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 2020 ראוניב 5 ,ןושאר םוי

 

 ,םירקי םיעיקשמ הבוט תיחרזא הנש

 לש םכסמה ןועברב ונישע המ זא .2019 תנשל ןורחאהו יעיברה ןועברה םוכיס ןלהל ,ןועבר ידמכ
 ?הנשה

 לחהו ,הזיראו רוצייל רשכוה הדירולפב ונלש לעפמה .תוריכמו רוצייל ולוכ שדקוה ןורחאה ןועברה
 20-כ לש יאלמ ונרציי כ"הס .HEMP יערזו CBD  םיליכמה םירצומ לש םינוש םיגוס 32  ונרציי .דובעל
 לע וארקת ,ךשמהבו הרבחה לש יטסיגולה ןסחמל ורבע םירצומה .םינושה םיגוסהמ תודיחי ףלא
  .הרבחה לש תוריכמה תליחת

 www.thepelicann.com  תבותכב ןקילפ רתאב םג  םירצומה ןווגממ םשרתהל םינמזומ םתא

 סאגוו סאלב MJBizCom תכורעת

 תחאו ,הקירמא ןופצב הלודגה הכורעתב ונפתתשה ,תוריכמל יחרכה יאנת .קוויש דועו קוויש ,קוויש
 ימי תשולש ךשמב .רבמצדל 11-13 םיכיראתב ,ב"הרא ,סאגוו סאלב ,סיבאנקל םלועב תולודגה
 1300-כו םינתיב תואמ םע ,םירקבמ ףלא 35-מ הלעמל הב ורקיבו  ,דואמ בר להק עיגה הכורעתה
  .הרבעש הנשמ הלדוגב הלופכ הנשה התייה הכורעתה .םיגיצמ

 ,תויונחל רקיעבו ,םינכרצל ןה ,בחרה להקל םירצומה תא ונפשח הב ,ונלש הנושארה הכורעתה וז
 םירקבמה תא ונעתפה םגו ונלש CannaShake ה תואקשמ לש תואמגוד יפלא ונקליח .םינרציו םיציפמ
  .פמה יערז ןמשב תרשעומ לינו תדילג םע

 תידועיי םוליצ תדמעב ,םירצומה םע ומלטצה םיבר .םירקבמ יפלא לש םרוקיבל הכז ונלש ןתיבה
 .ונל ינש ןיאו ,הכורעתב וגצוה הנושארלש םירצומה יגוס לע תורידא תואמחמ ונלביק  .שארמ ונכהש
 תומכל אל חטבו הרבחה ירצומל דחא הרחתמ וליפא ושגפ אל םה ,םירקבמהמ םיבר ןייצל וחרטש יפכ
 ,ידוחייה ןתיבה בוציעל ,םיעבצל ,גתומה םשל ,גותימל םג וכישמה תואמחמה .םיעצומה םירצומה
 רשקב עגרכש םיציפמהמ דחא רמאש יפכ .םירצומה לש תומישרמהו תויעוצקמה תוזיראל רקיעבו

 :ב"הרא ברעמב ,ונרובע השדח הנידמב הצפה תויוכזל ונתיא

"This is a sure winner. World-class edibles with the prestige packaging and a perfect 
brand. WELL DONE! ”.  

 ףסונב .םלועב תורחא תונידמל דועו ,ב"הראב הצפהו תוריכמל םירשק תורשע ונל הבינה הכורעתה
 ,תוריכמ-רוציי-לודיגל םיאלמ תונוישיר םע ,ב"הראב םיימוקמ THC ינרצי לש לטובמ אל רפסמ ונשגפ
  .םוקמב היצזילגלה ירושיא יפ לע ,םתנידמב הרבחה ירצומ תא רצייל םיניינועמש

 םילודגה סיבאנקה ירצומ יציפמו ינרצי תשמחמ דחא םע התייה ,קפס לכ אלל ,רתויב הבושחה השיגפה
 ךשמה תשיגפ .ב"הראב תונידמ רשעב ונלש םירצומה תריכמו קווישל פ"תשב  םיניינועמש ,ב"הראב
  .ב"הראב םהידרשמב ,הז שדוחל העבקנ רבכ
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 .ןתיבה תמקהב םיבלש :1 רויא

 

 רבעמו לעמ םיקוסע ונייה

 

