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ןוזח
תומישמו

Vision
 רוביחב שדח םוחתליבוהל
 תואקשמו ןוזמ ירצומ ןיב
,םיברה ויתונורתיו סיבאנקל

 רוציי לעפמ תמקה תועצמאב
 הצפהל ב"הראב ןושאר
תימלועו תימוקמ
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- ונלש רופיסה לע תצק
?לבינאק הז המ

Can(nabis) + Nibble = Cannibble (we 
skipped the “Cannibal” jokes) 

 ןוזמה תיישעתב חמוצו שדח םוחת
סיבאנקהו

 לע סיבאנקבםירשעומןוזמ ירצומ
ויתונורתי

 ,סיבאנקב םירשעומ םיאירב ןוזמ יפסות
םיאטרופסלו רתוי םיאירב םייחל
.סיבאנקב םירשעומ םינוש םינילבת
תואקשמ
הריהמו תישיא הייפאל םיחוניקו תוגוע

סיבאנקב םירשעומםיקיתממ
!עגר ןיב ןכומ
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CANNABIS – HOW 
DOES IT WORK?
Cannabis or marijuana, 
pot, weed, ganja, grass, dope, 420…….
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 תוריהמבחמוצ סיבאנקמ ןוזמה ירצומ קוש"
 םיחוטב תויהל םילוכי םתא .הרידא

 ןה .קושה תא תונחוב תולודגה תורבחהש
"ריקה לעש תבותכה תא תוהזמ

Jackie Flynn mogensen Mar. 31, 2018

https://www.motherjones.com/food/2018/03/the-edibles-market-is-exploding-you-can-bet-big-corporations-are-watching/
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תונמדזהה
קושבהלודגה

 םינכומ ,סיבאנקב םירשעומ ןוזמ ירצומ
עגר ןיב הריהמ הנכהל

סיבאנקהו ןוזמה תיישעת לש אבה רודה

 ,םירלוד ידראילימ לש תמייק תיקנע היישעת
תימלועו הריהמ החימצב

 םע רשעומ תויהל לוכי ןוזמ רצומ לכ טעמכ
 ףיכל ,תיתרבח ,תיטרפ הכירצל סיבאנק
תיאופרו

 תוקבאכ ,םינילבתכ ,הייתשל ,היפאל םירצומ
דועו ןוזמ תרשעהל ,תוקותמ

CBD אשונב תוירוטלוגר תושירד אלל טעמכ
THC רוכמל רתומש ןכיהו דבלב
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תונמדזהה
קושבהלודגה

 םיליכאה סיבאנקה ירצומ קוש
דבלב תויאקירמא תונידמ העבראב
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קושה לע תצק
BDSודרולוקב יכ העידוה ,סקיטילנא 

 וצפק םיליכא סיבאנק ירצומ תוריכמ
2017-ו2016 ראורבפ ןיב67%-ב
 .ראורבפב

 טוקס ,ןאידיריו ןוהה ןרק אישנ"
 ןוהה יסויג65 ויהש רמוא ,רפירג
 לש םינושארה תועובשהתשימחב

 לש עצוממ סויג םע ,2018
 רתוי וסייג םהמ העשת .$19,000,000
.$50,000,000-מ
 םג הרוק הז . יכ רמואו ךישממ אוה
 תופוצש תורבח ,הרבעש הנשב .הדנקב
2 וסייג סיבנקה לש היצזילגלה תא
רלוד דראילימ

.ישפוח סיבאנקל תוחותפ ב"הראב תונידמ עשת דועו הדנק

םיחרזא ןוילימ100-מ הלעמל לש ידיימ קוש

CBD תונידמה ראש

 תוריחבב היצזילגל רובע ועיבצי ב"הראב תופסונ תונידמ15
2018 רבמבונ תובורקה

 ורשאי ב"הראב תונידמה תיצחממ הלעמל2022 תנש דע
 האלמ היצזילגל
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 םימזיה תצובקלבינאק

דסיימו יקסע סיבאנק חותיפ ל"כנמס דסיימו תויגולונכט ל"כנמס דסיימו םיפסכ ל"כנמסדסיימו ל"כנמ

 הטספיניקס לש דסיימ ףתושו ףש
 .ומוחתב ליבומ ימואלניב גתומ
 תואקשמו ןוזמ ירצומ חותיפב החמומ
ןויסנ תונש15- מ הלעמל םע
  ,המקהב רישע ןויסינ .ןוזמה תוישעתב
 ,רוציי יווק ,ןוזמ ילעפמ  לועפתו לוהינ
 , םלג ירמוח םע הקימעמ תורכה
 ,םירצומ רוחמת ,הקפסא תרשרש
 םיפוג לומ הדובעו תוכיא תרקב
ןוזמה  םוחתב םיירוטלוגר

 ףתוש דסיימ .סיבאנקה םוחתבםזי
 השיאה תואירב ,– KanaFem לש
 יאקנב .יאופרסיבאנק תועצמאב
 תונש15- מ הלעמל םע תועקשה
-ו תוקפנה ,ןומימ ,ןוה יקושב ןויסינ

M&A. לש םילהנמ תוצעומב רבח  
OTC תרבח ל"כנמ .תויאסרוב תורבח
.םייתנש ךשמב

 ףתוש דסיימ .סיבאנקה םוחתב יתרדס םזי
 השיאה תואירב ,– KanaFem לש
 ןאוו לש דסיימ .יאופר סיבאנק תועצמאב
 תיאקירמא תירוביצ הרבח ,סיבאנק דלרוו
)OTC:OWCP(, םינש3 ךשמב הלוהינו

