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הרעיון הוא להעביר כסף באופן ברור בלי שבנק ישלוט על הכסף (כי אפשר לפרוץ אותו ,זה יקר,
זה בירוקרטי וכו') .הביטקוין הוא גם מאגר מידע מבוזר שלא נפרץ וזו ההוכחה שהוא מאובטח
לחלוטין.
אטריום :טכנולוגיה שניתן להשתמש בכוח הביזור שלה ,לכתוב עליה חוזים ,שמחברים בין
הצדדים בהסכמה ומבצעים את חלוקת הכסף באופן ממוחשב ואוטומטי .אטריום הוא לא בשביל
לשמור ערך אלא בשביל להעביר נכסים מיד ליד לפי כללים שנקבעו מראש.
בלוקצ'יין :קובץ של עסקאות שנרשם על הרשת ע"י הרבה מאד שחקנים שרושמים את העסקאות
שלהם .השחקנים מבוזרים ואין להם סיבה לעבוד יחד ולשנות את המידע .הרושמים מקבלים
עמלות על הרישום שלהם ולכן הרישומים זהים .כשכולם הסכימו שהתיעוד שבוצע נכון לפי 51%
מהרושמים ,זה מה שנרשם ואי אפשר לתקן משהו שכבר נרשם.
אורבס – פרוטוקול תשתית לבלוקצ'יין.
אנחנו פועלים הרבה לקידום הרגולציה בנושא מול גורמי הממשל ומחפשים גם לעשות פרוייקטים
של סושיאל אימפקט על בלוקצ'יין.
אתגרי הCFO-
אם אני מנפיקה מטבע שמייצג את החלק שלו בפרדס תפוזים ,זה מטבע שמייצג ערך והוא
 ,Security Tokenדומה לנייר ערך .יש מטבע שמשמש לתשלום ,כמו אורבס ,שמשמש לתשלום
על שימוש ברשת.
איך עושים ניכוי במקור? לפי ערך איזה משלמים לרשות המסים? איך רושמים הכנסה?
הכללים לא עונים למציאות העסקית שלנו .מס הכנסה באופן מפתיע ,אוהב את התחום ,לומד
ביסודיות ומוכן להקשיב .הם חושבים איתנו יחד .אנחנו יושבים עם בנק ישראל ורשות ני"ע .רשות
המסים הכי מתקדמת.
ניהול הכסף וגזברות – יש לי אחריות על כסף שלא ברור האם ואיך הוא מאובטח .עברנו אבן
דרך משמעותית עם השקת הטכנולוגיה ואני בטוחה יותר היום לאפשר לנו שחלק מהכסף יהיה
וירטואלי.
חסר היום אמון והבלוקציין הוא דווקא מקור אדיר לאמון כי אין תאום בין השומרים על הרשת.
עוד לא ברור למי שווה להקים את זה ,ולכן הבלוקצ'יין הציבורי עדיין לא מהותי מעבר לביטקוין.
אבל יש הרבה בלוקצ'יינס פרטיים.
העולם הזה מנסה לחבר בין גופים שהם רבים ומגוונים – ולא ירצו לנהל את אותו דאטא בייס
אבל ישמחו לשבת על רשת מקושרת גדולה.
 USE CASEשאנחנו הפעלנו – רשת רישום מסמכים .אשים מסמך מקורי שהוא מוגדר וברור ,על
הבלוקצ'יין עם מספר מזהה ,וכשמישהו רוצה לוודא שזה אכן שלי הוא בודק ברשת וזהו .נהדר
לרישום פטנטים ולמעקב אחרי תמלוגים.
בלוקצ'יין ישנה את העולם ביכולות הפשטות ,האוטומציה ,ללא בירוקרטיה שהוא מציע .בכל
המפגשים שלנו עם גופים אחרים ,ללא תיווך.

הזמנתי אתכם כי לדעתי הנושא דרמטי וטומן בחובו מהפכה וחובתנו כאנשי כספים להבין מה הדבר
הזה ,וזה לא פשוט .כל חיי הייתי בהייטק ועדיין הבלוקצ'יין היה משהו שלא הכרתי ,עולם חדש ושונה.
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על הפרק :מטבעות קריפטוגרפיים דיגיטליים ,החוויה שלי כ CFO-לעבור מחברה כמו צ'ק פוינט
למקום הנוכחי באורבס ,ואז נדבר על בלוקצ'יין.
