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תפרסמושהחברהככל,מדףהצעתדוחפיעלרקתבוצעלציבורהצעה.החברהשלערךניירותלרכישתהצעהמהווהאינהזומצגת
.לכךהנדרשיםהאישוריםקבלתלאחר
.החברהבמניותלהשקעהבנוגעכלשהיהחלטהקבלתלצורךרלוונטילהיותהעשויהמידעכלאתלכלולמתיימרתאינהזומצגת

בפעילותההכרוכיםוהסיכוניםהחברהשלפעילותההיבטימכלולשלסקירהמהווהאינה,ותמציתיתנוחההצגהלשםנערכההמצגת
.בלבדבההנדוניםבנושאיםמתמקדתוהיא,בהובהשקעה

לקבלכדי.בזהירותאליהםלהתייחסישולפיכך,החברהשלותחזיותהערכות,אומדניםעל,היתרבין,המבוססיםפרטיםכוללתהמצגת
,לציבורהחברהשלהשוטפיםבדיווחיהלעייןיש,בפעילותההכרוכיםהסיכוניםזהובכלל,החברהאודותהנתוניםשלמלאהתמונה
המיידיםוהדיווחים2020שלהשנילרבעוןהרבעוניהדוח,2019לשנתהחברהשלהשנתיהדוח,האמורמכלליותלגרועומבלילרבות

ואילסיכוניםהקשוריםעיקרייםלענייניםהמתייחסהבאלשקףהלבתשומתמופנית,מהאמורלגרועמבלי.לאחריהםויפורסמושפורסמו
.וודאויות
הערכות,עסקיתאסטרטגיה,יעדים,תחזיותלרבות,1968–ח"התשכערךניירותבחוקכמשמעו,עתידפניצופהמידעכוללתהמצגת

נקודתעלרקמבוססוהוא,מוכחתעובדהמהווהאינוכאמורעתידפניצופהמידע.בכללהתעופהושוקהחברהפעילותלגבי,ואומדנים
כאמורעתידפניצופהמידע,מטבעו.זומצגתפרסוםלמועדנכוןשיפוטהלמיטבוהערכותיהבידיההקייםהמידע,החברהשלראותה

אוהתעופהשוקעלוהשפעותיהןובעולםבארץהקורונהלמחלתהקשורותהתפתחויותבשלהיתרבין.להתממששלאועשויוודאיאינו
.2019לשנתהחברהשלהשנתיבדוחהמפורטיםהסיכוןמגורמיאחדכלהתממשותבשל

אחראיתאינההחברהולפיכך,החברהי"עעצמאיבאופןנבדקושלאחיצונייםמקורותעלהמבוססיםוהערכותנתוניםגםכוללתהמצגת
.סביריםשאינםלחשובסיבהלהשאיןאף,לנכונותם

גילוי נאות ומידע צופה פני עתיד
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מיליון150-כשלהונירכיבגיוס.מניותבהנפקתדולרמיליון150-כשלהקרובהשבועבמהלךלגיוסנערכתהחברה,לעילשצויןכפי
באישורמותנההמדףהצעתח"דופרסום.ישראלמדינתבסיועמימוןלקבלתמתווהבמסגרתרכיביםמשניאחדמהווהדולר

המדינהלהשתתפותהממשלהאישורוכןמ"בעאביבבתלערךלניירותהבורסהאישור,ערךניירותרשותהיתרקבלת,הדירקטוריון
.בהנפקה
מיליון250-מיפחתשלאבסכוםאחרחובלגייסאוהלוואהליטולהחברהשלתכניתההינול"הנהמימוןמתווהבמסגרתהשניהרכיב
כלהושגהלאזהדוחבמועד.לחברהחיוניהינוהחוברכיב.המדינהבערבותבמרביתומובטחיהיהאשר,"(החוברכיב":להלן)דולר

