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 הקדמה

מאגוסיסטם לאקוסיסטם" נועד להביא את בשורת -הספר "בלוקצ'יין

הטכנולוגיה לארגונים, למשרדי ממשלה, לאנשי עסקים וטכנולוגיה, 

מגוון נושאים וחקרי מקרה למקבלי החלטות ולציבור הרחב. הוא כולל 

על מנת להדגים בשפה בהירה את התרומה פורצת הדרך של הטכנולוגיה 

לחיינו בהווה ובעתיד, ואת שינוי הפרדיגמה שטכנולוגיה זו תחולל בשוק 

העסקי בעולם. הספר מציג את השפעת הטכנולוגיה על ארגונים עסקיים 

ההשפעה על וציבוריים, על ארגוני העתיד, על ערים ובעיקר את 

 המשתמש הפרטי בתחומים מגוונים.

בפן הטכני(, חשוב לזכור כי  עוסקאינו והספר מציג עקרונות ורעיונות )

והיא האמצעי ולא המטרה. על ארגונים  פתרון קסםהטכנולוגיה אינה 

, באופן בהתאם לצרכים ולאסטרטגיה םלשקול את הרעיונות ויישומיה

ולא להפוך את הטכנולוגיה  ,תנדרשה יותמושכל, בזהירות ובאחריות

 לחזות הכל.

ספר זה הנו ספר "צומח" לו יתווספו מאמרים בנושאים מגוונים מעת 

 להרחבת הידע, לקידוםלשיתוף פתוח ברעיונות, הספר מיועד לעת. 

 מתוך אמונה בתובנה כי: .אקוסיסטם בישראלה חיזוקהבנת הטכנולוגיה ו

 לברוא אותו". –"הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא  

סות על הסיוע בהפקת הספר תודות מקרב לב לשותפי לדרך ולנותני הח

 .תודה לד"ר רועי צזנה על שילוב מאמרו בספר זהובהפצתו ו

 מילי פרי
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  כפילוסופית חיים יין'הבלוקצ

 "מידעשל ההמעשן שדה הקרב מ דיווחים"או 

אחת ההתפתחויות הבולטות של התקופה האחרונה היא הבלוקצ'יין. 

של השומע הסביר למשמע המילה  האסוציאציה הראשונה שעולה במוחו

חידוש היא טכנולוגית. אלא שהבלוקצ'יין הוא הרבה מעבר לכך:  והז

כלים  א בכך שהיא מציעה לנווהיין 'הבלוקצטכנולוגיית מהותי של 

לא יכולנו אפילו כבר מעד לא בדרך שגלובלי, –ח החברתיוהכ לביזור

יין מביאה יותר 'הבלוקצ ,משמעותי ברקמה החברתית ילדמיין. ככל שינו

יין והמטבעות הדיגיטליים משפיעים 'מכלים טכנולוגיים חדשים. הבלוקצ

והתמריצים  כוחחלוקת ההשטחת אליטיסטיות ועל  כוחעל מערכות 

 של נזקק לתמיכה הכלכליים בחברה. שינוי פרדיגמה בשיעור כזה

מהפכה התשמש  טמעתםוההרעיונות  הבנת. ללא בני אדם מיליוני

 .הטכנולוגית את חוליי החברה הקיימים כיום

 (user orientedמשתמשים )כוונת ובלוקצ'יין היא טכנולוגיה מ

יצוע תהליכים כלכליים בב ההחלטה והשליטה כוחאת בפועל המעבירה 

, יח"צנית לישאהק, לא כפרטב יחידולככלל המשתמשים ציבור  לידי

ם אנו רוצים . אאלא כיישום ממשי של המושג דמוקרטיה ושיוויון

יש  ,למציאות כויהפ עצמיהניהול השליטה והיכולת  ,, השקיפותביזורשה

 כיצדביישום על מנת שיגלה בעצמו  ולשלבו את האזרח בשיח לשתף

עריך את תרומתו לחיזוק מעמדו כאזרח י, ומשפיע הבלוקצ'יין על חייו

המבקשים להפוך את העולם למקום טוב יותר לחיות בו,  יחידים .משפיע

הזדמנות  בבלוקצ'יין רואים ,להקטין את הפערים ולהרחיב את השוויון

  .המרבאת טכנולוגיה זו עלינו כאזרחים אחראים להפיק מו, פעמית-חד
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אנו חיים?  בהשינוי בחברה חולל ל הדרך שיש בידנו להשפיע או ימה

במערכת הפוליטית המקומית, לסייע למועמד  קחת חלקל אנחנו יכולים

ו להיבחר לתפקיד פוליטי נאו את האינטרסים של נוהמייצג את עמדותי

המערכת הפוליטית ואולם ולצפות שהלה אכן יישם את הבטחותיו. 

 נגרסשהנציג משום במהלך הזה שר התוחלת הוכיחה שוב ושוב את חוס

 ח והאינטרסים הסותרים,ומרובת מוקדי הכ, ניתי המערכת הכוחבשינ

להשפיע  כוחהבלוקצ'יין נותן בידנו  מקורותיו האידיאולוגיים.ושוכח את 

, בשלב זה, על תהליכים מינוריים, לא על מדיניות ישירות על חיינו

מסה קריטית, הינתן לה, אך בהממשלה או על כיווני ההתפתחות הכלכ

 אפילו השמיים לא יהוו גבול.

 ,גרידא יין והמטבעות הדיגיטליים נראים אולי כטכנולוגיה'הבלוקצ

בפועל הם מהפכה  ךא, ואנשי עסקיםומעניינים בעיקר אנשי טכנולוגיה 

 ,כאמור רעיונות מגוונים, עיקרם. למהפכה חברתית-כלכלית-פוליטית

. המידע עצמנו במידע של היכולת לשלוט יזציה שלטביזור ודמוקר

ביותר בכלכלת הידע הנוכחית  החשובוהנתונים הם שדה הקרב 

והעתידית. המלחמה כבר ניטשת בשדה המערכה ועדויות לה עולות 

המידע משפיע, מעצב ומגן  ימים לבקרים. כלכליתבעיתונות המדינית וה

ת להוביל ם וכלכליים ומעניק שליטה ויכוליפוליטי כוחעל מוקדי 

 ,הבעלות על קרקע ,בעבר .דמהלכים ברמה הלוקלית והגלובלית כאח

כיום המידע  ;ח כלכלי ופוליטיוכ הבידי בעלי נהשנת אמבנים ומכונות הי

הציבור ממעט בהכרה  לבעליו.ממליך מלכים ומקנה כוח כלכלי שהוא 

ח ועוד ועוד כ לבעליו )תאגידים וממשלות( המקנהשל המידע  חשיבותוב

 בכפר הגלובלי. מרכזיותשליטה  צודותומ

 רחבים הרבה יותר מאלו ערכיםיין מייצג 'בלוקצ מיזםכל  פיכךל

 תנועה לשינוי יין מוביל'הבלוקצ מוביליו או משתמשיו. בעיני יםנתפסה

רשתות מבוזרות אלה מספקות כלים טכנולוגיים  .הישהיא פוליטית באופי



 7 

ב אוכלוסיית העולם כולה, באופן דמוקרטי בקרולהפצתן קבלת החלטות ל

דירקטוריונים של תאגידים, בדמות היום קיימים הח וכהללא צורך במבני 

ממשלתיות או חברות ענק השולטות בחיינו מקומיות ובנקים, רשויות 

אף את קולנו או  כים או להשמיעילתנו לקחת חלק בתהלשיש ביכו בלי

שונה אנו בפעם הרא ,יתר על כן הסתייגויותינו מפעולתן הריכוזית.

לסחור בדברי ערך )פיזיים או אינטלקטואליים( , ותאעסקיכולים לנהל 

הם. הפעילות נטולת ימתווכים למינל להיזקק בלי זה ישירות,מול  זה

חשיבות העובדה למשנית  זו אך ,המתווכים חוסכת כסף רב לנו ולכלכלה

  .עליהןכמו גם המידע  ,הפעולות נמצאות באחריותנו הבלעדיתש

 יחידהיין והמטבעות הדיגיטליים יצרו כלים שלא היו בידי 'הבלוקצ

תהליך אנו עדים ל סדר עולמי חדש. בהם לראותוי צור אפשרש כך ,בעבר

 מאבדיםח שהיו ועדיין נמצאים מחוץ לשליטתנו ומרכזי כשבו 

בידי  שארנ אודותםובמידע  ינוח לשלוט בפעולותווהכ ,םחשיבותמ

הוא  במידע הרפואי שלו, יחליט איזה מידעיחזיק . האזרח המשתמש

א כי תרופות אותן דיווו , מתי ולאיזה צורךמעביר לרופא או לבית החולים

של זהותו  םבעליההאזרח יהיה ולא מסכנות את חייו. הוא נוטל מקוריות 

בעזרתה יצביע )בבחירות( וישתתף בקבלת החלטות )במקום ודיגיטלית ה

ותו ובמוסדות אחרים הקשורים מגוריו, בארגונים המעסיקים א

וימכור חשמל עודף שהוא משתמש בו, חשמל את הרכוש י ;(פעולותיול

)או יבול  רק בקר, במזונולבחור לאכול האזרח יכול . שייצר בביתו

שגודל בתנאים אותם הוא מאשר, וכי מוצרים שרכש יוצרו  חקלאי אחר(

 האזרחבמפעלים המצייתים לכללי תעסוקה ואתיקה בהם הוא מאמין. 

הכשרתו והשכלתו וישמור את תעודותיו, ינהל את כספו תהליך ינהל את 

וימנף את השקעותיו, יעקב אחר רכישותיו וישמור אסמכתאות של נכסיו 

רותי תרבות, קולנוע, ספרות, יש צרוךי ;יים והאינטלקטואלייםזהפי

כלכלת תרבות זו ום תוכן לרית ,אמנות ומוזיקה ישירות מיצרני התוכן
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ישלוט במכונית האוטונומית הוא וימנף הכנסות מפטנטים ותוכן מקצועי. 

הוא יוכל לתרום  צבא הרחפנים הציבורי.רותי ישבושלו, בביתו החכם, 

של ל יעיל והילנואף יתרום יישומן, לפעולות פילנטרופיות ולעקוב אחר 

את כל הלה ינהל בפרטיות  .משברים סביבתייםפתרון משאבי טבע ו

הבירוקרטיה והרחבת השקיפות  צמצוםובחסיון פרטיו האישיים תוך 

והאמון במרחב הציבורי, ברשת של עמיתים ובקהילות בהם הוא פעיל 

 ותורם. מהפכה כבר אמרנו ?

 עליחליט  אדםכל בה.  להשתתףהיא  המהפכהלמנף את היחיד של הדרך 

חלק במהפכה זו. השתתפות כדי לקחת  שישקיעהאנרגיה והכסף  ,הזמן

אלא  ריקה מתוכן, ה, לא רק כסיסמלידיו  כוחתעביר בפועל את ההאזרח 

בזכות טכנולוגיית  המתרחשתכמראה של מהפכת מידע צרכנית אמיתית, 

  יין.'הבלוקצ
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 בלוקצ'יין המדינת ל ניישן פא-מסטארט

 שינוילהחדרת  מדיניות לאומית

מדינות וארגונים בינלאומיים מובילים מדיניות לשינויים טכנולוגיים 

חשיבות  מתקדמים על מנת להכניס את הכלכלה שלהם לעידן החדש.

ההובלה של השינוי בעת הנכונה מייצרת הבדל משמעותי ביכולות 

הטכנולוגיות של אותה מדינה, בהכנסה מייצוא ידע, שירותים ומוצרים, 

במוכנות של הידע וההכשרה לקראת השינויים הטכנולוגיים וכמובן 

, אפ-הסטארטכאומת  במובילות הבינלאומית בתחום. ישראל המוכרת

מד ייחודי בתחום הסייבר בגלל קריאה נכונה של שרכשה לעצמה מע

מפת הטכנולוגיות הבינלאומית והשקעת משאבי הון אנושי והשקעות 

 להיכנסתשתית והון בפיתוח תעשיית סייבר, לא עושה די על מנת 

הרביעית ולאמץ טכנולוגיות מתקדמות בזמן.  התעשייתיתלמהפכה 

דיניות מתוכננים בזירה הבינלאומית ניתן לראות תהליכי גיבוש מ

וסדורים של מקבלי החלטות בדרג ממשלתי. בארה"ב הקונגרס דן בנושא 

י מדיניות כבר לפני מסמכיפרלמנט אימץ הומוביל מדיניות, באנגליה 

מספר שנים וכך הדבר באיחוד באירופי, באוסטרליה, בקנדה ובמדיניות 

ץ לגלובוס. חשוב להבחין בין קביעת מדיניות ותמרו סביבאחרות מ

לאימוץ הטכנולוגיות לבין קבלת החלטות בנושאים רגולטוריים. הללו 

חשובים כאסדרה וכחלק ממהלכי מדיניות כוללת, אך אינם מהווים 

 תחליף למדיניות.

ממשלות מסתייעות בארגונים בינלאומיים כפורום הכלכלי העולמי 

(World Economic Forumוארגון המדינ ,)( ות המתפתחותOECD על )

מתהליכי מדיניות  Best Practice -נצבר ו ניסיוןירכזו וישתפו מנת ש

ואסדרה במקומות שונים בעולם, פעולה מבורכת המייעלת את תהליכי 

הלמידה והכניסה לפעילות בתחומים חדשים ומסייעת להימנע מ"המצאת 
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גלגלים" ו"נפילה לבורות" שסומנו מראש. כלומר, הממשלות נעזרות 

ובהמלצות ובידע שנאסף ממדינות שכבר החלו  בייעוץ של אותם גופים

להאיץ תהליכים אלו  ניסיונןבתהליכי קביעת המדיניות ויכולות, על סמך 

 לאומיות המתבקשות(.-)כמובן בהתאמות המקומיות

עולה בבירור הצורך בגיבוש  8018בדוח של רשות החדשנות משנת 

 מדיניות ממשלתית ארוכת טווח שתאפשר קידום המשק הישראלי

בתחומי הטכנולוגיות המתקדמות והטמעת טכנולוגיות אלו גם במשק 

הישראלי ובמשרדי הממשלה. בתחום הבינה המלכותית הוקמה ועדה בה 

שתפקידה  הביטחוןחברים אנשי תעשיה, אקדמיה המגזר הפרטי ומערכת 

כי ישראל דומיננטית ואף מובילה  צויןלקדם תכנון בתחום זה. בדוח זה 

יים מעשיים וחוקיים, אך טענות מנגד של חברות תיאורט בהיבטים

לשתף פעולה מתעתדת בלוקצ'יין מתייחסות לאיטיות האסדרה. ישראל 

( של הפורום הכלכלי C4IRהרביעית ) התעשייתיתעם מרכז המהפכה 

העולמי העוסק בקביעת מדיניות לגבי טכנולוגיות מתקדמות, גיבוש 

מרכז בנושא זה שמוקם  ושיתוף דרכים לקידום רגולציה של חדשנות.

בימים אלה ברשות לחדשנות יפעל כקטליזטור ומתאם בין משרדי 

ממשלה ורגולטורים בישראל, ותפקידו לסייע בהחדרת טכנולוגיות אלה 

 משק הישראלי.ל

 ITIFדוח של קרן מחקר ומדיניות טכנולוגית באוניברסיטת פנסילבניה 

(Information Technology and Innovation Foundation) 

, מכוון ומסייע לקובעי מדיניות בממשלות לפעול על 8019ב שהתפרסם 

פי מתווה ברור המוצע ליישום, על מנת לקדם מדיניות סדורה. המתווה 

מונה מספר פעולות שבעזרתן תוכלנה ממשלות לגבש את המדיניות 

הנדרשת. ראשית מציע המתווה לתמוך במחקר ופיתוח של טכנולוגיות 

מוצע לקבוע  ,. שניתותעשייתיותבמסגרות אקדמיות  הבלוקצ'יין

מדיניות ותקנות באשר להטמעת הטכנולוגיה ברמה הלאומית, תמיכה 
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אקטיבית באימוץ ויישום הטכנולוגיה במגזר הציבורי, קידום אסדרה 

ויציבות משפטית לחברות הטכנולוגיה וליישומיהן, מניעת תקנות 

מחד והפעלת סנקציות חוקיות  המונעות שימוש בטכנולוגיות בלוקצ'יין

להגנה על לקוחות מאידך. הדוח ממליץ לגבש מסגרות רגולטוריות 

גמישות שיאפשרו התנסות )כדוגמת ארגז החול הרגולטורי(, קידום 

תשתית לחיבוריות וקישוריות של מידע ונתונים ופעילות עצימה ברשתות 

הקרן  בינלאומיות של מקבלי החלטות לשיתוף פעולה ושיתוף ידע.

מדגישה כי הבלוקצ'יין יוצר הזדמנויות רבות להעלאת הפריון, פתיחת 

מודלים עסקיים חדשים בסקטורים רבים לפיתוח שווקים חדשים, ו

ומגוונים, על מקבלי החלטות וקובעי מדיניות לתמוך בהתפתחויות 

 ולקדם באופן אקטיבי את הטמעתן.

נה באיחוד האירופי מדיניות אקטיבית ומעודדת כזו נראתה בשנה האחרו

להאיץ פעילות יזמית  נגפור שפרסמו קולות קוראים שמטרתםובסי

ויצירת אקוסיסטם בלוקצ'ייני המזמן אליו את כל בעלי העניין על מנת 

ליצור סביבה לשיתוף פעולה ופיתוח טכנולוגי לטובת הכלכלות 

ולקדם את  רוץ הממשלה, על מנת להובילמהמקומיות במימון ובת

אסטרטגית וכחלק מתוכנית ומדיניות -ההתפתחות בראיה לאומית

-בסטארטגם  תגבשכי מדיניות אקטיבית כזו ת חשובאקטיבית וסדורה. 

 ניישן שתוביל להתפתחות מדינת הבלוקצ'יין. אפ

 

 



 18 

 מאגוסיסטם לאקוסיסטם

הושאל לעולם הכלכלי )מהעולם האקולוגי( בשנות  המונח אקוסיסטם

. שני המודלים המובילים לו עדנה הייתהם האחרונות ניבשהשלושים, אך 

הם המודל של הפורום הכלכלי העולמי  טכנולוגי-לאקוסיסטם כלכלי

(World Economic forum שפורסם ) והמודל של  ,8019פברואר

. פורסם במאי השנהש (European Commissionהאיחוד האירופי )

ואילו  ,וביל את הגדרת המושג והטמעתו בעולם העסקימהפורום הכלכלי 

 אישר האירופאי לאחר שהפרלמנט האיחוד האירופי פועל ליישומו

אקוסיסטם של ויישום  זמותילממשלה לתמוך ולדחוף  תהחלט

וטכנולוגיות מתקדמות בחברה האזרחית ובשוק  טכנולוגיות הבלוקצ'יין

 .יםיאירופ-כחלק ממאמצי החדשנות הכלל העסקי

 מהו אקוסיסטם

ם את השלם, הדינמיקה רכיביהמ הפרטיםאקוסיסטם הוא חיבור של כל 

 הם בתוך המערכת ומחוצה לה.יבינ –כל הפרטים בהן פועלים שוהדרכים 

על מכלול הפרטים,  ,סבוכהמערכת אנושית  הוא אפואאקוסיסטם 

הקבוצות, הארגונים, הכוחות, המעשים והתפיסות המרכיבים אותה. 

