
  
 

 

 יגאל זיתוןמודיעה על מינויו של  סונוביה

 החברה מנכ״לל

 

מעבר החברה לשלב עם  שמעותימ נדבךהינו  זיתוןשל  מינויו

המכירות והפיכתה של סונוביה לחברה גלובלית מובילה בתעשיית 

 הטקסטיל

 

יגאל זיתון מביא עימו ניסיון ״ ,מנכ״ל ומייסד החברה הרשקוביץשוקי לדברי 

אשר יובילו לקידום  בחברות גלובליות יוצא דופן ומכלול של התמחויות

מובילה בשוק  והפיכתה לחברה גלובלית אל עבר חזונה סונוביה משמעותי של 

זיתון מצטרף  הטקסטיל לביצוע טיפולי ערך מוסף בצורה ידידודית לסביבה.

והתחלת מכירות של מכונות וכימיה  מסחור הטכנולוגיהבשלב  לסונוביה

אני סמוך ובטוח כי יכולתיו וניסיונו העשיר יעזרו  .לחברות מובילות בעולם

  ״להפוך לחברה גלובלית מובילה.לסונוביה 

שילוב של צוות מקצועי, שוק צמא  מצאתי בסונוביה״ ,יגאל זיתון לדברי

לחדשנות, טכנולוגיה מבטיחה והתלהבות רבתית שאפשר לחוש בקירות 

שוק הטקסטיל הוא שוק רחב ומבוסס מצד אחד אבל בחיפוש אחר  החברה.

 פתרונות טכנולוגיים ירוקים  אשר יעניקו יתרון תחרותי משמעותי ליצרנים.

ון הזה לשוק הטקסטיל. אני מציעה טכנולוגיה שתביא את היתר סונוביה

מתרגש מאוד להצטרף לחברה כמנכ״ל. אביא את הניסיון העסקי הרב 



  
 

 

שצברתי בתחום הדפוס הדיגיטלי ובפיתוח והשקת מוצרים מנצחים, כדי 

    ״לממש את ההבטחה המסחרית הטמונה בסונוביה.

 

המתמחה בפיתוח  ,סונוביהחברת  (סונו)ת״א: - 0202 אפרילל 8, גן-רמתישראל, 

היום כי  הודיעה ,ציפויים ייחודיים לטקסטיל בשימוש בטכנולוגיה אולטרסונית ירוקה

אסיפת  .החברה מנכ״ללתפקיד  יגאל זיתוןמר של  הצביע על מינויו דירקטוריון החברה

צפויה לאשר סופית את מינויו ואת  בחודש מאי אשר תתכנס בעלי המניות של החברה 

  .תנאי העסקתו

בתפקידי מפתח בחברות גלובאליות מובילות מענפי ההדפסה כיהן  יגאל זיתוןמר 

, כיהן 7102-7170בתפקידו האחרון, בין השנים מימד. -הדיגיטלית והדפסת תלת

 7101-7102, ולפני כן בשנים Xjet 3Dכסמנכ"ל מו"פ ומנהל טכנולוגיות ראשי בחברת 

כיהן  7112-7101. בשנים Stratasysת כיהן כמגוון תפקידי מו"פ ושיווק מוצרים בחבר

, תפקיד שבמסגרתו גם ניהל את תהליך HP Scitexכמנהל השירותים הגלובליים של 

זיתון  .7112בשנת  HP, אשר נרכשו ע"י Clorspan-ו  Scitex, Nur של הפעילותמיזוג 

אשר בכל אחד מתפקידיו הקודמים הוביל  ,הינו איש מקצוע ומנהל מוערך בתעשייה

 גים מהותיים עבור החברות בהן כיהן.שילה

 GSMPבוגר תכנית ההכשרה הוא מהטכניון ו בהנדסת מכונות שניו ראשון תוארזיתון ל

 IE Business School & Chicago Booth School ofהמשותפת שללמנהלים בכירים 

Business נבחר לתפקיד לאחר תהליך איתור ומיון קפדני של החברה אשר ארך . זיתון

 חצי שנה. כ

 

  



  
 

 

 אודות סונוביה

מתמחה בפיתוח טיפולים אולטרסוניים להקניית תכונות שונות לטקסטיל בצורה ברת קיימא, סונוביה 
שואפת לבצע מהפכה בעולם הטקסטיל שעד כה הושגו על ידי שימוש בכימקלים מזהמים. החברה 

  ולהפוך אותו לירוק יותר ובטוח יותר לשימוש.

