
2020 רבמבונ הרבח תגצמ

NOVEL ANTI-VIRAL &  
OTHER TEXTILE APPLICATIONS



הרהבה



הרבחה לע
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ןליא-רב ׳נואמ םיטנטפ ינש רוחסמ תרטמל2013 תנשב המקוה היבונוס
ליטסקט לע םיילאירטקב-יטנאה םייופיצה םוחתב תונשדח ןיגב ורשואש
ןליא-רב ׳נואמ רקחמ תווצ תלבוהב פ״ומ טקיורפ תמלשה רחאל השענ עדיה רוחסמ
.יאפוריאה דוחיאה ידי לע וריא ןוילימ8.3 לש ןומימב
:ל תשמשמ היבונוס לש היגולונכטה

ילאירטקב-יטנא יופיצ
לע דימע ילאריו-יטנאו

99%[ליטסקט יבג
Cov-19] דגנכ ליעי

הנורוקה ץורפ םע
רוצייב הרבחה הלחה
תוכסמ לש הריכמו

תוילאירטקב-יטנא םינפ
תוילאריו-יטנאו

םילקימיכב ןוכסח
םימהזמ

תויצקילפא חותיפ
תוניסח ןוגכ תופסונ

שאו םימ

2020 רבמטפסב30 םויל ןוכנ
תוסנכה הרבצ הרבחה

 לש ךסב וז תוליעפמ
*רלודןוילימ5- ל לעמ

תויחוורל הרבעו

םירקובמ אל םינותנ *



,ליטסקט ,הסדנה ,הימיכ ,לוהינה ימוחתמ םיליבומ םיחמומ דגאמ היבונוס לש ליבומה תווצה

יקסעהו יגולונכטה םוחתב םייתוהמ םיגשיהל הרבחה תא וליבוהש ,היגטרטסאו ,יקסע חותיפ

ונחנא ימ

ןוזרג ןורהא ר״ד
VP R&D

ץיבוקשרה יקוש
ל״כנמו דסיימ

רמאהדלוג תאיל
CTO

ןמטלא ינדיס ׳פורפ
)לבונ סרפ ןתח( ץעוי

שריה יעור
CBO

ילברג-בקעי הנד ח״ור
םיפסכ תיל״כנמס

ץיבוקשרה יש
לועפת ל״כנמס

יול ףסא
תוריכמ תביטח שאר
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חותיפל ליבקמב םישכרנ םימוהיזו תופגמ דגנכ המחלמב תימלוע הלבוה

ליטסקטה תיישעתל תומדקתמ תויצקילפא רוחסמו

תיתודידי הביטנרטלא תרשפאמו ךרד תצרופ הניה היבונוס לש היגולונכטה
ליטסקטל םייביטקילפא םילופיט עוציבל הביבסל

ןוזחה
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ליטסקטל םייביטקילפא םילופיט
םינקמה םיימיכ םילופיט םניה
,עבצ ןוגכ םלגה רמוחל תונוכת

שא תוניסחו םימ תוניסח

םילופיט םה המ
?ליטסקטל םייביטקילפא

ליטסקטה קושב רצומ לכב טעמכ
,הנשב רלוד ןוילירט1.9 ב ךרעומה

יבשומ דעו ,םיעצמו דוגיבמ
םיסוטמוםיבכר

םימשוימ ןכיה
?םייביטקילפא םילופיט
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הסימתב ליטסקט הגיפסמ הנוכמ
יביטקא ביכרמ תללוכה תימיכ

קבדו]אמגודל טנמגיפ[
[Chemical binder] תיינקהל

ליטסקטל תיביטקילפאה הנוכתה

?םויה דבוע הז דציכ



ילגב תשמתשמ היבונוס
תילקיזיפ הרדחהל דנואסרטלוא
 תונוש תונוכת ילעבםיקיקלח לש

םיקבדב שומיש אללליטסקטל
[Chemical Binders]

היבונוס המ
?הנוש השוע

םילופיט תועצבמה תורבח
יקוושל ליטסקטל םייביטקילפא
 ,הדובעדוגיב ,הרובחת ,הנפואה

דועו ,ןולמ יתב,םילוח יתב

?דעיה קוש והמ

הנוכמה לש תילטיפק הריכמ
לש תרזוח הריכמו תידועייה
 ,הימיכה תובוכרת– םילכתמה
 לדומ וא”HP" לדומל המאתהב

