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שהחברהככל,מדףהצעתדוחפיעלרקתבוצעלציבורהצעה.החברהשלערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינהזומצגת

.לכךהנדרשיםהאישוריםקבלתלאחרתפרסמו

ערךבניירותלהשקעהבנוגעכלשהיהחלטהקבלתלצורךרלוונטילהיותהעשויהמידעכלאתלכלולמתיימרתאינהזומצגת

.החברהשל

הכרוכיםוהסיכוניםהחברהשלפעילותההיבטימכלולשלסקירהמהווהאינה,ותמציתיתנוחההצגהלשםנערכההמצגת

.בלבדבההנדוניםבנושאיםמתמקדתוהיא,בהובהשקעהבפעילותה

,IATAכדוגמתחיצונייםגורמיםושלהחברהשלותחזיותהערכות,אומדניםעל,היתרבין,המבוססיםפרטיםכוללתהמצגת

הכרוכיםהסיכוניםזהובכלל,החברהאודותהנתוניםשלמלאהתמונהלקבלכדי.בזהירותאליהםלהתייחסישולפיכך

החברהשלהשנתיהדוח,האמורמכלליותלגרועומבלילרבות,לציבורהחברהשלהשוטפיםבדיווחיהלעייןיש,בפעילותה

,מהאמורלגרועמבלי.לאחריהםויפורסמושפורסמוהמיידיםוהדיווחים2020שלהשלישילרבעוןהרבעוניהדוח,2019לשנת

.וודאויותואילסיכוניםהקשוריםעיקרייםלענייניםהמתייחסהבאלשקףהלבתשומתמופנית

,עסקיתאסטרטגיה,יעדים,תחזיותלרבות,1968–ח"התשכערךניירותבחוקכמשמעו,עתידפניצופהמידעכוללתהמצגת

הבנקיםעםלהסכמותהגעהבדברהחברההערכותגםכמו,בכללהתעופהושוקהחברהפעילותלגבי,ואומדניםהערכות

ראותהנקודתעלרקמבוססוהוא,מוכחתעובדהמהווהאינוכאמורעתידפניצופהמידע.זובמצגתהנזכרתההלוואהוקבלת

כאמורעתידפניצופהמידע,מטבעו.זומצגתפרסוםלמועדנכוןשיפוטהלמיטבוהערכותיהבידיההקייםהמידע,החברהשל

למחלתהקשורותהתפתחויותבשלהיתרבין.שהוצגמכפימהותיתשונהבאופןלהתממשאולהתממששלאועשויוודאיאינו

שלהשנתיבדוחהמפורטיםהסיכוןמגורמיאחדכלהתממשותבשלאוהתעופהשוקעלוהשפעותיהןובעולםבארץהקורונה

.2019לשנתהחברה

אינההחברהולפיכך,החברהי"עעצמאיבאופןנבדקושלאחיצונייםמקורותעלהמבוססיםוהערכותנתוניםגםכוללתהמצגת

.סביריםשאינםלחשובסיבהלהשאיןאף,לנכונותםאחראית

התכניתעלמבוססיםהנתונים,2023-ו2022השניםלגבי,להלן17בשקףהמוצגתהקרובותלשניםהתוצאותלתחזיתביחס

.דולרמיליון300-כשלבהיקףמדינהבערבותהלוואהקבלתעםבקשרהמממניםלגורמיםהוצגהאשרהעסקית

הכספייםלדוחותשמצורףכפיהחברהנכסישלהשימוששוויבחישובהבסיסתרחישעלהנתוניםמבוססים,2024לשנתביחס

פעילותהיקףעלהתבססההמממניםלגורמיםהוצגהאשרהעסקיתשהתכניתבעוד,2020בספטמבר30ליוםהחברהשל

,העולמיהתעופהשוקלגביIATAלתחזיתובהתאםלתחזיותיהבהתאםהחברהשלהחזויהפעילותמהיקףהנמוך,75%של

.החברהשלהחובשירותיכולתניתוחלצרכישמרניבתרחישהמממניםהגורמיםשלהצורךבשלוזאת

גילוי נאות ומידע צופה פני עתיד
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.סחיריםאופציהכתביבהנפקתדולרמיליון75-כשלהקרובהשבועבמהלךלגיוסנערכתהחברה

