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גילוי נאות ואזהרת מידע צופה פני עתיד
.החברהשלערךניירותלרכישתהצעותלהציעהזמנהאוהצעהמהווהאיננובמצגתהנכללהמידע
תמציתיהינובההכלולהמידע,ומשכך,החברהאודותמסוימיםפרטיםשלכלליתהצגהלצרכי"(החברה)"מ"בעסבוריטידי-עלהוכנהזומצגת
מלאבאופןהחברהפעילותאתלתארכדיזובמצגתאין,כןעלאשר.ופעילותההחברהאודותהעיקרייםהנתוניםמלואאתממצהואינו,בלבד

ניירותרשותשלהמידעהפצתמערכותבאמצעותלציבורהחברהשלהרשמייםבדיווחיםלעייןהצורךאתלהחליףמיועדתאינהוהיא,ומפורט
הדיווחיםעםיחדאותהלקרואויש,"(התשקיף)"(התשקיףשלטיוטהכלאו/ו)החברהשללהשלמהבתשקיףלרבות,הבורסהשלאו/וערך

להכילאולהקיףמתיימראיננוזובמצגתהנכללהמידע.פיועלוהתקנות1968-ח"תשכ,ערךניירותחוקהוראותמכוחהחברהמפרסמתאותם
ותחזיותהערכותלרבות,המידע.החברהשלערךבניירותלהשקעהבנוגעכלשהיהחלטהקבלתלצורךרלוונטילהיותהעשויהמידעכלאת

אתלפלחאולעבד,לערוך,לשנות,לעדכןמתחייבתאינהוהחברה,זומצגתפרסוםבמועדהחברהבידיהמצוייםנתוניםעלמתבססות,זובמצגת
.המצגתמועדלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעלבמצגתהאמורהמידע
,החברהידיעלהמפותחיםהמוצריםתיאורעםבקשר,היתרבין,וסקירותגרפים,איוריםשלבדרךלרבות,זובמצגתהמפורטהמידע

עםבקשרלרבות,בעתידלהתרחשעשוייםאושיתרחשווענייניםלאירועיםבנוגע,אחרומידעאומדניםותחזיותהערכותלרבות,יתרונותיהם
,השוקתנאי,שלהםוהפיתוחהמחקרבהמשךהכרוכיםהזמניםלוחות,ומכירתםשיווקם,התאמתם,שלהםוהפיתוחהמחקרתהליכיהמשך
התפתחותוצפיתחזיות,(ורווחיותהכנסותתחזיתלרבות)החברהתוצאות,החברהשלהעבודהתוכנית,החברהשליעדיה,ומתחריםתחרות
ועל,זומצגתלמועדנכוןהחברהבידיהקיימותוהערכותתחזיותמידעעל,היתרבין,מבוסס,החברהשלהעסקיתוהאסטרטגיההקרובותלשנים

ומשתניםחיצונייםבגורמיםותלויהודאיתאינהשהתממשותו,1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקהמונחכהגדרת,"עתידפניצופהמידע"מכילכן
מידעכי,בזאתמוזהריםזומצגתומשתמשיקוראי.לגביהםשליטהאיןשלחברה,נוספיםשלישייםבצדדיםאלא,החברהבשליטתשאינם,רבים
,החברהידיעלשנצפהמכפימהותיתהשונהבאופןאובלבדחלקיבאופןלהתממשאו,חלקואוכולו,להתממששלאעשויכאמורעתידפניצופה
חומריבמחיריתנודות;חליפיןשערתנודות;הקורונהנגיףהתפשטותהמשך;העולמיבשוקודאותאי:שלהלןהעיקרייםהגורמיםבשלהיתרבין
האטה;טכנולוגייםושינוייםהתפתחויות;מימוןומקורותהוןלגיוסיכולותהיעדר;עזהתחרות;ברגולציהשינויים;בשימושםומגבלותגלם