.החוברכיבאתלגייסתצליחהחברהכיוודאותואין,כלשהומממןעםהחוברכיבהעמדתעלהסכמה
פיצוי)תעופהשירותיבחוקשתוקןכפי,2012-ב"התשע,(בתנאיהשינויאוטיסהביטולבשלוסיועפיצוי)תעופהשירותילחוקבהתאם

,"(השעההוראתתיקון":להלן)2020-ף"התש,(תיקון–שעההוראת–החדשהקורונהנגיף)(בתנאיהשינויאוטיסהביטולבשלוסיוע
,המאוחרלפי2020,באוקטובר1עדאוהטיסהבכרטיסהנקובמהמועדימים90בתוךיחולשבוטלוטיסותבגיןכספילהחזרהמועד
באוקטובר1ליוםעדממנומשמעותיחלקאוהחוברכיבאתלגייסתצליחלאהחברהאם.השעההוראתתיקוןלהוראותבהתאםוזאת
.השעההוראתבתיקוןכנדרשללקוחותההחזרסכוםמלואאתלשלםהחברהשלבידהיעלהלא,(יוארךלאכאמורשהמועדוככל)2020

שחלהבפעילותההניכרתההאטהלאחר,ומשמעותיתסדירהטיסותלפעילותלחזורהחברהתוכלמתילהעריךקושיוקיים,וודאותאין
וקצבסדירהלפעילותהחברהחזרתמועד.הסדירותהנוסעיםטיסותשלמוחלטתלעצירהעדהגיעהואשרהקורונהמשברבעקבות
הטסתשוקבהתאוששות,הקורונהמחלתבתפוצתשיחולוההתפתחויות,זהובכללרביםבגורמיםתלוייםמשמעותיתלפעילותהחזרה

כניסתעלאחרותבמדינותמגבלותהסרתוכןלישראלזריםכניסתולאיסורהבידודלחובתביחסהמגבלותהסרת,ובעולםבארץהנוסעים
.לתחומםזרים

נקודות עיקריות–סיכונים ואי וודאות 
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תיאור החברה



רשת גלובלית רחבהתקציר

צי המטוסיםנקודות חוזקה עיקריות

. חברת התעופה הלאומית של ישראל◼

.סאן דור ומטענים, הפעילות כוללת את אל על−

FLY CARDמועדון הנוסע המתמיד וכרטיס האשראי −

החברה היא זרוע אסטרטגית חיונית למדינה המקשרת בין ◼
. ישראל לעולם

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

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

, עובדים6,300-עמדה על כ2019מצבת העובדים בשנת ◼
-לאחר יישום תוכנית ההתייעלות צפויה החברה להעסיק כ

.עובדים4,300

:מבנה בעלות◼

38%: כנפיים−

8%: גינזבורגקבוצת −

54%: הציבור−

(  2017בשנת 13.7לעומת )שנים 9.4:  גיל ממוצע של הצי

מותג אייקוני ומעמד אסטרטגי◼

◼Turn around:

רשת נתיבים  ◼

747/767במקום 787-צי חדש וחסכוני ◼

737-מטוסי ה-חוויות לקוח משופרת  ◼

שיפור מעמד תחרותי◼

דיגיטציה והתייעלות◼

התייעלות הכרחית חסרת תקדים-קורונה ◼
4

תיאור החברה

כ"סה חכירה בעלות סוג מטוס

16 10 6 737-800

8 - 8 737-900

6 - 6 777-200

3 - 3 787-8

12 8 4 787-9

45 18 27 כ"סה

7
destinations

7
destinations 21

destinations

1
destination

4
destinations

North America East Europe

West Europe

Africa

Far East & Asia

and

400

Connecting Flights 
Worldwide



הנוסע המתמידהובלת מטעניםהובלת נוסעים

אל על משמשת כתשתית חברתית וכלכלית קריטית  
למדינת ישראל

:אל על מהווה שער מרכזי בינלאומי לישראל

אל על מטענים מובילת השוק בישראל ומחברת את  
המדינה עם שאר העולם

קריטיםאל על מספקת שירותי הובלה 

מועדון הנוסע המתמיד של אל על הוא המועדון  
המזוהה ביותר עם נאמנות בישראל 

5

112
ממוצע טיסות שבועיות

40
יעדים

20+
מדינות

:טיסות ישירות

ערים באירופה

ערים בצפון אמריקה

ערים באסיה ואפריקה

דגשים עיקריים מועדון הנוסע המתמיד  

י סך כל טונות המטען הנישאים במטוסי נוסעים וכלי מטען"נתח השוק מוגדר ע(1)

