
 

 

 דיויד זליגמןמר סונוביה מודיעה על מינוי של 
  לסמנכ״ל הכספים של החברה

 

 4שנים כסמנכ"ל כספים מתוכן  25-של כ נסיון עשירליגמן זל

 NASDAQ -בישראל וב חברות ציבוריות 

 

אני שמח להודיע על מינוי סמנכ״ל כספים לחברה, ״ ,החברה מנכ״ל זיתון יגאל לדברי

, אדם עתיר כישורים ובעל ניסיון רב כסמנכ״ל כספים של חברות דיויד זליגמןמר 

רבות לסונוביה וכי זה יקדם את יתרום אני סמוך ובטוח כי מינויו של זליגמן , ותציבורי

 .מישור הכספים בכלל ומנסיונו בתחום בפרטמניסיונו הרב בויתרום ועסקיה  החברה

חברת לנאופטיקס,  –חברות ציבוריות  4זליגמן כיהן בין היתר כסמנכ״ל הכספים של 

המייצרת מדפסות , נור מקרופרינטרסחברת חברת רדויז'ן וחברת סינרון מדיקל וכן ב

 .דומה לסונוביהחברה עם פרופיל פעילות שהיא  .HP-נמכרה לולתחום הטקסטיל 

יהווה נכס ענק  ,חברות הזנקו ציבוריותבניהול חברות הידע העצום שרכש עם השנים 

החברה לאחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות  הפיכתלאשר יעמוד לרשות סונוביה בדרך 

  .״בעולם בתחום הטקסטיל

 

לסמנכ״ל  דיויד זליגמןמר מודיעה על מינויו  סונוביה )ת"א:סונו( – 2021 לאוקטובר 13תל אביב, 

ישראליות פרטיות וציבוריות,  רבות, לזליגמן נסיון רב כסמנכ״ל כספים בחברות הכספים של החברה.

 .וניהול פיננסי ועיסקימיזוגים הנפקות, גיוסי הון ואמריקאיות וכן בחברות נסדא״קיות, הכולל 

אשר חברה פרטית , הלת' בע"מ בתפקידו האחרון, כיהן זליגמן כסמנכ״ל הכספים של חברת ווקאליס

, במהלכו היה שותף טכנולוגיה מבוססת בינה מלאכותית לזיהוי בעיות בריאותיות דרך הקולפיתחה 

תהליכי גיוס כספים מקרנות וחילוף שדרת ההנהלה, מיזוג חברות שכלל לשינוי עסקי בחברה 

 השקעה.



 

 

ים. זליגמן הצטרף לחברה בשלביה שנ 4-כ .YouAppi incלפני כן, כיהן כסמנכ״ל הכספים של חברת 

מאוניברסיטת  (MBAתואר שני במנהל עסקים ) למר דויד דליגמן .לצמיחתה שותףם והיה המוקדמי

 תל אביב.

  

 
 אודות סונוביה:

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

  לירוק יותר ובטוח יותר לשימוש.

של חלקיקים בעלי תכונות  תפיזיקלימעה הטעושה שימוש בגלי אולטרסאונד להטכנולוגיה שפיתחה החברה 
כימיים, תוך חסכון בכמות הכימיקלים  ים כדוגמת דבקיםמללא שימוש בחומרים מזה ,שונות לטקסטיל

-highהנדרשים לצורך קבלת התכונה לעומת הנדרש כיום בשוק, וזאת תוך השגת יעילות עילאית )
performance( עמידות לכביסות, והיתכנות כלכלית ,)cost-competitiveness). 

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

 ניצול פלטפורמת המכירות והגדלתן. 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 
 כיםהגדולות בעולם אשר ממשי( מOEMעם יצרנית רכב אירופאית ) יחודייםובתי מלון( 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

להן תכונות  הטכנולוגיה הייחודית שלה בבדים שונים אשר מסופקים על ידי החברות עצמן ולהקנות
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
את הטמעת הטכנולוגיה של החברה באמצעות מכונת הפיילוט התעשייתית של החברה, וכן לאפשר 

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 
חי מחיר מכירה של תרכובות כימיות מיליון דולר בשנה במונ 800 –חסינות המים הינו שוק המוערך ב 

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 ה כי דיווח לאחרונהכאלה שקיימים בבדים כיום. החברה אף פועלת בתחום זה ו
 .לחסינות מים עם חברה אירופאית מובילה בתחום יישומיםפיתוח 

מיליארד  15-, המוערך כיום בכבטקסטיל לטיפול האפליקטיבים הטיפולים שוק, החברה להערכת
עתידה  סונוביה לאמץ טכנולוגיות ירוקות. -מכוח רגולציה ומכוח דרישות השוק  - דולר בשנה, יחויב



 

 

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

 ליצרני הטקסטיל.

ע"י שוקי הרשקוביץ, יזם בתחום הביומד, למטרת מסחור שני פטנטים  2013-הוקמה בסונוביה 
 50 מעסיקה כיום החברה .בקטריאליים על טקסטיל-וניברסיטת בר אילן, בתחום הציפויים האנטימא

 . מחקר ופיתוח, שיווק ומכירהבדגש על להמשיך ולצמוח וצפויה  עובדים

 /https://sonoviatech.comהחברה:  לאתר
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