לקבלתבנוגעודאותחוסר;רוחניקנייןעלהגנה;פעולהשיתוףהסכמילכרותהצלחהאי;ומיומןמקצועיאדםבכחתלות;ופיתוחמחקרבהליך
רווחיותלהיעדרצפי;פעילותלהמשךמימוןמקורותהיעדר;אחתטכנולוגיהעלהסתמכות;ופתוחמחקרבהליכיהצלחהאי;פטנטים

נתוניםכוללתהמצגת.ישראלממדינתידעהוצאתאו/והייצורזכויותהעברתעםבקשרלחדשנותהרשותמגבלות;הקרובותבשניםמשמעותית
.אחראיתאינהוהחברה,עצמאיבאופןהחברהידי-עלנבדקלאתוכנםאשר,שלישייםצדדיםידי-עלשפורסמוסטטיסטייםופרסומים



הקדמה

)מפתחת מערכת לייצור תחליפי בשר מבוססי רכיבים צמחיים סבוריט

.  עם טעם וחוויה  אכילה הדומה לאכילת בשר שמקורו מן החי( 

,  (בטכנולוגיות ייצור דיגיטלית)תהליך יצירת תחליפי הבשר יעשה באמצעות רובוט חכם 

והכנת  , המשלב בתוכו מערכת בישול אינטגרלית שמאפשרת צלייה של תחליפי הבשר

.המנה לפי העדפות הסועד

טעים ובריא ולפתור מספר אתגרים  , החברה הוא לתת מענה מותאם אישיתחזון

משמעותיים אשר החברה זיהתה בשוק תחליפי הבשר המתפתח במהירות רבה בשנים  

.האחרונות



ידי  -הצמיחה של שוק תחליפי הבשר מונעת על

:גורמים עיקריים3

קיימות 

טריליון דולר< 56%< < 

עלות ההאטה בכלכלה העולמית הנגרמת  ▪
.כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה

משברי בטיחות הנובעים מזיהום של מזון ▪
ממקורות שונים מסוכמות בעלות שנתית של 

.מיליארד דולר55-יותר מ

(מבודדת)מערכת בטוחה יותר : מטרהטוב יותר עבור הלקוח: מטרה טוב יותר לכדור הארץ: מטרה

בטיחות מזוןבריאות

Sources:  (1) Nielsen, WeForum, GFI 

יש להגדיל את  2050הצפי הוא שעד שנת ▪
. לפחות56%-תפוקת המזון בכ

.2050מיליארד אנשים ב 10הצורך להאכיל ▪
.סוגיות סביבתיות ומוסריות▪

מיליון אמריקאים מחפשים באופן 100יותר מ ▪
מכלל  57%.אקטיבי חלופות למוצרים מהחי

ב רכשו מזון ממקורות  "משקי הבית בארה
(.מיליון משקי בית71מעל )צמחיים 

חלבונים שמקורם מהחי נתפסים כחלק ממזון ▪
עתיר שומן רווי בעוד שמקורות חלבון מן  

עשירים ברכיבים טובים כגון סיבים  , הצומח
.ואנטיאוקסידנטיםתזונתיים ושומנים לא רוויים

https://www.plantbasedfoods.org/retail-sales-data/
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גידול בשוק תחליפי הבשר 43%
פוטנציאל השוק והזדמנויות

