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אובמ
 17רחאל תשחרתמה םעפ הדנקב היצזילגל סיבנקה סיבנקב ףתתשהל ידכ םייחב םעפ לש תונמדזה יכ םינימאמ ונא
הלא תויעב יכו תואנועמקה תויונחב תוריכממ תוסנכהה לע ועיפשיש תויעב המכ םג שיש םינימאמ ונא  2018.רבוטקוא
.ןלהל תוטרופמה תויעבל תונורתפ קפסמה  cryptocurrencyלש המדקה םע הלקה היהי
ידי לע ונהנ סיבאנק לש גוס אוה רשא  DABגנלס הלימ תויהל , ERRLעבטמ  420 ERRLארקיי עבטמה תא עובקל ונל שי
.סיבאנקה םיבר םישמתשמ
קושב יחכונה סיבאנקה עבטמל דוגינב ,יתימא סיבנק עבטמ ,סכנ לע ססובמה סיבאנק עבטמ היהי  420לרא עבטמ
ומכ תורחא תויאנועמק תויונחב הלבקה תא ףוסאי אוה  420 ERRL,עבטמב ונלש שומישה תליחת םעו cryptocurrency,
עבטמה סיבאנק ססובמה לבוקמ סכנ היהי  420 ERRLעבטמ הז  ICOךתופתתשה םע ,םלועה יבחרב תואנועמק םג ומכ
לאיצנטופ סיסב לע ינשמ רחסמב םיבר םיעיקשמ ןיינע ולבקי םלועה יבחרב יאנועמקה סיבנקה תויונחב שומישב
.החימצה

תויעב
רשא תוירקיע תויעב ויהי הדנקב םייאנועמק םיעקש סיבנקה ןמ םינמוזמ לש הלבק קנבהו תוימינונא יכ םינימאמ ונא
.עבטמ  420 ERRLתועצמאב ורתפיי

תונוכנ רסוח
 17רחאל קוחה רשאכ םג ,סיבאנקב שומישהו תימוימויה הדובעב םיקסעומה עוצקמ ישנא םה סיבנקב םיבר םישמתשמ
.עודי םא רוביצה וליפא וא םיקיסעמה דצמ תילילש הבוגתל ליבוהל לולע ,הדנקב רבוטקואב
:םה הלא .םייק תוימינונא םע וז היעבמ תועבונ תויעב יתש ,ףסונב
,ב"הראל סנכיהל יטפשמ סיבנק םיקסע םיברועמה םיעיקשמ המכ הרסא רבכ ב"הרא -
לע רוסאל זא םילוכי רשא ב"הראב סכמה ידיקפ תושרל םג היהי תואקנב וא יארשא סיטרכ ידי לע תושיכר לש תומושר -
.ב"הראל סנכיהל םדא
 2019,לש ויתסב תוריחבב רשקתהל תבייח תילרדפה הלשממה ,קוחה יפ לע יכ איה ,תפסונ הגאד לש ,היינשה היגוסה
השרד םיבר םירקמב תונורחאה םייתנשב קוחה תקיקח ךלהמב היציזופואה תגלפמ .היצזילגל רחאל תחא הנש קר
יוליב םישמתשמה לכ לש המישר שרדו יאופרה סיבנקה ישמתשמ ,שישח םיעיקשמה לכ לש המישר רומשל הלשממהמ
תיטפשמ הלועפ וא דיתעב הדובע םידספה וא דיתעב המגיטס ינפמ ןגהל ידכ תוימינונאה השירדב םידנקה הז .רומשל
 2019.ויתסב רחבנ היציזופואה תלשממ םא תידיתע

קוחב טדנמה םה םיינדפק םייאנובשח םילהנ רשאכ םיימינונא ויהי םה ךיא לבא ,ימינונא םש שורדי םיבר שישח ישמתשמ
.ןורתפה היהי  420 ERRLעבטמ  ICO,תופתתשהב ךתרזע םע .הדנקב תויאנועמק תויונח סיבאנק םיקסועה

