
 

 

מקיפות שנעשו עבור יצרנית טקסטיל אמריקאית  לבדיקות בהמשך

 הרפואי בשוק בעולם מהגדולות

 

  טכנולוגי משמעותי נוסף  הישג על מודיעה סונוביה

 

עמידות הטכנולוגיה של החברה הוכיחה 
 כביסות תעשייתיות 50גם לאחר בדים 
-הפעילות האנטי רמתעל ושמירה  וביתיות

 בקטריאלית 

 

״פריצת הדרך של סונוביה בפיתוח  ,לדברי פרופ׳ עמוס אדלר

בקטריאלי עמיד בכביסות והצלחה עתידית בייצורו -טקסטיל אנטי

שימוש נרחב ויעיל של המוצר בקנה מידה תעשייתי תוכל לאפשר 

 ."בבי"ח ובכך לתרום להפחתת התפשטות הזיהומים

 

אח ורע  ול שאיןהישג  ״זהו, החברה מנכ״ל זיתון יגאל לדברי

 שימוש בטקסטיל קוטל לראשונה אשר יאפשרבתחום כיום, 

  בקטריות ווירוסים בבתי חולים ובתי מלון. 

שימוש זה צפוי לתת מענה למגפת הזיהומים הנרכשים בבתי 



 

 

 חולים, אחד מגורמי האשפוז והתמותה הגדולים ביותר. 

תעשייתיות גיה לכביסות ועמידות הטכנולההצלחה בבדיקת 

 מכונותהשל  מכירותלהתקדם לעבר שלב ה אפשר לנות

 ״.יתחנושפ המתכליםו

 

  של  99.9%תוצאות המעבדה המיקרוביולוגית מעידות על הרג של מעל

התוצאה הגבוהה ביותר האפשרית על פי תקן  –הבקטריות שנבדקו 

AATCC100 

  99.999%ועל הרג של מעל ( 5.7של הבקטריות-Log על פי תקן ) ISO20743 

 תוצאה שהיא על הגבול העליון על פי תקן זה –

בשבוע שעבר דיווחנו על פריצת הדרך המהותית רק ״, החברה מנכ״ל זיתון יגאל דבריל

התעשייתית האולטרסונית המוצלחת של המכונה  הפעלתה הראשוניתעבורינו, 

 .Brücknerבשיתוף עם שנים  4במהלך פיתחנו ר שאהראשונה בעולם, 

היום אנחנו גאים לספר על הישג נוסף ומרגש עבורינו, כזה המעלה את רמת הבטחון 

חומר הפעיל בבדים למסחור הטכנולוגיה שפיתחנו, המחדד את עמידות הבדרך 

כביסות במעלות גבוהות התואמות את דרישות השוק המוסדי  50המטופלים גם לאחר 

 תוצאה שאין לה אח ורע בתחום כיום. –והכביסה התעשייתית 

ר בקטריאלית תמשך גם לאח-לפי בדיקות ראשוניות שערכנו, צפוי כי הפעילות האנטי

מחזורי כביסה נוספים, אנו צפויים להמשיך במו''פ בתחום בשביל לאפשר טקסטיל 

 ייחודי עם ביצועים חסרי תחרות בעולם. 

מכירות ה להתקדם לעבר שלבתאפשר לנו שעבורינו נוספת ומהותיות זוהי נקודת ציון 

לשווקים מוסדיים השואפים להתאבזר  שפותחו על ידינומתכלים המכונות והשל 

 שוק בתי החולים ושוק בתי המלון.כדוגמת טקסטיל מוסדי עמיד לבקטריות ווירוסים ב



 

 