מכירות במגמת עלייה
זינוק בהשקעות בחלבונים  

אלטרנטיביים
התעשייה העולמית של חלבונים ממקור צמחי ▪

מיליארד דולר בשנת  2.1גייסה השקעות של 
2020-

667זינוק של פי שלושה לעומת השקעות של 
.  2019מיליון דולר בשנת 

ב של מזון "מכירות הקמעונאיות בארה▪
צמחו בשנתיים האחרונות  

משיעור הגידול של כלל  9פי -43%ב
בעוד שמכירות הבשר עלו  , קטגוריית

19.2%ב
מכירות המזון של חלבונים אלטרנטיביים  ▪

מהר יותר מסך מכירות המזון 2.5צמחו פי 
.2020עד 2018משנת 

https://www.researchandmarkets.com/reports/5440719/global-meat-substitutes-market-by-source-soy?utm_source=MC&utm_medium=Email&utm_code=mzrzb7d8d&utm_ss=37&utm_campaign=1592718+-+Global+Meat+Substitutes+Market+-+Forecast+to+2027&utm_exec=aagr282mtd
https://gfi.org/blog/2020-state-of-the-industry-highlights/
https://www.plantbasedfoods.org/retail-sales-data/
https://gfi.org/marketresearch/#comparison-to-animal-based-foods
https://www.supermarketnews.com/meat/meat-sales-reach-record-highs-2020-increasing-192
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(  1)2029מיליארד דולר עד 140

מיליארד דולר  14-שוק תחליפי הבשר מוערך בכ, כיום•
140-כמהשוק הבשר הגלובלי 10%השוק יצמח עד , 2029עד •

מיליארד דולר 

Traditional meat products

Alternative meat products

מהצרכנים כיום נוטים יותר לבצע רכישה כאשר מותגים  80%•
.(2)מציעים חוויות אישיות 

גישה זאת מתחילה להיכנס בשנים האחרונות גם לתחום  •
תזונה  "-המזון וחברות רבות מפתחות גישות ומוצרים ל

".  מותאמת אישית
יגיע עד  "  תזונה מותאמת אישית"הערכה כי גודל השוק של •

16.53%של -ויגדל ב, 2026מיליארד דולר עד 16.70
.  ( 3)2021-2026בין השנים 

מגמות והזדמנויות -העתיד

Sources:  (1) Barclays, (2) Epsilon (3) Yahoo

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
https://finance.yahoo.com/news/personalized-nutrition-taking-health-wellness-150000808.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAFj6EgUGPL11fqckmOgz2inibDMASYrZTZSGhxwe12txuaOalxPQHW7gd5D4523YUn8NLdZB81BA8iNiPl3408Anx27smYWeP2r0pmf7EHjnn5KWNvQZoEx9iMjIy8DUZCancrxLp3FDhALDMNq8oL8UnPGPQi52wUz-gNa5S8dd


הפתרונות של 
מול אתגריי התעשיה

רוב תחליפי הבשר הם בעלי מרקם אחיד  
דבר המשפיע על החוויה , (הומוגני)

;הכוללת של המנה

הטכנולוגיה של החברה נועדה לעשות  
ייצור של מרקם הטרוגני בדומה לבשר  

.  על המקום

6

אוטומטי ואוטונומי

מרקם וטעם

בישול המוצר מתבצע מיד לפני ההגשה  
כחלק אינטגרלי מהליך הייצור וללא מגע 

המוצר פחות . אדם ובאופן אוטומטי-יד
.חשוף לזיהומים ונקי מאלרגניים

הפתרון של החברה מותאם  
לדרישות הצרכניות למוצרים  

המדגישים דאגה לאיכות הסביבה

קיימות

אוכל מותאם אישית

מוצרים תעשייתיים מיוצרים במגוון  
שנקבע מראש  , ספציפי ומצומצם

;בתוך אילוצי הייצור

מתוך הבנה של המגמה , החברה
העולמית מפחת מערכת שתאפשר  

.  ייצור במקום ובהתאמה אישית
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הפתרון הייחודי שלנו

אוטומטי  + מותאם אישית + טעים 

רובוט שף

מחסניות

,  שילוב טכנולוגיית ייצור דיגיטלית קניינית
.ללא מגע יד אדם. מייצור ועד צלייה

ובשילוב  , כולל חלבונים ורכיבים צמחיים
עם  חומרי גלם ייחודיים המסיעים למרקם 

מבוסס על  קניין רוחני של החברה )
(.פטנט של האוניברסיטה העברית

!ומותאם אישית, נוצר תוך מספר דקות באופן אוטומטי
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,  בחרו מנה מהתפריט

הגדירו את העדפותיכם  

, (רמת חלבון ובישול, גודל)

