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 2019 רבוטקואב 3 ,ישימח םוי

 

 ,םירקי םיעיקשמ הבוט הנש

 ?םינורחאה םישדוחה תשולשב ונישע המ זא .2019 תנשל ישילשה ןועברה םוכיס ןלהל ,ןועבר ידמכ

 

 תונווקמ תוריכמו שדח טנרטניא רתא

 תבותכב גתומה רתא .גתומל המאתהב תוזיראהו ,)The Pelicann( ןקילפ גתומ בוציע בלש תא ונמייס
www.thepelicann.com לכל םיחולשמו תנווקמ תונח ןכמ רחאל דימו םיבורקה םימיב ריוואל הלעי 

 . )הנידמ לכב היצלוגרב הנתומ *( .םלועה

 .םיפסונ םיירחסמ םירתאבו ןוזמאב תנווקמ תונח חותפל םיננכתמ ונחנא ,תיחכונה הנשה ףוס דע 

 ןתינ .CBD -ה ירצומ תא םג ףיסונ ןכמ רחאלו ,ונלש פמהה ירצוממ ןווגמ הריכמל עיצנ ,הליחתב
  .CBD ןייצמ ןומלס דורו וליאו ,פמה ןייצמ ריהב קורי :םהלש עבצה יפ לע םירצומה ןיב תולקב לידבהל

 .תוירוטלוגר תולבגמ בקע ,תנווקמה תונחב ורכמיי אל ונלש THC -ה ירצומ זא ,םילאוש םתאש ינפל עגר
  .ןקילפ לש םירצומה תשק לכל ,הבחרהב עיפוי ,םירצומה לע עדימ

 !ונלש םירצומה תנכהל םירצרצק ואדיו ינוטרס אוצמל םג ולכות ,שדחה רתאב ,בורקב
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 ןקילפ יזראמ ןווגמ

   

 םיאטרופסל פמה ינובלחב רשעומ לינו םעטב קייש :2 רויא   CBD תרשעומו הנכה תריהמ קייקנפ תבורעת :1 רויא

 

 

 THC רשעומ ןרוקפופ תזירא :3 רויא
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 !HEMP ינובלחו יערזב םירשעומה םירצומ רוציי תליחתו תונכה

 ירמוח תסומע ,ב"הראל החלשנ ,הנושאר הלוכמ .הרבחה ירצומ לש ינושאר רחבמ רצייל ונלחתה ,ןכ ,ןכ
 גתומה תחת ,פמה יערז ינובלחו פמה יערז ןמש ,פמה יערזב םירשעומה םירצומה רוצייל םיידועיי םלג

  .THE PELICANN ונלש

 רובע ויהי רבכ ,ךליאו ינשה בבסה .תושרדנ תומאתהו תוכיא ,רוציי תוקידבל דעונ ינושארה רוצייה בבס
 יערזמ םירצומ יכ םיעדוי רבכ ,הרבחה ירחאו סיבאנקה קוש ירחא םיבקועה לכ .הריכמ תורטמל רוציי

 ,הקירמא ןופצב )Super Food( לעה-ןוזמ קושב םיטהולהו םימחה םידנרטה דחא תויהל םיכפוה ,פמה
 .םצעתמו ךלוה תוחוקל להק םע

 ינקתו ינדפק רוציי חוקיפ תחת םירצוימ ,ונלש םירצומה לכ .FDA רשואמ ןוזמ לעפמב עצבתמ רוצייה
  .ןוזמה רוציי קושב םילבוקמ םילוקוטורפ יפ לע לכה ,תוכיא תחטבא

 

 

 ב"הראב לעפמל ךרדב םיביכרמ לש תוסמעה םויב הרבחה ל"כנמ :4 רויא
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 הנמה לדוגל המאתהב ןויסינ תוזירא םע ,תומאתהו תוקידב רובע רוצייה בלש םויסב הארנ הז הככו
 :תישיאה

 

 םירצומ ללש ,ןויסינ תוזירא :5 רויא

 

  CBD ב םירשעומה םירצומ

 לעפמב לבינק תרבח לש ידועיי רוציי וקב ,CBD ירצומ לש רוצייב ליחתנ ,2019 ,בורקה רבמבונ שדוחב
   .הנוזת יפסות לש רוציי ירושיא לעבו FDA רשואמ ,יאקירמא

 

