
                                                                                      

 

בפרויקט עולמי מבססת את מעמדה בשרשת האספקה טראקנט 

 Shellחדשני עם  ענק הדלק העולמי 

 

התקדמות לחתימת מזכר על מודיעה חברת טראקנט 

 OMEGAלהקמת מיזם משותף עם נוסף  הבנות 

ADVANCED TECHNOLOGIES SA (PTY) LTD  שלה

 South Africa  Shell  (PTY)הסכם פיילוט בתשלום עם 

Downstream 

 

 המשך ון של טראקנט לדרום אפריקה וברלהכניס את הפתהמטרה 

 Shell  חברתאירופה ומדינות נוספות בעולם יחד עם להתרחב ל

 ולהפוך כל משאית לנכס דיגיטלי עבור טראקנטהעולמית 

 

לאומגה ישראל.  40%-וכ 60%-כבה לטראקנט וקם חברה משותפת ת

והפטנט הרשום  יעבור לידי Africa  Shellהזכויות לגבי הפיילוט  עם כל 



 החברה המשותפת 

 

העולמית והפתרון הייחודי של  Shell  -"החיבור ל לדברי מר חנן פרידמן מייסד ומנכל החברה:

בר עבורינו דואומגה משתלבים לפתרון הגלובלי הכולל של טראקנט לשרשרת האספקה. מ

הופך אותו להכנסה מידע העצום של טראקנט והבחיבור טבעי לחלוטין אשר משתמש במאגר 

 .לאחת מרשתות הדלק הגדולות בעולם לחברה תוך שאנחנו מתחברים נוספת 

של ערים חכמות ן ההוליסטי לפתרו פתרונות הללו מקדם אותנו משמעותיתשילוב של כלל ה

ילוב בין הטכנולוגיות שאין לי ספק כי ה .כבישי אגרה ואגרות גודש  יוניםחנ ןבתוכ ות הכולל

 יתרמו להגדלת ההכנסות של הפלטפורמה של טרקאנט .

 

על חברת טראקנט שמחה לעדכן כי חתמה  ,טראנ( טראקנט , ישראל, )ת״א:2021 לדצמבר  29 לישרא

 OMEGA ADVANCED TECHNOLOGIESהתקדמות לחתימת מזכר הבנות נוסף להקמת מיזם משותף עם 

SA (PTY) LTD  שלה הסכם פיילוט בתשלום עם(PTY) Ltd.  South Africa  Shell Downstream 

 :עיקרי ההסכם

בתחום מערכות וחתימה על הסכם מפורט, הצדדים ייסדו מיזם משותף  בכפוף לביצוע בדיקות נאותות .1

או בכל שם אחר שיוסכם   Omega TASלתחנות תדלוק לציי רכב בשם RFIDזיהוי ותשלום בטכנולוגיות 

 עליו.



שתי החברות לא לאומגה ישראל.  40%-כו לטראקנט 60%-כיהיו  הזכויות בחברה המשותפתחלוקת  .2

תוכל להעמיד לשימוש  טראקנטחברת באמצעות המיזם המשותף.  רק אלא לפעילות בתחום הנ יקיימו

 להם עיסוק בתחום הפעילות.יש לצדדים שלישיים אם  את הפלטפורמה שלה

מהון המניות של  100% -כיעביר למיזם המשותף את אחזקותיו ב , בעלי חברת אומגה ישראל,מר לכמן .3

 Ltd.  South Africa  Shell (PTY)פ לבין”אומגה דראאומגה דרא"פ, כאשר ההסכם לשיתוף פעולה בין 

Downstream "( חברתShell ימשיך לעמוד בתוקפו, בכפוף לקבלת הסכמת חברת )"Shell  לא יאוחר

 ממועד חתימת ההסכם המפורט. 

 בנוסף, הפרוייקטהמשותף את הידע שצברה לטובת פיתוח עסקי של  הפרוייקטהחברה תעמיד לרשות  .4

 בעולם הלוגיסטיקה. קשרים עסקייםל

בהשלמת בדיקת נאותות משפטית, חשבונאית, מסחרית ותפעולית,  מותניתחתימה על ההסכם המפורט,  .5

את בדיקת הנאותות ההדדית  ידאגו להשליםהצדדים , פ”הצדדים, לרבות ביחס לאומגה דראשני על ידי 

 בנות.היום ממועד חתימת מזכר ה 45 -כ תוךב

קיימו הצדדים משא ומתן לקראת חתימה על הסכם מפורט, המבוסס על עם עריכת בדיקת הנאותות י .6

הצהרות, מצגים,  אשר יכללוהסכמות הצדדים במזכר ההבנות ועל הסכמות הצדדים בעניינים נוספים, 

 .משותפים מסוג זהפרוייקטים שיפויים, התחייבויות ותנאים נוספים, כמקובל ב

 :הבאים וכן בתנאים נוספים כפי שיוגדרו בהסכם תותנה בקיום התנאים חתימה על ההסכם המפורט .7

a.  השגת אישורים נדרשים למיזם המשותף ובכלל זה אישור דירקטוריון טראקנט, אישורים רגולטורים

