
תחילת מחקר באוניברסיטה העברית
2016

הקמת החברה
פיתוח מוצר

2018

2019

ייצור אב טיפוס ראשון למו"פ
הודפס ההמבורגר הראשון בעולם ללא בשר

תמיכה מהרשות החדשנות הישראלית
גיוס סבב A, 5.5 מ $ 

 ,IPO  הנפקה בבורסה הישראלית
שותפות אסטרטגית  עם רשת BBB ישראל

הסכם שיתוף פעולה עם תאגיד מוביל מתעשיית המזון
לפיתוח משותף של פורמולציות.

 

2020

2021

שותפות אסטרטגית עםSodexo  ארה"ב
הסכמי שיתוף פעולה עם קבוצת ההסעדה ירזין-סלע 

מבחני טעימה מוצלחים מול צרכן סופי
  ייצור אבי טיפוס של מערכת הרובוט שף ושל מחסניות

.BBB חומרי הגלם, שישמשו לפיילוט ראשון ברשת
 

2021
BBB -ביצוע הרצה ב

Sodexo) ביצוע הרצה נוספת
ארה"ב)

ביצוע הרצה עם קבוצת הסעדות
פרמיום – ירזין-סלע

הכנות למסחור המוצר
הסכמים עם לקוחות פוטנציאליים

2022

2023

ייצור לקראת מסחור
מסחור המוצר בשווקים

2025

הצעות  B2C במגוון סוגים 

ציר זמן: מסתכלים קדימהציר זמן: עד עכשיו 

שיתופי פעולה עסקיים

פיילוט בעולם המסעדנות בישראל ושיתוף פעולה עסקי עם רשת BBB המובילה

שיתוף פעולה עם ענקית שירותי המזון וההסעדה Sodexo (סודקסו) USA - לפיילוט
במוסדות להשכלה גבוהה

 High End Food-Service פיילוט בעולם ההסעדה בישראל חדירה לשווקים הישראלי
והאמריקאי ופנייה לסגמנט הפרימיום בהסעדה

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

 info@savor-eat.com או להצטרף לרשימת התפוצה שלנו במייל  

תמצית מנהלים - דצמבר 2021
סקירה כללית 

סבוריט מפתחת מערכת לייצור תחליפי בשר מבוססי רכיבים צמחיים (Plant-based meat) עם טעם וחוויה אכילה הדומה לאכילת בשר
שמקורו מן החי. 

תהליך יצירת תחליפי הבשר יעשה באמצעות רובוט חכם (בטכנולוגיות ייצור דיגיטלית), המשלב בתוכו מערכת בישול אינטגרלית
שמאפשרת צלייה של תחליפי הבשר, והכנת המנה לפי העדפות הסועד.

חזון החברה הוא לתת מענה מותאם אישית, טעים ובריא ולפתור מספר אתגרים משמעותיים אשר החברה זיהתה בשוק תחליפי הבשר
המתפתח במהירות רבה בשנים האחרונות. 

בשנת 2021 ביצעה החברה קפיצה משמעותית בפיתוח המוצר והרובוט, בגיוס כח אדם מקצועי וביצירת שותפויות עסקיות חדשות 

כתבו עלינו 

רוצים לקבל מאיתנו עדכונים?
מוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות 

נתונים כספיים

עד היום גויסו כ- 18.5 מ' $  ומתוכם כ-13 מ' $ בהנפקה
החברה קיבלה מענק מהרשות לחדשנות בסך כ 1.7 מיליון שח בגין

השנה החולפת. כמו כן השנה החברה קיבלה אישור למענק נוסף
של כ 3.5 מיליון שח עבור פיתוחי המוצרים של החברה 

 

 

 

משאבים
סה"כ מזומן בחברה בהתאם לדוחות 30.6.2021

שפורסמו לציבור: 49.7 מיליון ₪
נכון לתאריך 30.6.2021 משקף קצב שריפת

מזומנים ממוצע של כ- 350 אלפי $

כמות המזומן

https://www.hayadan.org.il/savoreat-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%A0%D7%99-%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A8-%D7%94
https://www.calcalist.co.il/shopping/article/hjruptkwy
https://www.jpost.com/jpost-tech/savoreats-robot-chefs-to-cook-meatless-burgers-for-tech-employees-684590
https://www.facebook.com/SavorEat-101143845519018/
https://www.linkedin.com/company/savoreat/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/savoreat_plantbased/
mailto:info@savor-eat.com