הנוצרת ממפגש של מספר רב  מרובת רבדים,מציאות  כוללהאקוסיסטם 

אלה על אלה. השפעתם ומערכות ומפרטים, -מתתי מערכות המורכבותשל 

. המערכת העסקית כאקוסיסטם נהוג לתאר אתבשנים האחרונות 

( Societiesחברות )התפתחות המודלים העסקיים החלה מקדמת דנא, 

הטבות ייחודיות  באמצעותניהלו פעילות כלכלית , ההיסטוריהלאורך 

זכויות היתר דאגו  תמורתלקבוצות מיוחסות )גילדות, קסטות, מומחים( 

אחריותן תהיה יעילה ומוגנת על ידי רגולציה. בהפעילות ששלכך אלה 

שהתמקדו במטרותיהן וביעדי הרווח  עסקיותהתפתחו חברות  מדגם זה

)אגוסיסטם(, לאחר מכן התכווננו לצרכי הלקוח. לאחריהן התפתחו 

http://doalogue.co.il/wiki/סבוך
http://doalogue.co.il/wiki/סבוך
http://doalogue.co.il/wiki/המערכת
http://doalogue.co.il/wiki/המערכת
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רשתות עסקיות מוכוונות שותפים, ורשתות עם מוקד שליטה מרכזי וכעת 

מבנה לציין כי ה רובה הרשתות. מענייןמתפתח האקוסיסטם המבוזר ומ

לא פעילות כלכלית.  לש ויזואלי וכלי טכנולוגיתיאור  היווהש ,שתיהר  

מנתחים את בעזרתו אנו שמעצב את המודל המנטלי  אלא רק מתאר

 העולם העסקי, כעת נבחן העולם העסקי דרך פריזמת האקוסיסטם.

WEF,2019) )  התפתחות האקוסיסטם העסקי

 

טכנולוגי מכיל בתוכו מרכיבים רבים, לקוחות,  -ם הכלכליהאקוסיסט

חברות הזנק, יזמים, משקיעים, אקדמיה ומחקר, תעשיה ומסחר, גופי 

ממשלה ורגולציה וגופי חברה אזרחית )עמותות ומלכ"רים( שותפים 

 , ביטוחבנקאותמו סקטורים כגלובליים והציבור בכללותו כבעל עניין. 

שנים ב .בהם שינוייםהכניס נוקשים וקשה לובריאות נותרו מאובנים ו

האחרונות אנו רואים פתיחות להתנסות בטכנולוגיות חדשות דווקא מצד 

המבינים כי בעולם בעל קישוריות גבוהה ודיגיטציה  ,הרגולטורים

של תהליכי  הדיגיטציהמתפתחת חייבים להיערך להשפעות ולשינויים. 

ייצור ושירות הקלו על חברות לשנות את הצעת הערך ללקוחות 

מחדש את הגדירו הגלובליזציה והתפתחויות טכנולוגיות  ;ולשותפים

יצרו  . הללואחריותיותלאת הדרישה לשקיפות וורכי הלקוחות וצ

 ,עסקיים, פרטיים וממשלתיים ,רכבת מבעלי עניין רביםוארכיטקטורה מ

. אקוסיסטםה כל אלה מהווים את .ה היא אמוןשדרישת הבסיס ב

רכבים ויוצר ערכים עסקיים חדשים, חיבורים מעצמו האקוסיסטם 

 Coopetition-מוצרים חדשניים ומודלים עסקיים חדשים כ ,לשירותים



 14 

ללא וחרות( הפועלים על בסיס מידע משותף, מעודכן בזמן אמת ת"פ)ש

 ה לשוק. את רף הכניס גביהעלויות ומ , מצמצםמתווכים

 

Inform,Lewrick, 2018) )  מודלים של רשתותהתפתחות 

שינוי פרדיגמה. ארגונים הוא  כיום בשוק מתרחשהשינוי המרכזי ה

לקדם  כדיעל המצב הקיים בעבר  הגנו מסורתיים וטכנולוגיות מסורתיות

יעילות, אבטחה, שימור או שיפור שליטה והקטנת התלות בגורמים 

הוא חולק משאבי  ;פועל באופן הפוך לגמרי חיצוניים. האקוסיסטם

מחלק את השליטה באופן שווה ומשפר את השקיפות  ,נתונים ומידע

מפעילים שוהאמון בין השותפים. תפיסה זו מנוגדת לכל מודל עסקי 

לפיכך קשה כל כך לתפוס ולהבהיר את ותאגידים במאות האחרונות, 

סטם של האקוסישל כלל ובהחדשנות המשבשת של האקוסיסטם 

 הבלוקצ'יין בפרט.

 לביזור מוביל , הבלוקצ'ייןוהתחרותיות שליטהה קדש אתבמקום ל

נהנה יש צד שבניגוד לרוב הנורמות הארגוניות. בתחרות  ולעצמאות;

יתרון זה מפיק תשואה בעקבות ניצול ומיתרון במידע לעומת אחרים, 

נם איאלה סימטריים -מצבים אש תבררסימטרי. לאחרונה מ-אהמידע ה

מביאים תוצאות חיוביות בלבד. צרכנים, כמו גם מצביעים, לומדים 
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שדברים רעים קורים בחסות החשיכה. כמו במקרים אחרים  ,בדרך הקשה

מחיר בעוד שמשלם את השל עבירות בתאגידים, הצרכן התמים הוא 

שקיפות, אמון ואחריותיות הופכות לעקרונות החברה גורפת את הרווח. 

בבלוקצ'יין  המהווה תכונה מובנית האמון טכנולוגי.-יסוד בשוק הכלכלי

 במערכות הכלכליות.שיתוף הגביר את מסך מתווכים ווח

למרות שמנקודת מבט טכנולוגית, הבלוקצ'יין אינו מציע פתרון לבעיית 

לפיו כל לקוח בעל חשבון בנק אמור  העיקרוןסימטריה במידע, -הא

כפי שרואה הבנק, רק ישפר להיות מסוגל לראות את אותו נתיב ביקורות 

קרון זה יאפשר לצרכנים להשתתף ברשת ניהול יאת האמון בבנקים. ע

הסיכונים שיכולה לעצור את שרשרת הניצול, או העבירות התאגידיות, 

קניית בתים או עלויות מיותרות בולמנוע את התרחשותן מלכתחילה. 

 נדרשות –במידה קיצונית  ותנדל"ן מסחרי דרך מתווכים רבים, הגבוה

על מנת לתעד את האמון וסופיות העסקה בין הקונה, המוכר, ובסופו של 

 דבר גם רישום הנדל"ן, דבר שבעצמו דורש תשלום של אגרה מכובדת.

בין הצרכנים  פורבס מציין כיהאמון בבלוקצ'יין יחסוך את המתווכים )

של עלויות  10%בארה"ב לבין הגשמת חלומם לקנות בית, עומדים 

 .( ויגביר את האמוןעסקהואגרות 

העלה  חרות" בתחום הבנקאות, או תעשיית הביטוח-פ"מודל ה"שת

סטנדרטיזציה של עילות לתביעות ביטוח משנה, או תהליכי פתרונות של 

בסביבה שבה כל הצדדים פועלים על סמך אותה  המתייעליםתפעול, 

סטנדרטיזציה ושיתוף מידע תגדיר עה ישפמגרסה של האמת. חברה 

מאותם  ייהנוכל הצדדים , וצעות פלטפורמת הבלוקצ'יין שלהבאמ

טכנולוגיה עבור מי היתרון תחרותי של  למעשה רווחים, מה שיבטל

עם זאת, העובדה שחברות  או לפעול לבד. שיעדיף לא לקחת סיכונים

הביטוח וביטוח המשנה המובילות בעולם שוקלות מהלכים מסוג זה תוכל 

עם ההבטחה שהפוליסות שלהן יהפכו  ,לשפר את השירות ולהוזילו
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לנזילות בקצב הרבה יותר מהיר באמצעות חוזים חכמים המבוססים על 

 .בלוקצ'יין

 עיצוב אקוסיסטם

שלא כמו בטבע, האקוסיסטם העסקי לא נוצר מעצמו, יש לעצבו 

טכנולוגי תהליכי -ולגבשו, לטפחו ולמנפו, לגיבוש אקוסיסטם כלכלי

יכים מרכזיים לתה .יים חלקם טקטייםעיצוב שונים, חלקם אסטרטג

והתיאום בתוך  (Governance) מוכוונים להגדרת מערך המשילות

  האקוסיסטם הנשען היום ברובו על הבלוק'ציין.

שבו פעילים  : המודל האירופי מתעתד לייצר אקוסיסטםבעלי עניין

ארגוני ממשלה, ארגונים ציבוריים, ארגוני החברה האזרחית, עמותות 

, קרנות השקעה, אפ-סטארטומלכ"רים עם חברות טכנולוגיה, חברות 

ובאקדמיה  בתעשייהמשקיעים פרטיים, יזמים, סטארט אפים, חוקרים 

חממה )וירטואלית או פיזית( שבה  או במסגרת של מאיץ טכנולוגי ,ועוד

 גו יזמים פתרונות עקרוניים לאתגרים שיוצגו להם.יצי

 .חממהבמרכז האקוסיסטם נמצא המאיץ או  :פעילויות באקוסיסטם

הללו מהווים מקום מפגש פיזי או וירטואלי לפעילות האקוסיסטם. על 

לפעול על מנת לחבר בין כל בעלי העניין באסטרטגיה ברורה  החממה

שיתמכו בתהליך החיבור  עיםואירולהציע מגוון פעולות  ,)תוכנית(

והתיאום בין אתגר לפתרון. מפגשי "שידוך", סמינרים, כנסים פנים אל 

ים, הדרכה ולימוד, הנחיית מנטורים, ספנים ווירטואליים, קור

bootcamps ,פיצ'ים, האקתון, סיורי למידה קצרים ,brainstorms ,

י רמק הדרכה מתודולוגית, גיבוש פיתוח פתרונות, מיטאפים, מרוצי

, תהליכי קיימותבוחן, הגדרת מדיניות , חיבור למסגרות עידוד חדשנות 

 מיפוי, אבחון ואנליזה.
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ניהול וניטור העוקבת אחר מטרות  : לאקוסיסטם תוכניתניהול ובקרה

ביניים ולוחות זמנים על מנת לוודא התקדמות וביצוע היעדים. מהלך 

קבוע של הערכה מדעית , כלכלית וטכנולוגית תבטיח בקרה תוך כדי 

התהליך ובסיומו. כמו כן תגובש תכנית ניהול סיכונים ותוכנית לניהול 

 אימפקט לאורך זמן.

הפצת  - ב באקוסיסטם הוא האקו, ההדחלק חשו: אימפקט וקיימות

על מנת להרחיב את הקיימות הכלכלית ואת המידע אודות האקוסיסטם. 

ההשפעה של האקוסיסטם, יש לייצר כלים לתקשורת ברשתות החברתיות 

כלים ויראליים, משחקים( ובערוצי תקשורת  )אתר, פודקאסט,

וידע, על מנת  ניסיוןמסורתיים. מפגשים המיועדים להחלפת דעות, 

להביא את פעולתה ותוצריה לחברה באופן רחב ככל האפשר, לייצר 

אימפקט משמעותי וליצור אפשרויות חדשות למימון ולשיתופי פעולה 

בשיתוף סוכני חיבור לשותפים  ,פורצי דרך לוקליים וגלובליים כאחד

שותפים ומים, ספונסרים דובעולם ושיתופי פעולה עם ארגונים 

 אסטרטגיים.

מגדיר את הערך החשוב ביותר באקוסיסטם של הבלוקצ'יין  "פורבס"

טכנולוגיה יסודית, כמו האינטרנט, כבלוקצ'יין הכ"אמנות האפשר". 

אלא כמודל טכנולוגיה לשיפור, לא רק כבלוקצ'יין ל יפנוחברות מובילות 

ערך בדרכים חדשות לגמרי  תהחברה, הפק ויכולות גבולות תלהרחב חדש

בהתבסס על אמון,  הענייןיתוף, נכונות ומחויבות של בעלי תוך יצירת ש

שלושה מרכיבים נדירים הן בתעשיות פרטיות והן  .שקיפות וקביעות

 חשיבה פורצת דרך. ויאפשרוהם  ,בציבוריות
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 יין 'עקרונות המשילות של טכנולוגיית הבלוקצ

 "מי שומר על השומרים" ?

רכו, אך תהיה לו השפעה הבלוקצ'יין הוא מושג מופשט ולא ברור די צ

 משמעותית על חיינו.

הגיש לפרלמנט  צוות חוקרים מאוניברסיטת אוקספורד )מכון טיורינג(

נעוץ הבלוקצ'יין  נים החוקרים, שכוחה של חדשנותעוטבו  דוחהבריטי 

חדשנות זו שכן  ,טכנולוגיביישום הכלכלי יותר מאשר הרעיון בתפיסה וב

יותר  ,מחדש את מבנה הכלכלה ואופן פעולתה הבוחן נרטיב מבטאת

המוטמע בקוד מסוים או ביישומים  תורם לפן הטכנולוגי היישומי אמשהו

בדוח  הוגדרהטכנולוגיית הבלוקצ'יין . המשרתים תעשייה מוגדרת

"טכנולוגיה עוברית", שעדיין אין לכנותה "טכנולוגיה בחיתולים". הם 

בו טכנולוגיית הבלוקצ'יין מקבילים את השלב ההתפתחותי שנמצאת 

. 1993היום, לשלב שבו הייתה טכנולוגיית רשת האינטרנט בשנת 

הייתה רשת  1993להבהרת הפרספקטיבה ההיסטורית יצוין כי בשנת 

בבורסה,  האינטרנט ארבע שנים לפני שאמזון הפכה לחברה נסחרת

 ושמונה שנים לפני התפוצצות בועת היווסדה של פייסבוקעשור לפני 

 . כלומר האינטרנט טרם חדר לחיינו באופן משמעותי.וט.קוםהד

טכנולוגי עוברי הזה מוטלות בשנים האחרונות -על כתפי רעיון כלכלי

, לתקן את חולייה של החברה לעולם רפואהוהתקווה להביא  האחריות

ולחולל ניסים כמעט בכל תחום מתחומי חיינו. מאמרים מלומדים טוענים 

את בעיית הפליטים באירופה, יחסל את בעיית כי הבלוקצ'יין יפתור 

בעולם, יפיל משטרים  הדמוקרטיההרעב והמים באפריקה, ירחיב את 

חשוכים ויביא מזור לתופעת ההתחממות הגלובלית. בפועל, בדומה 

 –לבדיחה ידועה מעמק הסיליקון ולפיה "רצינו מכוניות מעופפות 
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הפער בין התקווה  חברתווים" )הכוונה לטוויטר(, עמוק ו 880קיבלנו 

 להצלה טכנולוגית לבין יישומה בפועל.

אין להקל ראש בחדשנות שטכנולוגיית הבלוקצ'יין מביאה לעולם 

הכלכלי והעסקי, לפריצה המחשבתית שעקרונותיה מאפשרים ולשינויי 

פרדיגמה משמעותיים המיושמים במגוון נושאים ותחומים. עקרונות 

בוזר של בסיס נתונים שאינו מנוהל הבלוקצ'יין מבוססים על ניהול מ

יין היא רשת של אנשים המנוהלת 'בעליו של הבלוקצ בידי ישות מרכזית.

 ,בו נשמרת רשומה )בלוק( מוצפנת וחתומה דיגיטליתשמהמחשב האישי 

חכם. כל בלוק קשור לאלו שלפניו ולאלו  אלגוריתם באמצעותהמופעלת 

מתייתר  ,בכך .או לזייפולשנותו, לפצחו אי אפשר שאחריו באופן כזה ש

, כלומר בלוקצ׳יין מקומו של המתווך בפעולות השונות ונחסכת עלותו.

מאפשר לבצע עסקות בין שני ההוא פרוטוקול טכני  ,שרשרת בלוקים

גר נתונים ללא תיווך של גורם שלישי. מאוצדדים בצורה אמינה ובטוחה 

 –מסתנכרנים זה עם זה המבוזר כזה נמצא על מספר רב של מחשבים 

להבדיל ממאגר שנמצא בידי גוף אחד. האופן המורכב שבו הוא מבוזר 

את ומאובטח, מאפשר לו לפעול ללא גורם מרכזי שתפקידו לנהל 

  יה.הפעילות או לפקח על

ופן בלוקצ'יין שומר את המידע על כל העסקות שנעשות בו באה

כרונולוגי, בתוך "בלוקים" של מידע. כל בלוק הוא קובץ עם המידע על 

שפרק הזמן מסתיים ננעל הבלוק כ .כל העסקות שנעשו בפרק זמן מסוים

בצורה דיגיטלית ומצטרף לשרשרת הבלוקים שננעלו לפניו. זו הסיבה 

שקשה מאוד, ולמעשה בלתי אפשרי לזייף או לשנות מידע על 

 מספרהכריזו לפני  ומוסדות בינלאומיים עסקיים ניםארגו .יין'הבלוקצ

האיום על  עקבשנים על בדיקת השימוש בבלוקצ׳יין לצרכים מגוונים. 

אופי ביצוע עסקות בדרך המסורתית, היו הבנקים בין הראשונים שהחלו 

לבחון את השימוש בפנקס הרשומות המבוזר לצורך ביצוע עסקות באופן 

https://www.youtube.com/watch?v=J-ab9was1p0
https://www.youtube.com/watch?v=J-ab9was1p0
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ה בלוקצ׳יין סגורשוקלים לפתח רשת מהיר ומאובטח יותר. בנקים 

 ,, להבדיל מהבלוקצ׳יין הציבורי והפתוחופנימית בתוך מערכת הבנקאות

 לייעל את עבודתן.ו ביניהןעל מנת להחליף את מערכות המידע 

אישור הפעולות בבלוקצ'יין נעשה תוך הצפנת נתונים )הנתונים ננעלים  

או לפגוע בהם( ותוך שימוש  ומאובטחים כך שאי אפשר לשנותם

מאשרים בהסכמה את ה( או צמתיםהכורים ) בין –דמוקרטי  בקונצנזוס

, מבטל כל אפשרות של שימוש לרעה במוקדי עובדת ביצוע העסקאות

ס סה מבתאו אג'נדה אישית, ובעצם מעצב טכנולוגיה שעקרון פעול כוח

 , דמוקרטיה וביזור.ומקדם אמון בין עמיתים

הם בגדר ערך מוסף חדשני וחלופה מושגית ויישומית לדרך עקרונות אלו 

הריכוזית שבה מתנהלים חיינו כיום, דרך שבה החלטות מתקבלות 

בידי הנהלות של תאגידי ענק – Top-Down –"מלמעלה למטה" 

בינלאומיים או על ידי קונגלומרטים ריכוזיים השולטים במירב תחומי 

ח של השנים האחרונות היא: החיים. אחת השאלות העולות רק מעט בשי

 DNA-על בסיס אילו חוקים פועלת הטכנולוגיה? כלומר, מי קובע את ה

של הבלוקצ'יין, למי הזכות לקבל החלטה ואיך זכות זו מיושמת בפועל? 

מהי מערכת המשילות של הבלוקצ'יין, או "מי שומר על  –ובמינוח אחר 

 השומרים" ? 

