
 
 

 
 

 אבי כהן מודיעה על מינויו של  צ׳קראטק

 ליו״ר דירקטוריון החברה 

  צ׳קראטק בתוכניתה של  שמעותיהינו נדבך מ כהן של  מינויו

חברה גלובלית מובילה בתחום טעינה מהירה חזונה להיות  שומילמ

       של רכב חשמלי 

 

״אבי כהן מביא איתו ניסיון עשיר ומוכח בניהול  לדברי בועז וייזר מנכ״ל צ׳קראטק,

וחברת אורביט בהן כיהן כמנכ"ל.  RR Media (NASDAQ: RRM) ,חברות גלובאליות

כהן, בכובעו כמנכ"ל, הוביל אסטרטגיה של צמיחה, מיזוגים ורכישות והפיכתן לחברות 

גלובליות מובילות שוק בכל קנה מידה, תוך הצפת ערך אדיר למשקיעים. לכהן, ניסיון 

ות. רב גם בדירקטוריונים של חברות נוספות כולל היותו יו״ר בחברות טכנולוגיות נוספ

על כן, אני שמח על הצטרפותו אלינו, מוקיר שזיהה בצ׳קראטק את היכולות 

והפוטנציאל להצלחה משמעותית ומברך על שבחר להצטרף להובלת החברה כיו״ר 

 דירקטוריון ולתרום בצורה משמעותית בהתווית האסטרטגיה של החברה.״

בהפיכתה יסוני הרב זור ולתרום מנלע על מנתצ׳קראטק אני מצטרף ל״ ,אבי כהן לדברי

לחברה גדולה בינלאומית ומובילה בתחומה. אני בטוח כי על בסיס האסטרטגיה 

שנבנתה בחברה, הטכנולוגיה שפותחה, הנהלת החברה והעובדים נצליח להפוך את 

חדשנות רבה, טכנולוגיה פורצת דרך  מצאתי בצ'קראטק צ'קראטק לסיפור הצלחה.

ת את החברה במקום אשר יאפשר לה להפוך ומובילות עסקית וניהולית אשר ממקמ

לחברה בינלאומית מצליחה. השוק בו מתרכזת החברה ענק ונמצא בתחילת הדרך. אין 



 
 

ספק שעתיד הרכבים הוא חשמלי והצמיחה ששוק זה צפוי לחוות בשנים הקרובות 

מהווה הזדמנות עסקית יוצאת דופן לצ'קראטק. אני משוכנע שהחברה תמשיך לספק 

  ״רצי דרך לשוק הטעינה המהירה לרכבים חשמליים.פתרונות פו

 

דירקטוריון בהמשך להחלטת הודיעה היום כי  צ׳קראטקחברת  (צקרט)ת״א: - 0209 מאיל 91ישראל, 

 החליטה למנות את מר אבי כהן לתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה. החברה

 6112-חברת שרותי מדיה שנוצרה ב – 1MXכמנכ"ל חברת אבי כהן שימש בתפקידו האחרון 

בלוקסמבורג ומיזוגה  SES( בה שימש כמנכ"ל לחברת NASDAQ: RRM) RR Mediaממכירת חברת 

 4, היה אחראי על  RR Mediaבמינכן גרמניה. לפני מכירת   SES Platform Servicesעם חברת 

שנים  4 –לפני כן כיהן כ רכישות בארה"ב, לונדון, רומניה וישראל והאינטגרציה שלהן לחברה. 

. ECIכמנכ"ל חברת אורביט טכנולוגיות הנסחרת בתל אביב ולפני כן שימש כשנתיים כמשנה למנכ"ל 

 KLA. בתפקידו האחרון בחברת KLAהשנים לפני כן, שימש במספר תפקידים בכירים בחברת  16-ב

שימש כחבר הנהלה במרכז החברה בעמק הסיליקון, סמנכ"ל בכיר וראש קבוצת חטיבות 

 המטרולוגיה של החברה. 

 

 : צ׳קראטק אודות

הטענה  ותאפשרהמ קינטית ת אנרגיה(, מפתחת ומשווקת מערכות אגירChakratec) צ׳קראטק

המקומית. המוצר הרשת תשתית החשמל של  ספקמהירה של רכב חשמלי, ללא תלות בה-אולטרה

בגלגלי  קינטית לאגירת אנרגיה ומוגנת בפטנטים, שפיתחה החברה מבוסס על טכנולוגיה ייחודית

 .אתר שבו תשתית החשמל חלשה ומוגבלת בהספקתנופה, והוא ניתן לשילוב בכל 

חסם  –, פותרת את החסם המרכזי לתפוצת הרכבים החשמליים צ׳קראטקשפיתחה  הטכנולוגיה

דקות  11-)פחות מ טעינה מהירהנקודות  בכך שהיא מאפשרת תפוצה רחבה של - "חרדת הטווח"

אמין  "ירוק", פתרוןכ לשוק, מביאה בשורה חדשה צ׳קראטקמערכת אגירת האנרגיה של  לטעינה(.

 . מתחרים, מבוססי סוללותמפתרונות  משמעותית בעל עלות כוללת נמוכהשהינו ובטוח, 

פתרון אגירת אנרגיה יעיל כלכלי ו"ירוק", המתאים ליישום הטכנולוגיה של צ'קראטק מאפשרת 

הגבוהים של המערכת לאורך חיים ארוך שימור הביצועים הדורשני של טעינת רכבים חשמליים, תוך 

 611,111שנים( ועל אף תדירות גבוהה של מחזורי טעינה ופריקה בהספקים גבוהים ) 11-)למעלה מ

  לרכבים חשמליים תשתית טעינה מהירהמאפשרים הקמת  אלו מחזורים לאורך חיי המוצר(. יתרונות



 
 

 ודאות גבוהה לתחשיב עלות זו. זאת בניגוד לפתרון מבוסס סוללות כימיותתוך ו נמוכהעלות כוללת ב

פריקה -מחזורי טעינה 4111-שאינו "ירוק" והינו מוגבל ביישום דורשני שכזה לכ, יון(-)בדר"כ ליתיום

הסוללות  החלפת ית טעינה מהירה לרכבים חשמליים, מתחייבתבלבד. לפיכך, ביישום כתשת

)עם הגידול בתפוצת הרכבים החשמליים(, כך  ככל שגדל הביקוש לטעינותובתדירות הולכת וגדלה, 

 .צפויה לגדול גם העלות הכוללת הנדרשת להפעלת תשתית הטעינה לרכב החשמלי

 ומשרדיה ממוקמים בלוד. 6112-צ'קראטק הוקמה ב

 


