
יותר מעוד תחליף בשר 
פלטפורמה חדשנית שמשנה את כללי המשחק 

צימחי  אוטומטי טעיםמותאם אישית 



גילוי נאות ואזהרת מידע צופה פני עתיד

.החברהשלערךניירותלרכישתהצעותלהציעהזמנהאוהצעהמהווהאיננובמצגתהנכללהמידע
ממצהואינו,בלבדתמציתיהינובההכלולהמידע,ומשכך,החברהאודותמסוימיםפרטיםשלכלליתהצגהלצרכי"(החברה)"מ"בעסבוריטידי-עלהוכנהזומצגת
אתלהחליףמיועדתאינהוהיא,ומפורטמלאבאופןהחברהפעילותאתלתארכדיזובמצגתאין,כןעלאשר.ופעילותההחברהאודותהעיקרייםהנתוניםמלואאת

או/ו)החברהשללהשלמהבתשקיףלרבות,הבורסהשלאו/וערךניירותרשותשלהמידעהפצתמערכותבאמצעותלציבורהחברהשלהרשמייםבדיווחיםלעייןהצורך
.פיועלוהתקנות1968-ח"תשכ,ערךניירותחוקהוראותמכוחהחברהמפרסמתאותםהדיווחיםעםיחדאותהלקרואויש,"(התשקיף)"(התשקיףשלטיוטהכל

.החברהשלערךבניירותלהשקעהבנוגעכלשהיהחלטהקבלתלצורךרלוונטילהיותהעשויהמידעכלאתלהכילאולהקיףמתיימראיננוזובמצגתהנכללהמידע
אולעבד,לערוך,לשנות,לעדכןמתחייבתאינהוהחברה,זומצגתפרסוםבמועדהחברהבידיהמצוייםנתוניםעלמתבססות,זובמצגתותחזיותהערכותלרבות,המידע
.המצגתמועדלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעלבמצגתהאמורהמידעאתלפלח
הערכותלרבות,יתרונותיהם,החברהידיעלהמפותחיםהמוצריםתיאורעםבקשר,היתרבין,וסקירותגרפים,איוריםשלבדרךלרבות,זובמצגתהמפורטהמידע

,התאמתם,שלהםוהפיתוחהמחקרתהליכיהמשךעםבקשרלרבות,בעתידלהתרחשעשוייםאושיתרחשווענייניםלאירועיםבנוגע,אחרומידעאומדניםותחזיות
תוצאות,החברהשלהעבודהתוכנית,החברהשליעדיה,ומתחריםתחרות,השוקתנאי,שלהםוהפיתוחהמחקרבהמשךהכרוכיםהזמניםלוחות,ומכירתםשיווקם
והערכותתחזיותמידעעל,היתרבין,מבוסס,החברהשלהעסקיתוהאסטרטגיההקרובותלשניםהתפתחותוצפיתחזיות,(ורווחיותהכנסותתחזיתלרבות)החברה

ותלויהודאיתאינהשהתממשותו,1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקהמונחכהגדרת,"עתידפניצופהמידע"מכילכןועל,זומצגתלמועדנכוןהחברהבידיהקיימות
,בזאתמוזהריםזומצגתומשתמשיקוראי.לגביהםשליטהאיןשלחברה,נוספיםשלישייםבצדדיםאלא,החברהבשליטתשאינם,רביםומשתניםחיצונייםבגורמים

בשלהיתרבין,החברהידיעלשנצפהמכפימהותיתהשונהבאופןאובלבדחלקיבאופןלהתממשאו,חלקואוכולו,להתממששלאעשויכאמורעתידפניצופהמידעכי
שינויים;בשימושםומגבלותגלםחומריבמחיריתנודות;חליפיןשערתנודות;הקורונהנגיףהתפשטותהמשך;העולמיבשוקודאותאי:שלהלןהעיקרייםהגורמים
אי;ומיומןמקצועיאדםבכחתלות;ופיתוחמחקרבהליךהאטה;טכנולוגייםושינוייםהתפתחויות;מימוןומקורותהוןלגיוסיכולותהיעדר;עזהתחרות;ברגולציה
היעדר;אחתטכנולוגיהעלהסתמכות;ופתוחמחקרבהליכיהצלחהאי;פטנטיםלקבלתבנוגעודאותחוסר;רוחניקנייןעלהגנה;פעולהשיתוףהסכמילכרותהצלחה
ממדינתידעהוצאתאו/והייצורזכויותהעברתעםבקשרלחדשנותהרשותמגבלות;הקרובותבשניםמשמעותיתרווחיותלהיעדרצפי;פעילותלהמשךמימוןמקורות
.אחראיתאינהוהחברה,עצמאיבאופןהחברהידי-עלנבדקלאתוכנםאשר,שלישייםצדדיםידי-עלשפורסמוסטטיסטייםופרסומיםנתוניםכוללתהמצגת.ישראל