ההוןרכיב:רכיביםשניכללהמתווה.13.9.2020ביוםישראלממשלתידיעלאושרישראלמדינתבסיועמימוןלקבלמתווה

.החובורכיב

המימוןמתווהבמסגרתהחוברכיב.2020בספטמבר16ביוםהושלמהאשרדולרמיליון150שלבסךהנפקהכללההוןרכיב

יהיהאשר,"(החוברכיב":להלן)דולרמיליון250שלבסכוםאחרחובלגייסאוהלוואהליטולהחברהשלתכניתההיהל"הנ

.לחברהחיוניהינוהחוברכיב.75%שלבשיעורהמדינהבערבותמובטח

75שלבסכוםמידיהוןגיוס,וביניהםתנאיםלמספרבכפוף)החוברכיבאתלהעלותהאוצרמשרדהסכיםהשניהסגרבעקבות

להלוואההמדינהערבותושיעורדולרמיליון300עליעמודמדינהבערבותהמובטחההלוואהשסכוםכך,(לפחות,דולרמיליון

קיימתהאוצרבמשרדהכללימהחשבשהתקבלמכתבפיעל,כןכמו."(ההלוואה":להלן)82.5%-ליעלהבנקאייםמתאגידים

תנאיעליסכימווהבנקיםשהחברהלאחרסופיתתסוכםאשרהמדינהערבותנוסחלגביהבנקיםלביןהאוצרמשרדביןהסכמה

הכנסתשלהכספיםועדתידיעלאושרהוטרםממשלהבהחלטתעוגנהטרם,כאמור,האוצרמשרדהסכמת.ההלוואה

.האוצרמשרדלביןבינהפהבעלסיכומיםעלזהבענייןנסמכתוהחברה

ההלוואהשסכוםכך,החוברכיבאתלהגדילבבקשההאוצרלמשרדפנתההחברה,ג"נתבוסגירתהשלישיהסגרבעקבות

נענהטרםהאוצרמשרד,זהלמועדנכון.דולרמיליון300-מגבוהיהיה,(82.5%שלבשיעור)המדינהבערבותהמובטח

.החברהלבקשת

התנאיםשעיקרי,ההלוואהמתןעםבקשר"(הבנקים":להלן)ישראליםבנקאייםתאגידיםעםומתןמשאמנהלתהחברה

.כלשהו,מחייבמסמךאוההלוואההסכםנחתםטרםזומצגתבמועדכייצוין.הצדדיםביןעקרוניתסוכמובההמסחריים

אישורללאאחרתבדרךכלשהיערךניירותהקצאתהחברהתבצעלאהמדינהערבותלמתןעדכינקבעהממשלהבהחלטת

,דולרמיליון75שלבסכוםאופציהכתביהנפקתלבצעהאוצרמשרדאישורהתקבל2021בפברואר9ביום.האוצרמשרד

.דולרמיליון50-מיפחתשלאבסכוםאופציהכתבילהזמיןהשליטהבעלתהתחייבותלקבלתבכפוף

וכן,דולרמיליון50לפחותשלבהיקףההנפקהבמסגרתלהזמיןהחברהבפניהתחייבההשליטהבעלתכייצוין,כןכמו

שככלובלבד,דולרמיליון25לפחותשלבסכום,2021ספטמברחודשמסוףיאוחרלאיבוצעאשר,הנוסףההוןגיוסבמסגרת

כל,לפחותדולרמיליון25שלבסךההתחייבותמסכוםיופחת,הנוסףהגיוסלמועדעדאופציהכתביהשליטהבעלתשתממש

.האופציהכתביממימושכתוצאהבחברהשיתקבלסכום

נקודות עיקריות-סיכונים ואי וודאות 
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.ההלוואהלהעמדתהבנקיםמתנאיאחדמהווהזהמדףהצעתדוחלפי,לפחות,דולרמיליון75שלסכוםגיוס

שירותיבחוקשתוקןכפי,2012-ב"התשע,(בתנאיהשינויאוטיסהביטולבשלוסיועפיצוי)תעופהשירותילחוקבהתאם

:להלן)2020-ף"התש,(תיקון–שעההוראת–החדשהקורונהנגיף)(בתנאיהשינויאוטיסהביטולבשלוסיועפיצוי)תעופה