מילטון פרידמן חתן פרס נובל לכלכלה ,אמר כבר לפני  20שנה שהאינטרנט יכול להחליף ממשלות
במובנים מסוימים ,ורק חסר לנו  ECASHעצמאי .טכנולוגיית הבלוקצ'יין היא פלטפורמה מבוזרת ולכן
מאובטחת להעברת נכסים .הביטקוין ,שהוא יישום של מטבע על הבלוקצ׳יין ,הונפק ב 2009-ולא היה
לו כל ערך בשנה וחצי הראשונות.
לממשלות אין היום סיבה להחזיק כסף ולנהל אותו ,אקוודור למשל בוחרת להתנהל בלי כסף משל
עצמה – עם דולר  .הדולר הומצא כמטבע מונופול המחובר למחיר הזהב .זו אלגוריה מצוינת כי זהב
וביטקוין הם מאד דומים – כמות מוגבלת בעולם ,קשה מאד לכרות אותו ,כל אחד יכול לכרות ובסוף
יש לו ערך .כמו שאנחנו מצפים ממטבע .כך היה עד  1974כשהלחץ הכלכלי על בשל מלחמת וייטנאם
הביא את ניקסון לנתק את הקשר בין הזהב לדולר והדולר הפך לכסף שאנו מכירים .חשוב לזכור
שהממשלות גם משחקות בכסף לעתים – מדפיסות אינפלציה....
אז הרעיון הוא להעביר כסף באופן ברור בלי שבנק ישלוט לי על הכסף כי אפשר לפרוץ אותו ,זה
יקר לי ,זה בירוקרטי וכו' .מטבע וירטואלי עלול לשמש לגנגסטרים אבל גם את זה אנחנו כבר יודעים
למנוע .החזון ,הרעיון ,עם הרבה מאד אתגרים בדרך ,הוא הגיוני .הביטקוין הוא גם מאגר מידע
מבוזר שלא נפרץ וזו ההוכחה שהוא מאובטח לחלוטין .הוא עדיין מאד וולטילי ,הוא צורך חשמל
(והוא זה שגרם למצוא שיטות זולות להפקת חשמל או דרך אנרגיה ירוקה).
אז ביטקוין הוא באמת מטבע שמעביר ערך.
ב 2013-החלו לקבל מטבעות ביטקוין בכל מיני עסקים .אפילו בית קפה תל אביבי אחד .הגיע בחור
בשם ויטליק בוטרין שייסד את הפרוטוקול הבא – אטריום :ברגע שיש לי טכנולוגיה אני יכול לא
לדבר על מטבע שיחזיק ערך ,אלא להשתמש בה בכוח הביזור שלה ,לכתוב עליה חוזים,
שמחברים בין הצדדים בהסכמה ומבצעים את חלוקת הכסף באופן ממוחשב ואוטומטי.
יש היום חברה שמוכרת ביטוח ביטול נסיעות על הבלוקצ'יין – נכנסים לאפליקציה ,היא מגדירה את
מספר הטיסה המבוטחת והיא תבדוק אוטומטית אם הטיסה התבטלה ואוטומטית תחזיר לי את
הכסף – וזה אמין ובדוק.
>> זה לא מטבע ,זה מכניזם לקלירינג של עסקאות?
נכון .אטריום הוא לא בשביל לשמור ערך אלא בשביל להעביר נכסים מיד ליד לפי כללים שנקבעו
מראש .נניח ,נקודות הנוסע המתמיד שלי – למה שלא אצליח לייסד חוזה שיעביר אותן למישהו אחר
תמורת כסף? למה צריך את מועדון אלעל בשביל לנהל את החיים? זה החידוש של אטריום -
שמאפשר להנפיק מטבע דיגיטלי מכל סוג ולהשתמש בו .אטריום הונפק ב 2015-והעיר את תעשיית
הבלוקצ'יין להתנעת רעיונות מכל סוג.
הפרוטוקולים של בלוקציין אומרים שזה מבוזר – יהיו שחקנים ברשת ,שתמורת העובדה שהם
יוודאו שהעסקאות קורות ,הם יקבלו עמלה .זה פרוייקט שבעצם אינו למטרות רווח .השותפים
צריכים להיות לא תלויים זה בזה אלא מבוזרים .זה ציבורי ואפשר להצטרף כל הזמן .אז כל
האפליקציות המבוזרות בטרנד הזה כשגילו שאפשר להנפיק מטבע ויהיה מי שמוכן לשלם כסף לתוך
הפרוייקט לצורך מימונו כי יאמין שערך המטבע יעלה ,הנפיקו .יש כבר  2000מטבעות דיגיטליים.
