה היו ה

בהתאם ולמשימות שוות ים ברחפכמו כן, גופים אזרחיים מגבירים את השימוש  

  .בתחומי הלוגיסטיקה, תשתיות, ארגיה מתחדשת ועוד גובר השימוש שעשה בהם

להערכת החברה, תחום הפעילות הה מעליה בביקוש, בין היתר כתוצאה מהסיבות  

  הבאות:

  עלייה במספר המדיות המתפתחות המצטיידות במערכות כטב"מ. .4.5.3.1

והתחזקות יצריות בשוק הגלובלי מביאה הגברת התחרות בין היצריות  .4.5.3.2

  לצורך בהתייעלות במרכיבי השירות והתפעול בחוזים השוים.

  ).ISR( גידול עולמי בצורך במודיעין זמן אמת .4.5.3.3

עד שת גבולות צפוי לגדול הגת כולל משטרה ווהאזרחי למחצה שוק הרחפים האזרחי  

והשוק הביטחוי צפוי לגדול  11,מיליארד דולר 47.76 -ל CAGR 15.37%בקצב של  2025

  .12מיליארד דולר 26-ל CAGR 12%בקצב של 

מובהר, כי הערכות החברה כאמור, הין בגדר מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות 

ערך, שאין וודאות כי יתממש ומבוססות על הערכות החברה ועל פי יסיוה. ההשפעות בפועל 

אה מכיסה של מתחרים וספים לתחום, שיויים עשויות להיות שוות, בעיקר, כתוצ

  פוליטיים.-טכולוגיים, שיויי רגולציה בתחום ושיויים גיאו

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות 

  להערכת החברה, גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום פעילותה הים:

ברה היה יצירת יחסי אמון ושקיפות בין החברה ללקוחותיה הקיימים שכן פעילות הח 

  בליבת פעילות לקוחותיה. 

  אמון לקוחות פוטציאליים בחברה ובשירותים היתים באמצעותה.  

  שימור ושיפור מתמיד של סטדרט השירותים היתים על ידי החברה ללקוחותיה. 

  מויטין החברה ושקיפותה כלפי שותפיה, לקוחותיה והציבור. 

  שורים בתחום הפעילות בארץ ובעולם. יצירת שיתופי פעולה אסטרטגים עם גורמים הק 

יכולת גיוס הון לשם הרחבת השירותים היתים על ידי החברה וכיסה לתחומי פעילות  

  וספים אשר משיקים לפעילותה.

                                                 
11 market-reports/drones-https://www.mordorintelligence.com/industry 
12 221577711.html-market-drone-Reports/military-https://www.marketsandmarkets.com/Market  
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  שימור עובדי החברה וגיוס עובדים חדשים.  

 שימור ויהול הידע הצבר בחברה במסגרת פעילותה. 

  .של החברה יהול אסטרטגיית המיזוגים והרכישות 

פריסת השירותים המסופקים על ידי החברה לטריטוריות וספות ברמה הגדלת  

  .הבילאומית

  מחסומי הכיסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות 

להערכת החברה, מחסומי הכיסה העיקריים לתחום הפעילות שבפיהם יצבים מתחרים 

  פוטציאלים הם:

  קושי בגיוס הון ומקורות מימון. 

  יסיון בביצוע פרויקטים ייחודיים בתחום הפעילות של החברה.  

  מויטין (בעל תפקיד משמעותי בסקטור הביטחוי/צבאי). 

  גיוס הון אושי מתאים ושימורו. 

 יצירת פח פעילות המצדיק גיוס עובדים ויצירה ותחזוקה של התשתיות הלוות. 

  .תהליכי רישוי מורכבים 

  .וייחודי הצטיידות מאסיבית בציוד יקר 

  תחליפים למוצרי תחום הפעילות 

ביצוע השירותים ללקוחות הקצה באופן עצמאי על התחליפים למוצריה של החברה עשוי להיות 

ידי יצריות המל"טים. יחד עם זאת, שירותים דומים המוצעים על ידי יצריות המל"טים 

יים. להערכת החברה, קשורות ללקוחותיהן בלבד ולרוב לא יספקו שירותים ללקוחות חיצו

  ליצריות יכולת פחותה בקיום פעילות עצמאית אל מול תעשיות מתחרות שוא תחום הפעילות.

 מוצרים ושירותים 

   הים: המוצרים והשירותים העיקריים של תחום הפעילות

 Operated (COCO)-Contractor Owned Contractor - ה הבעלים  במסגרתזו החברה הי

וכלל הטכולוגיות הלוות לו, לרבות אמצעים אלקטרואופטיים ותחות של כלי הטיס 

   השליטה והבקרה ותומכת צרכים ממשלתיים וצבאיים במסגרת חוזי תפעול שוטף.

 Government Owned Contractor Operated (GOCO) 

במסגרת זו החברה מתפעלת מערכות כטב"מ בבעלות  - "מכטב אחזקת .4.9.2.1

שוטפת של כלי ובתחזוקה מיוחדת ממשלתית ומספקת את מלוא התמיכה 

ב' והקמת תשתיות אחזקה -תחזוקה בדרג אחזקה א' ו, טיס בלתי מאוישים

. החברה מעסיקה מומחי תוכן ואשים טכיים לתכון ד'בדרג אחזקה 

שירותים אלו מספקת החברה ללקוח  האחזקה וביצועה בפועל. במסגרת

זמיות מבצעית מקסימלית של כלי הטיס ומערכותיהם הלוות לביצוע 

 .המשימות אליהן הם דרשים

החברה מספקת שירותי הדרכה ותשתיות הדרכה ייחודיות  - "מכטב תהדרכ .4.9.2.2

לקוחות ממשלתיים בתחומי ומתקדמות להטמעת מערכות כטב"מ אצל 

כאשר כלל הציוד בבעלות ממשלתית ומתופעל על ידי הביטחון וביטחון הפים 



 

26 

 

החברה פועלת כקבלן משה בחסות יצריות הכטב"מים במודל זה . החברה

ללקוחות הקצה (חיילות  הפתרוות והתמיכההגדולות ומספקת את 

זרים). כמו כן, החברה מתמחה בהקמת מרכזי הדרכה מתקדמת  יבשה/אוויר

  לחיל האוויר הישראלי. ומספקת שירותים אלו, בין היתר, 

לעיל, גם  4.9.2.1אשר מספקת החברה כמתואר בס"ק  םבדומה לשירותי

קטגוריות הקבעות על פי משקל כלי הטיס, כדלקמן:  3 -שירות זה מחולק ל

) כטב"מים אסטרטגיים. יצוין, 3( -) כטב"מים טקטיים; ו2) מיי כטב"מ; (1(

מומחי תוכן ותשתיות ידע  כי בכל אחת מהקטגוריות ה"ל מחזיקה החברה

 .רחבות

מספקת ללקוחותיה המבצעיים והשוים  החברה – טכולוגיות ושילוב איטגרציה 

 ואמצעים רכיביםמערכות,  שלקצה ביחס לסוגים שוים -אל-שירותי איטגרציה מקצה

 מסוגו ויחיד מתקדם טכולוגי מרכזהקימה החברה  ,כך בתוךמיוחדים.  טכולוגים

התקיה והסיווגים המתאימים  בעלתטכולוגיות ייחודיות  שילובה להכולל מעבד

 .מיוחדים לקוחות של מבצעיים לצרכים

 ההולכים והצרכים החברה לקוחות של דרישה לאור בוצעההטכולוגי  המרכז הקמת

 לצד, טכולוגיה מבוססי ופתרוות שירותים להם מספקת החברה אשר, שלהם וגדלים

 אף, אסטרטגיים לקוחות שחלקם, החברה לקוחות כי, יצוין. וספים ופתרוות שירותים

  .שלהם הייחודיים והדרישות בצרכים שיעמוד מת על המרכז באפיון חלק לקחו

מתקדמים מל"טים רב של  מספרהחברה לידיה קיבלה כך יצוין, כי לאחרוה  בתוך

במסגרת חוזים  , וזאת בין היתר לאור דרישות של לקוחותואמצעי מודיעין מיוחדים

רכות והציוד יובהר כי האמצעים, המע. קיימים או עתידיים בהם החברה עתידה לפעול

  הבלעדית. בבעלותה  אותו רכשה החברה הים

"טים שהתקבלו מיועדים לשימושים ביטחויים שוים, והחברה עתידה לספק המל

הן לצורך באמצעותם שירותים שוים ללקוחותיה, הן לצורך פעילויות מבצעיות ו

  פעילויות אימוים. 

 מערכות"טים המל על להרכיב תסיים שזו לאחר החברה ידי על ייתו כאמור שירותים

אותם תידרש החברה  םלשירותים הספציפיי הרלווטיים, שוים טכולוגים ואמצעים

 במרכזלבצע עבור כל לקוח ולקוח, כאשר האיטגרציה תעשה על ידי מהדסי החברה 

  כאמור. הקימה אותו טכולוגיה

"טים המל באמצעות ללקוחותיה החברה שתספק מהשירותים חלק כי, יצוין כן

 שיכול וספים שירותים לצד זאת, עימם קיימים הסכמים במסגרת יבוצעו שהתקבלו

 עם להתקשר פועלת היא בהם וספים הסכמים במסגרת ללקוחותיה החברה ותספק

  .וחדשים קיימים, לקוחות

  הדוח תאריך לאחר רכישה עסקאות השלמת בעקבות, חדש טכולוגי ומוצר וספים שירותים

, שהיה חברה העוסקת SGCלרכישת  העסקהשלימה את ההחברה לאחר תאריך הדוח 

בהעברת ידע, שירותים הדסיים, הדרכה, תמיכה ושירותים טכיים ופיתוח אמצעי מציאות 
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) על ידי שימוש בטכולוגיות מציאות רבודה למטרות הדרכה עם התמחות AR/VRמועשרת (

  במערכות בתחום הביטחוי; 

, חברה NPOהשלימה החברה עסקה לרכישת הפעילות בתחום הביטחוי של  ,ובוסף כמו כן

בתחום שיפור ביצועים   ”Next Plus”בשםתוכה שבבעלותה מוצר טכולוגי ייחודי שהיו 

מאוישים בלתי של מערכות צבאיות ואזרחיות מורכבות, ובין היתר של כלי טיס בייצור ואחזקה 

  לעיל. 4.23לפרטים ראו סעיף  ומערכותיהם.

  פילוח הכסות ורווחיות מוצרים ושירותים  

או יותר  10%יצוין כי לחברה אין הכסות הובעות מקבוצת שירותים דומה ששיעורן מהווה 

   .2020-ו 2019בשים  מסך ההכסות של החברה

  לקוחות 

   :דוחלהלן יתוארו לקוחות מהותיים של החברה בתחום הפעילות כון למועד ה

  לקוח  מס'
מהותיות 
(מהותי/ 

  מהותי מאד)
  מאפייי ההתקשרות  תחום (מל"טים)

1  
 חברה

 ביטחוית
  13ישראלית

 מהותי מאד
(*)  

  

  תפעול/אחזקה/הדרכה

. 2016תחילת תקופת הפעילות היה בחודש יולי 
בתמורה לשירותים הלקוח ישלם לחברה זרם 
תשלומים שוטף בהתאם לפחי העבודה אשר 

  יבוצעו על ידי החברה. 

הסכם זה יהיה בתוקף אך ורק במועדים בהם יש 
הזמה בתוקף המתייחסות אליו, כאשר צירוף 

ואשר הזמות רכש וספות המתייחסות להסכם זה 
חתומות על ידי שי הצדדים מהווה הסכמת 
הצדדים להארכת תוקף ההסכם בכפוף לתאי 
ההזמה. הצדדים רשאים להפסיק את ביצוע 
השירותים וההתקשרות על פי ההסכם זה בכל עת 

ימים מראש.  60ומכל סיבה שהיא, בהודעה בכתב 
החברה תשפה את הלקוח מיד עם דרישה ראשוה 

ם ו/או זק שייגרמו לו עקב על כל הוצאה, תשלו
  מעביד.-טעה לקיומם של יחסי עובד

 33% -יצוין, כי הכסות החברה מלקוח זה היוו כ
מסך  47% -, וכ2020מסך הכסות החברה בשת 

  .2019בשת הכסות החברה 

2  
משרד 

  הביטחון
מהותי מאד 

(*)  
  תפעול/הדרכה

שים שתחילתה  4תקופת הפעילות היה למשך 
עם אפשרות להאריך לחמש  2018בחודש דצמבר 

שים וספות (סך הכל תשע שים) ו/או לממש 
אופציות וספות העומדות לרשות הלקוח לאורך 

  תקופת הפעילות. 

                                                 
בקשה לקבלת פטור להימע מגילוי לו החברה דרשת בדוח זה, זאת בהתאם לרשות יירות ערך קיבלה את אישורה של החברה  13

בהתאם  ,לרשות יירות ערךפתה החברה . 1968-, התשכ"ח) לחוק יירות ערך1(א)(19לסמכות המוקית לרשות יירות ערך בסעיף 
החברה  ה תשובת רשות יירות ערך.למועד זה טרם התקבל. כון 2020ביחס לשת למתן עדכון בדבר לקוח זה  ,להוראות הפטור

 .שיידרככל וזה עיף סתשוב ותעדכן את 
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בתמורה לשירותים ישלם הלקוח לחברה מחיר 
"פאושלי" קבוע מראש בזרם תשלומים שוטף 

כל תקופת הפעילות. הסכם זה יהיה בתוקף לאורך 
אך ורק במועדים בהם יש הזמה בתוקף 
המתייחסות אליו, כאשר צירוף הזמות רכש 
וספות המתייחסות להסכם זה ואשר חתומות על 
ידי שי הצדדים מהווה הסכמת הצדדים להארכת 

  תוקף ההסכם בכפוף לתאי ההזמה.

 26% -וו כיצוין, כי הכסות החברה מלקוח זה הי
מסך  40% -וכ 2020בשת מסך הכסות החברה 
  .2019הכסות החברה בשת 

3  
 חברה

ביטחוית 
   14תישראלי

  תפעול/אחזקה/הדרכה  הותי מאדמ

החל למשך שה אחת החלה בהסכם הפעילות 
צפויה להתארך לבקשת הלקוח אך  2020משת 

  .לצרכיו ודרישותיובהתאם 

בתמורה לשירותים ישלם הלקוח לחברה סכום 
קבוע ומוסכם מראש בהתאם לאבי דרך בפרויקט. 
לחברה הסכם שירותים וסף מול הלקוח (שאיו 
מתייחס לפרויקט הספציפי) לאספקת שירותים 

  שוטפים בהיקפים לא מהותיים.  

החל מיום חתימת ההסכם ועד לסיומו הלקוח יהא 
אופן מידי, רשאי להפסיק את ההתקשרות ב

בהתאם לתאים המפורטים בהסכם. אחריות 
החברה תהא מוגבלת לסך כולל, מצטבר וסופי על 

  סך מחצית מכלל התמורה שתשולם בפועל.

כמו כן, בוסף לפעילות בקשר עם ההסכם האמור, 
הלקוח צורך באופן שוטף שירותים וספים של 

  החברה.

 28% -יצוין, כי הכסות החברה מלקוח זה היוו כ
מסך  10% -כו, 2020מסך הכסות החברה בשת 

  .2019הכסות החברה בשת 

  (*) לחברה תלות בלקוח.

 שיווק והפצה 

פעילות החברה בתעשיות  םהחברה משווקת את פעילותה מול לקוחות פוטציאליים בתחו

במכרזים שוא משתתפת הביטחויות והאחרות בארץ ובעולם באופן עצמאי. כמו כן, החברה 

    תחום הפעילות.

   .החברה עבור שיווק אמצעי מהווים בישראל הביטחוית התעשייה מול החברה מויטין, כן כמו

  

  

  

                                                 
בקשה לקבלת פטור להימע מגילוי לו החברה דרשת בדוח זה, זאת בהתאם לסמכות ב לרשות יירות ערךפתה החברה  14

ה תשובת רשות יירות למועד זה טרם התקבלכון . 1968-, התשכ"ח) לחוק יירות ערך1(א)(19המוקית לרשות יירות ערך בסעיף 
 .הפטור לא תתקבל על ידי רשות יירות ערךובקשת  הבמיד שיידרככל וזה עיף סתשוב ותעדכן את החברה  .לבקשת הפטור ערך
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 צבר הזמות 

 ללאשטרם הוכרו כהכסות בדוחות הכספיים,  מלקוחות" משמעו הזמות הזמותהצבר "

 יםהקיימ תתקשרוהה חוזילקוחות החברה במ חלקלומתומחרות הקיימות  למימוש אופציות

  .)תכולות הרחבתאו /ו ההתקשרות להארכתאופציות ( עימם

, 2020 דצמברב 31של החברה בתחום הפעילות כון ליום ) למימוש (ללא אופציותצבר ההזמות 

  . 2019 בדצמבר 31ש"ח ליום  מיליוי 16 -ש"ח לעומת סך של כ מיליוי 9.6 -מסתכם בסך של כ

מסתכם ) למימוש (ללא אופציותפרסום הדוח, צבר ההזמות של החברה  למועדכן יצוין, כי  כמו

) מסתכם למימוש אופציות כוללוצבר ההזמות של החברה (; ש"ח מיליוי 17.6 -בסך של כ

חשבויות שהופקו  כולל איוצבר ההזמות כאמור , כי יובהר .ש"ח מיליוי 39.5 -בסך של כ

   .2021ללקוחות בגין חודשים יואר ופברואר 

 לקוחותיה לדרישת בהתאםהוק, -אד שמבוצעות רבות פעילויות לחברה כי, ויודגש יצוין

 אלה פעילויות כאשר, משמעותיים בהיקפים וזאת), מבצעית לפעילויות הקשור בכל(בעיקר 

  החברה. שלהמוצג  ההזמות בצבר כללות אין בשל אופיין

לפי תקופת ההכרה  )למימוש ועם אופציות למימוש אופציות(ללא להלן פילוח צבר ההזמות 

  :(אלפי ש"ח) בהכסה הצפויה

תקופת ההכרה בהכסה 

  הצפויה

  2020בדצמבר  31ליום   סמוך למועד פרסום הדוח (*)

  למימוש ללא אופציות  למימוש עם אופציות

  3,935  (**) 6,838  (**) 6,938  2021חציון ראשון 

  3,545  6,791  6,999  2021חציון שי 

  2,106  4,016  25,525  ואילך 2022

  9,586  17,644  39,462  סה"כ

  .NPO -ו SGC(*) כולל 

  .2021חשבויות שהופקו ללקוחות בגין חודשים יואר ופברואר  כולל איו) יודגש, כי הסכום *(*

בהכסה הצפויה מהווים מידע צופה בפי עתיד, כהגדרתו בחוק  התוים בדבר תקופת ההכרה

יירות ערך, המבוסס על הערכות ותוכיות החברה ואין כל וודאות בהתממשותו במידה 

והתחזיות עליהן מבוססות התוכיות לא יתממשו וכן עקב השפעתן האפשרית של גורמי 

במימושן של האופציות הקיימות כל וודאות כן יובהר, כי לחברה אין  הסיכון המפורטים בדוח.

ללקוחות החברה, והלקוחות עשויים לממש את האופציות, כולן או חלקן, או לא לממשן כלל, 

  בהתאם לשיקול דעתם.

 תחרות 

לחברה אין תחרות  דוחצבאי, כאשר כון למועד ה-החברה מתמקדת בשוק הביטחוי

ישה חשיבות ביכולת מויטין החברה יצוין, כי ל. משמעותית בתחום הפעילות בישראל

 בתעשייהבתה לאורך תקופה משמעותית מויטין חיובי  החברהמתחריה. התחרותית שלה מול 

מתחרות עיקריות, אחת  3"ב ישן בארה. בההביטחוית בישראל ומהווה שחקן מרכזי ומוביל 
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של  י הערכות,ובעלת מחזור הכסות, על פ 2009(שהוקמה בשת  MAG Aerospaceמהן היא 

   .בשה) ארה"במיליון דולר  200מעל 

בתחום בישראל או הגלובאלי , החברה איה יכולה להעריך את חלקה בשוק דוחכון למועד ה

   הפעילות.

 עותיות 

פרויקטים עם אבי דרך ידועות  , וזאת לצד ביצועובחו"לישראל פעילות שוטפת ורציפה בלחברה 

 איה מושפעת מעוות השה. על אף האמור לעיל, בחודשי חגיםמראש לתשלום ועל כן, לרוב, 

(פסח וחגי תשרי) החברה חווה ירידה בפח הפעילות ביחס ליתר השה, וזאת בדרך כלל  בישראל

  . כתוצאה מירידת פח הפעילות בישראל

של שת  כך שברבעון השי החברה כן, בעקבות התפשטות גיף הקורוה, חל שיוי בפעילות כמו

מול יצריות הכטב"מים כתוצאה מעצירה זמית (דחייה) של האטה בפעילות  היתה 2020

, בעקבות ירידה בתחלואה והסרת 2020של שת השלישי  ןברבעופרויקטים אשר השתפרה 

 כתוצאה מהשפעות "הגל השלישי" 2020של שת הושפעה בשית ברבעון הרביעי  מגבלות, אך

  . הוסרו כון למועד פרסום הדוחרובן והטלת מגבלות חדשות, ש

מובהר, כי הערכות החברה כאמור, הין בגדר מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות 

הערכות אלו ערך, שאין וודאות כי יתממש ומבוססות על הערכות החברה ועל פי יסיוה. 

רך, כתוצאה שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שוה מכפי שהועעשויות 

  .מגורמים שוים שאים בשליטת החברה

 מחקר ופיתוח 

מספקת השוים אותם היא  פתרוותההחברה מבצעת מחקר ופיתוח במסגרת  

כך שחלק מאבי הדרך של הפרויקטים והכסות החברה (ובוודאי שגם חלק לקוחותיה, 

  מהוצאות הפרויקט) ובעים ממחקר ופיתוח. 

המחקר והפיתוח של החברה כוללת פרט לפיתוח תורות הדרכה ופיתוח וכתיבת  פעילות 

מקצועית חדשה בעיין כלי טיס בלתי מאוישים, גם בין השאר שיפורים טכיים ספרות 

וטכולוגיים בכטב"מים והמערכות התומכות ובהם (על הפיתוחים הטכולוגיים הללו 

  אחראית החברה כלפי לקוחותיה):

של כלי טיס בלתי מאוישים. במסגרת פתרוות  יתואוויתכון תצורה  .4.16.2.1

המסופקים על ידי החברה ללקוחותיה דרשת החברה ליכולות תכון ויישום 

  ארכיטקטורות שוות כך שישרתו את מטרת כלי הטיס וצרכי הלקוח.

תקשורת. בכלי טיס בלתי מאוישים סוגי  ארכיטקטורותתכון ויישום  .4.16.2.2

בתכון ארכיטקטורות תקשורת לכלי טיס  תקשורת רבים, החברה דרשת

  אלו, קיפוג והתאמה שלהן לכלי הטיס ולצרכי הלקוח.

  כלי טיס בלתי מאוישים. ישיפורים ושדרוגים במוע .4.16.2.3

שילוב והתאמות של מטע"דים ואמצעי מודיעין מיוחדים שוא הדרישה  .4.16.2.4

  המבצעית 
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ה מלווים בדיקות עומסי טיסה בכלי טיס בלתי מאוישים. ביצוע יסויי טיס .4.16.2.5

  בססורים מתאימים אשר פריסתם דורשת החיות מהדסי אווירואוטיקה.

 תכון יסויי טיסה והדסת יסויים. .4.16.2.6

לערך  30%-, מהוות כ2020-ו 2019יצוין, כי הוצאות הפיתוח הגלומות בפרויקטים בשים  

   מסך הוצאות הפרויקטים בחברה ביחס לכל אחת מהשים ה"ל.

מעסיקה מומחי תוכן ייעודיים בתפעול שוטף של מערכות כטב"מ, לצד יובהר, כי החברה  

  ידע הצבר בחברה.

החברה מכירה בהוצאות ה"ל כחלק מעלות המכר, למרות היותן הוצאות מחקר ופיתוח  

במהותן מאחר ומדובר בפיתוחים עבור צדדים שלישיים אשר החברה מקבלת תמורה 

  צמה.בגים ואין המדובר בפיתוח ומחקר עבור ע

תחזיות והחות החברה האמורות לעיל, בוגע למחקר ופיתוח הין בגדר תחזיות, הערכות 

ואומדים המהווים "מידע צופה פי עתיד", כהגדרת מוח זה בחוק יירות ערך, בדבר 

התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, איו ודאי ואיו בשליטתה 

לה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שוה של החברה. הערכות א

מכפי שהוערך על ידי החברה, כתוצאה מגורמים שוים, ובייהם התממשות מגורמי הסיכון 

  .לדוח 4.30בסעיף הרלווטיים 

 הון אושי 

 רקע 

היהול השוטף של עייי החברה מופקד בידי מכ"ל החברה, התמך לצורך מילוי 

 ידע העברתסמכ"ל כספים, תפקידו בצוות הההלה המורכב מסמכ"ל תפעול, סמכ"ל 

את כלל  יםומהל יםאשר מובילים דרג הבייים בחברה כולל מהל .מכירותוסמכ"ל 

כלל תשתיות ההדרכה במסגרת  של החברה, מדריך ראשי המספק את עילויותהפ

מהלת חשבוות וחשבת שכר. עובדי , מהלי מכירות, תומחלק י, ראשותהשו פעילויותה

החברה שאים פועלים מתוך מתקי החברה מהווים מוע חשוב בהתפתחות עסקי 

של היותם בעלי רקע צבאי מתאים והכשרה ין היתר בהחברה ועל כן בחרים בקפידה ב

לצרכי החברה. וסף על כך, חלק מעובדי החברה עוברים את הסיווג צבאית המתאימה 

הביטחוי המתאים ואת ההכשרה המתאימה לפעילות אליה הם מיודעים. רוב עובדי 

החברה, לרבות הדרג היהולי, הים יוצאי חיל האוויר ובעלי רקע מבצעי, טכי וטכולוגי 

  ידות השוות.עשיר בתחום כלי הטיס הבלתי מאוישים בטייסות וביח
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 :הלהלן תרשים המבה האירגוי של החבר 

  

  והדרכה אימוים 

עובדי החברה עוברים הכשרה מקצועית מתאימה. על פי הלי רת"א, לשם הטסת 

כטב"מ במרחב האווירי של ישראל דרש רישוי ישראלי מתאים, תהליך קבלת הרישיון 

ובקטגוריות משקל מסוימות כפוף גם כולל מבחים עיויים ומעשיים על ידי רת"א 

ליסיון צבאי קודם. חלק מעובדי החברה עוברים הכשרה לקבלת רישיון מתאים מאת 

אזרחי. וזאת בכפוף -רת"א בהתאם לתקים הדרשים להפעלת כלי טיס במרחב האווירי

להתחייבות העובד לתקופת העבודה בחברה. בוסף, החברה משקיעה בהעשרת עובדיה 

הוגעים לתחום הפעילות ומהווים דבך חשוב עבורה כגון הדרכות מהלים, בתחומים 

הדרכות אגלית מקצועית, הדרכת מדריכי טיסה (מדר"ט), הדרכות ממשק עם לקוחות 

  זרים, השתלמויות בושא עבודת צוות ועוד.

  הסכמי העסקה 

ליים ככלל, אופי הסכמי ההעסקה בחברה מחולק לשי סוגים עיקריים, הסכמים גלוב

והסכמים שעתיים. ככלל, עובדי החברה שאים פועלים מתוך מתקי החברה הים בעלי 

  הסכם שעתי, כהוג בתעשייה, ועובדי המטה בעלי הסכם גלובלי. 

  שיויים מביים 

בעקבות השלמת עסקאות רכישה מהותית על ידי החברה לאחר תקופת הדוח יצוין, כי 

איכותי, מוסה , שהיו כוח אדם SGCים של בכוות החברה לשמר את כוח האדם הקי

וללוות את  ,החברות בין מהסירגיה כתוצאה תפעוליות ומוערך, תוך צמצום עלויות

 .NPOוהפעילות הרכשת של  SGCהחיבור וההתאמה שבין פעילות החברה, פעילות 

  להלן. 4.23לפרטים בדבר עסקאות אלה ראו סעיף 
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  קופת הדו"ח שיויים במצבת העובדים במהלך ת 

  להלן פירוט מצבת כוח האדם בחברה לפי תחום הפעילות בהתאם למבה הארגוי:

  31.12.2019  31.12.2020  הדוחפרסום מועד סמוך ל  

  4  4  9  ההלה

  4  6  24  עובדים חיצויים

עובדים שאים פועלים 

  מתוך מתקי החברה
61  23  25 

  31  33  94  סה"כ

פועלת החברה לאיתור וגיוס עובדים וספים לצורך מימוש פרויקטים  הדוחכון למועד 

  אותם מבצעת החברה.

 הדוחפרסום  למועד 2020 בדצמבר 31 יום בין החברה של האדם כוח במצבת הגידול

מגדילה בפעילות החברה, גיוס ושאי משרה למימוש הזדמויות עסקיות עליהן  ובע

  .להלן 4.23המפורטות בסעיף  השלימהש הרכישה מעסקאותעובדת החברה ו

 הון חוזר 

  31ים ליום הסכום שכלל בדוחות הכספי  
  לים חדשים)(אלפי שק 2020 בדצמבר

    13,749כסים שוטפים

 4,983  התחייבויות שוטפות
הכסים השוטפים על  עודף

  ההתחייבויות השוטפות
8,766        

 מימון 

  כללי 

הון חוזר ומימון בקאי. יצוין, כי כון למועד ת את פעילותה באמצעות הון, מהחברה ממ

, לחברה הלוואה מתאגיד בקאי שכגדה יש ערבות של בעל השליטה בחברה (ראו דוחה

לעיל), לטובת התאגיד הבקאי. יובהר, כי בכוות החברה לפעול לביטול  1.4.2.2סעיף 

   הערבות כאמור.

  אשראי לזמן ארוך ואשראי לזמן קצר 

החברה התקשרה בהסכמי הלוואות עם תאגידים בקאיים המיועדים לצרכיה השוטפים 

 1,055 -היו כ 2020 דצמברב 31ליום של החברה. סך ההלוואות שטלה החברה כון 

   אלפי ש"ח. 

  שיעור ריבית ממוצעת 

 31ליום להלן שיעור הריבית הממוצעת על הלוואות מתאגידים בקאיים שהים בתוקף 

   שמיועדת לשימוש בידי החברה:  2018-2020לכל אחת מהשים  דצמברב
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   שיעור ריבית ממוצעת להלוואות

  2018בדצמבר  31ליום   2019בדצמבר  31ליום   2020 בדצמבר 31ליום   

  

  תאגידים בקאיים
3.8%  4%  4.5%  

 להלן יפורטו תאי הערבויות אשר הועמדו על ידי בעל השליטה ובעל מיות קודם: 

מלאה לתאגיד בקאי הכוללת חיובים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית עבור ערבות 

   תפעול חשבון הבק של החברה.

 ש"ח. מיליון ערבות מלאה להלוואות החברה מתאגיד בקאי בסך של כ

  מיסוי  

לדוחות הכספיים  10לפרטים בדבר הוראות המיסוי המהותיות החלות על החברה, ראו ביאור 

  .2020בדצמבר  31יום ל

  סיכוים סביבתיים ודרכי יהולם 

  , לא ידוע לחברה על סיכוים סביבתיים הצפויים להשפיע על פעילותה. דוחלמועד ה

  מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד 

לפרטים בדבר מגבלות, חקיקה ותקיה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות ראו סעיף 

  לעיל. 4.3

 הסכמים מהותיים 

במספר עסקאות רכישה מהותיות הכוללות החברה התקשרה , 2020בדצמבר  31ביום 

התקשרות בהסכם לרכישת חברה, התקשרות בהסכם לרכישת פעילות ביטחוית באמצעות 

ממיות  51%מוצר טכולוגי מתקדם, לרבות זכויות הפצה בלעדיות, וכן הסכם אופציה לרכישת 

עסקאות אלה הושלמו ביום  .ת הפעילות הביטחויתהחברה ממה רוכשת קבוצת אירודרום א

 להלן פירוט העסקאות:. 2021בפברואר  28

סי העברת  ג'י. אס.המופק והפרע של ) הוה 100%התקשרות בהסכם לרכישת מלוא ( 

  ", בהתאמה)SGCהסכם " -ו "המוכרים", "SGC"( 15מבעלי מיותיה ידע בע"מ

4.23.1.1. SGC הד חברה היסהפרטית העוסקת, בין היתר בהעברת ידע, שירותי ה ,

 הדרכה, תמיכה ושירותים טכיים ופיתוח אמצעי מציאות מועשרת

)AR/VR(  ולוגיות מציאות רבודה למטרות הדרכה עםעל ידי שימוש בטכ

 SGCבמקביל לפעילותה בשוק ביטחוי פועלת  התמחות בתחום הביטחוי.