המסייע לקבלת וסדות משמעה מערך המ (Governanceמשילות )

; המשילות היא מכלול של רשות החלטות משותפות ומבטיח את יישומן

מחוקקת, שופטת ומבצעת, ויכולתו של ממשל )לדוגמה קהילה של כורים 

 לבצע אותןעל נושאים העולים על הפרק,  החלטות החליטלבבלוקצ'יין( 

הספר  ולהשיג את התוצאות הרצויות. מרכז המחקר לממשל תאגידי בבית

למשפטים באוניברסיטת הרוורד מציע מגוון שימושים לטכנולוגיית 

הבלוקצ'יין לצורך הטמעת עקרונות ממשל תאגידי בתאגידים הפועלים 
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כיום, ורואה בטכנולוגיה זו בשורה חשובה והבטחה גדולה. ואולם אין 

הוא מציע דרכים להטמעת עקרונות ממשל תאגידי במערכות 

בלוקצ'יין. האם השימוש הצולב )בלוקצ'יין הטכנולוגיות שבבסיס ה

בממשל תאגידי וממשל תאגידי בבלוקצ'יין( הוא טאוטולוגיה או מהלך 

 רקורסיבי בלתי ישים?

הפיננסי. -העסקי-, בעולם הכלכליFinTechהבלוקצ'יין היא חדשנות 

( מצביעים על הצורך ECGIחוקרים ממכון הממשל התאגידי האירופי )

ם בשוק הפיננסי. יתאגידי גם במוסדות רגולטורי ליישם עקרונות ממשל

שוק המשל הממשל התאגידי  Best Practice-הם מבקשים להשתמש ב

אוסף עקרונות, מנגנונים  שבו( Corporate Governanceהעסקי )

בהיבטי  . זאת בעיקרוכללים המגדירים כיצד ראוי שחברות תתנהלנה

בקרה ופיקוח ועקרונות ניהול המושתתים על שקיפות, אחידות 

יהם: הפרדת מוסדות . בין המלצותAccountability)) ואחריותיות

הרגולציה מהתלות באזור שיפוט גיאוגרפי )לאומי(, מצב שיקטין בהכרח 

התערבות פוליטית; הפרדת תקציבי גופי הרגולציה מתקציבי המדינה 

אותם, גיוון בדירקטורים המכהנים בגופים אלו על ידי לצורך הגדלת עצמ

מתן ייצוג רב יותר לציבור ולמומחים )ולהכפיפם לחובת הזהירות 

שיפוט עמיתים בינלאומי כדי להרחיב את וכן שימוש ב והנאמנות(,

עצמאותם. יש לבחון האם המלצות אלו יכולות לסייע לביסוס משילות גם 

 במערכות הבלוקצ'יין.

בחנו את ש)מרכז המחקר המדעי לאומי בפריס(  CNRS-החוקרים מ

מציינים  ,ברכיבי תוכנה( Low-in-code)היכולת להטמיע חוק 

רכי רגולציה של והפכה פופולרית מאוד בעשור האחרון לצ זו ההטמעש

התנהגות הצרכנים )משתמשי הקוד( גם בפעילות מקוונת וגם בפעילות 

בפועל משובצת בקוד מטמיעה בעולם האמיתי. יתר על כן, הרגולציה ה

שיתוף פעולה  ה:לדוגמ .ערכים המשפיעים עמוקות על התנהגותנו
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)רשתות  , שיתוף ידע ומידע(Google doc) בעבודה על קבצים משותפים

או שילוב  (פייסבוק) הנרקיסיסטית האינדיבידואליות, קידום חברתיות(

 אלה כל )מפות ותוכנות ניווט(. תרבות השליטה והמעקבוציות ל

רגולציה ה לטענתם,. כלל משפיעים על המשתמש באופן שאינו מודע לו

שתהפוך במהרה למציאות ה"אינטרנט של הדברים" )בבלוקצ'יין 

( המשתמש, מעל לראשו ו"לטובתו" מכשירי ביןותאפשר אינטראקציה 

הפועלים על בסיס חוקים טכניים  ,בלוקצ'יין מכשירים מושראי שבה

ו אותנו וביליפתחו וינעלו את דלתותינו, י ,חכמים נשלטים על ידי חוזיםו

 במכוניות החכמות במהירות ובאופן שהם יחליטו עליו. 

שיקול דעת עמום מטבעו על מנת לאפשר החוק בחברה המודרנית הוא 

 . החוק הטכניהחורגים ממהלך הדברים הרגילגמישות במקרים אנושי ו

ייתכן  לפיכך, ., אחד ואפס. וההחלטות הן שחור ולבןקשיח הוא

תהיה מיטבית, אך לא תשרת מערכות הבלוקצ'יין ישיגו היעילות שש

דוגמא היתולית . הםיכרבעו תהיהבאופן מיטבי את המשתמשים ואף 

טה קולית של אדם במערכות ישמועלית תדיר היא הפיתוח הידוע של של

הבקרה של הבית החכם. הבית "לומד" את קולו של בעליו ונענה 

פעלת מערכת מיזוג האוויר, הסטת וילונות, פתיחת לפקודותיו: ה

מנת מצרכים דרך המקרר ועוד. עד שבעל הבית חוזר מטיפול זתריסים, ה

 שיניים שפגע בהגייתו )הרדמה לצורך טיפול שיניים( ונשאר מחוץ לביתו

 מכיוון שהמערכות לא זיהו את אופן דיבורו.

לגאליות ערך -טכנוהחוקרים רואים ביכולת ליישם מערכות עם זאת, 

רשת המשילות האוטופית  , ומצהירים כידמוקרטי בעל חשיבות רבה

הפוך הליבריטניזם בתנאי שלא תשל  ויכולה ליישם את משאת ליב אתהז

  לדיסטופיה חברתית.
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סיסטם -דוגמה למבנה ארגוני ועסקי חדשני המיישם ממשל תאגידי באקו

 DAO – Decentralized Autonomous-הבלוקצ'ייני הוא ארגון ה

Organization שהיום נדמה כמדע בדיוני ומחר אולי יהיה  –. ארגון זה

. מטרתו 8016-הוא מודל עסקי אוטונומי שיושם לראשונה ב –שגור 

האיטריום על בסיס על בסיס רשת  פרויקטיםלמימון  קרןלשמש הייתה 

מיליון  150ייס טכנולוגיה למימון המונים. הדאו הנפיק טוקן לציבור וג

משקיעים. מאה המשקיעים ה"כבדים" החזיקו  11,000דולר מידיהם של 

ממניות החברה, והמשקיע "הכבד" ביותר החזיק בפחות מארבעה  46%

אחוזים מהמניות. כלומר, קיימת שיכבה של בעלי מניות שליטה, אך 

כוחם אינו דורסני כמו בשוק העסקי. הדאו פועל על בסיס מערך חוזים 

מים בין בעלי מניותיו, אין לארגון כתובת פיזית או אנשים המחזיקים חכ

בעמדות ניהול כלשהן. לפי התיאוריה בבסיס המשילות של הארגון, 

מניעת ריכוז כוח בידי נציגים ספורים כשכבת מנהלים או דירקטוריון 

לחלוקת הכוח והיכולת לקבלת החלטות בידי כל בעלי  תסייעממצומצם 

ה שמירה מוסרית יותר על האינטרסים של בעלי המניות המניות, מבטיח

נעת שימוש קלוקל במשאבי המידע והתקציב בידי מנהלים וומ

 מבנהשלהם שונים מאלה של בעלי המניות בחברה.  שהאינטרסים

בממשל  יםר" העולה ימים לבקדילמת הנציגתר את "ומשילות כזה פ

הנדרש לייצג  גיד(נציג הבעלים )מנהל בתאמתייחסת למצב בו ה תאגידי

כדי לקדם אינטרסים עצמיים  סמכויותיובישתמש את שולחו בפעולותיו 

של האדם או הגורם אשר מינה אותו. בעיה זו  אינטרסיםעל חשבון 

בין המנהל המאציל  סימטרי-א מידעמופיעה במצבים בהם מתקיים 

וקיבל את אמונו של  סמכותה שהוסמך לעמדת נציגסמכות כלשהי לבין ה

, שוק כשלמהווה סוג מסוים של נציג . במונחים כלכליים בעיית השולחו

ות בהתנהלות הכלכלית של הארגון ושל חוסר יעילכלומר היא גורמת ל

 משק.ה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%90-%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A9%D7%9C_%D7%A9%D7%95%D7%A7


 84 

כארגון בלוקצ'ייני הדאו שקוף לחלוטין לכל בעלי המניות. הפעולות 

(. Auditנעשות בו על בסיס קוד, שכל בעל מניות יכול לבקר ולבחון )

המשקיעים מחזיקים בזכות הצבעה באמצעות טוקנים דיגיטליים, 

עות שעולות לסדר היום על ידי וההחלטות מתקבלות בהצבעה על הצ

"קונטרקטור". קבוצת מתנדבים שנקראת "אוצרים" בחנה את זהותם של 

המוצעים חוקיים. כל  שהפרויקטיםמציעי ההצעות ּווידאה לפני ההצבעה 

הועבר לבעלי המניות )כמובן ללא הוצאות  בפרויקטיםהרווח מההשקעות 

באחריות  אינוארגון שתה להיות יאחת ממטרות הדאו היכל שהן(. הנהלה 

לא  כדי ,טריטוריה-באקסונמצא  ,משפטית של אף אזור שיפוט לאומי

בסופו של אם כי ) ולהבטיח את עצמאותו חוקי מדינה זו או אחרת להפר

הוכר כדוגמה פורצת דרך  הדאו. כחברה בשוויץ(הארגון דבר נרשם 

עסקי המיישם את עקרונות -וכשבירת פרדיגמת הניהול של ארגון כלכלי

, שליטה מוחלטת של כל בעלי מרביתהממשל התאגידי הטהור בשקיפות 

 המניות, וכתקדים משילות בארגון אוטונומי. 

על מנת לוודא כי המשילות תבנה מראש על בסיס מוסרי, לא מספק 

ות הדמוקרטיים בהם מתקבלות ההחלטות יספקו ויאירו להניח כי העקרונ

את התנהלותו של הארגון. דרך נכונה יותר הוצעה באירופה בדוח 

מדיניות הבלוקצ'יין אותו ציינו בתחילת המאמר, אשר הוגש לפרלמנט 

מציע להעמיד רף גבוה לביסוס ובחינת מבנה המשילות  הבריטי. דוח זה

 טמעת סטנדרט של אחריותיות נרחבת.על ידי ה של מערכות הבלוקצ'יין

 ECG – Environmental, Social andסטנדרט זה הנקרא 

Governanceלעקרונות ממשל תאגידי , הוא המקבילה המרחיבה 

 CSR – Corporate Socialואחריות חברתית תאגידית 

Responsibility) .) ,דוח, סטנדרט זה מקיף עסקים ב צויןכבר היום

לבדה, היקף העסקים  רצות הבריתיון דולר באטריל 8.8בשווי של 

 טריליון דולר. 88-נאמד בבעולם כולו המשתמשים בסטנדרט הזה 
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כתקן בינלאומי שיעמוד בבסיס  ECG-החוקרים ממליצים להגדיר את ה

עיצוב ממשל טכנולוגיות הבלוקצ'יין על מנת לוודא כינון בסיס מוסרי 

ה והחברה העתידיים. יישום ואחריותי למבנה, למכניזם ולפעולות הכלכל

ההמלצה עשוי להבטיח שמירה על עקרונות הממשל התאגידי והאחריות 

החברתית גם יחד. אנו מאמינים כי זו הדרך הנכונה להנחיל התנהלות 

תאפשר לחברה דרכים שמוסרית ואחריותית בטכנולוגיה עתידית זו, 

ית אפקטיביות "לשמור על השומרים" ולכוון את ההתנהלות הכלכל

 החדשנית לכיוונים מוסריים ועסקיים כאחד.
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 אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו אזובי הקיר ?

 

 גבירצמן ישראל: םוליצ

 

אמירה מהדהדת על כך שמנהלים ודירקטורים  ( פרסם8019) 1פורבס

בתאגידים בארה"ב הודו כי אינם מבינים את מהות טכנולוגית 

האפשרויות העסקיות שהיא מזמנת. דוח הבלוקצ'יין, את יתרונותיה ואת 

כי  החדשנות של הרשות החדשנות )זרוע של משרד הכלכלה( קובל,

החדשנות הטכנולוגית הידועה של אומת הסטארט אפ )ישראל(, 

ליצירת חברות חדשות, שווקים  והיכולות למנף טכנולוגיות חדשניות

                                            
1 Forbes (1.2019). The New C-Suite Confession: I Don't Get 

Blockchain. 
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ת ועל המסורתית המקומי התעשייהחדשים ומקומות תעסוקה פוסחת על 

 השירות הציבורי.

המשותף לשתי אבחנות אלה היא השאלה אייך מוטמעת טכנולוגיה  

מודל אימוץ החדשנות של חברת  ובכלכלה של מדינה? בתעשייהחדשה 

גבוהה )הייפ(  טכנולוגיה חדשה מתחילה בצמיחהגרטנר מציע כי 

גבוהות מידי של השוק, השלב הבא נדון להיות מאכזב נובעת מציפיות ה

יחסי,  לאחר שפל צב האימוץ ובקצב היישום של הטכנולוגיה החדשה.בק

, בו הטכנולוגיה תתחיל צמיחה מחודשת ומפוכחת יותריתבצע "תיקון" ו

  .ים המתאימיםוקושה את בססתוכל לגדול במתינות ול

 (8018) גרטנרמודל אימוץ החדשנות של חברת 
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דירקטורים ומנהלים בכירים נמצאים בעמדה רגישה, הנחיה שלהם 

מכוונת את פעילות הארגון ומתווה את עתידו. בחירה בכיוון פיתוח 

הנשען על טכנולוגיה לא מבוססת יכולה להיות הצלחה עולמית וכיבוש 

עמדת הובלה בשוק, או, מדרון חלקלק בהימור על "הסוס ]טכנולוגיה[ 

יכולה להביא את החברה לשוקת שבורה ואף הלא נכון", פעולה ש

 לפשיטת רגל. 

ויכולת ראיית  תושייהבכירי התאגידים נדרשים להיות נועזים, בעלי 

העתיד, בד בבד עם החובה להיות זהירים, אחראים ושקולים. במציאות, 

בה מהירות השינויים הטכנולוגיים הולכת וגוברת והחדשנות הנגזרת 

על פיה תעשיות שלמות, הדרך היחידה לנווט  מהטכנולוגיה יכולה להפוך

. למידה ככלי או בעצימות גבוההלמידה במים הסוערים הללו היא 

למידה לאורך כל החיים כבר אינה מספקת. נדרשת למידה אינטנסיבית 

רב שלבית, רב ערוצית ורב תחומית. יש ללמוד מעמיתים, מתחרים, 

הכרחית אך חייבת עובדים, ויועצים. הלמידה המסורתית באקדמיה 

פנים( -אל-להימשך, על הלמידה בכיתה או בכנסים )למידה פנים

להילוות בלמידה מקוונת, אם בתוכניות סדורות ואם בלמידת עמיתים 

 (. Linked-Inברשתות החברתיות המקצועיות )

ללמוד ממומחים בארץ ובעולם הגלובלי,  מחויביםדירקטורים ומנהלים 

-PoC Proof ) ישימות"חיים" להוכחת  יםבפרויקטלעיתים תוך יישום 

of-Concept עולם הבלוקצ'יין המקדם ושיתוף פעולה בין עמיתים וגם .)

, המסייע העסקיבין מתחרים מוביל תהליכי התנסות ולמידה באקוסיסטם 

למנהלים ולארגונים להבין את האתגרים העומדים בפניהם, כמו גם את 

ניהם , בפני הכלכלה והחברה האופקים עתירי האפשרויות הנפתחים בפ

 ככלל.
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 משבשת בעולם האמנות חדשנותטכנולוגיות בלוקצ'יין: 

 (Blockchain) יין'הכריז ה"פורבס" על הבלוקצ 8017באוגוסט 

, המודל העסקי של עולם האמנות והטכנולוגיהה שתשמש מכפלטפור

שתהווה "חדשנות משבשת" של כלכלת האמנות בעולם.  פלטפורמה

בה טכנולוגית שעל שנה זו כשנה  אותו כתב עתהכריז  8018בתחילת 

אמירה זו נשמעה  .בסס בעולם במגוון תחומים כלכלייםתיין ת'הבלוקצ

כל תחומי החיים . צרכנים ב8019כנס הכלכלי בדבוס בינואר בגם 

של  מנהלותרותים וימבזבזים מיליארדי דולרים בכל שנה על עלויות ש

אלה שבהם הוא הבנק. מתווכים  הבולטיםאחד ו למיניהם,מתווכים 

הכספים הקשורים לרכישות את פועלים כגופי אמון המנהלים את המידע ו

 יין מחזיר את יכולת השליטה לידי הצרכן. אם'שונות בחיינו. הבלוקצ

או  בזמן אמת רכישות ברשת עלמידע במדובר ברשומות רפואיות, 

דרך יין ישנה את 'רכישת מצרכים בסופר מרקט השכונתי, הבלוקצב

השינוי יהיה גדול מזה שהכניסה רשת שיש הצופים ובעולם,  פעולתנו

 האינטרנט לחיינו.

יין היא רשת של אנשים המנוהלת מהמחשב האישי 'בעליו של הבלוקצ

המופעלת  ,רת רשומה )בלוק( מוצפנת וחתומה דיגיטליתבו נשמש

חכם. כל בלוק קשור לאלו שלפניו ולאלו שאחריו  אלגוריתם באמצעות

מתייתר מקומו  ,בכך .לשנותו, לפצחו או לזייפואי אפשר באופן כזה ש

שרשרת כלומר  ,בלוקצ׳יין של המתווך בפעולות השונות ונחסכת עלותו.

מאפשר לבצע עסקות בין שני צדדים ההוא פרוטוקול טכני  ,בלוקים

ללא תיווך של גורם שלישי. מאגר נתונים מבוזר ובצורה אמינה ובטוחה 

בדיל לה –מסתנכרנים זה עם זה הכזה נמצא על מספר רב של מחשבים 

ממאגר שנמצא בידי גוף אחד. האופן המורכב שבו הוא מבוזר ומאובטח, 

http://www.ibtimes.com/why-artists-art-collectors-love-blockchain-technology-2584019
http://www.ibtimes.com/why-artists-art-collectors-love-blockchain-technology-2584019
https://www.youtube.com/watch?v=J-ab9was1p0
https://www.youtube.com/watch?v=J-ab9was1p0
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או לפקח הפעילות את מאפשר לו לפעול ללא גורם מרכזי שתפקידו לנהל 

  יה.על

בלוקצ'יין שומר את המידע על כל העסקות שנעשות בו באופן כרונולוגי, 

עסקות בתוך "בלוקים" של מידע. כל בלוק הוא קובץ עם המידע על כל ה

הבלוק בצורה  ננעל שפרק הזמן מסתייםכ .שנעשו בפרק זמן מסוים

דיגיטלית ומצטרף לשרשרת הבלוקים שננעלו לפניו. זו הסיבה שקשה 

 .יין'מאוד, ולמעשה בלתי אפשרי לזייף או לשנות מידע על הבלוקצ

שנים על  מספרהכריזו לפני  ומוסדות בינלאומיים עסקיים ארגונים

האיום על אופי ביצוע  עקבוקצ׳יין לצרכים מגוונים. בדיקת השימוש בבל

הבנקים בין הראשונים שהחלו לבחון את היו עסקות בדרך המסורתית, 

השימוש בפנקס הרשומות המבוזר לצורך ביצוע עסקות באופן מהיר 

ה ופנימית בלוקצ׳יין סגורשוקלים לפתח רשת ומאובטח יותר. בנקים 

על מנת  ,וקצ׳יין הציבורי והפתוח, להבדיל מהבלבתוך מערכת הבנקאות

 לייעל את עבודתן. ביניהןלהחליף את מערכות המידע 

 עולםשל  "חדשנות המשבשת"ל וךהפתיין 'איך טכנולוגית הבלוקצובכן, 

שוק האמנות העולמי )מכירת אמנות ועתיקות( מוערך  היקף האמנות?

