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 "מבע אירודרום קבוצת
 ("אירודרוםאו "  "החברה)להלן: "

 2021 דצמברב 1
 לכבוד 

 רשות ניירות ערך                                                         
www.isa.gov.il 

 לכבוד  
   הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.tase.co.il 

 החברה ועסקיה  פעילותעל תמציתי וולונטרי עדכון  :הנדון

  להזמנות   המתייחס  וולנטרי   ומידע  החברה  עסקיעסקי תמציתי על    עדכוןבזאת    לפרסםהחברה מתכבדת  

  ח ו ויד   פרסוםועד למועד    2021  לשנת  הראשון  החציון  תוםמ  שהחל  לתקופה  ביחס החברה  שקיבלה  חדשות

 . "(הדיווח תקופת)" זה  מידי

לפנים משורת הדין ולמעלה מן הצורך, וכי אין לראות בו כהחלטת החברה    ניתןמידי זה    דיווח, כי  יובהר

  .וולנטרימידע כספי או אחר באופן  או החברה  הכנסות אודות מידעלפרסם באופן תדיר 

    כללי .1

פעילותה, בקרב לקוחות קיימים ובקרב    הרחיבה החברה, כפי שיפורט להלן,  תקופת הדיווח  במהלך

חדשים ובעולם  לקוחות  בישראל  הפתרונות,  ופוטנציאלים,  סל  בהרחבת  המשיכה  )טכנולוגים    וכן 

והן בתחום הבטחוני. כטב"מ המספקת, הן בתחום ההיא  אותם    ואחרים(  הרחבת  במסגרת    אזרחי 

החברה    פעילותה הדיווח  הקימה  ובקרה  בתקופת    מתקדם (  (Command and Controlמרכז שליטה 

אצל לקוחותיה בתחום האזרחי למטרות אבטחה  (  Drone-In-a-Boxלפריסה של רחפנים אוטונומיים )

 )כמפורט להלן(. 

לאור צמיחתו המואצת בשנה   "מ האזרחי מנוע צמיחה משמעותיהכטבוהחברה רואה בתחום    היות

  ספציפיים  וורטיקליםב   והתפתחות  צמיחה על    מרכזידגש  בתקופת הדיווח    החברה  שמה  ,האחרונה

ופתרונות  מידע  החברהמספקת    םבמסגרת  אשר תוכנות    עיבוד   לרבות   "מיםטב כ  מבוססי  איסוף , 

בתקופה המקבילה אשתקד לחברה לא הייתה כל    ,כי  יודגש.  מלאכותית  בינה  באמצעותוניתוח מידע  

 ה. פעילותב משמעותי פעילות בתחום הכטב"מ האזרחי, בעוד שכעת פעילות זו מהווה נפח 

  באמצעותללקוחותיה    יועברו  אלו  כאשרלדיגיטליים    ה  שירותיתהפוך  ש  מערכת  בתכנוןהחלה    החברה

  –   Aerial spatial data)  הנאסף   המידע   את  לקבל   ללקוחות  שיאפשר   באופן ,  מבוססת ענן  פלטפורמה

  יהיו   אשר   ותיתויישומי בינה מלאכ  ייחודית  תוכנהולנתח אותו על בסיס    (נתונים מרחביים אוויריים

   . נלייןבאו  ללקוח  נגישים

לחברה    בסיס   על   שירותיה  הפצתכי    משוכנעתהחברה    הנהלת  תאפשר  ענן  מבוססת  פלטפורמה 

מואצת   הגלובלי  בהתרחבות  היעדשוק  בשווקי  מקומיים  פעולה  שיתופי  יצירת  על    בדגש  ,תוך 

  מצגת ייעודית למשקיעיה אודות   רסםפפועלת להחברה  תמקד.  לה  בקשתטריטוריות בהן החברה מ

 . המוצר ואסטרטגיית המכירה שלו

חברות  הואיחוד מחלקות עם    הארגוני  המבנה להתאמתהחברה   התקופת הדיווח פעל במהלך כמו כן, 

