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 ותוכנית התייעלות  המחקר והפיתוח בתחום צביעת אינדיגופעילות מיקוד הנדון: 

על בסיס הטכנולוגיה  בתחום פעילות המחקר והפיתוח   בהמשך לדיווחים קודמים בדבר התמקדות

החברה  סונית-האולטרה אודות    של  לצביעולדיווח  אסטרטגי  פעולה  שיתוף  אינדיגו  הסכם  ת 

חברת עם  החברה  טכנולוגיית  הפעולה"(  1, האיטלקית  PureDenim  באמצעות  שיתוף    ,)"הסכם 

בכוונתה למקד משאבים בקידום המחקר והפיתוח של האפליקציה    להודיעמתכבדת החברה   כי 

הסכם  למועד הדיווח,  .  גדולנתח שוק  לכשעצמו  שר מהווה  א,  של בדי ג'ינס  (Indigo) לצביעת אינדיגו  

  , תעשייתית-מתקיים והצדדים נמצאים בשלב האחרון של הוכחת ההיתכנות החצי שיתוף הפעולה  

במתכלים, מים, אנרגיה וזמן צביעה, תוך    רבמעידים על חסכון  למועד הדיווח  החברה    כאשר נתוני

גו יצריך פיתוח  צביעת האינדיכמפורט בדיווחי החברה, הפיתוח בתחום  קבלת איכות צביעה גבוהה.  

ייעודית  -אולטרה  המכונ סונית  -, השונה ממכונת אשפרת הבדים האולטרהחוטיםצביעת  לסונית 

  צפוי להתבצע ללא תלות ביצרן ואשר ייצורה    (Roll to Roll)מסוג גליל לגליל    הקיימת של החברה

 מכונות מסחרי. 

המשאבים  לצד   את , כאמורמיקוד  החברה  האולטרה  ממשיכה  האשפרה  מכונת    , סונית-פיתוח 

תוך מיקוד   המיועדים לשימוש בה  החומרים המתכליםאת פיתוח והמותאמת לתהליך גליל לגליל,  

חומרים   על  ריחמחודש  המכונהדוחי  פיתוח  המשך  בהתאמה  .  הנוכחי  ה  קצבל  יעשה    של ייצור 

  , ™240Sonofixשייתיות  התע  מכונות האשפרהשמייצר עבור החברה את  השותף האסטרטגי ברוקנר,  

ל  כי הודעתו    לאור לספק  לכל  השנה  4רבעון  במהלך  נוספות    ותתעשייתי מכונות  ה  חבר יוכל   ,

הפעלה של  הכולל  )"דלתא"(,  לבין דלתא גליל תעשיות בע"מ    ן החברההפעולה בי שיתוף    2. המוקדם

דלתא מאז חודש אוגוסט   במרכז החדשנות שלשל החברה  סונית-מכונת אשפרה מסחרית אולטרה

  3. , ממשיך ללא שינוי2022

  בתחום צביעת האינדיגו פועלת החברה להתאמת כח האדם למיקוד פעילות המו"פ כאמור  ,  בנוסף

בין היתר, פועלת החברה לניתוב כח אדם בתחום המו"פ  הוצאות תפעוליות.    הפחתתלו   של בדי ג'ינס

הקבוע    גמולה   ה בהסכמה שלהפחת ולעדכוני שכר הכוללים    לפיתוח האפליקציה לצביעת אינדיגו

, בכוונת החברה ליישם  כמו כן . 20%-ל 10%בשיעור של בין בכירים לנושאי משרה בכירה ועובדים 

של   של  הפחתה  בשיעור  בחברה  השליטה  לבעלי  הקבוע  מיום    50%הגמול  וזאת    , 1.2.2023החל 

של   מראש  קצובה  אחרתחודשים    6לתקופה  יוחלט  אם  אלא  לקדמותו  הגמול  ישוב    . לאחריהם 

 

 (.042961-01-2022)אסמכתה מס':   2022באפריל  5דיווח מיידי מיום  1
לפרטים בדבר התקשרות החברה עם ברוקנר במזכר החנות מחייב לפיתוח, שיווק ומכירת מכונות אשפרה ראו דיווח   2

 (. 2022-01-111466)אסמכתה מס'  2022באוגוסט  31מיידי מיום 
  2022באוגוסט    17לפרטים אודות התקנת המכונה המסחרית של החברה אצל דלתא ראו דיווח מיידי של החברה מיום    3

 (.2022-01-104353)אסמכתה מס': 

http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/


 

 

  4.8-ש"ח )כאלפי    400-הוצאות תפעוליות חודשיות בסך של כלחסוך לחברה    פעולות אלו צפויות

 .מיליון ש"ח בשנה(

, השלמת  טכנולוגית  הוכחת היתכנותלעיל, ובכלל זה, בנוגע ל  החברה  והנחות   הערכות  תחזיות,

 זה  מונח  כהגדרת  עתיד,  פני  צופה  מידע  בבחינת  הן  ,בהוצאות תפעוליותתהליכי מו"פ וחיסכון  

תשכ"ח   ניירות  בחוק המבוסס1968-ערך   ואירועים   התפתחויות  בדבר  החברה  הערכות  על  , 

 עשויות  אלה  הערכות.  בשליטתה  ואינו  ודאי  אינו  בכלל,  אם  התרחשותם,  מועד  אשר  עתידיים

 כתוצאה  החברה,  ידי  על  שהוערך  מכפי  שונה  באופן  להתממש  או  חלקן,  או  כולן  להתממש,  שלא

בפרק    הנזכרים  הסיכון  מגורמי   איזה  התממשות  החברה ו/או  בשליטת  אינם  אשר  שונים  מגורמים

 . 2021לשנת  החברה של התקופתי א' לדוח
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