גוייסו מיליארדי דולרים סביב המטבעות .בתקופה הזו האיטריום ששימש לאפליקציות שרצו לרשום
את עצמן על הרשת ,עלה ל 1350-דולר .אנשים שקנו אותו ב 30-סנט עשו פי  4500על הכסף
שלהם .אלה לא גאונים ,חלקם ממש מהמרים .המטבע הדיגיטלי הוא עבור חלקם סוג של משחק ולא
בהכרח רוצים או יכולים לעשות לו המרה לפיאט (לכסף אמיתי) ולכן השקיעו במטבעות חדשים,
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הבועה הזינה את עצמה .זה נפסק באמצע  2018כאשר שווי הביטקוין והאתר קרסו .כל הבועה
המטורפת שאפשרה להנפיק כסף בפשטות ,קרסה .כל העידן של הגיוסים נפסק.
החבר'ה של אורבס ,שישבו בקפה ההוא ושילמו בביטקוין ומאמינים גדולים בזה ,בערך של כלכלה
דיגיטלית ,השקיעו בפרוייקטים רבים והתחילו לייעץ לפרוייקטים להפוך את עצמם למשהו שהוא
מטבע .יש המון חברות שראו בזה דרך חדשה לגייס כסף ויש כאלה שפשוט המציאו סיפור סביב
הטו קן ,אנשים יקנו אותו ,נגייס כמעט בלי מאמץ ,בטח לא ברמה של תשקיף ,ונממן את הפרוייקטים
שלנו .החבר'ה של אורבס ייעצו לפרויקטים שסיפור כלכלת הטוקנים שלהם היה עם בסיס הגיוני .גם
לחברות מסורתיות מאוד שרצו להפוך חלקים מהמודל שלהם מבוסס נכסים דיגיטליים.
חברת קיק למש ל ,מקנדה ,הקימה לפני הרבה שנים אפליקציה דומה לווטסאפ ובשלב מסוים איבדו
את השוק ולא הצליחו לגייס כסף .הם אמרו שהסיפור החדש יהפוך את האפליקציה לחזקה יותר
באמצעות מטבע – חברות שיהיו מוכנות לשלם על זה שתראה את הפרסומת שלהן ,ואז מי שייכנס
לאפליקציה ויראה את הפרסומות יקבל כסף וירטואלי שבסופו של דבר אפשר גם לקנות בו משהו.
הפרוייקט גייס  100מיליון דולר.
התפתחה כאן בעצם קבוצת ייעוץ שהרוויחה כסף והשקיעה אותו בפרוייקטים אחרים – קצת באופן
שמזכיר קרן .אבל זה נגמר .בגלל שאי אפשר לגייס יותר כסף ,זה נגמר.
כשהחבר'ה שלנו ייעצו טכנולוגית הם הבינו שהבלוקצ'יין עדיין לוקה בחסר טכנולוגי ויזמו את
אורבס – פרוטוקול תשתית לבלוקצ'יין .עלינו יבנו אפליקציות אחרות .הטיימינג שלהם היה מדויק
וגייסו  118מיליון דולר.
מה נדרש בשביל הגיוסים הללו? רק סיפור .זהו WHITE PAPER .שמספר על הטכנולוגיה ,סיכום קצר
של עמוד שמדבר על הכלכלה מאחורי הרעיון ,מקימים אתר ,פונים החוצה לעולם ,דרך סלבריטיז או
בכל דרך אחרת ,ומגייסים כמה מאות משקיעים ,ומגייסים דרך האתר .היו המון שקרנים ורמאים
בתקופה ההיא כי זה היה כל כך פשוט .אין כללים שמחייבים אותך מה לעשות עם הכסף .אפשר
לגייס  40מיליון ולהשתמש בשברירים מזה.
אנחנו באורבס הבנו שיש פה המון מכשולים מסוכנים ולא עשו את זה כגיוס פומבי  ICOאלא כמכירה
פרטית ,רק למשקיעים כשירים בודדים ,לא בארה"ב ,והגיעו ל 118-מיליון דולר.