פתרוות  30קיימים מעל  SGCשל בסל הפתרוות  גם בשוק האזרחי.

(כתיבה טכית, תמיכה בהדסה, הדרכה  תחומים עיקריים 5הפרוסים על 

ובכל  ותמיכה טכית, למידה דיגיטלית והדרכה באמצעות מציאות מועשרת)

                                                 
  בחלקים שווים. SGCשלושה בעלי מיות שהים צדדי ג' שאים קשורים לחברה או לבעלי עיין בה, המחזיקים במיות  15
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יסיון עשיר ביהול וביצוע חוזי  SGC -. לאחד מהם אפשרויות מגווות

דע ביטחויים ואזרחיים בישראל ובעולם, לקהלים שוים ובשפות העברת י

  16שוות.

הון המיות  את כלהמוכרים מהחברה רכשה מסגרת השלמת העסקה ב .4.23.1.2

 -בהשלמת העסקה מחזיקה החברה כך שלאחר  SGCהמופק והפרע של 

  .בדילול מלא ,SGCמהון המיות של  100%

 -בתמורה למיותיהם בבמועד השלמת העסקה שילמה החברה למוכרים  .4.23.1.3

SGC  יות  1.2-למוכרים כה תהקצמיליון ש"ח וכן  10-כסך שלמיליון מ

  לעיל). 1.4(לפרטים בדבר ההקצאה ראו סעיף  רגילות של החברה

בהסכם קבעו יעדים (יעדי הכסות ויעדים איכותיים) אשר עמידה בהם  .4.23.1.4

 10ל עד תזכה את המוכרים בתמורה וספת בגין מיותיהם, בסך מצטבר ש

התמורה "להלן: ( החודשים שלאחר מועד השלמת העסקה 24-מיליון ש"ח ב

של  2021) יעד הכסות לשת 1"). יעדי ההכסות הים כדלקמן: (המותית

מיליון ש"ח (יעדים  16של  2022) יעד הכסות לשת 2( -מיליון ש"ח; ו 14

ביחס לשים ה"ל  SGCבהכסות  65%-וכ 45% -המשקפים גידול של כ

אף האמור, ייחשב כאילו הייתה עמידה  על , בהתאמה).2020להכסות בשת 

מיליון  12יעלו על  2021 בשת ותהכסוה ככל 2021שת ל ההכסותביעד 

  "ח.שמיליון  30במצטבר על  ותהכסה יעלו 2022 -ו 2021 ובשים"ח ש

ככל והמוכרים יהיו זכאים לתמורה המותית, בכפוף לעמידה ביעדים  .4.23.1.5

כאמור לעיל, חלקה ישולם במזומן וחלקה במיות החברה, בהתאם לשיקול 

ולא יעלה  30%-ובלבד שרכיב המזומן לא יפחת מדעתה הבלעדי של החברה, 

. שוויי מיות החברה לצורך תשלום התמורה המותית בגין השה 70%על 

בבורסה של מיית עילה השער הראשוה שלאחר השלמת העסקה יהא 

יהא  ובגין השה השייה שלאחר השלמת העסקה ,30.12.2020ביום החברה 

  .ההקצאהבמועד בבורסה עילה השער 

יסייעו בהליכי החיבור, ההטמעה המוכרים במסגרת העסקה קבע, כי  .4.23.1.6

 24שירותי יהול לתקופה של  וכן יעמידוSGC -וההתאמה בין החברה ו

לדמי יהול. עם יהיו זכאים  לאעסקה, אך הת השלממועד חודשים לאחר 

שקבעו במגון  יהיו גבוהות מיעדי ההכסות SGCזאת, ככל והכסות 

כל מ 10%, יהיו זכאים המוכרים לדמי יהול בשיעור של תמורה המותיתה

  .מעבר ליעדי ההכסות שקבעו, כמפורט לעיל עודפתהכסה 

 SGCלפרטים בדבר ההתקשרות בהסכם ותוי הכספיים העיקריים של  .4.23.1.7

ראו דיווח מיידי  2020-ו 2019, 2018לשים  SGCהדוחות הכספיים של מתוך 

הדיווח ) (להלן: "2021-01-000280(אסמכתא מס':  2021ביואר  3מיום 

                                                 
 .SGC :https://sgc.co.ilקישור לאתר  16
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"). לפרטים בדבר השלמת העסקה ראו דיווח 2021ביואר  3המיידי מיום 

דיווח (להלן: ") 2021-01-024358(אסמכתא מס':  2021במרץ  1מיידי מיום 

  ").2021במרץ  1מיידי מיום 

לפרטים בדבר הזמת עבודה חדשה מתעשייה ביטחוית משמעותית  .4.23.1.8

לאספקת שירותי תמיכה בהדסת ייצור, הרכבה ואיטגרציה  SGCשקיבלה 

-2021(אסמכתא מס':  2021בפברואר  11למל"טים ראו דיווח מיידי מיום 

01-016890 .( 

 אן.פי.או מערכות בע"מית של ה הביטחובהסכם לרכישת כלל פעילותהתקשרות  

")NPO ה מתקדמת וייחודיתבשם ") חברה מובילה שפיתחה תוכ"Next Plus" ,

, בייצור ואחזקה של מערכות צבאיות, בין היתר שיפור ביצועיםיהול ובתחום הפועלת 

   כלי טיס בלתי מאוישים ומערכותיהם

4.23.2.1. NPO ה בשם  2019במאי  הוקמהה תוכופיתחה מערכת מתקדמת שהי

"Next Plus ן בבעלותההי (יות ואחרותייק) אשר מלוא הזכויות בה "

 היה תוכה ייחודית בתחום שיפור ביצועים NPO" ."Next Plus המלאה של

בייצור ואחזקה של מערכות צבאיות ואזרחיות מורכבות, ובין היתר של כלי 

מעיקה ללקוחותיה, בארץ  NPO ומערכותיהם.אוישים מ בלתי טיס

ובעולם, רישיוות שימוש בתוכה, לרבות שירותי תמיכה, תחזוקה והטמעה. 

יש לקוחות מובילים בתחומם, לרבות, יצריות  NPOבין לקוחותיה של 

  17ביטחויות וצבאות שוים, בארץ ובחו"ל, וכן לקוחות בשוק האזרחי.

את פעילותה בתחום  NPO -החברה מכשה , רמסגרת השלמת העסקהב .4.23.2.2

התקשרויות עם לקוחות את כלל ההביטחוי, קיימת ועתידית, ובכלל זה 

"). ההסכם הפעילות הרכשתבישראל ובחו"ל ("הביטחוי הפועלים בשוק 

הן והביטחוי בשוק , הן SGC -ו NPOהסדרת שיתוף פעולה בין  גם כולל

 .לשייה אחת סירגטיות ופעילויותיהן היותבשוק האזרחי, 

זכות בלעדית לחברה בין היתר הפעילות הרכשת כוללת חשוב לציין, כי  .4.23.2.3

תלשיווק והפצה של תוכ "Next Plus"  בישראל ובחו"ל ללקוחות בתחום

התחזוקה של הלקוחות, הן ביחס ליהול ליהול הייצור והן ביחס הביטחוי, 

 הרישיוות הדרשים.וכן קבלת כל 

בגין מכירת  NPO-קובע מגון חלוקה בהכסות בין החברה ל ההסכם .4.23.2.4

רישיוות ללקוחות השוק הביטחוי, תוך הפרדה בין לקוחות קיימים 

 .ללקוחות חדשים

כמו כן, ההסכם מסדיר את זכות השיווק וההפצה הבלעדית של החברה תוך  .4.23.2.5

 לעמוד בהם לצורך שימור הבלעדיות. החברההגדרת יעדי מכירות שעל 

                                                 
  ./:NPO :nextplus.io/https קישור לאתר 17
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לשוק הביטחוי  NPOים בדבר ההתקשרות בהסכם וסך מכירות לפרט .4.23.2.6

ולכמות המשתמשים  2020ועד תום שת  2019מתחילת פעילותה בשת 

. לפרטים 2021ביואר  3הקיימים בשוק הביטחוי ראו דיווח מיידי מיום 

  .2021במרץ  1בדבר השלמת העסקה ראו דיווח מיידי מיום 

מלוא במסגרתו יתה לחברה אופציה לרכוש את עם המוכרים התקשרות בהסכם  

), באמצעות כון למועד זה NPOמהון המיות של  51%(קרי,  NPO -החזקותיהם ב

הסכם " -" וSGLC"( 18רכישת מלוא מיותיהם באס.ג'י.אל.סי אחזקות בע"מ

 ), בהתאמה"האופציה

אופציה לרכוש קיבלה , החברה כמפורט לעיל SGCבמועד השלמת עסקת  .4.23.3.1

מהוה  51% -, המחזיקה כאמור בSGLC-לוא החזקות המוכרים באת מ

. האופציה תהא יתת למימוש במהלך תקופה בת NPOהמופק והפרע של 

  ").מועד פקיעת האופציה"להלן: שים החל ממועד השלמת העסקה ( 3.5

 5סך של שולם למוכרים במועד השלמת העסקה בגין העקת האופציה  .4.23.3.2

  ").התמורה בגין האופציה"להלן: מיליון ש"ח (

היה והחברה תבחר לממש את האופציה לרכוש את מלוא החזקות המוכרים  .4.23.3.3

חודשים  18) בתקופה שתחילתה מועד ההשלמה וסיומה 1אזי: ( SGLC-ב

לפיו תחושב תמורת המימוש של מיותיהם של  NPOלאחר מכן, שווי 

מיליון ש"ח  1.5מיליון ש"ח ביכוי  35") יהא NPO"שווי להלן: המוכרים (

) 2"); (תקופת המימוש הראשוה"להלן: (חלק התמורה בגין האופציה) (

חודשים  12בתקופה שתחילתה תום תקופת המימוש הראשוה וסיומה 

 3מיליון ש"ח ביכוי  60לעיין מימוש האופציה יהא  NPOלאחר מכן, שווי 

ש תקופת המימו"להלן: מיליון ש"ח (חלק מהתמורה בגין האופציה) (

) בתקופה שתחילתה תום תקופת המימוש השייה וסיומה 3( -"); והשייה

מיליון  110לעיין מימוש האופציה יהא  NPOמועד פקיעת האופציה, שווי 

  מיליון ש"ח (מלוא התמורה בגין האופציה). 5ש"ח ביכוי 

עד מועד  NPO -ו SGLC -ההסכם כולל התחייבויות של המוכרים ביחס ל .4.23.3.4

 SGLC, כמקובל, ובכלל זה התחייבות כי כל פעילותה של פקיעת האופציה

לא תיקח על עצמה התחייבויות  SGLC, כי NPOתהא החזקה במיות 

כלשהן, וכן התחייבות לאי תחרות ככל ותמומש האופציה. יצוין, כי 

(כעת  SGLC) הוה המופק והפרע של 100%האופציה היה לרכישת מלוא (

רים התחייבו שלפחות עד לתום תקופת ובמועד המימוש), כאשר המוכ

, NPOמהוה המופק והפרע של  51% -ב SGLCהמימוש הראשוה תחזיק 

  לכל הפחות.

                                                 
מהוה המופק והפרע  51%חזקת ה, שכל פעילותה היה 2019אשר הוקמה במרץ  מלאה של המוכרים חברה פרטית בבעלות 18

 ) או התחייבויות כלשהם.NPO, ואין לה כסים (למעט החזקת מיות NPOשל 
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לשם הבטחת זכויות החברה למימוש האופציה, שועבדו בשעבוד קבוע  .4.23.3.5

, וכן SGLC-וראשון בדרגה לטובת החברה מלוא החזקות המוכרים ב

 .NPO -ב SGLCהחזקות 

 טרם מומשה האופציה. כון למועד הדוח, .4.23.3.6

 הסכמי שיתוף פעולה 

, התקשרה אירודרום עם חברה זרה במזכר הבות לשיתוף פעולה 2020באפריל  22ביום  

להקמת מרכז אימון טקטי בילאומי באירופה עבור כלי טיס בלתי מאוישים. החברה 

הזרה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק כלי טיס בלתי מאוישים וציוד לווה להם, 

שמשים את השוק הביטחוי וגורמי ממשל, אשר פועלת ברחבי העולם ומיותיה המ

סחרות באחת מבורסות אירופה. הקמת מרכז האימוים תשפר את יכולתה של החברה 

  לספק את שירותיה ללקוחות הזירה האירופאית.

, התקשרה החברה עם חברה זרה בהסכם לפיו תהא החברה ציגה 2020באפריל  30ביום  

ומשווקת בלעדית בישראל של מערכות הדמיה מתקדמות למפעילי כלי טיס בלתי 

  מאוישים, מבוססת מציאות מדומה, אשר פיתחה החברה הזרה.

, קיבלה החברה הודעה בדבר זכייתה במכרז מסגרת של חברת תיבי 2020ביוי  7ביום  

ות טכולוגיים "), לאיתור, בחיה ואספקת פתרותיבי איילוןאיילון בע"מ (להלן: "

לשיוע מטעים באמצעות כטב"מים של תיבי איילון, כך שחברה תיכלל ברשימת ספקי 

המסגרת של תיבי איילון. היקף השירותים שייתו יהא תלוי בפיות פרטיות של תיבי 

 השפעת הזכייה במכרז על החברה.  את ךאיילון וכי בשלב זה לא יתן להערי

עם יצרן מערכות של החברה  הסכם שיתוף פעולה לתוקפו כס 2020בחודש דצמבר   

בלעדיות בשימוש קיבלה החברה במסגרתו  מאוישים הבלתי הטיס כלי בתחוםייחודיות 

ייחודיות בהן עושה החברה שימוש במסגרת חוזים שוים. המערכות השל  ומכירה

 5שת חודשים הכפופה לתאים מתלה של השלמת רכי 18לחברה בלעדיות לתקופה של 

מערכות מסוג זה. כון למועד הדו"ח החברה עמדה בתאי המתלה ואף קיבלה אישור 

 קופתה לתוקף של תתבכתב מהיצרן המאשר את עמידת החברה בתאי שקבע וכיס

  הבלעדיות. 

 הליכים משפטיים 

  .2020בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  11לפרטים ראו ביאור 

  עסקיתיעדים ואסטרטגיה  

וזאת על ידי הקיימים פעילותה  מיבכוות ההלת החברה לפעול להרחבת הפעילות בתחו 

לצד גיוס לקוחות , זאת ללקוחות קיימים פתרוות, שירותים וסל יכולות וספותמתן 

החברה רואה ברכישות של חברות ופעילויות סירגטיות מוע צמיחה  כמו כן,וספים. 

בעסקאות  2020התקשרה בשת  בהתאם לכך החברהחשוב בזירה בה היא פועלת ו

 . 2021רכישה מהותיות, אשר הושלמו בסוף פברואר 
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 ")מזכר ההבות(להלן: " במזכר הבותהתקשרה החברה  2021בתחילת חודש מרץ  

 פתרוות אוויריים מתקדמים בשוק האזרחיו שירותיםמתמחה במתן הלרכישת חברה 

מול מספר גורמים לביצוע רכישות  לפעול וממשיכה, ")החברה הרכשת(להלן: "

משמעותיות של חברות בעלות סירגיה גבוהה לפעילות החברה ופוטציאל להרחבת צבר 

 הלקוחות וההזמות שלה באופן משמעותי.

בתחום החברה את פעילות תרחיב  ,תושלםו , ככלהעסקה שוא מזכר ההבותהשלמת 

ל ובעולם הולך וגדל בצורה תחום שכידוע קצב הצמיחה שלו בישרא האזרחי,

משמעותית, והיה גם בהמשך לרכישות הוספות שביצעה והשלימה לאחרוה החברה, 

  .שגם הן מביאות להרחבת פעילותה וחדירתה של החברה לתחום האזרחי

כאמור, תגוון  האזרחיהכטב"מ ייחודיים בתחום שירותים החברה הרכשת, המספקת 

מעיקה החברה ללקוחותיה, עיין המשרת את את סל המוצרים והשירותים אותם 

, וכן תסייע לחברה בכיסה האסטרטגיה של החברה, הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך

  לתחומי פעילות חדשים בתחום האזרחי (באמצעות כטב"מים).

במדיה בחו"ל  מתומתקד ת, טכולוגיתבי"ל ייחודיאקדמיה החברה פועלת להקמת  

לקבלת  השקעת החברה תהא בכפוף כאשר י ובהשקעה משותפת,בשיתוף עם גורם מקומ

  חוזה ארוך טווח עם הממשל המקומי וצבר הכסות משמעותי. 

החברה מאמיה כי השוק האמריקאי מהווה דבך משמעותי בתחום האזרחי ומתעתדת  

להקים חברה אמריקאית לצורך רכישת חברות הפעלה מקומיות בטריטוריות שוות 

את משמעותי ארה"ב. הרחבת פעילות החברה לשוק האמריקאי צפויה להגדיל באופן ב

היקפי הפעילות של החברה, את הפריסה הבי"ל שלה בשים הקרובות ולאפשר לחברה 

  הות משיעורי צמיחה גבוהים בשוק צומח זה.   יל

מוצר ה באמצעותהרכשת הביטחוית הפעילות ו SGC -לאסטרטגיה עסקית ביחס  

השלמת עסקאות הרכישה, אשר  – )NPO -שרכשה מ( "Next Plus"כולוגי הייחודי הט

היה חלק מאסטרטגיית הצמיחה של החברה לרכישת , 2021בוצעה בסוף חודש פברואר 

חברות ופעילויות בעלות סירגיה גבוהה לפעילות החברה ופוטציאל להרחבת היקף 

והשירותים הייחודיים אותם היא מספקת  SGCהלקוחות והפעילות שלה. רכישת 

בתחום הביטחוי והאזרחי, וכן רכישת הפעילות הרכשת, המבוססת על מוצר טכולוגי 

שהיו מערכת/תוכה ייחודית כאמור, מגוות את סל המוצרים והשירותים אותם 

מעיקה החברה ללקוחותיה ומשרתת את האסטרטגיה של החברה, הן בטווח הקצר והן 

  הארוך.  בטווח

את פעילות ההדרכה, האחזקה, התמיכה הטכית ומרחיבות  עשירותמה"ל  הרכישות

והאיטגרציה באמצעותה מספקת החברה ללקוחותיה שירותים ופתרוות, טכולוגים 

את פעילות החברה מול לקוחותיה  ומרחיבותאת מערך השירות  מייעלותואחרים, 

על התקשרותה עם מקלות וכן  NPO) -ו SGCהקיימים (שחלקם לקוחות קיימים של 

  בארץ ובעולם. לקוחות חדשים
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שירותים ופתרוות העסקה תאפשר לה להציע ללקוחותיה, הקיימים והעתידיים, 

וספים בתחום ההדרכה, התמיכה והתוכה. בוסף, עסקה זו צפויה לאפשר לחברה 

להרחיב את פעילותה גם בתחום האזרחי, כאשר גם עיין זה היו חלק מהאסטרטגיה 

  של החברה. 

מידע שאיו וודאי  ,זה כולל מידע צופה פי עתיד, כהגדרת מוח זה בחוק יירות ערך סעיף

כאשר הערכות או כווות או תכיות של ההלת החברה, מתבססות על המידע הידוע לההלת 

החברה במועד זה, והתממשותן איה וודאית, ולכן הערכות ותכיות כאמור עשויות שלא 

להתממש או להתממש באופן שוה מהצפוי, זאת בשל השפעה של גורמים שאים תלויים 

  בחברה.

  להתפתחות בשה הקרובהצפי  

בכוות החברה לפעול להשגת חוזים וספים מול לקוחות קיימים ולקוחות חדשים וזאת  

לצד בחית הזדמויות עסקיות בעלות סירגטיות גבוהה לתחום הפעילות. כמו כן, 

החברה תפעל לשדרוג והרחבת שירותיה ותרחיב את תשתית השיווק והמכירות שלה בין 

 כוח אדם מתאים לכך.היתר, ע"י גיוס 

יעדים "(לעיל  4.26לפרטים וספים אודות צפי להתפתחות בשה הקרובה ראה גם סעיף  

   )."ואסטרטגיה עסקית

  מידע בדבר שיוי חריג בעסקי התאגיד 

 המיזוג השלמתלא חל כל שיוי בעסקי החברה או תחום פעילותה למעט שיויים בקשר עם 

   לעיל). 1.14(כהגדרתו בסעיף 

  וע או עין החורגים מעסקי התאגיד הרגיליםאיר 

  .הרגילים לחברה אין אירוע או עיין החורגים מעסקי התאגיד

 דיון בגורמי סיכון 

כרוכה בגורמי סיכון אשר עשויה להיות להם השפעה על תוצאותיה הכספיות החברה פעילות 

  ובייהם:

 סיכוי מאקרו 

חלק מהכסות החברה משולמות במטבע דולרי  - ירידה בשער הדולר ארה"ב .4.30.1.1

וזאת על אף שהוצאות החברה השוטפות מבוצעות בעיקרן בשקל ישראלי. 

ירידה בשער הדולר עלולה להביא לשחיקת רווחיות החברה ולאובדן הכסה 

פוטציאלית. בשלב זה החברה איה מפעילה מכשירים לביטוח ו/או גידור 

קטים יחסית המשולמים במט"ח. עם סיכוי מטבע מפאת ההיקפים ה

  גדילת ההיקפים החברה תשקול לגבש מדייות גידור ויהול סיכוי מטבע. 

עימות בטחוי עשוי ליצור עבור החברה  - עימות בטחוי (מלחמה ממושכת) .4.30.1.2

הזדמויות בתחום פעילותה אשר עשויות להגדיל את היקף ההכסות 

גיסא, העובדה שמספר גדול  הפוטציאלי של החברה מחד גיסא, ומאידך

יחסית מעובדי החברה הים משרתי מילואים פעילים בטייסות המבצעיות 



 

41 

 

בחיל האוויר עלולה לגרום לקושי תפעולי באספקת שירותי החברה 

ללקוחותיה לפרק זמן מוגבל. החברה פועלת להגדלת תמהיל הפעילויות 

בדים אשר אים מקום שבו חוזים בי"ל (עם לקוחות זרים) יבוצעו ע"י עו

  אזרחי ישראל ובכך תקטן חשיפת החברה לסיכון זה. 

החברה מפיקה הכסותיה במישרין  - ירידה בתקציבי הביטחון בשווקי היעד .4.30.1.3

ו/או בעקיפין כקבלן משה מתקציבים אשר מקורם בתקציב ביטחון של 

מדיות היעד. ירידה בתקציבי ביטחון בשווקי היעד עלולים להביא לירידה 

ה פוטציאלית של החברה. אין ביכולתה של החברה להל או לשלוט בהכס

  בסיכון זה.

לשיויי חקיקה בארץ ובעולם לרבות שיויי  - שיויי חקיקה ורגולציה .4.30.1.4

מדייות רגולטורית, ובפרט בתחום פעילותה של החברה, עלולה להיות 

השפעה על יכולתה של החברה לעמוד בלוחות הזמים לאספקה של שירותיה 

  ללקוחותיה השוים.

 סיכוים עפיים 

שיוי לרעה באופן הפיקוח על החברה עלול לגרום לחברה  - שיוי רגולטורי .4.30.2.1

לאובדן הכסה פוטציאלית בשווקי היעד וכמו כן עלייה בתשומות הדרשות 

לייצוא שירותים שוא תחום הפעילות. החברה פועלת כל העת על מת להל 

תה לצפות באופן מוחלט ומלא את החלטות סיכון זה על אף שאין ביכול

הרגולטור. על מת להל סיכון זה פועלת החברה בכל אחת מהדרכים 

  הבאות:

העסקת יועץ קבוע המטפל בכלל בקשות החברה ותהליכי אישור לשירותי  .4.30.2.2

החברה בהתאם לאופן הפיקוח המשתה מעת לעת. כמו כן היועץ מספק 

בעוי המאפשר לחברה "לצפות" לחברה מידע צופה פי עתיד על בסיס ר

שיוי בתהליכי הרגולציה, ולסות להיערך בהתאם. חשוב לציין כי, למיטב 

ידיעת החברה, האגף לפיקוח על הייצוא הביטחוי פועל על מת להקל את 

  תהליכי הפיקוח ולא להיפך.

החברה מהווה אחת מבין  - השתתפות החברה באיגוד הכטב"מ הישראלי .4.30.2.3

מספר מצומצם של חברות אשר מחזיקות ציגות באיגוד הכטב"מ הישראלי, 

הארגון הוקם במטרה לסייע ליצרים ולחברות ישראליות לפעול בתחום זה, 

עיקר עיסוקו של הארגון הוא התמודדות עם רגולציה והצפת ושאים 

 רלווטיים לסדר היום בממשלה.

יצבת מול החברות כוללת מספר שחקים, בהם חברות התחרות ה - תחרות .4.30.2.4

עם משאבים גדולים יותר. זכייה בלקוחות בתעשייה הביטחוית מושפעת 

מזהות השחקים. לבסיס הפעילות של החברה חשיבות בהתמודדות עם 

עסקאות המשולבת במויטין והיקף פעילות השחקים והשירותים 

  המוצעים.
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פעילות החברה בתחום  – צוא ביטחויהגבלות רגולטוריות בוגע ליי .4.30.2.5

הביטחוי תלויה בקבלת אישורים, היתרים ורישיוות שוים הוגעים 

לייצוא ביטחוי. היתרים ורישיוות כאמור, מוגבלים בזמן ודרשים בקשר 

עם שירותי החברה. אין באפשרות החברה להבטיח, כי אישורי ייצוא כאמור 

עתיד. שיויים במדייות הייצוא של יחודשו, לא יישללו ו/או ייתו ב

הממשלה או ממשלות זרות במדיות בהן פועלת החברה, ושיויים 

  רגולטוריים הוגעים לייצוא עלולים לפגוע בפעילות החברה.

  סיכוים מיוחדים לחברה 

אופי הפעילות של החברה מביא את עובדיה לעבוד לעיתים  - סודיות המידע .4.30.3.1

הין לקוחות החברה, החשבות למתחרות במסגרת פרויקטים של חברות ש

האחת של השייה, כאשר "זליגה" של מידע השייך ללקוחותיה של החברה, 

ולו הקטן ביותר, עלול להסב לחברה זק משמעותי אשר עשוי לבוא לידי 

ביטוי בירידה בהכסות פוטציאליות. החברה משקיעה מאמצים רבים 

  למוע מקרים מסוג זה.ומאמצת שיטות ומגוים שוים על מת 

לחברה לקוחות אשר היקפי הפעילות עימם מהווים מעל  – תלות בלקוחות .4.30.3.2

משיעור הכסות החברה היוצרים לחברה תלות בהם כלקוחותיה כון  10%

. הפסקה לא מתוכת של התקשרות עם אחד מהלקוחות ה"ל דוחלמועד ה

פרט לגרום לירידה עלולה להשפיע באופן מהותי על היקפי פעילות החברה, וב

  בהכסות החברה וברווחיותה.

  פי טיבם ומידת השפעתם, להערכת הההלה על עסקי החברה: -להלן פירוט גורמי הסיכון על

 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי החברה

 גורם הסיכון

 גדולההשפעה  ביויתהשפעה  השפעה קטה

 סיכוי מאקרו

X    (ארה"ב)ירידה בשער הדולר 

  X (מלחמה) ייםעימותים ביטחו 

 X   ירידה בתקציבי ביטחון  

  X  ויי חקיקה ורגולציהשי  

  סיכוים עפיים

X   
 שיוי רגולטורי

 X  
  תחרות

 X   וגע לייצואהגבלות רגולטוריות ב
  ביטחוי
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 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי החברה

 גורם הסיכון

 גדולההשפעה  ביויתהשפעה  השפעה קטה

  מיוחדים לחברהסיכוים 

 X    סודיות המידע  

  X תלות בלקוחות  

  

  



  

 קבוצת אירודרום בע"מ

 בחלק 
דוח הדירקטוריון 

על מצב ענייני 

 התאגיד
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דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד לתקופה של שנה 

") ועד למועד פרסום דוח זה. הדוח תקופת הדו"ח(להלן: " 2020בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

העיקריים בפעילות החברה, אשר אירעו בתקופת הדו"ח ועד למועד פרסום סוקר את השינויים 

דוח זה. הדוח נערך בהתאם לתקנות הדוחות, והנתונים הכספיים בסקירה זו מתייחסים לדוחות 

   .IFRSקני המאוחדים של החברה, שנערכו לפי ת

יים שחלו הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ושינויים מהות

במצב ענייני החברה בתקופת הדו"ח אשר השפעתם מהותית ויש לעיין בה יחד עם תיאור 

  עסקי התאגיד כפי שנכלל בפרק א' לדוח תקופתי זה.

 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתייםג 5החברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה 

בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, . ")תקנות הדוחות(להלן: " 1970-ומיידים), התש"ל

ד לתקנות הדוחות, לרבות בדבר 5בחרה החברה לאמץ את מלוא ההקלות המנויות בתקנה 

  שנתית.-דיווח במתכונת דיווח חצי

ב לתקנות החברות (הוראות ותנאים 3אימצה החברה את ההקלה המפורטת בתקנה כמו כן, 

, לעניין אישור הדוחות הכספיים של 2010-התש"עלעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), 

  .החברה בדירקטוריון החברה בלבד
  

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה     1 

 נתונים עיקריים מתוך פרק תיאור עסקי התאגיד. 1.1

לפרק א' לדוח תקופתי זה, וכן  1לפרטים אודות פעילות החברה ותחומי פעילותה ראו סעיף 

  לדוחות הכספיים. 1ביאור 

בפרק א' לדוח תקופתי  1.14לפרטים בדבר עסקת המיזוג שהושלמה בתקופת הדוח ראו סעיף 

  זה.

