
 
 
 

1 

 סבוריט בע"מ 
SAVOREAT LTD. 

 "( החברה)"

 2022 ,בדצמבר 18
 לכבוד     לכבוד 

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ   רשות ניירות ערך 
www.isa.gov.il   www.tase.co.il 

 נ, "אג
 דוח מיידי הנדון: 

עד  החברה   למקד את פעילות החליט דירקטוריון החברה ,  2022,  בדצמבר  14שביום  לעדכן,  מבקשת  החברה 

ל   2024ראשונה של שנת  המחצית  לתום ה תוך    1, הייחודית של החברהשף'  -'הרובוטפיתוח מערכת  בעיקר 

ל הדרושים  תקציביים  שינויים  רקע    ."( ההחלטה)"  כךאימוץ  על  להשלים,  זאת,  החברה  הלכה  הצלחת 

יצירת פורמולציות ייחודיות למוצריה  ב הקשורים בתכנון והעיקריים  פיתוח  המחקר ו הליכי האת  ,  למעשה

  3. המודל העסקי שלה  מימושלהדרושים בשלב הזה  2, הקיימים ו/או החדשים

( -)  השגת היעדים הבאים:עיקר בבלהתמקד  בכוונת החברה    ,כאמורבתקופה הקרובה  בהתאם להחלטה,  

)גרסה   שף'  'רובוט  מערכות  מספר  של  ייצור  עמידתן  1.1השלמת  )לרבות  האמריקאי  לשוק  המותאמות   )

של המערכת    מסחריתוה  לגרסה המתקדמת  פיתוחהשלמת הליכי ה(  -)  ;ברגולציה ובתקינה האמריקאית(

)גרסה  המתוכננת    המסחרית  החשיפה והשלמת    קידום (  -)  ;(2.0  גרסה) בשיתוף    1.1למכונה    עם תחילה( 

בבהעולמית    סודקסו  מסחרית  ת  יופעילוקידום  (  -)  ,וכן  ;ארה"בדנבר,  אוניברסיטאות  בישראל  חשיפה 

   .(באמצעות שיתופי הפעולה הקיימים ו/או נוספים)

את    יותר  היעיל בצורה  נצל  ל לה  אפשר  ת  ,הפעילות העסקית כמתוארמיקוד  ההחלטה להחברה מאמינה ש 

להכינה  במטרה  ,  'רובוט שף'המערכת  , הגרסה המסחרית של  2.0גרסה  פיתוח    להשלמתהקיימים  המשאבים  

, באמצעות שותפים  2024שנת  שלישי של  /השנין  מהלך הרבעו בכבר  ,  (scale-up)  יםייצור מסחרי שיווק ול

   .חדשיםקיימים ו/או 

  , יתר המחלקות העסקיותב  פעילויות  וצמצום  שכר הבכיריםהפחתת  ,  כוח אדם  בצמצוםלוותה  ההחלטה  

, ובשים לב לעלייה בהוצאות התפעוליות ולהתייקרויות  להקטין את ההוצאות השוטפות של החברהבמטרה  

החברה בתשומות  מצב  הצפויות  וה,  ש  4. אינפלציההשוק  מאמינה,  על,  ההחלטההחברה    הקטנת   בדגש 

מינימום   תוך  תפעוליות  עלהוצאות  החברה  השפעה  של  הליבה  את    להמשיךלה    אפשרת,  פעילות  לקדם 

 .נוסף משמעותי  ערך  לחברה  לייצר  שעשויים ,פעולה  שיתופי לייצר ועסקיה  

בתוך כך, החברה מבקשת לעדכן שמועד החשיפה המתוכננת בדנבר ארה"ב מתעכב בשל הצורך של התאמת  

 
פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( לדוח התקופתי של החברה לשנת  ל  1.18לפרטים על מערכת הרובוט שף של החברה ראו סעיף   1

 "(, הדוח השנתי[ )"2021-01-027778(, מס' אסמכתה  2022במרץ    17]ותיקון לו מיום    2022במרץ    9שפורסם במגנ"א ביום  ,  2021
, שפורסם  2022שנת  מחצית הראשונה של  של החברה ל החציוני  תיאור עסקי התאגיד( לדוח  עדכון  פרק א' )ל  1.18וכן עדכון לסעיף  

 . בזאת על דרך ההפניה ים"(, הכלול השנתיהחצי הדוח  [ )" 2022-01-134085אסמכתה , מס'  2022באוגוסט  25במגנ"א ביום 
בזאת    יםהכלול ,  לדוח החצי שנתי  1.10לדוח השנתי וכן עדכון לסעיף    1.10לפורמולציות הייחודיות שהחברה פיתחה ראו סעיף   2