הנקובמהמועדימים90בתוךיחול14.12.2020ליוםעדשבוטלוטיסותבגיןכספילהחזרהמועד,"(השעההוראתתיקון"

שבוטלוטיסותלגבי.השעההוראתתיקוןלהוראותבהתאםוזאת,המאוחרלפי2020,באוקטובר1עדאוהטיסהבכרטיס

ביטוליעקב.הטיסהבכרטיסהנקובמהמועדימים30הינוכספילהחזרהמועד,31.3.2021ליוםועד15.12.2020מיוםהחל

החלה,הטיסותוביטוליהקורונהמשברתחילתעם.מהותייםבהיקפיםללקוחותהחזריםלביצועהחברהנדרשת,הטיסות

לנוסעיםהחברהפרסמה2020לשנתהשלישיהרבעוןסוףולקראתשבוטלוטיסותעבורלנוסעיםהחזריםבביצועהחברה

בחירתעל־פי,החברהבטיסותעתידילמימושנסיעהשוברי,כספיהחזרחלף,לקבלניתןפיהעלחדשההחזריםמדיניות

הגדולההכרטיסיםכמותלאור.המקוריההמראהלמועדבהתאםהדרגתיבאופןנעשההטיסהכרטיסיבהחזריהטיפול.הנוסע

ביטוליבגיןההחזריםביצועאתלהשליםהחברהבידיעלהלא,שלההתזרימיהמצבלנוכחובעיקרהחברהטיפולאתהדורשת

החברהשלליכולתההכרחיהינו(לעילכמתואר)ההלוואהגיוסכי,יצוין.הרלוונטייםהדיניםלפיהנדרשיםבמועדיםהטיסות

.כאמורההחזריםלתשלום

הניכרתההאטהלאחר,ומשמעותיתסדירהטיסותלפעילותלחזורהחברהתוכלמתילהעריךקושיוקיים,וודאותאיןכימודגש

חזרתמועד.הסדירותהנוסעיםטיסותשלמוחלטתלעצירהעדהגיעהואשרהקורונהמשברבעקבותשחלהבפעילותה

בתפוצתשיחולוההתפתחויות,זהובכללרביםבגורמיםתלוייםמשמעותיתלפעילותהחזרהוקצבסדירהלפעילותהחברה

המגבלותהסרת,ובעולםבארץהנוסעיםהטסתשוקבהתאוששות,ובעולםבארץהחיסוניםמתןקצבלרבותהקורונהמחלת

.לתחומםזריםכניסתעלאחרותבמדינותמגבלותהסרתוכןלישראלזריםכניסתולאיסורהבידודלחובתביחס

הדוחבמסגרתשנכלל,2019לשנתהתקופתילדוח(התאגידעסקיתיאור)אפרקעדכון(2)1.2בסעיףלאמורבהמשך

להגיעהחברההצליחהזהלמועדכימעדכנתהחברה,2020בספטמבר30ביוםשהסתיימהלתקופההחברהשלהרבעוני

מיליון100עלהעולהבסךפיננסייםומוסדותמטוסיםהחכרתחברות,נכסיםבעלי,ספקיםעםתשלומיםדחייתשללהסדר

.דולר

עובדים5,250-כת"בחלמצויים,זהלמועדנכוןכי,החברהמעדכנת,2021בינואר25מיוםהחברהשלהמיידילדיווחבהמשך

.המתוכנןהטיסותלהיקףבהתאםתהיהת"מחלעובדיםשלהדרגתיתחזרה.שלההבנותוחברותהחברהשל

המשך-נקודות עיקריות -סיכונים ואי וודאות 
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תיאור החברה
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תקציר-תיאור החברה 

,  עובדים6,300-עמדה על כ2019מצבת העובדים בשנת 

-ההתייעלות צפויה החברה להעסיק כתוכניתלאחר יישום 

.עובדים4,300

עם מגוון חברות תעופה בעולםcodeshare-שיתופי פעולה 

בעלת מועדון הנוסע המתמיד אשר הנפיק את כרטיס  

מחזיקים340,000-אשר לו כflycardהאשראי 

(2019)25%~החברה המובילה בשוק הישראלי עם נתח של

החברה היא זרוע אסטרטגית חיונית למדינה המקשרת  

.  בין ישראל לעולם

2019-אלפי טון מטען הוטסו ב74.5-מיליון נוסעים ו5.8

חברת התעופה הלאומית של ישראל

.סאן דור ומטענים, הפעילות כוללת את אל על

FLY CARDמועדון הנוסע המתמיד וכרטיס האשראי 

North America East Europe

West Europe

Africa

Far East & Asia

Connecting Flights 

Worldwide

4

יעדים
1

יעדים

21

יעדים

7

יעדים

And

400
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ממשיכים הלאה

מותג אייקוני ומעמד אסטרטגי

Turn around:

רשת נתיבים  

חברת שירות-חווית לקוח משופרת 

כנפי נשרים43%

(ללא זכויות הצבעה)מדינת ישראל  %14

מבנה בעלות

כנפים%15

הציבור28%

עובדי החברה? %

07

Covid 19

opportunities

מבנה עלויות גמיש

הלקוח במרכז

התייעלות חסרת  

תקדים

צי חדש וצעיר



ל"סגנו ומנכ, ר הדירקטוריון"יו

ר דירקטוריון"יו, דוד ברודט

2020מונה לתפקיד באוקטובר 

:תפקידים מרכזיים

ל משרד האוצר"מנכ, ממונה על התקציבים

,  ר הריבוע הכחול"יו, ר יס"יו, ר בנק לאומי"יו

ר מכללת הדסה"יו, ר אוניברסיטת בן גוריון"יו

ל כספים תעשיה אווירית"סמנכ

ועדות ממשלתיות וציבוריות13ר "יו

דוד ברודט בעל תואר ראשון בכלכלה ומדעי המדינה  

האוניברסיטה העברית, ותואר שני בכלכלה

ל"מנכ, אביגל שורק

2021אר וינבמונה לתפקיד 

(  (COOל תפעול "קודם למינוי זה כיהן אביגל כסמנכ

בה שימש  , 2015החל מאוגוסט USבחברת דלק 

,  במקביל. 2012ל מדצמבר "בתפקיד סמנכ

USAכיהן אביגל כדירקטור בקבוצת אלון אנרגיה

USלפני שהצטרף לקבוצת דלק. 2015החל ממאי 

כיהן בתפקידי פיתוח עסקי  , 2011באוקטובר 

והיה יועץ בכיר בפירמת   SunPowerבחברת

.Trabelsy&Coהייעוץ העסקי

בין השניםהאויראביגל שירת במספר תפקידים בחיל 

והינו בעל תואר ראשון בכלכלה , 2004-ו1996

.וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב

דירקטוריוןר"יו.ס, עמיקם בן צבי

2020מונה לתפקיד באוקטובר 

מנכ״ל ובעלים של חברה יזמית בעיקר  

.  בתחום המגורים

כיהן בתפקידי ניהול בכירים  , בעל ניסיון ניהולי עשיר

,  יו״ר מכון התקנים הישראלי: במשק הישראלי וביניהם

המשביר לצרכן -מנהל מיוחד 

עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל-מנכ״ל 

.מעליותנחושתן, השקעותנחושתן-מנכ״ל 

,  עמיקם בן צבי בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות

אוניברסיטת בר אילן
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חברי הנהלה

קרן כהן סעד

היועצת המשפטית

2021מונתה לתפקיד בינואר 

קודם למינוי לתפקיד זה כיהנה קרן כשותפה  

'ושותשלימוףד גרוס אורעד "במשרד עו

קודם לכן קרן כיהנה במשך שנים רבות כמנהלת  

הלשכה המשפטית של החברה  

קרן כהן סעד היא בעלת תואר ראשון במשפטים  

מהמכללה למנהל ותואר שני במשפטים  

מאוניברסיטת בר אילן

בוטנסקיאורן כהן 

ל שירות "סמנכ

.2021ימונה לתפקיד במרץ 

שנים במגוון תפקידי ניהול20ניסיון של מעל 

מנהל + ל "תפקידי סמנכ3)ל "בכירים בארץ ובחו

,  בתחום מכירות( אגף בכיר בבנק הפועלים

.שירות ותפעול בחברות גדולות במשק

אורן בעל תואר ראשון במדעי החברה בתחום 

הכלכלה ומדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן  

בפסיכולוגיה בהצטיינות  ( נוסף)ותואר ראשון 

.באוניברסיטה הפתוחה

כמו כן תואר שני במנהל עסקים התמחות בניהול  

השיווק במרכז ללימודים אקדמאיים בישראל  

(מכללת דרבי)