ידי על  שיאפשר  2021בשנת    החברה  שנרכשו  באופן  לצד תמיכה  ו   סינרגיה,  טווח  התייעלות ארוכת 

 באסטרטגיית החברה לשנתיים הקרובות.  
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מחד ומאידך    עתידיות  רכישות  מסגרתב  החברההמשך התרחבות  את    אפשרהארגוני החדש י  המבנה

  כאלה   כןלחברה, וכבר כיום    שיש  פנימיות פיתוח יכולות ליבה טכנולוגיות  של  יאפשר תמיכה והעצמה  

   עתיד. ב ותרכוש החברה   שיכול

 האזרחי  בתחום הדיווח  בתקופת החברה פעילות .2

  נוספת  בשנהעם החברה  ההתקשרותלהארכת שניתנה לה  האופציה  את מימשה ישראל משטרת .2.1

  זה   לקוח  עם שלישיתה  ההתקשרות  שנת  זוהי  כי  יצוין.  תוך הגדלת היקף הפעילות עם החברה

    נוספות. שנתייםל  ההתקשרות  תקופת את להאריך אופציה הלקוח  וברשות

)נתיבי תחבורה עירוניים( חברה ממשלתית הממונה על  "ע  מנתהזמנת העבודה    קיבלה  החברה .2.2

למתן שירותי  מיליון ש"ח    2של   בהיקףהקמת קווי הרכבת הקלה במטרופולין תל אביב והמרכז,  

רחפנים באמצעות  מידע  וניתוח  עיבוד  מלאכותית  איסוף,  בינה  באמצעות  המידע  ניתוח  ,  וכן 

תהלי ולרבות אחר  לעקוב  במטרה  וזאת  נלווים,  'הקו  שירותים  פרויקט  והתקדמות  ביצוע  ך 

התקדמות עבודות    לפימימוש הזמנת העבודה    החל  כברזה    דיימ   דיווח  פרסום  למועד  נכון  .הירוק'

 . החברה יפיותובהתאם לצ 'הקו הירוק '

פיילוט מוצלח בתחום בקרות האיכות )מידול    החברה  ביצעה  מהאווירהמיפוי ומדידה    בתחום .2.3

מבצעת מדידות עבור  השהינו חברת מדידה  עבור לקוח    ליקוייםקה של  יגשרים( למידול ואנליט

 .  חברת נתיבי ישראל

 . פיקוח באתרי בניה צרכילשירותי צילום אווירי ל  ממשלתישל משרד  במכרז תהזכ החברה .2.4

פתרונות    החברה  .2.5 באספקת  סולאריות  ל החלה  בחוות  ומדידה  מיפוי  פגמים,    באמצעות ניטור 

אלפי  מצטבר  בהיקף    רחפנים  מאות  שוניםשל  מלקוחות  מחזיקה  ש"ח  והיא  זה    נכון,  למועד 

  החברה   אשר"ח  שמיליון    0.5  -של ככולל  לעבודות נוספות בהיקף  מול לקוחות שונים    םמיבהסכ

 .הקרובים  ברבעונים משמעותי באופן יגדל  כי  צופה

לאורך תקופת    ח"שאלפי    700-עד כ  שלכולל    בהיקףשל משרד ממשלתי    במכרז  זכתה  החברה .2.6

המכסימלי   של    במתקנים (Drone In a Box)  בקופסא  רחפן   מערכותלהצבת  החוזה  רגישים 

 .  החוזה תקופת  כל למשך  שוטף חודשי בסיס על  וסופי קבוע  סכוםהלקוח, בגינו ישלם הלקוח  

מסחרי  הובילה    החברה .2.7 למשלוח  מוצלח  במסגרת    אביב   תל  בשמי  רחפנים  באמצעותפיילוט 

השתתף רוה"מ   בוכנס    לטובת בפועלראשון  וכן ביצעה משלוח  "ה,  נעמזכייתה בפרויקט הלאומי  

הכנות לקראת ביצוע פיילוט    מבצעת  החברה. בתוך כך,  להצגת היכולת והטכנולוגיה  אביב  בתל

שצפוי להתקיים בשבועות הקרובים    "הנעמ הלאומי    רויקט במסגרת הפ  רחפניםנוסף של משלוחי  

 בעיר תל אביב. 