יין משנות כבר כעת 'מיליארד דולר בשנה. רשתות בלוקצ 60-בלמעלה מ

בה אמנים מייצרים אמנות מסורתית ודיגיטלית גם יחד, שאת הדרך 

בה אמנות מוערכת ומתומחרת ואת שהדרך  , אתמפיצים ומוכרים אותה

 משקיעים בה.או רוכשים אמנות ומוזיאונים אספנים שהדרכים 

טכנולוגיה זו משנה אף את הדרך בה פריטי אמנות משולחים ברחבי 

 רך בה הם מאוחסנים , נשמרים ומוצגים. העולם והד

אפשרות הפתיע בעניין שגילה ב ,מנות הנחשב שמרני למדיאעולם ה

בעולם מקצוע יין. בתי מכירות, אספנים ואנשי 'מי הבלוקצויישאת  לאמץ

אחדות  זאת מסיבותויה הראשונים לבחון את הטכנולוגהיו מ האמנות

https://www.youtube.com/watch?v=u5SBhWgEE80
https://www.youtube.com/watch?v=u5SBhWgEE80
https://www.youtube.com/watch?v=u5SBhWgEE80
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הנותנות ערך ייחודי לפעילות בעולם האמנות. היכולת לבצע טרנזאקציה 

 בינלאומית בעזרת חוזים חכמים ולשמרה באופן מוגן ובלתי ניתן לזיוף,

השימוש במטבעות דיגיטליים והבחינה  פעילות הארנק הדיגיטלי,

רכישה, אפשרויות ה טרוםשל יכולתו הכלכלית של הרוכש  מקדמיתה

גיוס המונים של "כסף חדש" קבוצת רכישה(, בשונה מ) השקעה מבוזרת

הבעלות על  (יזציהטנתאואימות )בורסת השקעה מנייתית באמנות, ב

  ועוד. יצירה

, תעודת הזהות והאחריות של היצירה האמנותית, המסמכים הפרובננס

הבעלות  תהיסטורייהמעידים על מקוריותה של היצירה, זהות האמן, 

ותאריך יצירתה. מידע זה הנו רב ערך למוכר כמו לרוכש של עבודת 

האמנות. נתונים אלו קריטיים לערכה האמנותי של היצירה כמו גם לזה 

כלכלי. הפרובננס הם מסמכים שרבו בהם הזיופים לכל אורך תולדות ה

 אוהאמנות והם חששו העיקרי של רוכש היצירה האספן הפרטי 

כת הבלוקצ'יין בה ירשמו עבודות האמנות בעת שיועברו מער המוזיאון.

מידי האמן ובאישורו לגלריה, לרוכש או למוזיאון יהוו מאגר בינלאומי, 

לעבודת האמנות תו איכות )באשר למקוריותה( ויהוו אסמכתא  שייתן

יצירת האמנות. עובדה זו תחסוך לתעשיית  להיסטוריתואמינה  רשמית

ל תביעות ותביעות שכנגד, תגביר את האמון האמנות מיליוני דולרים ש

על את הפעילות הכלכלית. שימוש יבעת רכישת העבודות ותי

יין, אף יוביל בעתיד לייתור הצורך במעריכים ובמומחי 'בבלוקצ

אותנטיזציה. יהיה צורך בפעולה ייעודית חד פעמית לתיעוד של עבודות 

מומחים על מנת  אישור מקוריות על ידי יידרש ןאמנות היסטוריות לה

מערכת רישום במערכת הבלוקצ'יין ולמנוע זיוף וגנבת הדעת.  ןלרשמ

תספק באופן אובייקטיבי את המידע הנדרש שגלובלית בלתי תלויה 

מהטעם הפשוט שהבעלות הרשומה  זיוףתצמצמם מאוד מוטיבציה של 

 אינה ניתנת לערעור.  מערכת זוב
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עבור רכישת ב ו לשלםכולתו של בעליימבטיח כי  הארנק הדיגיטלי

באופן קל, מהיר ואמין.  , וזאתפעולת הרכישה לפניבחן יהאמנות ת

פסדים ההגורמים  מסורבליםתהליכים ארוכים ו היוםנדרשים לבדיקה זו 

מוכר של  האפשרותאך לא רק בה(.  ,ניכרים לבתי המכירות )בעיקר בסין

היא כלכלית של בעל הארנק הלוודא במהירות ובקלות את יכולתו 

מהירות העברת . לשוק האמנות המתנהל באופן גלובלי ייחודית וחשובה

דרכי התשלום של  עולה במידה ניכרת על זואף היא  התשלומים

 אפוא הקיימות היום בשוק האמנות. השימוש במטבעות דיגיטליים הופך

רוכשים הכבדים" לקלה, מהירה ובטוחה. ה"בעבור את רכישת האמנות 

המוזיאון טכנולוגיית המטבע הדיגיטלי, להשתמש ב גם מוזיאונים החלו

מנות עכשווית באוסטריה היה הראשון לרכוש עבודות בביטקוין. אל

שהיא גלריה לאמנות , Cointemporary בלונדון נפתחה גלריית

מנות אדיגיטלית המספקת פלטפורמה לאותנטיפיקציה לכל עבודת 

צירות אמנות הנמכרת דרכה. מתוכננת אותנטיפיקציה דומה גם לי

מוחשיות )ציורים, פסלים, מיצגים(. הגלריה אף מתעתדת -מסורתיות

 .להשיק מטבע דיגיטלי משלה )טוקן(

הם ערכים מרכזיים בשוק האמנות הפועל לשמירת  אנונימיות ועמימות

פרטיותם של הרוכשים והמוכרים של יצירות אמנות, בעיקר ברמות 

לצורך זה הנו אינהרנטי המחירים הגבוהות של שוק האמנות. מענה 

בבלוקצ'יין שבה זהות בעל הארנק הדיגיטלי כמוס ומוגן. העובדה כי 

המערכת מאפשרת מצד אחד לשמור על סודיות זהותו של בעל הארנק 

לעמוד בהתחייבות הרכישה חשובה יכולתו  בד בבד עם בחינה אמינה של

)עורך דין, רותי מייצג יבש ר. כיום נדרש רוכש אנונימי להיעזלאין ערוך

-סמיה בפרטיותו. עליך הרכישה ללא פגיתהלבצע את  כדידילר( /מתווך

אנונימיות הפעולה בבלוקצ'יין מושכת ביקורת רבה מצד רשויות אכיפה 

 מהלכיחוק.  מפרימחשש לניצול לרעה על ידי גורמים שליליים או 
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 .מדיניות ננקטים באיחוד האירופאי ובארה"ב על מנת למנוע ניצול לרעה

 Anti money)פעולת חקיקה נגד הלבנת הון בשוק האמנות 

laundering)  אושרה באיחוד האירופי, הצעת חקיקה דומה מועלית

לעולם  חדשים יין משיא ערכים'הבלוקצלהצבעה ואישור בארה"ב. 

חלק  והשילוח. אספקההשרשרת  ומעקב אחר האמנות גם בתהליך ביצוע

ופן גלובלי. יצירת אמנות גדול מהפעילות בשוק האמנות נעשית בא

שבעליה גרמני ומיועדת למכירה בבית מכירות בלונדון, מאוחסנת בפועל 

בנמל חופשי בסינגפור וטרום המכירה תוצג בסין ובארה"ב. הצורך 

ואזורי שיפוט שונים, אם מבחינת חוקי ייבוא, חוקי  אוקיאנוסיםלחצות 

קופה שתאפשר מס ומערכי שינוע בין יבשתיים יסתייע כעת במערכת ש

תיעוד ואודות תנאי האחסנה של העבודה, דרכי השילוח על מידע נגיש 

לגלריה  והןמוזיאון הן אספן פרטי, הן מבוזר של מידע המסייע לרוכש, 

  .מידע מדויק הםסוחר, לקבל לידיאו 

ומתאפשר שנברא "יש מאין" באמנות הוא תחום חדש  השקעה מבוזרת

עולים אמנות והשקעה בלרכישה שיתופית יין. הכלים 'רק הודות לבלוקצ

קרנות השקעה של או  "קבוצת רכישה אד הוק"של  על אלו לאין ערוך

החוזים בדרך כלל מועדונים סגורים של משקיעים.  םשה ,מנותאב

המשמשים את תהליך המכירה המבוזר,  (Smart Contracts)החכמים 

 משא ומתן ף באופן דיגיטליכואאמת ומפרוטוקול מחשב המאפשר, הם 

. זוהי למעשה קבוצת פקודות והתניות, הכתובה חוזהתנאי השל ביצוע ו

מאפשרים  הללועל גבי טכנולוגיית הבלוקצ'יין.  פועלתבשפת תוכנה ו

 ולבצע עסקאות מוגנות ואמינות או נכס אחרלהעביר כספים, מניות 

 בדרך המאפשרת לרוכש ולמוכרבצורה שקופה ומבוזרת, ללא מתווך, 

שביצעו. הכלים הללו בוראים בורסה גלובלית  הטרנסאקציהאחר לעקוב 

חובבי אמנות, נטולת מתווכים )כמעט( לסחר והשקעה ב"מניות" אמנות. 
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, יוכלו לרכוש יצירת אמנות במשותף לצורך (אספנים עשירים לא רק)

 השקעה. 

בזמנים " אף הוא בין הערכים הייחודיים של מערכת זו. גיוס כסף חדש"

מקורות התקציב המוזיאליים, הפרטיים והציבוריים כאחד, הולכים ש

מוזיאונים לגייס לומדלדלים, מערכת זו תאפשר לקרנות אמנות ו

 מהציבור "כסף חדש" במתכונת של גיוס המונים, יחד עם שמירה על

המציע לציבור  המוזיאון .תלי המוזיאוןוכ ביןיצירת האמנות בעלות 

ביצירה(  51%)ושומר לעצמו בעלות של  רכישת מניה ביצירת אמנות

מאפשר למשקיעים ביצירה לא רק את הסטטוס והמוניטין הכרוכים 

יצירת אמנות עילית, אלא גם את האופציה לתשואה על של בבעלות 

המניה, את נזילות הנכס ואת היכולת לגוון את פורטפוליו ההשקעות 

ן יוכל להשקיע המוזיאו המסורתי מעבר לתחומי ההשקעה המוכרים כיום.

מניות" בעבודת האמנות, בהנפקת "הציבור שגויס מ החדש" כסףאת "ה

 .וליישום חזונו כמוסד תרבות ציבורי רכישת יצירות חדשותל

נגזר מהאופציה הייחודית של  ניםמודל כלכלי חדש לתמיכה באמ

מעקב אוטומטי אחר הבעלות המתחלפת על היצירה. שימוש בכלי 

ל תגמול מתחדש לאמן שייצר את העבודה. כיום, יין מאפשר מוד'הבלוקצ

החוקים באשר לתשלום מתחדש, לאמן שיצר את עבודת האמנות, 

משתנים ממדינה למדינה. הבלוקציין מאפשר הגדרת תשלום לאמן בעת 

המכירה כרוך בדרך כלל בעליית  אירועמכירת היצירה לבעלים חדשים )

היחיד מעליית הערך  ערך משמעותית של יצירת האמנות(. כיום הנהנה

של יצירת אמנות הוא בעליה הנוכחי )המוכר(. האמן שיצר את העבודה 

מקבל פיצוי כל שהוא על עליית הערך של עבודת האמנות רק לעיתים, 

שיצר, וברוב המקרים גם מכר, במחיר התחלתי זעום. היכולת להעביר 

חלק מערכה העולה של יצירת האמנות מספק דרך מוסרית וצודקת 

"חלוקת העושר" ותמיכה )מכספים פרטיים של הרוכש בעל האמצעים( ל
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בהמשך עבודת האמן בייצור האמנות לטובת הציבור והתרבות במתכונת 

 הידועה מעולם המוזיקה כזכויות יוצרים.

 מיליארד דולר בשנה 60-בלמעלה מ גלובלי המוכראמנות שוק ב

ת )המזרח ומתפתח כל העת לשווקים חדשים, הן מבחינה גיאוגרפי

ליין, רשת -הרחוק( והן מבחינת שווקים חדשים בעולם מכירות האון

-ל 5בין שכיום יש חוקרים מעריכים . יין פורצת עולמות חדשים'הבלוקצ

 רק תחילת הדרך. נראיתבמטבע דיגיטלי, וזו  מיליון משתמשים 10

בתפעול המסחר יין יביא לחסכון 'מודלים כלכליים מעריכים כי הבלוקצ

בהיקף המוערך בכחמישה אחוזים )פוטנציאל הכנסה בעולם האמנות 

מיליארד דולר בשנה( ויפתח כאמור, עולמות פעולה חדשים  3-פנויה כ

נענים בעולם  )חברות ֶהזנק(" טאפיםאסטר" שלא נראו בו קודם לכן.

 ןבה ותטפורמלפומפתחים כלים חדשים בתקווה שאלו יהיו ה לאתגר

. מוסדות תרבות ממשלתיים בעולם האמנות העתידית עילותתתנהל הפ

ובינלאומיים, קרנות פרטיות וציבוריות, מוזיאונים וחברות השקעה 

נערכים לבחינת פעולתם בתחומים אלו. העתיד נראה כ"בוקר של יום 

 חדש".
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 למנהל מערכות מידעמדריך הבלוקצ'יין  

למנהל ותרת מדריך תחת הכ "גרטנר"התפרסם מאמר ב 8018בסוף שנת 

חברת הייעוץ הגדולה מנהלים ב. מאמר ייעודי זה של מערכות המידע

ממליץ למנמ"רים לאמץ את טכנולוגיות הבלוקצ'יין ולהקדים להתנסות 

 םבהן כחלק מיוזמות עסקיות בארגונים, אך, להיזהר מהבאז הקיי

. גרטנר מציינת כי סחורות בשווי בכלכלה העולמית באשר לבלוקצ'יין

אחוז מהן  80של כארבעה טריליון דולר נסחרות ומועברות כל שנה, 

נישאות בדרכי הים ויוצרות ניירת ובירוקרטיה, הללו מוערכות 

בכחמישית מכלל עלויות השילוח וההעברה של הסחורות. יוזמות שונות 

ות חברו של חברות העוסקות בלוגיסטיקה וחברות טכנולוגיה גדול

יום על מנת לגבש וליישם פלטפורמה דיגיטלית גלובלית, סלקונצור

זו מאפשרת לשותפים לחלוק  פלטפורמה .לייעל את תהליכי הסחרו

במערכת אחודה, עמידה ומאובטחת הכוללת בתוכה את כל 

ומנגישה לכל השותפים מידע שקוף על כל התהליך  הטרנסאקציות

פתח מעבר לשימושים במטבעות בלוקצ'יין התהומרכיביו. מכיוון ש

דיגיטליים והמגזר הפיננסי, הוא משמש כפתרון חדשני לעסקים 

גלובליים הנותן מענה לאתרים עסקיים וניהוליים שלא באו על פתרונם 

בדרכים אחרות ובטכנולוגיות הקיימות, ותוך כדי כך הטכנולוגיה פותחת 

 ים ייחודיים.ויתרונות תחרותי עסקייםאופקי חדשנות חדשים למודלים 

מציין כי המושג בלוקצ'יין היה המושג המוביל בחיפוש באתר גרטנר 

לעניין את  כהצריהטכנולוגיה , מבהיר כי 8018חברת הייעוץ בשנת 

 המנמ"ר בגלל מגוון סיבות:

נדרש לסייע בהובלה ובקבלת החלטות באשר לצורך או  המנמ"ר

לפוטנציאל ביישום טכנולוגיות בלוקצ'יין בתאגידים וחברות עסקיות. 

הבלוקצ'יין נדרשות לפתרון אתגרים  תעליו לאבחן האם טכנולוגיו
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עסקיים אלה או אחרים, או שמא ניתן להסתפק בטכנולוגיות הקיימות. 

 ,יצותו מעלה רעיונות עסקיים חדשיםעצם הבחינה באשר לשימוש או נח

שיתופי פעולה בין מגזריים או בין ארגוניים המעלים ערכים ויתרונות 

שכלל לא נבחנו קודם לכן. שיתוף פעולה בסביבה תחרותית תוך מגזרית 

או בתוך תעשיה ספציפית יכולה להוות זווית חדשנית מעניינת שתפתח 

ילה ללקוחות, כמו גם אופקים חדשים לפעילות עסקית יעילה ומוע

 לחברות עצמן.

עיקרי המלצות חברת גרטנר מתייחסות למספר יתרונות ברורים של 

טכנולוגיות הבלוקצ'יין. טכנולוגיות הבלוקצ'יין מציעות סט של יכולות 

חדשות ופרדיגמה  תהמאפשרות היווצרות וגיבוש הזדמנויות עסקיו

ו מהתאגידים לשמור חישובית רעננה. בחינת יתרונות הבלוקצ'יין ידרש

על פתיחות באשר לאימוץ יכולות הביזור במודלים העסקיים ובתהליכים 

 העסקיים שלהם, מתודה שאינה פשוטה לעיכול.

טרטגיים בהתייחס סהבלוקצ'יין מציבה אתגרים מגוונים, מאתגרים א

לתחרות ושיתופי פעולה סימולטנית )בפורמט של קונצורסיום תעשייתי(, 

כשווית לקישוריות, אתגרי אבטחה ואתגרים נוספים חוסר היכולת הע

ף שמאפשר סכי הערך המוצופה (. גרטנר GDPRהקשורים לרגולציה )

ויגיע עד  8086ביליון דולר בשנת  360 -הבלוקצ'יין יגדל אל מעבר ל

. עסקים אינם יכולים להתעלם מצפי של 8030טריליון דולר בשנת  3.1

 .בסדר גודל כזה  הזדמנויות עסקיות

על קצה המזלג מזכירה הסקירה של גרטנר כי הבלוקצ'יין עתיד להגדיר 

כנתות" ונוח "כלכלות מתימחדש כלכלות ותעשיות תוך שימוש במ

(programmable economy.שימוש בחוזים חכמים ועוד ,)  בעליו של

הבלוקצ'יין היא רשת של אנשים המנוהלת מהמחשב האישי שבו נשמרת 

וחתומה דיגיטלית, המופעלת באמצעות רשומה )בלוק( מוצפנת 
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חכם. כל בלוק קשור לאלו שלפניו ולאלו שאחריו באופן כזה  אלגוריתם

שאי אפשר לשנותו, לפצחו או לזייפו. בכך, מתייתר מקומו של המתווך 

בפעולות השונות ונחסכת עלותו. בלוקצ׳יין, כלומר שרשרת בלוקים, 

הוא פרוטוקול טכני המאפשר לבצע עסקות בין שני צדדים בצורה אמינה 

של גורם שלישי. מאגר נתונים מבוזר כזה נמצא על ובטוחה וללא תיווך 

להבדיל ממאגר שנמצא  –מספר רב של מחשבים המסתנכרנים זה עם זה 

בידי גוף אחד. האופן המורכב שבו הוא מבוזר ומאובטח, מאפשר לו 

 לפעול ללא גורם מרכזי שתפקידו לנהל את הפעילות או לפקח עליה. 

