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 ג.א.נ.,

 שישי לצי המטוסים  A usBAir-320קליטת מטוס  הנדון:

 של ישראייר תעופה ותיירות בע"מ

ה בדבר  החברה  לדיווחי  ותיירות  ו האסטרטגי  ות החלטבהמשך  תעופה  ישראייר  חברת  דירקטוריון  של  ת 

    בקשר עם   "(חברת הבתאשר מהווה את פעילותה )להלן: "  החברה בע"מ, חברת בת בבעלותה המלאה של  

שישי בחברה בדרך של    AirBus A-320צי המטוסים של חברת הבת, אשר כללו את ההחלטה לקלוט מטוס  

כי  , החברה מתכבדת לדווח  1, ובהמשך להתקשרות על הסכם כאמור שנים  4, למשך תקופה של  חכירה יבשה

, כך שנכון למועד זה,  השישי לצי המטוסים שלה  AirBus A-320-קליטת מטוס השלימה את  החברת הבת  

בת התקשרה לגביהם  שחברת ה   או  בחברת הבת)משמע, המטוסים אשר בבעלות    צי המטוסים של חברת הבת

בבעלות חברת הבת,    שניים מאלו מצויים  , כאשרAirBus A-320מטוסי    שישהמונה    ( חכירה יבשה  בהסכם

 .2בבעלות חברת הבת גם הם מצויים אשר , ATR72-500מטוסי  שניו

במקביל להתקדמות חברת הבת לקראת חתימה על הסכם    ,השישי  AirBus A-320-קליטת מטוס ה יצוין כי  

מקדם את חברת הבת לקראת יעד אסטרטגי    ,3חברת הבתשל    ATR72-500-ה  שני מטוסימכירת  ל  מחייב

לעצמה הציבה  לאילת   שזו  שלה  האווירי  בקו  הפגיעה  עם  הבת  חברת  של  מהתמודדות  שצי    ךכ,  כחלק 

. עובדה אשר לשיטת חברת הבת עשויה  AirBusממטוסי    אך ורק   ובנוי  יהיה אחיד  חברת הבת  המטוסים של

לתרום ליעילות תפעול צי המטוסים של חברת הבת, כך בין היתר, כלל חלקי החילוף יהיו לטובת סוג מטוס  

למטוסי    ATR72-500- )לאחר הסבת טייסי ה  AirBusיתפעלו אך ורק מטוסי    אחד וכלל טייסי חברת הבת 

 .  (AirBus A-320-ה

שביעי     AirBus, חברת הבת מקדמת קליטת מטוס20224ביוני    26כן יצוין כי כאמור בדיווח החברה מיום  

השלים את עדכון צי המטוסים של חברת הבת, כך שיורכב אך ורק  , כאשר המטרה היא להלצי המטוסים של

הים למוצרי חברת  , שהינה תקופה המאופיינת עם ביקושים גבו2023עד לרבעון השני לשנת    AirBusממטוסי  

  AirBus-טרם קליטת מטוס ה ATR72-500-כן יצוין כי ככל וחברת הבת תשלים את מכירת מטוסי ההבת. 

זו תתקשר בהסכמי חכירה רטובה )הסכמים קצרי   השביעי, אזי בהתאם לביקושים למוצרי חברת הבת, 

 ה התפעולית של זו. טווח( לקליטת מטוסים נוספים לצי המטוסים של חברת הבת, וזאת כחלק מהשגר

 

 

 
  30ליום  של החברה  לדוחות הכספיים    6וביאור    2022ביוני    26,   2022במרץ    22לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מהימים    1

   (2022-01-078301; 2022-01-032764)מס' אסמכתאות בהתאמה:  וסעיף   2022בספטמבר 
אשר בבעלות חברת הבת ראה    ATR72-500-לפרטים בדבר התקשרות חברת הבת במזכר הבנות לטובת מכירת שני מטוסי ה  2

 (. 2022-01-153076; 2022-01-131899)מס' אסמכתאות בהתאמה:  2022בדצמבר  20-וה 2022בנובמבר  2דיווחי החברה מהימים 
 לעיל.  2ראה הערות שוליים  3
 (. 032764-01-2022)מס' אסמכתא:  2022ביוני  26ום ם ראה דיווח החברה מי לפרטים נוספי 4

http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/


 

 

לעיל, זו  בהודעה  המפורט  ערך,  המידע  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד"  פני  "צופה  מידע  בבחינת   הינו 

והתקנות על פיו, המבוסס על המידע הידוע לחברה במועד זה, וכן על הערכות ותחזיות    1968  -התשכ"ח

, לרבות  החברה או בשליטת חברת הבתאשר התממשותן תלויות, בין היתר, גם בגורמים שאינם בשליטת 

לצי   שביעי  AirBusס  , רכישת מטוATR72-500- אך לא רק, חתימה על הסכם מחייב למכירת מטוסי ה

   .צ"בוכיו המטוסים
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