הנתונים הכספיים המופיעים בדוח זה, לרבות מספרי ההשוואה, נלקחו מהדוחות הכספיים של 

ומצורפים ) IFRSאשר נערכו לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים (תקני  ,2020החברה לשנת 

  ").הדוחות הכספייםלפרק ג' לדוח תקופתי זה (לעיל ולהלן: "
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    תוצאות הפעילות      2 
 תוצאות הפעילות .2.1

  
% השינוי 

מתקופה 

  מקבילה

2020  2019  

  אלפי ש"ח

  8,650 14,003  +62%  הכנסות

  2,746  6,073  +121%  רווח גולמי

  32%  43%  +37%  שיעור רווח גולמי

  228  2,615  1,047% מתואם*רווח תפעולי 

  3%  19%  +608%  שיעור רווח תפעולי מתואם

  586  **8,877  +1,415%  מזומנים ושווי מזומנים

  2,814  14,332  +409%  סך המאזן

הוצאות שאינן תזרימיות בגין תשלום  פחת, הטיפול החשבונאי בגין רישום למסחר ברכישה במהופך,בנטרול *

לפרטים  .להפיכת החברה לציבורית 2020באפריל  פעמיות במסגרת עסקת המיזוגהוצאות חד ו מבוסס אופציות

  .להלן 2.3ר' סעיף ההפסד התפעולי החשבונאי אודות 

בין היתר זאת  ,ח"אלפי ש 38,629 -ח יתרת המזומנים ושווי מזומנים מסתכמת לכ"למועד פרסום הדו** 

 10.2 -ו 10.1(סעיפים  2020בדצמבר  31לאחר יום מיליון ש"ח שביצעה החברה  40 -של כגיוסי הון לאחר 

  .להלן) 10.4(סעיף מהותיות רכישה ששילמה במסגרת השלמת עסקאות מיליון ש"ח  15 -של כתשלום , ולהלן)

  מצב כספי .2.2

  
  בדצמבר 31ליום 

  הסבר
2020  2019  

    אלפי ש"ח   
  נכסים שוטפים

מזומנים ושווי 
  586  8,877  מזומנים

הגידול נובע בעיקר מהנפקת 
מניות וכתבי אופציה בחציון השני 

  2020של שנת 

פקדון שהועמד כבטוחה בהתאם   -  570  פיקדון בנקאי מוגבל
  לתנאי מכרז

מקדמות לספקים בגין רכישת כלי   8  336  חייבים ויתרות חובה
  טיס לרכוש קבוע ולמלאי

עליה הנובעת מגידול בהיקף   1,321  3,966  לקוחות, נטו
  פעילות החברה

     1,915  13,749  סך נכסים שוטפים
  שאינם שוטפיםנכסים 

  443  129  מסי הכנסה נדחים
מעבר החברה לרווח תפעולי 

מפעילות הביא לצמצום נכסי המס 
  שנצברו בשנים קודמות

נכסים בגין זכויות 
ירידה הנובעת מפחת שנצבר על   335  128  שימוש

  הנכסים
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השקעות בכלי טיס במהלך שנת   121  326  רכוש קבוע, נטו
2020  

סך נכסים שאינם 
     899  583  שוטפים

     2,814  14,332  סך הנכסים

 
  התחייבויות שוטפות

אשראי מתאגידים 
  בנקאיים

שינוי בתמהיל האשראי מזמן קצר   810  714
  לזמן ארוך

חלויות שוטפות של 
התחייבויות בגין 

  חכירות
105  205  

פרעון חלקי של התחייבויות בגין 
  חכירות

ספקים ונותני 
  144  236  שירותים

מעליה בפעילות גידול הנובע 
  החברה

  2,149  2,982  זכאים ויתרות זכות
גידול הנובע מעליה בפעילות 

  החברה

התחייבויות בגין 
  חוזים עם לקוחות

420  -  
מקדמות מלקוחות (אינן מהוות 

 התחייבות כספית
  אלא אבן דרך לתשלום)

  יתרה שוטפת   121  198  צדדים קשורים

סך התחייבויות 
     3,429  4,655  שוטפות

  התחייבויות לא שוטפות

התחייבויות בגין   
פרעון חלקי של התחייבויות בגין   120  15  חכירות

  חכירות

שינוי בתמהיל האשראי מזמן קצר   184  341  הלוואות לזמן ארוך
  לזמן ארוך

התחייבות בשל סיום 
גידול במצבת העובדים של   61  108  יחסי עובד מעביד

  החברה

סך התחייבויות 
     365  464  שאינן שוטפות

  סך הכל 
     3,794  ,1195  התחייבויות

  הון

מיוחס לבעלי ההון 
  המניות של החברה

שיעור ההון מסך 
  המאזן

9,213  
  

64%  

)980(  
  

)35%(  
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  תוצאות הפעילות   .2.3

    
החודשים שהסתיימו  12-ל

  בדצמבר 31ביום 
 הסברי הדירקטוריון  (באלפי ש"ח)

 2019 2020  השינוי 

עליה הנובעת מגידול בהיקף  8,650  14,003  %62  הכנסות
 הפעילות של החברה

עליה הנובעת מגידול בהיקף  5,904 7,930  34%  ההכנסות עלות
 הפעילות של החברה

  גולמי רווח
  

  שיעור רווח גולמי

121%  
  

37%  

6,073  
  

43% 

2,746  
  

32% 

עליה הנובעת מגידול בהיקף 
בד בבד  הפעילות של החברה

עם שיפור ברווחיות מהפעילות 
 השוטפת

הוצאות מכירה 
 ללא שינוי מהותי 63 94  49% ושיווק

הוצאות הנהלה 
   וכלליות

33%  3,999  3,005  

גידול בעלויות הנובעות 
מהפיכתה של החברה מפרטית 

הסכום כולל הוצאות לציבורית. 
בגין עסקת המיזוג  חד פעמיות

אלפי ש"ח  550 -בסך של כ
 400 -וסך של כ 2019בשנת 

  2020אלפי ש"ח בשנת 

הוצאות תשלום 
 אופציות שניתנו ליועצים ולנושאי  3,580  2,434  )32%(  מבוסס אופציות

  משרה

הוצאות רישום 
למסחר ברכישה 

  במהופך
-  9,166  -  

, חד פעמי רישום חשבונאי
 המיזוג, של עסקת שאינו תזרימי

מסגרתה ב 2020אפריל מ
הוכנסה פעילות אירודרום 

  )ציבורית(החברה ל

) הפסדרווח (
 תפעולי

  (חשבונאי)
147%  )9,620(  )3,902(  

 ההפסד נובע מרישום חשבונאי
  חד פעמי

 2020אפריל מ של עסקת המיזוג
הוכנסה פעילות במסגרתה 
 )ציבורית(החברה אירודרום ל
בגין  תזרימיות והוצאות לא

  אופציות תשלום מבוסס

רווח תפעולי 
  מתואם*

שיעור רווח תפעולי 
  מתואם

1,047%  
  

608%  

2,615  
  

19%  

228  
  
3%  

 עליה בהיקף פעילות החברה
 בד בבד עם שיפור ברווחיות

  מהפעילות השוטפת

  ללא שינוי מהותי  69  87  26%   הוצאות מימון

) לפני הפסדרווח (
   מסים על הכנסה

144%  )9,707(  )3,971(     

 מסיםהטבת מס (
 על הכנסה)

-  )425( 94 
 מעבר לרווחיות הביא להוצאות

 מס וניצול נכסי מס משנים
 קודמות
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החודשים שהסתיימו  12-ל

  בדצמבר 31ביום 
 הסברי הדירקטוריון  (באלפי ש"ח)

 2019 2020  השינוי 

רווח (הפסד) 
  לתקופה

161%  )10,132( )3,877( 

 מרישום חשבונאיההפסד נובע 
עסקת המיזוג  בגין חד פעמי
במסגרתה הפכה  2020מאפריל 

רום דהוכנסה פעילות אירו
 והוצאות לא )ציבורית(החברה ל

 בגין תשלום מבוסס תזרימיות
 אופציות

רווח (הפסד) 
  253  2,103  731%  מתואם* לתקופה

עליה בהיקף פעילות החברה 
בד בבד עם שיפור ברווחיות 

   מהפעילות השוטפת

בגין תשלום  הוצאות שאינן תזרימיות פחת, הטיפול החשבונאי בגין רישום למסחר ברכישה במהופך,בנטרול  (*)

יובהר, כי  .להפיכת החברה לציבורית 2020באפריל  מבוסס אופציות והוצאות חד פעמיות במסגרת עסקת המיזוג

  מדובר בסעיף שלא מופיע בדוחות הכספיים.

  תמצית תזרימי מזומנים ונזילות .2.4

 -הסתכמה בסך של כ 2020בדצמבר  31ליום  קבוצההשל ושווי מזומנים המזומנים  יתרת

הגידול ביתרת  .2019בדצמבר  31יום ב ש"חאלפי  586 -כסך של לעומת  ש"חאלפי  8,877

, לצורך חיזוק מבנה ההון 2020מגיוס הון שביצעה החברה במהלך ספטמבר המזומנים נובע 

גידול נוסף שחל בהיקף המזומנים של החברה בין היתר כתוצאה  אינו כוללהוא  , אךשל החברה

  . מיליון ש"ח 40 -סך נוסף של כב 2020בדצמבר  31יום לאחר גיוסי ההון שביצעה מ

  להלן המרכיבים העיקריים של תזרים המזומנים ושימושם:

  
חודשים  12לתקופה של 

  בדצמבר 31שהסתיימו ביום 
 הסברי הדירקטוריון  (אלפי ש"ח)

 2020 2019 

מזומנים נטו שנבעו 
 ללא שינוי מהותי 581 682 מפעילות שוטפת

ו מזומנים נט
ששימשו לפעילות 

 השקעה
)988( )3( 

הפקדה שביצעה החברה בפיקדון 
בנקאי כבטוחה בהתאם לתנאי 

 מכרז והשקעות ברכוש קבוע 

מזומנים נטו שנבעו 
 מפעילות מימון 

8,597 64 
גיוס הון שביצעה החברה במהלך 

את  קחיזאשר , 2020ספטמבר 
 מבנה ההון של החברה

גידול במזומנים ושווי 
 לתקופהמזומנים 

8,291 642   

  

 ןמיליו 9.1 -(בסך של כ יחיוב הון חוזרלחברה קיים  2020בדצמבר  31יצוין, כי נכון ליום 

  .ש"ח) ןמיליו 9.2 -(בסך של כ חיובי הון העצמיוכן,  ש"ח),
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 יםבחודשההון שביצעה החברה  יאת גיוס אינה כוללתהטבלה הנ"ל  , כילמען הסר ספק יצוין

(לא כולל  ש"ח ןמיליו 40 -סך נוסף של כנתקבל בידי החברה  םבמסגרת 2021 פברואר-ינואר

בהתאם לכתבי אופציה בהמשך, בידי החברה תמורה בגין מימוש כתבי אופציה שיכול ותתקבל 

  .), ככל וימומשושהקצתה החברה

 מקורות מימון .2.5

   .לדוח תקופתי זה לפרק א' 4.19לפרטים בדבר מקורות המימון של החברה, ראו סעיף 

  ממשל תאגידי היבטי     3 

 מבקר פנימי .3.1

  ישראל גבירץ. :שם

  .2016במרץ,  16 :תאריך תחילת כהונה

רואה חשבון מוסמך, בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר  :כישורי המבקר

אילן וכן מבקר פנים מוסמך. המבקר מעניק שירותי ביקורת פנים, כמינוי אישי וכגורם חיצוני, 

  באמצעות משרד פאהן קנה ושות'.

ים, למיטב ידיעת החברה, לפי הודעתו של מבקר הפנ :עמידת המבקר הפנימי בדרישות חוקיות

לחוק הביקורת  8לחוק החברות, ובהוראות סעיף  )(ב146הפנימי עומד בהוראות סעיף  המבקר

  .")חוק הביקורת הפנימית(" 1992-הפנימית, התשנ"ב

: המבקר הפנימי הינו נותן שירותים חיצוני לחברה מטעם משרד תפקידים נוספים של המבקר

פקידו כמבקר הפנימי של החברה, אין רו"ח פאהן קנה ושות' (בו הוא מכהן כשותף). מלבד ת

  .המבקר הפנימי מועסק על ידי החברה או מעניק לה שירותים חיצוניים נוספים

, 2016במרץ  16 -ו 2016במרץ  14מינויו של מר ישראל גבירץ אושר בימים  :דרך המינוי

בוועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאמה. לאחר בחינה מעמיקה של השכלתו וניסיונו 

רב השנים, הדירקטוריון מצא כי מר ישראל גבירץ מתאים לכהן כמבקר הפנימי של החברה, 

  . גודלה, היקף פעילותה ומורכבותה, וזאת בהתחשב, בין היתר, בסוג החברה

ר הפנימי, על פי הודעתו, אינו מחזיק בניירות ערך של המבק :החזקה בניירות ערך של החברה

  . החברה, או של גוף קשור אליה, כהגדרת מונח זה בתוספת הרביעית לתקנות הדיווח

בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה הממונה  :זהות הממונה הארגוני על המבקר הפנימי

  . הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו"ר הדירקטוריון

גובשה  2020תוכנית העבודה לביקורת הפנימית לשנת  :דה של המבקר הפנימיתכנית העבו

נובמבר ב 2בשיתוף עם הנהלת החברה והובאה לדיון ואישור בוועדת הביקורת בישיבתה מיום 

. תוכנית העבודה מותירה בידי המבקר הפנימי שיקול דעת לסטות ממנה. כל סטייה 2020

  באישור ועדת ביקורת.מתוכנית העבודה המאושרת כרוכה 
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לדעת דירקטוריון החברה היקף עבודת הביקורת הפנימית, רציפות פעילותה ותוכנית העבודה 

של המבקר הפנימי הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת 

הפנימית בחברה. ועדת הביקורת בשיתוף עם הנהלת החברה והמבקר הפנימי בוחנים מידי 

  נה את ההיקף הנאות של עבודת הביקורת הפנימית בחברה.ש

המבקר הפנימי וצוות העובדים המקצועיים הכפופים לו מועסקים  :היקף העסקת המבקר הפנימי

  למידות החברה ופעילותה.  שעות בשנה, היקף שנמצא מספיק 100 -בהיקף של כ

שים לבצע את עבודת המבקר הפנימי וצוות העובדים הכפופים לו, נדר :עריכת הביקורת

הביקורת תוך הקפדה על אמות מידה הכרחיות לקיום ביקורת מקצועית, מהימנה, עצמאית 

ובלתי תלויה בגורם המבוקר. הדירקטוריון הסתמך על דיווחיו של המבקר הפנימי בדבר עמידתו 

  . בתקנים המקצועיים לפיהם הוא עורך את הביקורת

לחוק  9למבקר הפנימי ניתנה גישה חופשית כאמור בסעיף  :גישה חופשית למבקר הפנימי

הביקורת הפנימית, ובכלל זה גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של החברה, 

  .לרבות לנתונים כספיים

בוועדת הביקורת בנושא דוח  ןדיו םהתקיי 1202מרץ ב 9ביום  :דין וחשבון המבקר הפנימי

  המבקר הפנימי.של ביקורת ה

לדעת הדירקטוריון היקף, אופי ורציפות  :הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי הערכת

פעילות המבקר הפנימי ותכנית עבודתו סבירים ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת 

  הפנימית בחברה. 

המבקר מקבל את שכרו כנגד שעות העבודה המושקעות בפועל בביצוע  :תגמול המבקר הפנימי

כאשר התגמול למבקר הפנים אינו משתנה ואינו תלוי בתוצאות הביקורת. שכר טרחת  ,המטלות

אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ כחוק. לדעת דירקטוריון  24 -הסתכם בכ 2020מבקר הפנים לשנת 

החברה, היקף תגמול זה הינו מקובל, ואין בו כדי להשפיע על הפעלת שיקול דעתו המקצועי 

  .של מבקר הפנים

 אה החשבון המבקרשכר טרחת רו .3.2

  .PWC Israelלמועד הדוח, רואה החשבון המבקר של החברה הינו משרד רו"ח קסלמן וקסלמן, 

   :שכר רואה החשבון המבקר

 בגין שירותי ביקורת ומס בגין שירותים אחרים
 שנה

  סכום שעות
  סכום שעות (באלפי ש"ח)

 (באלפי ש"ח)

- - 820 77 2019 

- - 1,000 130 2020 
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רואי החשבון נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לבין רואה החשבון המבקר, ולדעת שכר 

הנהלת החברה הינו סביר ומקובל בהתאם לאופי החברה והיקף הפעילות שלה. שכר רואה 

החשבון המבקר אושר על ידי דירקטוריון החברה בהתאם להסמכתו מכוח הוראות תקנון 

ה החשבון המבקר הינם על בסיס הערכת שעות החברה. העקרונות לקביעת שכרו של רוא

 .עבודה הנדרשות לביקורת החברה, בהתבסס על היקף הפעילות המבוקרת ומורכבותה

  דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .3.3

) לחוק החברות, 12(א)(92קבע דירקטוריון החברה, בהתאם לסעיף  ,2012בפברואר  9ביום 

כי בהתחשב בחובות, בסמכויות ובתפקידים המוטלים על הדירקטוריון בהתאם לדין, ובהתחשב, 

בין היתר, בסוג החברה, גודלה, היקף ומורכבות פעילותה, נכון לאותו מועד, המספר המזערי 

נכון  ).1ונאית ופיננסית יעמוד על דירקטור אחד (הראוי של דירקטורים בעלי מומחיות חשב

למועד הדוח, הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה הם מר עופר מריאש, גב' 

מר אריאל בן דיין. לפרטים בדבר השכלתם וניסיונם של וגליה מלכה, מר אביעד פרידמן 

 מיום, וכן דיווחים מיידים 2020שנת התקופתי ללפרק ד' לדוח  26, ראו תקנה הנ"ל הדירקטורים

  .בהתאמה) ,2020-01-051643 -ו 2020-01-051655(אסמכתאות מס'  2020ביוני  9

  דירקטורים בלתי תלויים .3.4

 החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים.

  גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד הוראות      4 
) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 8(ב)(10גילוי בהתאם לתקנה . 4.1

 1970-תש"לומיידיים), 
(כהגדרתו בסעיף  2020במרץ  29' לדוח הזימון מיום בבהמשך להערכת שווי שצורפה כנספח 

בדצמבר  31ולאור פרסום הדוחות הכספיים של החברה ליום בפרק א' לדוח תקופתי זה)  1.1.4

חודשים  12לתקופה של , יצוין כי היקף ההכנסות של החברה המצורפים לדוח זה 2020

לעומת תחזית זאת אלפי ש"ח  14,003-הסתכם לסך של כ 2020בדצמבר  31שהסתיימו ביום 

  אלפי ש"ח.  20,773-בסך של כשהוערכה  , לאותה תקופה,היקף ההכנסות בהערכת השווי

יצוין, כי בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, חל שינוי בפעילות החברה כך שברבעון השני של 

היתה האטה בפעילות מול יצרניות הכטב"מים כתוצאה מעצירה זמנית (דחייה) של  2020שנת 

, בעקבות ירידה בתחלואה והסרת 2020פרויקטים אשר השתפרה ברבעון השלישי של שנת 

כתוצאה מהשפעות "הגל השלישי"  2020ת ברבעון הרביעי של שנת מגבלות, אך הושפעה בשני

והטלת מגבלות חדשות, שרובן הוסרו נכון למועד פרסום הדוח. בנוסף, השפעות נגיף הקורונה 

על תקציב הביטחון בישראל והביאו לדחיית  2020וסביבה דלת תקציב, השפיעו במהלך שנת 

  .2021ונדחו לשנת  2020להתקיים בשנת  תהליכי הצטיידות ובהתאם של מכרזים שתוכננו
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יצוין, כי במהלך התקופה המשיכה החברה לפעול למימוש האסטרטגיה שלה לצמיחה אורגנית 

, ולכן 2020בדצמבר  31, אשר הושלמו לאחר יום וגידול, בין היתר, באמצעות רכישות ומיזוגים

גרת זו הרחיבה . במס2021שנת בההשפעה שלהם על תוצאות החברה תבוא לידי ביטוי 

החברה את פעילותה אל מול לקוחות חדשים ולקוחות קיימים וכן העמיקה והרחיבה באופן 

  משמעותי את פעילותה הטכנולוגית.

אף מעבר ו ,2021עמוד בתחזית ההכנסות בהערכת השווי לשנת תלהערכת החברה, החברה 

כוללת הכנסות שהחברה  2021הערכת החברה ביחס לגידול הצפוי בהכנסותיה בשנת  .לכך

והכל במקביל להמשך פעילות  2021ושכאמור נדחו לשנת  2020הייתה אמורה להכיר בשנת 

החברה למימוש האסטרטגיה שלה לצמיחה אורגנית וגידול, בין היתר, באמצעות רכישות 

  אין השפעה על השווי שנקבע בהערכת השווי. ,להערכת החברה ,לאור האמור ומיזוגים.

יובהר, כי הערכות החברה והנתונים המפורטים לעיל בדבר היקף הכנסות החברה בשנת 

ושווי החברה בהערכת השווי מהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק  2021

נכון למועד  ניירות ערך, המבוססים על מידע הקיים בחברה, וכולל הערכות של החברה,

הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהתוצאות המוערכות או הצפויות על ידי 

 החברה בשל גורמים שאינם בשליטת החברה בין היתר השפעות נגיף הקורונה. 

  גילוי בדבר אומדנים חשבונאיים קריטיים. 4.2

יבת את החברה לבצע , מחיIFRSהכנת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי הדיווח הבינלאומיים 

הערכות ואומדנים המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית, על הערכים המדווחים של נכסים 

  והתחייבויות, הכנסות והוצאות וכן גילוי בקשר עם נכסים והתחייבויות מותנים.

לפרטים בדבר האומדנים החשבונאים הקריטיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של 

  .2020בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  3יאור החברה, ראו ב

  מדיניות החברה בנושא מתן תרומות .4.3

אלפי  20 -כ 2020לא נקבעה על ידי הדירקטוריון מדיניות בנושא תרומות. החברה תרמה בשנת 

   ש"ח לגופים שונים. לא קיימות התחייבויות למתן תרומות בתקופות עתידיות.

  תאריך המאזןאירועים לאחר חלק מה .4.4

ביצעה החברה הקצאה פרטית מהותית למשקיעים  ,2021בינואר  17ביום  .4.4.1

 )מוסדיים ואחרים של מניות רגילות של החברה וכתבי אופציה (לא סחירים

 12ש"ח לתקופה של  6.5(במחיר מימוש של  הניתנים למימוש למניות של החברה

 מיליון ש"ח.  35 -, בתמורה כוללת של כחודשים)

 ביצעה החברה הקצאה פרטית מהותית למשקיע מוסדי ,2021בפברואר  8ביום  .4.4.2

של  ,)להיות בעל עניין בחברה כתוצאה מהקצאה זו מור בית השקעות, שהפך(
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מניות רגילות של החברה וכתבי אופציה (לא סחירים) הניתנים למימוש למניות 

תמורה ב חודשים), 12ש"ח לתקופה של  6.5(במחיר מימוש של  של החברה

 .מיליון ש"ח 5-כוללת של כ

הזמנת עבודה חדשה מתעשייה  SGCקיבלה  ,2021בפברואר  10ביום  .4.4.3

ביטחונית משמעותית לאספקת שירותי תמיכה בהנדסת ייצור, הרכבה 

מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ.  0.7 -ואינטגרציה למל"טים, וזאת בהיקף של כ

המל"טים ביחס אליהן  כתוצאה מקבלת ההזמנה החדשה גדל מספר פלטפורמות

 את שירותיה. SGCמספקת 

השלימה החברה בהצלחה את עסקאות הרכישה  ,2021בפברואר  28ביום  .4.4.4

ופעילותה  SGC) מניות 100%המהותיות במסגרתן רכשת את מלוא (

לדוחות הכספיים של החברה ליום ח' 11(כמפורט בביאור  NPOהביטחונית של 

להגדיל באופן משמעותי את הכנסות החברה, ), אשר צפויות 2020בדצמבר  31

להרחיב את מעגל לקוחותיה ולאפשר לה להציע ללקוחותיה, הקיימים 

 והעתידיים, שירותים ופתרונות נוספים, בין היתר טכנולוגים.

) 100%התקשרה החברה במזכר הבנות לרכישת מלוא ( ,2021במרץ  1ביום  .4.4.5

רונות אוויריים מתקדמים הונה המונפק והנפרע של חברה המתמחה במתן פת

מיליון  1.1 -מיליון ש"ח והקצאת כ 5מבעלי מניותיה, וזאת כנגד תשלום כולל של 

מניות רגילות של החברה. כמו כן, ייתכן והחברה תשלם תמורה עתידית, 

(כולל) ביעדי  2025עד  2021המותנית בעמידת החברה הנרכשת בשנים 

מיליון ש"ח  1יליון ש"ח (במזומן), וכן מ 1הכנסות ויעדי רווחיות, וזאת בסך של 

בדרך של הקצאת מניות של החברה ו/או במזומן, בהתאם לשיקול דעתה של 

  החברה.

החברה הנרכשת הינה חברה ישראלית המתמחה במתן שירותים ופתרונות 

אוויריים מתקדמים מבוססי כלי טיס בלתי מאוישים, וכן בהדרכה, הכשרה וטיפול 

ם מורכבים. החברה הנרכשת פועלת בשוק האזרחי בתהליכים רגולטוריי

למחצה (ביטחון פנים) ומספקת שירותי הטסה על בסיס כלי טיס -והביטחוני

מתקדמים שבבעלותה. יצוין, כי תחומי העיסוק המרכזיים של החברה הנרכשת 

הינם: משלוחים אוויריים; אקדמיה אווירית; חקלאות; הנדסה אזרחית; ובטחון 

כי השלמת העסקה כפופה, בין היתר, להתקיימותם של מספר  יצוין, ואבטחה.

תנאים מתלים, ובכלל זה השלמת בדיקת נאותות לשביעות רצון החברה וקבלת 

  .אישור דירקטוריון החברה להתקשרות בעסקה
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מתקדם ראשון ויחיד  סיימה החברה להקים מרכז טכנולוגי ,2021בחודש מרץ  .4.4.6

ות ייחודיות בעלת התקינה והסיווגים מסוגו הכולל מעבדה לשילוב טכנולוגי

המרכז הינו אחד ממנועי . המתאימים לצרכים מבצעיים של לקוחות מיוחדים

טכנית הצמיחה של החברה בשנים הקרובות, והוא מהווה מרכז תמיכה 

ללקוחותיה המבצעיים והשונים, ומאפשר לחברה לספק ללקוחותיה  טכנולוגיתו

ביחס לסוגים שונים של מערכות, רכיבים קצה -אל-שירותי אינטגרציה מקצה

 .ואמצעים טכנולוגים מיוחדים

הקמת המרכז הטכנולוגי בוצעה לאור דרישה של לקוחות החברה והצרכים  .4.4.7

ההולכים וגדלים שלהם, אשר החברה מספקת להם שירותים ופתרונות מבוססי 

לקחו  טכנולוגיה, לצד שירותים ופתרונות נוספים. יצוין, כי לקוחות החברה, אף

 חלק באפיון המרכז על מנת שיעמוד בצרכים והדרישות הייחודיים שלהם.

וזאת בין רכשה  קיבלה החברה  לידיה מספר מל"טים אשר ,2021בחודש מרץ  .4.4.8

המל"טים שהתקבלו מיועדים  .היתר לאור דרישות של לקוחות ופרויקטים קיימים

שירותים שונים לשימושים ביטחוניים שונים, והחברה עתידה לספק באמצעותם 

שירותים  ללקוחותיה, הן לצורך פעילויות מבצעיות והן לצורך פעילויות אימונים.

כאמור יינתנו על ידי החברה לאחר שזו תסיים להרכיב על המל"טים מערכות 

, הרלוונטיים לשירותים הספציפיים שהתקבלו מהלקוח ואמצעים טכנולוגים שונים

ח ולקוח, כאשר האינטגרציה תעשה על אותם תידרש החברה לבצע עבור כל לקו

   טכנולוגי אותו הקימה כאמור.הידי מהנדסי החברה במרכז 

כן יצוין, כי חלק מהשירותים שתספק החברה ללקוחותיה באמצעות המל"טים 

שהתקבלו יבוצעו במסגרת הסכמים קיימים עימם, זאת לצד שירותים נוספים 

נוספים בהם היא פועלת  שיכול ותספק החברה ללקוחותיה במסגרת הסכמים

  .להתקשר עם לקוחות, קיימים וחדשים

בדבר אירועים לאחר תאריך המאזן ראו פירוט לעיל וכן ביאור נוספים לפרטים  .4.4.9
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"החברה")  -בע"מ וחברת הבת שלה (להלן  קבוצת אירודרוםביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של 

ואת הדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד, השינויים בהון (בגירעון בהון) ותזרימי  2019-ו 2020בדצמבר  31לימים 

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות 2020בדצמבר  31המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

 יקורתנו.הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ב
  

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של 

. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה 1973-רואה חשבון), התשל"ג

מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים של בטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית 

ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו 

יקורתנו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שב

  מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
  

חדים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והדוחות הכספיים המא לדעתנו,

ואת תוצאות פעילותה, השינויים בהון (בגירעון בהון) ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש  2019-ו 2020בדצמבר  31לימים 

) והוראות תקנות ניירות IFRS, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (2020בדצמבר  31השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

  .2010-ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע
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  בע"מ קבוצת אירודרום

  על המצב הכספי מאוחדים דוחות
  

  בדצמבר 31ליום   
   2019  2020 ביאור 

  ח"שאלפי     
        נ כ ס י ם

        שוטפים: נכסים
  586  8,877    מזומנים ושווי מזומנים

  -  570    יםפקדונות משועבד
  8  336    חובה ויתרות חייבים

 1,321  3,966    לקוחות, נטו
    13,749  1,915  
        

        :שוטפים שאינםנכסים 
  443  129  10  נדחים הכנסה מסי

  335  128  5  נכסים בגין זכויות שימוש
  121  326  6  רכוש קבוע, נטו 

    583  899  

  2,814  14,332    נכסיםהסך 

        
        (בניכוי גירעון בהון) התחייבויות והון

        שוטפות:התחייבויות 
  810  714  9   אשראי מתאגידים בנקאיים

  205  105  5  חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות
  144  236    ספקים ונותני שירותים

  2,149  2,982  7  זכאים ויתרות זכות
  -  420 8  התחייבויות בגין חוזים עם לקוחות

  121  198    קשורים צדדים
    4,655  3,429  
        

        :שוטפות שאינןהתחייבויות 
  120  15  5  התחייבויות בגין חכירות

  184  341  9  הלוואות לזמן ארוך
  61  108    התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד

    464  365  

  3,794  5,119    התחייבויותהסך 
      11  והתחייבויות תלויות התקשרויות

      12  :(גירעון בהון) הון
  *  695    הון מניות   

  341  21,730    פרמיה
  3,239  1,173    תשלום מבוסס מניותבגין קרן הון 

  -  307    קרן הון בעל שליטה
  )4,560(  )14,692(     יתרת ההפסד

  )980(  9,213    (הגירעון בהון) ההון סך

  2,814 14,332    (הגירעון בהון) הוןההתחייבויות וה סך
  

  "ח.ש אלפי 1-מ פחות* 
   

  לירן קוטס  רועי דגני ציון ספיר
"ר הדירקטוריון   כספים מנהל  ודירקטור מנהל כללי יו

  
  .2021במרץ  11 :על ידי דירקטוריון החברה תאריך אישור הדוחות הכספיים

  
   .אלה מאוחדים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים
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  בע"מ קבוצת אירודרום

  הרווח או הפסד על  מאוחדים דוחות
  
  

  בדצמבר 31שהסתיימה ביום לשנה   
   2018   2019  2020 ביאור 
 אלפי ש"ח  

 
          

  3,741  8,650  14,003    הכנסות 
  2,297  5,904  7,930  14  עלות ההכנסות

  1,444  2,746  6,073    גולמי  רווח
          

  896  -  -  15  , נטוהוצאות מחקר ופיתוח
  284  63  94  16  הוצאות מכירה ושיווק

  1,358  3,005  3,999  17  הוצאות הנהלה וכלליות 
הנהלה  -הוצאות תשלום מבוסס מניות 

  -  3,580  2,434    וכלליות
  -  -  9,166  19  הוצאות רישום למסחר ברכישה במהופך

  238  -  -    אשראי הפסדי
  54  -  -    אחרות הוצאות
  )1,386(  )3,902(  )9,620(    תפעולי הפסד

         
  16  69  87    הוצאות מימון

  )1,402(  )3,971(  )9,707(    הכנסה על מסים לפני הפסד
          

 311  94  )425(  10 )הכנסה על(מסים  מס הטבת

  )1,091(  )3,877(  )10,132(    לשנה הפסד
          

הפסד למניה המיוחס לבעלי מניות 

           - החברה
  )0.03(  )0.11(  )0.19(  18  בסיסי ומדולל למניה (בש"ח) הפסד

  
  
  
  
  
  
  

  .אלה מאוחדים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים
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  בע"מ קבוצת אירודרום

  (בגירעון בהון)דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
  

  

  פרמיה  הון מניות

  
קרן הון בעל 

  שליטה

קרן הון 

תשלום 

  עודפים     מבוסס מניות

 ההון סך
(הגירעון 

  בהון)
  "חש אלפי  

  408  408  -    -  *    2017בדצמבר  31יתרה ליום 

              - 2018 שנת תנועה במהלך
  )1,091(  )1,091(  -    -  -  לשנה נקי הפסד

  )683(  )683(  -    -  *    2018בדצמבר  31יתרה ליום 

              :2019 שנת תנועה במהלך
  3,580    3,580    -  -  אופציות לעובדיםהקצאת 

  -    (341)   341  -  מימוש אופציות לעובדים
  )3,877(  )3,877(  -    -  -  הפסד נקי לשנה

  )980(  )4,560(  3,239    341  *    2019בדצמבר  31יתרה ליום 

              :2020 שנת תנועה במהלך

  8,969        8,274  695  רכישה במהופך      

  2,754    2,754        הקצאת אופציות לעובדים      

  )320(    )320(        פקיעת אופציות לעובדים      

  3    )4,500(    4,503    מימוש אופציות לעובדים      

  307      307      )ב'20הטבת בעל שליטה (ראה ביאור       

, נטו הנפקת מניות וכתבי אופציה      
  8,612    מהוצאות הנפקה

  
    8,612  

  )10,132(  )10,132(          הפסד נקי לשנה

  9,213  )14,692(  1,173  307  21,730  695    2020בדצמבר  31יתרה ליום 
  

  "ח.ש אלפי 1-מ פחות* 
  

   .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים מאוחדים אלה



 