סקות שנעשות בו באופן בלוקצ'יין שומר את המידע על כל העה

כרונולוגי, בתוך "בלוקים" של מידע. כל בלוק הוא קובץ עם המידע על 

כל העסקות שנעשו בפרק זמן מסוים. כשפרק הזמן מסתיים ננעל הבלוק 

בצורה דיגיטלית ומצטרף לשרשרת הבלוקים שננעלו לפניו. זו הסיבה 

 שקשה מאוד, ולמעשה בלתי אפשרי לזייף או לשנות מידע על

הבלוקצ'יין. ארגונים עסקיים ומוסדות בינלאומיים הכריזו לפני מספר 

שנים על בדיקת השימוש בבלוקצ׳יין לצרכים מגוונים. עקב האיום על 

אופי ביצוע עסקות בדרך המסורתית, היו הבנקים בין הראשונים שהחלו 

לבחון את השימוש בפנקס הרשומות המבוזר לצורך ביצוע עסקות באופן 

 ובטח יותר. מהיר ומא
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 בעולם הבלוקצ'יין ותמטבע

ICO, STO, SEC, REG……. 

צ'יין ואולי אף להבין את -קוין ובלוק-משלמדנו לבטא כיאות ביט 

, אנו נדרשים כעת להתפתחויות ולחדשנות התזזיתית של בינםההבדל 

 .STO-ו ICOגם באשר להבדלים בין  הפינטק,

 Coin .ומשמעותו םהווירטואליימונח מעולם המטבעות  הוא ICO-ה

Offering Initial בהנפקת  הנפקה ראשונית, משמעICO  החברה מוכרת

המבוססים על טכנולוגיית (, Tokens) שהם בעצם אסימונים מטבעות

שהתיימר להביא איזה שהוא חידוש  פרויקטבתחילה, כל  הבלוקצ'יין.

משפטית, גיבש  ישותטכנולוגי או עסקי, עוד טרם נרשם כחברה או 

לעצמו נבחרת של חברי דירקטוריון מוכרים בקהילה העסקית ומסמך 

ללא שהבטיח לשנות את העולם  (White Paperעקרונות מפותל ועמום )

קריפטו ההצליח לגייס מציבור משקיעי כל צורך באילוצים רגולטוריים, 

נית , אף ללא בסיס טכנולוגי כל שהוא. אוטופיה ליברטיאמיליוני דולרים

כי נדרש  הבהירשל המטבעות הדיגיטליים  השוק התנודתיבמיטבה. 

 שינוי משמעותי באופן פעולת השוק.

 דרישות רגולטוריות

רשויות רגולציה לאומיות ובינלאומיות כאחד, נכנסו לעובי הקורה בשוק 

 SEC ((USהבלוקצ'יין ודרשו מהיזמים לקחת אחריות. המרכזי שבהם ה 

Securities and Exchange Commission לקידום  ומתוקף תפקיד

והנחת התשתית המשפטית והכלכלית  ה בשוק ניירות הערךסדרא

לאחר שבחנו  .להתפתחות מואצת ומיצוי היתרונות הגלומים בטכנולוגיות

כי לא זיהו טוקן "שימושי" אמיתי והטוקן הוא נייר  טענו ICO -את ה

 "Howey" מבחן  ערך. המבחן בו בוחנים שאלה זו נקרא
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 עם אופציה, נתוןבמחיר  יובפרדס שטחיםלמכור  הציע לציבורהאווי 

להשכיר לו את החלקה. בית המשפט העליון דן בשאלה האם הצעה זו 

 לחובתהינה חוזה השקעה, הכפוף להוראות חוק ניירות ערך האמריקאי, 

קבע פסק הדין , נוספות הקבועות החוקפרסום תשקיף וחובות גילוי 

כולל בירור  מבחןההפר את חוק ניירות הערך האמריקאי. אכן שהאווי 

האם  :לסווג עסקה כחוזה השקעהניתן , באמצעותן ארבע שאלות מפתח

? האם על ההשקעה לתשואה הבטחההאם יש  כספית? השקעה הייתה

 או שמא התשואה היא תוצאה של בתאגידהנדונה היא השקעה  ההשקעה

להבדיל בין טוקן שימושי לנייר י מסייע וו. מבחן האאחרים? שלמאמצים 

 ערך.

לא נכלל בגדרה  ואהיה העובדה שה ICO -שימש את ההדלק ש 

ולפיכך  SEC Regulation REG)רגולטורית )סעיפי הרגולציה נקראים 

מחוקי או  לא נדרש לעמוד בחובות או מגבלות כל שהן מול המשקיעים,

סמך הבטחות ניירות הערך. יזמים יכלו להנפיק אסימון כל שהוא על 

, לאסוף את מיליוני הדולרים )או הביטקויין( ללא שסיפקו כאלה ואחרות

החזר על ההשקעה או מאמץ למנף  ,דבר למשקיעים. מוצר, שירות

 ולהרחיב את ערך החברה בפעילות עסקית ממשית.

כעת כוחות השוק מחזירים את הסדר על כנו ומבקשים להבטיח כי יזמים 

יממשו את חובותיהם וישמרו על זכויות המשקיעים בצורה סדורה ועל פי 

חוק. לצורך כך ההנפקות של הטוקנים בשנים הקרובות יצייתו לחוקי 

 STO-Security Token ניירות הערך על ידי הנפקות שנקראות 

Offerings ל ומוצעים( משקיעים מוסמכיםaccredit investors)) 
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 ?STO -מהי חשיבותם של ה

שויות ת אך לא רק מהטעם הרגולטורי של רחשיבותם המרכזית היא חוקי

הפיקוח והבקרה הממשלתיות. הטוקן נתפס כבטוחה המפחיתה את 

 STOהסיכון שבהשקעה במיזם חדש ומבטיחה את זכויות המשקיעים בו. 

 equity)מטבעות בעלי אופי "מנייתי" ומשמעות של "נכסיות" ) הם

ים של המיזם: הכנסות, לקוחות, נכסים פיזיים או יהמייצגים ערכים ריאל

 אינטלקטואלים )פטנטים(.

( יוכלו להנזיל את STO-במקרה שהמיזם נכשל, המשקיעים )רוכשי ה

ב נכסי החברה על מנת להחזיר לעצמם חלק מההשקעה. ידוע כי חו

שמאחוריו נכס, הוא הראשון להיות מוחזר למשקיע. מחזיקי הבטוחות, 

שהם מממני הביניים של החוב, מקבלים את ההחזר לאחריהם ובעלי 

המניות הרגילות, אחרונים לקבל החזר השקעתם. טוקן, אם אינו מייצג 

 לא יקנה למשקיע דבר. -בעלות או בעל ערובה המבוססת על נכס

 ?STOאו   ICOל הטוקן ? אם יוגדר מי הקובע את אופיו ש

      ( או "מבוטח"utility) מקובל לחשוב כי טוקן יכול להיות "שימושי"

( (security מפתיע לגלות כי הוא יכול להיות גם וגם. אך ברגע שהוא .

מוגדר "מבוטח" הוא חייב לציית לחוקי ניירות הערך אם לא, הרי הוא 

לוקח על עצמו סיכון המציב אותו תחת מגבלות החוק אף שלא נערך להן, 

ואז הפרויקט חשוף לתביעות. לחברה המנפיקה אין את החופש לבחור 

זה או אחר. חשוב שמשקיעים יהיו ערים לכך כי  האם הטוקן יהיה מסוג

רק הרגולטור יכול לקבל החלטה זו. הצהרה של יזמים כי הטוקן הוא 

. בכל זמן נתון הרגולטור יכול לבחון את מחייבת"שימושי" אינה 

ההנפקה ולהחליט אם היא "בטוחה" אם לאו, ולהטיל קנסות או ליישם 

 אף מאסר. סעדים אחרים המפורטים בחוק כתביעות ו
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יין מספק ’הבלוקצ .בכלכלה נזילות וסחירות הם מרכיבים חשובים

 Security -. ה(ICOההנפקות ויצירת מטבעות ) על ידי כליפתרונות 

Tokens , אם היזמים והחברות המנפיקות יקטינו את הסיכון של

 הם על פי חוק ויזכו באמונם.יהמשקיעים, ישמור על זכויות

סות מסורתיות לבורסות הקריפטוגרפיות חיבור והתקרבות של בור

היזמים גם יחד ויוצרת מערכת מאוזנת והמשקיעים אמון מגבירה את 

לה מסכום חלקיה המייצרת חדשנות, מרחיבה את השווקים ומובילה והגד

 להזדמנויות עסקיות.
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 מה צופן העתיד לארגוני המחר?  

DAO –  dDecentralize* תאגידי העתיד, או בשמם המקוצר

Autonomous Organization (המבוזר הארגון האוטונומי,)  מציתים

את דמיונם של מומחי ממשל תאגידי ודירקטורים בארגונים גדולים 

על גבי המיישם ממשל תאגידי  ,מבנה ארגוני ועסקי חדשני בעולם.

דגם ומחר יהיה אולי  ,נדמה היום כמדע בדיוני פלטפורמת הבלוקצ'יין,

 צופהבספר "הרוח החדשה של הקפיטליזם"  במחוזותינו. שגורארגוני 

מבנה חדש של משטרי  Boltanski)) חוקר התרבות לוק בולטנסקי

המכוון לעבודה  בעיקר זההצדקה בתהליכי שינוי תרבותיים, 

. מעבר ממסגרת של תאגידים גדולים בעולם העבודה תפרויקטלי

את להתאים  נדרשים העובדים שבהלמסגרת של עבודה פרויקטלית, 

עצמם לגבולותיו של הארגון המשתנה תדיר ונתון במצב "נזיל" ומתעצב 

הוק. החדשנות הטכנולוגית מעמידה בפני הרגולציה -מול פרויקטים אד

ומערכת החוקים הקיימת אתגרים מעניינים, וברבים מהם נחזה ודאי 

בעתיד. העניין ביישום טכנולוגיות בלוקצ'יין בתחומי עסקים , כלכלה 

 ,הטכנולוגית עצמה התעשייהוממשל חוצה יבשות, לא רק ברמה של 

-אלה ברמה מדינתית וגלובלית. האיחוד האירופי דן ביישומים של ה

DAO  בכלכלת אירופה ומגבש את המלצותיו לשימוש העתידי של ארגוני

 המחר.

DAO  שפעל במתכונת של קרן השקעות, אוטונומי  של ארגוןהוא מודל

פעל על רשת  DAO-. ה8016שנת לראשונה ב שםהומצא ויוש מודל

מערך חוזים ופעל באמצעות הו מימון המונים בפורמט שלהאיטריום 

                                            
DAC  Decentralize Autonomous -תאגידי העתיד מוגדרים גם כ *

Corporates 



 44 

הוא ישות  DAO-ה בחברה. מניותהבעלי המשקיעים, שהם חכמים בין 

ם בעמדות ניהול צוייאנשים המ ואיןאין לו כתובת פיזית וירטואלית, 

רגון, מניעת ריכוז כוח בבסיס המשילות של האשכלשהן. לפי התאוריה 

בידי נציגים וחלוקת הכוח לקבלת החלטות בידי כל בעלי המניות 

נעת וומ ,יותר על האינטרסים של בעלי המניותהוגנת מבטיחה שמירה 

בידי מנהלים של הארגון במשאבי המידע והתקציב  לקוישימוש 

 בעלי המניות בה. החברה או של אלה שלל שנמצאים בניגוד אינטרסים

 11,000 בהשתתפותמיליון דולר  150ההנפקה של הטוקן גייסה 

ממניות  אחוזים 46משקיעים. מאה המשקיעים ה"כבדים" מחזיקים 

 – מהמניותארבעה אחוזים ביותר מחזיק פחות מגדול החברה, המשקיע ה

אך כוחם אינו דורסני כמו בשוק העסקי.  ,בעלי מניות שליטהיש כלומר 

 ,ת הצבעה באמצעות טוקנים דיגיטלייםהמשקיעים מחזיקים בזכו

ת בהצבעה על הצעות שעלו לסדר היום על ידי קבלווההחלטות מת

 . )קבלן משנה אנושי( "קונטרקטור"

קבוצת מתנדבים שנקראה "אוצרים" בחנה את זהותם של מציעי ההצעות 

המוצעים חוקיים. הרווח  הפרויקטיםשוידאה לפני שהועמדו להצבעה ו

ועבר לבעלי המניות. אחת תוכנן להיות מטים מההשקעות בפרויק

באחריות משפטית של אף  אינויתה להיות ארגון שיה DAO-ממטרות ה

שלא להפר חוקי מדינה זו  כדיטריטוריה, -אקסמין אזור שיפוט לאומי, ב

כחברה הגוף הזה או אחרת ולהבטיח את עצמאותו. בסופו של דבר נרשם 

מיישם  DAO-ה גרמנית.אף שהממציא הוא מנכ"ל חברה  בשוויץ

משילות המאפשרת זכות הצבעה ישירה בכל נושא לכל בעל מניות, שלא 

ופותר באחת בעיית משילות המוכרת  על בסיס דמוקרטיה של נציגים,

 . בממשל תאגידי "דילמת הנציגכ"

שבעלי המניות הסכם נעשות על בסיס - DAO ב פעולותההחלטות וה

כל בעל מניות  .קודחכם המוטמע בחוזה  – את עקרונותיואישרו מראש 
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גם את העקרונות העומדים בבסיס ההסכם  (Auditיכול לבקר ולבחון )

מיישם את עקרונות הממשל התאגידי  DAO-. הוגם את ההחלטות עצמן

שבירת פרדיגמת לפורצת דרך  הדוגמ. זוהי הטהור בשקיפות מרבית

כל בעלי שליטה מוחלטת של ול הניהול של ארגונים כלכליים עסקיים

  משילות בארגון אוטונומי.של המניות, ותקדים 

ופורץ דרך של ארגון עסקי  עתידניהיה לגבש דגם  DAO-החזון של ה

הדואג לטובת משקיעיו ובעלי המניות שלו באופן מיטבי; דגם לארגון 

הקיים בו בזמן בכל מקום ובשום מקום, ומופעל על ידי קוד שאינו ניתן 

הזה שקע במצולות עקב פרצה לוגית במבנה  לעצירה. החזון העתידני

החוזה החכם שאפשרה למשקיע עבריין לנכס לעצמו )לטענתו על פי 

כללי הארגון( חמישים מיליון דולר מנכסי החברה, ללא יכולת לעצור את 

הפריצה גם לאחר שהתגלתה )הפריצה הוגדרה ככשל בלוגיקת התכנות 

שנלקחו התאפשרו  של מתכנניה(. הקפאה והשבה של חלק מהכספים

 Softלאחר שקהילת מתכנתי האיטריום הסכימה לבצע פיצול רך )

fork.ובפועל, אישרה למחוק חלק מהפעולות שנרשמו ברשת ,) 

(, בחנה את הדגם הארגוני החדש SECהרשות האמריקנית לניירות ערך )

, בה נבחנו גם מעמדו המשפטי של הארגון הפריצה וגניבת הכספים לאחר

את  SEC-ה הגדיר לותו . מכיוון שלא נרשמה ישות משפטית,ואופי פעי

כ"שותפות כללית", ואת המשקיעים כבעלי  DAO-ההתאגדות של ה

ובעלי התפקידים  DAO-( בלתי מוגבלת. כך גם ממציא הliabilityחבות )

 DAO-נכתב כי ה 8017-הוגדרו כ"אוצרים". במסקנות הדוח שפורסם ב

ריקנים לא תוכל להיחלץ מאחריותה שמכרה ניירות ערך למשקיעים אמ

בכך שתפעיל ארגון חסר ישות משפטית, או שתפעל באופן אוטומטי על 

פלטפורמות טכנולוגיות חדשניות כמו זו של הבלוקצ'יין. עליה להירשם 

 כנדרש ולציית לחוק האמריקני של ניירות הערך.
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 -DAOחברות הזנק שונות בעולם מנסות ליישם את הרעיונות שבבסיס ה

לניהול קהילות וארגונים וירטואליים לצרכים חברתיים או עסקיים. אחת 

, מגדירים את DAOהחברות טכנולוגיות שונות מפתחות כלי בלוקצ'יין ל 

כיצירת מערכת הפעלה לחכמה קולקטיבית וצורה חדשה  תפקידם

להתאגדות אנושית... ויצירת בסיס למשילות מבוזרת על גבי 

אפשר קישוריות בין ארגוני רשת, כלכלת על מנת ל הבלוקצ'יין...

אסימונים ופרוטוקול לקונסנזוס, שבעזרתם יפעלו ארגוני רשת מנוהלים 

בעצמם באופן גלובלי לקידום מטרות במגוון תחומי החיים ולהתפתחות 

מציג  DAO -החברה לעבר עתיד שיתופי וקיימות חברתית. ה

הול מוניטין של חברי אלטרנטיבה ארגונית למבנה ארגונֵי העתיד, תוך ני

הקהילה ותגמול באמצעות כלכלת טוקנים לעידוד מעורבות החברים 

בקהילה ותרומתם לה. וכן, כפלטפורמה לארגונים פתוחים, המבזרים את 

קבלת ההחלטות, חלוקת העבודה וניהולה, תוך העצמת עובדים , 

שילובם בקבלת ההחלטות בשקיפות, בפתיחות, במתן הזדמנות לניהול 

 תוך קידום כישרון ויכולות )מריטוקרטיה(, ותגמול הולם.  י,עצמ

פלטפורמות אחרות מעתיקות את המבנה התאגידי הקיים למערכות 

המבוזרות כאשר מצד אחד נשמרות עמדות הניהול והביצוע והעמדות 

האסטרטגיות של הדירקטורים, ומן הצד האחר ניתן חופש רב יותר 

הנוטלים חלק משמעותי יותר  למשתמשי הקצה או לחברים בקהילה,

 בקבלת ההחלטות ובביצוע העבודה הנדרשת.

ההחברות המגבשות את הפלטפורמות הטכנולוגיות, ותוך כדי כך את 

עקרונות המשילות של תאגידי העתיד, מנסות ליישם עקרונות ממשל 

תאגידי שנתפרו למידתם של ארגונים ותאגידים שמטרתם לאזן בין צורכי 

לה, העובדים והלקוחות. המציאות )פייסבוק, גוגל( המשקיעים, ההנה

מראה, שבפועל נבחנים ערכים דמוקרטיים וליברליים כאיזון בין זכות 

הדיבור לצנזורה, פרטיות הפרט מול רווחת הכלל ממידע פתוח וציבורי, 
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כל  –קמפיינים ממומנים אל מול מידע חופשי ועקרונות אתיים ומוסריים 

 Societyהן מדינות וחברות )חברות במובן אלה סוגיות שמתחבטות ב

(. לא בכדי הציבור רואה את תאגידי הענק Corporateולא במובן 

הבינלאומיים כ"מדינת פייסבוק", או "מדינת גוגל", ויש אפוא לתת את 

הדעת לממשל או לפוליטיקה שבבסיס פעולתם הגלובלית ברמה של 

 החברה ככלל.

ות על גבי הבלוקצ'יין, על אף חוקרים מתריעים, שמודלים של משיל

והאמונה בביזור ובדמוקרטיזציה, משמרים, בבלי דעת, את  המחויבות

בידיה של עילית טכנולוגית הקובעת את חוקי הפעולה והמשילות  כוחה

, Lundy-Bryanבפלטפורמות שישמשו בעתיד מיליוני משתמשים )

עוברים שהבלוקצ'יין התיימר לפוגג  כוח(. מסתבר, כי מוקדי ה8019

בפועל למוקדים חדשים, אך אינם משנים את פוליטיקת הכוח עצמה. 