 ןויסינ תונש6 מ הלעמל לעב החמומ
 םיססובמ םייאופר םירצומ חותיפב
 לודיגה תרשרשב בחרנ עדי ,סיבאנק
 וישומישו וינז לע סיבאנק לש רוצייהו

 ,םילדגמ  םע םייקסע םירשק לעב ,םינושה
 .סיבאנק לש םידבעמו םינרצי

 תוריכמו קווישב ןויסינ תונש20-מ הלעמל
תיגולונכט תומזיו יקסע חותיפ ,תוילבולג

 הרבח ,זירבולבל"כנמו ףתוש דסיימ
 ןוזמ ירצומ חותיפל  הליבומ
 .תואקשמו

 ןוזמ ירצומ תואמ החתיפ הרבחה
 םיגתומ , ןוזמ תותשרל  תואקשמו
 .םלועבו ץראב תוליבומ תורבחו
 לוהינב ןויסינ תונש20-מ הלעמל
 החמתמ .ןוזמה תיישעתב תורבח
 ,תוימואלניב תוריכמ ,יקסע חותיפב
 החימצל  םייגטרטסא הלועפ יפותיש
יקסע חותיפו
 תויוגיצנו תויונכוס תמקהב בר ןויסינ
תוימואלניב

רנרט ויז ןקרב דעלא תרופ ףסאףסוי-רב באוי
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 ירצומ רוציי םוחתב בחרנו חכומ עדי
תואקשמו ןוזמ

 ןוזמ ירצומלםינוכתמתואמ ונחתיפ
רוצייל  םינכומה סיבאנקב םירשעומ

ימוקמה קושל המאתה תשרדנ

 םיקוושלםימעט תמאתהב םיחמומ
םיימואלניבו םיימוקמ

 רקחמו חותיפב ועקשוה םירלוד ינוילימ
םירצומה סיסב לש

ןוזמה םוחתב םיחמומ

 תמלשהל דבלב םישדוח3-6
ימוקמה קושל םימעט תומאתה

2019 ישילש ןועברתוריכמ תליחת

CBD קושל תוירוטלוגר תולבגמ ןיא

 תידימ השיג–ימאימב רוציי לעפמ
תונכש תונידמו ב"הרא לכל

 ,סיבאנק תויתשת םע ימוקמ פ"תש
תוריכמו הצפה

קושל הרידח

 םיקוושב עדיו הדובע תונש6
תימוקמ היצלוגר יפל םיימואלניב

 סיבאנק ינמש לש רוצייו דוביע

 לש הכירצל םיצלמומ םינונימ
תיברימ תלעות תקפהו םידיאוניבנק

םיימוקמTHC-ו םיימלועCBD יקווש

 ,ליזרב ,ב"הראב תונכומ הריכמ תודוקנ
תופסונ תונידמו הדנק

סיבאנקב תויחמומ

-ב םיעיקשמ
CANNIBBLE

תוידוחיי

םויכ םירכומ המ
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 םינומה סויגב הליחתמלבינאק ,ולא םימיב
 ןוילימ4 לש םוכס דע ,לארשיזיבלפיפ ךרד
7.7 לש יווש יפל ,₪ ןוילימ1 םומינימ ,ח"ש
 ירחא רלוד ןוילימ8.8-ו ב"הרא רלוד ןוילימ
אלמה סויגה

 קושל םירצומו םימעט תמאתה ישדוח6
תוריכמו רוציי יווק תיינב ,דעיה

 ישדוח6-12 כ רחאל תוריכמ תליחתל יפצ
לעפמה תמקה םוימ תוליעפ

 ךשמב תופסונ תונידמ4-ל תוריכמה תבחרה
תוריכמ תליחתמ םישדוח18

תיזחתו ןומימ
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תרופ ףסא
םיפסכ ל"כנמס

Asaf@cannibble.world
www.cannibble.world
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Disclaimer
The material in this presentation has been prepared by Cannibble Ltd. Israel (under
registration) and is general background information about Cannibble’s activities
current as at the date of this presentation. This information is given in summary form
and does not purport to be complete. Information in this presentation, including
forecast financial information, should not be considered as advice or a
recommendation to investors or potential investors in relation to holding, purchasing
or selling securities or other financial products or instruments and does not take into
account your particular investment objectives, financial situation or needs. Before
acting on any information you should consider the appropriateness of the
information having regard to these matters, any relevant offer document and in
particular, you should seek independent financial advice. All securities and financial
product or instrument transactions involve risks, which include (among others) the
risk of adverse or unanticipated market, financial or political developments and, in
international transactions, currency risk.

This presentation may contain forward looking statements including statements
regarding our intent, belief or current expectations with respect to Cannibble’s
businesses and operations, market conditions, results of operation and financial
condition, capital adequacy, specific provisions and risk management practices.
Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward looking
statements. Cannibble does not undertake any obligation to publicly release the
result of any revisions to these forward looking statements to reflect events or
circumstances after the date hereof to reflect the occurrence of unanticipated events.
While due care has been used in the preparation of forecast information, actual
results may vary in a materially positive or negative manner. Forecasts and
hypothetical examples are subject to uncertainty and contingencies outside
Cannibble’s control.


