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 2019 ינויב 30 ,ןושאר םוי

 

 ,םירקי םיעיקשמ

 יפכ ,מ"עב קט דופ לבינק תרבח לש ןועברה םוכיס ותיאו 2019 תנשל ינשה ןועברה ומויסל עיגה הנה
 .םכל קפסל ךישמנש יפכו ונבייחתהש

 :םהב םיקסוע ונדועו ונקסעש םיאשונ רפסמ לע ןוכדע ןלהל

 

 םיעיקשמה םש לע תוינמה םושיר

 תועצמאב שכר ותוא תוינמה תומכל םאתהב ,תישיאה ותעקשהל זיבלפיפמ רושיא לביק םכמ דחא לכ
 .בתכמה ףוסב ,םכרובע תובושת המכ ונזכירו תולאש הברה םתלאש .זיבלפיפ תמרופטלפ

 יכהו הכימתל תיקנע הדות .תרבודמה הינמה תדועת תא םתלביק םכלוכו םייתסה תוינמה ילעב םושיר
 !החלצהב :בושח

 הסרובב הקפנה

 בלשה .םייק יאסרוב דלשל גוזימב רבודמ םא וליפא ,םירבדה עבטמ, ןמז תחקול אוהש גוס לכמ הקפנה
 בקע ,CSE תידנקה הסרובב דקמתהל ונרחב ונחנא .הקפנהל דעיה תסרוב תא עובקל וניה ןושארה
 סיבאנק תורבחב ,וזה הסרובה לש ההובגה תוברועמה תדימו ,ימלועה סיבאנקה םוחתב רחסמ ילוקיש
 החמתמ יסנניפ דרשמ ידי לע עבקנ ךרעה .הקפנהל ,הרבחל יווש תכרעה עצבנ ינשה בלשב .תונוש
 החלצה ידדמ ,הלש תויקסע תוינכותה תונכתיה ,הרבחה יסכנ תא קמועל קדוב רשא ,קושב רכומו

 הקפנהה תחטבהל ,הקפנהה רובע םיפסכ סויג לש םייסנניפ םיכילהתל םירבוע ,ןכמ רחאל .דועו םינוש
 תיקסעו תיסנניפ ,תיטפשמ הדובע הנשי ןיבל ןיב .םתא םה אלה ,םיעיקשמהו הרבחה תחלצהלו
  . )Prospectus( דואמ ףיקמ ףיקשתו םיכמסמ תואמ תנכהל

 תדבוכמ הירוטסיה הל רשא ,ונלש דעיה קושב החמתמ הרבח לש היתוריש תא ונרכש ולא לכל
 הרבחל םיעיקשמ 1,100 םע תובכרומ תוקפנה רקיעב ,ולאכ תוקפנהב תוחלצה הפוצרו תחבושמו

 .תחא תיטרפ

 יכ ןייצל בושח יכ םא ,2020 ןושאר ןועבר ךלהמב הז הקפנה דעיהו תוחפל הנש יצחכ חקיי ךילהתה
 .הז םינמז חול לע עיפשהל םילוכי קושה תוחתפתה לע םיעיפשמ רשא קושב םיירוטלוגר םייוניש
 לבינקש יפכ םיליכא םירצומ תריכמל 1/10/2019 ךיראתב ,הדנקב ותלחהו קוחה רושיא ,המגודל
 לש רתוי ההובג יווש לע תורישי עיפשיו הרבחה תחלצהל ףסונ דדמ הווהי הז רובעי קוחה םא .תרציימ
 .ואולמב םשויי קוחהש רחאל דימ הדנקב הצפהו הריכמ ,רוצייל םינכומ ונחנא ןכש ,הרבחה

 ,הלש תוריחבה םינייפמק תא הליחתמ רשא ,2020 רבמבונב ב"הראב תוריחבה איה תפסונ המגוד 
 תוריחבה תכרעמב בושח ךבדנ הווהמ סיבאנק .2019 ,הנשה רבמבונב רבכ ,םידמעומהו תוגלפמה לכל
 היצלוגרה תדרוה תעפשה .םוחתב תולודג תולקה רובע תבחרנ םיאקיטילופ תכימתל הכוזו
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)Deregulation( תימלוע ךרד תצירפ הווהת ,ותוללכב סיבאנקה יפלכ ב"הראב רתוי הכומנ המרל 
  .תונוש תומרב סיבאנקל םיקוושה תחיתפו היצלוגרה תדרוה םוחתב היסאו הפוריאל