הקדמה 

עם טעם וחוויה  ( )סבוריט מפתחת מערכת לייצור תחליפי בשר מבוססי רכיבים צמחיים •

.  אכילה הדומה לאכילת בשר שמקורו מן החי

המשלב בתוכו טכנולוגיות  ". שף-רובוט"המכונה , תהליך יצירת תחליפי הבשר נעשה באמצעות רובוט חכם•

.  ממד ומערכת בישול אינטגרלית שמאפשרת צלייה בהתאמה אישית של תחליפי הבשר-הדפסה בתלת

זיהתההחברהאשרמשמעותייםאתגריםמספרולפתורובריאטעים,אישיתמותאםמענהלתתהואהחברהחזון

.האחרונותבשניםרבהבמהירותהמתפתחהבשרתחליפיבשוק
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טרליון דולר < 
עלות ההאטה בכלכלה העולמית  ▪

הנגרמת כתוצאה מהתפרצות נגיף 

.הקורונה

משברי בטיחות הנובעים מזיהום  ▪

של מזון ממקורות שונים מסוכמות  

55-בעלות שנתית של יותר מ

.מיליארד דולר

דאגה גוברת  

לבטיחות המזון

פתרון אספטי

יש 2050הצפי הוא שעד שנת ▪

56%-להגדיל את תפוקת המזון בכ

.  לפחות

מילארד אנשים 10הצורך להאכיל ▪

.2050ב 

.סוגיות סביבתיות ומוסריות▪

מודעות גוברת  

לנושאיי קיימות

יותר טוב עבור כדור הארץ

 >
מיליון אמריקאים מחפשים באופן 100יותר מ ▪

. אקטיבי חלופות למוצרים מהחי

חלבונים שמקורם מהחי נתפסים כחלק ממזון ▪

, עתיר שומן רווי בעוד שמקורות חלבון מן הצומח

עשירים בסיבים תזונתיים ושומנים לא רוויים

.וטובים לבריאות כגון אנטיאוקסידנטים

▪

מודעות גוברת  

לבריאות

יותר טוב עבורך

גידול30%

המכירות  , 2019-2017בשנים ▪

הקמעונאיות של בשר מהצומח גדלו 

בעוד שמכירות הבשר , 31%-בכ

5%-ב צמחו רק ב"הקמעונאיות בארה

המכירות הקמעוניות  2019בשנת ▪

של תחליפי בשר  הוערכו בכמילארד  

.  ב"דולר בארה

פוטנציאל

השוק

:גורמים עיקריים3ידי -הצמיחה של שוק תחליפי הבשר מונעת על

https://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2017/plant-based-proteins-are-gaining-dollar-share-among-north-americans.html
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/coronavirus-covid-19-cost-economy-2020-un-trade-economics-pandemic/


מגמות והזדמניות -העתיד

בשר אלטרנטיבי תזונה מותאמת אישית

מהצרכנים כיום נוטים יותר לבצע רכישה  80%•

(.2)כאשר מותגים מציעים חוויות אישיות 

גישה זאת מתחילה להיכנס בשנים האחרונות גם  •

לתחום המזון וחברות רבות מפתחות גישות 

". תזונה מותאמת אישית"-ומוצרים ל

.  כיום תעשיית תחליפי הבשר מוערכת בכמילארד דולר•

הערכה כי תעשיית תחליפיי הבשר  2029עד שנת •

140-משוק הבשר העולמי  ל כ10%תגיע עד ל 

.( 1)מיליארד דולר 

https://www.investmentbank.barclays.com/our-insights/carving-up-the-alternative-meat-market.html
https://us.epsilon.com/pressroom/new-epsilon-research-indicates-80-of-consumers-are-more-likely-to-make-a-purchase-when-brands-offer-personalized-experiences


מול הפתרונות של 
אתגריי התעשיה

קיימות

התחליפים הקיימים דורשים קירור  

,  או צינון של המוצר טרם הצריכה

דבר שמשפיע על אורך חיי המדף 

מייקר ומסרבל את  , של המוצר

; שרשרת האספקה ופוגע בסביבה

מוצריי החברה מאוחסנים בטמפ 

.  החדר

אוכל מותאם אישית

מרקם וטעם

רוב תחליפי הבשר המרקם  

דבר  (הומוגני)שלהם אחיד 

המשפיע על החוויה הכוללת של  

המנה

הטכנולוגיה של החברה תאפשר  

ייצור של מרקם הטרוגני בדומה 

.  לבשר

בטיחות מזון

8

התעשייה מאפשרת אספקה של מגוון  

מוצרים מצומצם שנקבע מראש בעת  

ייצור תחליפי הבשר במפעלים 

הרלוונטיים

החברה בדומה למגמה העולמית  

תאפשר ייצור מוצרים בהתאמה אישית

בישול המוצר מתבצע מיד לפני ההגשה  

כחלק אינטגרלי מהליך הייצור וללא מגע 

אדם ובכך המוצר פחות חשוף  -יד

.לזיהומים ונקי מאלרגניים



מותאם אישית  + טעים 
! מותאם אישית על המקום וללא מגע יד אדם, טעים, יצירת מוצר טרי