  החברה  מכשירהכאשר בבסיס שיתוף הפעולה  אבטחה  חברת    עםהחלה בשיתוף פעולה    החברה .2.8

 איש  הכשרת  כל  בגין  ."ארתבהתאם להגדרות    ים"מ כטב  להפעלתאבטחה    ואנשימנהלי ביטחון  

 . (בהיקפי ההכשרה יתלו  גובהו אשר)קבוע  סכום  לחברהאבטחה ישולם 

קיים  במסגרת  פעילות  החברה  הרחיבההחברה,    של ממשלתי  לקוח    לבקשת .2.9 ,  ימוע  הסכם 

ליסינג לרבות מימון רכישה ואחזקה  חוזה  ב   רחפניםעשרות  ללקוח    החברה מספקת    מסגרתהב
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 . ( לתקופת ההסכם עם הלקוח  שנים 4  נותרו )נכון למועד זה  שנים 5בת   לתקופהשלהם 

.  ממשלתית  חברה  עבור  הולכה  קווי  של  ובקרה  מידע  איסוף  לצורכי  פיילוט  מבצעת  החברה .2.10

  עבור   שוטף  שירותים  מתן  תחילת   הל  תאפשר   הפיילוט   של   מוצלחת  השלמה   כי  צופה   החברה 

   .אצל לקוחות נוספים ותדומ  תיולפעילו   אפשרות  וכן, הלקוח

עתידה לבצע פיילוט לצורכי איסוף מידע ובקרה של קווי הולכה    החברההקרובים,    בחודשיים .2.11

  תחילת   לחברה  תאפשר  הפיילוטעבור חברת אנרגיה ממשלתית זרה במדינה באירופה. הצלחת  

 .  גדולים בהיקפים הלקוח עבור  שוטף שירותים מתן

  נירחפ  הטסת, לויחיד בישראל  ראשוןייחודי,  קיבלה מרשות התעופה האזרחית רישיון    החברה .2.12

VTOL  ( מחוץ לקשר עיןBVLOS)  יכולת החברה להציע    את באופן משמעותי  , רישיון זה מרחיב

האזרחי בתחום  ללקוחותיה  ייחודיים  הינה  פתרונות  החברה  זה,  דיווח  למועד  נכון  כי  יצויין   ,

 היחידה בישראל בעלת הרישיון האמור.  

   הבטחוני  בתחום פעילות החברה בתקופת הדיווח .3

  בבעלות ש  מאוישים   בלתי  כלים  הפעלת  באמצעותצה"ל    ביחידות  הת תמיכ  את  הרחיבה  החברה .3.1

,  בחודשים הקרובים באופן משמעותי   צופה כי פעילות מסוג זה תורחב  החברה  נהלתה .  החברה

 לצד אישור תקציב המדינה.   בתחום זההחברה צלחות  ה לאור היתר בין

ידע    פעילותביצוע  להזמנות    קיבלה   החברה .3.2 ובלתי  מערכות תומכות  להעברת  לכלים מאוישים 

אופטיקה    1"די מטע  עבורהעברת ידע    עילותפמיליון ש"ח, ביצוע    1.5של מעל    היקףבמאוישים  

העברת    פעילותמיליון ש"ח, ביצוע    0.5בהיקף של מעל  לכלים מאוישים ובלתי מאוישים  ולייזר  

מיליון    0.5בהיקף של מעל  לכלים מאוישים ובלתי מאוישים  מכ"ם ו/או תקשורת    "די מטעבידע  

לכלים מאוישים ובלתי  (  ובקרה"ב )שליטה  שו   מערכותבשל העברת ידע    עילותפש"ח, וכן ביצוע  