 הרומתב הקפנהל דעיה ךיראת לע עיפשהל הלוכי ,ולא תואמגודל םייסנניפה םיקוושה תוסחייתה
  .רתוי תוהובג יווש תוכרעהבו רתוי בוט קוש קזוחל

 

 הצפהו רוציי ימכסה

 תויוכז רובע רוציי הזוחו Joint Venture גוסמ הלועפ ףותיש יזוח ונמתח יכ עידוהל םיחמש ונחנא
 קושה לש הקומע הניחב רחאל !הינרופילקו הדירולפ ,יזר'ג וינ ,הילגנאב רוציי יזוח )Royalties( הריכממ
 םיאלמה תוכיאה ינקתב םידמוע םניא ,םש םיימוקמה םילעפמה יכ הנקסמל ונעגה ,הדאבנ תנידמב
 ימוקמ ןוישיר לעב םע דחי ונלש לעפמ תמקה םינחוב עגרכ ונחנאו ,ונלש תושירדל םאתהב ,ןוזמ לעפמל
  .ונלש םוחתב רוציי לעפמ ול ןיאש

 ,סיבאנקה תיישעתב חמוצ יכה םוחתב ,תונוש תונידמבו ,םינוש הלועפ יפותישל תופסונ תושקב ונל שי
  .ןמזה ךשמב ועיגי םיפסונ םיחווידו ,תואקשמהו ןוזמה םוחת

 רחסמה יקוחלו ,תימוקמה היצלוגרל םאתהב דימת ודבעי ונלש םירצומה יווק יכ ריכזהל םיצור ונא
 םירמוחב םג םירשעומה םירצומה תא קוושנו רציינ ,ךכ יפ לע .ןוזאמא תמגוד םילודג םירתאב ןווקמה
 .CBD & THC םיליעפה

 דחא .םינושה םירייתה רובעו םיבשותה רובע ,הרובע רתוי םינוכנה םירצומה תא םיאתנ הנידמ לכל
 הייסולכואל םירצומה לש םיעבצהו תוחירה ,םימעטה תומאתהב אצמנ ונלש םיירקיעה עדיה תורוקממ
 דעיה להק תאיצמל ירקיעו בושח בלש אוה ,םימעטה תמאתה לש הז בלש .םלועה יבחר לכב ,תימוקמ
  .תונידמ שולשב בורקה שדוחב לחי הז בלש .ןמאנהו ןוכנה

 

 קווישו גותימ

 ,גתומ םש תריחבב ונעקשה ! The Pelicann :ונלש תיבה גתומל אבה ךורבו םולש ורמיאו וריכת
  .םוחתב שיש םינעוצקמה ידי לע םימלוצמ ונירצומ ללשו בוציע
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Figure  1 : The Pelicann logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEMP 
SEEDS 

CBD THC 

Figure  2 : The Pelicann brand's colors 
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 הנומש ךותמ ,ונלש םינושארה םירצומה תוחפשמ תשמח ןלהלו ונלש םיירחסמה תומשה תא ונמשר
 :האבה םעפב םהילע רפסנ רשא ,םיננכותמ

1. CannaShakes™ 

 םינוש םימעטב םיקיישו םימח ,םירק תואקשמ תנכהל םירצומ

2. Cannashakes Sports™ 

 סיבאנק ןמש ,Hemp ןובלחב םירשעומ תואקשמ תנכהל ,רשוכה יבהואלו יתואירב וקב םירצומ
  .'דכו ,CBD רקיעב םינוש םיגוסמ

3. CannaMix™ 

 סומ ,םימרק ,םיבטר ,םימחל ,תויגוע ,דלוקוש ירודכ ,תוגוע ,םיקייקנפ ,ורקימב הריהמ היפאל ירצומ
 דועו דועו דועו

4. CannaSpices™ 

  .הציפ ינילבת תמגוד םילכאמ לש הרשעה וא םיטלס לוביתל םינכומ םינילבת

5. CannaFel™ 

 ןמשו ,Hemp יערזב תרשעומ ,םעטב תואגתהל ונל השרוי וא ,דואמ תחבושמ לפאלפ תבורעת
  !תיתיב הנכהל הז לכ .לפאלפ רודכ לכל קיודמ ןונימ םע ,סיבאנק
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Figure  3   Some of our real products! 