בתוכן עלו כבר לפני  כוחה ומאבקי "שדות"ה מושגי, כוחמכניזם ה

( ותיאורטיקנים אחרים ונראה Bourdieuעשורים בכתביו של בורדיה )

ת בארגוני העתיד ובטכנולוגיה התומכ שהם מוכיחים את נכונותם גם

(, בעלי הידע super-usersבעלי המוניטין ) שי עיליתבהם. אותם משתמ

הטכנולוגי, הפנאי ללמוד את ההצעות העומדות להצבעה, ההשתתפות 

שלא  כוחות את חוקי המשחק מרכזים בדיהם בפועל בהצבעות המגדיר

מצוי בידי עמיתיהם, ובסופו של דבר מערך המשילות מתפקד 

למעשה הדרג המחוקק  כדמוקרטיה ייצוגית. במערכות הללו מתקיימים

רש את החוק( והדרג המבצע )היוצר את החוק(, הדרג השופט )המפ

ם את החוק(. יחד עם זאת, נראה, שמערך המשילות החדש עולה )המייש

 על זה הקיים היום. 

לא יוכל להיוותר במסגרת המצומצמת  DAO-מערך המשילות שמציע ה

של ממשל תאגידי או ניהול אחריותי ואתי של תקציבים עסקיים. הטענה 

המרכזית העולה מעיצוב מערכי הממשל בתאגידי העתיד היא, שבניית 
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גבלים אל מול הצורך בניהול קהילות וממשל תאגידי או מערך כלכלי מ

גלובליות נרחבות  נרחבות כל כך. המערך בונה את הבסיס לקהילות

ביותר, וכדי לאפשר התנהלות דמוקרטית, משתפת ושוות זכויות, יש 

המסייע  , מערךמודל משילות מתחום הממשל המדינתילהטמיע בהן 

עם המבנה של  יחד כוחאיזונים ובלמים במניעת ריכוזיות ה שמירתב

, ויצור "חוקת רשת" שתהווה מערך שלם של האפקטיביות התאגידית

 (. Inclusive Governanceמוסר, ערכים וממשל כולל )נורמות, 

 



 49 

 מבוזרות קהילותניהול מוניטין ב

 ...וכבים*כדולרים, אנחנו נמנה  נספורעוד לא 

 Onerepublicמנוסחת כמשאלת לב תמימה בשירה של להקת הההצהרה 

 ,הופכת לכלי ניהולי רב עוצמה בקהילות מבוזרות. שימושים ב"כוכבים"

ובעולם  כיו"ב ידועים מימים קדומים,ת, נקודות וקופונים, מדבקו

הם  חברתית-חינוכית-ן בפרקטיקה הפסיכולוגיתכמסחרי, וה-העסקי

נועדו לתגמל התנהגות רצויה ולהקטין התנהגויות בלתי רצויות. כלכלת 

המבוזרות מחזירות את ה"כוכבים" לסביבה  טכנולוגיותההשיתוף ו

ת כלכליות, כמו גם עסקוים ומאפשרות טוקניזציה של נכסהארגונית ו

קהילות בניהול עצמי בעולם בעידוד ותגמול עובדים בארגונים מבוזרים ו

 העסקי והחברתי כאחד.

מערכות לניהול מוניטין הן מערכות המאפשרות למשתמשים לדרג זה את 

זה בקהילות מקוונות וכך לבנות אמון באמצעות יצירת מוניטין. 

 מצויים באתרי מסחר מקוון )אֵייר שימושים מוכרים של מערכות אלו

בי&בי, א יביי, אמזון( ומהווים מערכות תומכות החלטה למשתמשים 

בעולם הווירטואלי ובחוויה המתווכת  באתרים אלה. מטרת מערכות אלה

 באמצעותו היא לסייע בבניית אמון לאורך זמן.

רשתות המוניטין מבוססות על מנגנון עתיק לבניית אמון. חוזקתן של 

ביכולתן לבסס שיתוף פעולה ללא הצורך של ניהול או  אמערכות אלו הי

( בדרך שבה מבוססת הפעילות הכלכלית Top-Downבקרה מגבוה )

הסכמים משפטיים הנכפים על פי חוק וריבונות של המדינה.  צורתהיום ב

פשר להפעיל את המערך הכלכלי של המסחר שא   נגנוןהמוניטין היה המ

ום נותרו עדויות לכך בקהילות סגורות, יעד הוים, בקהילות ימי הביני

מוניטין יש לציין שהמונח  .דתיות או מסורתיות )כבוד המשפחה וכו'(
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נגזר מהמילה הלטינית מונטה, דהיינו מטבע , וכשהמטבע אמין בציבור 

המובא   to monetizeו"עובר לסוחר", אזי יש לו מוניטין.... כמו הפועל 

מנגנונים אלו הופכים להיות כלי מודרני בניהול מעניין שדווקא  בהמשך

(. Resnick et al. 2000, Dellarocas 2003) קהילות מבוזרות ברשת

על הצבעת שביעות רצון, המלצות  באמצעותאתרים רבים מנוהלים 

הלייק, מחיאת הכפיים, כוכבים  סימןלמשל, המוצר )על השירות או 

בחינת סטטוס, הכנסה או  כך שהמוניטין נצבר לא על ידי ,נקודות(ו

קולקטיבי של חכמת  כוח, דהיינו על ידי כל ההמלצותך אלא בס ,מעמד

 .ההמונים והמריטוקרטיה

-בארגונים אוטונומיים בעל חשיבות עליונהממשל מבוזר הוא גורם 

 נזוססהאתגר החשוב העומד בפני תהליכי קונ .(DAOמבוזרים )

מבוזרים, שאינם מנוהלים על ידי המבנה הארגוני ההיררכי כפי שהוא 

בקשב הקולקטיבי של חברי הארגון  יעילמוכר היום, הוא לאפשר ניווט 

חברים בקהילה לראות את ל יש לאפשרירטואלית. ואו חברי הקהילה הו

קבלת ההחלטות, לבחור את ההחלטה שחשוב  של הרחבה התמונה

את דעתם בעד או נגד.  בהצבעה ולהביע הון אותלבח ,להתמקד בה

תפקידו של תהליך זה לפתור את המתח המובנה הקיים בין התוצרים 

של חברי הקהילה לבין  הקשבהרבים והפעילות הרבה הדורשת את 

לצורך קבלת החלטות  – שלעיתים אינה קיימת – היעילות הנדרשת

ו מאות )אלפי אשחברים בה  ,נזוס בקהילהסמושכלות וחשובות בקונ

הקשב, כלומר  ( אתto monetizeמטבע" )לחברים. הפתרון הוא "אלפי( 

 להפוך אותו לערך, נכס, ולאפשר להשתמש בו כמטבע עובר לסוחר.

שהוא תהליך קבלת ההחלטות  ,הקשב חשוב לתהליך "מימון ההצעות"

הקהילה מגבשים את  המרכזי בקהילה המבוזרת בניהול עצמי. חברי

להצבעת החברים. החברים לומדים את ההצעה  ןותהצעותיהם ומעלים א

ומחליטים אם להצביע בעדה או נגדה. ההצבעה אינה החלטה פשוטה 
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על פי ההצבעות צובר  .קהילהב הפרט מכיוון שהיא קובעת את מעמד

"הכוכבים" שקובעים  את חבר הקהילה את המוניטין שלו, או אם תרצו

, התקבלואכן צעות שבעד ה אם הצבעתתרומתו לקהילה.  חשיבותאת 

. המוניטין קטןהצבעות בעד הצעות שנדחו,  אםו המוניטין שלך עולה,

"מטבע עובר לסוחר" של חבר הקהילה. מוניטין  אפוא המוניטין הוא

קשב רב לו זכבעל המוניטין להצבעה ייעלה הצעות שש גרום לכךגבוה י

לבעלי מוניטין גבוה  מצומצם.שלהם מהצעות של חברים שמוניטין  יותר

 תהיה אפוא השפעה משמעותית יותר על הקהילה.

מטלות חשובות לקהילה ותחומים מרכזיים לפעילותה יקבלו הקצבה של 

טוקנים )אסימונים( על פי החלטות חברי הקהילה, ובהתאם לחזונה 

ולמטרותיה. מכניזם המוניטין נדרש לכימות תרומתו של חבר הקהילה 

דא שהחבר מתוגמל בהלימה לתרומתו. לא ניתן לאורך זמן כדי לוו

להעביר מוניטין אישי לחבר אחר בקהילה. המוניטין נצבר ועליו לשקף 

את פעולתו ואת התנהגותו המועילה של המשתתף לקהילתו. החישוב 

ורת המשחקים. תהליך המוניטין נצבר כאמור בהצבעות תמבוסס על 

במקרים של סכסוך, (. וההחלטות המתקבלות בהסכמה כללית )קונצנזוס

פתרון סכסוכים, הדורש אף הוא הצבעה של החברים. כאשר למנגנון  יש

 תביאשיעשה בדרך ת םרווחים, חלוקת נושאתפעילותה של הקהילה 

שקהילה תתנהל באופן  כדי מול כספי וגם תגמול במוניטין.גבחשבון גם ת

ריכים שלושה קריטריונים מרכזיים: החברים בה צ לע מודעליה לע חכם

)בלתי תלויים(, עליהם לייצג מגוון רחב של דעות  עצמאיםלהיות 

 (.Colony white paperיות מבוזרת )הופעילותם צריכה ל

א מערכת ממשל מבוזרת. היא מאפשרת לרשת מחשבים הבלוקצ'יין הי

להסכים, לאורך זמן, בנושאים מסוימים. הבלוקצ'יין משיגה קונסנזוס 

של  אובייקטיבי פים, כלומר היא מהווה מנגנוןבנוגע לעסקות והעברות כס

קונסנזוס. גם קהילת בני אדם יכולה לפעול תחת חוקים של מכניזם כזה 
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בהיותו מערכת של בנוגע לתרומתו של חבר הקהילה בפרויקט נתון. 

משילות, הבלוקצ'יין מתמודד עם אתגרים של קבלת החלטות 

עם זאת, מכיוון שכל הצעה המועלית להצבעה דורשת את  קולקטיבית.

הקשב של רוב החברים, ובסופו של דבר נמדדת על ידי ה"חוליה 

החלשה", דהיינו החבר היחיד, או החבר היחיד שמאחר בתגובה למשאל 

חברי הקהילה מתמודדים לא רק עם עודף מידע ולוחות זמנים נתון, 

. עובדה זו מחזירה תקבלותנוקשים, אלא גם עם איכות ההחלטות המ

 ( לבין עמידותה.Scalableאותנו שוב למתח שבין היכולת להתרחב )

 ל"מטבע" את הקשב 

קשב אנושי ואינטלקט הכרוך בו הוא משאב נדיר הנמצא במחסור 

מתמיד, ולפיכך צריך להיות מיוצג על ידי משאב נדיר, כלומר משאב 

קשב אינטליגנטי  הקשב צריך להיות מיוצג כמטבע בעל ערך. השגת

ברשת או בקהילה צריך להיות מתוגמל בטוקן בעל ערך לחבר הקהילה 

)בדומה, אך לא זהה, לפעילות הבלוקצ'יין עצמו(. בעת שהקשב מקבל 

 קבלת תהליך את להרחיב בזמן ובוערך באמצעות מטבע, אפשר לבזרו, 

 , להגן עליו ולחזק את עמידות הרשת עצמה.ההחלטות

מקבילה לעיתים לפעילות של קרן ורשת בקהילה פעילות הקשב הנד

השקעה או לפעילות משקיע. על מנת למקד את הקשב, הצעה מסוימת 

ותהליך הבחירה של הקשב  ,אפ-בסטארטמקבילה לבחירה של השקעה 

המשקיע. זוהי  שה( שעוDue diligenceלתהליך בדיקת הנאותות )דומה 

. הבדיקה היא הליך חוזה חתימת לפני בית עסקאדם או  ה שעושהבדיק

ההליך יכלול , חברה. כשבדיקת הנאותות היא מול תשקיףבמסגרת הכנת 

ובכלל זה, בדרך י והיכולות המסחריות, בירור מקיף על המצב הכלכל

מפגשים עם גורמים בכירים בחברה, ביקור באתרי הפעילות שלה,  כלל,

, ניתוח תחזיות פגישות עם גורמים מממנים, בדיקת אמצעי הביקורת

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%A1%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%A1%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_(%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_(%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93)
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החברה, בדיקת התוכנית העסקית שלה וכדומה. בדיקת נאותות תכלול 

העניין, חוזים  גם תהליכי שקיפות מידע ונתונים, בחינת בעלי

ינת מתחרים והסביבה והתחייבויות חוזיות וכספיות, פטנטים, בח

מוניטין חברי הצוות. גם בתהליך הקשב נדרש חבר העסקית, וכן 

נתונים ומידע, לבחון  להשקיףהקהילה לבחון את ההצעות המתחרות, 

תוצאות אפשריות ומגוון תרחישים, לבדוק את מציע ההצעה ואת 

 ורק לבסוף להחליט אם לתמוך בה או לא.המוניטין שלו, 

המנהלים את המוניטין מוכוונים ליצירת מערכת הפרוטוקולים 

הסוציולוג  1958בשנת מריטוקרטיה )טבע את המונח  מריטוקרטית

 והיא ,שמשמעותה שלטון בעלי הסגולה והכישרון ,הבריטי מייקל יאנג(

רת דל סמך הגעל סמך יכולות ולא ע מוחלטמציעה שוויון הזדמנויות 

או כסף. קשה מאוד למדוד מצוינות ומעלות אישיות  קשריםתפקידים, 

ללות את המורכבות האנושית או מתיימרות לצפות התנהגות או קהמש

המבוזרים  DAO -ביצועים עתידיים. מערכות ניהול המוניטין בארגוני ה

בדלים פלטפורמה המ   DNA-הן המנגנונים המרכזיים, השלד הניהולי וה

 אחת מחברתה.

לול קת בחשבון בשמובאהומדידה ל הניתנתפעולה  יאהצבעה ה

 השגויות מהוולעומת הנכונות הית ההצבעות יסטורילול הקהמוניטין. ש

בבניית המוניטין בקהילה. המוניטין מאפשר לחבר  חשובהאבן דרך 

 המשותפים םמשאביהבקהילה לפעול או לדחוף לפעולה המבוססת על 

 הקהילה.של 

 :ית הפעולה של חבר הקהילהיסטוריללת את הקהמוניטין מש דרגת

תה מידת הצלחתן וערכן לקהילה בעיני י, מה היהשתתףבאילו פעולות 

ללת את הנתונים קהמערכת מש .כמה זמן החבר פועל בקהילה ה,חברי

לחבר קהילה בעל מוניטין יכולת מימון ליוזמות חדשות או  קנההללו ומ
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על ידי ביצוע מטלות, גם המוניטין נצבר לפתרון סכסוכים בקהילה. 

בחינת ביצוע מטלות של חברי קהילה אחרים או תרומה ניהולית אחרת, 

הצבעה על פעילות הנוגדת את מטרת הקהילה. המערכת המנהלת  משלל

את המוניטין מחשבת ומקטלגת את הפעילות על פי תחומים ומיומנויות 

בהם הם שק בתחומים כך שחברי קהילה מרווחים מוניטין והשפעה ר

לשמור על המוניטין רק  אפשרלידי ביטוי.  אפועלים ובהם כישרונם ב

מערכת לבלעדיה המוניטין מתפוגג. ככול שובפעולה יציבה לאורך זמן, 

טוב יותר  המיוצגמוניטין  תא מאפשריניואנסים רבים יותר, ה יש

ומבנה משילות  ,'ייןהבלוקצלפעילות הקהילה על גבי  יותרורלוונטי 

 מבוזרת ומריטוקרטיה נכונה יותר לניהול הקהילה.

סוגים שונים של  באמצעותת מבוזרת מתנהל כהבלוקצ'יין כמער

מבוסס על כך שבעלי יכולת החישוב   Proof of Work.נזוססקונ

נזוס של סמאפשר קונ Proof of Stake ;הגבוהה ביותר מושלים ברשת

 ושולטים מי שהרוויח Proof of Reputation-בעלי המאה, ואילו ב

 ביותר. כיםמוערהמוניטין טוב יותר וקהל תומכים לאורך זמן, כלומר 
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 חכמות ערים בשירות'יין הבלוקצ

של האפשרית תרומה ל בנוגע מגלים עניין רבערים רבות פרנסיהן של 

יש  .בלוקצ'יין בשירותים עירוניים וליישום "ערים חכמות"בלוקצ'יין ל

בהן שבדרכים ו יישומיו בערים חכמות ,תקוות גדולות בנוגע לבלוקצ'יין

ם במגוון לסייע לשירותים טובים יותר לתושבי היכול טכנולוגיה זו

, ובתי ספר מערכות גבייה, פניות ציבור, רישום לגנים נושאים ובהם:

 גרטנרחברת המחקר והייעוץ דוח של ב. אנרגיה ותחבורההזמנות רכש, 

מנהלי של הבלוקצ'יין נמצא על שולחנם של ראשי ערים ו עלה כי (8018)

. בשנים האחרונות ערים בעולם כולו טכנולוגיה ברשויות מוניציפליות

במתכונת של  ותפועל מקצתןעוברות מתכנון וחשיבה ליישום בפועל. 

להבין טוב יותר את התועלת  כדי( Proof-of-Conceptפיילוט )

  להרחיב את היישום.בכוונה קצ'יין, מטכנולוגיית הבלושתצמח 

החליטה ליישם את אסטרטגיית הממשל הזמין על  , למשל,ית וינהיעיר

להכשיר את תשתיות המידע לעתיד כשהמטרה היא פלטפורמת בלוקצ'יין 

מערכת הבלוקצ'יין מאחסנת, מאבטחת  .שקופהציבורית  מערכתולבסס 

המידע הפתוח את ו )נוטריפיקציה( ומאשררת את תקפות המסמכים

הוא חלק  מיזםה תחבורה ותוצאות הבחירות. ם כמולציבור בנושאי

את תהליכי בה הבלוקצ'יין משמש לפשט ש ,מתוכנית העיר הדיגיטלית

: דוחות אנרגיה, רישום עסקים, יםלאוטומטיחלק מהם ולהפוך הניהול 

ה אוחדו ימאגרי מידע שהיו קיימים בעירי 350-אבטחת מידע ועוד. כ

מסמכים את ה מאבטחת המערכת .הבלוקצ'יין באמצעות ואובטחו

)קריפטוגרפית  והצפנה קידודבאמצעות המועלים לאתרי העיריה 

שימוש נוח תושביה ללה ויאפשר לעובדי העיריהבלוקצ'יין(, וכך מת

 .במסמכים המקוריים ואמין
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במוסקבה בחרו להקים קהילת תושבים השותפה ויוזמת קבלת החלטות 

)הפקת אסימונים/ מטבעות מקומיים( זאת על  טוקניזציהבעיר על ידי 

ידי פעולת בחירה בהצעות המועלות לביצוע בנושאים שונים הנוגעים 

רווחה  מטבע קהילתי מאפשר לקהילות מקומיות ואזוריות ליצור לעיר.