אז מה המודל? מגייסים את הכסף לטובת הפרוייקט .כולו ייועד לפיתוח אורבס יוניברס שהוא OPEN
 SOURCEשכבר הושק לקהילה בתמיכתנו לפחות בהתחלה ואח"כ יתפקד לבד כתשתית .מי שירצה
להשתתף ברשת כ –  validatorשל עסקאות תמורת עמלה ,מי שישלם להם יהיו בעלי אפליקציות
שרוצים לשבת על התשתית.
יש פה הרבה אידיאולוגיה שהעולם צריך להתנהל כך.
הנפקנו  10מיליארד טוקנים .חלק נמכרו במכירה הפרטית ,חלקם מוקצים המניות והעובדים ויש
כמות גדולה ברזרבה לפיתוח האקוסיסטם .אנחנו יכולים להחליט למכור את זה כשנצטרך כסף
לפיתוח הפרוייקט ,לשלם לשותפים במקום בכסף במטבע אורבס ,או לתת מענק למישהו לעודד אותו
לפתח על הרשת שלנו.
זו כלכלה מוזרה מאד.
הפרוייקט עצמו הוא ישות שאנחנו עוד שואלים את עצמנו מה זה יהיה בסוף .לא ברור אפילו שמעניין
אותנו מה הוא .הטוקנים נסחרים בבורסות של מטבעות ונכון להיום עם השקת הקוד כOPEN -
.SOURCE
יש לנו גם פעילות של  ,FOUNDATIONכי לא רק אנשים לא מכירים את התחום שלנו ,גם הממשלה
לא .יש לנו שותפות עם הרשויות שמלמדת אותם מה זה בלוקצ'יין ,כולל גורמי בטחון שבאים ללמוד
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על הנושא ותחום המטבעות .אנחנו פועלים הרבה לקידום הרגולציה בנושא מול גורמי הממשל.
אנחנו מחפשים גם לעשות פרוייקטים של סושיאל אימפקט על בלוקצ'יין .ארגון או"ם שרצה לתת
מזון לפליטים סורים ,זיהה אותם ברשתית עין והכל נרשם על בלוקצ'יין .אנחנו מציעים פרוייקט עם
ארה"ב והממשלה הישראלית לקדם פרוייקט לעבודה בעזה דרך האינטרנט ולשלם על הבלוקצ'יין.
הכל בכלכלה דיגיטלית שעוקפת את הבירוקרטיה הנוכחית.
אני הגעתי מצ'ק פוינט ,מתפקיד חשבונאות ומסים רב שנים .באופן טבעי חיפשתי משהו שאני מכירה
ויודעת לעשות ומישהו שאל אותי על בלוקצ'יין והתחלתי ללמוד .הגעתי לפה לא מבינה אבל ראיתי
את החזון והאידיאולוגיה .באתי לחברה שאני לא יודעת מה היא עושה .כשמתראיין אלינו מישהו
שאומר שהוא לא יודע כלום ,הוא כמו כולם .כולם רוצים להיות שותפים במהפכה.
זה כאילו סטארט אפ אבל עם משאבים ,בלי שום  VCשמנהל אותם ועוטף במסגרת .לא היה פה CFO
בכלל וזה חוסר מטורף  -קיבלת כסף ולא ידעת אם להוציא חשבונית כי לא ברור לך אם זה כסף או
לא .זו גם תרבות עבודה אחרת .חלל עבודה משותף שחדרי הישיבות שקופים ויושבים מולנו אנשים
ואוכלים צהריים והכל מולם והם אפילו לא מאורבס .תרבות רחוקה כל כך מאיפה שהגעתי .יש פה כלי
עבודה שלא הכרתי – קבוצות טלגרם ייעודיות לחוזים שעובדים עליהם למשל .כולם קוראים כל היום
כתבות וציוצים וכמובן משתפים את כולם .עובדים בשקיפות כל הזמן.
אתגרי הCFO-
אין כללים .לכלום .יש טוקנים לאבטחה ויש טוקנים לשימושים .אם אני מנפיקה מטבע שמייצג את
החלק שלו בפרדס תפוזים ,זה מטבע שמייצג ערך והוא  ,Security Tokenדומה לנייר ערך .יש
מטבע שמשמש לתשלום ,כמו אורבס ,שמשמש לתשלום על שימוש ברשת .כשהרגולציה תוקפת
את זה ,אחד הדברים הדרמטיים הוא ה SEC-שאמר לחברות שהן הנפיקו בעצם נייר ערך.