המשך-תיאור החברה 

28
7
5

מיליארד23.6
RPK (2019)

8.2
,  סנט)מ "תשואה לנוסע ק

2019(

7.3
מ  "הכנסות למושב ק

)2019,  סנט)

74.5
,  אלפי טון)הובלת מטענים 

2019)

מיליון446
RTK (2019)

:2019נתח שוק הובלת המטענים בישראל  (1)

EL AL
23%

Others
77%

מיליון חברים פעילים2.3

תוכנית נאמנות בלעדית לאל על

FLY CARD))בעלי  כרטיס אשראי  340,000

Code Shareשותפים נבחרים 

דיינרס,כאלעם השותפים FLY CARDלאחרונה הוארכו הסכמי ▪
אקספרסואמריקן

נוספו  מאסטרקארד ומועדון הלקוחות של שופרסל  2019בשנת  ▪
כשותפים אסטרטגיים חדשים
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6

מותג אייקוני ומעמד אסטרטגי

1

COVID-19תוכנית מהפך טרום 

2

COVID-19-  התייעלות
הכרחית חסרת תקדים

3

הבחירה הראשונה של הישראלים והיהודים בעולם◼

מועדון לקוחות גדול וחזק◼

787Dreamliner–חידוש  צי מטוסים ◼

פיתוח רשת נתיבים◼

שיפור חוויות לקוח◼

חסכון בעלויות התפעול-דיגיטציה והתייעלות ◼

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

30%-בכתוכנית להקטנת כוח אדם ◼

הפחתת שכר◼

תוכנית לצמצום הוצאות קבועות ומשתנות שלא בשכר◼

התאמות ברשת הנתיבים◼

התאמות בצי המטוסים◼

הבעת אמון של המדינה כנכס אסטרטגי

-הרכב הצי החדש מאפשר לאל על להרחיב את נתיבי ה
long haul ,  לשנות את תמהיל המוצרים ולהציע ערך

גבוה יותר ללקוחות החברה

התאמה למציאות החדשה

נקודת זינוק
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צעדי התייעלות מתוכננים להביא לחיסכון של  
מיליון$ 390-כ

7

מיליון בחיסכון שנתי בעלויות$ 390-אל על צפויה להציג כ, מהפעילות המלאה75%בהנחה שפעילות החברה תחזור לרמה של ▪

חסכון בשכר
מיליון$260-כ

עובדים 2,000-אל על צפויה לצמצם את כוח העבודה שלה ב ▪
ביצעה הפחתות שכר והקטינה את  , (מכוח העבודה30%)

עלויות השכר

הסכמי העבודה נבנו כדי לאפשר גמישות עד לפעילות ▪
(ת"מכוח האדם נמצא בחל90%-כיום כ)מלאה

חסכון בעלויות אחרות
מיליון$130-כ

לחברה תוכניות לצמצום הוצאות קבועות ומשתנות בהיקף של ▪
בהיקף פעילות , (לא כולל חיסכון בהוצאות דלק)מיליון $ 130
75%של 

(1)

כמפורט בדוחות הכספיים של החברה75%בהנחת פעילות של  (1)



26,689 27,303
28,520

22,506 22,852 23,642

84.3%
83.7% 82.9%

2017 2018 2019

ASK RPK Load Factor

אל על, קיבולת ותנועת נוסעים ג"שוק הנוסעים בנתב

(Millions) (Millions)
5%~נתח השוק של השחקנית השנייה בגודלה -25%~נתח השוק של אל על עומד על 