משאבים לא לבכלכלה המקומית על ידי התאמה של צרכים לא ממומשים 

נוצר באופן מקומי לזרום לכיוון מנוצלים. המטבע מאפשר לשפע ש

מטבעות השימוש ב. לעיר המחוז זרוםמקום לב ועסקים מקומיים ותושבי

עם אתגרים בארבעה  תמודדלהלרשות המקומית מסייע הקהילתיים 

בשירותים ושיפור אספקת  עיקריים: רפורמות דמוקרטיות םתחומי

-עם אי דדותהתמו; כה בכלכלת עסקים קטנים ובינונייםתמי; השירותים

פרויקט ה .התמודדות עם השפעות סביבתיותו שוויון והדרה חברתית

 ,המונה כשני מיליון תושבים ,במוסקבה טיפח קהילת תושבים רחבה

מעבר לבחירת שמות ש בנושאים לת החלטות עירוניותבלשיתוף בק

של תחבורה  מיזמיםהרחבת תשתיות תחבורה, ובכלל זה לכיכרות, 

 ידי תושביבמובל  "3.0העיר החכמה מיזם "וך. מחזור וחינ ושלשיתופית 

באמצעות ה יב החיבור בין תושבים לעיריוופרנסיה גם יחד. שיל העיר

 חזק קשר זה.מבלוקצ'יין  מערכת של

אפוא תשתית עירונית הנבנית על טכנולוגית בלוקצ'יין מתחברת 

הטמעת  רכי העתיד במגוון רחב של יישומים ופעולות.ולצביעילות 

ה יקים תעשיתסייע להתפתח מוניטין ומיצוב חדשני לעיר, ין בלוקצ'י

משוך אליה תעשיות טכנולוגיות ת ,מצב אותהתהעיר ו םעתידית בתחו

רחיב את היצע התעסוקה החכמה. מיצוב ומרחב תעסוקתי ות ותיחדשנ

תעשיות כן ו ,צעיריםואל העיר אוכלוסיות חזקות  כואטרקטיבי ימש

יה פיננסית, השקעות מסחר וטכנולוגיה(. העמקת הידע ימשלימות )תעש

והיכולות הטכנולוגיות הללו יאפשרו לרשות המקומית להטמיע 

שיפעלו  (רטאפיםאסטֶהזנקים )בשירותיה טכנולוגיות מתקדמות בשילוב 
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ה לספק שירותים חכמים וחדשניים המתאימים יבחממה ויאפשרו לעירי

  .לעידן הדיגיטלי

, להלן דוגמאות שימושים רבים בעיר החכמהמור יש כאלבלוקצ'יין 

 ספורות:

 אנרגיהשימושי נטור העיר החכמה נדרשת ל – אינטרנט של הדברים

חיישנים  באמצעותזיהום ורעש  צפיפות,ניטור , וקידום אנרגיה ירוקה

סכון בעלויות אנרגיה בבניינים חכמים, יח (IoT) על הרשת המאובטחת

סכון באנרגיה בתאורה עירונית, ניטור יחניטור עומסי תנועה בצמתים, 

ור חריגות לאיתרחפנים  הפעלתרחפנים לשליחויות והעברת חבילות, 

 ה, בחינת תווי חניה, ניטור מקומות חניה.יבני

את כאמור הבלוקצ'יין מאבטח  – אבטחת נתונים וניהול נתונים

 ומאפשר לחסוך, ה(קריפטוגרפי) על ידי הצפנהבו המצויים הנתונים 

יהיו על רשת שקציבים המיועדים לאבטחה. ניהול הנתונים הרבים תב

נתיבי תחבורה, שירותים  את ,ניו יורקכמו בעיר מייעל, הבלוקצ'יין 

 ספורט, סביבה ואבטחה. קהילה, רחיב פעילותמולמיניהם עירוניים 

ניהול יעיל של תהליכי אנרגיה, איסוף  – ייעול מערכות ותהליכים

, בטחון, אכיפה ותחבורה. שימוש יעיל בנתונים רשיפור פני העיאשפה, 

הדברים )חיישנים( לנכסים פיזיים  של וחיבור מערכות האינטרנט

נים של העיר על בסיס תתשתיות יסייעו לנהל כנדרש את הצרכים המשלו

מערכת הבלוקצ'יין. מערכת זו תאפשר גם לערוך "פרסונליזציה" לאופי 

תחמי העסקים בעיר על בסיס מגוון ושונה של שכונות המגורים ומ

 .רשתות החיישניםיועברו מהנתונים ש

 והדבריכולת לחבר בין נתונים רבים, יש לבלוקצ'יין  – סכון ויעילותיח

יה וברכש עקיף על ידי ילחסוך כסף רב ברכש ישיר של העיר מאפשר
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סכון רב נוצר גם מאוטומציה של פעולות ימוסדות עירוניים מבוזרים. ח

, שליחת מסמכים רבים , אישורי נייררבים להם פקידים שונות שנדרשו

ה ובזמנו של יבתקציבי העירי כפול,סכון יהח בדואר או קבלת קהל

 התושב.

בין תושב לתושב  הבלוקצ'יין מאפשר פעולה – פעולה ללא מתווכים

(peer-to-peer ללא צורך בפקיד מתווך, חיבור בין עסקים לבין עצמם )

"חוזים חכמים" באמצעות ובין תושבים לעסקים. אוטומציה של פעולות 

יה ימחלקות בעירמגוון צווארי בקבוק של מתן שירות ב חיכולה לפתו

סטוריית יהבלוקצ'יין יבחן הה, ה לתושביה. לדוגמיובקשר שבין העירי

צורך הדבקה על לתושב ל( QR-code)ד חניה תשלומי ארנונה וינפיק קו

שמשת המכונית. רישום דירה )שיחל עם הקצאת הקרקע ליזם( יתבצע 

מהתושב  תידרשה בו בזמן עם הרישום בטאבו, ולא יברשומות העירי

 העברת אישורי עורכי דין ואישורי נייר אחרים.

בור של הבלוקצ'יין מאפשר חי –ומעורבות תושבים יצירת קהילות

מעורבות האזרח בקבלת  ועידודשות לות תושבים לפעולות הרקהי

פעילות של בשירותים, בפעילות חברתית וברועים ויהחלטות, בשילוב בא

מחזור, חינוך, מסחר, שמירה על  נושאיקהילות ב כגון: תרומה לקהילה

אוצרות אמנות ומורשת תרבותית ועירונית. הבלוקצ'יין מאפשר מערך 

דיווח על מגוון פעילויות אזרחיות. למשל,  תגמול אסימונים עלשל 

שימוש בתחבורה  ,מפגעים בזמן אמת, אתראה על תקלות בתשתיות

נקודות זכות  יקנוקישור לכרטיס תושב וכרטיס רב קו( על ידי ציבורית )

קנה נקודות לחניה חינם או יבפעולות עירוניות. תשלום ארנונה בזמן 

 רועי תרבות וכדומה.יזכות קדימה בא

ניהול נכסים בעיר מקבל אף הוא משמעות ייחודית  – ניהול נכסים

 רבים: ובכלל זהנכסים פיזיים  היא בעלת בניהולו בבלוקצ'יין. העיר
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מתחמים ציבוריים, מבנים, פארקים. כל נכס מקבל זהות על מערכת 

הנכסים  ניהול יעיל של זמינותמייעל את ניהולו.  , והדברהבלוקצ'יין

חסוך יה ויהעירי תפקודאת  ישפרבהן נעשית לות היפעהשל ו העירוניים

 .הנכנסת לעיר תיירותב ושיפור הטיפולזאת לטובת התושבים , ומשאבים

חיבור קהילת הסטודנטים והתלמידים בבתי הספר לקהילות  – חינוך

חדשניים הרותמים את הבלוקצ'יין  מיזמיםחדשנות ברחבי העולם ב

שי של ויה יטפח את ההון האנ. השימוש בטכנולוגפעילות זולטובת 

בתעסוקה העירונית. יצירת  את חלקוהדור הצעיר ואת העיר, בעיקר 

התמחות בארגונים העסקיים יקרבו את הסטודנטים ומסלולי הכשרה 

 .ה ויקנו ערך תעסוקתי חשוב ילתעשי

עידוד הדור הצעיר לרכוש ידע והכשרה בטכנולוגיות  – תעסוקה

הזדמנות פז לחבר בין  תהווהבלוקצ'יין  תעשייתושיתוף הבלוקצ'יין, 

לעיר  הלהוביל למעורבות של הקהילה העסקית ולמחויבות השניים.

 ולעתיד התעסוקתי של הדור הצעיר בתחום חדשני ופורץ דרך זה. 

על מאובטחת תעודת תושב וזהות  – זהות אישיתותעודת תושב 

בחירות קהילות ועד לשרת מטרות רבות, מ עשויהמערכת הבלוקצ'יין 

שות המקומית. יצירת קהילות תושבים, שיתוף תושבים אלקטרוניות לר

שיתגמלו  ,ו"מועדוני לקוחות" )מועדון השמירה על איכות הסביבה וכו'(

יקנו להם ערכים בצריכת עסקים בעיר  ,את התושבים על פעילותם

 ה. יויסייעו להם בקבלת שירות יעיל מהעירי

כרח בעיר החכמה. איסוף נתונים, הל עירוני חכם הוא הינ, לסיכום

ניתוחם ובעיקר שימוש מושכל בתובנות העולות מניתוח הנתונים, תוך 

יסייעו לניהול יעיל ומיטבי  ,חיישניםבגנציה חכמה וישימוש באינטלכדי 

 וראייתשל העיר, נכסיה וההון האנושי שבה. קבלת החלטות פורצות דרך 
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 ,אתגרי העתיד התמודדות עםשיתאימו ללכלי הניהול  כל הנוגעהנולד ב

מחייבים התאמה של התוכנית האסטרטגית של העיר לאתגרי העיר 

חשובה בכל מערכת,  חדשנות ומובילות טכנולוגית.  3.0 דור החכמה

בוודאי במערכת מרכבת כרשות עירונית. החדשנות תתרום לפעילות 

ת יעילה יותר של העיר החכמה וגם תוסיף מוניטין לעיר המאמצת חדשנו

היא  שכןעסקית גם מבחינה אטרקטיבית  כחלק מתרבותה. החדשנות

השימוש בבלוקצ'יין יגביר את  ומעסיקים. משיכת משקיעיםתורמת ל

פעולתו מאפשר ; שקוףהוא  הבלוקצ'יין . אחריותיותהשקיפות והאמון, ה

מעלה את השקיפות לרמה ה עובדהנגישות ואחזור מידע לכל אזרח, 

ולוודא  פעולה או תהליך עירוני רלאזרחים לעקוב אחמאפשרת  ,גבוהה

 ,רוקרטיהוביה . בכך קטנה כאמורכי בוצעו ביעילות ובאופן ראוי

 אמון האזרחיםויגבר  ,ה תוכל להראות אחריותיות וניהול תקיןיהעירי

 בפעולות העירייה.
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 מבנקאות פתוחה למערכת פיננסית מבוזרת

לגמרי מזו המסורתית היא מערכת פיננסית הפוכה כמעט  DeFi-ה

 מה היא מביאה אל כלכלת העולם? -

, תחת הכותרת המעניינת פורבסבסוף חודש מאי פורסם מאמר ב

ממציא מחדש את המערכת הפיננסית הגלובלית מהר  DeFi-"ה

מדפיס כסף", ושהציג את החזון שהמערכת הפיננסית המבוזרת  פדמשה

ת היא ריכוזית. מציעה לכלכלת העולם. המערכת הפיננסית המסורתי

רשויות רגולטוריות ממשלתיות מנפיקות את המטבע המפוקח )מטבע 

ה"פיאט"(, המפעיל את הכלכלה ומשמש במסחר ובפעולות הממשלה 

והבנקים. הכוח לנהל ולפקח על הנפקת המטבע ואספקתו לשווקים 

הפיננסיים נתון בידי הרשויות. אנחנו, הלקוחות, מעבירים את הרשות 

נו לידי מוסדות פיננסיים, כמו בנק, ונותנים בהם את אמוננו לניהול נכסי

 במחשבה לקבל החזר על הנכסים המנוהלים על ידו.

מגמת הביזוריות התפתחה בעשורים האחרונים במגוון תחומים. 

התפתחות הרשתות מגלמת את רעיון ביזור הכוח, השליטה והניהול, 

רית היא לאפשר באמצעות חיבור הדדי ותלות הדדית, כשהמטרה העיק

לארגון להיות אג'ילי )גמיש( ורספונסיבי )מגיבני( לצרכי הסביבה 

העסקית שלו. כך, מקנה הארגון לעצמו גמישות ויכולת שינוי 

וטרנספורמציה שיבססו את קיימותו. למגמת הביזור יש גם היבט 

טכנולוגי: חישוב מבוזר, אידיאולוגיית הקוד הפתוח והבלוקצ'יין, 

סיסי נתונים מבוזרים, המאוחסנים במחשבי החברים מתבססים על ב

ברשת, מסונכרנים ביניהם בזמן אמת, ומהווים מקור אמין ומאושר 

כלומר, למידע המעודכן באשר לביצוע הפעילות  –ל"אמת" אחת 

 העסקית.
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בנקאות פתוחה היא מגמה המנגישה מידע בנקאי לצד שלישי, שהוא 

מגדיר בנקאות  בנק ישראל .ספק שירותים טכנולוגיים לטובת הלקוח

פתוחה: "פתיחת ממשק בין נותן השירותים הפיננסיים לבין נותן 

שירותים אחר, בהסכמת הלקוח. באמצעות הממשק אפשר לשתף את 

המידע של הלקוח המצוי אצל נותן השירותים הפיננסים, או ליזום 

תשלומים בחשבונו של הלקוח. פתיחת הממשק מאפשר יצירת מגוון 

 (.8019ם ללקוח" )מסמך "בנקאות פתוחה" בנק ישראל, שירותי

הערכים המרכזיים שבנק ישראל רואה בפעילות הבנקאות הפתוחה הם: 

"חיזוק השליטה של הלקוח במידע על אודותיו, המגביר תחרות בתחום 

השירותים הפיננסים; קבלת תמונה שלמה של הנתונים הפיננסיים של 

השוואת … אחרים( יכולת ניטורהלקוח )בבנקים ובגופים פיננסים 

 שירותים ואופק ליצירת שירותים חדשים".

רף הכניסה הגבוה והרגולציה הם הסיבות שבעטיָן המגזר הבנקאי 

מתקשה לאמץ חדשנות. בירוקרטיה פיננסית פועלת לאט וצוברת עלויות 

מיותרות, המושתות על הלקוחות. חברות פינטק הן חברות המפתחות 

ות )אלגוריתמים, אפליקציות ופיתוחים מתקדמים טכנולוגיות חדשני

נוספים(, שמטרתן לספק פתרונות טכנולוגיים להמוסדות המסורתיים, 

כמו בנקים, חברות ביטוח או קרנות השקעה. יישומים אלה מייעלים 

תהליכים, מפחיתים עלויות ומרחיבים את התחרות בתחום הפיננסי. גם 

יד העולם הפיננסי, בכך שיהפכו חברות הביג טק מבטיחות לשנות את עת

את השירות הפיננסי לקל, זמין וזול, כמו בהעברת הודעת טקסט, 

 שליחת תמונה או דואר אלקטרוני.
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DeFi – אילוסטרציה צילום. מבוזרת פיננסית מערכת :BigStock 

 Decentralized)ר"ת  DeFi-בשונה מבנקאות פתוחה, גישת ה

Finance שאינה תלויה בתשתית הפיננסית ( מציעה מערכת פיננסית

המסורתית, ויכולה לאפשר ניהול אחוד של מידע ומוצרים פיננסיים 

קיימים באפליקציה אחת, שתאפשר יצירה של שירותים וכלים פיננסיים 

מרחיבה את גבולות  – DeFi  – חדשים לגמרי. תנועת הביזור הפיננסי

יים, מגמת הביזור בכך שהיא כוללת מערך של נכסים דיגיטל

 – dAppפרוטוקולים, חוזים חכמים ואפליקציות מבוזרות )

Decentralized Finance Applications הפועלות על הבלוקצ'יין ,)

)כרגע בעיקר אית'ריום(, כאקוסיסטם פיננסי פתוח, שבו כל מפתח יכול 

לתכנן ולתכנת כלים ושירותים פיננסיים לשימושם של כל החברים 

לגו, בכלים ובשירותים נוספים מבוססי  באקוסיסטם, כמו קוביות

בלוקצ'יין. הללו מתקשרים ביניהם, מכיוון שהם פועלים באותו התקן 
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)סטנדרט( ומאפשרים אינטראופרביליות )חיבוריות( וסקיילביליות 

 .)יכולת התרחבות(, המחזקות את האקוסיסטם

 :הן DeFi-המטרות של ה

  במערכת אינטראטפרביליות )היכולת של מרכיבים שונים

 (.להתחבר למרכיבים אחרים

  נגישות והכלה פיננסית, בה כל משתמש עם נגישות לאינטרנט

 נגיש לביזור הפיננסי ללא הרשאות ומחסומים

  שקיפות פיננסית, המצביעה על האמונה שמערכות פיננסיות

 .צריכות לפעול בעין הציבור ולא במחשכים

ולת שליטה יאפשר ללקוח הקצה ולמשתמש יכ DeFi-אקוסיסטם ה

מוחלטת על המידע ועל הנתונים שלו, רף כניסה נמוך לשווקים 

הפיננסיים, ביעילות, בשקיפות, בחיסכון של עמלות מיותרות ומתווכים, 

 .ובהתאמה לצרכיו

י תנו מענה למערכות ולפלטפורמות המיועדות להלוואות  DeFi מוצרי

ם, הלוואות וגיוס כספי STO ולצורכי נזילות, מטבעות יציבים, הנפקת

 .וביטוח עמית לעמית, חשבונות חיסכון, מערכות להעברת כספים, ועוד

הביזור הפיננסי פועל על רשת בלוקצ'יין ציבורי, שהוא מקור האמון 

לניהול העסקאות )במערכת המסורתית נשען האמון על חוקים ומערך של 

מוסדות מורשים(, פתוח ושקוף, ומקטין את רף הכניסה לבעלי יכולות 

טכנולוגיות בבניית התשתית הטכנולוגית. התחרות מקטינה עלויות, 

 .והופכת את המערכת ליעילה ורספונסיבית עבור הלקוחות העסקיים
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מגמת הביזור בחיתוליה, ובפניה ניצבים אתגרים הקשורים לביזוריות, 

לאבטחה, למודלים למשילות מבוזרת, שמירה על הפרטיות ומענה 

כונים של אבטחה, פריצות, יכולת האינטגרציה לרגולציה. קיימים גם סי

והשילוב בין פלטפורמות ואינטרסים. הפוטנציאל הרב הטמון במגמה 

החדשה, האמון, השיתוף, השקיפות והאבטחה הטבועים ברשת 

 DeFi הבלוקצ'יין, כבר עוררו עניין גובר והשקעות בעולם הפיננסי )דו"ח

2020.) 

https://www.youtube.com/watch?v=x1ZMe-ADQMs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x1ZMe-ADQMs
https://www.youtube.com/watch?v=x1ZMe-ADQMs
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 לך תוכיח שאינך כלב! או: למה לי זהות דיגיטלית מבוזרת?