ואז לחצו על הכפתור

ההמבורגר שלנו 

ללא

כולסטרול▪

הורמונים▪

אנטיביוטיקה▪

חומרים משמרים▪

הטעינו מחסניות עם  

מרכיבים ממקור צמחי 

למערכת

הכינו ובשלו בו זמנית  

תוך מספר דקות 



אסטרטגיה עסקית 

:שלב ראשון
המבורגר מחלבון צמחי בהתאמה אישית  , מסחור מוצר הדגל של החברה

המיוצר באמצעות מערכת ייצור של החברה
ב"בשוק ההסעדה בישראל ובארה

:שלב שני
על בסיס ( ’תחליפי הודו וכו, תחליפי חזיר)מסחור מוצריי מזון נוספים 

הפלטפורמה שהחברה פיתחה שמשמש כמנוע צמיחה 

:שלב שלישי
הרחבה לטריטוריות גאוגרפיות נוספות  

:שלב רביעי
המשך פיתוח של מוצריי מזון נוספים כגון תחליפי עוף ופירות ים 

והתאמת תהליכיי היצור  

פיתוח ומסחור של מוצר בייתי  
:שלב חמישי

העריכה מלכתחילהברההמידע אודות האסטרטגיה העסקית של החברה הינו מידע צופה פני עתיד וככזה אין לחברה שליטה לגביו והוא עשוי להשתנות משמעותית מכפי שהח



מודל עסקי

הכנסות החברה  
:צפויות להגיע

מכירת מכונות  

מכירת מחסניות לייצור של 
מגוון מוצריי מזון

רוב הרווחים מקורם ממכירת המחסניות
2023תחילת מסחור במהלך שנת 

:מודל הפצה

מפיצים חיצוניים  
וחברות לוגיסטיקה

:לקוחות החברה

:  שוק ההסעדה וביניהם
,  מסעדות, מטבח מוסדי

מלונות קפיטריות  

התחלת מסחור בשוק מקומי  
ושוק האמריקאי  

ובהמשך שילוב של טריטוריות נוספות  

כתחילהמל מודל ההפצה ולקוחות החברה הינו מידע צופה פני עתיד וככזה אין לחברה שליטה לגביו והוא עשוי להיות שונה משמעותית מכפי שהחברה העריכה, הכנסות החברה הצפויות, המידע אודות המודל העסקי



2022מטרות עסקיות עד סוף שנת 

הקמת אופרציה
בשוק האמריקאי  

מזכריי הבנות עם  
לקוחת  

פוטנציאליים 

חוזה ייצור מחסניות  
עם קבלן משנה  

ב  "בארה

חוזה ייצור מכונות 
עם קבלן משנה  

הסכמי הפצה  
בשוק היעד  

עסקי החברה הינו מידע צופה פני עתיד וככזה אין לחברה שליטה לגביו והוא עשוי להיות שונה משמעותית מכפי שהחברה העריכה מלכתחילה/המידע אודות פוטנציאל השוק



נתונים כספיים  

:שימוש בכספיי ההנפקה 

:מחקר ופיתוח

השלמות פיתוח ובדיקות היתכנות בשווקיי היעד  •

הרחבת האפשרויות של התאמה אישית, המשך פיתוח של מוצרי מזון נוספים•

שיפור תמחירי •

חיזוק קניין הרוחני של החברה  •

עבור חומר  , פיתוח של שימושים לאפליקציות מוצר נוספות בתעשיית המזון•
(בדומה לחברת הבת )הגלם הייחודי של החברה 

:הכנות למסחור

הקמת אופרציה נוספת במדינות היעד  •

ב  "הכנה למסחור בשוק המקומי ובארה•

אפ  וסקיילניסיונות ייצור •

בניית מותג  •

:משאבים
' $  מ13-ומתוכם כ' $  מ18.5-עד היום גויסו כ•

בהנפקה
החברה קיבלה אישורי רשות החדשנות למענקים  •

עבור פיתוחי ₪מיליון 5.2בסך כולל של כ 
.המוצרים של החברה

:  משקיעים עיקריים
מילניום פוד טק•
מור השקעות•
(  לשעבר פסגות)שחם אלטשולר•
מיטב דש•