קנבה לש םינמוזמ תלבק
םידוגיאו םיקנבה בור יכ הדבועה איה  ICOעבטמ  420 ERRLתופתתשה ידי לע ךלש הרזעה םע ולפוטי יכ ,היינשה היעבה
תוחוקלה בור ,הגאד תוימינונאה םע .םיעקש תיאנועמק יטפשמ סיבנקה ןמ םינמוזמ לבקל לוכי אל הדנקב יארשא
.יטפשמ סיבנק שוכרל ןמוזמב ושמתשי
םינכומ ויהי אל םיקנבה .יקוח וניא סיבנקב שומישה ובש ב"הרא ללוכ ,םלועב תובר תונידמב תונב תורבח תולעבב םיקנבה
םילהנמ לש ב"הראל העיסנ רוסיא לש הרוצב שחרתהל תויושע תוכלשהה יכ ,הדקפהה רובע ןמוזמב תוריכמ לבקל
םירשפאמ אל יכ ,םלועה יבחרב תורחא תונידמב וא ב"הראב םיקסע תושעל םיקנבה דגנ תוירשפא תויצקנס וא םידבועו
.היצזילגל סיבנק

לרא 420
 COINלרא  420אוה ןורתפה
.םינמוזמ לש תואקנבה תלבק תוימינונאה תויעבל ןורתפה היהי עבטמ 420 ERRL

תיהעקשה העקשהו העקשה
תוקזחה תויאנועמק תויקוח סיבנק תויונחב ומושיי לשב תיביטלוקפס תונמדזהו הביהרמ העקשה היהת 420 ERRL Coin
.הלש סכנה
עבטמ לרא  420טטוצ ידכ ,הקד ידי לע הקד סיסב לע ,םוי ידמ ורמוי תויאנועמקה תוריכמה סיבנק תיטפשמ הסנכהה
).םי( םיטרופמה יפוליח לע ריחמ עיצהל
םיבכרומ תוסנכה ומכ םוי ידמ רתוי ההובג תויהל הכירצ העצהה ריחמ ,תועבטמ לרא  420לש רצק רוכמל ןתינ אל זאמ
רחסמה תירוביצה הרבחה קווישב ןויסינ תונש ). 30 +םי( הסרובב העצהה לע החנה עבטמ לרא  420תשיכר ךותל םוי ידמ
.עבטמ  420 ERRLרובע ךרע רוציל רוזעי תווצ ירבח ינש לש

)ERRL COIN (ERRL
םע  blockereain Ethereumלע לעפיו ,רשואי תועבטמ ןוילירט  1לש הקפסא ךס  420 ERRL, ERRL.עבטמה תא קיפננ
ERC-20.
האצקה
) (ERRLםוכסה יפתתשמ

 ₪ ICOדראילימ 60.0 600
םיסכנ ידסיימ דראילימ 1.6 16
הנכות תווצ דראילימ 0.2 2
תידיתע הרמהל תווצ לרא  420דראילימ 38.2 382

ICO
 ERC-20.םע םוירתא קולב תועצמאב - ETHב השעיי - ICOה
 ERRLדראילימ  300םעפ תרשל עיגה ןושארה סיסב לע ורכמיי  ERRLו  Blockerain Ethereumלע לביק םעפ וליחתי ICO
.םירכמנ
.םימי  5ךותב וא  - ICOב השיכר לע לרא תא דימ ולבקי םיעיקשמה

ICO PHO
 700,000 ERRLהרזח - 0.35ETHו 1ETH 700,000 ERRL

ךלי  700,000 ERRLעיקשמה הרזחב  0.35ETHתפסותב  700,000 ERRLהנוק  60000000000 ERRL, 1ETHהיהי ICO
 ETH.קלח וא שכר  ETHלכ רובע ידסיימ
.תוידיתע תושיכרל אוה םידסיימה סונוב

םיבאשמב שומיש
 ICO%האצקה  ICOתאצקה
תולמע תרשפאמה ,ומקוהש תויאנועמק סיבנק תויונח לש השיכר ,יטפשמ סיבנק תרמהו תוירחסמ תואנועמק תשיכר

60
 25יתלשממ רוקממ יטפשמ סיבנק לש תינושאר השיכר
 15תוארנ יתלב תוביסנלו םוריח ירקמל