עסקיים עם החברות המובילות בעולם הפעולה השיתופי  חיזוקב סונוביה ממשיכה

שוק התחבורה , אופנת ספורט בתי חולים, ,טקסטיל מוסדי - שוניםהטקסטיל הביישומי 

 אופנה עילית, ועוד." ,תעופהוה

 העמידים אלו ובעיקר ח"בבי הנרכשים הזיהומים"פרופ׳ עמוס אדלר,  עוד הוסיף

 בישראל ביותר הגדולים והתמותה התחלואה מגורמי אחד הינם אנטיביוטיות לתרופות

 למניעת סביבתיים פתרונות מציאת של החשיבות עולה, לכן. כולו ובעולם

 עמיד בקטריאלי-אנטי טקסטיל בפיתוח סונוביה של הדרך פריצת. התפשטותם

 נרחב שימוש לאפשר תוכל תעשייתי מידה בקנה בייצורו עתידית והצלחה בכביסות

 ".הזיהומים התפשטות להפחתת לתרום ובכך ח"בבי המוצר של ויעיל

 

קבלו הת 2021בנובמבר  16ביום כי היום דיווחה  )ת"א:סונו(סונוביה  – 2021 לנובמבר 22תל אביב, 

והה בקטריאלית גב-מעבדה חיצונית, המעידות על שמירה על פעילות אנטיאצלה תוצאות בדיקה של 

תיות של ארבעה סוגי בדים שונים שטופלו על ידי כביסות בי 50-כביסות תעשייתיות ו 50לאחר 

החברה עבור יצרנית טקסטיל אמריקאית מובילה לשוק הרפואי, וזאת כחלק מביצוע פיילוט משותף 

 בין הצדדים.

 שלבי הפיילוט שהושלמו למועד הדיווח:להלן יובאו 

בשלב הראשון, נשלחו על ידי הלקוח למחלקת המו"פ של החברה בישראל ארבעה סוגי בדים 

מסחריים שנבחרו על ידי הלקוח. בשלב השני, הבדים טופלו במעבדות החברה בטכנולוגיית אשפרה 

שלישי, הבדים נשלחו אל סונית בשימוש בכימיקלים אשר פותחו על ידי החברה. בשלב ה-אולטרה

. 1הלקוח בארה''ב לביצוע כביסות לפי התקנים המקובלים לכביסות תעשייתיות וכביסות ביתיות

בשלב הרביעי, הבדים שעברו כביסות נשלחו על ידי הלקוח לחברה וזו שלחה אותם למעבדה 

 ות. בקטריאלי-מיקרוביולוגית בלתי תלויה ומובילה בארה''ב לצורך ביצוע בדיקות אנטי

 תוצאות הפיילוט והשוואה:

של הבקטריות שנבדקו, התוצאה  99.9%תוצאות המעבדה המיקרוביולוגית מעידות על הרג של מעל 

של  99.999%במעבדה זו, ועל הרג של מעל  AATCC100הגבוהה ביותר האפשרית על פי תקן 

 י תקן זה. , תוצאה שהיא בגבול העליון על פISO20743( על פי תקן Log-5.7הבקטריות )

 

 תקני הכביסה וסוג הבדיקות:

                                                             
 3A-AATCC61יוס ותקן מעלות צלס 49-עבור כביסה ביתית ב 2A-AATCC61מחזורי כביסה על ידי הלקוח לפי תקני כביסה מקובלים, תקן  50בוצעו  1

 מעלות צלסיוס. 71-עבור הכביסה התעשייתית ב



 

 

הכביסות בוצעו על ידי הלקוח לפי תקני כביסה אשר נבחרו על ידי הלקוח לטובת בחינת העמידות 

עבור כביסה   3A-AATCC613עבור כביסה ביתית ותקן   2A-AATCC612לכביסות, כדלקמן: תקן 

 Barr Brands internationalתעשייתית. העמידות האנטי בקטריאלית של הבדים נבדקה במעבדת 

 –ו   AATCC100:20194בארה''ב לבדיקה אנטי בקטריאלית על פי שני תקני בדיקה בינלאומיים 

ISO20743:20135. 

 הטכנולוגיה הקיימת כיום:

בקטריאלית -נחשב המוביל בתחום הכימיה האנטילמיטב ידיעת החברה ולפי פרסומים של מתחרה ה

אשר מספק כימיה לטכנולוגיית האשפרה המסורתית, תוצאות המעבדה שהציג המתחרה הינן 

נמוכות בהשוואה לתוצאות שהתקבלו אצל החברה כמפורט בדיווח זה לעיל, וזאת על אף שבבדיקות 

 מעלות צלסיוס.  40של  מחזורי כביסה ביתית בלבד בטמפרטורה 30שהציג המתחרה בוצעו 

  

                                                             
כדורים מטאליים לטובת חיכוך המדמה חיכוך  50 ועם liquid tideמעלות צלסיוס עם דטרגנט מסוג  49 –ב  ometer-SDL Atlas Launderבוצע במכונת  2

 בכביסה ביתית.