:  כמות המזומן
30.6.2021כ מזומן בחברה בהתאם לדוחות "סה•

₪מיליון 49.7: שפורסמו לציבור

משקף קצב שריפת  30.6.2021נכון לתאריך •
$אלפי 350-מזומנים ממוצע של כ

המידע מתוך נתוני החברה



המבורגר מחלבונים צמחיים: המוצר הראשון 



עד עכשיו: ציר זמן

תחילת מחקר  ▪
באוניברסיטה העברית

הקמת החברה▪
פיתוח מוצר▪

סבב גיוס ראשון ▪
תחילת פיתוח אב טיפוס ▪

שני

ייצור אב טיפוס ראשון  ▪
פ"למו

הודפס ההמבורגר הראשון  ▪
בעולם ללא בשר

תמיכה מהרשות החדשנות  ▪
הישראלית

$  מ 5.5, גיוס סבב ▪
,  הנפקה בבורסה הישראלית  ▪
שותפות אסטרטגית  עם רשת  ▪

ישראל
הסכם שיתוף פעולה עם תאגיד  ▪

מוביל מתעשיית המזון לפיתוח  
.פורמולציותמשותף של 

שותפות אסטרטגית ▪
ב"ארהעם

הסכמי שיתוף פעולה עם ▪
סלע -ירזיןקבוצת ההסעדה 

מבחני טעימה מוצלחים מול  ▪
צרכן סופי

ייצור אבי טיפוס של  ▪
מערכת הרובוט שף ושל  

,  מחסניות חומרי הגלם
שישמשו לפיילוט ראשון  

.ברשת 



מסתכלים קדימה: ציר זמן

2025

-ביצוע הרצה ב▪

)ביצוע הרצה נוספת ▪
(ב"ארה

ביצוע הרצה עם קבוצת  ▪
סלע-ירזיןפרמיום הסעדות

הכנות למסחור המוצר▪
הסכמים עם לקוחות  ▪

פוטנציאליים

ייצור לקראת מסחור▪
מסחור המוצר בשווקים▪

במגוון סוגים  הצעות ▪

כתחילהמל המידע אודות אירועים עתידיים הינו מידע צופה פני עתיד וככזה אין לחברה שליטה לגביו והוא עשוי להשתנות משמעותית מכפי שהחברה העריכה



מקור

ללא

הרכב תזונתי

יכולת בישול אוטומטית

התאמה אישית

הטכנולוגיה של היום מתפתחת



מפתחת צפוי לאפשר  SavorEatהפתרון ש 
לחברה לייצר מגוון אלטרנטיבות איכותיות למוצרים  

כגון  , שמקורם מן החי

חזה עוף  ▪
חזיר▪
הודו  ▪
מאכלי ים ואחרים  ▪

מוצרים פוטנציאליים

רה העריכה מלכתחילההחבהמידע אודות מוצרים פוטנציאליים של החברה הינו מידע צופה פני עתיד וככזה אין לחברה שליטה לגביו והוא עשוי להשתנות משמעותית מכפי ש



המשך חדשנות
חברת בת המפתחת פתרונות לביצים מן הצומח

Egg'n'up  מפתחת מוצרי ביצה אלטרנטיביים בני קיימא תוך שימוש במרכיבים צמחיים
המראה והפונקציונליות , כדי לקבל את הטעם והמרקם הייחודי, הייחודים של החברה

