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CargoCoin ןוויכ EXECUTIVE 

 ?םינעטמ ןיוק םאה

-   הינטירבב הסיסבש ICO טקיורפ

-  לקהל איה דעיה תמרופטלפ .רזובמ םיימלועה הרובחתו רחס ,המרופטלפ תנפצה עבטמ ,םכח הזוח תויהל דעונ םינעטמ ןיוק

 רחס םירחאה םיברועמה לכ םג ומכ הנמזהה ןכוס ,תונפס וק ,םינעטמ חוליש ,םירחוס ןיב היצקארטניאה תא לעיילו

  .םינעטמו תורוחס לש הלבוהו ימואלניב

-    .טנרטניאב הנפצה תיגולונכטו blockchain תרובחתו רחס לש יזיפה םלועה תא רבחל םינעטמה ןיוק

 :תונורתפו תויעב

-  אצוה הז .םולשת תנפצה יארשא יבתכמ ,ןעטמ םייטנגילטניא םיזוח ליב ץומיא םע הרובחתה תיישעת ףנעב האנוה תיחפהל אצוה הז .םולשת תנפצה יארשא יבתכמ ,ןעטמ םייטנגילטניא םיזוח ליב ץומיא םע הרובחתה תיישעת ףנעב האנוה תיחפהל

   .ושגפנ וא שארמ םימכח הזוחה תוארוהל רחאל קר

-  יתוריש רובע תוהובגה םיקנב תולמע לוטיב ידי לע תויולעב ץצקל יארשאה בתכמ ו ןעטמ םכח הזוח לש ליב .תויולע תיחפהלו יתוריש רובע תוהובגה םיקנב תולמע לוטיב ידי לע תויולעב ץצקל יארשאה בתכמ ו ןעטמ םכח הזוח לש ליב .תויולע תיחפהלו יתוריש רובע תוהובגה םיקנב תולמע לוטיב ידי לע תויולעב ץצקל יארשאה בתכמ ו ןעטמ םכח הזוח לש ליב .תויולע תיחפהלו יתוריש רובע תוהובגה םיקנב תולמע לוטיב ידי לע תויולעב ץצקל יארשאה בתכמ ו ןעטמ םכח הזוח לש ליב .תויולע תיחפהלו

רטפיהל ןעטמ םכח ליב .תונמאנרטפיהל ןעטמ םכח ליב .תונמאנ

  .ידרשמ ריינ לש תויולעהו תוימואלניב תורדלב תויולע

-  ידי לע תינמז םיתמואמ םייטנגילטניאו עבקנ רבכ יכ הזוחה יאנתל םאתהב ידיימ דועית Exchange .םיבוכיע םוצמצ ידי לע תינמז םיתמואמ םייטנגילטניאו עבקנ רבכ יכ הזוחה יאנתל םאתהב ידיימ דועית Exchange .םיבוכיע םוצמצ

    .תרשרשה קולב

-  אלל חכוה היגולונכטה לע ךמתסמ hashing Blockchain םתירוגלא .חוטב השעמל אוה וגרק עבטמ .עדימ תחטבא אלל חכוה היגולונכטה לע ךמתסמ hashing Blockchain םתירוגלא .חוטב השעמל אוה וגרק עבטמ .עדימ תחטבא

  .עדימ תגילז לש תורשפא

-  .Ethereum blockchain לש תירוביצ תיתשת לע ךמתסהב .ןוחטיבה תא לידגהל .Ethereum blockchain לש תירוביצ תיתשת לע ךמתסהב .ןוחטיבה תא לידגהל

-  ןדבוא לש ןוכיסה תא עונמל ךכו ,תואקסעה לכ לש האלמה הירוטסיהה לע ךמתסהל םינעטמ ןוסחא ןיוק .חטבואמ ןויכראב ןדבוא לש ןוכיסה תא עונמל ךכו ,תואקסעה לכ לש האלמה הירוטסיהה לע ךמתסהל םינעטמ ןוסחא ןיוק .חטבואמ ןויכראב

   .ךמסמל יזיפ קזנ וא

?ותרטמ יהמ

-  .םכח הזוח blockchain ידי לע ךמתנ ,הרובחתו רחסמ רובע םניח ימלוע קוש תונבל איה וגרק ןיוק תרטמ .םכח הזוח blockchain ידי לע ךמתנ ,הרובחתו רחסמ רובע םניח ימלוע קוש תונבל איה וגרק ןיוק תרטמ .םכח הזוח blockchain ידי לע ךמתנ ,הרובחתו רחסמ רובע םניח ימלוע קוש תונבל איה וגרק ןיוק תרטמ

-   .ןיוק ינעטמ ןומיסא רבגומ ךרעו החימצ איה תיפוסה הרטמה

 ?הרטמה תא גישהל רשפא ךיא

-  לע בחר םישמתשמ סיסב תריצי .(םי תרובחת) טוישה תיישעתל FREE תילבולג המרופטלפ קוש לש הסנכהו תריצי :1 בלש לע בחר םישמתשמ סיסב תריצי .(םי תרובחת) טוישה תיישעתל FREE תילבולג המרופטלפ קוש לש הסנכהו תריצי :1 בלש לע בחר םישמתשמ סיסב תריצי .(םי תרובחת) טוישה תיישעתל FREE תילבולג המרופטלפ קוש לש הסנכהו תריצי :1 בלש

  .םניחב םיתוריש תמרופטלפ ןובשח

-  .שמתשמה תמרופטלפש םכח הזוחב סינכהל :2 בלש

-     .רבגומ ךרע = רבוג שוקיב .ןיוק ןומיסא וגרק לע שוקיב רצוי שמתשמה ידי לע םכח הזוח שומיש :3 בלש

 ?הנובתב םינעטמ ןיוק הזוח תושעל ןתינ המ

-   .םידדצה ןיב םילק יפוליחו לק לופיט ,תויולעב ץצקל ,ןמז ךוסחל ,האנוה יכימנמ .הניעט לש םכחה ליב  .םידדצה ןיב םילק יפוליחו לק לופיט ,תויולעב ץצקל ,ןמז ךוסחל ,האנוה יכימנמ .הניעט לש םכחה ליב

- Leter ןודקפב & יארשא ןובשח לש םכחה. Secure, לוזו ,ריהמ. Leter ןודקפב & יארשא ןובשח לש םכחה. Secure, לוזו ,ריהמ. 

- .םיפתתשמה ןיב םירישי םימולשת
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Utility הקסעה ךרע ןעטמ רחסו םולשת יתוריש ,חולשמ םולשתל שמשי םכח הזוחה. 

 קוש לאיצנטופ

-   (UNCTAD 2016 *) חולשמה ימד םולשתל רלוד דראילימ 380

-  (WTO 2016 *) םיה ןעטמה ךרע - ב"הרא רלוד ןוילירט 12

-  .םישמתשמ ינוילימ

- .הובג םינעטמ ןיוק תמרופטלפ תוריש ישדוח םולשת קלח קר תוסכמ ,תמייק תורחת לש תולבגמה.הובג םינעטמ ןיוק תמרופטלפ תוריש ישדוח םולשת קלח קר תוסכמ ,תמייק תורחת לש תולבגמה

-     .קושב יארשאה יבתכמו ןעטמ םייטנגילטניא םיזוח לש תונימז ליב ןיא

  ?םשרנ ובש םינעטמה ןיוק

-  Nauticus תסרוב

-  בורקב רובעי תרחא הסרוב
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