2017 2018 2019 ’17 – ’19 %

22,506 22,852 23,642 5.0%

26,689 27,303 28,520 6.9%

88

2017-2019סקירה תפעולית 

3אל על

RPKבמיליונים

ASKבמיליונים

20.2
22.4 24.1

2017 2018 2019

Passengers EL AL Passengers Ben Gurion

- RPKמספר הנוסעים בתשלום כפול המרחק המוטס
ASK–מספר המושבים שהוצעו למכירה כפול המרחק המוטס

Load Factor- תפוסת נוסעים(ASK/RPK)



$284 

$91 

$294 

2017 2018 2019

($ Millions)

EBITDAR תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

($ Millions) ($ Millions)

$313 

$260 

$305 

14.9%
12.1%

14.0%

2017 2018 2019

99

2017-2019נתונים פיננסים 

הכנסות

$2,097 
$2,142 

$2,178 

2017 2018 2019
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סקירה כללית של שוק התעופה



1.8 
1.9 

2.1 
2.0 2.0 2.0 

2.3 
2.5 

2.6 
2.8 

2.9 
2.8 

3.1 
3.3 

3.5 
3.8 

4.0 
4.3 

4.6 

5.0 

5.3 

1998 2002 2006 2010 2014 2018

192 

172 

206 
208 206 209 

219 225 
233 

256 262 

2008 2010 2012 2014 2016 2018

11

2.6 2.7 2.9 2.9 2.8 2.9 

3.2 3.3 3.5 3.7 3.8 3.8 4.0 4.3 4.5 4.7 5.0 5.3 5.8 6.1 6.5 69.4%
69.8%

71.5%
69.9%

71.5%
71.7%

73.7%

74.9%
75.7%

76.6%
75.7%

75.9%
78.4%

78.6%
79.5%

79.8% 79.9% 80.4%
80.6%

81.5% 82.0%

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Load Factor (%)

קיבולת מטוסים מסחריים ושיעור תפוסה

(ASMs in trillions)

ביקוש להובלת נוסעים ביקוש להובלת מטענים

(RPMs in trillions) (FTKs in millions)

-הצי העולמי צמח ב 
לעומת שנת  17.8%

-עם יותר מ , 2014
מטוסים  26,000

2018מסחריים בשנת 

(  FTK)תנועת המטענים 
צמחה בשיעור שנתי  

בין 3.2%ממוצע של 
2008-2018השנים 

בהיצע  4.6%עלייה של 
המושבים בשנים 

1998-2018(ASM)

השנים  10במהלך 
שהסתיימו בשנת  

שיעור התפוסה  ,2018
12.6%-גדל ב 

רווחיות שנתית עקבית  
של מעל

מיליארד דולר 25
לתעשיית התעופה  

2015העולמית מאז

IATA:מקור

מגמות מתמשכות תומכות בצמיחה בשוק התעופה העולמי
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לעומת שנה שעברה  RPK-ב( 60%)צופה ירידה של  IATAכאשר , הייתה השפעה דרמטית על תעשיית חברות התעופה העולמיות COVID-19-להתפרצות ה◼

מה שהפחית באופן מהותי את הביקוש לטיסות, סוכנויות ממשלתיות עולמיות ומדינות רבות החלו בהגבלות נסיעה והמליצו לאזרחים להיכנס לסגר, בניסיון להגביל את התפשטות הנגיף−

−RPKs ו-ASKs  לעומת השנה שעברה80%-ו 87%-צנחו ב

2019בהשוואה לשנת ( 50%)המייצגות ירידה של , מיליארד דולר בהכנסות חברות התעופה הגלובליות419צופה ירידה של  IATA, 2020נכון ליוני ◼

RPKתנועה  ASKקיבולת 

נקודת שפל בענף–COVID-19-התפרצות ה

12

2%

(14%)

(53%)
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(91%)
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IATA: מקור