הגרד תכרעה
סיבנק תוריכממ תוסנכהה לש תימויה הרמהה םע רחסמה יפוליחל ץוחמ ,ןלהלש לדומל םאתהב שכרית ERRL
 - ERRL.ל ןמוזמ תויאנועמק
,סיבנק סיבנק תשיכר ךשמה ידי לע  - ERRLה יווש תכרעהל דיתעב ושמשי םישמושמה  - ARRLהו , ERRLםידסיימה סונוב
,םימייק םיסכנו ושכרנש םיידיתע םיסכנ םתואמ ,םוי ידמ ורמוי תוריכממ תוסנכהה רשאכ ,םייאנועמק שישח ינרצי
.םיעקש תיאנועמק לע שישחל תוחוקל ידי לע הרמה רובע )םי( יפוליח תא לרא תשיכרל
לש תורמה םע דבב דב ריחמ תכרעהב ועייסי רשא םיעיקשמ ךושמי  fiatעבטמב ךומנה ריחמב  ERRLלש לודג רפסמ
 ERRL.ל םינמוזמ לש הרמה םיפינס יאנועמקה סיבנק

לרא
בכרומ םידסיימהמ  ERRLרובע ופילחה  ERRLרובע םיסכנ
ריתמה לע ולוחי עבטמ . 420 ERRLהילטיאב יטפשמ סובנק יטפשמ שישח לש דוביעל עקרק עבורמ לגר ןוילימ - 10.7
.הילטיאב יטפשמ סובנק יטפשמ שישח רציילו חפטל
סובנק יטפשמ סיבנק לש דוביעל יושיר םירתיה לע ולוחי  ERRLעבטמ  420יכ ,דוביע ינקתמ רובע שמשי הז לכ םג דנל -
.םירושיא תלבקל ףופכב ,יטפשמ
,לשמל ,תויונח סיבאנק עבטמ לרא  420תימוקמה העונתה גוהנל ידכ ,הדנקב תיפיצפס ריע םה יכ םינוש םימוחת-
vancouverretailcannabis.com, torontoretailcannabis.com, montrealretailcannabis.com.

- ERRLה ריחמ לש טרופמ טוריפ
.הרכמנ םוי ידמ סיבאנק לש וליק , 240תע התואב סיבנקה תובלחמ לכמ רבוקנווב  2015תנשב ופסאנש םינותנה ךותמ
.םויל תוחוקל  3,600מ תוחפ אוה יכ םינותנה  2015ב ,םויל םדאל םרג  27רשפאמ קוחה
.עובק ןפואב סיבאנקב םישמתשמ הדנקב םיחרזאהמ  35%לעמ עיצמ רחא רקחמ
תויונחב סיבאנק רובע םרג לכל ידנק רלוד  8לש עצוממ ריחמ חינה  2018,ץיקמ לחה  Deloitte,ידי לע ךרענש רקחמ
תונויכיז םע ושענ תואוושהו תולודגה םירעב הדנקב םויל תוחוקל  3600תא לבקל הפק תונייכז לע לבוקמ .תויאנועמק
.יטפשמ סיבנק תויונח הפק

תוימוי תוריכמ  = 870,000 $ +םרגל  = 8 $םויל םרג  = 108,800םויל 240 £
תוריכמב םויל  - 87,000 $ +ב םכתסי ןיידע ,םויל  3,600םוקמב תוחוקל לש  10%לש דואמ הכומנ תומד תועצמאב
.תויאנועמק
ימויה תוריכמה ךרע הז .והוזש תויעבה תא רותפל ידכ  ERRLל תוחוקלמ ןמוזמב הליחת ורמוי תוריכמה ימויה תוריכמה
.העצהה ריחמב ) (Sםיטטוצמ יפוליח תא  ERRLתשיכר ידי לע  ERRLל ורמוי לכ םויל  $ 87,000 +לש עצוממה
 ל םינמוזמה תוחוקל תרמה לע םויב ןיפילחה ירעש לע )ריחמ(  - ERRLה ריחמ תיילעל ומרגי תובכרומה תוימויה תוריכמה.תואנועמק לכב ERRL
תוסנכהה לש תולופכ רימהל ידכ המקוה וא ושכריי םיעקש יטפשמ סיבנק לש בר רפסמ הכרעה  ERRLץיאהלו ץיאהל ידכ
.תימוי הסנכה םינמוזמ םע )םי( יפוליח תא השכר  ERRLםע  ERRL.ל יופצה ימויה ןמוזמה
סיבנקב  ERRLלש הלבקו ,םיעקש תיאנועמק יטפשמ סיבנק םירחא ידי לע שוקיב היהי  ERRLשומישה לש יקסעה לדומה
.שמתשהל יטפשמ סיבנק םיקיפמה לש םיקיפא חתפת הליהקה יטפשמה