אז השאלה הראשונה היא האם זה מחייב תשקיף? קיק לדוגמא – קיבלה לפני יומיים תלונה מהSEC-
שהיא הנפיקה נייר ערך ללא תשקיף ושחייבים להחזיר את הכסף למשקיעים .זה סיפור דרמטי.
הבנקים למשל יגידו שקריפטו זה מטבע לחלוטין ולכן אם אתה קונה ומוכר אותו אתה מוסד כספי.
רשות המסים בכלל טוענת שזה נכס ולא מטבע .בארה"ב יש גם רשות למסחר בקומודיטיז שטוענת
שזה בכלל קומודיטי.
אנחנו חשופים כל הזמן לכולם.
סיפורי הלבנת הון – כשאנחנו גייסנו כסף אנחנו צריכים לדעת מי שילם לנו .יש לנו כללים קשיחים של
זיהוי אבל לא כולם יודעים ורוצים להגיד מה מקור הביטקוין שלהם .כולם פוחדים מהלבנת הון.
הדבר הכי יפה שנעשה באורבס – החבר'ה החליטו להחיל על עצמם רגולציה שדומה לחברה ציבורית
במובן של זהירות לאן הולך הכסף ,אישורים פנימיים ,תהליכים מלאים ,שנוכל להגן על כל דבר
שעשינו פה בניהול הכסף .גם ההחלטה להביא  CFOמחברה ציבורית – מבחינת המייסדים זה לא
פשוט ,זה אומר שהם מוגבלים מכוח עצמם .הם גם הביאו את עו"ד היחיד שהבין בזה בארץ וקלטו
אותו דווקא כי הוא מחמיר .כולם ישנים טוב יותר בלילה אבל זה לא סטנדרטי בשוק שלנו .גם EY
שעושים עלינו את הביקורת רואים אותנו כחברה ציבורית כשהם מסתכלים עלינו.
סוגיות מס
הכרה בהכנסה –  118מיליון דולר ממשקיעים .זו הכנסה? מתי? זה תמורת טוקנים עתידיים .אולי זה
מימון לפרוייקט? לא מכרנו מניות אז זה לא הון .אני מסתכלת על זה כאילו פרסנו רשת של טלפונים
ציבוריים בישראל ומכרנו אסימונים למי שרוצה להשתמש בהם וכך מימנתי את הפרוייקט .זה לא
גיוס ,זה בעצם הכנסה מראש ומי שהשקיע הוא לא בעל מניות שלנו.
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אז מה הטיימינג של ההכנסה? ההוצאות על זה יכולות לקחת גם  10שנים .רשות המסים יכולה
לטעון שהכל ייחשב כהכנסה במועד המקורי .כולנו ,כולל  EYורשות המסים ,בדיאלוג על הגיוס שלנו.
הרשות הוציאה נייר עמדה ראשוני שאמר שפורסים את ההכנסות ל 4-שנים .יש בזה הגיון ראשוני.
אח"כ היו התפתחויות של חברות ספציפיות.
האם אנחנו מפעל טכנולוגי? כן .מפתחים טכנולוגיה ,רשומים בישראל.
רשות המסים עשתה פעולה יפה ואמיצה ובחרה לצאת עם נייר עמדה בנושא ,הראשון בעולם.
אבל יש עוד שאלות :מכרנו לישראלים בין היתר והרשות חשבה שזה נכס .מתי מוציאים חשבונית עם
מע"מ? לא ברור .הרשות מאד חוששת מזה ואין לה תשובות טובות .דילמות של כלכלה חדשה שלא
רק השפה לא מתאימה לה אלא גם החשיבה הכלכלית שעדיין לא בשלה אצל אף אחד .גם לא
לשחקנים בשוק.