Nespresso” ״

םישוע ךיא
?ףסכהזמ
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ליטסקטל םייביטקילפא םילופיט עוציבל תויגולונכט
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הגפסה

תימיכ-ונוס

לופיט

המזלפב

ביס

יטטניס

הגפסה

הליגר

רואית

היגולונכטה

ההובג תמייק אל תמייק תמייק אל  תוסיבכל תודימע

תויתיישעת

תינוניב תינוניב תמייק תינוניב
תודימע

תויתיב תוסיבכל

תמייק תמייק אל תמייק אל תמייק אל
 לכלתומישיי

ליטסקט גוס

ההובג הכומנ הכומנ ההובג תלעות תולע

ךומנ ךומנ הובג הובג ישיאו יתביבס םוהיז



םילוח יתבב םישכרנ םימוהיז :היעבה

,דבלב הפוריאבו ב״הראב
תודסומב םיזפשואמ ינוילימ ,הנש ידמ
,תוינלטק תוירטקבמ םימהדזמ םייאופר

םיתמ םכותמ ףלא200–כו

,דבלב הפוריאבו ב״הראב
תואירבה תוכרעמל יתנשה ילכלכה קזנה

םע דחיו ,רלוד דראילימ80-כב דמאנ

רלוד דראילימ160-כב ,הלכלכל קזנה

תולקב םהדזמש עצמ אוה ליטסקט
הנעמ םויה םייק אלו ,םיסוריוו תוירטקבמ

וז היעבל תירחסמו תיגולונכטםישיי

םילוחהיתב קושב
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ישיאו יתביבס םוהיז :היעבה

יתיישעת שומישב םימ םוהיזמ20%
םייביטקילפא םילופיטב םרוקמ

םהזמ ליטסקטו ,ליטסקטל

הנש ידמ םימ לש םינולג ןוילירט9-כ

 ינכרצ ברקב תרבוגה תועדומה
 הדח הילעל הליבומ םלועב ליטסקט

תפסונ הפיכאלו היצלוגרה ףקיהב

םלועב םיליבומה םיגתומה לש

,םייביטקילפאה םילופיטה קוש

רלוד דראילימ15-כב ךרעומה

חכמו ,תירוטלוגרבייוחמתויהל יופצ
תוקורי תויגולונכט ץמאל ,קושה תושירד
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הנורוקה רחאלו ,ךלהמב םייחה :היעבה

ידיימ ךרוצ םייק הנורוקה תובקעב
תוגרוהש םיחטשמל יופיצ תויגולונכטל

תוירטקבו םיסוריו ליעיו יביטקא ןפואב

הקבדהמ רוביצה לע ןגהל ידכב

ליבומ רוביצה לש יתעדותה ךרוצה

הרבח וזיא– השדח קוש תורחתל

רובע רתויב הבוטה הנגהה תא קפסת
םימוהיז םתואמ הלש תוחוקלה

הרוצב ועימטה אל הכ דעש םיקווש

םויה ,רוהיט תויגולונכט ףקיה תבחר

 יגטרטסאו יביטקא ןפואב םילעופ
תומדקתמ רוהיט תויגולונכט ץומיאל

תוירטקבוCovid-19] תוברל[ םיסוריו דגנכ ליעי99% ,ההובג תודימע :היבונוס
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היגולונכטה
היגרנא תולעבהיצטיווק תועוב יתוכאלמ ןפואב םירצוי דנואסרטלוא ילג
םימ םרז תועצמאב ליטסקטה לא םיקיקלחה תא תורוי ןתסירק תעב רשא הרידא

תידועיי הנוכמ

תידועיי הימיכ

~4 0 °C

הסירק דעהיצטיווק תועוב תוחתפתה

הינשל רטמ-1,500 כ לש תוריהמב םימ םרז
ליטסקט יבג לא םיקיקלחה תא הרוי
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~5 k°C