6 

  
בע"מ קבוצת אירודרום  

  מאוחדים על תזרימי מזומניםדוחות 
  
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2020  2019  2018  
  אלפי ש"ח 

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: 
  )1,091(  )3,877(  )10,132( הפסד נקי לשנה

  
       התאמות בגין:

  54  -  -  הפסד הון בגין רכוש קבוע
  -  5  16  הוצאות מימון

  -  3,580  2,434  מניות מבוסס תשלום
  (*)  12  47  התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד 

  -  -  9,166  הוצאות רישום למסחר (נספח א')
  40  267  265  פחת והפחתות

  11,928  3,864  94  
        שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

  273  )742( )2,631(   נטו, קיטון (גידול) בלקוחות
  )87(  104  )27(  חובה ויתרות בחייביםקיטון (גידול) 

  32  99  384  נטו, םגידול בצדדים קשורי
  105  )136(  53  בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים (קיטון) גידול
  )311(  )94(  314  הכנסה נדחים   מסי

  -  -  420  בגין חוזים עם לקוחות  בהתחייבויות גידול
  )159(  -  -  נדחות בהכנסות קיטון

  )10(  1,368  389 גידול (קיטון) בזכאים ויתרות זכות 

 )1,098(  599  )157(  

  )1,154(  586  698  מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת
       

       :תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
  )*(  -  )495(  נותפיקדוהפקדה של 

  )204(  )3(  )493(  השקעה ברכוש קבוע 

  )204(  )3(  )988(  ששימשו לפעילות השקעהמזומנים נטו 
        

        :תזרימי מזומנים מפעילות מימון
  -  )203(  )221(  תשלומי קרן בגין חכירות

  -  -  125  מרכישה במהופך (נספח א') שנבעו מזומנים 
  -  -  8,612  , נטוואופציות מניות חבילת מהנפקת קבוליםת

  -  -  3  תקבולים ממימוש אופציות
  732  262  62  באשראי מתאגידים בנקאייםשינוי 

  732  59  8,581  מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון
        

  )626(  642  8,291 גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים
  570  )56(  586  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת שנה 

  )56(  586  8,877  מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה
  

  "ח.ש אלפי 1-מ פחות* 
  
  
  
  
  

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים מאוחדים אלה.
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בע"מ קבוצת אירודרום  

  (המשך) דוחות מאוחדים על תזרימי מזומנים
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2020  2019  2018  
  אלפי ש"ח 
        מזומנים שנבעו מרכישה במהופך –ספח א' נ

  -  -  397 הון חוזר (ללא מזומנים)
  -  -  )75(  משועבד ןפיקדו

  -  -  8,969  רישום השפעת רכישה במהופך
  -  -  )9,166(  הוצאות רישום למסחר    

  -  -  125  רכישה במהופךמסך הכל מזומנים שנבעו 
  



  אירודרום בע"מקבוצת 

   המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים
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  :כללי - 1אור יב
  

, "אפליי") -להלן ( בע"מ חברת אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות, חתמה 2020בינואר  2ביום   .א
על הסכם החלפת מניות עם חברת אירודרום  ,1992במאי  28התאגדה בישראל ביום אשר 

פעילותה העסקית מ חדלה אפליי"אירודרום"). במסגרת הסכם החלפת המניות  - בע"מ (להלן
, שינתה החברה את שמה לשמה 2020באפריל  26ביום אשר  ,נכון לאותו מועד ומאז הקבוצה

 מאוישים בלתי טיס כלי המפעילות טייסות של שוטף ותפעול פיתוח, בהקמהעוסקת  ,הנוכחי
מודיעין, ביטחון, מיפוי ושינוע לוגיסטי. החברה שירותי  לצורך כטב"מ ומערכי"מ") כטב" - להלן(

עושה שימוש בטכנולוגיות אוטונומיה ייחודיות ומספקת שירותי אינטגרציה ושילוב טכנולוגיות, 
ואחזקת כטב"מים, זאת לצד שירותים במסגרתם מסופקת טכנית  תפעול, הדרכה, תמיכה

וחדים ולחילות אוויר שונים, הן כקבלן משנה תמיכה בפעילות מבצעית ואימונים לכוחות מי
בחסות יצרניות כטב"מים מובילות בתחומן בישראל ובעולם או כקבלן ראשי. יובהר, כי על 

 .לקוחות קצה לקוחות החברה נמנים הן יצרניות כלי הטיס והן
   

ושל אירודרום  קבוצת אירודרוםהדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של   .ב
. על אף שמבחינה משפטית החברה היא הרוכשת )או "החברה" "הקבוצה" - להלן יחד(

החשבונאית של המניות, היות ובעלי השליטה של אירודרום קיבלו לידם את השליטה בחברה, 
נקבע כי אירודרום הינה הרוכשת החשבונאית של הפעילות, ולפיכך טופלה העסקה בשיטת 

הרוכשת החשבונאית) (התאם לכך, הנכסים וההתחייבויות של אירודרום הרכישה במהופך. ב
למעט מידע לגבי הון המניות , נרשמו בדוחות המאוחדים בהתאם לערכם המאזני ערב העסקה

 - , צירופי עסקים, (להלן3והפסד למניה המוצגים בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 
"IFRS3.(" 

ני של הנכסים וההתחייבויות של החברה ערב העסקה בסך של עודף התמורה על ערכם המאז
 מיליון ש"ח נרשם כ"הוצאות רישום למסחר" במסגרת הדוח על ההפסד הכולל.  9.2 -כ

מספרי ההשוואה בדוחות אלו הוצגו מחדש על מנת לשקף את המצב הכספי ותוצאות הפעילות 
 .של הקבוצה בהתאם לשיטת הרכישה במהופך

  .19עסקת המיזוג והפעולות שבוצעו במסגרתה, ראה ביאור  למידע נוסף בדבר
  

פעילה  ההייתאשר לא  חברה בת בבעלות מלאה הקבוצה הקימה, 2018בספטמבר  4ביום       .ג
 תפעילותה הביטחוני רכישתב כרוכשת שימשה זו חברה. 2020עד לתום שנת  מיום הקמתה

  .ו'22ח' וביאור 11, ר' ביאור NPO של
  

  הגדרות  .ד
  

 כספיים אלה:בדוחות 
  

כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים)   -  בעלי עניין ובעלי שליטה
  .2010  -התש"ע 

      
"גילויים  ,24כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי    -  צדדים קשורים

  ).""IAS24 - (להלן "בהקשר לצד קשור
  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית: - 2אור יב
  

 :הדוחות הכספייםבסיס ההצגה של   .א
 

ולכל אחת משלוש השנים  2019-ו 2020בדצמבר  31לימים החברה הדוחות הכספיים של 
, מצייתים לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים 2020בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום 

)International Financial Reporting Standards שהם תקנים ופרשנויות אשר פורסמו על (
) International Accounting Standard Boardהבינלאומי לתקינה בחשבונאות (ידי המוסד 

) וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים ""IFRS-תקני ה -(להלן 
  . 2010-שנתיים), התש"ע

  
 בהקשר להצגת דוחות כספיים אלה, יצוין כדלקמן:

  
המתוארים להלן, יושמו באופן עקבי ביחס לכל השנים עיקרי המדיניות החשבונאית,  )1

 . המוצגות, אלא אם צוין אחרת
 .דוחות כספיים אלה נערכו בהתאם למוסכמות העלות ההיסטורית )2
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, דורשת שימוש באומדנים חשבונאיים IFRS-עריכת דוחות כספיים בהתאם לתקני ה )3

מסוימים מהותיים. כמו כן, היא מחייבת את הנהלת החברה להפעיל שיקול דעת בתהליך 
ניתן גילוי לתחומים בהם מעורבת מידה  3יישום מדיניותה החשבונאית של החברה. בביאור 

מהותית רבה של שיקול דעת או מורכבות, או תחומים בהם יש להנחות ולאומדנים השפעה 
על הדוחות הכספיים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מהאומדנים וההנחות 

 ששימשו את הנהלת החברה.  
  

 חודשים.  12תקופת המחזור התפעולי של החברה הינה  )4
  

החברה מנתחת את ההוצאות שהוכרו בדוח רווח או הפסד לפי שיטת סיווג המבוססת על  )5
 ת. מאפיין הפעילות של ההוצאו

 
 מאוחדים כספיים דוחות  .ב

  
  עסקים וצירופי בנות חברות

  
חברות בנות הן ישויות (לרבות ישויות מובנות) הנשלטות על ידי החברה. החברה שולטת בישות 

זכויות לתשואות משתנות  כאשר לחברה קיים כוח השפעה על הישות המושקעת, יש לה חשיפה או
בכוח ההשפעה שלה על הישות המושקעת כדי ממעורבותה בישות וכן יש לה יכולת להשתמש 

להשפיע על סכום התשואות שינבעו לה מאותה ישות. חברות בנות נכללות באיחוד באופן מלא 
החל מהמועד שבו מושגת השליטה בהן על ידי החברה. איחודן מופסק במועד שבו מפסיקה 

  השליטה.
  

 :תרגום יתרות ועסקות במטבע חוץ  .ג
  
 מטבע פעילות ומטבע הצגה  )1

 
פריטים הנכללים בדוחות הכספיים של החברה נמדדים במטבע של הסביבה הכלכלית 

"מטבע הפעילות"). הדוחות הכספיים של החברה  -העיקרית בה פועלת החברה (להלן 
  "ח, שהוא מטבע הפעילות של החברה.שבמוצגים 

  
 עסקות ויתרות )2

 
גמות למטבע הפעילות "מטבע חוץ") מתור -עסקות במטבע השונה ממטבע הפעילות (להלן 

באמצעות שימוש בשערי החליפין שבתוקף למועדי העסקות או למועדי ההערכות מחדש 
כאשר הפריטים נמדדים מחדש. הפרשי שער, הנובעים מיישוב עסקות כאמור ומתרגום 
נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ לפי שערי החליפין לתום השנה, נזקפים 

  .לרווח או הפסד
  

  מזומנים ושווי מזומנים  .ד
  

מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים בקופה, פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר, השקעות 
  חודשים. 3אחרות לזמן קצר שנזילותן גבוהה ותקופת ההפקדה שלהן לא עולה על 
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 רכוש קבוע  .ה

 
הרכוש הקבוע נכלל לראשונה לפי עלות הרכישה. עלויות עוקבות נכללות בעת התהוותן בערכו 
של הנכס בספרים או מוכרות כנכס נפרד, בהתאם למקרה, רק כאשר צפוי שהטבות כלכליות 

החברה, וכן העלות של הפריט ניתנת למדידה  עתידיות המיוחסות לפריט הרכוש הקבוע יזרמו אל
באופן מהימן. כאשר מוחלף חלק מפריט רכוש קבוע, ערכו נגרע מהספרים. כל שאר עלויות 

  התיקונים ועבודות האחזקה נזקפות לדוח רווח או הפסד במהלך תקופת הדיווח בה נבעו.
  

לערך השייר שלהם על מחושב לפי שיטת הקו הישר, כדי להפחית את עלותם  הנכסים עלהפחת 
  פני אומדן אורך החיים השימושיים שלהם, כדלהלן:

  
  שנים 3  מחשבים

  שנים 10-15  ריהוט וציוד
  שנים 10  שיפורים במושכר

  שנים  7  מאוישים בלתי טיס כלי
  

 מוחשיים בלתי נכסים  .ו
  

 ופיתוח מחקר
  

מחקר ופיתוח כנכסים  עלויות להיוון בתנאים, החברה אינה עומדת 2020 בדצמבר 31עד ליום 
כן עלויות אלו  ועל, , "נכסים בלתי מוחשיים"38בתקן חשבונאות בינלאומי  כמפורטבלתי מוחשיים 

  מוכרות כהוצאה בעת התהוותן.
  

 מניות מבוסס תשלום  .ז
  

המסולק במכשירים הוניים , ודירקטורים לעובדים מניות מבוסס לתשלום תכנית מפעילה החברה
שירים הוניים למכ בתמורה ודירקטורים מעובדים שירותים מקבלת של החברה, שבהן החברה

 מוכר האופציות להענקת בתמורה המתקבלים השירותים של ההוגן שווים. (אופציות) של החברה
 של ההוגן לשווי התייחסות תוך נקבע כהוצאה הנזקף הסכום סך. הפסד או רווח בדוח כהוצאה

  :המוענקות האופציות
  

 );הישות של מניה מחיר, לדוגמא( שוק תנאי שהינם ביצוע בתנאי התחשבות תוך •
 non-market( שוק תנאי שאינם ביצוע ותנאי שירות תנאי בהשפעת התחשבות ללא •

vesting conditions) (בחברה עבודה והמשך ומכירות רווחיות ביעדי עמידה, לדוגמא 
 וכן); מסוימת תקופה למשך

 דרישה, לדוגמא( הבשלה תנאי שאינם כלשהם תנאים בהשפעת התחשבות תוך •
  ).לחסוך מהעובדים

  
 הצפויות האופציות מספר לאמידת המשמשות ההנחות בין נכללים שוק תנאי שאינם הבשלה תנאי

 כל את לקיים נדרש שבה התקופה שהיא, ההבשלה תקופת במהלך מוכרת ההוצאה סך. להבשיל
  . מניות מבוסס התשלום הסדר של להבשלה המוגדרים התנאים

  
 ולכן ההענקה מועד לפני שירותיםדירקטור לספק לחברה  אוות מסוימות עשוי עובד בנסיב, בנוסף

 שבין התקופה במהלך בהוצאה הכרה למטרת ההענקה במועד ההוגן השווי של הערכה מתבצעת
  .ההענקה למועד השירותים מתן תחילת מועד

  
 הצפויות האופציות למספר בנוגע אומדניה אתדוח על המצב הכספי, מעדכנת החברה  תאריך בכל

 בהשוואה השינוי בהשפעת ומכירה, שוק תנאי שאינם ההבשלה תנאי על בהתבסס, להבשיל
  .בהון מקבילה ובהתאמה, הפסד או רווח בדוח, קיים אם, המקוריים לאומדנים

  
 שניתן עסקה עלויות בניכוי, התקבולים. חדשות מניות מנפיקה החברה, האופציות מימוש בעת

 .מניות על ולפרמיה) נקוב ערך( המניות להון נזקפים, במישרין לייחסן
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 חכירות  .ח
בינואר  1ביחס לחכירות שבהן החברה היא החוכרת המיושמת החל מיום  חברהמדיניות ה

  :IFRS 16, לפי 2019
  

, אך שנים 3עד  וכלי רכב. הסכמי החכירה הינם לתקופה של שטחי משרדיםחוכרת  חברהה
  עשויים לכלול אופציות הארכה.

מעריכה, בעת ההתקשרות בחוזה, האם החוזה הוא חכירה או אם הוא כולל חכירה.  חברהה
חוזה הוא חכירה או כולל חכירה אם החוזה מעביר את הזכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה 

מעריכה מחדש אם חוזה הוא חכירה או אם הוא כולל חכירה  חברהה זמן עבור תמורה.לתקופת 
  רק אם התנאים של החוזה השתנו.

  
עבור חוזי חכירה הכוללים רכיבים שאינם רכיבי חכירה, כגון שירותי תחזוקה, הקשורים לרכיב 

שלא להפריד בין הרכיבים, ובמקום זאת לטפל בכל רכיב חכירה  חברההחכירה, בחרה ה
   וברכיבים כלשהם שאינם חכירה הקשורים אליו כרכיב חכירה יחיד.

  
בהתחייבות בגין חכירה בגובה הערך הנוכחי של חברה לראשונה, מכירה ה במועד ההכרה

ופציות הארכה אשר תשלומי החכירה העתידיים, אשר כוללים, בין היתר, את מחיר המימוש של א
במקביל, מכירה החברה בנכס זכות שימוש בגובה ההתחייבות  וודאי באופן סביר שתמומשנה.

בגין חכירה, מותאם בגין תשלומי חכירה כלשהם שבוצעו במועד התחילה או לפניו בניכוי תמריצי 
  חכירה כלשהם שהתקבלו, ובתוספת עלויות ישירות ראשוניות כלשהן שהתהוו לחברה.

ומי חכירה משתנים הצמודים למדד המחירים לצרכן נמדדים לראשונה על ידי שימוש במדד תשל
הקיים במועד תחילת החכירה, ונכללים בחישוב ההתחייבות בגין חכירה. כאשר חל שינוי 

מחדש את ההתחייבות חברה בתזרימי המזומנים של החכירה כתוצאה משינוי במדד, מודדת ה
 ימים החוזיים המעודכנים, כתיאום לנכס זכות השימוש.בגין חכירה בהתבסס על התזר

תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בשער אינם נכללים בחישוב ההתחייבות בגין 
חכירה, ומוכרים ברווח או הפסד בתקופה שבה התרחש האירוע או התנאי שהפעיל תשלומים 

  אלה.
  

ר אותו החברה הייתה נדרשת לשלם על מנת מכיוון ששיעור הריבית הגלום בחכירה הינו השיעו
ללוות לתקופה דומה ועם בטוחה דומה את הסכומים הדרושים על מנת להשיג נכס בערך דומה 

 לנכס זכות שימוש בסביבה כלכלית דומה.
 

תקופת החכירה הינה התקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול, לרבות תקופות המכוסות על 
ירה אם וודאי באופן סביר הקבוצה תממש אופציה זו, וכן תקופות ידי אופציה להאריך את החכ

לא תממש אופציה  חברההמכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה אם וודאי באופן סביר שה
  זו.
  

ה את נכס זכות השימוש בעלות, בניכוי פחת שנצבר חברלאחר מועד תחילת החכירה, מודדת ה
בגין מדידה מחדש כלשהי של ההתחייבות בגין החכירה. והפסדים מירידת ערך שנצברו, מותאם 

הפחת על נכס זכות השימוש מחושב לפי שיטת הקו הישר, על פני אומדן אורך החיים השימושיים 
  של הנכס המוחכר או תקופת החכירה, לפי הקצר מביניהם.

  
  שנים 2.5  משרדים
  שנים 3  כלי רכב

  
הפסד בכל תקופה במהלך תקופת החכירה,  ריבית על ההתחייבות בחכירה מוכרת ברווח או

  בסכום שמייצר שיעור ריבית תקופתי קבוע על היתרה הנותרת של ההתחייבות בגין החכירה.
תשלומים בגין חכירות לטווח קצר של ציוד וכלי רכב וכן תשלומים בגין חכירות שבהן נכס הבסיס 

כירה, כהוצאה ברווח או הפסד. הינו בעל ערך נמוך מוכרים בשיטת הקו הישר על פני תקופת הח
  חודשים או פחות. 12חכירות לטווח קצר הן חכירות שבהן תקופת החכירה היא 

  
הממוצע המשוקלל של שיעור הריבית התוספתי שיושם להיוון ההתחייבויות בגין חכירה שהוכרו 

  .4.9%-4.8%  הינו 2020בדצמבר  31בדוח על המצב הכספי ליום 
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  :(המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
 

 :פיננסיים נכסים  .ט
  

 -"מכשירים פיננסיים" (להלן  ,9, נכנס לתוקף תקן דיווח כספי בינלאומי 2018בינואר  1ביום 
"IFRS 9" .( 

 :IFRS 9, לפי 2018בינואר  1ביחס לנכסים פיננסיים המיושמת החל מיום  מדיניות החברה
  
 סיווג )1

  
הסיווג  כסים פיננסיים בעלות מופחתת.נ תלקטגוריהחברה מסווגים  שלנכסיה הפיננסיים 

תלוי במודל העסקי שבו מוחזקים הנכסים הפיננסיים ובתנאים החוזיים של תזרימי המזומנים 
  בגינם.
  בעלות מופחתת פיננסייםנכסים 

נכסים פיננסיים בעלות מופחתת הינם נכסים פיננסיים המוחזקים במסגרת מודל עסקי 
ם חוזיים, וכן התנאים שמטרתו היא להחזיק נכסים פיננסיים על מנת לגבות תזרימי מזומני

שהם רק תשלומי קרן  מזומניםהחוזיים שלהם מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי 
נכסים אלה מסווגים כנכסים שוטפים, פרט לחלויות  .וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה

חודשים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, המסווגות כנכסים  12-לתקופה של יותר מ
"לקוחות", כלולים בסעיפים:  החברה שוטפים. הנכסים הפיננסיים בעלות מופחתת שלשאינם 

  ."מזומנים ושווי מזומנים" וכן , "צדדים קשורים""חובה ויתרות חייבים"", מוגבל בנקאי פיקדון"
  
 הכרה ומדידה )2

  
במועד סליקת החברה בדרך רגילה של נכסים פיננסיים נרשמות בספרי  ומכירות רכישות

ההשקעות מוכרות  ידי החברה. לחברה או נמסר על שהינו המועד בו הנכס נמסר העסקה,
לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה, עבור כל הנכסים הפיננסיים שאינם נמדדים 

נכסים פיננסיים נגרעים להלן).  ח, למעט לקוחות (ראה סעיף בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
העבירה באופן מהותי  חברההוומנים מהם פקעו או הועברו, כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מז

את כל הסיכונים וההטבות בגין הבעלות על נכסים אלה. נכסים פיננסיים בעלות מופחתת 
  נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת, על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית.

 
 פיננסייםירידת ערך נכסים  )3

  
הפסדי אשראי חזויים על נכסים פיננסיים שהינם החברה מכירה בהפרשה להפסד בגין 
בוחנת בכל תאריך דוח על המצב הכספי  חברהה .מכשירי חוב הנמדדים בעלות מופחתת

האם חלה עליה משמעותית בסיכון האשראי של הנכס הפיננסי ממועד ההכרה בו לראשונה, 
סיכון להתרחשות משווה את ה חברהעל בסיס אינדיבידואלי או על בסיס קבוצתי. לשם כך, ה

כשל במכשיר הפיננסי במועד הדיווח עם הסיכון להתרחשות כשל במכשיר הפיננסי במועד 
ההכרה לראשונה, תוך הבאה בחשבון של כל מידע סביר וניתן לביסוס, כולל מידע צופה פני 

עבור נכסים פיננסיים שבהם חלה עליה משמעותית בסיכון האשראי ממועד ההכרה  עתיד.
מודדת את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי האשראי החברה ה, בהם לראשונ

החזויים לאורך כל חיי המכשיר. אחרת, ההפרשה להפסד תימדד בסכום השווה להפסדי 
חודשים. סכום הפרשי האשראי החזויים (או ביטולם) מוכר  12אשראי חזויים בתקופה של 

פיננסיים בעלי סיכון אשראי נמוך, עבור מכשירים  אשראי". הפסדיברווח או הפסד במסגרת "
 מניחה כי סיכון האשראי לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה בהם לראשונה. חברהה

על אף האמור לעיל, החברה מודדת תמיד את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי 
ים אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר עבור לקוחות או נכסים בגין חוזים עם לקוחות שנובע

 -מחוזים עם לקוחות" (להלן  הכנסות, "15בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי  מעסקות
"15"IFRS .(  
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  :(המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
  

   לקוחות  .י
    

יתרת הלקוחות מתייחסת לסכומים לקבל מלקוחותיה של החברה עבור סחורות שנמכרו או 
שירותים שהוענקו במהלך העסקים הרגיל. כאשר גביית סכומים אלה צפויה להתרחש תוך שנה 
אחת או פחות (או במהלך המחזור התפעולי הרגיל של העסק, במידה שהוא ארוך משנה), הם 

  .חרת, הם מסווגים במסגרת הנכסים שאינם שוטפיםמסווגים כנכסים שוטפים, א
), לקוחות מוכרים לראשונה לפי IFRS 15(מועד היישום לראשונה של  2018בינואר  1החל מיום 

, אם הלקוחות אינם כוללים מרכיב מימון משמעותי IFRS 15-במחיר העסקה שלהם, כהגדרתו 
, ונמדדים לאחר מכן בעלות מופחתת על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית, IFRS 15-בהתאם ל

  .אשראי להפסדיבניכוי הפרשה 
   

 ממשלתיים מענקים  .יא
  

 מסגרתכהשתתפות ב") קוריל"קרן  -ישראל למו"פ תעשייתי (להלן -קוריאה קרןמענק שהתקבל מ
) נכנס לגדר "הלוואות הניתנות "המענק" -(להלן   2018 בשנתשבוצע על ידי החברה  פרויקט

"הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי , 20למחילה" כאמור בתקן חשבונאות בינלאומי 
  ). "IAS 20" -לגבי סיוע ממשלתי" (להלן 

שהתקבל לא  שהמענקהנהלת החברה למסקנה שקיים ביטחון סביר  הגיעהבמועד הזכאות 
המענק, באותו מועד, לרווח או הפסד כהקטנה של הוצאות מחקר ופיתוח. ככל נזקף  ולכןיוחזר, 

מענק ההנהלת החברה לראשונה למסקנה שלא קיים ביטחון סביר ש תגיעשבתקופה עוקבת 
החברה באותו מועד בהתחייבות פיננסית כנגד רווח או הפסד.  תכירשהתקבל לא יוחזר, 

לגבי  IFRS 9-להוראות המפורטות בההתחייבות הפיננסית האמורה מטופלת בהתאם 
 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת. 

  
 ספקים  .יב

  
יתרות הספקים כוללות התחייבויות של החברה לשלם עבור טובין או שירותים שנרכשו מספקים 
במהלך העסקים הרגיל. יתרות הספקים מסווגות כהתחייבויות שוטפות כאשר התשלום אמור 

אחת או פחות (או במהלך המחזור התפעולי הרגיל של העסק, במידה שהוא להתבצע תוך שנה 
יתרות ספקים מוכרות לראשונה  ארוך משנה), אחרת הן מסווגות כהתחייבויות שאינן שוטפות.

  בשווי הוגן, ולאחר מכן נמדדות בעלות מופחתת, על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית.
 

  הפרשות  .יג
  

קיימת, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירועים  ויבותמחהפרשות מוכרות, כאשר לחברה 
; וכן ניתן לערוך אומדן המחויבותמהעבר; צפוי כי יידרש תזרים שלילי של משאבים לצורך סילוק 

  .המחויבותמהימן של סכום 
  

, המחויבותהפרשות נמדדות בהתאם לערך הנוכחי של תזרימי המזומנים החזויים שידרשו ליישוב 
שימוש בשיעור היוון לפני מס, המשקף הערכות שוק שוטפות לגבי ערך הזמן המחושב באמצעות 

של הכסף והסיכונים הספציפיים למחויבות. הגידול בהפרשה עקב חלוף הזמן מוכר כהוצאת 
  .ריבית

  
  :עובד הטבות  .יד

  
 התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד )1
  

 1963-לחוק פיצויי פיטורין תשכ"ג 14תכניות להפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף  לחברה
משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה  חברה"חוק פיצויי פיטורין") שלפיהן ה - (להלן

משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים  מחויבותלה 
ובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לע

  בגין תכנית ההפקדה. ש"חאלפי  308בתקופת הדוח נרשמו הוצאות בסך ובתקופות קודמות. 
ממשכורתם החודשית לקופות  6%עובדי החברה מ חלקבסיס חודשי ל עלהחברה מפקידה 
לפיכך,  .בפועלנוספים יופקדו רק אם העובד יהיה זכאי לפיצויים  2.33%הפיצויים כאשר 

  ההתחייבות המוצגת בדוחותיה הכספיים של החברה הינה בגין ההשלמה האמורה לעיל.
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  :(המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
  

 דמי חופשה והבראה )2
  

במסגרת החוק, זכאי כל עובד לימי חופשה ודמי הבראה, כאשר שניהם מחושבים על בסיס 
שנתי. הזכאות מתבססת על משך תקופת ההעסקה. החברה זוקפת התחייבות והוצאה בגין 

  דמי חופשה והבראה, בהתבסס על ההטבה שנצברה עבור כל עובד.
  

  מסים שוטפים ונדחים  .טו
  

כוללות מסים שוטפים ומסים נדחים. המסים מוכרים בדוח רווח או הוצאות המס לשנים המדווחות 
  .הפסד

הסכום שנזקף כמסים שוטפים מחושב על בסיס חוקי המס שנחקקו, או שחקיקתם הושלמה 
למעשה לתאריך הדוח על המצב הכספי, במדינות בהן החברה פועלת ומפיקות הכנסה חייבת. 

החלים על הכנסתה החייבת לצורכי מס,  הנהלת החברה בוחנת מדי תקופה את היבטי המס
בהתאם לדיני המס הרלבנטיים, ויוצרת הפרשות בהתאם לסכומים הצפויים להיות משולמים 

   לרשויות המס.
החברה מכירה במסים נדחים, על בסיס שיטת ההתחייבות, בגין הפרשים זמניים בין הסכומים 

ין הסכומים שיובאו בחשבון לצורכי מס. של הנכסים וההתחייבויות, הכלולים בדוחות הכספיים, לב
סכום המסים הנדחים נקבע בהתאם לשיעורי המס (וחוקי המס) שנחקקו או שחקיקתם הושלמה 
למעשה נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי וצפויים לחול כאשר נכסי המסים הנדחים ימומשו או 

הכרה בנכסי מסים נדחים נעשית בגין הפרשים זמניים ה כשהתחייבויות המסים הנדחים ייושבו.
הניתנים לניכוי לצורכי מס, בגבולות סכום ההפרשים, שצפוי כי ניתן יהיה לנצלם בעתיד כנגד 

  נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים מקוזזים אם ורק אם:הכנסות חייבות במס. 
שוטפים כנגד התחייבויות מסים קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי מסים  -

 שוטפים; וכן
נכסי המסים הנדחים והתחייבויות המסים הנדחים מתייחסים למסים על הכנסה המוטלים  -

על ידי אותה רשות מס על אותה ישות חייבת או על ישויות שונות החייבות במס אשר 
 מתכוונות לסלק את היתרות על בסיס נטו. 

  
 מגזרי דיווח  .טז

  
 ההחלטות למקבל המוגש פנימיים דיווח לצורכי המשמש בסיס אותו לפי מדווחים פעילות מגזרי

 החברה של הפעילות למגזרי משאבים הקצאת על אחראי אשר, בחברה הראשי התפעוליות
  . לחברה מגזר פעילות אחד.שלהם הביצועים והערכת

 
 כנסות מחוזים עם לקוחות ה  .יז

 
(להלן  15מיישמת את הנחיות תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  חברהה 2018בינואר  1החל מיום 

– IFRS 15( . 
 

  IFRS 15הכספי הדיווח בתקני בעבר קיימות שהיו בהכנסה הכרה בנושא ההנחיות את מחליף 
  .לקוחות עם מחוזים בהכנסה להכנסה חדש מודל ומציג הבינלאומיים

  
הינו כי יש להכיר בהכנסה מחוזים עם לקוחות בדרך המשקפת את  IFRS 15עקרון הליבה של 

העברת השליטה בסחורות או בשירותים המסופקים ללקוחות במסגרת החוזים, בסכומים 
  המשקפים את התמורה אשר הישות צופה כי תהיה זכאית לקבל בגין אותם סחורות או שירותים. 

  
  יישום חמישה שלבים:ההכרה בהכנסה נעשית בהתאם לאמור לעיל על ידי 

  ) זיהוי החוזה עם הלקוח. 1(
  ) זיהוי מחויבויות הביצוע בחוזה. 2(
  ) קביעת מחיר העסקה. 3(
  ) ייחוס מחיר העסקה למחויבויות הביצוע השונות בחוזה.4(
  ) הכרה בהכנסה כאשר מבוצעת כל אחת ממחויבויות הביצוע.5(
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  :(המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
  
 מדידת ההכנסות )1

  
מצפה להיות זכאית בתמורה  חברהנמדדות לפי סכום התמורה לו ההחברה הכנסות 

שירותים שהובטחו ללקוח, למעט סכומים שנגבו עבור צדדים שלישיים, כגון מיסי מכירה ל
  מסוימים. ההכנסות מוצגות נטו ממע"מ.