 הרבחה ירצומ לש הלרגהב תחא הכוזו םירקבמ לש םוצע להק :2 רויא
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 תוריכמו רוציי ,הצפה ימכסה

  סאגו סאלב הסיסבש הרבח םע ב"הרא יבחרב CBD ירצומל הצפהו תוריכמ םכסה לע ונמתח
 לש תוריכמל תובייחתה םע םייתנש םומינימל אוה םכסהה .CBD ירצומ תריכמל תויונח םג התולעבבו

 תופתתשהל ,םיציפמה דצמ העקשה ללוכ םכסהה ,ףסונב .םכסהה תפוקתל ,תוחפל רלוד ןוילימ 4.8
 תובר תוינפ לומ ולא םימיב םינודנ ימוקמ רוצייו הצפהל םיפסונ םימכסה .ב"הראב תוכורעתב
 .הכורעתב םירקבממ

 -ב  פירטסה לע יזכרמ םוקימב CBD ירצומ לש הריכמ תדוקנב סאגו סאלב םירכמנ רבכ הרבחה ירצומ
HARMON, תריכמל םיפסונ הריכמ תודוקנו םינכוד  . ןטילופומסוקה ןולמ לומ תאצמנה תויונחה תרדש 

CBD ירצומו Hemp, ךשמהבו םיבורקה םישדוחב סאגוו סאלב םיריית יבורמ תומוקמבו םינוינקב ומוקי 
  .תופסונ תונידמב

 

 

 סאגוו סאלב ןושארה תוריכמה ןכודב ןקילפ ירצומ :3 רויא
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 יוניב יבלשב אצמנ )ונמסריפ רבכש יפכ(  ,Natura Life תרבח םע ,הינרופילקב הצפההו רוצייה םכסה
 קודבל תנמ לע לעפמל עיגנ 2020 לש ינשה ןועברה ךלהמבו ,הרבחה ירצומל רוצייה יספ לש םינורחא
 תושרומ תויונחב הריכמל THC ירצומ רציינ םש .הנושארה םעפב ןויסינל רוצייה וק תא ליעפהלו

 סיבאנקל םלועב הלדוגב היינשה הנידמה ,הינרופילק תנידמ יבחרב ,Dispensary ,סיבאנק תוחמתמ
  .Recreational ,יתרבח

 

 הריכמל טנרטניא ירתא

 ינובלחו Hemp יערז ירצומו CBD ירצומ לש הריכמל ריוואל תולעל תונכומ רבכ ,תונווקמ תויונח יתש
 םוקמ לכלו לכמ טעמכ חולשלו תונקל ןתינ .לועפל וליחתי תויונחהש עגרב תדחוימ העדוה אצת .פמה
 ירצומ יכ שיגדהל בושח .אובייב תימוקמה היצלוגרה לע תיארחא היהת אלו הניא הרבחה םלוא ,םלועב

THC ןיילנוא הריכמל ועצוי אל.  

 הסרובב הקפנה

 2020 לש היינשה תיצחמל עגרכ החדנ דעיה ךיראת םלוא ,הקפנה תארקל םיצמאמב םיכישממ ונחנא
  .םיימוקמ תועקשה יאקנבמ םילבקמ ונחנאש ץועייל םאתהבו ,םויכ ידנקה קושה בצמל םאתהב
 תוחתפתה לע םיעיפשמ רשא קושב םיירוטלוגר םייוניש יכ ןייצל דואמ בושח בוש ,םכיתולאשל םאתהב
  .הקפנה דעומל בייחתהל םילוכי ונניאו הז םינמז חול לע םג עיפשהל םילוכי קושה

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

 

 םיפסונ םיפסכ סויג

 לש ףסונ סויגב תאצל ונטלחה ,םינמזה תוחול תמדקהו הרבחה לש תצאומה תוחתפתהה בקע
 לש תיקווישה תוליעפה תבחרהלו ,שרדנכ לודג םירצומ יאלמב הכימתל ,רלוד ןוילימ ינש תוחפל
 הרבחב דסיימו ףתוש ,חותיפה ל"כנמס ,ןקרב דעלא ןכ ומכ .הלועפ יפותישו תוריכמ תורטמל הרבחה
  ימוקמ הנעמ תתל תנמ לע תאזו 2020 ךלהמב ,הדירולפל ,ותחפשמ םע ןיישיקוליר תושעל ןנכותמ
  . םישדח םירצומ חותיפל ןהו רוצייל ןה

