
                                                                                      

   טנקארטב תיתועמשמ ןומא תעבה

 

   הרבחב ח"ש ןוילימ 6.5 ועיקשי יטרפ עיקשמו ,םיידסומ םיפוג

 

 בטימ )ןדרא ימולש תצובק( וילאו ׳זארטיברא ןרק תא םיללוכ הקפנהב םיעיקשמה •

  ימהרבא יסויו שד

 תחנהב ח"ש ןוילימ  15 לע דומעלו ח"ש ןוילימ  8.4 דועב לודגל יושע סויגה ףקיה •

 תויצפואה לש אלמ שומימ

 ריחממ 6% –  ב הובגו הקפנהה ריחממ 38% – ב ההובגה ריחמב השענ סויגה •

  )תויצפואב המולגה הבטהה ללוכ אל ( לומתא הריגסה

 

 שומימ תא ץיאהל הרבחל רשפאי סויגה״ הרבחה דסיימו ל״כנמ ןנח ירבדל

  תירבה תוצראלו ללכב םישדח םיקוושל תובחרתהל הלש תויגטרטסאה תוינכותה

 בשחנ תירבה תוצראב קושה .תוינמה ילעבלו הרבחל יתועמשמ ךרע ףיצהלו טרפב

 73 – כו חוליש תורבח ןוילימ 1.2 – כ וב תולעופו רתויב יתועמשמלו םלועב לודגל

 .הלש ןורתפה תא עיצהל טנקארט הלוכי םהל – תויאשמ ןוילימ

 יזג תטילפל רשאב ןדיייב לשממ לש השדחה תוינידמבו ב״הראב לשממה יוניש

 ןורתפל תיתועמשמ הרוצב םורתת רשא היצלוגרו הקיקחל ליבוהל היושע הממח

 .ונרובע יטמרד אוה ב״הראל הסינכה יותיע ןכלו ,םיעיצמ ונחנאש

 ךכב םיעיבמה ,הרבחל ופרטציש םישדחה םיפתושה תא םיכרבמו םיחמש ונא

 תויגולונכטה תולוכיבו בחרתהלו ,חומצלו ךישמהל טנקארט לש תולוכיב ןומא

 ״.ונחתיפש



 

 םוקמ ןיב המכח המאתה תרשפאמה המרופטלפ תחתפמה ,טנקארט )נארט :א״ת( ,לארשי ,2021 ילויל 6

 סויג המילשה יכ םויה העידומ תורבחה לש תויחוורהו תוליעיה רופישל םינעטמ ןיבל תויאשמב הלבוהל יונפ

 בטימ )זארטיברא ןרק( ןדרא ימולש תצובק תא םיללוכה םיידסומ םיעיקשמ לש הצובקמ לקש ןוילימ 6.5 לש

  . ימהרבא יסוי ןלבקהו שד

 

 

 הרבחה תודוא

Trucknet תמרופטלפ תחתפמ  OIL IN ONEתרשרש לש היצטיגיד לועייו לוהינל ןנע תססובמ ,הקורי 

 ןובשחמ תללוכה )ML( תנוכמ תדימלו ,)BL( תיקסע הניב ,AI)( תיתוכאלמ הניב תססובמ הלבותהו הקפסאה

 םינעטמל תויאשמ ןיב םוקימ סיסב לע המכח תיטמוטוא המאתה תולוכיו ןמחפ תוטילפ םוצמצו בושיחל ןיל ןוא

  . B2B -ה קושל ריהמו לק םולשת ןורתפ תללוכה

 ןפואב תוקירה תועיסנה תא רעזמל הקיטסיגולו הלבוה תורבחל תרשפאמ Trucknet תרבח לש המרופטלפה

 הרובחתה םוחתב תורחא תורבח םע םינימז םיבכר לש יטמוטוא ףודעית קשממ ידי לע ,יתועמשמ

  .םינעטמ ןיבל תוקיר תויאשמ ןיב םוקימ סיסב לע המכח המאתה עוציב ידי לע ,הקיטסיגולהו

 ייצ תולהנמה תורבח רובע תיתשבי הלבות לש היצזימיטפואו האלמ היצמוטוא רשפאמ Trucknet לש ןורתפה