 ידרשו לכך.אחרים ואישורי צד ג', אם 

b.  העברה והמחאה למיזם המשותף של כל הזכויות בבקשה לפטנט שהוגשה בדרום אפריקה, בקשר

 .לתחום הפעילות



c.  המשותף, תוך הבטחת המשך תוקף ההתקשרות  לפרויקטפ ”מהון מניות אומגה דרא 100%העברת

 .בהסכם הקיים ביניהן Shellפ עם חברת ”של אומגה דרא

d.  ואומגה ישראל יעבירו למיזם המשותף את כל זכויותיהם מכל סוג שהוא, בנכסי קניין רוחני מר לכמן

 .בתחום הפעילות

המיזם המשותף יקבל מאומגה ישראל שירותי ניהול באמצעות מר לכמן, שישמש כמנכ"ל המיזם  .8

 הסופיחודשים ממועד סגירת ההסכם  36 -המשותף וכדירקטור בו, וזאת למשך תקופה שלא תפחת מ

 מע"מ. כולל  ש"ח  40,000 -ככנגד תשלום דמי ניהול חודשיים בסכום של 

תף, לרבות פיתוח עסקי במדינות נוספות, מימון ראשוני בסכום של החברה תעמיד לצרכי המיזם המשו .9

צורך. המימון יועמד בדרך של הלוואות ה לפישלוש שנים, כ למשך תקופה של מיליון דולר ארה"ב,  2 -כעד  

בעלים, בתנאי פירעון ובריבית בשיעור המינימלי הנדרש על פי רשויות המס בישראל, ויזכה לעדיפות 

 המיזם המשותף.  בהחזר מהכנסות

, לפי המוקדם מבין 15.3.2022 לתאריךאו עד  הסופימזכר ההבנות יעמוד בתוקפו עד לחתימת ההסכם ה .10

ולא הוארכה תקופת הביניים, במידה  15.3.2022שני מועדים אלה. לא נחתם ההסכם המפורט עד ליום 

הצד השני בקשר דרישה כלפי צד טענה או  יה לכל ולא תה יסתייםמזכר ההבנות  בהסכמה בין הצדדים, 

 הבנות או סיומו.המזכר ל

התקשרות עם צד שלישי כלשהו,  אוכל משא ומתן  שתי החברותבתקופת הביניים לא יזמו ו/או ינהלו  .11

בקשר להקמת המיזם המשותף, אשר עשוי להכשיל את אפשרות הצדדים להתקשר במיזם המשותף 

 כמפורט במזכר ההבנות.

" ובדבר "שמירת סודיות", אשר יחייבו את No Shopת בדבר "בלעדיות במו"מ למעט הוראות מזכר ההבנו .12

הצדדים לכל דבר ועניין, כל האמור במזכר ההבנות, הינו לצורכי משא ומתן בין הצדדים בלבד, ואין בו משום 

 התחייבות של מי מהצדדים להתקשר בהסכם המפורט או בכל הסכם אחר בקשר עם המיזם המשותף.

 



 

 

 

 

 

 חברת אומגה טכנולוגיות מתקדמות בע"מ: אודות

 יםפתרונות טכנולוגיים אשר מייעל הוא ועיקר פועלה 1988 בשנת , הוקמה בישראלטכנולוגיות אומגהחברת 

מאובטחים ומוצפנים אל תוך מערכות  RFIDכגון מנגנוני , תהליכים עסקיים תוך שילוב של טכנולוגיות חדשות

 אקולוגיות שונות.

, כוללת בתוכה פתרונות תשלום וכן פתרונות לניהול ציים, בעיקר טכנולוגיות של אומגה חבילת המוצרים

 לתעשיות הנפט, התחבורה והבנקאות.

נקבע כי הצדדים יפעלו לקידום שיתוף הפעולה בין החברות, בהתאם לשיקול דעתם,  במסמך העקרונות

. ככל שלא הגיעו הצדדים מסמך העקרונותימים ממועד חתימת  120ולחתימה על הסכם מפורט ומחייב בתוך 

להסכמה ולא התקשרו בהסכם מפורט בתוך התקופה האמורה והתקופה האמורה לא הוארכה על ידיהם, אין 

 ולא יהיה למסמך העקרונות כל תוקף מחייב.

המידע המובא לעיל בדבר שיתוף הפעולה עם אומגה הוא למיטב ידיעת החברה, על בסיס הנתונים המצויים 

דיה ומבלי שנתונים אלה נבדקו על ידי החברה באופן עצמאי. כמו כן, החברה אינה יכולה להעריך בשלב זה בי

את סיכויי התקשרות הצדדים בהסכם מחייב, אם בכלל, ואת היקף השימוש הצפוי של אומגה בפלטפורמת 

 טראקנט. 