 
 בהכנסהמועד ההכרה  )2

  
מכירה בהכנסה כאשר הלקוח משיג שליטה על השירות שהובטח במסגרת החוזה החברה 

קובעת, במועד ההתקשרות בחוזה, אם היא החברה עם הלקוח. עבור כל מחויבות ביצוע, 
מחויבות ביצוע מקוימת לאורך זמן,  מקיימת את מחויבות הביצוע לאורך זמן או בנקודת זמן.

. ככל חברהוצורך בו זמנית את ההטבות המסופקות על ידי ביצועי הכאשר הלקוח מקבל 
   שמחויבות ביצוע אינה מקוימת לאורך זמן, היא מקוימת בנקודת זמן.

  
 הלקוח) א: (מתקיים הבאים מהקריטריונים אחד אם, זמן לאורך מקוימת ביצוע מחויבות

 החברה ביצועי) ב; (החברה ביצועי ידי על המסופקות ההטבות את זמנית בו וצורך מקבל
 ביצועי) ג( או; שיפורו או יצירתו כדי תוך הלקוח ידי על נשלט אשר נכס משפרים או יוצרים

 הניתנת לתשלום זכות יש ולחברה, לחברה אלטרנטיבי שימוש עם נכס יוצרים אינם החברה
  .מועד לאותו עד שהושלמו ביצועים עבור לאכיפה

  .זמן בנקודת מקוימת היא, זמן לאורך מקוימת אינה ביצוע שמחויבות ככל
  
    חברהסוגי ההכנסות של ה )3

 
ניסויי וביצוע תפעול, תחזוקה והדרכה של כלי טיס בלתי מאוישים  משירותיהכנסות  לחברה

לעיתים  ., אשר על פי תנאי ההסכם ואופי השירות, מוכרים על פני זמןתיהועבור לקוח טיסה
אבני דרך להשלמה, בהן תוכר ההכנסה בנקודת חותמת החברה על הסכמים בהם קיימים 

  זמן.
  .'ג13וביאור  3לפירוט נוסף ראה ביאור 

  
   למניה )הפסדרווח (  .יח

  
 ,תהרגילו לבעלי המניות לחלוקה הרווח הניתן ככלל, על מבוסס למניה הבסיסי חישוב הרווח

 .במהלך התקופה במחזור הרגילות הקיימות המניות מספר של המשוקלל בממוצע המחולק
בחישוב הרווח המדולל למניה מתאמת החברה את הרווח או ההפסד המיוחס לבעלי המניות 

בגין ההשפעות  הרגילות של החברה ואת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הקיימות במחזור
  של כל המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות, כדלהלן:

  
החברה, מתווסף הסכום לאחר מס של לרווח או להפסד, המיוחס לבעלי מניות רגילות של  -

דיבידנדים וריבית, שהוכרו בתקופה, בהתייחס למניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות 
והוא מותאם בגין שינויים אחרים כלשהם בהכנסה או בהוצאה, שהיו נובעים מהמרת 

 המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות;
קיימות במחזור מתווסף הממוצע לממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות ה -

המשוקלל של מספר המניות הרגילות הנוספות שהיו קיימות במחזור בהנחה שכל המניות 
כאמור  בחשבון מובאות המניות הפוטנציאליות הרגילות הפוטנציאליות המדללות הומרו.

 ההפסד את מגדילה למניה או הרווח מדללת (מקטינה את הינה השפעתן כאשר רק
 למניה).

  
  המוקדם מובתוקף ואשר החברה לא בחרה ביישו ואשר עדיין אינ קיים לתקן ןתיקו  .יט

  
  )IAS 1-התיקון ל להלן"הצגת דוחות כספיים" ( 1לתקן חשבונאות בינלאומי  תיקון

 
  מבהיר את ההנחיות בנוגע לסיווג התחייבויות כשוטפות או לא IAS 1 -ל התיקון

  :כי היתר בין, מבהיר התיקון. הכספי המצב על בדוח שוטפות
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  :(המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
 

 מהותית זכות יש לישות אם שוטפת לא כהתחייבות תסווג התחייבות •
)substantive right(  לאחר חודש 12לדחות את סילוק ההתחייבות למשך לפחות 

 הזכות למימוש בנוגע הישות כוונת כי מבהיר התיקון, כן כמו. הדיווח תקופת תום
 זכות של לקיומה ההתייחסות את ומבטל, ההתחייבות סיווג לצורך רלוונטית אינה
 .מותנית בלתי

 
 בתאריך הרלוונטיים בתנאים עומדת והישות במידה רק קיימת כאמור מהותית זכות •

 .המאזן
 

 אחרים כלכליים משאבים, מזומן תשלום של בדרך סילוק כולל ההתחייבות"סילוק"  •
 סווגה אשר המיר מכשיר בגין המרה זכות, זאת עם. הישות של הוניים מכשירים או

 .המכשיר בגין ההתחייבות של סיווגה על משפיעה אינה להון
 

 בינואר 1 ייושם באופן רטרוספקטיבי לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום IAS 1 -ל התיקון
לראשונה של התיקון  ליישום .אפשרי המוקדם יישומו, התיקון להוראות בהתאם. לאחריו או 2022

  .חברהה של המאוחדים הכספיים לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות IAS 1 -ל
  

  :ושיקולי דעת חשבונאיים מהותייםאומדנים  - 3ביאור 
  

אומדנים ושיקולי דעת, נבחנים באופן מתמיד, ומבוססים על ניסיון העבר ועל גורמים נוספים, לרבות 
ציפיות ביחס לאירועים עתידיים, שנחשבות לסבירות, לאור הנסיבות הקיימות. בעריכת הדוחות 

בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים הכספיים, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת, 
על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. 

  מובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
  
  מהותיים חשבונאיים והנחות אומדנים  .א

  
  השלמה שיעור - בהכנסה הכרה

  
חוזים שלה מה חלקבשיטת שיעור ההשלמה לצורך הטיפול החשבונאי בהחברה עושה שימוש 

השימוש בשיטת שיעור ההשלמה דורש מהחברה לאמוד את השירותים שבוצעו  .במחיר קבוע
  למועד הדיווח כשיעור מכלל השירותים האמורים להתבצע.

 10%-אם שיעור השירותים שבוצעו מתוך כלל השירותים האמורים להתבצע היה שונה ב
ש"ח,  אלפי 163-בהשוואה לאומדני ההנהלה, סכום ההכנסות שהוכרו בתקופה היה גדל בכ

ש"ח, במקרה בו השיעור שבוצע  אלפי 163-במקרה בו השיעור שבוצע היה גדל, או היה קטן בכ
   היה קטן.

  
  שיקולי דעת בעלי השפעה מהותית על יישום מדיניותה החשבונאית של הישות  .ב
  

 .השונות וכן הקצאת מחויבויות הביצוע זמן בנקודת או זמן לאורך פרויקט מביצוע בהכנסה הכרה
  

 הלקוח כאשר בהכנסה החברה מכירה 2018 בינואר 1 מיום החל, IFRS 15להוראות  בהתאם
 מחויבות כל עבור. הלקוח עם החוזה במסגרת שהובטחו השירות או הסחורה על שליטה משיג
 לאורך הביצוע מחויבות את מקיימת היא אם, בחוזה ההתקשרות במועד, קובעת החברה, ביצוע

  .זמן בנקודת או זמן
  

החברה מפעילה שיקול דעת באשר להתקיימות אחד הקריטריונים המצביעים על כך שמחויבות 
, לרובלמסקנה כי הגיעה החברה  ,במסגרת זו .2' יז2כמפורט בביאור הביצוע מקוימת לאורך זמן, 

 ניסויי טיסה עבור לקוחותיה, ביצועושירותי תפעול שוטף , ההדרכה שירותימחויבויות הביצוע בגין 
 על המסופקות ההטבות את זמנית בו וצורך מקבלהלקוח  במסגרת זו,שכן  ,לאורך זמן תומקוימ

  .החברה מעניקה אותו השירות ידי
  

, בעסקאות בהן זיהתה החברה מספר מחויבויות ביצוע, אשר השליטה בהן עוברת ללקוח בנוסף
העסקה בין מחויבויות הביצוע  מחירבעיתוי שונה, מפעילה החברה שיקול דעת לגבי אופן הקצאת 

 השונות.
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  :מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים - 4ביאור 
  

 פיננסיים סיכון גורמי  .א
  

  סיכוני שוק
  

 הסיכון הוא שערי החליפין . סיכוןשערי החליפין של מטבע חוץהינו סיכון  חברהסיכון השוק העיקרי אליו חשופה ה
פעילות החברה היא מ חלקוזאת מאחר ו שער המטבעמשינויים ב כתוצאה החברה ובהונה העצמי ברווחי לפגיעה

בשלב זה החברה אינה מפעילה מכשירים לביטוח ו/או גידור סיכוני מטבע . בעיקר לדולר ארה"ב בינלאומית וחשופה
 מפאת ההיקפים הקטנים יחסית המשולמים במט"ח. עם גדילת ההיקפים החברה תשקול לגבש מדיניות גידור וניהול

  סיכוני מטבע.
  

 :פיננסיים נכסים  .ב
  

  בדצמבר 31  
  2020 2019  
 פיננסיים נכסים  

  מופחתת בעלות
 פיננסיים נכסים
  מופחתת בעלות

  אלפי ש"ח  
 

  586  8,877 מזומנים ושווי מזומנים
  -  570  פיקדון בנקאי מוגבל 

  1,321  3,966  נטו, לקוחות
  8  336   חובה ויתרות חייבים

  13,749  1,915 
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  נכסים והתחייבויות בגין חכירות: – 5ביאור 
  

תייחס לחכירות שבהן . ביאור זה מIFRS 16מיישמת את תקן  , החברה2019בינואר  1מיום , החל 'ח2כאמור בביאור 
  הינה החוכרת.  החברה

  
  נכסים בגין זכות שימוש:  א.
  

  

  
 התחייבויות בגין חכירות:  ב.

  כ"סה  רכב כלי  משרדים  
  אלפי ש"ח  

  326  155  171   2020 בינואר 1 ליום יתרה
        : השנה במהלך שינויים

  15  5  10  ריבית הוצאות
  )221(  )82(  )139(  חכירה בגין תשלומים

  120  78  42  2020 בדצמבר 31 ליום יתרה
  105  63  42  חכירות בגין התחייבויות של שוטפות חלויות

  15  15    ארוך לזמן חכירות בגין התחייבויות
  120  78  42  2020 בדצמבר 31 ליום יתרה

  
  

שכירות עם צד ג' להשכרת משרדי החברה. הסכם , התקשרה החברה בהסכם 2016 במהלך  .א
נכון  אלפי ש"ח. 11.5-ם הינם כי. סך דמי השכירות החודשי2021השכירות הינו עד לחודש אפריל 

 דמיאלפי ש"ח להבטחת  35-, לחברה ערבות בנקאית בסכום של כ2019-ו 2020בדצמבר  31לימים 
  בקשר עם המשרדים.  שכירות

  
. סך דמי רכבים 2עם צד ג' להשכרת בהסכמי ליסינג לשלוש שנים התקשרה החברה  ,2019במהלך   .ב

   אלפי ש"ח. 7-הינם כ בגין שני הרכבים םיהשכירות החודשי
 

התקשרה החברה בהסכם שכירות עם צד ג' להשכרת משרדי החברה החל  2021ינואר חודש ב  .ג
שנים נוספות. דמי השכירות  5-שנים עם אופציה ל 5-. הסכם השכירות הינו ל2021מחודש מרץ 
אלפי ש"ח ומשתנים בהתאם לתנאים  37.5חודשי השכירות הראשונים הינם  18-החודשיים ב

 המפורטים בהסכם השכירות.
  

  כ"סה  רכב כלי  משרדים  
  אלפי ש"ח  

        :העלות
  524  218  306  2020 בדצמבר 31-בינואר ו 1לימים  יתרה

        
        :שנצברו ערך וירידת פחת
  189  58  131  2020 בינואר 1 ליום יתרה

        :השנה במהלך שינויים
  207  76  131  פחת

  396  134  262  2020 בדצמבר 31 ליום יתרה
  335  160  175  2020 בינואר 1 ליום המופחתת העלות יתרת
  128  84  44  2020 בדצמבר 31 ליום המופחתת העלות יתרת



  אירודרום בע"מקבוצת  
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  רכוש קבוע: – 6 ביאור
  

  הרכב הרכוש הקבוע והפחת שנצברו בגינו, לפי קבוצות עיקריות, והתנועה בהם, הינם: 
  
  מופחתת יתרה  פחת    עלות  
 יתרה  

 לתחילת
  השנה

 גריעות/תוספות
  השנה במשך

 יתרה
 לגמר
  השנה

 יתרה
 לתחילת
  השנה

 גריעות/תוספות
 במשך פחת

  השנה

 יתרה
 לגמר
  השנה

 לתחילת
  השנה

 לגמר
  השנה

  ח"ש אלפי  
 

                  :2020שנת 
  17  -  55  4  51  72  21  51   מחשבים

  3  17  43  14  29  46    46   ריהוט וציוד משרדי
  4  19  57  15  42  61    61  שיפורים במושכר

  302  85  62  25  37  364  242  122  טיס בלתי מאוישים  כלי

   280  263  543  159  58  217  121 326  
                  :2019שנת 

  -  13  51  13  38  51    51   מחשבים
  17  35  29  21  8  46  3  43   ריהוט וציוד משרדי

  19  46  42  27  15  61    61  שיפורים במושכר
  85  102  37  17  20  122    122  טיס בלתי מאוישים  כלי

  277  3  280  81  78  159  196  121  
                  :2018שנת 

  13  11  38  11  27  51  13  38   מחשבים
  35  30  8  3  5  43  8  35   ריהוט וציוד משרדי

  46  45  15  6  9  61  7  54  שיפורים במושכר
  102  -  20  20  -  122  122  -  טיס בלתי מאוישים  כלי

  127  150  277  41  40  81  86  196  
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:זכאים ויתרות זכות - 7ביאור 
  

  בדצמבר 31  
  2020 2019  
  אלפי ש"ח  

 
  587 804  עובדים ומוסדות בגין שכר

  405  266  מוסדות
  576  631  זכאים אחרים בגין פרויקטים

  -  300  מס הכנסה לשלם
  581  960  הוצאות לשלם

  -  21  אחרים
  2,982 2,149 

  
  עם לקוחות: יםהתחייבות בגין חוז – 8 ביאור

  
מראש  חלקיתשלום  2020 מרץבחודש  קיבלה החברה, החברה וחותעם אחד מלק לחוזהבהתאם 

   .2018החל משנת  שנים ארבע פני על החברה שיסופקו ע"ישירותים מסוימים  בעבור
  

  :הלוואות – 9ביאור 
  

נפרעות  אשר 2.25%נושאות ריבית פריים + המבנק בישראל  הלוואותהתקבלו  2019במהלך שנת 
  . 2025בתשלומים חודשיים עד לחודש ינואר 

  
ונפרעת בתשלום  1.5%נושאת ריבית פריים + מבנק בישראל ה ההלווא ההתקבל 2020במהלך שנת 
 ןלפירעוהעומדת  2.55%. בנוסף, התקבלה הלוואה הנושאת ריבית פריים + 2025 מרץאחד בחודש 

  . מוארך מעת לעת של הלוואה זו ןהפירעוכי מועד  יצוין. 2021בתשלום אחד בחודש ינואר 
  

   מסים על ההכנסה: - 10ביאור 
  

  מסוי החברות בישראל  א.
  

  חייבות במס חברות בשיעור רגיל.  סות החברההכנ
  

  . 23%ואילך הינו  2018מס החברות שחל משנת  שיעור
  

 שמימוש במידה מוכרים הבאות לשנים להעברה מס לצורכי הפסדים בגין נדחים מסים נכסי  ב.
   .צפוי הינו עתידית חייבת הכנסה של קיומה באמצעות המתייחסת המס הטבת

  
  נדחים הכנסה מסי  .ג

  
  :כדלקמן הינו, נדחים מסים של וההתחייבויות הנכסים ניתוח

  
  בדצמבר 31    

  2020  2019   
  ח"ש אלפי  

 
      :נדחים מסים נכסי
       לאחר צפויה שהשבתם נדחים מסים נכסי  

  33  37  הכספי המצב על הדוח מתאריך חודשים 12-מ יותר
      חודשים 12 בתוך צפויה שהשבתם נדחים מסים נכסי

  410  92  הכספי המצב על הדוח מתאריך
  129  443  
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  :(המשך) מסים על ההכנסה - 10ביאור 
  

  :המוצגותרווח או הפסד לתקופות המסים על ההכנסה הכלולים בדוח על   .ד
  

  כדלקמן: )1
  
  בדצמבר 31ביום שהסתיימה לשנה   
  2020  2019  2018   
 ח"אלפי ש  

  - -  111  מסים שוטפים
  )311(  )94(  314  מסים נדחים

 )311(  )94(  425  מסים על ההכנסה (הטבת מס)
  

להלן מובאת התאמה בין סכום המס "התיאורטי", שהיה חל אילו כל ההכנסות היו   )2
א לעיל), לבין  לפי השיעורים הרגילים החלים על החברה בישראל (ראהמתחייבות במס 

  סכום המס שנזקף בדוחות על הרווח או הפסד לשנה המדווחת:
  

  
  2020  2019   2018   
  אלפי ש"ח  %  אלפי ש"ח  %  אלפי ש"ח  %  

הפסד לפני מסים על ההכנסה, כמדווח 
  )1,402(    )3,971(    )9,707(    בדוחות על הרווח או הפסד

              
  )323(  23%  )913(  23%  )2,233(  23%  זה הפסדהמס התיאורטי בגין 

גידול במסים נדחים הנובע משינוי 
  -    -        בשיעורי המס

גידול במסים הנובע מהפרשים תמידיים 
  12    819    2,658    הוצאות אשר אינן מוכרות -

הפרשים זמניים בגינם לא נזקפו מסים 
  -    -        נדחים

  )311(    )94(    425    הכנסה (הטבת מס)מסים על 
  

  שומות מס  ה.
  

 .2015לחברה שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  )1
 

 .2014 המסשומות מס סופיות עד וכולל שנת  לאירודרום )2
  

  :והתחייבויות תלויות יותהתקשרו – 11ביאור 
  

  הסכם שיתוף פעולה  .א
, התקשרה החברה בהסכם עם צד שלישי לשיתוף פעולה שמטרתו 2018 נובמבר בחודש

יהא הצד השלישי זכאי לחלק ברווחי הפרויקט  לפיופרויקט של החברה מול לקוח מהותי שלה 
בכפוף, בין היתר, להתחייבות להיות מועסק בחלק מתקופת הפרויקט ולסיים את פעילותו 

  .בפרויקט בכפוף להסכמת הצדדים בלבד
  

 מקרן קורילמענק   .ב
אלפי ש"ח מקרן קוריל. המענק יועד  292-, קיבלה החברה מענק בסך של כ2018בשנת 

"שותף  המו"פ"). קבלת המענק  -לפרויקט משותף עם שותף מו"פ ממדינה במזרח אסיה (להלן 
כפופה להתחייבויות ותנאים מתלים. במסגרת קבלת המענק, התחייבה החברה להחזיר הייתה 

בחודש  לקרן קוריל מכספים אשר יתקבלו מהמוצר פרי הפיתוח המשותף.את סכום המענק 
בחודש  , נקלע שותף המו"פ לקשיי תזרים, דבר שגרם להפסקת תכנית הפיתוח.2018ספטמבר 

, קיבלה החברה הודעה מקרן קוריל לפיה הקרן מבטלת את ההסכם מכוחו התקבל 2019אפריל 
  שקיבלה.  המענק וכי על החברה להחזיר את כספי המענק
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  :(המשך)והתחייבויות תלויות  יותהתקשרו – 11ביאור 
  

החברה התכחשה לטענות קרן קוריל ודרשה ממנה  ,כתגובה, באמצעות יועציה המשפטיים
השיבה קרן קוריל כי בכפוף לכך שהחברה תקבל  ,2019לחזור בה מההודעה. בחודש נובמבר 

, היא תשהה את הודעתה בדבר לקרן קורילדוחות ביניים  מתןעל עצמה מספר תנאים ובכלל כך, 
, העבירה 2019"הצעת קרן קוריל"). בחודש דצמבר  -ביטול הפרויקט עם שותף המו"פ (להלן 

החברה את דוחות הביניים לבדיקת קרן קוריל, וכן השיבה באמצעות יועציה המשפטיים כי היא 
ים. בנוסף, צוין כי החברה ניתקה קשר תקבל את הצעת קרן קוריל לאחר בדיקת דוחות הביני

 עם שותף המו"פ, ובהתאם היא אינה יכולה להיות אחראית להתחייבויותיו תחת ההסכם.
 

 החברה כי מעידים הראשונים ממצאיה אשרקוריל  קרן מטעם דיקהבבוצעה  2020 שנת במהלך
כן יצוין למען שלמות התמונה, כי . להחזירו תנדרש כי החברה אינהו המענק בתנאי עמדה

  .לסופית והפיכתה דיקההב השלמת לשם מסמכים מספר להשלים נדרשת החברה
  

  הליכים משפטיים  .ג
 פועלת החברה. הרגיל העסקים במהלך שהינן תביעותשל  מועט מספרהוגשו החברה  כנגד

 יועציה של דעתם לחוות בהתאם. האמורות התביעות כל כנגד משפטיים יועצים בסיוע
 הנהלת לדעת. התביעות אחת מסכום חלק בגובה בספריםביצעה הפרשה  החברה המשפטיים

   .יועציה המשפטיים, ההפרשה הינה נאותה של דעת חוות על בהסתמך, החברה
 

התקשרות במזכר הבנות לשיתוף פעולה עם חברה זרה להקמת מרכז אימונים טקטי   .ד

 בינלאומי
עם חברה זרה במזכר הבנות לשיתוף פעולה  החברההתקשרה  2020באפריל,  22ביום 

להקמת מרכז אימון טקטי בינלאומי באירופה עבור כלי טיס בלתי מאוישים. נכון למועד אישור 
הדוחות הכספיים, טרם התגבש הסכם מחייב ולכן החברה אינה יכולה להעריך את המשמעויות 

  הצפויות מהתקשרות זו. והתזרימיות הכספיות
 

  סכם עם חברה זרה לנציגות ושיווק מערכות הדמיה מתקדמות באופן בלעדיהתקשרות בה  .ה
נציגה  החברהעם חברה זרה בהסכם לפיו תהא  החברההתקשרה  2020באפריל,  30ביום 

ומשווקת בלעדית בישראל של מערכות הדמיה מתקדמות למפעילי כלי טיס בלתי מאוישים, 
  מבוססות מציאות מדומה, אשר פיתחה החברה הזרה.

 
ת פתרונות טכנולוגיים לשינוע מטענים קזכייה במכרז מסגרת לאיתור, בחינה ואספ  .ו

   לי טיס בלתי מאוישיםבאמצעות כ
הודעה בדבר זכייתה במכרז מסגרת של חברת נתיבי איילון  החברה, קיבלה 2020ביוני,  7ביום 

בע"מ, לאיתור, בחינה ואספקת פתרונות טכנולוגיים לשינוע מטענים באמצעות כטב"מ, כך שהיא 
  תיכלל ברשימת ספקי המסגרת של נתיבי איילון.

  
 ייחודיים ושירותים מערכות לאספקת הביטחוני בתחום הפועל חדש לקוח עם התקשרות  .ז

 טייס ללא מטוסים באמצעות
בהסכם טחוני ילקוח חדש הפועל בתחום הב עם החברה התקשרה 2020 במהלך אוקטובר

 מיליון 1.5 -כ של ראשוני בהיקף וזאתמערכות ושירותים ייחודיים באמצעות מל"טים,  לאספקת
 "מ.מע בתוספת"ח, ש
 

 במספר עסקאות רכישה מהותיותהתקשרות   .ח
 )1:  הכוללות ,במספר עסקאות רכישה מהותיותהחברה התקשרה  ,2020דצמבר ב 31ביום 

התקשרות בהסכם לרכישת פעילות ביטחונית באמצעות ) 2 ;התקשרות בהסכם לרכישת חברה
ממניות  51%הסכם אופציה לרכישת ) 3 ;מוצר טכנולוגי מתקדם, לרבות זכויות הפצה בלעדיות

  :להלן, כמפורט הפעילות הביטחוניתנרכשה החברה ממנה 
סי העברת  ג'י. אס.) הונה המונפק והנפרע של 100%התקשרות בהסכם לרכישת מלוא (  . 1

מבעלי מניותיה; וכן ")SGC(" ידע בע"מ
  

 ")NPO(" אן.פי.או מערכות בע"מבהסכם לרכישת כלל פעילותה הביטחונית של התקשרות .   2
חברה מובילה  )אס.ג'י.אל.סי אחזקות בע"מ חברת ע"י 51%בשיעור של  (המוחזקת

  שיפורניהול ובתחום , הפועלת "Next Plusבשם "שפיתחה תוכנה מתקדמת וייחודית 
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  :(המשך)והתחייבויות תלויות  יותהתקשרו – 11ביאור 
  

, בייצור ואחזקה של מערכות צבאיות, בין היתר כלי טיס בלתי מאוישים ומערכותיהם; ביצועים
 וכן 

מלוא במסגרתו ניתנה לחברה אופציה לרכוש את עם המוכרים התקשרות בהסכם . 3
), באמצעות רכישת נכון למועד זה NPOמהון המניות של  51%(קרי,  NPO -החזקותיהם ב

   .באס.ג'י.אל.סי אחזקות בע"ממלוא מניותיהם 
  

 .22לעניין השלמת ההתקשרות בעסקאות הנ"ל לאחר תאריך המאזן, ר' באור 
  

  הון: - 12ביאור 
  

  הון המניות:  א.
  ההרכב:

 2019 ,בדצמבר 31  2020 ,בדצמבר 31  
  **מספר המניות  
  מונפק ונפרע  רשום  מונפק ונפרע  רשום  

  200,000,000 *65,674,403  78,125,000  17,902,742  
  
  מניות רדומות  52מתוכן * 

 למניה ח"ש 4.255 של מניה מחיר לפי אביב-בתל ערך לניירות בבורסה נסחרותמניות רגילות ללא ערך נקוב ה** 
  .2020 בדצמבר 31 ליום נקוב ערך ללא רגילה

  
והשתתפות באסיפות בעלי המניות, זכות לקבלת  המניות הרגילות מקנות לבעליהן זכות הצבעה  .ב

  רווחים וזכות להשתתף בעודפי הרכוש בעת פירוק החברה.
  

 גיוסי הון:  .ג
ביצעה החברה הקצאה פרטית מהותית של מניות רגילות של החברה  2020בספטמבר  9ביום 

כוללת בסך של החברה, בתמורה רגילות וכתבי אופציה (לא סחירים) הניתנים למימוש למניות 
מיליון מניות של  6.6 -. במסגרת ההצעה הוקצו כש"ח, בניכוי הוצאות הנפקהמיליון  8.6-של כ

בגין כתב  כתבי אופציה, כאשר מחיר המימושמיליון  5-ש"ח למניה וכ 1.3החברה במחיר של 
   חודשים.  24ש"ח ותקופת המימוש הינה  1.5הינו  אופציה

  
בתמורה כוללת בסך  ,המאזן תאריך לאחר החברה שביצעה נוספות פרטיות הון הקצאות לעניין
    .22 באורר'  מיליון ש"ח, בניכוי הוצאות הנפקה, 40-של כ

 
 אופציות לעובדים:  .ד

  
אופציות למניות רגילות  1,109,331אישר דירקטוריון החברה הענקה של  2019 -ו 2018 בשנים
היו ניתנות למימוש נכון למועד  מהן 601,033 כאשר, הבחבר משרה ונושא עובדים למספר

   המיזוג. 
  

 לחודש 29 ביום. אופציות תכנית אימוץ על אירודרום דירקטוריון החליט, 2019 במאי 28 ביום
אופציות  5,955,387(המהוות  אופציות 167 הענקת על אירודרום דירקטוריון החליט, 2019 יולי

 המונפק מהונה 14.3%-כ, ההענקה למועד נכון, המהוות, לפי יחס ההמרה) אירודרוםבקבוצת 
, היום באותו. בע"מ אירודרום של ולדירקטורים לעובדים), מלאדילול ב( אירודרום של והנפרע
 בע"מ אירודרום של אחת למניה למימוש ניתנת האופציות מבין אחת כל. כאמור אופציות הוענקו

ובלבד שלא  2023בנובמבר  1מועד ההבשלה האחרון לאופציות הינו "ח. ש 0.01-ל בתמורה
 האופציות ממקבלי חלק כאשר הבשלה לתקופת תוכפופ האופציות מרבית תואץ הבשלתן.

 בתכנית מוסדרים התנאים יתר. מיזוג או אקזיט מסוג אירוע בהתקיים בהבשלה להאצה זכאים
בעקבות השלמת  .נלווים ובמסמכים הדין בהוראות, ההענקה במכתבי, החברה של האופציות

וכלל  ), הואצה הבשלת האופציות שניתנו לדירקטורים בחברה19המיזוג (ראה ביאור  עסקת
האופציות שהוענקו לעובדי אירודרום עד מועד זה הומרו לאופציות למניות רגילות של החברה 

   .לפי יחס ההמרה
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  :(המשך) הון – 12ביאור 
  

 הערך הכלכלי התיאורטי של כל אופציה, במועד ההענקה, מחושב על פי נוסחת בלאק ושולס
S)&B(ש"ח. שווי זה מבוסס על ההנחות הבאות: דיבידנד צפוי בשיעור  0.96 -, מגיע לסך של כ
 1.32%-0.94%, ריבית חסרת סיכון בטווח של 40.22%, סטיית תקן צפויה בשיעור של 0%של 

 שנים.  7.14-5של  בטווחואורך חיים צפוי עד למועד המימוש הינו 
  

 של) 102 סעיף(תחת  פרטית הקצאה החברה דירקטוריון אישר 2020 במאי 19 ביום )1
 למימוש הניתנות, החברה של הכספים"ל לסמנכ למסחר רשומות לא אופציות 965,000

 לתוספת בתמורה למימוש ניתנים האופציות כתבי. החברה של רגילות מניות 965,000 -ל
 וניתנות שנים שלוש פני על שוות שנתיות במנות יובשלו, למניה"ח ש 0.64 של מימוש

 -הערך הכלכלי של האופציות הינו כ .ההענקה ממועד שנים חמש של לתקופה למימוש
שווים ההוגן של האופציות המבוסס אלפי ש"ח, אשר יוכר על פני תקופת ההבשלה.  295

), וחושב על בסיס הפרמטרים הבאים: מועד מימוש חזוי B&Sעל מודל בלק אנד שולס (
, סטיית 0.46%ש"ח, שיעור ריבית חסרת סיכון של  0.64שנים, מחיר מימוש של  5של 

  ש"ח.  0.64, מחיר נכס בסיס של 56.25%תקן ממוצעת של 
  
 של) 102 סעיף(תחת  פרטית הקצאה החברה רקטוריוןדי אישר 2020 ביוני 21 ביום )2

 194,851 -ל למימוש הניתנות, באירודרום לעובד למסחר רשומות לא אופציות 194,851
 של מימוש לתוספת בתמורה למימוש ניתנים האופציות כתבי. החברה של רגילות מניות
 לתקופה למימוש וניתנות שנים שלוש פני על שוות שנתיות במנות יובשלו, למניה"ח ש 1.29

אלפי ש"ח, אשר  120 -הערך הכלכלי של האופציות הינו כ .ההענקה ממועד שנים חמש של
יוכר על פני תקופת ההבשלה. שווים ההוגן של האופציות המבוסס על מודל בלק אנד שולס 

)B&S שנים, מחיר מימוש  5), וחושב על בסיס הפרמטרים הבאים: מועד מימוש חזוי של

, 56.25%, סטיית תקן ממוצעת של 0.46%ש"ח, שיעור ריבית חסרת סיכון של  1.29של 
  ש"ח.  1.29מחיר נכס בסיס של 

 
 לא אופציות 1,745,664 של פרטית הקצאה החברה דירקטוריון אישר 2020 ביוני 21 ביום )3

, החברה של רגילות מניות 1,745,664-ל למימוש הניתנות דירקטורים 2-ל למסחר רשומות
. כתבי האופציות ניתנים למימוש בתמורה לתוספת מניות בעלי אסיפת לאישור בכפוף

ש"ח למניה, יובשלו במנות שנתיות שוות על פני שלוש שנים וניתנות  1.29מימוש של 
 ההקצאה אושרה 2020 באוגוסט 6 ביוםלמימוש לתקופה של חמש שנים ממועד ההענקה. 