של חלקיקים בעלי  תפיזיקליהטמעה לעושה שימוש בגלי אולטרסאונד חברה הטכנולוגיה שפיתחה ה
כימיים, תוך חסכון בכמות  ים כדוגמת דבקיםמללא שימוש בחומרים מזה ,תכונות שונות לטקסטיל

הכימיקלים הנדרשים לצורך קבלת התכונה לעומת הנדרש כיום בשוק, וזאת תוך השגת יעילות 
 .(cost-competitivenessעמידות לכביסות, והיתכנות כלכלית )(, high-performanceעילאית )

האטרקטיביות של  וכיחה אתשהמוצרים לחברה חטיבת מחקר ופיתוח מתקדמת וחטיבת מכירות 
ברחבי העולם, סונוביה מתעדת להרחיב את מרכולתה צרכני הקצה  בקרבהטכנולוגיה ושל המותג 

 ת המכירות והגדלתן.ניצול פלטפורמ מוצרים נוספים לצורך ומפתחת

 
של החברה הינה ציפוי אנטי בקטריאלי ואנטי ויראלי עמיד וידידותי לסביבה על גבי  ןהראשו היישום

  (.COVID19יעילות נגד  99%טקסטיל )

החברה מתמקדת בשלושה סקטורים עיקריים: עולם הרכב, עולם האופנה והשוק המוסדי )בתי חולים 
 כים( מהגדולות בעולם אשר ממשיOEMעם יצרנית רכב אירופאית ) יחודייםובתי מולון ( ולה פיילוטים 

מטרת  עם תאגיד אופנה עילית אירופאי מהגדולים בעולם.וכן להתקיים במעבדות החברה, 
הינה לבדוק את יכולתה של החברה לטפל בעזרת  , אשר מבוצעים במעבדות החברה,פיילוטיםה

אשר מסופקים על ידי החברות עצמן ולהקנות להן תכונות הטכנולוגיה הייחודית שלה בבדים שונים 
אנטי בקטריאליות ואנטי ויראליות תוך כדי הפחתה משמעותית של שימוש בכימיקלים מזהמים בעת 

  תהליך הייצור והשימוש בבד. 

צפויה להוביל לביצוע פיילוטים ברמה תעשייתית  ,השגת תוצאות משביעות רצון ברמת מעבדה
הפיילוט התעשייתית של החברה, וכן לאפשר את הטמעת הטכנולוגיה של החברה באמצעות מכונת 

בשרשרת הייצור של החברות, תחת התקשרות חוזית ארוכת טווח במודל של מכירת מכונה 
 ומתכלים.

היישום השני שהחברה פיתחה הינו טיפול ירוק להקניית תכונות חסינות מים עילאיות לבדים. שוק 
מיליון דולר בשנה במונחי מחיר מכירה של תרכובות כימיות  211 –ק המוערך ב חסינות המים הינו שו

להקניית התכונה, ואשר כיום עושה שימוש בחומרים מזהמים שהרגולציה שואפת להגביל את 
השימוש בהם. הפתרון שפיתחה סונוביה, מאפשר פיתוח בדים חסיני מים נטולי רכיבים מזהמים, 

התקשרה בהסכם דיווחה כי  לאחרונההחברה אף פועלת בתחום זה וכאלה שקיימים בבדים כיום. 
 .לחסינות מים עם חברה אירופאית מובילה בתחום יישומיםפיתוח 

מיליארד  01-, המוערך כיום בכבטקסטיל לטיפול האפליקטיבים הטיפולים שוק, החברה להערכת
עתידה  סונוביה טכנולוגיות ירוקות.לאמץ  -מכוח רגולציה ומכוח דרישות השוק  - דולר בשנה, יחויב

להמשיך ולפתח אפליקציות נוספות כגון חסינות אש וצבע, והשאיפה היא לתפוס נתח שוק מהותי 
תחת מודל עסקי של מכירת מכונות ותרכובות כימיה   משוק הטיפולים האפליקטיביים לטקסטיל

 ליצרני הטקסטיל.



  
 

 

בתחום הביומד, למטרת מסחור שני פטנטים  ע"י שוקי הרשקוביץ, יזם 7102-הוקמה בסונוביה 
 11 מעסיקה כיום החברה .בקטריאליים על טקסטיל-מאוניברסיטת בר אילן, בתחום הציפויים האנטי

 . מחקר ופיתוח, שיווק ומכירהבדגש על להמשיך ולצמוח וצפויה  עובדים

 /https://sonoviatech.comהחברה:  לאתר
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