 

 אודות החברה



Trucknet Enterprise מספקת פלטפורמה דיגיטלית   ALL IN ONEחברות להמאפשרת  ,ענן מבוססת, ירוקה

משלוחים בכל  אופטימיזציה שללוגיסטיקה להפחית את עלויות ההובלה ולחסוך במשאבים על ידי תחבורה ו

 הפלטפורמה. ((ML מידת מכונהול (BI), בינה עסקית (AI) באמצעות בינה מלאכותיתוזאת התחבורה  אופני

חכמה על בסיס מיקום בין  תאוטומטי התאמה ויכולותציי רכב של  CO2ת ופליטלחישוב כוללת כלי מקוון 

 .B2B-ה לשוקמשאיות למטענים, הכוללת פתרון תשלום קל ומהיר 

 באופןנסיעות הריקות המאפשרת לחברות הובלה ולוגיסטיקה למזער את  Trucknetהפלטפורמה של 

תחבורה ה בתחוםת אחרות של רכבים זמינים עם חברו יאוטומט תיעדוף, על ידי ממשק משמעותי

 ת ריקות לבין מטענים. ובסיס מיקום בין משאי עללוגיסטיקה, על ידי ביצוע התאמה חכמה הו

של תובלה יבשתית עבור חברות המנהלות ציי  ואופטימיזציה מלאה אוטומציה מאפשר Trucknetשל  הפתרון

, ובכך משפרת את בעלויות משמעותית והוזלה התייעלות  לכדישל שירותי לוגיסטיקה  וצרכנים רכב מסחריים

את כמות  מפחיתההיעילות והרווחיות של החברות, מוזילה את מחיר השירות, מגדילה את הרווחיות, 

 ומסייעת ,מפחיתה את פליטת המזהמים והפגיעה באיכות הסביבהכתוצאה מכך והמשאיות הריקות בכבישים 

 כי מלמדים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני .משאיות מעורבות בהן הדרכים תאונות מספר בהפחתת

וכי שיעור ההרוגים הולכי רגל במרחב העירוני מפגיעת  כבשדים רכב כלי מעורבים הדרכים מתאונות 30%-ב

 .23%רכב כבד, משאיות ואוטובוסים, עומד על 

. פלטפורמת החכמה השיתופית התחבורה בתחוםמקצועי ייחודי  מערך לייסד, שמה לה למטרה החברה

המובילות,  טלמאטיקה ומערכות TMS –מתממשקת עם כלל מערכות סידור העבודה  Trucknetהתוכנה של 

ובכך מאפשרת לחברות ההובלה שיפור ואופטימיזציה בניהול ציי הרכב ושיתוף משאבים, תוך שימוש הדדי 

 וללקוח לנהגים ותאמיםהמ לניהול ממשקים פיתחה טראקנטבמסמכים דיגיטליים )ללא צורך בהדפסתם(, 

 מלאה, ניטור ושקיפות וכן, מתן פתרונות לביצוע תשלומים באמצעות המערכת. חיבוריות המאפשרים הסופי

 לשנת ונכוןטריליון דולרים,  19.36-בשוק התחבורה והלוגיסטיקה הבינלאומי ששווי מוערך בכ פועלת טראקנט

, 27%המשאיות הריקות בעולם: אירופה  נתוני. לקוחות 4,000-וכ מחוברות משאיות מיליון כחצי לחברה 2020

 . 46% ואסיה 36%ארצות הברית 

,  במהלכו בוצעה התחברות 2020במהלך חודש אוקטובר  רנו קבוצת עם משותף פיילוט ביצעה החברה

של רנו, המבצעת מרכזים לכל הזמנת עבודה ודרכה איתרה את הקבלנים כל בסיס המיקום  bidלמערכת 

ביעילות  17%כי שימוש בפלטפורמה מביא לכדי שיפור של  הוכיחשלהם ביחס לבקשות של רנו. הפיילוט 

נסיעות  371 מתוך  נסיעות 268ב בשבועיים יורו 115,000 של חיסכוןלכדי  עדהלוגיסטיקה  שירותיוברווחיות  

 (.68% של הצלחה)

 בשל, לוגיסטיקה לחברות הובלה עלויות ולחסוך לייעל הפלטפורמה של יכולתה את המחישו הניסוי תוצאות

 קרבתם סמך על, היתר בין, הובלות לקבלני ההובלה הזמנות את מתאימה טראקנט שפלטפורמת העובדה

 .ההובלה בעלות לחסוך וכך יותר זולות מחיר הצעות להגיש להם שמאפשר מה, המטען למיקום הגיאוגרפית



 הפרוסים עובדים 40-כ מעסיקה, החברה כמנכ״ל המכהן פרידמן חנן מר ידי על 2016 בשנת שהוקמה החברה

  DSV,ןעם חברות מובילות בארץ ובעולם ביניה ופיילוטיםהסכמים חתומים  לטראקנט. בעולם משרדים פני על

LA POSTE ,,DPD ,Chronopost Allcargo ועודישראל  דואר . 

 

 