.של הביצה ובלי להתפשר על הטעם והערכים התזונתיים

פוטנציאל השוק
בריא טעים

. מבוסס על חלבונים צמחיים

הייחודי של החברה הנותן יתרונות של מרקם הצלולוזבשילוב רכיב 

טוב יותר

פתרון ייחודי

ללא כולסטרול

ללא גלוטן  

 GMOללא

דל שומן  

דל קלוריות

כשר

מחיר תחרותי

244 $ B

2023גודל השוק של מוצרים על בסיס ביצים עד שנת 

1.4 $ B

2018גודל שוק תחליפי הביצים בשנת 

2.1$ B

2026תחזיות לגודל השוק של תחליפי ביצים עד שנת 

Sources:  https://www.globenewswire.com/news-release/2020/01/22/1973404/0/en/Global-Egg-Replacement-Ingredients-Market-is-Expected-to-Reach-2-1-Billion-by-2026-Fior-Markets.html



לקוחות פוטנציאלים

רשתות מסעדות המבורגר, מסעדות▪

משאיות אוכל▪

.'וכואוניברסיטאות , מלונות, מקומות עבודה: מטבחים מוסדיים▪

סעודות בחברות תעופה▪

אירועים▪

 B2Cבעתיד מוצרי▪

שהחברה העריכה מלכתחילהכפיהמידע אודות הלקוחות הפוטנציאליים של החברה הינו מידע צופה פני עתיד וככזה אין לחברה שליטה לגביו והוא עשוי להיות שונה משמעותית מ



שיתופי פעולה עסקיים

שיתוף פעולה עם ענקית שירותי המזון  •
-USA( סודקסו)Sodexoוההסעדה 

לפיילוט במוסדות להשכלה גבוהה

פיילוט בעולם המסעדנות בישראל•

•High End Food-Service 
פיילוט בעולם ההסעדה בישראל

חדירה לשווקים הישראלי והאמריקאי



קניין רוחני
הדפסה  -פטנט ליבה של האוניברסיטה העברית ▪

:של מזוןמימדיתתלת 
בלעדי מהאוניברסיטה  החברה מחזיקה ברישיון▪

בהמצאה המכוסה  העברית לשימוש מסחרי
.ל"בפטנט הנ

הפטנט בשלב לאומי במספר מדינות בעולם▪
רשות הפטנטים באוסטרליה העניקה פטנט על  ▪

פטנט  . שיטת ההדפסה
.2016290223מספר

פטנט נוסף על ידע ייחודי לייצור חומר גלם חדשני  ▪
.המשמש את החברה

.שלושה פטנטים ברישום על מערכות הרובוט▪

פטנטים שהוגשו בטריטוריות שונות5: כ"סה



הנהלה וצוות מוביל

רחלי ויזמן' גב

B.Sc.,MBA, ל"מייסדת משותפת ומנכ

שוסיובעודד ' פרופ
ל מדעים"מייסד משותף וסמנכ

מיכל קציר עמק' גב
מנהלת מוצר ושיווק

מר שי סולטן

B.Sc., MBA, ל מחקר ופיתוח מערכות"סמנכ

מר דורון כהן 
M.Sc,פ"ל מו"סמנכ

דמגיאןמירה ' גב

 CPA, ל כספים"סמנכ



דירקטוריון 

רחלי ויזמן' גב

B.Sc.,MBA, ל"מייסדת משותפת ומנכ

שוסיובעודד ' פרופ
ל מדעים"מייסד משותף וסמנכ

ברסלבסקיעידו 'פרופ

מייסד משותף 

מר חנן שניידר לורי הנובר' גב מר דוד גרוסמן



וועדת יועצים 

שף אילן פנחס 
BBBל  פיתוח עסקי קבוצת "סמנכ

מיסטריסרושמר 
 Homecareצפון אמריקה ומנכ״ל סודקסויו״ר 

worldwide

שף עינב גפן גילמטסדריקמר 
קולינריה וחדשנות–לית בכירה "סמנכ מנהל מדינה צרפת ואזור המגרב



!תודה ובתיאבון

לית ומייסדת"רחלי ויזמן מנכ

mailto:info@savor-eat.com
https://savoreat.com/
https://www.facebook.com/SavorEat-101143845519018/
https://www.linkedin.com/company/savoreat/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/savoreat_plantbased/