 "ח. ש  מיליון 0.3 מעל  של בהיקףמאוישים 

  ייחודי תרגיל אווירי בינלאומי    שהינו(  Blue Flagתרגיל ה"בלו פלאג" )ב  פעילחלק    לקחה   החברה .3.3

  אלו ( חילות אוויר מרחבי העולם. יחד,  8שמונה )   בנוכחותנערך בפעם החמישית,    אשררחב היקף,  

התרגיל    התמודדו התיכון.  המזרח  אתגרי  אסטרטגי  הינועם  השפעה    עבור  תבינלאומי-ת בעל 

  דימוי היא    מטרתו  כאשראזורי וקידום יכולות משותפות,   מהווה גשר לשיתוף פעולהו  ישראל

   . תרחישי לחימה מאתגרים וטיסה בקואליציה

ביטחוני .3.4 לקוח  עם  ומתן  משא  שנתי  א'    הושלם  רישוי  אשר Next Plus  תוכנתעבור  לחידוש   ,

   .תחזוקת מערכותמשמשת את הלקוח ל 

, אשר פועלת  Next Plus  תוכנתשל    לחידוש רישוי שנתי  ב'לקוח בטחוני    הושלם משא ומתן עם .3.5

שיפור  עבור הלקוח לצורך  פיתוחים ייעודיים  ביצעה החברה  . בנוסף,  הלקוח   יבמפעל   בקווי הייצור

הקשר   הלקוח  ותמיכת  מערכתשל  באמצעות  משנה  קבלני  כי  יצוין.  Next Plus  עם    כמות , 

 שנרכשה טרם החידוש.הרישיונות שרכש הלקוח גדולה יותר מהכמות 

 
 מטען ייעודי.  1
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תקופת הרישיון עבור לקוח    והוארכה  Next Plus  תתוכנ  רישיון  תכולות  והורחב בתקופת הדיווח  .3.6

 . הלקוח שלבפרויקט גדול וארוך טווח  התוכנ הבין היתר במסגרת הטמעת  , ג'בטחוני 

צפויה להימשך  ר  שעבור לקוח בטחוני ג', אהחברה החלה פעילות הדרכת כטב"מ טקטי באסיה   .3.7

 . 2022הראשון של שנת רבעון העד סוף 

 . גדולים  ביטחוניים  לקוחות  (4)  ארבעה  אצל  החברה  של  התוכנה  פעילות  הורחבה  הדיווח  בתקופת .3.8

  IETM  (Interactive Electronic Technical Manual)החלה בהקמת מערכת דמו של    החברה .3.9

יכולות   כלל  צפוי לקדם מכירות  החברה  יכולותו  Next Plus  תוכנתאשר תציג את  , דבר אשר 

  ה הגיש כבר החברהביחס לכך יצוין, כי   .Next Plus באמצעות תוכנת תוכןו תוכנהמשותפות של 

אשר בוחנים כעת את ההתקשרות    גדוליםלמספר לקוחות    IETM  שלנרחבים    ם הצעות לפרויקטי

 .מתקדם  ומתן במשא החברה נמצאת  מהם אחד עם כאשר, מהע

ביטחוניו  החברה .3.10 הטמעת  ב  החלו   ד'   לקוח    של   במפעל יצור  י   יבקוו   Next Plusמערכת  בחינת 

   במדינה באסיה. הלקוח 

   של הפיתוח העסקי   רוחביבפן ה פעילות החברה בתקופת הדיווח .4

חברה אירופאית המייצרת, בין    עםשנים    5  של  לתקופה פעולה    שיתוף  בהסכם  תקשרהה  החברה .4.1

מרכז שליטה ובקרה    החברהלשימושים ביטחוניים ואזרחיים, ובמסגרת זו הקימה    רחפניםהיתר,  

Command & Control)  )רחפניםשל    לפריסה   מתקדם  (   אצל (  Drone-In-a-Boxאוטונומיים 

   לקוחות בתחום האזרחי למטרות אבטחה.