כדורים מטאליים לטובת חיכוך המדמה חיכוך  100 ועם liquid tideמעלות צלסיוס עם דטרגנט מסוג  71 –ב  ometer-SDL Atlas Launderבוצע במכונת  3

 בכביסה תעשייתית.

 24ל שלאחר זמן חשיפה  s. aureus -ו  k. pneumoniaeתקן בדיקה הנדרש בעיקר בשוק האמריקאי ותוצאותיו נמדדות באחוזים. הבקטריות שנבדקו הן  4

 . שעות

שיפה של לאחר זמן ח s. aureus -ו  k. pneumoniae. הבקטריות שנבדקו הן logarithmic scaleתקן בדיקה הנדרש בעיקר באירופה ותוצאותיו נמדדות ב  5

 .שעות 24



 

 

 המשך פיתוח:

בקטריאליות נבדקה בבדיקות מעבדה גם כמות החומר הפעיל בבד לפני -בנוסף לבדיקות האנטי

-ואחרי הכביסות. לפי תוצאות הבדיקות שבידי החברה, החברה מעריכה כי הפעילות האנטי

( וכי תוכל לצמצם אף 50-בקטריאלית על גבי הבד תימשך גם לאחר מחזורי כביסות נוספים )מעבר ל

סונית בהשוואה -יותר את כמות המתכלים בהם היא עושה שימוש בתהליך האשפרה האולטרה

 לכמות המתכלים הגבוהה בהם נעשה שימוש בטכנולוגיות אשפרה מסורתיות. 

-החברה תמשיך לבצע בדיקות של עמידות הבדים לבקטריות לאחר מחזורי כביסה נוספים )מעבר ל

 כביסה(.  מחזורי  50

בנוסף, החברה צפויה להמשיך לבצע השקעה ופעילות מחקר ופיתוח בתחום הכימיה על מנת 

להמשיך ולשפר את העמידות לכביסות, תכונה אשר צפויה לאפשר חדירה לשווקי יעד נוספים. עוד 

בכוונת החברה להמשיך ולהתמקד בצמצום השימוש במתכלים בהם היא עושה שימוש במסגרת 

 סונית פרי פיתוחה. -ולוגיית האשפרה האולטרהיישום טכנ

 למועד הדיווח, החברה והלקוח בוחנים במשותף את היעדים הבאים לביצוע במסגרת הפיילוט.

יובהר, כי הבדים מושא הדיווח שלעיל טופלו על ידי החברה ברמת מעבדה. כן יובהר, כי למועד הדיווח 

 תוחה.החברה טרם השלימה את מסחור הטכנולוגיה פרי פי

 

 

 

 

  



 

 

 :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  תפיזיקליהטמעה עושה 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. צורךמוצרים נוספים ל 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 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,יםפיילוטה

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

  השימוש בבד. תהליך הייצור ו

צפויה להוביל לביצוע פיילוטים ברמה תעשייתית  ,השגת תוצאות משביעות רצון ברמת מעבדה
באמצעות מכונת הפיילוט התעשייתית של החברה, וכן לאפשר את הטמעת הטכנולוגיה של החברה 
בשרשרת הייצור של החברות, תחת התקשרות חוזית ארוכת טווח במודל של מכירת מכונה 

 ם.ומתכלי

היישום השני שהחברה פיתחה הינו טיפול ירוק להקניית תכונות חסינות מים עילאיות לבדים. שוק 
מיליון דולר בשנה במונחי מחיר מכירה של תרכובות כימיות  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 דיווחה כי  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

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

 ליצרני הטקסטיל.

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

 . מחקר ופיתוח, שיווק ומכירהבדגש על להמשיך ולצמוח וצפויה  עובדים
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