אליאב( איציק)יצחק 

ל כספים"סמנכ

.2021ימונה לתפקיד באפריל 

ל תפעול  "ל כספים וסמנכ"מכהן כסמנכ

.מ"בעאבגולבחברת 

בד  -ל כספים בחברת על"קודם לכן כיהן כסמנכ

,  IT, ראש מחלקת כספים)ל כספים "וסמנכ

.של קבוצת פוקס( קשרי משקיעים, חשבונאות

-איציק בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות 

אוניברסיטת בן גוריון בנגב ותואר שני במנהל  

המכללה למנהל-חשבונאות ומימון , עסקים

שטרסבורגרמיקי 

תעופתייםל מסחר וקשרים "סמנכ

2018מונה לתפקיד בפברואר 

ל  "מנכ: קודם לכן כיהן בתפקידים בכירים באל על

סאן דור נתיבי אוויר בינלאומיים

.וראש אגף לוח זמנים ורשת הנתיבים

,  במנהל עסקים וכלכלהBA:השכלה

אוניברסיטת בר אילן ומוסמך במנהל עסקים 

הפקולטה לניהול  , (EMBA)בתוכנית למנהלים 

אוניברסיטת תל אביב, רקאנטיש "ע
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סקירה כללית של שוק התעופה
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3.8 4.0
4.3

4.6
5.0

5.3 5.5

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

209 219 225 233
256 262 254

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

13.4 14.2
15.6

17.3

20.1
22.4

24.1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

צמיחה חזקה בשוק העולמי ובישראל בפרט

השוק,החיסוניםמבצעהתקדמותובצללהערכתנו

מאפייןבעלהישראליוהנוסעהדינמיהישראלי

earlyה adopter-להתאוששמהראשוניםיהיו

.מהמשבר

אלף33-כלדובאימישראלטסולבדו2020בדצמבר

.ישראלים

ענף התעופה מציג היסטוריה של יציאה מהירה ממשברים

25רווחיות שנתית לתעשייה של מעל 

2018-ו2015מיליארד דולר בין השנים 

מגמה ארוכת טווח של שוק חזק וצומח

(FTKs in 

millions) ביקוש להובלת מטענים

2013 - 2019

CAGR: 3.3%

ביקוש להובלת נוסעים

2013 – 2019 

CAGR: 6.4%

(RPKs in 

millions)

4.4

4.6

5 5.5 5.6 5.6 5.8

80%

2013 – 2019 CAGR: 10.3%
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4.6

תנועת נוסעים באל על ג"תנועת נוסעים בנתב

תנועת נוסעים בנתב״ג ובאל על



Covid19מבנה ההוצאות התחרותי של אל על
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נקודת זינוק

מותג  

אייקוני  

ונכס  

אסטרטגי

הבחירה הראשונה של הישראלים והיהודים בעולם

מועדון לקוחות גדול וחזק

המהווה התשתית חיונית  " מוביל הלאומי"ה

למדינת ישראל

הבעת אמון של המדינה כנכס  

אשר התבטאה  , אסטרטגי

בהשתתפותה של המדינה 

2020מניות בשנת בגיוס הון 

דולר  ' מ32-בהיקף של כ

ובהסכמה למתן ערבות פיננסית  

דולר' מ300בהיקף של 

787Dreamliner–חידוש  צי מטוסים 

פיתוח רשת נתיבים

חווית לקוח

חסכון בעלויות התפעול-דיגיטציה והתייעלות 

הרכב הצי החדש מאפשר  

-לאל על להרחיב את נתיבי ה

long haul  ,  לשנות את

תמהיל המוצרים ולהציע ערך  

גבוה יותר ללקוחות החברה

COVID-19

היום שאחרי

מותג התעופה החזק בישראל בעל צי מטוסים חדשני ואיכותי
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התייעלות בצל הקורונה

שיפור חוויית הלקוח והגברת היעילות, החברה מיישמת מהלכים לשינוי ושיפור הביצועים התפעוליים והפיננסיים