"ל  בחו   הן   התקיימו  אלה  מפגשים,  בעולם מדינות  ממספר  ממשל  גופי   עם  מפגשים  מקיימת   החברה .4.2

  ת ו אקדמי  הקמת  היתר  בין  הינם  הנבחנים  הפרויקטים  כאשר,  בישראל  החברה  במשרדי  והן

 במדינות היעד.   ים"מכטבל

התקיים    המגעים, במסגרת  תאירופאיחברת הפצת תוכנה  מנהלת משא ומתן מתקדם עם    החברה  .4.3

החברה   במשרדי  ומכירת    עלביקור  בשיווק  הפעולה  שיתוף  את  לבחון   Next Plus  תוכנתמנת 

 ליצרניות מל"טים באירופה.  

מחלקה לתמיכה    הקימה,  Next Plus  שלהפעילות הביטחונית    מלואקליטת  השלימה את    החברה .4.4

 . Next Plusשל  הפעילות  את  הביטכנית והרח 

ופועלת לעמידה   (  מלקוחות  הזמנות חדשות  -קרי  )ה  עצמלקבעה  ההזמנות שביעדי  החברה ממשיכה 

החברה    ,. כמו כןלשנה זו  הזמנות שקבעהיעד ה מ   90%  -בלמעלה מ  כעתכבר  ומצויה    2021לשנת העבודה  

ישפיע באופן  מטבע הדברים  תעמוד ביעדי ההזמנות מלקוחות, דבר אשר    2021צופה כי עד לסוף שנת  

ועל צבר ההזמנות שלה. כמו כן החברה פועלת להתרחבות לשוק האמריקאי  ישיר על שנת העבודה הבאה  

 .  במהלכים אלותוך ניהול שיח ומו"מ עם גורמים שונים אשר עתידים לסייע לחברה 

כן,   בשוק  כמו  הן  כטב"מים  באמצעות  מידע  איסוף  פתרונות  במכירת  החברה ממקדת את מאמציה 

  בצע דיגיטציה מוחלטת של תצופה החברה כי  , כאשר בהמשך לאמור לעיל, בעתיד יי והן בביטחונהצבא

שיאפשר באופן  אלו,  ו  שירותים  חסמים  באמצעות  הפחתת  חדשות  לטריטוריות  יותר  מהירה  חדירה 

 תוכנות וכלים מתאימים.  
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ונועד החברה  של  ערך  ניירות  של  לרכישה  או  להשקעה  הצעה  מהווה  אינו  זה  מידע    דוח  למסירת 

למשקיעים בלבד. הדוח אינו ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה ואינו מחליף את הצורך  

והדוח   20202  לשנתהתקופתי של החברה    והדוחלעיין בדיווחים שפרסמה ותפרסם החברה לציבור  

לשנת   החברה  של  החברה.    20213החציוני  מתמודדת  עמם  והסיכונים  החברה  פעילות  את  המציג 

 המידע הכלול בדוח זה אינו שלם וכל האמור בו כפוף לאמור בדיווחים הרלבנטיים של החברה. 

, המתבסס על  1968-דוח זה כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

והתממשותו אינה וודאית, זאת בין היתר בשל השפעה של  המידע הידוע להנהלת החברה במועד זה,  

גורמים שאינם בשליטת החברה וכן גורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מהתפתחויות  

בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה ואשר לא ניתן להעריכם מראש  

 והם אינם מצויים בשליטת החברה.

 

 ,בברכה

 "מ בע אירודרום בוצתק

 מנכ"לו דירקטור, דגני רועי"י: ע

 כספים"ל סמנכ, קוטסולירן  

          

 

 
 (. 033153-01-2021)אסמכתא מס':  2021במרץ  14אשר פורסם ביום  2
 (. 063643-01-2021)אסמכתא מס':  2021באוגוסט  10אשר פורסם ביום  3

file:///C:/Users/moshele/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2HPEMI0Y/www.aerodrome-ops.com

		2021-12-01T06:09:10+0000
	Not specified