2,500

2,700

2,900

3,100

3,300

3,500

2006 2007 2008 2009 2010 2011

1,800

2,000

2,200

2,400

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1,500

3,500

5,500

7,500

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

המשבר הפיננסי 
העולמי

(2008)

-התפרצות ה
COVID 19

(2020)

11.9-ה

(2001)

התעופהכימלמדתההיסטוריה
ומתאוששת,גמישההיאהמסחרית

התאומיםאסוןלרבותמשבריםלאחר
הפיננסיוהמשבר2001בספטמבר
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2019 RPMs: 5.4T

2000 RPMs: 2.0T

2008 RPMs: 2.9T

Recovered in
2009

Recovered by
2024

Recovered in
2003

התאוששות לאחר משברים  
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התפתחויות אחרונות



יזומות שבוצעו עד כה  

התאמת הפעילות  
המסחרית

כתוצאה מירידה משמעותית בביקוש2020הופסקו טיסות הנוסעים הסדירות במרץ ◼

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

התאמת רשת הנתיבים והקיבולת המוצעת◼

2020הסבת חלק ממטוסי החברה לפעילות המטענים ברבעון השני לשנת ◼

פעילות מטענים חיוניים בארץ ובעולם◼

הפחתת עלויות  
בהתאם לירידה  

בפעילות

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

חתימה על הסכמי עבודה חדשים◼

( מכלל כוח העבודה30%~ )משרות בכל היחידות 2,000ביטול −

הפחתות שכר−

מיליון דולר250כניסת ההסכמים לתוקף מותנית בחתימה על הסכם הלוואה בהיקף של −

יוזמות בתחום  
הנזילות בטווח  

המיידי

י המדינה"מיליון דולר  מגובה ע150גיוס הון צפוי של  ◼

75%מיליון דולר ובשיעור של 250הודעת המדינה על מתן ערבות מדינה לגיוס חוב בהיקף של ◼

שחרור של עודפי קופות הפיצויים המרכזיות ומימוש אחזקות בממן, מכירת חלקי חילוף ומנועים,  sale & leasebackמיליון דולר באמצעות עסקאות177~ פעולות נוספות בהיקף של ◼

הקפאת כל ההשקעות בחברה◼

1515

פעולות שננקטו בטווח הקצר והבינוני



חווית לקוח משופרת ושיפור המעמד התחרותי

צי חדש וחסכוניהתייעלות הכרחית חסרת תקדים בצל המשבר

מותג אייקוני ומעמד אסטרטגי

אל על נותרה חברה חיונית ונכס אסטרטגי לישראל
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...רגע לפני ההמראה
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כךולשםח"שמיליון505-כשלבהיקףלציבורהנפקההקרובהשבועבמהלךלבצענערכתהחברה•
המזעריהמחיר.אחידההצעהשלבדרךלציבורמניותלהצעתמדףהצעתדוחלפרסוםנערכת

.למניהג"א67.1להיותצפויבהנפקה

,2020בספטמבר16הינולציבורההנפקהלביצועהמתוכנןהמועד,זומצגתפרסוםלמועדנכון•
,החברהדירקטוריוןבאישורמותנהלציבורההצעהלביצועהמדףהצעתדוחפרסוםכימודגשאולם
להשתתפותהממשלהואישורמ"בעאביבבתלערךלניירותהבורסהאישור,ערךניירותרשותהיתר

.בהנפקההמדינה

שלובסכוםהמזעריבמחירמניותמיליון393.4-כלרכושלהציעהמדינהצפויהההנפקהבמסגרת•
75%שלבשיעורמדינהערבותלהעמידכוונתהעלהודיעההמדינה,כןכמו.ח"שמיליון263.95-כ

ועדתלאישורבכפוף)לעילהאמורההוןגיוסהשלמתלאחר,דולרמיליון250שלבהיקףחובלגיוס
.(הכנסתשלהכספים

הנפקת מניות לציבור
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