 ,בוש עיקשהל תורשפא רוביצל תתל תנמ לע ,םינומה סויג תועצמאב השעי הארנכ ,סויגהמ קלח
 .בורקב וחוודי םיאלמה םיטרפהו ,דעומ רצק היהי סויגה .ןושארה בבסה תא וספספש ולא לכלו
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 םינורחאה םישדוחב ונלביקש תובושתו תולאש ףסוא

 ?קווישל ךלי סיוגש םוכסהמ קלחש םיעדוי דציכ ?תיקוויש תינכת שי הרבחל םאה .ש

 צ”חי ,םיסנכו תוכורעתב תופתתשה ,ןיילנוא תויונח קוויש - קוויש תינכות שי הרבחל
 תוסנכהלו ביצקתל םאתהב םיוסמ םוכס הצקמ הרבחה .תויונחב תוריכמ םודיק ,יאקירמא
  .בצקומה םוכסל ביבסמ קווישה תינכות תא הנובו ,הלש

 ?לארשיל חולשל ןתינ םאה ?הרבחה ירצומ תא תונקל ןתינ ןכיה .ש

 קוריו CBD-ל דורו לש םיעבצ יפל םג ושפח( ,פמה יערזו CBD לש םיגוסמ הרבחה ירצומ
 םלוא ,לארשיל םג חלשנ ונחנא .טנרטניא תויונח יתשב םיבורקה םימיב ורכמיי ,)פמה רובע
 דעי תנידמ לכב וא לארשיב םיימוקמ םיקוח וא אוביי תולבגמ לע תיארחא הרבחה ןיא
 הרבחל םירצומה תא ריזחהל ןתינ אל ,ןוזמ תולבגמ בקע .הנוקה תוירחאב ולא לכ .תרחא
 .לארשיב סכמב רצומה תריצע תמגוד ,דעיה תנידמב אוביי תויעב ללגב

 ?יתרבחה קושל THC ירצומ ויהי יתמ .ש

 םירצומה .ץרמ-ראורבפ םישדוחב ,הינרופילק ,וטנמרקסב לועפל וליחתי ונלש רוצייה יווק
 .2020 לירפאמ לחה הינרופילקב Dispensary תוינחב הריכמל םינכומ ויהי

  ?םירצומה תא םתרחמת דציכ .ש

 ,סיבאנק יביכרמ םע ןהו סיבאנק אלל ןה ,קושב םירחא םירצומל םאתהב ורחמות םירצומה
 םיבר םירוקיבו םירקס םע ,2019 תנש לכ ךלהמב התשענ הדובעה .שפנ לכל הווש ריחמב
  .הפוריאבו ב"הראב ,םוחתב תוחמתמ תויונחב

 ?האושתו העקשה רזחה הארי עיקשמה דציכ ? nexit pla הרבחל שי םאה .ש

 לש היינשה תיצחמב IPO תננכתמ הרבחה ,הדנקב סיבאנקה קוש לש יסנניפה בצמה בקע
 לכב ומכ ,ףסונב .םיאתמה דעומה תא ועבקי קושה יאנת .ךיראתל החטבה ןיא םלוא ,2020

 .םידנדיביד תקולחו תוסנכה ,תוהובג תוריכמ לש תורשפאה תמייק דימת ,החילצמ הרבח
 עצבתת הטלחהה .קושב םיקנעה דחאל הרבחה תריכמ לש תורשפאה תא חכשנ אל ,ןכ ומכ
 הרבחה ןוירוטקריד לומ םיירקיעה ןיינעה ילעב םע

 ?ץראב םכלש םירצומה תא ץיפהל רשפא ךיא ?לארשיב ורכמת וא ורציית םאה .ש

 לש לודג ןדבוא .דואמ ברה ונרעצל ,ץראב הרבחה ירצומ תא רוכמלו רצייל ןתינ אל עגרכ
 רשאכו ,ץראב רוטלוגרה תויחנה יפ לע קר לעפנ ונחנא .הדובעה תומוקמלו הנידמל הסנכה
 ונחנא .ידיימ ןפואב לפוטי אשונה ,ץראל ונלש םירצומה לכ וא קלח אבייל וא רצייל רשפאתי
  .הז עגרל ןוכנ ,לארשיב םיציפמ םע םידבוע אל

 קושה תא וכנחת דציכ ,קוש ךוניח םיכירצ םתא תויונחב ףדמ חטש סופתל םישפחמו רחאמ .ש
 ?בצקותמ ןכיה ?תולע וזיאב ?תאז השעי ימ ?םירצומב שמתשהל