!ומותאם אישית, אספטי, נוצר תוך מספר דקות באופן אוטומטי

המרכיבים מרכיבים צמחיים בלבד בשילוב עם חומר  
.קנייני אשר יוצר הבונה מרקם

שילוב טכנולוגיית הדפסת תלת מימד קניינית המשלבת  
.בישול אוטומטי

רובוט שף

מחסניות

הפתרון הייחודי שלנו

9
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נוזלים 

חלבונים

שומן

טען מחסניות למערכת

6-הפק ובשל בו זמנית תו ך כ

דקות

,  בחרו מנה מהתפריט
הגדירו את העדפות  

גודל  , הרכב)הלקוח 
ואז לחצו , (ורמת בישול
על הכפתור

אפס כולסטרול•
חומרים משמרים/ אנטיביוטיקה / ללא הורמונים •
ללא גלוטן ואלרגנים•

מחסניות עם מרכיבים ממקור צמחי
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& מודל עסקי 

נגזר בעיקר ממחסניות: מודל הכנסות

מודל הפצה

מכירות מקוונות ומכירות ישירות  ▪

.על ידי מפיצים חיצוניים

שווק למקומות הסעדה בשוק  ▪

.המקומי והבינלאומי

מכירה של רובוט שף ומחסניות  ▪

תואמות לייצור המבורגרים  

ובעתיד אף מחסניות  )מהצומח 

(.תואמות מוצרים נוספים

נקודות מחיר

מחסניות▪

רובוט שף▪

שירותים▪



התקדמות עד היום

12

תחילת מחקר באוניברסיטה  ▪

.העברית

הקמת החברה▪

פיתוח מוצר▪

.פ"ייצור אב טיפוס ראשון למו▪

הודפס ההמבורגר הראשון  ▪

.בעולם ללא בשר

.סבב גיוס ראשון▪

.תחילת פיתוח אב טיפוס שני▪

.הקמת שותפויות אסטרטגיות עם ▪

קבלת תמיכה מהרשות החדשנות  ▪

.הישראלית

מיליון  5.5, ומימוש אופציהגייס סבב ▪

.דולר

הסכם שיתוף פעולה עם תאגיד מוביל  ▪

מתעשיית המזון לפיתוח משותף של  

פורמולציות



ההמבורגר הראשון בעולם ללא בשר שיוצר
באמצעות הטכנולוגיה הקניינית של החברה

13
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מפת דרכים

2021

גרסא מתקדמת של  סיום פיתוח של ▪

.רובוט שף והפורמולציה

מבחני טעם חיצוניים מרובת  ▪

.משתתפים

הסכם ייצור למחסניות עם חומרי  ▪

הגלם ולמערכות עבור הפילוט ראשון  

.ב 

.-ביצוע פיילוט ב▪

מיליון דולר2: תקציב משוער

2022

הכנות , ביצוע פיילוט נוסף▪

הסכמים עם , למסחור המוצר

.לקוחות פוטנציאליים

2023

ייצור לקראת מסחור ומסחור ▪

.המוצר בשווקים



הטכנולוגיה של היום מתפתחת

מקור

ללא 

הרכב תזונתי 

יכולת לבשל אוטומטית

התאמה אישית 



מפתחת צפויה לאפשר לחברה לייצר  הפיתרון ש 

כגון  , מגוון אלטרנטיבות איכותיות למוצרים שמקורם מן החי

חזה עוף ללא בשר▪

סטייק ללא בשר▪

שווארמה ללא בשר▪

חלופות סטייק מחזיר וטלה▪

חלופה לבשר טחון▪

חלופות למאכלי ים▪

מוצרים פוטנציאליים



לקוחות פוטנציאלים 

רשתות מסעדות המבורגר, מסעדות▪

משאיות אוכל▪

בתי  , בתי אבות, בתי ספר, מלונות, מקומות עבודה: מטבחים מוסדיים▪

.'חולים וכו

...(כתחליף למנות קרב)צבא וחיל הים ▪

סעודות בחברות תעופה▪

ספינות תענוגות▪

אירועים▪

'קרוואנים וכו, בתים, בעתיד מוצרי▪



קניין רוחני

.-הדפסה תלת מימדית של מזון ▪

.שלב לאומי: סטטוס

ל באוסטרליה הסתיימה בהחלטת רשות הפטנטים להעניק  "בחינת הבקשה הנ▪

.נמצא בתהליךפטנט מספר . פטנט על שיטת ההדפסה

(2033: תוקף צפוי של פטנטים שהונפקו)בקשת פטנט ליבה אחד ▪

והדפסת , ההמצאה נוגעת לתהליך ומערכת לייצור מוצר מזון תזונתי דל קלוריות▪

.מוצרי מזון

החברה השיגה רישיון בלעדי מהאוניברסיטה העברית לשימוש מסחרי  ▪

.ל"בהמצאה המכוסה בפטנט הנ

.ידע ייחודי לייצור חומר גלם חדשני המשמש את החברה▪



רחלי ויזמן

!תודה רבה

mailto:info@savor-eat.com