 תא תרפשמ ךכבו ,תויולעב תיתועמשמ הלזוהו תולעייתה  ידכל הקיטסיגול יתוריש לש םינכרצו םיירחסמ בכר

 תומכ תא התיחפמ ,תויחוורה תא הלידגמ  ,תורישה ריחמ תא הליזומ ,תורבחה לש תויחוורהו תוליעיה

  .הביבסה תוכיאב העיגפהו םימהזמה תטילפ תא התיחפמו םישיבכב תוקירה תויאשמה

 תמרופטלפ .המכחה תיפותישה הרובחתה םוחתב ידוחיי יעוצקמ ךרעמ דסייל הרטמל הל המש ,הרבחה

 ,תוליבומה הקיטאמלט תוכרעמו TMS – הדובעה רודיס תוכרעמ ללכ םע תקשממתמ Trucknet לש הנכותה

 ידדה שומיש ךות ,םיבאשמ ףותישו בכרה ייצ לוהינב היצזימיטפואו רופיש הלבוהה תורבחל תרשפאמ ךכבו

 חוקללו םיגהנל םימאתומה לוהינל םיקשממ החתיפ טנקארט ,)םתספדהב ךרוצ אלל( םיילטיגיד םיכמסמב

 .תכרעמה תועצמאב םימולשת עוציבל תונורתפ ןתמ ,ןכו תופיקשו רוטינ ,האלמ תוירוביח םירשפאמה יפוסה

 תנשל ןוכנו ,םירלוד ןוילירט 19.36-כב ךרעומ יוושש ימואלניבה הקיטסיגולהו הרובחתה קושב תלעופ טנקארט

 ,27% הפוריא :םלועב תוקירה תויאשמה ינותנ .תוחוקל 4000-כו תורבוחמ תויאשמ ןוילימ יצחכ הרבחל 2020

  ,2020 רבוטקוא שדוח ךלהמב ונר תצובק םע ףתושמ טולייפ העציב הרבחה .46% היסאו 36% תירבה תוצרא



 תא הרתיא הכרדו הדובע תנמזה לכל םיזכרמ תעצבמה ,ונר לש bid תכרעמל תורבחתה העצוב וכלהמב

 ידכל איבמ המרופטלפב שומיש יכ חיכוה טולייפה .ונר לש תושקבל סחיב םהלש םוקימה סיסב לכ םינלבקה

 268ב םייעובשב ורוי 115,000 לש ןוכסיח ידכל דע הקיטסיגולה יתוריש  תויחוורבו תוליעיב 17% לש רופיש

 .)68% לש החלצה( תועיסנ 371 ךותמ  תועיסנ

 לשב ,הקיטסיגול תורבחל הלבוה תויולע ךוסחלו לעייל המרופטלפה לש התלוכי תא ושיחמה יוסינה תואצות

 םתברק ךמס לע ,רתיה ןיב ,תולבוה ינלבקל הלבוהה תונמזה תא המיאתמ טנקארט תמרופטלפש הדבועה

 .הלבוהה תולעב ךוסחל ךכו רתוי תולוז ריחמ תועצה שיגהל םהל רשפאמש המ ,ןעטמה םוקימל תיפרגואיגה

 םיסורפה םידבוע 40-כ הקיסעמ ,הרבחה ל״כנמכ ןהכמה ןמדירפ ןנח רמ ידי לע 2016 תנשב המקוהש הרבחה

 DSV ,םהיניב םלועבו ץראב תוליבומ תורבח םע םיטולייפו םימותח םימכסה טנקארטל .םלועב םידרשמ ינפ לע

LA POST, DPD ChrnoPost All Cargo דועו לארשי ראודו.  

 

 

 

 

 

 