אנחנו משלמים חל ק מהתשלומים שלנו במטבע אורבס לספקים שמוכנים לקבל תשלום ואפילו חלקי
באורבס ומוציאים לי חשבונית .אז איך עושים ניכוי במקור? במזומן? כי חייבים לשלם לרשות
המסים בכסף אמיתי .לפי ערך איזה משלמים לרשות המסים? כל פרוייקטי הייעוץ שכשקיבלנו את
המטבע עבורם היה להם ערך אז ,אבל הכמות שקיבלתי לא תמיד נזילה בשוק ולכן המחיר של השוק
לא רלוונטי .אבל אי אפשר לשלם על זה מס וצריך לשכנע אותם לשלם במימוש .קיבלנו הכנסות
במטבע אטריום ולא בהכרח המרנו אותו מיד לכסף אמיתי אז איך רושמים הכנסה? על כמה? כמה
מס זה חייב? זה רווח הון או חלק מהכנסה שוטפת של מפעל טכנולוגי שחייב ב?12%-
אנחנו הולכים לחלק טוקנים בקרוב לוולידטורים הראשונים של אורבס .איך משלמים לגוף חיצוני
במטבע וירטואלי ,בלי לדעת אם הוא ישראלי או לא כי זה רק ארנקים אלקטרוניים .צריך לשלם על זה
מס בישראל?
הכללים לא עונים למציאות העסקית שלנו .מס הכנסה באופן מפתיע ,מאד אוהב את התחום,
לומד ביסודיות ומוכן להקשיב .הם חושבים איתנו יחד .אנחנו יושבים עם בנק ישראל ,רשות ני"ע
ובאמת רשות המסים הכי מתקדמת.
תגמול לעובדים בטוקנים .איך ממסים את זה? מתי?  102חל רק על ני"ע או אופציה .רק בשינוי
חקיקה אפשר לשנות את זה .רשות המסים אמרה שהיא תשנה את החקיקה רק אם זה Here to
 . ..stayיש פה גם סוגיית מע"מ כי מכרתי נכס לעובד שלי .פנינו לרולינגים בנושאים שונים אבל יש כל
הזמן שאלות חדשות.
הרבה אנשים השקיעו כסף בביטקוין ואטריום והיו חלק מהטרנד וזה עלה וקנו דרכו מטבע אחר והכל
קרס ,הם עוד לא מימשו את המטבע האחר אז מס הכנסה סופר את הרווח שהיה קודם – חייב מס
על לפני ההמרה הקודמת .רשות המסים חושבת שאירוע המס היה כבר אבל המטבעות לא שווים
היום כמעט .הבנקים בישראל לא מוכנים לקבל כסף שמקורו במטבע וירטואלי אז אי אפשר לשלם פה
מסים כי הכסף לא פה...
חשבונאות – אין שום כללי חשבונאות והפירמות גם לא מוכנות לקחת החלטה מה הכללים צריכים
להיות EY .ישראל מובילה כיוון בתוך  EYהעולמית אבל זה עוד לא ברור .האם אלה נכסים? מלאי
במאזן? מטבע? איך ההכרה בהכנסה? איך עושים על זה ביקורת? מטבע וירטואלי יכול להיחשב
כמלאי ואז צריך לעשות ספירת מלאי ...מתחילים לפתח את כלי הביקורת .לארנק וירטואלי אין אישור
יתרה ולא ברור איך לדעת על זה .איך עושים התאמת בנקים?
ניהול הכסף וגזברות – יש לנו נכסים בעשרות מיליוני דולרים ,שיושבים בארנקים אלקטרוניים שישבו
אצל אנשים שמסתובבים פה ואפשר לעשות מהם העברה .האם אפשר לעשות חתימה כפולה? היתה
בעיה ברשת האטריום בארנק שאיפשר חתימה מרובה והכסף הוקפא .יש לי אחריות על כסף שלא
ברור האם ואיך הוא מאובטח .מוצאים פתרונות כמו נאמנות שמנוהלת חיצונית בפרוטוקולים
מנוהלים .גם כלי ההשקעה אינם רגילים .יש חברות נורא מגניבות בתחום אבל איך יודעים על מי
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לסמוך? זה לא מוסדר ולא מגובה ברגולציה .גם הבורסות של המטבעות המקוונים – נפרצה בורסה
לפני חודש ונגנב כסף רב .פידליטי אמרו לאחרונה שאפשר יהיה להשקיע דרכם בביטקוין .כשבאתי,
היות וההוצאות שלנו תמיד בכסף אמיתי זה בעיני היה הכסף שצריך להחזיק .היום אנחנו כבר
מחזיקים חלק במטבעות וירטואלים .זו בעיני השקעה לטווח ארוך ואם אנחנו בשוק הזה וחושבים
שההצלחה שלנו היא בתחום הזה ולכן אנחנו צריכים להיות בו .עברנו אבן דרך משמעותית עם
השקת הטכנולוגיה ואני בטוחה יותר היום לאפשר לנו שחלק מהכסף יהיה וירטואלי.