 . ההפניה על דרך
 . ההפניה הכלול בזאת על דרך, לדוח השנתי 1.30למודל העסקי של החברה ראו סעיף  3
זה, הפניית תשומת הלב של רואה החשבון המבקר במסגרת    י שנתי לתוצאות הכספיות העדכניות של החברה ראו הדוח החצ  4

 הנ"ל.  שנתי  שצורפו לדוח החצי 2022ביוני  30דוחותיה הכספיים של החברה ליום 
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  הראשון הליכי התקינה יסתיימו ברבעון    היועצי החברה ו  הערכתל.  ב"הרגולטורית בארההמערכת לתקינה  

 ומיד לאחר מכן תחל בחשיפה המתוכננת.   2023של שנת 

 סבוריטאודות 

מבוססי רכיבים    סוגים שונים של תחליפי בשרשל  דיגיטלי מתקדם  לייצור  מפתחת מערכת  בע"מ    סבוריט

-onמותאמת אישית באתר ההסעדה )לצרכן חוויית אכילה  תכליתה להעניק ש  (,Plant based meat)  צמחיים

site ,)לאכילת בשר שמקורו מן החי.   (בטעם ובמרקם) ככל שניתן  שדומה 

ההחלטה למיקוד פעילות  עם  הערכות החברה כאמור לעיל, בקשר  ו  המידע   -  עתיד   פני  צופה  מידע   אזהרת

הקרובה בתקופה  הקרובה, ,  החברה  לתקופה  החברה  לעצמה  שהגדירה  היעדים  את  להשיג  היכולת 

התועלות והשלכות ההחלטה על פעילות החברה והתפתחות עסקיה, היכולת להמשיך בפעילות הליבה של  

הגעה לשלב מסחור   ,חדשיםיצירת  לחה בהמשך שיתופי פעולה קיימים ו/או  החברה בתקופה הקרובה, הצ

ובמועדים   באופן  הקשורים  ו/או  )  ושהוגדרהמערכת  המועדים  וכן  המסחרית  בכלל(,  הפעילות  לתחילת 

 לרבותאו בכלל(,  ו/עמידה בדרישות הרגולציה והתקינה בארה"ב במועדים האמורים )לרבות  בדנבר ארה"ב  

, הן "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו  אליהם  בקשר  החברה  של  תוכניותאו  /ו  הערכות  ,מועדים,  תחזיות

שלישיים ועל משתנים רבים    גורמיםהמבוסס, בין היתר, על  ובאי ודאות גבוהה,    ךכרוהבחוק ניירות ערך  

 וו/או לא יתממש  ווהערכות אלה לא יתממש  מידעשלחברה אין בהכרח שליטה לגביהם, ולפיכך ייתכן כי  

או נצפה מלכתחילה. בין הגורמים העלולים    שהוערךבאופן השונה מהותית מכפי    וו/או יתממש  םבמלוא

,  היתר  ביןממשו באופן הרצוי, ניתן לציין,  כי המידע והערכות החברה לגבי מידע כאמור לא ית  כךלגרום ל

החרפה בלתי צפויה במצב השוק המקומי ו/או העולמי )ו/או המשך המגמה לאורך זמן ארוך יותר מהצפוי(,  

מצד  הסכמה  ו/או פיתוח המוצר, היעדר    רצונם של השותפים העסקיים מתוצאות החשיפה  שביעות  אי

, אי קבלת אישורים  ו/או חדשים )בהתאמה(  נוספיםלהתקשר בהסכמים  שותפים קיימים ו/או חדשים  

, ומסחור הטכנולוגיה  ייצור מסחרי של המוצר  לצורךגופים ו/או צדדים שלישיים הדרושים    של  רגולטורים

אי  ,  יםהמתחייבבמועד ובהיקף  לצורך המשך קידום פיתוח ושיווק הטכנולוגיה  השגת המימון הנדרש    אי

בשוק  תחרות גוברת  השפעתקבלת מוצרי החברה בקרב קהלי היעד המגוונים ו/או בשווקי היעד השונים, 

ועל כדאיות המשך   ו/או  נוספים)וים  מוצרהייצור  פיתוח הטכנולוגיה  ( לרבות בשל טכנולוגיות חליפיות 

 . השנתי לדוח 1.33גורמי סיכון כמפורט בסעיף מ  אילו אי והתממשות ,מוצרים חליפיים למוצרי החברה

 בברכה,

 סבוריט בע"מ 
 : על ידיאושר לדיווח בשם החברה 

 ודירקטורית רחלי ויזמן, מנכ"לית  
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