 יוכר אשר"ח, ש אלפי 821-כ הינו האופציות של הכלכלי הערך .המניות בעלי אסיפת ידי על
ההבשלה. שווים ההוגן של האופציות המבוסס על מודל בלק אנד שולס  תתקופ פני על

)B&S שנים, מחיר מימוש  5), וחושב על בסיס הפרמטרים הבאים: מועד מימוש חזוי של

, 56.25%צעת של , סטיית תקן ממו0.46%ש"ח, שיעור ריבית חסרת סיכון של  1.29של 
  ש"ח. 1.09מחיר נכס בסיס של 

  
 ליועץ למסחר רשומות לא אופציות 200,000 החברה העניקה 2020בנובמבר  30 ביום )4

 ניתנים האופציה כתבי. החברה של רגילות מניות 200,000-ל למימוש הניתנות חיצוני
 אחת במנה יובשלו האופציה כתבי. למניה"ח ש 2.2 של מימוש לתוספת בתמורה למימוש

 ממועד שנים שלוש של לתקופה למימוש וניתנות ההענקה ממועד חודשים 12 בתום
אלפי ש"ח, אשר יוכר על פני תקופת  297-כ הינו האופציות של הכלכלי הערך .ההענקה

), וחושב על B&Sההבשלה. שווים ההוגן של האופציות המבוסס על מודל בלק אנד שולס (
ש"ח, שיעור  2.2שנים, מחיר מימוש של  3בסיס הפרמטרים הבאים: מועד מימוש חזוי של 

 2.87, מחיר נכס בסיס של 90%, סטיית תקן ממוצעת של 0.24%ריבית חסרת סיכון של 
  ש"ח. 
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  :(המשך) הון – 12ביאור 
 

 הנהבמספר האופציות למניות והממוצעים המשוקללים של מחירי המימוש שלהן  התנועה )5
 :כדלקמן

 בדצמבר 31 -ב שהסתיימה שנה 

 2020 2019 

 האופציות מספר  

 משוקלל ממוצע
 מחיר של

 )ח"ש( המימוש

  מספר
 האופציות

 משוקלל ממוצע
 מחיר של

 )ח"ש( המימוש

  0.49  1,032,964  0.07  6,650,801   השנה לתחילת במחזור קיימות
  2.21  )57,275(  0.43  )894,705(  וחולטו פקעו

  0.01  )356,608(  0.01  )5,114,202(  מומשו
  0.01  6,031,720  1.02  6,225,302  הוענקו

  0.07  6,650,801  0.93  6,867,196  שנה לתום במחזור קיימות

  0.19  1,165,025  -  -   השנה בתום למימוש ניתנות
  

  
 זכאית אינה החברה ,אלה כללים פי ועל החברה ידי על שנבחר) 102( למסלול בהתאם )6

 הנרשמים סכומים לרבות, כהטבה לעובדים הנזקפים סכומים מס לצורכי כהוצאה לתבוע
, התכנית במסגרת קיבלו שהעובדים האופציות בגין, החברה בחשבונות שכר כהטבת

  .ההקצאה במועד שנקבע, קיים אם, פירותי הטבה מרכיב למעט
  
רווח או הפסד של החברה השהוכרו בדוחות בגין תשלום מבוסס מניות סכומי ההוצאות  )7

 ש"ח, אלפי 3,580 -ו ש"ח אלפי 2,434-הסתכמו לכ 2019 -ו 2020 לשנים לתקופות
  .מניות מבוסס תשלום בגין הוצאות הוכרו לא 2018 בשנת .בהתאמה

 
  .22לעניין שינויים בהון לאחר תאריך המאזן, ר' ביאור  )8

 
 

  :מגזרי מידע - 13 ביאור
  

 :עיקריים לקוחות  .א
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2020 2019 2018 
 אחוז מסך המכירות  

 84% 47% 31%  'א לקוח

 * 40% 30% 'ב לקוח

  *  *  27%  לקוח ג'
  .10% -פחות מ* 

  
  ):הלקוח מיקום על בהתבסס( מדינות לפי בחלוקה לקוחות  .ב

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2020 2019 2018 
  אחוז מסך המכירות 

 96% 100% 100% ישראל
 4% - - קוריאה

  100% 100% 100% 
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  :(המשך) מגזרי מידע - 13 ביאור
 

  :הכנסה לפי שיטת הכרה  .ג
  בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשנה 
 2020 2019 2018 
  אחוז מסך המכירות 

 100% 93% 100% לאורך זמן
 - 7% - בנקודת זמן

  100% 100% 100% 
 

  
  :עלות ההכנסות - 14ביאור 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2020 2019 2018 
  אלפי ש"ח 

 1,190 4,297 5,285  הוצאות שכר ונלוות
 97 - -  ושכירות אחזקת משרד

 52 - -  משרדיות
 377 - -  שירותים מקצועיים

  -  - 138  רכש
 440 530 593 נסיעות לחו"ל

  -  104  29  פחת והפחתות
  -  548  1,077  זכאים אחרים בגין פרויקטיםהוצאות בגין 

  -  285  659  הוצאות פרויקטים
 141 140 149 שונות

  7,930 5,904 2,297 
  

 
  

  :נטו, הוצאות מחקר ופיתוח - 15ביאור 
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2020 2019 2018 
  ח"שאלפי  

 
 772 - - הוצאות שכר ונלוות

 53 - -  אחזקת משרד ושכירות
 37 - -  שירותים מקצועיים

 48 -  -  נסיעות לחו"ל
  228  -  -  ניהול  דמי

  50  -  -  שונות
 )292( - - בניכוי מענקים והשתתפויות

  -  - 896 
  

, הקימה החברה מיזם המשלב רחפנים עם העולם החקלאי, ופונה בעיקר 2017דצמבר  חודש סוףב
 שירותי החקלאי מהמגזר ללקוחות החברה הציעה המיזם במסגרת"). המיזם" -לשוק האזרחי (להלן 

  .החברה שפיתחה ואפליקציה רחפן באמצעות וזאת חקלאיים גידולים מצב לניטור אוויר צילום
   

 ובניית )Remote Sensing( מרחוק החישה בתחום תוכן מומחי החברה גייסה המיזם לצורך
 הטכנולוגיה של האימוץ שקצב לאחר, החברה הנהלת החליטה, 2019 דצמבר בחודש. אפליקציות

 על, ניהוליות תשומות זה ובכלל, מהחברה שנדרשו המשאבים ולאור, בציפיותיה עמד לא השירותו
 הנוגעים הגורמים כל עם ההתקשרות והפסקת אליו התקציבים הזרמת הפסקת, לאלתר המיזם הפסקת

  .בדבר
  

, כי החברה מבצעת מחקר ופיתוח במסגרת הפרויקטים השונים אותם היא מבצעת עבור לקוחותיה, יצוין
כך שחלק מאבני הדרך של הפרויקטים והכנסות החברה, כמו גם חלק מהוצאות הפרויקט, נובעים 

  ומסווגים לעלות המכר. יתוחממחקר ופ
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  :הוצאות מכירה ושיווק - 16אור יב
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2020 2019 2018 
  ח"שאלפי  

 
 19 -  - הוצאות שכר ונלוות

  1  -  -  אחזקת משרד ושכירות
  81  41  72  שירותים מקצועיים

  107  -  -  קושיוו פרסום
  62  -  -  ניהול  דמי

  -  22  22  פחת והפחתות
 14 - -  שונות

  94 63 284 
 

  :הוצאות הנהלה וכלליות - 17 ביאור
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2020 2019 2018 
  אלפי ש"ח 

 
 648 1,253 1,547  הוצאות שכר ונלוות

 237 122 123  אחזקת משרד ושכירות
  44  13  9  מסים ואגרות

  166  792  1,162  שירותים מקצועיים
  72  43  36  רכבים

  19  170  190  פחת והפחתות
  121  564  889  ניהול דמי

 51 48 43 שונות

  3,999 3,005 1,358 
  

 
  :למניההפסד  - 18ביאור 

 
 למניה מחושב על ידי חלוקת הרווח המיוחס לבעלים של החברהוהמדולל  הבסיסי(הפסד) הרווח 

  .מספר המניות הרגילות המונפקות בממוצע המשוקלל של
  :למניהוהמדולל להלן חישוב הרווח הבסיסי 

  2020  2019 2018 
        

 הפסד המיוחס לבעלים של החברה
 )1,091(  )3,877(  )10,132(  (באלפי ש"ח)

        
 הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות

  35,661  35,759  53,772    (באלפים) 
        

  )0.03(  )0.11(  )0.19(  ש"ח -למניה הפסד בסיסי ומדולל  
  

לא נכללו כתבי אופציה וכן מכשירים הוניים  2018-2020בחישוב ההפסד המדולל למניה לשנים   
  לעובדים בתוכניות תשלום מבוסס מניות, כיוון שהשפעתם אינה מדללת.
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  :המיזוג עסקת – 19ביאור 
  

התקשרה החברה עם אירודרום ובעלי מניותיה, בהסכם  2020בינואר  2, ביום 'ב1כמפורט בביאור 
 כ לפקודת מס הכנסה. 103מיזוג בדרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף 

  
מניות חדשות של החברה, אשר היוו לאחר במועד ההשלמה החברה הקצתה לבעלי מניות אירודרום 

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא). בתמורה לכך, כל בעלי מניות  69%הקצאתן 
 100% -אירודרום העבירו לחברה את מניותיהם באירודרום, כך שלאחר ההעברה מחזיקה החברה ב

  מהון המניות המונפק והנפרע של אירודרום.
  

הושלמה עסקת המיזוג בין החברה לבין אירודרום. במסגרת העסקה בוצעו  2020יל באפר 22ביום 
  :בין היתר הפעולות הבאות

  
מניות רגילות של החברה (אשר  40,296,703החברה הקצתה לבעלי המניות של אירודרום   .א

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא)) ללא ערך  69%היוו לאחר הקצאתן 
בתמורה לכך, כל בעלי מניות אירודרום העבירו לחברה את מניותיהם באירודרום, כך נקוב. 

 מהון המניות המונפק והנפרע של אירודרום. 100% -שלאחר ההעברה מחזיקה החברה ב
  

 , ללא ערך תוספתי,אופציות של החברה 998,503החברה הקצתה לעובדים של אירודרום,   .ב
 אופציות של אירודרום שהוענקו לעובדים על ידי אירודרום טרם עסקת המיזוג. 28אשר החליפו 

שנים  10שנים וניתנות למימוש במשך  3האופציות יובשלו במספר מועדים לתקופה של עד 
ש"ח למניה, בכפוף  0.01) בתמורה לתוספת מימוש של 2019ממועד ההענקה המקורי (יולי 

  להתאמות מקובלות.
  

אופציות לרועי דגני, מנכ"ל  3,319,787בסמוך לאחר השלמת המיזוג, הקצתה החברה   .ג
שנים  5ש"ח למניה, לתקופה של  0.98החברה, הניתנות למימוש למניות החברה במחיר של 

מנות שנתיות שוות: בתום שנה  3 -ממועד ההענקה. האופציות יבשילו ויהיו ניתנות למימוש ב
 ם ממועד ההענקה ובתום שלוש שנים ממועד ההענקה.ממועד ההענקה, בתום שנתיי

 
מנגנון מימוש תשלום במזומן או מימוש האופציות המוקצות למר דגני, למניות, ייעשה באמצעות   .ד

 שתוקצינה המניות וכמות ,נטו, באופן שבפועל מר דגני לא ישלם לחברה את מחיר המימוש
 בבורסה החברה מניות של סגירהה שער: (א) שבין להפרש בהתאם תחושב בפועל דגני למר
 ביחס אשר לאופציות הכפופות המניות במספר מוכפל, המימוש למועד שקדם המסחר ביום

 ביחס אשר האופציות במספר מוכפל, המימוש מחיר: (ב) לבין ,המימוש הודעת ניתנה אליהן
 הנובעת ההטבה סכום את יהווה) חיובי שיהיה(ככל  זה הפרש. המימוש הודעת ניתנה אליהן

אלפי ש"ח, אשר יוכר על פני תקופת  800 -הערך הכלכלי של האופציות הינו כ .המימוש במועד
), וחושב על B&Sההבשלה. שווים ההוגן של האופציות המבוסס על מודל בלק אנד שולס (

 ש"ח, שיעור 0.98שנים, מחיר מימוש של  5מימוש חזוי של בסיס הפרמטרים הבאים: מועד 
 0.65, מחיר נכס בסיס של 56.25%, סטיית תקן ממוצעת של 0.46%כון של ריבית חסרת סי

 ש"ח.
  

, כמפורט בנספח א' לדוח תזרים ש"חאלף  125המיזוג, הינה  מעסקתיתרת המזומנים שנבעה יצוין כי 
  .המזומנים

  
 רישום הוצאותש"ח בגין "אלפי  9,166 כחלק מהטיפול החשבונאי בעסקת המיזוג, נרשם סך שך

  ". יובהר ויודגש, כי מדובר ברישום חשבונאי חד פעמי, שאינו תזרימי.במהופך ברכישה למסחר
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  :עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -  20ביאור 
  

 .2010-זה בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"עכהגדרת מונח  -"בעל עניין" 
  .IAS 24-כהגדרת מונח זה ב -"צד קשור" 

  
הנכללים, יחד עם גורמים  Key management personnelאנשי המפתח הניהוליים של החברה (

 מנכ"ל) כוללים את חברי הדירקטוריון ואת IAS 24 -אחרים, בהגדרת "צדדים קשורים" האמורה ב
  .החברה

  
 :ואנשי מפתח תגמול לבעלי עניין  .א

  בדצמבר 31ביום שהסתיימה לשנה  
 2020 2019 2018 
 אלפי ש"ח 

 427 564 889 שכר ומשכורת לבעל עניין המועסק בחברה

  -  2,796  2,009  תשלומים מבוססי מניות
 שירות בגין מניותבעל /לדירקטורתגמול 

 159 60 200 לחברה שנתן

 4 3 5 אליהם מתייחסת ההטבהמספר האנשים 
  

 ניהול שירותי לקבלת הסכם  .ב
  

אישר דירקטוריון החברה, את הסכם שירותי ניהול בין החברה לבין ר.ד  2020 מרץב 31ביום 
"מריון"), חברה בבעלות מלאה של בעל השליטה, מר רועי דגני  -מריון קבוצה בע"מ (להלן 

"ההסכם"). על פי ההסכם, מריון תעמיד שירותי ניהול לחברה, באמצעות מר דגני אשר  -(להלן 
 מלאה.  ישמש כמנכ"ל החברה, במשרה

  
אלפי ש"ח בתוספת מע"מ.  42בתמורה לשירותים, זכאית מריון לתשלום חודשי בסך של 

מנכ"ל החברה יכול  .2020 מרץהתמורה תהיה צמודה לעליה במדד המחירים לצרכן בגין חודש 
 ויהיה זכאי לבונוסים בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם הניהול.

  
. ככל שמי מהצדדים ירצה 2020באפריל  23ום ההסכם הינו לתקופה של שלוש שנים החל מי

להפסיקו תידרש הודעה בכתב בת שישה חודשים מראש מצד החברה או שלושה חודשים 
  . מריוןמראש מצד 

  
במקרה של הפסקת השירותים על ידי החברה או מריון מכל סיבה שהיא, תשלם החברה למריון 

אית מריון. במידה ומר דגני אינו מענק הסתגלות בסך שלוש פעמים התמורה החודשית לה זכ
ארבע פעמים התמורה החודשית.  –בעל השליטה והפסקת השירותים נעשתה על ידי החברה 

מענק ההסתגלות ישולם בתום תקופת ההודעה המוקדמת. במקרה של הפסקת השירותים על 
ורה ) פעמים התמ6ידי מריון מכל סיבה שהיא, תשלם החברה למריון מענק הסתגלות בסך שש (

החודשים שקדמו  12-החודשית לה זכאית מריון וזאת בכפוף לכך שהרווח הנקי המצטבר ב
לדוח הכספי האחרון שפרסמה החברה נכון לתום תקופת ההודעה המוקדמת, לא פחת מסך 

  אלפי ש"ח, המענק ישולם למריון בתום תקופת ההודעה המוקדמת.  1,500של 
  

ירודרום למריון, טרם השלמת עסקת המיזוג, בונוס בנוסף לאמור לעיל, אישר דירקטוריון א
אלפי ש"ח זאת בגין השלמת העסקה במסגרתה תהפוך  370מיוחד וחד פעמי, על סך של 

  אירודרום להיות חברה בת של חברה ציבורית.
  

 307 -כ של כולל בסכום משכרו חלק על ויתר החברה ל"מנכ 2020 דצמבר עד מרץ בחודשים
  . שליטה בעלי עם עסקאות בגין הון קרן כנגד בהון השינויים על בדוח מוצג זה סכום. ח"ש אלפי

  
(כולל),  2023עד  2020עשויה להיות זכאית למענק שנתי, ביחס לכל אחת מהשנים  מריון

 "): המענק השנתי" - הנגזר מביצועיה הכספיים של החברה בגין אותה שנה, כדלקמן (להלן

מהרווח  70% -לפני מס בפועל, יהיה נמוך מ לא ישולם מענק במידה והרווח הנקי )1(
 30הערכת שווי חיצונית של אירודרום ליום ( התפעולי לפני מס בהערכת השווי

וצורפה כנספח ב' לדוח הזימון  2020בינואר  5כפי שנחתמה ביום  2019בספטמבר 
 ").תנאי הסף" - אלפי ש"ח מדי שנה (להלן 100ובניכוי סך של  )2020במרץ  29מיום 
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  :(המשך) עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -  20ביאור 

 

מהרווח התפעולי לפני מס  70%בהגעה לרווח תפעולי לפני מס בפועל העולה על  )2(
מהרווח התפעולי  6%בהערכת השווי (כולל), תהיה זכאית חברה הניהול לשיעור של 

 על באותה שנה.לפני מס בפועל וזאת בגין כל הרווח התפעולי לפני מס בפו

מהרווח התפעולי לפני מס  80%בהגעה לרווח תפעולי לפני מס בפועל העולה על  )3(
ליתרת המענק עד לתקרת המענק השנתי מריון בהערכת השווי (כולל), תהיה זכאית 

 (כהגדרתו להלן).

 - אלפי ש"ח (להלן 500סימאלי של עד המענק השנתי יוגבל בכל מקרה לסך שנתי מק )4(
 "תקרת המענק השנתי").

 .2020תחילת יישום מנגנון המענק האמור הינה החל מחודש ינואר  )5(

 
 .מריוןל מענק ישולם לא 2020 שנת ובגין הסף תנאי התקיים לא שנקבע המענק למנגנון בהתאם כי, יצוין

  
  נגיף הקורונה – 21ביאור 

  
, החל העולם להתמודד עם התפשטות נגיף הקורונה אשר הוכרז ע"י ארגון 2020בראשית שנת 

הבריאות העולמי כמגיפה עולמית. התפרצות נגיף הקורונה ואי הוודאות באשר לקצב 
המדינות השונות להתמודדות עם התפשטותו, כמו גם ההנחיות והפעולות השונות שנוקטות 

  .המגיפה, הביאו למשבר כלכלי עולמי אשר השפיע לרעה על הצמיחה ופעילות הסחר
  

השפעות נגיף הקורונה על החברה באות לידי ביטוי בעיקר בדחיית הכנסות מחוזים מסוימים 
 בחו"ל, אשר נדחו כתוצאה ממגבלות התנועה הבינלאומיות והפסקת הטיסות לישראל וממנה

כאמור ובדחיית מאמצי שיווק ויצירת שיתופי פעולה בחו"ל. יובהר, כי בכל תקופת המגיפה, 
לרבות במועד פרסום דוח זה, חלק מעובדיה של החברה שוהים בחו"ל וממשיכים בביצוע 
פרויקטים, וזאת בנוסף לביצוע פרויקטים של החברה בישראל. נכון למועד דוח זה החברה 

לא חל"ת ומבצעת פעילויות הן בישראל והן בחו"ל, חרף ההגבלות פועלת במתכונת מלאה, ל
  .המשתנות מעת לעת

  
יחד עם זאת, להתפשטות נגיף הקורונה, עלייה בתחלואה והחמרה של מגבלות יש כדי להביא 
להאטה בפעילות החברה כתוצאה מעצירה זמנית (דחייה) של חוזי שירות ככל ולקוחות החברה 

ים ונכון למועד הדוח אין לחברה את היכולת להעריך את ההשפעה יבקשו לדחות ביצוע החוז
של הגורמים הנ"ל על לקוחותיה. כמו כן, בנוסף, השפעות נגיף הקורונה וסביבה דלת תקציב, 

  .עשויים להשפיע על דחיית פעילויות המבוצעות על ידי החברה
  

ה הגבלות והשפעותיהן נכון למועד דוח זה, ובשל חוסר הוודאות באשר למשך הזמן בו תימשכנ
ברמה הגלובלית, אין באפשרות החברה להעריך את מלוא ההשפעה על פעילותה העתידית. 
מטבע הדברים, מדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת החברה ומושפע מגורמים שונים, 
כגון, המשך התפשטות הנגיף או עצירתו, החלטות של מדינות ורשויות רלוונטיות בארץ ובעולם, 

בארה"ב והתחלה  FDA -מצום התחלואה בין היתר בעקבות חיסונים לנגיף שאושרו על ידי הצ
של חיסון האוכלוסייה במדינות מסוימות בעולם. כמו כן, רמת תמיכת הממשלות השונות במשק, 
עלולה להשפיע על פעילותה העסקית של החברה. החברה עוקבת באופן שוטף אחר 

  .ונה ובוחנת מעת לעת את ההשלכות על פעילותהההתפתחויות בקשר עם נגיף הקור
  

  המאזן:תאריך לאחר  יםאירוע  -  22אור יב
  

מוסדיים ואחרים  למשקיעיםהחברה הקצאה פרטית מהותית  ביצעה 2021בינואר  17 ביום  .א
 של למניות למימוש הניתנים) סחירים(לא  אופציה וכתבי החברה של רגילות מניות של

 מיליון 7.8-כ הוקצו ההצעה במסגרת"ח. ש מיליון 35-כ של בסך כוללת בתמורה, החברה
 מחיר כאשר, אופציה כתבי מיליון 3.9-וכ למניה"ח ש 4.5-כ של במחיר החברה של מניות

  . ממועד ההקצאה חודשים 12 הינה המימוש ותקופת"ח ש 6.5 הינו המימוש
  
של  באירודרוםלעובד  החברה הקצאה פרטית אישר דירקטוריון 2021בינואר  28ביום   .ב

מניות רגילות של  35,796-הניתנות למימוש ל ,אופציות לא רשומות למסחר 35,796
  ש"ח למניה,  5.39החברה. כתבי האופציות ניתנים למימוש בתמורה לתוספת מימוש של 
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  :(המשך)המאזן אירועים לאחר תאריך  - 22 ביאור
  

שנים  ארבעשנתיות שוות על פני שלוש שנים וניתנות למימוש לתקופה של יובשלו במנות  
  ממועד ההענקה.

  
של לשני נותני שירותים אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית  2021בינואר  28ביום   .ג

"נותן -אופציות לא רשומות למסחר ("נותן השירותים הראשון" ו 100,000-ו 200,000
מניות רגילות של  100,000-ו 200,000-הניתנות למימוש להשירותים השני" בהתאמה) 

 4.31כתבי האופציות ניתנים למימוש בתמורה לתוספת מימוש של  .מהבהתא, החברה
. לנותן השירותים השני למניה"ח ש 5.39 ושל הראשוןלנותן השירותים  למניה"ח ש

חודשים ממועד ההענקה  12השירותים הראשון יובשלו במנה אחת בתום  לנותן האופציות
האופציות לנותן השירותים  , בעודוניתנות למימוש לתקופה של שנה וחצי ממועד ההענקה

חודשים  30השני יובשלו במנות שנתיות שוות על פני שנתיים וניתנות למימוש לתקופה של 
  ממועד ההענקה. 

 
למשקיע מוסדי (שהפך  פרטית מהותית הקצאה החברה ביצעה 2021 בפברואר 8 ביום  .ד

וכתבי אופציה של מניות רגילות של החברה  להיות בעל עניין בחברה כתוצאה מהקצאה זו)
מיליון ש"ח.  5-(לא סחירים) הניתנים למימוש למניות של החברה, בתמורה כוללת של כ

-ש"ח למניה, וכ 4.5-של כ מיליון מניות של החברה במחיר 1.1-במסגרת ההצעה הוקצו כ
ותקופת המימוש הינה ח למניה ש" 6.5אלף כתבי אופציה, כאשר מחיר המימוש הינו  550
 .ממועד ההקצאה חודשים 12

  
הזמנת עבודה חדשה מתעשייה ביטחונית  SGCקיבלה  2021בפברואר  10יום ב  .ה

משמעותית לאספקת שירותי תמיכה בהנדסת ייצור, הרכבה ואינטגרציה למל"טים, וזאת 
מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ. כתוצאה מקבלת ההזמנה החדשה גדל  0.7 -בהיקף של כ

את שירותיה. לפרטים נוספים  SGCמספר פלטפורמות המל"טים ביחס אליהן מספקת 
לעיל וביאור  ח'11ידי החברה ראה ביאור  על SGC) מניות 100%רכישת מלוא (אודות 

 להלן. 'ו22
 

 בהצלחה את עסקאות הרכישה המהותיותהחברה השלימה  2021בפברואר  28ביום   .ו
כמפורט ( NPOופעילותה הביטחונית של  SGCמניות  )100%במסגרתן רכשת את מלוא (

), אשר צפויות להגדיל באופן משמעותי את הכנסות החברה, להרחיב לעיל ח'11בביאור 
את מעגל לקוחותיה ולאפשר לה להציע ללקוחותיה, הקיימים והעתידיים, שירותים 
ופתרונות נוספים, בין היתר טכנולוגים. בתוך כך יצוין, כי החברות החלו בהגשת הצעות 

 מחיר משותפות ללקוחותיהם. 
  

שלמת העסקאות הנ"ל נמסר לחברה בין היתר, כי התקבלה אצל עוד יצוין, שבמסגרת ה
SGC  הזמנה מלקוח חדש. ההזמנה שהתקבלה הינה בסכום שאינו מהותי לחברה, אך

  .בשלב זה הינה בגין ביצוע פיילוט בלבד
  

אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית שאינה מהותית, ללא תמורה  2021במרץ  1ביום   .ז
 עשר שנים בתום אחת במנה תתבשלנה אשר, )RSU( חסומות מניות יחידות 25,000של 

אופציות לא רשומות למסחר לעובד חדש  220,000 -ו ההענקה ממועד חודשים) 12(
 220,000-בחברה (אשר מונה לכהן כסמנכ"ל המכירות של החברה), הניתנות למימוש ל

-לתוספת מימוש של כמניות רגילות של החברה. כתבי האופציות ניתנים למימוש בתמורה 
וניתנות למימוש לתקופה  שניםארבע שוות על פני  שנתיותש"ח למניה, יובשלו במנות  4.94
 .ההענקה ממועד שניםחמש של 

 
 להזמנה בהמשך שהינה, ביטחוני מגורם חדשה הזמנההחברה  קיבלה, 2021בחודש מרץ   .ח

"ח (כולל ש אלפי 230 -כ של בסך זה בשלב הינה ההמשך הזמנת .הלקוח של קודמת
 -בכללקוח עומדת הזכות להגדיל את היקף ההזמנה  .2021 בשנת תסופק אשר"מ), מע

 .הקודמת ההזמנה במסגרת ביצע שכבר כפי, 50%
 

) הונה המונפק 100%לרכישת מלוא (במזכר הבנות החברה התקשרה  2021 מרץב 1ביום   .ט
 החברה(" והנפרע של חברה המתמחה במתן פתרונות אוויריים מתקדמים מבעלי מניותיה

מיליון מניות רגילות  1.1 -מיליון ש"ח והקצאת כ 5כנגד תשלום כולל של "), וזאת הנרכשת
 המותנית בעמידת החברה, תמורה עתידיתחברה תשלם והייתכן . כמו כן, של החברה

 סך, וזאת ב(כולל) ביעדי הכנסות ויעדי רווחיות שנקבעו 2025עד  2021הנרכשת בשנים 
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מיליון ש"ח בדרך של הקצאת מניות של החברה ו/או  1מיליון ש"ח (במזומן), וכן  1של 
  .במזומן, בהתאם לשיקול דעתה של החברה

  
חברה ישראלית המתמחה במתן שירותים ופתרונות אוויריים החברה הנרכשת הינה 

וכן בהדרכה, הכשרה וטיפול בתהליכים  ,מתקדמים מבוססי כלי טיס בלתי מאוישים
למחצה (ביטחון -רגולטוריים מורכבים. החברה הנרכשת פועלת בשוק האזרחי והביטחוני
 תחומי. יצוין, כי פנים) ומספקת שירותי הטסה על בסיס כלי טיס מתקדמים שבבעלותה

; אווירית אקדמיה; אוויריים משלוחיםהינם:  הנרכשת החברה של המרכזיים העיסוק
  .ואבטחה בטחוןחקלאות; הנדסה אזרחית; ו

  
מתלים, ובכלל תנאים  להתקיימותם של מספריובהר כי השלמת העסקה כפופה, בין היתר, 
וקבלת אישור דירקטוריון החברה  החברה זה השלמת בדיקת נאותות לשביעות רצון

  .להתקשרות בעסקה
  

מתקדם ויחיד מסוגו הכולל להקים מרכז טכנולוגי  החברהסיימה  2021מרץ  בחודש  .י
התקינה והסיווגים המתאימים לצרכים מבצעיים מעבדה לשילוב טכנולוגיות ייחודיות בעלת 

 .של לקוחות מיוחדים
 

לחברה  מאפשרהמרכז מהווה מרכז תמיכה טכנולוגית ללקוחותיה המבצעיים והשונים, ו
קצה ביחס לסוגים שונים של מערכות, -אל-לספק ללקוחותיה שירותי אינטגרציה מקצה

  רכיבים ואמצעים טכנולוגים מיוחדים.
  

הטכנולוגי בוצעה לאור דרישה של לקוחות החברה והצרכים ההולכים וגדלים הקמת המרכז 
שלהם, אשר החברה מספקת להם שירותים ופתרונות מבוססי טכנולוגיה, לצד שירותים 
ופתרונות נוספים. יצוין, כי לקוחות החברה, שחלקם לקוחות אסטרטגיים, אף לקחו חלק 

  .ות הייחודיים שלהםבאפיון המרכז על מנת שיעמוד בצרכים והדריש
  

של מל"טים מתקדמים ואמצעי מודיעין  קיבלה החברה לידיה מספר 2021מרץ  בחודש  .יא
מיוחדים אשר, וזאת בין היתר לאור דרישות של לקוחות במסגרת חוזים קיימים או עתידיים 

 בהם החברה עתידה לפעול. 
  