ןוטרס

13



HP לדומ– יקסע לדומה

לומ בוצימו קוויש
הצקה ינכרצ

תימעפ-דח הריכמ
הנוכמה לש

לש תימעפ-בר הריכמ
תוימיכה תובוכרתה

תוריכמו קוויש
םיגתומה לומ

קלחה תויהל יופצ
הרבחה תוסנכה לש יראה

םיגת רובע םולשת
”Sonovia inside“

הצק שומישגתומםייביטקילפא םילופיט יקפס

by
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ךרעה תרשרשב ונמוקימ

הריפתו הריזג .3יביטקילפא לופיט .2ימלוג דב .1

הצק שומיש
גתומ .4

קוויש

תעמטה
היגולונכטה

קוויש
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 םושב תיזוח הרושק הניא מ"עב היבונוס ,תגצמה דעומל .דבלב השחמההו אמגודה םשל םניה םיגצומה םיגתומה

.תגצמב םיעיפומה ןהמ ימ לש םימושרה רחסמה ינמיסב יהשלכ תוכז הל ןיאו ל"נה תורבחהמ וזיאל ךרד



םיגשיה
2018

ליטסקטה תונוכמ תרבח םע יגטרטסא פ״ומ םכסה לע המיתח
Bruckner Textile Machinery הליבומה

2018
ליטסקטה םוחתמ קנזה תורבחל םלועב ליבומהרוטרלסקאל הלבק

Fashion for Goodהרבחב רלוד ףלא230 עיקשה ףסונב רשא

2019
תינכתמ*וריא ןוילימ2.4 לש םיפתוש אללו ללדמ אל קנעמ תלבק
יאפוריאה דוחיאה לשSME-ה

2020
הנפואהו בכרה תורבח םעםיטולייפ עוציב Cov-19,דגנכ תוליעי תחכוה
תויחוורל רבעמו**רלוד ןוילימ5- מ הלעמל לש תוריכמ ,םלועב תוליבומה

16
2020 רבמטפסב30 םויל ןוכנ ,םירקובמ אל םינותנ**
וריא ןוילימ1.06– כ לש ךס ףיקשתה דעומל הרבחל ורבעוה םכותמ *
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רוחסמל יפצו ,חותיפ תינכת ,סוטטס

2020: 2- ןויצח

2021: 1- ןויצח

2021: 2- ןויצח

2022: 1- ןויצח

2022: 2- ןויצח

Go to רושיא יוסינ Beta פ"ומ Marketןמז תפוקת ירוטלוגר ינילק testing יתדבעמ

| תוילאירטקב-יטנא שא תוניסח | העיבצםימ תוניסח |



18

דעיה יקווש ילדג םוכיס
היבונוס לש הריכמ ריחמ יחנומב ,תוסנכה לאיצנטופ

תוימיכה תובוכרתה לש קוש יריחמב םניה םיגצומה םירפסמה

 תובוכרת קוש
הימיכה

- תינגותפ-יטנאה
$ ןויליב1.6

ידסומ קושינכט ליטסקטיטרפ קוש

הימיכה תובוכרת קוש
םייביטקילפאה םילופיטל

יוכינב[ ליטסקטל
- ]תוינגותפ-יטנא

$ ןויליב14.6

$ ןויליב16.2- קושה לדוג כ״הס



םירצומ תביטח
תונמדזה היבונוס התהיז ,הנורוקה ףיגנ ץורפ רחאל םיישדוח ,2020 ץרמב
תילאריו/תילאירטקב-יטנאה היצקילפאל יטרפה קושה תונעיה תא קודבל
תוגתוממ םינפ תוכסמ רצייל הלחהו

תוריכמ ,2020 רבמטפסב30 םויל ןוכנ
 *רלוד ןוילימ5- ל לעמב ומכתסה היבונוס

הפוצו ,ההובג תימלוג תויחוור םע
יברעמה םלועב ןגמ תוכסמל שוקיבהש

ןיעל הארנה דיתעב ביציראשי

םירקמב ליבות םירצומה תביטח
Market validation- ל םייטנוולרה
,היבונוס לש םיידיתעה םירצומה לש
ינפל קושהמ שוקיבה תא ףקתתו

ףקיה בחר רוחסמל האיצי

תא החיכומ םירצומה תביטח
לשו היגולונכטה לש תויביטקרטאה

םלועב הצקה ינכרצ לצא היבונוס גתומה
דיתעב ופסוותי םיפסונ םירצומ .יברעמה

תוריכמה ףקיה תלדגה ךרוצל
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םירקובמ אל םינותנ *



תרושקתב היבונוס
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