 

 תרושקת

 ליחתנ .ב"הראב תרושקתב םיננכותמ תונויאר ינש ונל שיו תרושקתב םינייארתמ ונחנא םעפל םעפמ
  .הקפנהה לש םינמזה חולל םאתהב קומעה יתרושקתה עסמה תא

 םתא .ונלש קובסייפה דומעו טנרטניאה רתאב םעפל םעפמ תונכדעתמו תואצמנ תובתכה לכ
 תחא םעפ קר ,םירבחה םע קובסייפה דומע תא ףתשל םכתרזע תא שקבנו .בוקעלו אורקל םינמזומ
  .ידו
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 םיפסונ ןוה  יסויג 

 ,זיבלפיפ לש סויגה תמרופטלפ תועצמאב םילשמהו ינשה סויגה בבס תא הרידא החלצהב ונמייס
  !רלוד ןוילימו ,לארשיב תחא תיטרפ הרבחב םיעיקשמ הברה יכה םע

 ולחה רשא תויטרפ תונרקו ,םייטרפ םיעיקשממ ,םיפסונ םילודג םיסויגל לועפל םיכישממ ונחנא
  .סיבאנקה םוחתל םיבר העקשה יפסכ תוצקהל הנורחאל

 קוש תריקס

 םירושיא וא תונוש תויוגייתסה בקע ,תורתוכב אצמנ סיבאנקה םירשעומה םיליכאה םירצומה קוש
 המרב ,םייונישה לכ ירחא םיבקוע ונחנאו ,תימוימוי החירפב קושה .ולא םירצומל ,ינשה דצהמ
 .דעיה יקוושב תוימוקמה תושירדלו םיקוחל םאתהב השעת ונלש הדובעה לכ ,ונייצש יפכ .תירוטלוגר

 

 םיעיקשמל תועדוה

 .תובושתה ןלהלו ,ןהבש תוירקיעה תא ונזכיר .הינמה תודועת תלבק ךלהמב תולאש הברה םתלאש
 :קובסייפב וא רתאה וא ליימ תועצמאב לואשל םינמזומ דימת םתא

 ח"ש 6.875 ,הינקה ריחמב וניה הינמ לכ יווש ?יחכונה הינמה יווש המ 

 ירוביצ רחסמל ומשרנ םרט תוינמה .אל ןיידע ?תוריחס תוינמה םאה 

 ,דבלב ינכט טרפ וניה בוקנה ךרעה ?םילקש 3 תווש ילש תוינמה םאה ?0.01 בוקנ ךרע ןיוצמ המל 
 םיעיקשמל רושק וניאו ,הרבחה תמקה ןמזבו ,הרבחב הטילש/בור תוינמ ילעבל רושקש

 הז אוה הדועתב םושרש תוינמה ךס ?יתלביקש הינמה תדועתב יתמליש וילע ךרעה םושר אל המל 
 קושה יקוח יפל ןכמ רחאלו הקפנהב עבקיי הינמה ךרע .העקשהה םוכס יפ לע בשוחו ,עבוקש
 ישפוחה

 םושיר לש ינכטה ךילהתל רושק ךיראתה ?רחא ךיראת םע הינמה תדועת תא בוש יתלביק המל 
 תוינמה תומכ לע עיפשמ אל רשא ,הז אשונל דבלב ינכט טרפו ,ילארשיה תורבחב םשרב תוינמה
 יחכונה ןכרע וא

 אלו ,ינטרפ ןפואב םינחוב ונחנא עגרכ ?עיקשהל ןיידע ןתינ םאה .תוינמ דוע תונקל הצור ינא 
 לחה תונקל היהי ןתינ תופסונ תוינמ .תוחפ אלו רלוד ףלא האממ לחה תועקשה ,החטבה
 הקפנהה םוימ

 אשונב תומדקתההו תולועפהו ,הסרובב תרחסנ םרט הרבחה ?הסרובב רחסיהל הלחה הרבחה 
 ונבייחתהש יפכ ,םיעיקשמ בתכמ תועצמאב םיעיקשמה ללכל תוחוודמ

 ןושארה ירוביצה רחסמה םוימ קר הרקי הז ,אל ?היינמה ךרעב תופצל ןתינ םאה 

 הינקה ךרע אוה הינמה ךרע ,האושת ןיא עגרכ ?ילש האושתה המ 

 דעוימ םוי עבקנ םרט ?הקפנהה ךיראת והמ 
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 .ןמזה לכ עמתשנו ,סיבאנקה םלועבו הרבחב םכלש ןומאל קיפסמ תודוהל לכונ אל ,דימת ומכו ,בוש
 ...דחא קילק קר הז .ונילע עדימה תא ץיפהל ונל ורזע

https://www.facebook.com/Cannibble-FoodTech-LTD-725605247779296/ 
 

 

 ,םכלש

 ףסוי רב באוי

 מ"עב קטדופ לבינק ,ל"כנמ

 