COVID-19

התייעלות  

הכרחית  

חסרת  

תקדים

התאמה למציאות החדשה

אל על ערוכה לעלייה מדורגת  

ברמת הפעילות

ניצנים  

ראשונים  

של  

אופטימיות

30%-בכתכנית להקטנת כוח אדם 

הפחתת שכר

תכנית לצמצום הוצאות קבועות ומשתנות שלא בשכר

התאמות ברשת הנתיבים

התאמות בצי המטוסים

מיליון דולר בפעילות מלאה315-ל200חיסכון של בין 

2021חזרה מדורגת לפעילות סדירה במהלך שנת 

התקדמות מהירה של מבצע החיסונים בישראל ותחילת  

חיסון האוכלוסייה בעולם

הסכמי שלום והתפתחויות אזוריות  

14



פעולות שננקטו בתחומי הנזילות והתפעול

2021-ו2020-ביוזמות 

15

פעולות  

שננקטו  

בתחום  

הנזילות 

2020בשנת 

פעולות צפויות  

בתחום  

הנזילות 

2021בשנת 

הפחתת עלויות  

בהתאם לירידה  

בפעילות  

והתאמות 

מסחריות

43%-כנפי נשרים רכשה כ, (ללא זכויות הצבעה)ממניות החברה 14%-המדינה רכשה מניות המקנות לה כ. מיליון דולר150-גיוס הון בהיקף של כ

ממניות החברה

מיליון דולר100~ דחייה ופריסה מחדש של הלוואות ותשלומי חכירה בגין מטוסים בהיקף של 

מיליון דולר25מהמדינה בסך של 2021הלוואת גישור מבעלת השליטה וקבלת מקדמות על חשבון הוצאות הביטחון לשנת 

מכירת חלקי חילוף ומנועים ומימוש אחזקות בממן, מיליון דולר שחרור של עודפי קופות הפיצויים המרכזיות137~ פעולות נוספות בהיקף של 

מיליון דולר70-של מטוסים ומנועים בהיקף של כrefinanceעסקאות

מיליון דולר50מתוכם מתחייב בעל השליטה להזמין לפחות , מיליון דולר75גיוס הון בהיקף של 

.  מהווים כרית ביטחון נוכח ההתפתחויות בשוק, כל אלו. מיליון דולר445-סך מצטבר של כ2021החברה צופה לגייס במהלך חודש פברואר , לסיכום

וכן לכיסוי עלות ההיפרדות הצפויה, סכום זה ישמש את החברה לפירעון חובות העבר של החברה ללקוחותיה ולספקים, בנוסף

2020מהעובדים לחופשה ללא תשלום החל ממרץ 95%-85%הוצאת 

(מותנה בקבלת הלוואה)מהמשרות והפחתות שכר 30%צמצום , חתימה על הסכמי עבודה חדשים

בהתבסס על רמות הביקוש העתידיות737-800מטוסי 6עם אפשרות להוצאה משירות של עוד , למחכירים737-800מטוסי 5החזרה של 

גמישות תפעולית לגבי הפעלת מטוסי נוסעים לצורך פעילות המטענים  

82.5%מיליון דולר בערבות מדינה בשיעור של 300החברה בתהליכים סופיים להשלמת הסכם עם בנקים ישראליים לגיוס חוב בהיקף של 

2021עד סוף פברואר 



בכל משבר קיימת גם הזדמנות

חיסכון  

מלאהבפעילות 

$M

פוטנציאל נוסף  

מלאהלחיסכון בפעילות 

$M

כ חיסכון  "סה

מלאהבפעילות 

$M

15060210התייעלות בהוצאות השכר

בהוצאות  התייעלות

תפעול משתנות
303060

בהוצאות  התייעלות

תפעול קבועות
151732

חיסכון בעמלות ובהוצאות  

אחרות
5813

כ התייעלות  "סה

וחיסכון עלויות
200115315

אל על תצא מתקופת ההדממה ברמת עלויות 

היוצרת תנאי פתיחה  , שוטפות מינימלית

המאפשרים לה מבנה עלויות תחרותי  

הסכמי השכר של החברה מאפשרים פיטורי  

עובדים קבועים כאשר יש הרעה בפעילות  

העסקית של החברה

מיליון דולר בפעילות מלאה315-לכ200-חיסכון בין כ-השורה התחתונה 
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Post Covid