עתידה לספק "טים שהתקבלו מיועדים לשימושים ביטחוניים שונים, והחברה המל
באמצעותם שירותים שונים ללקוחותיה, הן לצורך פעילויות מבצעיות והן לצורך פעילויות 

  .אימונים
  

 מערכות"טים המל על להרכיב תסיים שזו לאחר החברה ידי על יינתנו כאמור שירותים
אותם תידרש החברה לבצע  םלשירותים הספציפיי הרלוונטיים, שונים טכנולוגים ואמצעים

 טכנולוגיה במרכזכל לקוח ולקוח, כאשר האינטגרציה תעשה על ידי מהנדסי החברה עבור 
  .כאמור הקימה אותו

  
 שהתקבלו"טים המל באמצעות ללקוחותיה החברה שתספק מהשירותים חלק כי, יצוין כן

 החברה ותספק שיכול נוספים שירותים לצד זאת, עימם קיימים הסכמים במסגרת יבוצעו
 קיימים, לקוחות עם להתקשר פועלת היא בהם נוספים הסכמים במסגרת ללקוחותיה

 .וחדשים
 

 
  



 
 
 
 

  
 

 דחלק 
פרטים נוספים על 

 התאגיד

 קבוצת אירודרום בע"מ
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  פרטים וספים על התאגיד - פרק ד'
  

   קבוצת אירודרום בע"מ שם החברה:

  520037607מספר חברה ברשם :

  4951020, פתח תקווה, 2התופה  כתובת :

  office@aerodrome-ops.com  :כתובת דואר אלקטרוי

  072-2608093 טלפון :

  03-6195131 פקסימיליה:

  2020בדצמבר  31 תאריך המאזן :

  2021 במרץ 11תאריך הדוח : 
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  תשקיףתוך התייחסות ליעדי התמורה על פי השימוש בתמורת יירות ערך  -ג 10תקה 

  .אין

  

  :(*) )"חשבאלפי תוים כספיים ( 2020בדצמבר,  31רשימת השקעות בחברות בת ליום  - 11תקה 

שם החברה 

 המוחזקת

שיעור   סוג המיה  מדית התאגדות

ההחזקה של 

  החברה

 

..יתרות הלוואות   (בש"ח) סה"כ ע

מהחברה בדוח על 

המצב הכספי 

  (באלפי ש"ח) 

 

ערך בדוח הכספי 

 הפרד של התאגיד

(ללא יתרת הלוואות 

   מהחברה)

 (באלפי ש"ח)

שווין בבורסה של 

המיות (באלפי 

 ש"ח)

 רום בע"מאירוד
 ישראל

מיות רגילות בות 

  ש"ח ע.. כ"א 0.01
100% 1,130 20 754 - 

אירודרום יהול 

 מערכות בע"מ
 ישראל

מיות רגילות בות 

  ש"ח ע.. כ"א 0.01
100% 1,000 - - - 

טוטליק שותפות 

   מוגבלת
 - - - - (**) %100 יחידות השתתפות  ישראל

בפרק א' לדוח  4.23.1. לפרטים אודות הסכם הרכישה ראו סעיף על ידי החברה לרכישה של מלוא הון מיותיה של אס.ג'י.סי העברת ידע בע"מסקה , הושלמה ע2021בפברואר  28ביום    (*)

  תקופתי.ה

השותף (" דק אוליין מרקטיג בע"מסכשותף מוגבל וכן כשותף כללי, באמצעות החברה הפרטית בבעלותה המלאה של החברה טוטליק שותפות מוגבלת הוחזקה על ידי החברה  (**) 

 1.1.5לידי בעל תפקיד. לפרטים ראו סעיף שותף הכללי בטוטליק שותפות מוגבלת והחברה ב, הועברו החזקותיה של 2020באפריל  22ביום  .2020באפריל  22עד ליום וזאת ") הכללי

    בפרק א' לדוח התקופתי.
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  הדוח בתקופתהשקעות בחברות בת שיויים ב - 21תקה 

   .לא היו שיויים בהשקעות ובהון בחברות הבות של החברהכון למועד הדוח, 

מרקטיג טוטליק שותפות מוגבלת הוחזקה על ידי החברה כשותף מוגבל וכן כשותף כללי, באמצעות החברה הפרטית בבעלותה המלאה של החברה סדק אוליין יצוין, כי 

, הועברו החזקותיה של החברה בטוטליק שותפות מוגבלת ובשותף הכללי לידי בעל תפקיד. 2020באפריל  22. ביום 2020באפריל  22בע"מ ("השותף הכללי") וזאת עד ליום 

   .בפרק א' לדוח התקופתי 1.1.5לפרטים ראו סעיף 

די החברה. לפרטים אודות הסכם הרכישה ראו סעיף לרכישה של מלוא הון מיותיה של אס.ג'י.סי העברת ידע בע"מ על י, הושלמה עסקה 2021בפברואר  28ביום כמו כן, 

   בפרק א' לדוח התקופתי. 4.23.1

חברה ללא תמורה. ידי הל ,אירודרום בע"מהחברה הפרטית בבעלות מלאה של החברה, הועברו מיות אירודרום יהול מערכות בע"מ מ ,2021בפברואר  28יצוין, כי ביום 

   .2020בדצמבר  31ליום כספיים של החברה לדוחות ה .ד1וספים, ראו ביאור לפרטים 

   :)ש"ח(באלפי  0202בדצמבר,  31יום ל הכסות של חברות בת והכסות התאגיד מהן - 13תקה 

דמי הכסות (הוצאות)   דיבידד   אחר כוללרווח / (הפסד)   רווח / (הפסד)  רהשם החב
  יהול

  

הכסות 
(הוצאות) 

   ריבית

הוצאות 
  תמלוגים

תאריך עד   אחרי מס  לפי מס  מסאחרי   לפי מס
  המאזן

לאחר 
תאריך 
  המאזן

תאריך עד 
  המאזן

לאחר 
תאריך 
  המאזן

אירודרום 
  בע"מ

)217( )642( )217( )642( - - 889 92 )86( - 

אירודרום 
יהול מערכות 

  בע"מ

- - - - - - - - - - 

טוטליק 
שותפות 
  מוגבלת

- - - - - - - - - - 
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  תרשימת הלוואו - 14תקה 

  של החברה. העיקריים המתן הלוואות איו אחד מעיסוקי

  מסחר הפסקת וסיבות מועדי -חר למס שרשמו ע"י -  בבורסה מסחר - 20 תקה

בפרק א' לדוח  1.4יירות ערך שהפיקה החברה ורשמו למסחר, ראו סעיף לפרטים בדבר  .1

 תקופתי זה.

  :למעט כמפורט להלן החברהבשת הדיווח לא בוצעו הפסקות מסחר ביירות הערך של  .2

הפעלת עקב בבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ , הופסק המסחר 2020במרץ  16ביום  .2.1

 מתק זרם במסחר בשוק המיות.

, הופסק המסחר ביירות הערך של החברה עקב דיווח מיידי 2020בובמבר  12ביום  .2.2

ה לתקופה שהסתיימה בוגע לעדכון עסקי תמציתי ומידע וולוטרי אודות הכסות החבר

-2020-01: מס' אסמכתאראו דיווח מיידי מאותו יום, ( 2020בספטמבר  30ביום 

121986(. 

, הופסק המסחר ביירות הערך של החברה עקב דיווח מיידי בוגע 2021ביואר  3ביום  .2.3

ראו דיווח מיידי מאותו יום, ( להתקשרות החברה במספר עסקאות רכישה מהותיות

 ).2021-01-000280: מס' אסמכתא
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  תגמולים לבעלי עיין ולושאי משרה בכירה - 21תקה 

התגמולים הגבוהים ביותר מבין ושאי , כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשת הדיווח, למקבלי 2020ששילמה והתחייבה החברה לשלם, בשת להלן פירוט התגמולים 

לבעלי התגמולים אשר יתו וכן  ,בשליטתה יםבחברה או בתאגיד םבקשר עם כהות הםלאו צפויים להיתן ו בשליטתה, ואשר ית יםהמשרה הבכירה בחברה או בתאגיד

  :)במוחי עלות לחברהבאלפי ש"ח ו(על ידי החברה עיין בחברה 

  
במסגרתה הפכה לחברה  2020מחודש אפריל  השלמת עסקת המיזוג גיןבלמר דגי במסגרת תפקידו כמכ"ל אירודרום בע"מ  שולםהמפורט בטבלה לעיל, היו מעק חד פעמי שהמעק    (*)

  ציבורית.

    

    תגמולים אחרים  תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים

  תפקיד  שם

היקף 

 המשרה

(%)  

שיעור החזקה 

 ידבהון התאג

(%)  

  מעק  שכר

תשלום 

מבוסס 

  מיות

דמי 

  יהול

דמי 

  יעוץ
  ריבית  אחר  רכב

דמי 

  שכירות
  סה"כ  אחר

  )1רועי דגי (
מכ"ל החברה 

  ודירקטור
100%  40.66%  - 370(*) 441 519 - - - - - - 1,330 

  100%  סמכ"ל תפעול  )2צח שורמן (
0.76% )1.3% 

  בדילול מלא)
406 - 367 - - 74 - - - - 847 

  100%  סמכ"ל כספים  )3לירן קוטס (
דילול ב 1.2%

 מלא
302 - 112 - - - - - - - 414 

 אריאל בן דיין

)4)(6(  
  -  דירקטור

0.64% )2% 

  בדילול מלא)
18 - 157 - - - - - - - 175 

 ציון ספיר

)5)(6(  
  -  יו"ר הדירקטוריון

0.05% )1% 

  בדילול מלא)
13 - 108 - - - - - - - 121 
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בדבר הסכם לפרטים באמצעות חברה בשליטתו. מר דגי היו בעל השליטה בחברה.  )1(

אופציות כן מר רועי דגי וברה בבעלותו המלאה של חשירותים שחתם בין החברה לבין 

 להלן. 22ראו תקה שהועקו למר דגי כמכ"ל החברה, 

 2016בפברואר,  3מיום עמו חברה בהתאם להסכם בתפעול הסמכ"ל היו מר שורמן  )2(

יצוין, כי העסקתו של מר שורמן הועברה לחברה מאירודרום במועד השלמת "). ההסכם("

 22בתוקף החל מיום  ) ברצף זכויותבפרק א' לדוח זה 1.1.4גדרתה בסעיף כהעסקת המיזוג (

ושא המשרה  .וברוטש"ח אלפי  30- כשל חודשי מר שורמן זכאי לשכר בסיס . 2020באפריל 

קרן השתלמות, לתאים סוציאליים הכוללים הפרשה לקרן פסיה וביטוח מהלים, זכאי 

זכאי לרכב צמוד, הוצאות טלפון סלולארי,  .שתית חופשהביטוח בריאות, דמי הבראה ו

בקשר עם מילוי תפקידו. ההסכם  גילום הוצאות רכב וכן להחזר הוצאות סבירות שהוציא

היו לתקופה בלתי קצובה וכל צד רשאי להביא לסיום את ההתקשרות בהודעה מראש 

 ובכתב בהתאם לקבוע בהסכם. ושא המשרה כלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים

וושאי משרה כמקובל בחברה וקיבל מהחברה כתב התחייבות מראש לשיפוי וכתב פטור 

 א' להלן).29מאחריות כמקובל בחברה (ראו תקה 

 3%עשוי להיות זכאי למעק שתי עד לגובה של שש משכורות חודשיות על בסיס שורמן, מר 

שאין מיוחסות לו). מהרווח הגולמי המיוחס למכירות אותן ביצע (ביכוי רווח ממכירות 

החלק היחסי בהוצאות אלה יחושב בהתאם ליחס בין ההכסות שיבעו מהמכירות אותם 

ביצע, לבין סך ההכסות ממכירות החברה, הכל בהתאם לדוחותיה הכספיים המבוקרים 

המאוחדים השתיים של החברה בשת התגמול הרלבטית. לדירקטוריון תהיה סמכות 

כן, עשוי להיות זכאי למעק בשיקול דעת על בסיס קריטריוים  להפחתה של המעק. כמו

שאים מדידים עד לגובה של שתי משכורות חודשיות בהתחשב בפרמטרים המפורטים 

. בכל מקרה הסכום המצרפי של להלן) 7"ק במדייות התגמול של החברה (כהגדרתה בס

  המעק לא יעלה על תקרת המעק השתי כמפורט לעיל.

(ראו הערה רגילות מיות היה זכאי ל, לעיל) 1.1.4(כהגדרתה בסעיף  קת המיזוגעסבמסגרת 

אופציות של החברה לא רשומות  778,487- לושל החברה לפרק א' לדוח זה)  1.4בסעיף  2

מיות  778,487היתות למימוש כל אחת למיה רגילה אחת של החברה ובסך הכל למסחר 

באירודרום  2019ביולי  29ביום פציות הועקו . האו")האופציות(" רגילות של החברה

זאת בהתאם לתכית האופציות של (הוי)  לפקודת מס הכסה 102סעיף בהתאם ל

והועברו לחברה בהתאם לרוליג רשויות המס על ידי החברה  ")מועד ההעקה("אירודרום 

כ לפקודת מס הכסה, לרבות ליחס החלפת 103ואירודרום בהתאם להוראות סעיף 

במרץ  29) לדוח הזימון מיום 2(4.2.2.2אופציות של בעלי אופציות אירודרום (ראו סעיף ה

 0.01כל אופציה היו מחיר המימוש של . לפרק א' לדוח זה) 1.1.4(כהגדרתו בסעיף  2020

ביום כאשר שליש מכמות האופציות הבשילה האופציות תבשלה בשלוש מות  ש"ח למיה.

; שליש מכמות -ו 2021באפריל  1ביום ות האופציות תבשיל ; שליש מכמ2020באפריל  1

שים ממועד  10מועד פקיעת האופציות היו  .2021בספטמבר  1ביום האופציות תבשיל 

 כון למועד הדוח, מחזיקהאופציות כפופות להתאמות כמקובל. . )2029ביולי  29(ההעקה 

ראו ותאיהן יות והאופציות לפרטים בדבר הקצאת המ. אופציות 534,912 -במר שורמן 

  .2020במרץ  29דוח הזימון מיום ל 6.2סעיף 
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 2020באפריל  6מיום עמו בהתאם להסכם היו סמכ"ל הכספים של החברה מר קוטס  )3(

הועברה לחברה מאירודרום במועד השלמת קוטס יצוין, כי העסקתו של מר "). ההסכם("

) ברצף זכויות לחברה בתוקף החל זה בפרק א' לדוח 1.1.4כהגדרתה בסעיף עסקת המיזוג (

ושא . ברוטוש"ח  אלפי 30 חודשי שלזכאי לשכר בסיס קוטס  מר . 2020באפריל  22מיום 

קרן לתאים סוציאליים הכוללים הפרשה לקרן פסיה וביטוח מהלים, זכאי המשרה 

ון זכאי לרכב צמוד, הוצאות טלפ .שתית חופשהביטוח בריאות, דמי הבראה והשתלמות, 

סלולארי, גילום הוצאות רכב וכן להחזר הוצאות סבירות שהוציא בקשר עם מילוי תפקידו. 

ההסכם היו לתקופה בלתי קצובה וכל צד רשאי להביא לסיום את ההתקשרות בהודעה 

מראש ובכתב בהתאם לקבוע בהסכם. ושא המשרה כלל בפוליסת ביטוח אחריות 

וקיבל מהחברה כתב התחייבות מראש לשיפוי דירקטורים וושאי משרה כמקובל בחברה 

זכאי למעק שתי של א' להלן). כמו כן, 29וכתב פטור מאחריות כמקובל בחברה (ראו תקה 

 ) משכורות בהתאם לעמידה ביעדים ובהתאם לתרומתו לחברה.2עד שתי (

התגמול , אישר דירקטוריון החברה, בהמשך לקבלת אישור ועדת 2020במאי  19ביום 

היתות למימוש אופציות של החברה לא רשומות למסחר  965,000של יום, הקצאה  מאותו

 מיות רגילות של החברה 965,000כל אחת למיה רגילה אחת של החברה ובסך הכל 

לפקודת מס  102סעיף "). האופציות הועקו למר קוטס בחברה בהתאם להאופציות("

 .")מועד ההעקה(" 2013חברה משת זאת בהתאם לתכית האופציות של ה(הוי)  הכסה

האופציות תבשלה בשלוש מות  ש"ח למיה. 0.651מחיר המימוש של כל אופציה היו 

; שליש מכמות האופציות תבשיל 2021במאי  19כאשר שליש מכמות האופציות תבשיל ביום 

יעת מועד פק .2023במאי  19; שליש מכמות האופציות תבשיל ביום -ו 2022במאי  19ביום 

על בסיס מימוש האופציות יהיה ). 2025במאי  19שים ממועד ההעקה ( 5האופציות היו 

האופציות ראו תאי אודות וספים לפרטים  .) – Exercise Cashlessמימוש טו (ללא מזומן

 ).2020-01-044818(מס' אסמכתא:  2020במאי  20 מיום דיווח מיידי

, 2020באוגוסט  9ביום  . 2020במאי  19ל מיום מר בן דיין מכהן כדירקטור בחברה הח )4(

אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה וועדת 

 1,032,729הקצאה של "), מועד ההעקה(להלן: " 2020ביוי  21התגמול של החברה מיום 

אחת של היתות למימוש כל אחת למיה רגילה אופציות של החברה לא רשומות למסחר 

(ראו  ")האופציות("למר בן דיין  מיות רגילות של החברה 1,032,729החברה ובסך הכל 

 ש"ח למיה. 1.292. מחיר המימוש של כל אופציה היו לפרק א' לדוח זה) 1.4בסעיף  6הערה 

; 2021ביוי  21כאשר שליש מכמות האופציות תבשיל ביום האופציות תבשלה בשלוש מות 

; שליש מכמות האופציות תבשיל - ו 2022ביוי  21אופציות תבשיל ביום שליש מכמות ה

מועד פקיעת האופציות יהיה באופן יחסי בהתאם לתקופת ההבשלה כך  .2023ביוי  21ביום 

שים ממועד ההבשלה הראשון; האופציות  4שהאופציות בגין המה הראשוה יפקעו בתום 

; האופציות בגין המה -ד ההבשלה השי ושים ממוע 3בגין המה השיה יפקעו בתום 

מימוש האופציות יהיה על פי שים ממועד ההבשלה השלישי.  2השלישית יפקעו בתום 

לפרטים  .) – Exercise Cashlessמימוש טו (ללא מזומןעל בסיס בחירת היצע במזומן או 

 2020ביולי  1 ראו דוח זימון אסיפה כללית של החברה מיוםוספים אודות תאי האופציות 

בדבר . לפרטים ")2020ביולי  1דוח הזימון מיום ) (להלן: "2020-01-070329(מס' אסמכתא: 

-2020-01מס' אסמכתא: ( 2020באוגוסט  10ראו דיווח מיידי מיום השלמת ההקצאה 

086919.( 
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, 2020באוגוסט  9. ביום 2020ביוי  21מר ספיר מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה החל מיום  )5(

אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה וועדת 

 712,935הקצאה של "), מועד ההעקה(להלן: " 2020ביוי  21התגמול של החברה מיום 

היתות למימוש כל אחת למיה רגילה אחת של אופציות של החברה לא רשומות למסחר 

 6(ראו הערה  ")האופציותלמר ספיר (" החברה מיות רגילות של 712,935החברה ובסך הכל 

 ש"ח למיה. 1.292. מחיר המימוש של כל אופציה היו לפרק א' לדוח זה) 1.4בסעיף 

; 2021ביוי  21כאשר שליש מכמות האופציות תבשיל ביום האופציות תבשלה בשלוש מות 

ופציות תבשיל ; שליש מכמות הא- ו 2022ביוי  21שליש מכמות האופציות תבשיל ביום 

מועד פקיעת האופציות יהיה באופן יחסי בהתאם לתקופת ההבשלה כך  .2023ביוי  21ביום 

שים ממועד ההבשלה הראשון; האופציות  4שהאופציות בגין המה הראשוה יפקעו בתום 

; האופציות בגין המה -שים ממועד ההבשלה השי ו 3בגין המה השיה יפקעו בתום 

מימוש האופציות יהיה על פי שים ממועד ההבשלה השלישי.  2בתום  השלישית יפקעו

לפרטים  .) – Exercise Cashlessמימוש טו (ללא מזומןעל בסיס בחירת היצע במזומן או 

. לפרטים בדבר השלמת 2020ביולי  1וספים אודות תאי האופציות ראו דוח הזימון מיום 

 ).2020-01-086919(מס' אסמכתא:  2020ט באוגוס 10ההקצאה ראו דיווח מיידי מיום 

  גמול דירקטורים )6(

, בסך כולל של דירקטורים גמול שתי וגמול השתתפות לישיבה 2020החברה שילמה בשת 

גמול שתי בגובה הסכום ה"קבוע" בתקות החברות לוזאת בהתאם  אלפי ש"ח 200-כ

, ")תקות הגמוללן: "(לה 2000-(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוי), התש"ס

כוסחה עובר לתקות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוי) (תיקון), 

"), ולגמול השתתפות לישיבה בגובה הסכום התיקון לתקות הגמול" (להלן: 2016-התשע"ו

ה"קבוע" כאמור בתוספת השלישית לתקות הגמול, כוסחן עובר לתיקון לתקות הגמול 

ם כמו כן, זכאי עיל, הכל בהתאם לדרגה בה תסווג החברה, כפי שתהיה מעת לעת.כאמור ל

כלל בפוליסת ביטוח דירקטורים וושאי משרה לכתב פטור ושיפוי, והדירקטורים בחברה 

  .א' להלן)29(ראו תקה  בחברה

, הודיעו הדירקטורים בחברה ה"ה מר ציון 2020באוגוסט  10ביום , לאור אירועי הקורוה

יר, מר אריאל בן דיין ומר אביעד פרידמן, כי הם מוותרים באופן בלתי חוזר על הגמול ספ

בגמול  "מזערי"ד לגבול הסכום העכאמור הם זכאים  וללישיבה השתי וגמול השתתפות 

כהגדרתו בתוספת השיה והתוספת השלישית לתקות השתי ובגמול ההשתתפות לישיבה 

   בהתחשב בהפחתה זו).(הסכום המפורט לעיל היו  הגמול

  מדייות תגמול בחברה )7(

, אושרה מדייות תגמול חדשה 2020באפריל  22ביום עם השלמת עסקת המיזוג בחברה, 

 29בחברה חלף מדייות התגמול הקיימת בחברה כפי שצורפה כספח ו' לדוח הזימון מיום 

 2020וגוסט בא 6. מדייות התגמול תוקה באסיפה הכללית של החברה מיום 2020במרץ 

  .")מדייות התגמול(להלן: " 2020ביולי  1כפי שצורפה כספח ב' לדוח הזימון מיום 
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  השליטה בתאגיד - א'21תקה 

בין במישרין ובין באמצעות ר.ד. מריון קבוצה בע"מ, חברה  ,בעל השליטה בחברהמר רועי דגי היו 

באפריל  22למת עסקת המיזוג ביום , וזאת החל ממועד הש")מריון"להלן: פרטית בבעלותו המלאה (

2020.  

, רון עם לירו ה"הראתה החברה במועד השלמת עסקת המיזוג כאמור, , 2020באפריל  22יום לעד 

  .שליטה בחברה יבעלכ בראון וגוראב סורי

  בחברה או שלבעל השליטה יש עיין אישי באישורןעסקאות עם בעל שליטה  - 22תקה 

שליטה בחברה או שלבעל הלא בוצעו עסקאות עם בעל  עסקת המיזוג, השלמת לאחר, בשת הדיווח

  למעט כמפורט להלן: ןהשליטה יש עיין אישי באישור

, התקשרה החברה בהסכם )בפרק א' לדוח זה 1.1.4כהגדרתה בסעיף (עסקת המיזוג עם השלמת  .1

לאה של מר בבעלותו המפרטית חברה מריון, שהיה כאמור ) עם הסכם"הלמתן שירותי יהול ("

(יובהר כי מר דגי מכהן גם  למתן שירותי מכ"ל על ידי מר דגי לחברה") חברת היהול("רועי דגי 

טרם השלמת עסקת המיזוג  .כדירקטור בחברה ואולם ההסכם מתייחס לתפקידו כמכ"ל בלבד)

(אלא  מר דגי היה מכ"ל אירודרום ובעל השליטה בה. ההסכם היו למשך תקופה של שלוש שים

אם קבע אחרת בהוראות הדין) ממועד השלמת עסקת המיזוג. כמו כן, במסגרת ההסכם ועם 

השלמת עסקת המיזוג, הוקצו למר דגי אופציות לא רשומות של החברה היתות למימוש למיות 

 ").האופציותרגילות ללא ע.. של החברה כמפורט להלן ("

יהול חודשיים בסך של בתמורה למתן השירותים תהיה זכאית חברת ה אלפי ש"ח,  42יהול לדמי

לצאת לחופשה  מר דגי זכאי למדד המחירים לצרכן. כגד חשבוית ובתוספת מע"מ. השכר צמוד

סבירות אשר הוצאו לצורך  ימים בשה. כמו כן, החברה תחזיר לחברת היהול הוצאות 18עד של 

ל בחברה, זאת בכפוף לקבלת אישור ועדת וכמקוב מילוי תפקידו של מר דגי בחברה כגד קבלות

ההוצאות וסבירותן אחת לשה במועד אישור הדוחות הכספיים  התגמול אשר תדון בהחזר

מר דגי  כמו כן, זכאי החברה. החברה תעמיד למר דגי שירותי לשכה ושירותי משרד. השתיים של

א' 29(ראו תקה  בחברה כלל בפוליסת ביטוח דירקטורים וושאי משרהלכתב פטור ושיפוי, ו

  .להלן)

מדמי היהול באופן בלתי חוזר על חלק חברת היהול  הויתר ,לאור אירועי הקורוהיצוין, כי 

בגין החודשים ; -מדמי היהול ו 50%ויתור בשיעור של  2020ואפריל בגין החודשים מרץ כדלקמן: 

עודה בתוקף כון למועד זו . הפחתה מדמי היהול 75%ויתור בשיעור של  2020מאי עד דצמבר 

 פרסום הדוח. 

ק מעבמקרה של הפסקת התקשרות ישולם לחברת היהול מעק הסתגלות כדלקמן (להלן: "

) פעמים 3"): כל עוד מר דגי היו בעל השליטה בחברה, מעק הסתגלות בסך שלוש (הסתגלות

התמורה החודשית; לחלופין, במקרה ומר דגי איו בעל השליטה בחברה במועד סיום 

) פעמים התמורה החודשית ככל וההתקשרות הופסקה 4ההתקשרות, מעק הסתגלות בסך ארבע (

) פעמים התמורה החודשית ככל וההתקשרות 3תגלות בסך שלוש (על ידי החברה, ומעק הס

 מעק ההסתגלות ישולם בתום תקופת ההודעה המוקדמת. הופסקה על ידי חברת היהול.

עד  2020חברת היהול עשויה להיות זכאית למעק שתי, ביחס לכל אחת מהשים  - מעק שתי

המעק גין אותה שה, כדלקמן (להלן: "(כולל), הגזר מביצועיה הכספיים של החברה ב 2023

 "): השתי
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מהרווח התפעולי  70% -לא ישולם מעק במידה והרווח הקי לפי מס בפועל, יהיה מוך מ )1(

 ").תאי הסףאלפי ש"ח מדי שה (להלן: " 100לפי מס בהערכת השווי וביכוי סך של 

עולי לפי מס בהערכת מהרווח התפ 70%בהגעה לרווח תפעולי לפי מס בפועל העולה על  )2(

מהרווח התפעולי לפי מס בפועל  6%השווי (כולל), תהיה זכאית חברה היהול לשיעור של 

 וזאת בגין כל הרווח התפעולי לפי מס בפועל באותה שה. 

מהרווח התפעולי לפי מס בהערכת  80%בהגעה לרווח תפעולי לפי מס בפועל העולה על  )3(

ת היהול ליתרת המעק עד לתקרת המעק השתי (כהגדרתו השווי (כולל), תהיה זכאית חבר

 להלן).

תקרת אלפי ש"ח (להלן: " 500המעק השתי יוגבל בכל מקרה לסך שתי מקסימאלי של עד  )4(

 ").המעק השתי

 המעק ישולם כגד חשבוית מס כדין ובתוספת מע"מ כדין. )5(

 .2020תחילת יישום מגון המעק האמור היה החל מחודש יואר  )6(

  לעיין זה:

" משמעו, רווח קי לפי מס המיוחס לבעלי מיות החברה, בדוחות הרווח הקי לפי מס בפועל"

 2020הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה, בשה הרלווטית. על אף האמור, בגין שת 

ום (כהגדרתו (ובגין שה זו בלבד) הרווח הקי לפי מס בפועל יהיה הרווח הקי לפי מס של אירודר

  להלן).

" משמעו, רווח תפעולי לפי מס בדוחות הכספיים המאוחדים לפי מס בפועל התפעולי הרווח"

(ובגין שה זו בלבד)  2020, בשה הרלווטית. על אף האמור, בגין שת החברההמבוקרים של 

  ו להלן).הרווח התפעולי לפי מס בפועל יהיה הרווח התפעולי לפי מס של אירודרום (כהגדרת

" משמעו, רווח קי לפי מס המיוחס לבעלי מיות אירודרום לפי מס של אירודרוםהקי  הרווח"

בדוחות הכספיים המבוקרים של אירודרום, בשה הרלווטית (ולא על פי הדוחות הכספיים 

  .החברההמאוחדים המבוקרים של 

פי מס בדוחות הכספיים " משמעו, רווח תפעולי להרווח התפעולי לפי מס של אירודרום"

המבוקרים של אירודרום, בשה הרלווטית (ולא על פי הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים 

  .החברהשל 

בכל  אירודרום" משמעו, הרווח התפעולי לפי מס של הרווח התפעולי לפי מס בהערכת השווי"

  (כולל), כמפורט בהערכת השווי. 2023עד  2020אחת מהשים 

כפי  2019בספטמבר  30" משמעה, הערכת שווי חיצוית של אירודרום ליום שוויההערכת "

  .2020במרץ  29זימון מיום ה כספח ב' לדוח וצורפה 2020ביואר  5שחתמה ביום 

  .החברהמועד תשלום המעק יהיה במועד אישור הדוחות הכספיים המאוחדים של 

 אותה שה בה יהיה ההסכם בתוקף., יהיה בהתאם לחלק היחסי של 2023שת  בגיןהמעק 

יובהר כי חישוב המעק השתי יעשה בגין כל שה בפי עצמה, וללא קיזוז בין השים, ובכל מקרה 

לא יעלה המעק השתי על התקרה האמורה. במקרה של הפסקת כהוה במהלך שה מסויימת, 

  תו של מר דגי בפועל.היהול מעק שתי יחסי לפי חודשי כהו מכל סיבה שהיא, ישולם לחברת
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המעק  חישובכי  בעתידחברת היהול תשיב לחברה מעק שתי או חלק ממו במקרה בו יתברר 

השתי בוצע על סמך תוים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים המאוחדים של 

 ) שים לאחר מועד תשלום הבווס השתי.3החברה במהלך תקופה של עד שלוש (

(כולל), על פי תחזית  2023עד  2020ם בדבר הרווח התפעולי לפי מס של אירודרום לשים לפרטי

תזרים המזומים של אירודרום המוצגת בהערכת השווי, וכן הצגת חישוב של תאי הסף ושיעורי 

זימון  לדוחהזכאות למעק על פי מגון המעק למר דגי המפורט לעיל, ראו ספח ח' המצ"ב 

  .2020במרץ  29אסיפה מיום ה

לא ישולם מעק  2020בהתאם למגון המעק שקבע לא התקיים תאי הסף ובגין שת יצוין, כי 

 .לחברת היהול

 3,319,787למר דגי (באמצעות חברת היהול) הוקצו במסגרת הסכם שירותי היהול,  - אופציות

ל אחת למיה רגילה אחת ללא ע.., אופציות לא רשומות למסחר של החברה היתות למימוש כ

  . לפרק א' לדוח זה) 1.4בסעיף  3(ראו הערה  מיות של החברה 3,319,787 - של החברה ובסך הכל ל

, אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה 2020 מרץב 31ביום 

 שללחברת היהול הקצאה "), מועד ההעקה(" 2020 פברוארב 5וועדת התגמול של החברה מיום 

אופציות לא רשומות למסחר של החברה היתות למימוש כל אחת למיה רגילה אחת  3,319,787

"). מחיר המימוש של האופציות(" מיות של החברה 3,319,787 -ללא ע.., של החברה ובסך הכל ל

ליש מכמות האופציות כאשר שהאופציות תבשלה בשלוש מות  ש"ח למיה. 0.98כל אופציה היו 

; שליש -ו 2022 פברוארב 5; שליש מכמות האופציות תבשיל ביום 2021 פברוארב 5תבשיל ביום 

שים ממועד  5מועד פקיעת האופציות היו  .2023 פברוארב 5מכמות האופציות תבשיל ביום 

  ). 2025בפברואר  5ההעקה (

 Exerciseמוש טו (ללא מזומןמיעל בסיס מימוש האופציות יהיה בהתאם לעסקת המיזוג 

Cashless – ( .יהול עם השלמת עסקת המיזוג,  תלאחר הקצאת האופציות לחבר9ביום ה 

, לאחר אישור דירקטוריון החברה וועדת של החברה אישרה האסיפה כללית ,2020באוגוסט 

היהול לחברת , כי בוסף לאפשרות לממש את האופציות 2020ביוי  30מיום של החברה התגמול 

, לממש את ההאפשרות, בהתאם לשיקול דעתחברת היהול , תהיה למימוש טו על בסיס מגון

דוח הזימון חלק ג' ללפרטים ראו  האופציות (במועד הבשלתן) במחיר מימוש שישולם במזומן.

