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יחולשמ םיזיכרת םעטב יבחרב סובולגה  1%- 4% -תויצמת םעט
 .ונחנא םישוע םימעט רובע טעמכ לכ רבד לוכיש תויהל לעב םעט
ונחנא דחא םידדובה ) םא אל םידיחיה ( תורבחב םעט רשא ודוי יכ םעט זכורמ ןתינ ריבעהל דוע רתוי זכורמ
..ידכ ךוסחל ךל ףסכ יתועמשמ ינמזו חולשמ
המגודל  ,זיכרת ןילבת םתאש הארנכ םיריכמ עיגמ ןולגב  ,כ  3.7-ק"ג ךרדבו ללכ םעט רצומ סיסבה כ 10%-
לש תבוכרתה ךלש  .םיקווש םימיוסמ םיכירצ  20%לש םעט הז ,יולת המ התא םצעב לבתמ  .המכ םירצומ
.ןוגכ ילופ הפק וא םימ םישרוד הברה תוחפ םעט  .םיכרוצו קר כ  1%-לש לובית
ונחנא ונכשמ סיסב חוקלתו ילבולג לודג יכ ונחנא םינכומ תודוהל התואש תחסונ םעט הבוט הלוכי טושפ
דוע רתוי ךרדב ללכ 1%וא  2%לש החסונה תללוכה ךלש םוקמב  20% - 10%םא ונחנא םילכתסמ
 .קר לע שומיש עצוממ םעטב קמטצהל
וז ץיאמ תא חולשמה ןוויכמ הזש םרוג רצומל ונלש תויהל לק לקשמ ןיטקמו תא ימד חולשמה דואמ  .הלועפ וז
םיליגר תעייסמ תוחוקלל ונלש דואמ תדרל ךרוצהמ ימדב הלבוה םייטיא רקיוםי תחפוהש דע טעמכל םירצומ
.םיינורטקלא
הז אל לוכי תושעיהל םע לכ םימעטה  ,לבא םע בור םימעטה  .קלח םימעטהמ ןכ םיכירצ תא בחרמה ולוכ ידכ
תויהל םימיעט .ומכ ןולגש יסופיט לש זיכרת ןילבת ןיידע ךרטצי תויהל ןולגב וא  3.7וליק  .רמצ ןפג קותמ אוה
.המגוד תחא לש םעט רשא אל ןתינ םצמצל קלחל ריעז םושמ םעטהש ךירצ תא ללחה ולוכ
ןמש תוביס תופסונ ןללגבש ןרצי לוכי תוצרל תיחפהל תא סחי םעטה איה םושמ םהש םילבתמ םירצומ םינטק םירקי ומכ

,CBD

ןפואב יעבט  ,םעטה אל לוכי תויהל ורהב לש רשאכ םידדומתמ םע תבוכרת תינאגרוא הרקי וא תיצמת
.תבוכרתה  .הז בייח תויהל קלח ןטק לש תבוכרתה

? המכ םיקזח םימעטה ונלש
ונחנא םירכומ םינולגב  ,ןתינ האוושהל קזוחב היישעתל ונלש  .ותואש וליפא םעטה " זכורמה " ליגרה ונלש
בור םימעטה םה לכ ךכ םיקזח םאש התא ףיסומ הפיט תחא סוכל תיכוכז הליגר לש ימ רכוס ידכ קודבל לוכי
וא תויהל רתוי ידמ  .לבא םימ םה םילק רתוי לוביתל םעטב רשאמ הלוקלומ הלודג לדוגב ןוגכ רכוס ) םיקתממ ( ,
. .לוקילג ןליפורפ וא ןירצילג יחמצ
רתוי תובוכרת " הםעט ונלש ןה לכ ךכ תוקזח דע קרש הליבט לש םסיק םייניש ןתיא בוברעו ךותב סוכ תיכוכז םע "
.התא לוכי םוגדל טעמכ תא לכ םימעטה סוכב תיכוכז לש ימ רכוס .ידמ םימ םילוכי בשחיהל
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הדובע םע תובוכרת םעט לש 1% - 4%
תלבקל םימעטה ונאש םירכומ כ " -תבוכרת " חוקלה בייח לפטל םהב דובכב תוניצרבו וליאכ ןהש ויה תובוכרת
תופידנ תורחא  .םימעט הלא םה םצעב יבר המצוע המרב לש תופורת .םה לכ ךכ םיקזח דע םהש םיבייח
תויהל םיללודמ והשמל רחא ינפל שומישה ידכ רוזעל רזפל תא םעטה וא םייקש ןוכיס לש יסיכ םעט םיזכורמ
 .ןליפורפ ןמש וא לוקילג ידמ  .םירמוח םיבוט ידכ רוזעל ןזאל תא תבוכרתה םילוכי תויהל
זא תויצמת םעטה ונלש אל תולוכי תויהל תושמושמ רשי ךותב ןורתפ םימ  ,לשמל  ,ילבמ תויהל ללודמ םע
וא ןמש סיסב  ,םאתהב רצומל ךלש  ,המגודל ילופ הפק  ,התא לוכי תונקל ןמש הלונק ינגרוא לוקילג ןליפורפ
שמתשהלו וב .םעטה ךלש לוכי בשחיהל "ינגרוא " ,םושמ בורש תבוכרתה ךלש היהת ןמש הלונקה ינגרואה
.ךלש

המל ונחנא םיליבומ שוביגב תובוכרת
םישמתשמ ירמוחב םעט םירקי דואמ והזו םוחתה תוביוחמהו ונלש  .בור יקסע םעטה םישמתשמ םירמוחב
יכה םילוז םשב חוורה  .ונא םיעיקשמ םירמוחב ונלש ידכ תתל רצומל ךלש םעט הלועמ חוקלהש ונא
אל הווח רבעב אלו לוכי אוצמל םושב םוקמ רחא  .ריחמה ונחנאש םינכומ םלשל בערו ירמוח םעט םיירשפאה
.ונתיאמ אוה הביס תפסונ השקש דואמ לפכשל וא קיתעהל ךלש הארנכ
רשאכ רצומה ךלש רכמנ בטיה  ,התא לוכי ןימאהל םירחתמהש םיצור תוסנל קיתעהל תא החסונה  .םה אל
םיעיגמ לכ ךכ קוחר םהשכ םיניבמ המכ םירקי םה םירמוחה םצעב  ,שיו יקסע םעט םיטעמ וליפאש שי
.םתושרב םתוא

? המכ ןמז חקול ונל ריבעהל חולשמ
תויושע ךוראל תומייוסמ ונחנא םיסנמ קפסל לכ הנמזה ךותב  48תועש הדובע  .תובוכרת תומאתומ תישיא
ןמז בר חוקלהו רשאי מכסהבה ינפל םולשתה .ונחנא אל םיארחא תויעבל " סכמ "  ,תמועל תאז  ,םילזונ
םינטק םה םיבשחנ ליפורפל ךומנ ךרדבו ללכ ןיא היעב  .ונחנא אל םיבהוא תושעל םיחולשמ םיימואלניב ןיב ה
 20-.רבמבונב הנשל השדחה יכ םיחולשמ םלועב תפוקתב םיגחה םה ךרדב ללכ םיבזכאמ

םולשת ימואלניב
ונא םילבקמ תורבעה תויאקנב וא םימולשת םיימואלניב תועצמאבPayPal .

תוחוקלה ונלש םיפידעמ ךרדב ללכ הרבעה תיאקנב לשב תולמע הרמה תונוש.
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