20192022202320242025

2,0971,7311,7462,1862,186($M)הכנסות

92%75%75%100%100%(2020-ביחס לצי המטוסים נכון ל)היקף פעילות 

EBITDAR(M$)305396406494494

CAPEX(M$)254228341437370תזרים מזומנים שוטף בניכוי 

255280266254($M)תזרים מזומנים נדרש לשירות חוב פיננסי כולל חכירות 

CAPEX5.24.33.12.6בניכוי EBITDAR-ל( כולל חכירות)יחס חוב נטו 

CAPEX8.24.73.23.2מזומנים מפעילות שוטפת בניכוי לתזריםיחס חוב נטו 

1,8661,5961,3981,193($M)כולל חכירות( נטו)חוב פיננסי 

בתחזיתעיקרייםדגשים

.  לעיל2ראה התייחסות לעניין גילוי נאות ולמידע צופה פני עתיד בשקף *  

.לעיל15לפירוט לגבי הפעולות הפיננסיות בהן נקטה החברה לעמידה בהתחייבויותיה בשנים אלו ראה שקף . מושפעות באופן חד על ידי משבר הקורונה ולא רלוונטיות להבנת מגמות ארוכות הטווח של החברה2021-ו2020תוצאות השנים **

החברה תתחיל להנות באופן מלא  2024-לאחר ההתאוששות המלאה של הענף לאחר הקורונה ב

.מצי המטוסים שרכשה

-בפעילות מלאה ביחס לממוצע הEBITDAR-מיליון דולר ב200-החברה צופה שיפור של כ

EBITDARבשנים שטרום משבר הקורונה.

.מיליון דולר נוספים בפעילות מלאה115-לחברה פוטנציאל התייעלות נוסף לצמצום הוצאותיה בסך של כ

EBITDAR**-ההתפתחות

$294M

$396M $406M

$494M

0

100

200

300

400

500

2017-2019ממוצע  2022E 2023E 2024E

200 $ M

EBITDAR-יחס חוב נטו ל
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4.7

3.9

2.8
2.4

0

1

2

3

4

5

2022 2023 2024 2025

CAPEXבניכוי  EBITDAR-ל( כולל חכירות)יחס חוב  EBITDAR-יחס חוב כולל חכירות ל

2021-01-017670ראה מספר אסמכתה 1

לגבי ההיקף וקצב החזרה  . נערכת החברה להגיע לאיזון תזרימי במגוון תרחישים, 2021בשנת 

,  המפורטים במצגת זוהתזרימייםעל ידי הגמשת מבנה ההוצאות ובסיוע המקורות , לפעילות

1כאמור בדוח הצעת מדף2021לרבות גיוס הון נוסף בספטמבר 

*תחזית לשנים הקרובות
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מבנה ההנפקה

הנפקה של כתבי אופציה בלבד בדרך 

של מכרז לציבור עם טווח כמויות

כתבי אופציה במחיר  1,000כל יחידה כוללת 
ח ליחידה"ש200מינימום של 

כלומר  , ח"ש1הזמנות ניתן להגיש בקפיצות של 

ח וכן הלאה"ש202, ח"ש201, ח"ש200

:תנאי כתבי האופציה
שנים4-תקופה למימוש 

'אג30-מחיר מימוש 
מחיר המימוש יהיה צמוד לשער הדולר

מיליון 1,250-מיליון ל750מכרז כמויות בין 

כתבי אופציה

יחידות1,250,000-יחידות ל750,000בין 



סיכום
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Welcome on Board

הבית של כולנו–נכס לאומי 

באטרקטיביות של מקום 11מקום *

...(ת"כשהעובדים בחל)העבודה 

מותג על

הבית של כולנו–נכס לאומי 

באטרקטיביות של מקום 11מקום *

...(ת"כשהעובדים בחל)העבודה 

הדיגיטלמתיחת המותג לעולמות 

ומסחר סינרגטיים נוספים

מבנה עלויות תחרותי

הנהלה ובעלים חדשים מחויבים  

להצלחת אל על

תפיסת עולם של לקוח במרכז

"יוניברסם גלובל"ע״פ סקר דעת של חברת * 
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תודה על ההקשבה
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