  .מימוש טועל בסיס מימוש האופציות יהיה במזומן או בהתאם,  .2020ביולי  1מיום 

 כל צד רשאי להביא את ההסכם לידי סיום ע"י מתן הודעה מוקדמת מראש ובכתב -  סיום ההסכם

) 3השליטה בחברה, החברה וחברת היהול בהודעה בת שלושה ( בעל היוגי כל עוד מר דכדלקמן: 

החברה בהודעה בת  -בעל השליטה בחברה  איוחודשים מראש; לחלופין, במקרה בו מר דגי 

על אף האמור  ) חודשים מראש.3רת היהול בהודעה בת שלושה () חודשים מראש וחב6שישה (

לעיל, החברה תהיה רשאית להביא את הסכם היהול לידי סיום ללא מתן הודעה מוקדמת 

במקרים של הפרה יסודית, עבירה שיש עמה קלון או אם הפר חובת אמוים או מוה לכסיו כוס 

  כסים, הכל בתאים כפי שהוגדרו בהסכם.

. לפרטים 2020במרץ  29הזימון מיום  לדוח 4.2.10ם וספים בדבר הסכם היהול ראו סעיף לפרטי

  . 2020במרץ  29לדוח הזימון מיום  6.2וספים בדבר תאי האופציות לחברת היהול ראו סעיף 
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ערבות מלאה לתאגיד בקאי הכוללת חיובים, בצירוף השליטה בחברה, מר רועי דגי העמיד בעל  .2

לפרטים ראו  בסך של כמיליון ש"ח. דה וריבית עבור תפעול חשבון הבק של החברההפרשי הצמ

 לפרק א' לדוח זה. 4.19.4סעיף 

השלמת עסקת המיזוג, לא בוצעו עסקאות עם בעל השליטה בחברה או שלבעל  טרםבשת הדיווח, 

ות שלהלן היו , כאשר יובהר ויודגש, כי העסקאן למעט כמפורט להלןהשליטה יש עיין אישי באישור

   :, ואין בתוקף כון למועד זה, מועד השלמת עסקת המיזוג2020באפריל  22בתוקף עד ליום 

לפרטים בדבר התקשרות החברה וחברה כלולה טרם השלמת עסקת המיזוג עם אירודרום,  .1

שהייתה ), בע"מ בבילוןלשעבר בע"מ (אברא טכולוגיות מידע בהסכמי שיתוף פעולה עם חברת 

בפרק ד'  7.1מצויה בשליטתו בעקיפין של מר ועם ליר, לשעבר בעל השליטה בחברה, ראו סעיף 

-2020-01(אסמכתא מס':  2020באפריל  1שפורסם ביום  2019לדוח התקופתי של החברה לשת 

 ").2019הדוח התקופתי לשת ) (להלן: "034776

זכאי מר ועם ליר, לשעבר בעל השליטה בחברה, בקשר היה לפרטים אודות תאי התגמול להם  .2

כיו"ר דירקטוריון החברה, ראו עסקת המיזוג, , מועד השלמת 2020באפריל  22עד ליום עם כהותו 

 .2019בפרק ד' לדוח התקופתי לשת  21תקה 

לפרטים אודות פוליסות ביטוח וכן שיפוי ופטור לושאי משרה בחברה, ובכלל זה לושאי משרה  .3

  .2019א' בפרק ד' לדוח התקופתי לשת 29מקרב בעל השליטה לשעבר בחברה, ראו תקה 

ביטוח פוליסת להיכלל ב םזכאיוג, דירקטורים וושאי משרה בחברה, בהתאם לעסקת המיז .4

לביטוח כל חבות, אחריות והוצאה של  Run-Offמסוג  אחריות דירקטורים וושאי משרה

. לפרטים בדבר הפוליסה השלמת העסקהבמועד  חברההו בידירקטורים וושאי המשרה אשר כ

מר ועם ליר, לשעבר בעל השליטה בחברה, את כוללת  הפוליסה. מאחר וא' להלן29ראו תקה 

שכיהן כיו"ר דירקטוריון החברה, אושרה ההתקשרות בפוליסה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון 

) לתקות החברות (הקלות 5ב(א)(1, בהתאם להוראות תקה 2020בפברואר  16החברה ביום 

בפברואר  16מיום של החברה  . לפרטים ראו דיווח מיידי2000-בעסקאות עם בעלי עין), התש"ס

 ).2020-01-013813(אסמכתא מס':  2020

המוחזקים על ידי בעלי עין וושאי משרה בכירה בתאגיד, מיות ויירות ערך אחרים  -  24תקה 

  בחברה בת או בחברה קשורה כון לתאריך הדוח, לפי הודעת בעל העיין וושאי משרה בחברה

לרבות מיות , וושאי המשרה בחברה מצבת החזקות בעלי עייןבדבר למיטב ידיעת  פרטיםלהלן 

   :כון למועד פרסום הדוח בחברה רדומות

שיעור בהון   כתבי אופציה  מיות  שם

ובהצבעה (ללא 

  דילול)

שיעור בהון 

ובהצבעה 

  (בדילול מלא)

  38.12%  42.27%  3,319,787  31,523,022  )1( רועי דגי

י.ד מור השקעות 

  )2( בע"מ

3,400,000  2,550,000  4.56%  6.51%  
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מור יהול קרות 

) 2013אמות (

  )2( בע"מ

880,282  440,141  1.18%  1.44%  

גידור גמישה מור 

 שותפות מוגבלת

)2(  

110,036  55,018  0.15%  0.18%  

מור השקעות 

אלטרטיביות 

שותפות מוגבלת 

)2(  

110,036  55,018  0.15%  0.18%  

  1.8%  0.62%  1,182,236  463,640  )3( אריאל בן דיין

  -  0.57%  -  427,930  )3( אביעד פרידמן

  0.85%  0.04%  746,439  31,941  )3( ציון ספיר

  -  0.00%  -  3,600  )3( עופר מריאש

  1.13%  0.67%  534,912  499,252  )4( צח שורמן

  1.06%  -  965,000  -  )4( לירן קוטס

  0.45%  0.14%  301,834  106,982  אופציות עובדים

רודרום קבוצת אי

  )5( בע"מ

52  -  0.00%  0.00%  

  52.19%  50.36% 10,150,385 37,556,773  סה"כ

  בעל השליטה בחברה בין במישרין ובין באמצעות ר.ד. מריון קבוצה בע"מ, חברה פרטית בבעלותו המלאה. ) 1(

-2021-01, 2021-01-021925(אסמכתאות מס':  2021בפברואר  22מיום של החברה לפרטים ראו דיווחים מיידיים  ) 2(
 ).2021-01-021931 -ו 021928

 דירקטור בחברה. ) 3(

 ושא משרה בחברה. ) 4(

  מיות רדומות. ) 5(

  הון רשום, הון מופק ויירות ערך המירים -א' 24תקה 

 31לדוחות הכספיים ליום  12 ביאורלפרטים אודות הון מיות החברה, כון למועד פרסום הדוח ראו 

  .המצורפים לדוח זה 2020 בדצמבר
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  מרשם בעלי מיות של החברה- 'ב24תקה 

(אסמכתא מס':  2021 פברוארב 18מיום מיידי ראו דיווח לפרטים אודות מרשם בעלי המיות של החברה 

לפרטים בדבר הקצאות של מיות החברה  .)ההפיה דרך על הכללה מהווה זה(מידע ) 2021-01-019677

כל אחת למיה רגילה אחת ללא ע.. של  לא רשומות למסחר של החברה היתות למימושושל אופציות 

 לותי שירותים (וכן לעובד בחברה), אשר כון למועד הדוח טרם התקבל אישור הבורסה בגיןהחברה 

 בפרק א' לדוח תקופתי זה. 1.4בסעיף  10- ו 9, ראו הערות או הושלמו

  מען רשום – א25תקה 

  4951020פתח תקווה, , 2רח' התופה 

  072-2608093 :טלפון

  03-6195131 :פקסימיליה

 ops.com-office@aerodrome :ל"דוא
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   ירקטורים בתאגידפרטים על הד –26תקה 

 :החברה ידיעת מיטבלשל החברה  הדירקטוריון חברי אודות פרטים הלןל .1

  
שם 

  הדירקטור

מספר 
תעודת 

  זהות
  

תאריך 
  לידה
  

מעו 
להמצאת 

- כתבי בי
  דין

  תיות
חברות בועדה 
או ועדות של 

  רקטוריוןהדי

דירקטור 
בלתי תלוי/ 
דירקטור 

  חיצוי

בעל 
מומחיות 

חשבואית 
ופיסית 

או כשירות 
  מקצועית

  

תפקיד 
שממלא 
כעובד 

החברה, 
של חברה 
בת שלה, 
של חברה 
קשורה 

שלה, או 
של בעל 
  עיין בה

התאריך 
שבו החלה 

כהותו 
כדירקטור 
  של החברה

  השכלה

שים  5-עיסוק ב
האחרוות ופירוט 

בהם משמש  תאגידים
  כדירקטור

בן 
משפחה 
של בעל 

עיין 
אחר 

  בחברה

1  

ציון מר 
- (תת ספיר

אלוף 
  במיל')

05437956  9.9.1956  
הברון 

, 7הירש 
  תל אביב

  21.6.2020  לא לא  לא  לא  ישראלית

 בוגר תואר ראשון
 ביחסים

 ,בילאומיים
 אויברסיטת בר

 אילן

 RFEדירקטור ומכ"ל 
בחברת מקבוצת רפאל 
 מערכות לחימה

מתקדמות בע"מ (יואר 
  )2018ובמבר  2010

  לא

2  
רועי מר 

  דגי
34723510  16.12.1985  

התופה 
, פתח 2

  תקווה
  לא  לא  ישראלית

כשירות 
  מקצועית

מכ"ל 
  החברה

  תיכוית  22.4.2020

מכ"ל אירודרום בע"מ 
מחודש ספטמבר  החל(

דירקטור  );2014
בר.ד  ;באירודרום בע"מ

 מריון קבוצה בע"מ
הבת  ותחברוב

דרום יהול אירו
 - ו בע"ממערכות 

אס.ג'י.סי העברת ידע 
  .בע"מ

  לא

3  

אריאל מר 
 בן דיין
(אל"מ 
  במיל')

032246860  14.3.1975  

יגאל 
, 9אלון 

קרית 
  אוו

  20.5.2020  אין  כן  לא  לא  ישראלית

בוגר מהל 
עסקים וכלכלה, 
אויברסיטת בן 
גוריון; מוסמך 

במשפטים, 
- אויברסיטת בר

  אילן

ומכ"ל בחברת בעלים 
אריאל בן דיין יזמות 

 -  2018והשקעות בע"מ (
עד היום); דירקטור 
בחברת אלקו בע"מ 

עד היום);  -2018(
סמכ"ל תפעול בקבוצת 

); 2018-2017אדלסון (
מח"ט בדרגת אל"מ, 

  )2017-2012צה"ל (
  

  לא
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שם 

  הדירקטור

מספר 
תעודת 

  זהות
  

תאריך 
  לידה
  

מעו 
להמצאת 

- כתבי בי
  דין

  תיות
חברות בועדה 
או ועדות של 

  רקטוריוןהדי

דירקטור 
בלתי תלוי/ 
דירקטור 

  חיצוי

בעל 
מומחיות 

חשבואית 
ופיסית 

או כשירות 
  מקצועית

  

תפקיד 
שממלא 
כעובד 

החברה, 
של חברה 
בת שלה, 
של חברה 
קשורה 

שלה, או 
של בעל 
  עיין בה

התאריך 
שבו החלה 

כהותו 
כדירקטור 
  של החברה

  השכלה

שים  5-עיסוק ב
האחרוות ופירוט 

בהם משמש  תאגידים
  כדירקטור

בן 
משפחה 
של בעל 

עיין 
אחר 

  בחברה

4  
גליה גב' 

  מלכה
016560138  3.6.1972  

זריצקי 
, תל 5

  אביב
  ישראלית

  תחבר
ועדת 

 הביקורת
 ועדתו

 התגמול
  

דירקטורית 
  חיצוית

בעלת 
מומחיות 

חשבואית 
  ופיסית

  15.3.2012  לא

בוגרת 
סטטיסטיקה, 
אויברסיטת 

מוסמכת ; חיפה
מהל עסקים 

, התמחות במימון
- אויברסיטת בן

  גוריון

דירקטורית חיצוית 
הבאות: קבוצת בחברות 

עמוס לוזון יזמות 
ג'י.אף.סי גרין וארגיה; 

; קפיטל בע"מ פילדס
אלביט מדיקל בע"מ 

); תכלית 2010-2019(
תעודות סל בע"מ, 
תכלית מורכבות בע"מ, 
תכלית גלובל בע"מ, 
תכלית דולר עולמי 
בע"מ, תכלית מטבעות 

תכלית פיקדוות  ,בע"מ
בע"מ, תכלית אידקס 
מט"ח בע"מ, תכלית 
מדדים יהול קרות 

-2012אמות בע"מ (
2019.(  

  לא

5  
עופר מר 

  אשמרי
057152464  12.7.1961  

יהודה 
עמיחי 

תל  8/21
  אביב

  ישראלית

 חבר
ועדת 

 הביקורת
  ועדתו

  התגמול

דירקטור 
  חיצוי

בעל 
מומחיות 

חשבואית 
  ופיסית

  15.3.2012  לא

בוגר כלכלה 
, וסטטיסטיקה

האויברסיטה 
העברית, 

מוסמך ; ירושלים
, יזמות וחדשות
אויברסיטת 

, סוויבורן
  אוסטרליה

ועד  2012סי (ייעוץ פי
היום); השקעות בדל"ן 

ועד היום);  2012בחו"ל (
בפסגות חיצוי דירקטור 

- וב קרות אמות בע"מ
בי טכולוגיות .סי.פי

דירקטור חיצוי    .בע"מ
  בעבר פיסים.

  לא

6  
אביעד מר 

  פרידמן
028946799  22.10.1971  

, 6הדסה 
  תל אביב

  ישראלית

 חבר
ועדת 

 הביקורת
  ועדתו

  התגמול

  23.4.2020  אין  כן  לא

 בוגר מדעי
 הרוח

 ;אויברסיטהה
 הפתוחה

 מוסמך במהל
 ציבורי

 אויברסיטת
  .בר אילן

מכ"ל במוסט כסים 
 יו"ר; בע"מ 1998

החברה דירקטוריון 
 מרכזים –מת"סים 

קהילתיים בישראל 
 );2019עד  2013 בע"מ

ג'י.אף.סי -ב דירקטור
 גרין

 פילדס קפיטל בע"מ
 ;)2020עד  2012(

  לא
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שם 

  הדירקטור

מספר 
תעודת 

  זהות
  

תאריך 
  לידה
  

מעו 
להמצאת 

- כתבי בי
  דין

  תיות
חברות בועדה 
או ועדות של 

  רקטוריוןהדי

דירקטור 
בלתי תלוי/ 
דירקטור 

  חיצוי

בעל 
מומחיות 

חשבואית 
ופיסית 

או כשירות 
  מקצועית

  

תפקיד 
שממלא 
כעובד 

החברה, 
של חברה 
בת שלה, 
של חברה 
קשורה 

שלה, או 
של בעל 
  עיין בה

התאריך 
שבו החלה 

כהותו 
כדירקטור 
  של החברה

  השכלה

שים  5-עיסוק ב
האחרוות ופירוט 

בהם משמש  תאגידים
  כדירקטור

בן 
משפחה 
של בעל 

עיין 
אחר 

  בחברה

 באורמד דירקטור
פארמסוטיקלס 

; )עד היום  (2016איק
 באירודרום דירקטור

  )2020 - 2017( בע"מ

-2020-01 - ו 2020-01-040788(אסמכתאות מס':  2020באפריל  23ראו דיווחים מיידיים מיום של החברה שחדלו לכהן בתקופת הדוח  הדירקטוריון חברי אודות פרטיםל .2

040803.(  
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   בתאגיד בכירה משרה ושאי - א'26תקה 

   :ושאי משרה בכירה בחברה אודות החברה ידיעת למיטב פרטים הלןל .1

  
שם ושא 
המשרה 
  הבכירה

מספר 
תעודת 

  זהות
  

תאריך 
  לידה
  

תאריך 
תחילת 
  כהוה

תפקידו בחברה, בחברת הבת שלה, 
  בחברה קשורה שלה או בבעל עיין בה

  

בעל עיין 
  בחברה

בן משפחה של 
ושא משרה 

כירה אחר או ב
של בעל עיין 

  בחברה

  עיסוק בחמש שים האחרוות  השכלה

  תיכוית  לא  כן  דירקטור ומכ"ל החברה  23.4.2020  16.12.1985  34723510  רועי דגימר   1

מחודש  החל(מכ"ל אירודרום בע"מ 
דירקטור באירודרום ); 2014ספטמבר 

 בר.ד מריון קבוצה בע"מ; בע"מ
יהול  דרוםאירות והב ותחברוב

אס.ג'י.סי העברת  -ו בע"ממערכות 
  .ידע בע"מ

לירן מר   2
  קוטס

  לא  לא  סמכ"ל הכספים  23.4.2020  15.10.1979  37214954

בוגר בראיית חשבון 
ומשפטים , 

- אויברסיטת תל
  אביב

וריט מערכות בע"מ בסמכ"ל כספים 
 – 2008; קבוצת רקע (-וב )2017-2020(

2017(.  

  לא  לא  סמכ"ל תפעול  23.4.2020  7.6.1980  42401356  צח שורמןמר   3

בוגר תואר ראשון 
במשפטים, המסלול 
האקדמי המכללה 

  למהל

); 2016-2020אירודרום בע"מ (
  .)2005-2016אירואוטיקס בע"מ (

מיכאל מר   4
  פקצ

  לא  לא  סמכ"ל מכירות  1.3.2021  29.7.1977 34048652

בוגר תואר ראשון 
בכלכלה ומהל, 
האויברסיטה 

העברית; מוסמך 
במשפטים 

מאויברסיט בר 
  אילן

מהל מסחרי באלביט מערכות בע"מ 
); סמכ"ל מסחרי 2011-2018(

-2018ג'יס בע"מ (באיויז'ן טכולו
2021(.  

ישראל מר   5
  גבירץ

  לא  לא  מבקר פימי  16.3.2016  19.2.1977  33762139

בוגר כלכלה 
וחשבואות, 

אויברסיטת בר 
  אילן

חשבון פאהן קה  שותף במשקד רואי
  .ושות'

  

-2020 -ו 2020-01-042000(אסמכתאות מס':  2020באפריל  27ראו דיווחים מיידיים מיום  אשר חדלו לכהן בחברהושאי משרה בכירה  אודות החברה ידיעת למיטב פרטיםל .2

042003-01.(



 

  19 -ד 
  

  של התאגידמורשה חתימה  - 'ב26תקה 

 .עצמאיבחברה מורשה חתימה כון למועד הדוח, אין 

  

  התאגיד של חשבון רואה - 27תקה 

  .PWC Israel: קסלמן קסלמן, שם רואה החשבון

  .6812508 תל אביב, 25מגדל הסחר, המרד : מען

  
  שיויים בתזכיר או תקון ההתאגדות של החברה - 28תקה 

לדוח ספח א' . לפרטים וספים ראה החלפת תקון התאגידעל באסיפה כללית הוחלט  ,2020 באפריל 23ביום 

  .לפרק א' לדוח זה) 1.1.4(כהגדרתו בסעיף  2020במרץ  29הזימון מיום 

  
  והחלטות הדירקטורים המלצות - 29תקה 

המלצות הדירקטורים בפי האסיפה הכללית והחלטותיהם שאין טעוות אישור האסיפה הכללית בעייים 

  (א)29המפורטים בתקה 

טוטליק רגילות של החברה ללא ע.. למכ"ל ברה להקצות מיות לפרטים בדבר החלטת דירקטוריון הח .1

(תאגידים שהוחזקו על ידי החברה טרם  סדק אוליין מרקטיג בע"מוהשותף כללי של השותפות שותפות מוגבלת 

 בפרק א' לדוח זה. 1.4בסעיף  1השלמת עסקת המיזוג) ראו הערה 

ות לא רשומות למסחר של החברה היתות לפרטים בדבר החלטת דירקטוריון החברה להקצות אופצי .2

בתקה  3למימוש כל אחת למיה רגילה אחת ללא ע.. של החברה לסמכ"ל הכספים של החברה ראו הערה 

 לעיל. 21

, החליט דירקטוריון החברה להקצות אופציות לא רשומות למסחר של החברה היתות 2020ביוי  21ביום  .3

לא ע.. של החברה לעובד בחברה זאת בהתאם לתכית האופציות למימוש כל אחת למיה רגילה אחת ל

 ).2020-01-056008(אסמכתא מס':  2020ביוי  22בחברה. לפרטים ראו דוח מיידי מיום 

לפרטים בדבר החלטת דירקטוריון החברה להקצות אופציות לא רשומות למסחר של החברה היתות  .4

בתקה  5- ו 4החברה לשי דירקטורים בחברה ראו הערות  למימוש כל אחת למיה רגילה אחת ללא ע.. של

 לעיל. 21

מיות רגילות ללא ע.. של החברה ושל לפרטים בדבר החלטת דירקטוריון החברה להקצאה פרטית של  .5

אופציות לא רשומות למסחר של החברה היתות למימוש כל אחת למיה רגילה אחת ללא ע.. של החברה 

בפרק א' לדוח  1.4בסעיף  6ראו הערה  דים שלישיים וכן לשי דירקטורים בחברהלמספר משקיעים שהים צד

 זה.

מיות רגילות ללא ע.. של החברה ושל לפרטים בדבר החלטת דירקטוריון החברה להקצאה פרטית של  .6

אופציות לא רשומות למסחר של החברה היתות למימוש כל אחת למיה רגילה אחת ללא ע.. של החברה 

בפרק א'  1.4בסעיף  7ראו הערה  לשי דירקטורים בחברהוכן מוסדיים, קרות ומשקיעים וספים  לגופים

 לדוח זה.

מיות רגילות ללא ע.. של החברה ושל לפרטים בדבר החלטת דירקטוריון החברה להקצאה פרטית של  .7

ע.. של החברה אופציות לא רשומות למסחר של החברה היתות למימוש כל אחת למיה רגילה אחת ללא 

 בפרק א' לדוח זה. 1.4בסעיף  8ראו הערה מור בית השקעות ל
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אופציות לא רשומות למסחר של החברה ת של ופרטי ותלפרטים בדבר החלטת דירקטוריון החברה להקצא .8

בסעיף  9 הראו הערמספר ותי שירותים היתות למימוש כל אחת למיה רגילה אחת ללא ע.. של החברה ל

, החליט דירקטוריון החברה להקצות אופציות לא 2021ביואר  28כמו כן, ביום  א' לדוח זה.בפרק  1.4

רשומות למסחר של החברה היתות למימוש כל אחת למיה רגילה אחת ללא ע.. של החברה לעובד בחברה 

-2021': (אסמכתא מס 2021ביואר  31זאת בהתאם לתכית האופציות בחברה. לפרטים ראו דוח מיידי מיום 

01-013212.( 

במסגרת מיות רגילות ללא ע.. של החברה להקצאה של לפרטים בדבר החלטת דירקטוריון החברה  .9

  בפרק א' לדוח זה. 1.4בסעיף  10 הראו הער SGCהתקשרות בעסקת רכישה של מיות 

  החלטות אסיפה כללית מיוחדת

) מיוי מחדש של משרד רואה 1: (ל החברהשל בעלי המיות ש אישרה האסיפה הכללית, 2020במרץ  31ביום  .1

התקשרות החברה בהסכם עם אירודרום ) 2החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו; (

הקצאת מיות רגילות ואופציות לא  בע"מ ובעלי מיותיה להקצאה פרטית, ובכלל זה לאשר כמקשה אחת:

רקטורים וושאי י; התקשרות בפוליסת ביטוח דרשומות למסחר של החברה; העקת כתב פטור ושיפוי

; שיוי שם החברה; הגדלת ההון הרשום; Run - Offמשרה; התקשרות החברה בפוליסת ביטוח מסוג 

החלפת תקון; אישור מיויים של ה"ה רועי דגי ואביעד פרידמן כדירקטורים בחברה וסיום כהות 

התקשרות ) 4; (שה בחברה חלף מדייות התגמול הקיימתאישור מדייות תגמול חד) 3; (דירקטורים מכהים

 29לפרטים ראו דוח הזימון מיום  החברה בהסכם למתן שירותי יהול עם חברה בשליטתו של מר רועי דגי.

 .2020במרץ 

מיוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר של החברה לשת ) 1, אישרה האסיפה הכללית: (2020באוגוסט  6ביום  .2

חידוש מיויו של מר רועי דגי ) 2; (שעד האסיפה השתית הבאה של בעלי המיות של החברהולתקופה  2020

המכהן כמכ"ל החברה וכדירקטור בה, כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השתית הבאה של בעלי המיות 

של  חידוש מיויו של מר אביעד פרידמן כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השתית הבאה) 3; (של החברה

חידוש מיויו של מר ציון ספיר כדירקטור בחברה עד תום האסיפה השתית ) 4; (בעלי המיות של החברה

חידוש מיויו של מר אריאל בן דיין כדירקטור בחברה עד תום  )5; (הבאה של בעלי המיות של החברה

ר ואריאל בן דיין לאשר לדירקטורים ציון ספי) 6; (האסיפה השתית הבאה של בעלי המיות של החברה

) 7; (העקת כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור מאחריות והכללתם בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים

אופציות לא רשומות למסחר של החברה היתות למימוש כל  712,935לאשר למר ציון ספיר, הקצאה של 

; ת רגילות של החברה, ללא תמורהמיו 712,935אחת למיה רגילה אחת של החברה ללא ע.., ובסך הכל עד 

אופציות לא רשומות למסחר של החברה היתות למימוש כל  1,032,729לאשר למר בן דיין, הקצאה של ) 8(

; מיות רגילות של החברה, ללא תמורה 1,032,729אחת למיה רגילה אחת של החברה ללא ע.., ובסך הכל עד 

אישור עדכון אופן מימוש אופציות לא רשומות שהוקצו  )10; (אישור עדכון מדייות התגמול של החברה) 9(

 .2020ביולי  1לפרטים ראו דוח הזימון מיום  למר דגי במסגרת העסקה בין החברה לאירודרום בע"מ.

  החלטות החברהא' 29תקה 

  פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי ושאי משרה

ברה העקתם של כתבי התחייבות מעודכים לשיפוי , אישרה האסיפה הכללית של הח2016באוקטובר  6ביום 

שמכהים או שיכהו כושאי משרה בחברה או מכהים או יכהו או מועסקים או יהיו משרה ה יושאופטור ל

בחברה, כפי שיהיו מעת לעת,  בעל השליטה םשהימועסקים מטעם החברה בחברה אחרת, לרבות לושאי משרה 

ם עקב הפרת חובת הזהירות, ביחס לפעולות שיבוצעו לאחר מועד העקת כתבי מאחריות כלפי החברה בשל זקי



 

  21 -ד 
  

ההתחייבות, וזאת לאור חידושים בדין הקיים. יצוין, כי הפטור במסגרת כתבי ההתחייבות לא חל על החלטה או 

 עסקה שלבעל השליטה או לושא משרה כלשהו בחברה (גם ושא משרה אחר מזה שהועק לו כתב הפטור) יש בה

בוסף, התחייבות החברה לשיפוי על פי כתבי  .הכל בכפוף להוראות חוק החברות ותקון החברה עיין אישי

ההתחייבות, הוגבלה לאירועים אשר לדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל, וכן הוגבלה לסך 

ולוסח כתב התחייבות ברה לוסח כתב פטור מאחריות המקובל בחמההון העצמי של החברה.  25%- השווה ל

(אסמכתא  2016בספטמבר  21ראו ספח ד' לדוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום לשיפוי המקובל בחברה 

  ).2016-01-126538מס': 

לעקרוות ושאי משרה בחברה יכוסו בביטוח האחריות המקצועית שתרכוש החברה, מעת לעת, בהתאם 

  המפורטים להלן:

מיליון דולר ארה״ב, ובוסף כיסוי בגין הוצאות משפט סבירות  10 עד חי לא יעלה על סך שלטויגבול הכיסוי הב

דולר ארה״ב לכל תביעה ו/או  אלפי 20סכום ההשתתפות העצמית לא יעלה על סך של  בישראל וכן בשאר העולם;

 לר ארה״ב;דו 20,000סכום הפרמיה השתית לא יעלה על סך של  ב;"לתביעה בארהדולר ארה"ב  אלפי 35

לעומת השה הקודמת. תקופת הפוליסה הראשוה תחילה  10%-הפרמיה השתית לא תעלה בכל שה במעל ל

תהא יתת לחידוש ו/או להרחבה מעת פוליסת הביטוח  .2020באוגוסט  4 וסיומה ביום 2019באוגוסט  5 ביום

ל ודירקטוריון החברה טרם החידוש לעת במהלך תוקפה של מדייות התגמול, בכפוף לקבלת אישור ועדת התגמו

ובכפוף לכך כי תאי הפוליסה החדשה ו/או המורחבת, אים שוים באופן מהותי מתאי הפוליסה  ,ו/או ההרחבה

דומים תאים בעם השלמת עסקת המיזוג פוליסת הביטוח חודשה  הקיימת ושיש בהם כדי להיטיב עם החברה.

  .2021באפריל  22ועד ליום  2020באפריל  23לתקופה שמיום 

בהתאם לעסקת המיזוג, דירקטורים וושאי משרה בחברה, לרבות כאלה שמו עם בעלי השליטה לשעבר בחברה 

 RUN-OFFמסוג  ביטוח אחריות דירקטורים וושאי משרהפוליסת להיכלל ב ם, זכאיא לעיל)21(ראו תקה 

. השלמת העסקהבמועד  חברההו בים וושאי המשרה אשר כלביטוח כל חבות, אחריות והוצאה של דירקטורי

ארה"ב דולר  4,050מיליון דולר ארה"ב, השתתפות העצמית לא תעלה על  7.7הכיסוי הביטוחי לא יעלה על  גבול

לתביעות יירות ערך ארה"ב דולר  20,250 -דולר ארה"ב לתביעות בארה"ב וקדה, ו 20,250לתביעות בישראל; 

  .דולר ארה"ב 29,400יה לא תעלה על סך של בישראל, והפרמ
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  ) 1ב(ד)(9הצהרת מהל כללי לפי תקה 

  

  הצהרת מהלים

  מהל כללי

  

  

  , מצהיר כי:רועי דגיאי, 

 :(להלן 2020) לשת "התאגיד" בע"מ (להלן: אירודרום קבוצת בחתי את הדוח התקופתי של .1

  )."הדוחות"

ידיעתי, הדוחות אים כוללים כל מצג לא כון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של לפי  .2

עובדה מהותית החוץ כדי שהמצגים שכללו בהם, לאור הסיבות שבהן כללו אותם מצגים, 

 היו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.לא י

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן אות, מכל  .3

הבחיות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומים של התאגיד 

 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.לתאריכים 

דירקטוריון ורת של עדת הביקוגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולו .4

כל תרמית, בין מהותית ובין שאיה מהותית, שבה מעורב המהל הכללי או מי שכפוף  התאגיד

לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי 

 .ובבקרה עליהם

  

   דין. פי כל לע ,אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר

  

  

  

11.3.2021      

  , מכ"לרועי דגי    תאריך
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  ) 2ב(ד)(9לפי תקה  ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםהצהרת 

  

  מהליםת הצהר

  הצהרת ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  

  , מצהיר כי:לירן קוטסאי, 

בע"מ  אירודרוםקבוצת בחתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  .1

 )."הדוחות" :(להלן 2020) לשת "התאגיד" :(להלן

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אים כוללים כל מצג לא  .2

כון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית החוץ כדי שהמצגים שכללו 

 היו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.מצגים, לא יבהם, לאור הסיבות שבהן כללו אותם 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן אות, מכל  .3

הבחיות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומים של התאגיד 

 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.לתאריכים 

ון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון גיליתי לרואה החשב .4

כל תרמית, בין מהותית ובין שאיה מהותית, שבה מעורב המהל הכללי או מי שכפוף התאגיד, 

עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי  לו במישרין או מעורבים

 .ובבקרה עליהם

  

  פי כל דין. לע ,לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחראין באמור לעיל כדי 

  

  

  

  

11.3.2021      

  , סמכ"ל כספיםלירן קוטס    תאריך
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