תילאיצנטופ אמגוד
 $לש ךס ,ימוי תרמה תויאנועמק תויונח  50םאו ,אצומ תיאנועמק לכל  ERRLל ןמוזמב הרמה םוי לכל $ 87,000 +
םע  ERRL,םירמומ  $ 130,500,000תוימוי תוריכממ תוסנכהה ךס תא םוי  30ךות ,תוימוי תוסנכה תורמה 4,350,000
 ICRL ICRLךס היה ,תוריכמה לש ןותחתה הצקב תויאנועמק תויונח  50קר הדוקנ םוי  30הז  ).םי( יפוליח תא השכר ERRL
).םי( יפוליח תא שכר
תוריכמה םוי  90םיעקש  50מ  ERRLל הרמה תורבטצמה תוריכמה םוי םיעקש  50מ  ERRLל הרמה תוימוי תוריכמ
תוריכמה םוי  360םיעקש  50מ  ERRLל הרמה תורבטצמה תוריכמה םוי  120םיעקש  50מ  ERRLל הרמה תורבטצמה
 $ 4,350,000 $ 130,500,000 $ 391,500,000 $ 522,000,000 $םיעקש  50מ  ERRLל הרמה תורבטצמה
,םינמוזמ םע םיעיגמ תוחוקלש אוה  ERRLלש יקסעה לדומה 1,566,000,000,000 ERRL IN STELL BUSINESS MODEL
רחאלו - ERRL,ל רמומה ןמוזמה תקסע רובע תונח קסויק לא הנפומ חוקלהו ,בויח וא יארשא סיטרכ וא תוימינונא תוביסמ
לע הלבק  ERRL,הרמהל היה לביקש ףסכה תא הארמ הז יקסע לדומ .חוקלה לש סיבנקה תריחבל תרמומ - ERRLה ןכמ
ךושמיו סיבנקה עבטמ היהי לרא םירחא סיבנק תועבטמ דבלמ יתימא שומישל ישומיש סיבאנק . ERRLחטבומ םיקנבה ידי
יבחרב תורחתל לעפתו הדנקב םיידנקה סיבנקה יקסעב טולשת . ERRLסיבנקה תשילגב ףתתשהל םיניינועמה םיעיקשמ
הסרובב קווישב ןויסינ תונש  Specogna, 35 +ןו' ג תווצ .םלועב סיבנקה תואקסעב הריחבה עבטמל ךופהי . ERRLםלועה
. 14םיררועתמה סיבאנק יטפשמה רזגמב תונורחאה םינשה עבראבו םילרנימ ישופיח ודקמתה תורבח םיטרופמה
סיבנק יטפשמ סיבנק  outliningרתא  www.topmarijuanaindustrystocks.comטנרטניאב םסרופ , 2016רבמבונב
 $ 7CDN $מ םימוצע םיחוור השוע ןמזה ותואב - T-ACBו  T-WEED,םע ,ןמז ותואב לכ רקחמ רחאל תוינמה תורבח םושר
ןדיעב ריינ קוויש החמומ ,הז ךיראת ינפל עיגה אל רשא םיעיקשמה בער שישח ינוילימ עיגהל  $ T -WEED,רובע 19CDN
םשוימ תויהל לוכי הז לבא רדסומ וישכע יכ תוינמה קוש תוקינכט םשייל םילוכיש החמומ תוינמה קוש תאו ילטיגידה
תוקצומ םיזוח םכח דוק חתפמ  blockchainתינסחמ אלמ . MAINAK BANERJEE,יאנכט קוש  /ןגרואמ אל עבטמ
 etherium ERC20תישיא םאתומ רפסמ רצונ ).ססובמ ןותייפ( םיסלכואמה ,תולעל ,ןיהמכ ומכ םינוש תרגסמ תועצמאב
םע תודדומתהב תויחמומ .ןותיפ תועצמאב םיקולב תריציב ןויסינ .םכח הזוח לע ססובמ  DAAPSרצונש ,םאות םינומיסא
קולב יכ האצותה לש שישח תא ןסחאל לוכי ןכלו - IPFSב תנסחואמה הנומתל הינפה ןסחאל( הנומת תדיכל  /תפסוה
 coinpayments.net, blocktrail, blockcypher,ומכ  apis blockchainלש בוליש םע הדובעב הסונמ ETH).