הבנקים בישראל לא מכניסים כסף קריפטו .אז גם רוב הכסף שלנו לא ממש פה .בעיקר מסיבות של
הלבנת הון .הצלחנו להכניס קצת כסף בעלות גבוהה מאד.
השאלה העסקית – לנו יש פריבילגיה של כסף שאפשר לחשוב עליו .אבל העולם לא מספיק בשל .יש
לנו הרבה ניסוי וטעיה ולראות לאן השוק הולך .לאן אנחנו הולכים? הפרוייקט שלנו – איך מנהלים
אותו? מה הממשל שלו? איך נכון לבנות? יש לנו המון שאלות שהידע והחוכמה המצרפיים של כולנו
עדיין לא פתרו.
בלוקצ'יין – קובץ של עסקאות שנרשם על הרשת ע"י הרבה מאד שחקנים שרושמים את
העסקאות שלהם ואם אמרתי שהעברתי לקובי מטבע ,כולם כתבו את זה וכן הלאה .השחקנים
מבוזרים ואין להם סיבה לעבוד יחד ולשנות את המידע .הרושמים מקבלים עמלות על הרישום
שלהם ולכן היומנים שלהם זהים .כשכולם הסכימו שהתיעוד שבוצע הוא הנכון לפי 51%
מהרושמים ,זה מה שנרשם ואי אפשר לתקן משהו שכבר נרשם.
האוטופיה היא שאתה הולך למלון לפי בוקינג אבל רק מלון שישלם לבוקינג הביקורות הרעות שלו
יימחקו .אבל נניח שאי אפשר למחוק היסטוריה?! זה נהדר.
חסר היום אמון והבלוקציין הוא דווקא מקור אדיר לאמון כי אין תאום בין השומרים על הרשת.
המניה של מקדונלדס רק עלתה מזה שהם פרסמו את הערך התזונתי של המזון .הOPEN SOURCE-
רק חיזק את הכלכלה כי סמסונג משתמשת באנדרואיד וזה אדיר.
אי אפשר היום להשתלט על רשתות מבוזרות כי זה כל כך הרבה ולידטורים – זה כבר יותר מדי
מבוזר.
הדילוג על השימוש בבנקים גם הוא מאד הגיוני עסקית.
אבל להבין למי שווה להקים את זה ,עוד לא ממש יושב ,ולכן הבלוקצ'יין הציבורי עדיין לא מהותי.
רק לביטקוין .אבל יש הרבה בלוקצ'יינס פרטיים .למשל לוולמארט וקרוגר יש רשת ששמה את
שרשרת האספקה על הבלוקצ'יין ואם תהיה הרעלת מזון ידעו עד רמת חקלאי החסה מאיפה זה
הגיע.
העולם הזה מנסה לחבר בין גופים שהם רבים ומגוונים – ולא ירצו לנהל את אותו דאטא בייס
אבל ישמחו לשבת על רשת מקושרת גדולה.
אז רשתות בלוקצ'יין נקודתיות פרטיות יש ואפשר לעשות יישומים אוטומטיים .מישהו מאשר אצלי
שקיבל סחורה ולא צריך לעשות תהליך רכש שלם כי אין סיכוי לטעות כי הדאטא בייס מספיק מגובה
ומסודר – והתשלום יכול לצאת אוטומטית.
 USE CASEשאנחנו הפעלנו – רשת של רישום מסמכים .יש מסמך מקורי שהוא מוגדר וברור,
אשים אותו על הבלוקצ'יין עם מזהה שהוא מקבל ,וכשמישהו רוצה לוודא שזה אכן שלי הוא בודק
ברשת וזהו .זה נהדר לרישום פטנטים ולמעקב אחרי תמלוגים .תמלוגים לפיתוח של משחקים
למיקרוסופט עובדים ככה כבר היום וקל מאד לשלם כי אפשר במטבע וירטואלי בלי בנק ...זה יעיל
וזול יותר.
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בלוקצ'יין ישנה את העולם ביכולות הפשטות ,האוטומציה ,ללא בירוקרטיה שהוא מציע .בכל
המפגשים שלנו עם גופים אחרים ,ללא תיווך .זה יפתור המון בעיות.
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