THC 

 םע רוציי םכסה לע המתח לבינקש ,םתארק יאדווב ,ונלש קובסייפה דומע ירחא םיבקועהו ,םכתיברמ
 ילעפממ דחא תא וטנמרקסב ולא םימיב המיקמ הרבחה .הינרופילקמ NATURA LIFE SCIENCEתרבח
 סופמק :ראשה ןיב ליכי לעפמה .$ ינוילימ תורשע לש הרידא העקשהב הינרופילקב םילודגה סיבאנקה
 הריכמו הצפה ,םייפוס םירצומ רוציי ,םינמש יוצימ ירדח ,שוביי ירדח ,לודיגה יבלש לכב קוסעיש קנע
 .סיבאנק ירצומ ללש לש

 ןושארה ןועברל םייופצ תוריכמהו רוצייה תליחת .ונלש םירצומה וקל םיידועיי רוציי ירדח ליכי לעפמה
 .)םישרדנה םירושיאה לכ תלבקו הינבה םויסב הנתומ( 2020 לש

 .םכסהה תמיתח רחאל המסרפתהש הבתכל רושיק ןלהל ,ספספש ימלו םירחאמל תאז לכבו

Natura life science & Cannibble FoodTech 
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 יטסיגול ןסחמ

 תא ןסחאי רשא ,ןוזמא רשואמו החמתמ יטסיגול ןסחמ םע חולישו הנסחא יתורישל םכסה לע ונמתח
 םירצומה יאלמ תא להני ןכו ,תונמזהל םאתהב ,םייגטרטסאה תוחוקלל םתוא קפסיו ,ונלש םירצומה
 .תונווקמ תונמזהל םיחולשמהו

 

 הסרובב הקפנה

 םאתהבו ,2020 ןושאר ןועבר ךלהמב ןנכותמה דעיל ,הקפנה תארקל םיצמאמב םיכישממ ונחנא
 קושה תוחתפתה לע םיעיפשמ רשא קושב םיירוטלוגר םייוניש יכ ןייצל דואמ בושח בוש ,םכיתולאשל
  .הז םינמז חול לע עיפשהל םילוכי

 רוטלוגרה תושירדל םאתהב םיטרפ יסומעו םיבר םיכמסמ תנכהב םיעקשומ םיצמאמה ברימ עגרכ
 םיעודי םירקורבו תוליבומ העקשה תונרק ,תועקשה יאקנב םע הקפנה רובע סויג יבבסב ןבומכו ,הדנקב
  .ידנקה קושב

 

 הצפה ימכסה

 תנידמל ללוכ ,ב"הראב םיציפמ רפסמ םע הצפה ימכסה לע תמיתח תארקל םייפוס םינוידב ונחנא
 !סאגוו סאל םיאטחה ריעב תוידועיי הריכמ תודוקנו תוחונ תויונחב ונלש םירצומה תריכמל הדאבנ
 .םיפסונ םינוכדע בורקב

 

 תוכורעתו תרושקת

 ,ב"הראב דואמ יזכרמ היזיוולט ץורעמ הינפ ונלביקו ,ןוטסוב רוזאב תנווקמ וידר תנחתל ונייארתה
  .אבה ןוזמה קוש תוחתפתה אשונב הליבומ תיסנניפ תינכותב

 סאלב ,םלועב הלודגה סיבאנקה תכורעתב םיעיפומ ונחנא ,רבמצדל 11-13 םיכיראתב ,הנשה
 .C2651 ןתיבב ונחנא .רקבל ץלמומ ,רוזאב תויהל ןווכתמש ימ !סאגוו
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 ןקילפ ןתיב תיימדה :6 רויא

 

  :הכורעתל קניל

https://mjbizconference.com/vegas/ 
 

 םתא .ונלש קובסייפה דומעו טנרטניאה רתאב םעפל םעפמ תונכדעתמו תואצמנ תובתכה לכ
 םעפ קר ,םירבחה םע קובסייפה דומע תא ףתשל םכתרזע תא בוש שקבנו .בוקעלו אורקל םינמזומ
  .ידו תחא
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 2018 תנשל םייפסכ תוחוד

 . 2018 תנשל םייפסכ תוחוד ב"צמ

 

 

 .ןמזה לכ עמתשנו ,סיבאנקה םלועבו הרבחב םכלש ןומאל קיפסמ תודוהל לכונ אל ,דימת ומכו ,בוש
 ...דחא קילק קר הז ,קובסייפב דומעל קייל .ונילע עדימה תא ץיפהל ונל ורזע

  info@cannibble.world ליימל  הלאש לכב תונפל םינמזומו

 

 ,חמש גחו הבוט המיתח תכרבב

 ףסוי רב באוי

 מ"עב קטדופ לבינק ,ל"כנמ