 CSVמ ) (Airdropהצפהה ךילהת הקפסאה היצמוטוא תריציב ןמוימ .םידיינ םימושייו טנרטניא םע blockchain.info
 bugfree.הזוחה רוקמה דוק חיטבהל ידכ  ropsten testnetוא  etherium, testrpcב םימכחה םיזוחה תא ןחב .םיצבק
,הרבחה לוהינו תונרעי תיירכ ,תואנועמק לוהינ ,הינבלא ,ןורמק ,הילטיאב םייטרפ םידיגאת םינש  30 +לוהינ ,ןב יד הקול
תוירוביצ תורבח קוויש םינש , 30 +קפ ןו' ג .הינבלא גיצנ ,הביבסה תוכיאל דרשמה ,תירוביצה הרבחה לוהינ תפוק
.חפנ םירחוסו קנע קוש ריחמ רבכ רחסמה הרבחה תוחוקל רוביצה סיבאנק  2012,זאמ .יקוויש ןיימוד תומש ,תומושרה
שיא ,גנילרטס ןודרוג .יאנפ שישח ד"וע ,תויאופר תורטמל ד"וע שישח ,יאנועמק לוהינ ןויסינ םינש  35 +סמלוה ןאירב
םוסרפ תויצקילפא - IOSו דיאורדנא לש קוושמ ,תונורחאה םינשה רשעב ,תויאנועמק קווישו תוריכמב החמומ ידנק םיקסע
םיעוריא לע ןיירק רוביצה ר"וי ,םוינלימה קוש דוקימ החמומ ,םידיינ  appהיגולונכטה תיישעת לש בחר ןווגמ רובע םירנאב
רבח  SEO,טנרטניא ןויסינ םינש , 15 +תירוביצה הרבחה קוויש םינש  Specogna, 30 +ונירמ .רוזא רבוקנווב יח רודישב
,הדנק לש תילרבילה הגלפמה םרותה ,הדנק תלשממ שאר ץורל חיטבה  Trudeauןיטס' ג דובכ זאמ  Laurierןודעומ
תולודגה םילרנימה תוילגתב םיברועמה תירוביצה הרבחה תוחוקל  2008,זאמ .תיטילופה הגלפמה  NDPהגלפמל םרותה
תונש  25אפטסומ דמחומ ימזנ בהיא הצעומה ץעוי .ימוי ,ישדוח ,יתנש חפנל תולודג תויומכב םירחוס םע ,הדנקב רתויב
: HACCP & ISOםיסרוק םירקחמ ב"הרא  MPלש המולפיד היגולויב תיעדמ הימיכ  B.Sc.םע ,הביבסה תוכיא םוחתב ןויסינ
תועפשהו םילקא ייוניש :אשונב םירקחמ  RDECOM.אבצ ב"הרא רנימסה תוכיא לוהינ תכרעמ תוחיטב 22000: 2005
ריממ ,רמאמה ןכות בתוכ ,ןומיסא קוושמ  /החמומ החמומ . Utsav Prodziazkov,םירצמ לע ץראה רודכ תוממחתה
תווצ .םינוש םיתנכתמ :ינכט תווצ םינומיסא  /תועבטמ ולש םוינלימה ליג תא ךשומ הז טושפ טמרופל םיכבוסמ םיאשונ
.םקוה יאנועמקה קווישה תווצ :קוויש