 ףצומ טנרטניאה .CBD-ב םירשעומ םיליכא םירצומל ינשדח וא דחוימ קוש ךוניח שרדנ אל
 תוירכוס ומכ םיקתממ ינרצי לש ןוויכמ רקיעב ,הזה דחוימה קושה לע עדימו תועדומב
 ירחא עובש םיאור ונחנא ,ליבקמב .םידיאוניבנק יריתע היגרנא תואקשמו ,תויגוע ,םידלוקושו
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 םירצומ תמרב .ונלש םירצומה םוחתל תוסנכנש ,תולודג קוויש תותשר דועו דוע יכ עובש
 תויונחב ,ולאכ םירצומ תונקל וילע ןכיה עדוי רבכ קושהש ירה ,THC ומכ היצלוגר תחת

Dispensary ולא תויונח ךותב השעי קווישהו ,האלמ היצזילגל ורבעש תונידמב ,דבלב. 
 ירצומ לש הכירצל ירקיעה עדיה תצפה .יקסעה חותיפהו קווישה ביצקתמ עיגמ ביצקתה
 ילעבו םיציפמ לומ לא ןוזמהו סיבאנקה םוחתב תוידוחיי תוכורעת ךרד תעצבתמ הרבחה
 .תויונח

 ןגמ המ ?םכתא הכחי קושב םיקנעה דחא ןמז המכ ךות ?םייוקיחמ הרבחה לע ןגמ המ .ש
 ?IPה דבלמ םכילע

 םינש עברא דע שולשב קושה תא המידקמו ,הלש םירצומה רוצייב ידוחיי עדי שי הרבחל
 רוצייה לעפמל חלשנו ,רחא לעפמב ,לארשיב רצוימ םירצומה תוכיאמ ירקיע קלח .תוחפל
 ןתינ אל ,ונלש )”הרוחשה אספוקה“ וא ”ידוסה בטורה“( הזה יטירקה ביכרמה אלל .ב”הראב
 הטילש הרבחל תנתונ תאזה הרוחשה אספוקה ליבקמב .םאולמב םירצומה תא קיתעהל
 דעוימ תורוחש תואספוק לש חולשמ לכ ןכש ,הדירולפב לעפמב רוצייה תויומכ לע האלמ
 ימ .רחא םוקמב ונלש הרוחשה אספוקה תא תונקל ןתינ אל .תויומכ לש דואמ קיודמ רוצייל
 .החלצהב ול םילחאמ ונחנא ,םימוד םירצומ איצוהל וא ,הרבחה ירצומ תא תוקחל הצריש
 רתויו קוויש רתוי םע ,ונלש םוחתב תוריכמב רתוי רכינ לודיגל םורתי קר םימוד םינרצי דוע
 דוע ןיאו ,םינושארה היהנ דימתו ,קושב תוינושאר תוכז םע עגרכ ונחנא .ינכרצ ךוניחב עדימ
 .ונלשל המוד הרבח

 ?הובג ןוכיסב איה העקשהה םאה .ש

 ונחנא ,רקחמ תורבח וא לודיג תווחל תיסחי .ומצעל ולש םינוכיסה יבושיח תא השוע דחא לכ
 הבחר יכה ילוא ,דואמ הבחר םירצומ תשק םע ,םוחתב תוחוטב יכה תועקשהה תחא הארנכ
 .ןנימל םיקתממה תורבח לכ ללוכ ,סיבאנקה םוחתב םויה תומייקה ןוזמה תורבח לכ ןיב
  .םומינימ רלוד ןוילימ 5 טעמכ לש הצפה יזוח םע ,םירכמנ ,םירצוימ רבכ ונלש םירצומה

 

 

 םתא .ונלש קובסייפה דומעו טנרטניאה רתאב םעפל םעפמ תונכדעתמו תואצמנ תובתכה לכ ,ליגרכ
 דומע תא ףתשל ךתרזע תא בוש שקבנ ,התשע וא השע םרטש יממ .בוקעלו אורקל םינמזומ
  .ידו תחא םעפ קר ,םירבחה םע קובסייפה

 

 .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
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 ,תחלצומו השדח תיחרזא הנש תכרבב

 ףסוי רב באוי

 מ"עב קטדופ לבינק ,ל"כנמ


