
 
 

חודש בלבד בהמשך לדיווח על הפיילוט עם עיריית תל אביב ו

מדווחת החברה על   FlyTechאירודרום את חברתלאחר שרכשה 

לניטור התקדמות פרויקט הקו הירוק של  קבלת פרויקט נוסף

 נת״ע

 

הזמנה חדשה מנת"ע בסך  קיבלהאירודרום 

 מיליון ש"ח עבור פרויקט 'הקו הירוק' 2

 

כי קיבלה מנת"ע  היום הודיעה אירודרום( חברת ארדמ)ת״א: - 2021  לאוגוסט 11ישראל, תל אביב 

עיר ב ורכבת התחתית הרכבת הקלה חברה ממשלתית, אשר מופקדת על תכנון וביצוע של שהינה

מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ, עם אפשרות להגדלתה, בין היתר  2יפו, הזמנה חדשה בסך  - תל אביב

 בהתאם לצרכיה של נת"ע כפי שיהיו מעת לעת.

, חברה בת בבעלות מלאה של FlyTechחודשים, והיא תבוצע על ידי  22ההזמנה הינה לתקופה של 

 החברה, הפועלת בתחום האזרחי.

ף, עיבוד וניתוח מידע באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים )רחפנים(, ההזמנה הינה למתן שירותי איסו

וכן שירותים נלווים, וזאת במטרה לעקוב אחר תהליך ביצוע והתקדמות פרויקט 'הקו הירוק', שהינו 

לציון דרך תל -מסלולו צפוי לעבור מחולון וראשוןק"מ, ו 93 -שאורכו המתוכנן הינו כקו רכבת קלה 

 . עד הרצליהויפו -אביב

יובהר, כי ההזמנה הינה הזמנה חדשה שאינה כלולה בצבר ההזמנות שפרסמה החברה במסגרת 

 .2222הדוח החציוני של החברה לשנת 

FlyTech  הינה חברה ישראלית המתמחה במתן שירותים ופתרונות אוויריים מתקדמים מבוססי כלי

"( וכן בהדרכה, הכשרה וטיפול בתהליכים רגולטוריים מורכבים, טיס בלתי מאוישים )"כטב"מים

למחצה )ביטחון פנים( ומספקת שירותי הטסה על בסיס -החברה  פועלת בשוק האזרחי והביטחוני



 
 

התקשרות ארוכת טווח עם גופים אזרחיים וממשלתיים  FlyTech -כלי טיס מתקדמים שבבעלותה. ל

 שיטור וגופי מיפוי והגנה על הסביבה. בתחומי התשתיות, האנרגיה המתחדשת, ה

החברה מתמחה בהדרכה, הכשרה וטיפול בתהליכים רגולטוריים מורכבים ופועלת בשוק האזרחי 

למחצה )ביטחון פנים( ומספקת שירותי הטסה על בסיס כלי טיס מתקדמים שבבעלותה. -והביטחוני

וממשלתיים בתחומי  כמו כן, להחברה הנרכשת התקשרות ארוכת טווח עם גופים אזרחיים

 התשתיות, אנרגיה מתחדשת, שיטור וגופי מיפוי והגנה על הסביבה. 

 

 

  



 
 

 FlyTechנתונים כספיים עיקריים של 

עד  2222בינואר  2ולתקופה שמיום  2223-2222לשנים  FlyTechלהלן נתונים כספיים עיקריים של 

 )*(: 2222יוני  92ליום 

 

שינוי  %

מתקופה 

 מקבילה

1-122021 1-122020 

שינוי  %

מתקופה 

 מקבילה

0121222020 0121222013 

 אלפי ש"ח

 1,212 2,010 11% 212 1,1,0 101% הכנסות

רווח תפעולי 

 )מתואם(
101% 132 211 100% 301 ,01 

שיעור רווח תפעולי 

 מתואם
11% 03% 00% 02% 04% 99% 

סך נכסים לתום 

 תקופה
261% 2,649 622 213% 2,240 042 

התחייבויות לתום סך 

 תקופה
294% 386 023 222% 312 043 

 

 (.Israeli GAAPערוכים לפי כללים חשבונאים מקובלים ) FlyTech)*( על בסיס דוחות כספיים מבוקרים של 

 

 

  :אירודרוםאודות 

ומתמחה ביישום הנ"ל תפעל גם בשוק האזרחי,  העסקהולאחר  ,אירודרום, פועלת בזירה הביטחונית

החברה מספקת שירותי תפעול, הדרכה,  ים בתחום כלי הטיס הבלתי מאוישים.ושירותפתרונות 

ופתרונות אימון מיוחדים לצד הקמת תשתיות ידע ותחזוקה בצבאות ברחבי  אחזקה, הטמעת מערכות

. שירותים ופתרונות אוויריים מתקדמים בשוק האזרחיתספק גם , ולאחר העסקה הנ"ל העולם

להיות החברה הגדולה והמשפיעה בעולם לפתרונות טכנולוגיים ושירותים החברה שמה לעצמה כיעד 

 בתחום כלי טיס בלתי מאוישים ומערכותיהן התומכות.

 

 