רשת הבלוקצ'יין המבוזרת, המשתמשת באלגוריתם "קונסנזוס" 

אשר מחליף את האמון במוסדות באמון בפרוטוקולים מוצפנים, 

 לפורמט של תעודות דיגיטליותיכולה לספק תקן עולמי 

החיים הגשמיים שלנו )בעולם האמיתי( והחיים הדיגיטליים )במרחב 

הווירטואלי( קשורים לאפליקציות )יישומונים(, שירותים ומכשירים 

המסייעים לנו לצרוך ידע, לתקשר ולחוות חיים דינמיים. אנחנו בקשר 

שללא התיווך עם נותני שירותים רבים מספור ועם עמיתים, בהיקפים 

הטכנולוגי לא היו מתאפשרים. כל המכלול הזה יוצר את הצל הדיגיטלי 

שלנו, המאשש זהויות מגוונות )מטופלת בבית החולים, נהגת ובעלים של 

רכב, בוגרת אוניברסיטה מסוימת, בעלת חשבון נתון בבנק מסוים ועוד( 

 .אני –שמאחוריהן ישות אנושית יחידה 

הנתונים המגבשים את ענן זהותנו זולגים ונחשפים בלי הרף, וללא צורך 

ואף בזדון, לידיים הלא נכונות. היום יותר מתמיד, תחת התמודדות עם 

נגיף קורונה, אנו עדים לניצול ציני של של נתונינו האישיים, הרפואיים 

והבריאותיים בידי מדינות ומערכות, וכך מחריפה הפגיעה בפרטיות 

ר השימוש הלא ראוי בפריטי זהותנו. הטכנולוגיה מאפשרת היום וגוב

לגבש פתרונות זהות ייחודיים לשמירת פרטיות בידי המשתמש, בלי 

להיזקק לשרתים של נותני השירות, שלעיתים כוונותיהם אינן עולות 

 .בקנה אחד עם טובת הלקוח

ות זהות דיגיטלית היא אחת הבעיות הוותיקות והקשות באינטרנט. למר

ההתקדמות שחלה בטכנולוגיית האינטרנט, עדיין אין דרך קלה להוכיח 

, שאת גרה בכתובת מסוימת, 18ברשת ש"אתה לא כלב", שגילך מעל 

עובדת בחברה מסוימת, או שאת בעלים של נכס. קביעות מסוג זה על 
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הידועות בעולם הזהות הדיגיטילית  –עצמנו )"בעל הזהות"( 

ובכות לאימות. אנו מוכיחים "הצהרות" לגבי מס –( smialcכ"הצהרות" )

עצמנו באמצעות הצגת אישורים ותעודות, שהונפקו על ידי גורם מהימן 

)המנפיק(, ומוגשים לאישור בן האנוש או החברה, שצריכה לסמוך על 

 ה"הצהרה" )מאמת(.

מה מונע יצירת זהות דיגיטלית מהימנה ומאומתת? היכן המקבילה 

רישיון נהיגה או תעודת לידה שנוכל פשוט הדיגיטלית של דרכון, 

"להציג" לאתר כדי להירשם, להתחבר או לאמת את הזכויות וההרשאות 

שלנו? מדוע אנו נדרשים לריבוי שמות משתמש וסיסמאות לניהול 

עניינינו, והפרטים האישיים שלנו מפוזרים בשלל מאגרי מידע שאינם 

 נשמרים כנדרש בידי חברות וממשלות?

הוא בכך שאין לנו דרך סטנדרטית לאמת תעודות דיגיטליות.  לב הבעיה

ברשת קל להעתיק אישורים ולשכפלם. מולנו נמצאת על פי רוב מכונה 

ולא שיקול דעת אנושי, כדי לאמת תעודה דיגיטלית ראשית עלינו 

"לתקנן" את הפורמט )סטנדרטיזציה(; שנית, אנו זקוקים לדרך 

ן ואמינותן של התעודות אחידה/סטנדרטית לאמת את מקוריות

הדיגיטליות, למשל דרכונים. אף שהדרכון הוא מסמך פיזי, יש בו 

 (.קטעים הניתנים לקריאה באמצעות מכונה בפורמט מתוקנן )סטנדרטי
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המפתח  –חתימות דיגיטליות דורשות שני מפתחות. המפתח הראשון 

בידי משמש לחתום על המסמך ונשמר בסוד  –הפרטי או מפתח החתימה 

 –המכונה המפתח הציבורי או מפתח האימות  –בעליו; המפתח השני 

משמש לאימות החתימה ולהבטחה שהמסמך לא שונה. על מנת להשיג 

את הסטנדרטיזציה לאופן אימות החתימות הדיגיטליות של מנפיקי 

(. הבעיה עם PKIהתעודות, נדרש שימוש בתשתית של מפתח ציבורי )

PKI  היא בהיותו מסורבל( יקר וריכוזי ,centralized.) 

 

 BigStock: אילוסטרציה. יין'בלוקצ

 מערכת זהּות המבוססת על בלוקצ'יין ציבורי

( ציבורי הוא "שורש אמון" מבוזר שאינו Blockchainבלוקצ'יין )

בבעלותו של איש, אך הכל יכולים להשתמש בו. טכנולוגיית בלוקצ'יין 

ם להסתמך על גופי אימות הופכת את מודל האמון על ראשו. במקו
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מרכזיים, שישמשו שורש האמון )כפי שבנקים קונים לעצמם כח בניהול 

הכסף של הציבור(, רשת הבלוקצ'יין המבוזרת משתמשת באלגוריתם 

 ."קונסנזוס" המחליף את האמון במוסדות באמון בפרוטוקולים מוצפנים

יש חתימה דיגיטלית המחייבת מפתח פרטי, ניתן  לכל עסקה בבלוקצ'יין

להשתמש בטכנולוגיה זו לאחסון המפתח הציבורי המשויך, או כל מפתח 

מוצפן אחר, שהבעלים שלו צריך להוכיח את בעלותו. כתובת זו נקראת 

על ידי שליטה  DID-(. בעל הזהות שולט במסמך הDID"מזהה מבוזר" )

 במפתח הפרטי המשויך אליו.

ולמי לפורמט של תעודות דיגיטליות תהיה השפעה מרחיקת לכת; לתקן ע

-תקנים שנוצרו לחבילות רשת א פשרו את האינטרנט; תקנים לדפי היפר

באופן דומה, תקנים לתעודות  –טקסט אפשרו את קיומן של רשתות 

דיגיטליות עשויים לאפשר לקיים מערכת אקולוגית עולמית של מנפיקי 

ימות תעודות בכל העולם, ומערכת זו תחליף תעודות, בעלי תעודות וא

 .הצהרות הניתנות לאימות

בעל זהות לא צריך להיות תלוי עוד בספק חיצוני כדי להשיג את הכוח 

של מזהה ייחודי קבוע. יתר על כן, בכלכלת הבלוקצ'יין הנכונה "המזהה 

המבוזר" יכול להיות זול, כך שאנשים יוכלו לייצר כמה "מזהים" שהם 

 ., כדי להגן על פרטיותםצריכים

לבסוף, והחשוב ביותר: לכל אדם וארגון עם גישה לאינטרנט יכולים 

להיות האמצעים להוכיח את בעלותם על מפתח ציבורי, ובכך יוכלו 

לאפשר את אימות ה"הצהרות" שלהם. מערכת זהּות המבוססת על 

בלוקצ'יין ציבורי צריכה לפעול בכל מקום באותה הצורה, כך שהיא 

 .זהות לכל מת תוכל לספקבא
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  ?יין’בלוקצ צריכים לדעת על מה דירקטורים

לחדשנות באיגוד הדירקטורים  ה, חבר בוועדד"ר אנדרי ניימןמאת: 

 בישראל

חדש על סדר היום של דירקטורים בחברות שונות הוא נושא  יין’בלוקצ

בחלק חולל מהפכה יכול ל יין’בלוקצ כי הבנה. יש ברחבי העולם

מהתעשיות ולשנות לחלוטין את פני האחרות. ולכן מומלץ לדירקטורים 

כבר מעכשיו להוסיף את נושא הבלוקצ'יין לדיונים על אסטרטגיה של 

. החברה וסיכונים תחרותיים ועדיף להתחיל עם זה בתקופה הקרובה

 יין יכול לעורר שינויים משמעותיים’בנוסף, קיים חשד כי בלוקצ

להשפיע על מאזן הכוחות בין דירקטורים, מנהלים ובעלי  , כגוןבארגונים

 .מניות

שנים בחברות בלא יהפוך לחלק המרכזי  יין’בלוקצ סביר להניח כי

 על שילוב של מערכות וכלים מבוססיבות, אבל זה הזמן לחשוב ורהק

פני יש את הפוטנציאל לשנות את משום שלמערכות אלו  יין’בלוקצ

, זאת באמצעות הנגשה של מערכות יםעסקיהפיננסיים והמודלים ה

שקופות יותר ללקוחות הקצה של החברות, וכך להפוך את השירות שניתן 

ללקוח לחסין יותר מפני בעיות באבטחת מידע ומערכות יותר יעילות 

על . בגלל שימוש בחוזים חכמים וניהול של ארגונים אוטומטיים מבוזרים

יבת בלוקצ'יין והדוגמא יראה פני העסק בסבלשקול איך הדירקטורים 

המוחשית ביותר היא הנפקה של מטבעה דיגיטלי בשם "ליברה" ע"י 

 פייסבוק שעלול לשנות את פני המערכת ומאזן הכוחות בעולם הפיננסי.

להנחות יצטרכו  דירקטוריםיין, ’בלוקצ מערכות מבוססותם המעבר לע

היתר ולבקר את הנהלת החברה לאורך של תהליך הטמעה אשר כולל בין 

 בהבנה בחלופות השונות אשר קיימות בעולם זה. 
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על  יין’בלוקצ לשקול את היתרונות והחסרונות של דירקטורים גם יצטרכו

הנדרשת ואת  תספק את התועלת השימוש במערכותולוודא כי  מנת

 הכדאיות הכלכלית הצפויה.

 דירקטורים לש תחייב חינוך אשר ין היא טכנולוגיה חדשהיבלוקצ'

 הדירקטוריםלמקסם את יתרונותיה. יחד עם זאת, על  על מנת ומנהלים

. לאורך הדרךלהעריך ולזהות את הסיכונים העשויים להתגלות 

 מנת-מהתחום הבלוקצ'יין עללהסתמך על מומחים  כוצטרי דירקטורים

להיות גורם פעיל ואפקטיבי בחברה  לבנות עקומת למידה שתאפשר להם

 גם בנושא הזה. 

צריכים בין היתר להעריך את התוואי התחרותי ואיך החברות  דירקטורים

המתחרות יוכלו להשתמש במערכות מבוססות בלוקצ'יין על מנת לקבל 

ההחלטה שהדירקטורים יצטרכו לקבל האם הם יהיו  יתרון תחרותי.

חלוצים בתחום וינסו לצאת לשוק עם פתרונות מבוססי בלוקצ'יין לפני 

עקוב אחרי הטמעה של פתרונות שלהם כולם או להמתין למתחרים ול

 ואחר הבעיות פוטנציאליות שיצוצו תוך כדי התהליך.

, חוץ מיתרונות הטכנולוגיים לבלוקצ'יין יש גם אספקט רגולטורי

של גופים רגולטוריים העמדות את  להבין לעומקיצטרכו  דירקטורים

על הדירקטורים . שאחראים על הסטנדרטיזציה של התחוםורשויות 

ן את הסיכונים הקיימים בשימוש בטכנולוגיה חדשה ומה הם להבי

הסיכונים הרגולטוריים אשר יכולים להיות לחברה משימוש במערכות 

 שיבואו בסתירה עם העמדות של המחוקק.
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 להישאר כדי כאן'יין הבלוקצ

עוד מתבלבלים בין מטבעות דיגיטליים לבין מטבעות  שרבים למרות

 תאוצה לתפוס ממשיכה'יין בלוקצה טכנולוגייתוירטואליים, 

תשתית בלוקצ'יין  הטמעת. ענפים של בשורה מהפיכה ומייצרת

ידי חברת טלדור  עלרשות ניירות ערך  שלמערכות המידע ב

 .המהפכנית הטכנולוגיהאת היתרונות של  ממחישה

 מוקי טומשין מאת:

 כוללבזמן שהמושג בלוקצ'יין נזרק לחלל האוויר חדשות לבקרים, 

בכנסי חדשנות וטרנספורמציה דיגיטלית בהקשר של מגמה מבטיחה, 

ועל אף שמנהלים בתעשייה עוד מתבלבלים בין מטבעות דיגיטליים לבין 

מטבעות וירטואליים, טלדור מצטרפת למהפכה הגלובלית וכבר מיישמת 

 בהצלחה יתרה.ואת טכנולוגיית הבלוקצ'יין הלכה למעשה 

 ,IT-ונות מקצה לקצה בכל תחומי הבחברת טלדור יודעים לתת פתר

שיודעת לתת מענה הוליסטי למגוון רחב מאוד  - וכאינטגרטורית מובילה

 ,וכך. באופן תמידי על חדשנות טכנולוגית חברהמקפידים ב - של צרכים

שנה, היו עסוקים באגף הפיתוח והפרויקטים של החברה, בפיתוח לפני כ

תיק ומרוצה מאוד של טלדור  והטמעה של תשתית בלוקצ'יין עבור לקוח ו

חודשים בלבד ודרש  שלושהרשות ניירות ערך. הפרויקט ארך כ -

לא גבוהה, במונחים של טכנולוגיות חדשניות ופורצות  השקעה כספית

תה ישקיבלה החלטה מפתיעה יחסית לגוף ציבורי, והי -הרשות דרך. 

 כפי שעשתה, החלוצה במגזר שלה להטמיע את הטכנולוגיה החדשנית

שנים קודם לכן כשאימצה טכנולוגיה חדשנית דאז של  עשראגב יותר מ

יעדים  שלושההציבה בפני חברת טלדור  - PKIחתימה אלקטרונית 

למימוש באמצעות המטבע הדיגיטלי ובמאמר הזה נסקור בפניכם את 
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ואת האתגרים שעמדו ועדיין עומדים בפני  business cases-ה שלושת

 טלדור בדרך למימושם:

מאוד, מערכת יחסית קטנה, אך קריטית הינה  מערכת "יעל"

שבאמצעותה מועבר מידע מהרשות לגופים המפוקחים. זוהי המערכת 

הראשונה מבין שלוש מערכות המידע שמנהלת הרשות בה יושם בהצלחה 

. שתי מטרות עיקריות הנחו אותנו 8018בלוקצ'יין בחודש ספטמבר 

 :ובבחירה דווקא בטכנולוגיה הז

ההודעות שנשלחות, וימנע זיוף,  מקוריותרש מנגנון שיאמת את נד

 עריכה או מחיקה.

לקבלת הודעות  התכחשותנדרשה טכנולוגיה שתמנע אפשרות של 

 מטעם הרשות.

לא דרשה  . היאהבחירה בבלוקצ'יין ענתה במדויק על התנאים הללו

החלפה של מסד הנתונים, הוסיפה רובד נוסף וחשוב לאבטחת מהימנותו 

 של המידע וכל זאת בעלות נמוכה יחסית למה שניתן היה לצפות.

ידי -עלרשות, ששודרגה מקצה לקצה המערכת חשובה נוספת של 

שמטרתה לאפשר  הון",-מערכת ההצבעות "הצבעטלדור, היא 

בעלי מניות, כתבי אופציה, יחידות השתתפות וכתבי  -משקיעים ל

להצביע, באמצעות להצביע באסיפות שבהן הם זכאים  -התחייבות 

לשעון,  מסביבאירועים בשנה,  500-המערכת מטפלת בכהאינטרנט. 

בתוכם אלפי רשומות הצבעה. בסביבה שבה מהימנות ומהירות העברת 

סתירה ואין יכולת  בה איןהמידע היא קריטית הצלחנו לייצר תשתית ש

. %100במהימנות של  וזאתלזייף מידע שמתקבל מקצה אחד לקצה השני 

 ,זו במערכת גם ועשיר מקיף יין'בלוקצ מימושלאוויר  עלה אלו םבימי
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 מטעם ע"ני ברשות הפעילות מנהל – עובדיה ערן של בהובלתו אשר

 .טלדור

, הוא הסבת השנה בהמשך ערך ניירותנוסף שמתוכנן עבור רשות  מימוש

היא מערכת קליטה והפצה של  מערכת מגנא לתשתית בלוקצ'יין. מגנא

כלל הדיווחים הנדרשים מגופים הכפופים לפיקוחה של הרשות, דרך 

רשת האינטרנט: תאגידים, מנהלי קרנות נאמנות, נאמנים, חברות יועצי 

במהלך החודשים הקרובים  .השקעות, חברות לניהול תיקים וחתמים

הצלחה תצטרף מגנא לשתי מערכות המידע של הרשות שכבר מיישמות ב

 את הטכנולוגיה החדשנית.

בלוקצ'יין כאן כדי להישאר ולא רק בעולמות הפינטק. הלסיכום, 

 Useבמעבדת החדשנות שבקבוצת המערכות בטלדור כבר עמלים על 

cases ורטיקלים מובילים בתעשיות השונות בישראל ונוספים ב– 

 אפים.-לצד סטארט תאגידים

בפרקי זמן של חודשים  MVPבעולם מהיר בו מצופה מאיתנו לייצר 

הטכנולוגיה תוכל לייצר לכם מענה הולם לדרישות הגוברות  -ספורים 

 למהימנות המידע ולייתר את הצורך בגורם מתווך.

סמנכ"ל אגף פיתוח ופרויקטים בקבוצת מערכות הוא  הכותב

 בטלדור
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students, auto – applications, tuition and 

administration, DAO’s communities management (Alumna, 

graduates), voting and Identity tools for remote-test & 

quality assurance, tokenization for students, social and 

academic involvements, decentralized nano-diplomas and 

micro crepitation tools, research paper trusted storage, on-

line scientific publishing ,grants ,grades and stipends smart 

contracts auto mechanisms employees & industry training 

requirements and recruitment. 



 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 על הספר:

בלוקצ'יין היא טכנולוגיה שמרחיבה את ההיגיון והדמיון הפוליטי 

והחברתי. קובץ המאמרים של ד"ר מילי פרי מקבץ את תרומותיה בנושא. 

 הישראלי ניתוח מעניין ונועז בנושאים מגוונים.הוא מביא לציבור 

הקוראים של הקובץ ימצאו בו עניין רב ומידע חשוב שקשה למצוא 

במקום אחר. כרגיל, אפשר שחלק מהניתוחים בנושאים של אימוץ 

ופיתוח הטכנולוגיה יתבדו, אבל אין לי ספק שבלוקצ'יין והספר הזה, הם 

כיל ונועז יותר מהבחינה בעלי פוטנציאל לתרומה ממשית לעולם מש

 . והפוליטיתהטכנולוגית, החברתית 

, המחלקה למדע המדינה ובית הספר למדיניות פאור-פרופ' דוד לוי

 ציבורית, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

ד״ר מילי פרי מנגישה לקורא הישראלי את פריצת הדרך הבאה 

ה את בטכנולוגיה הדיגיטלית. במקצועיות ובידידותיות היא מציג

הפוטנציאל האדיר של הבלוקצ׳יין לתמוך בפיתוח קהילות ובכלכלה 

 שיתופית. זה העתיד!

 , יו"ר המכון הישראלי לערים חכמותר עדנה פשר”ד

 

הבלוקצ'יין שנתפס כטכנולוגיה שהיא "עתיד של הכל" מחוללת מהפכות 

מאגוסיסטם לאקוסיסטם"  -בעולם כולו וגם בישראל. הספר "בלוקצ'יין

א רק מפני שהוא הספר הראשון בנושא זה בעברית אלא מפאת חשוב ל

ההכרח לסייע, להבהיר ולהטמיע מושגים חדשניים וקונצפציות מרחיקות 

לכת שהטכנולוגיה מביאה לחיינו. ד"ר פרי כללה בספרה מגוון נרחב של 

נושאים ועקרונות פעולה שעל הציבור, אנשי המקצוע ומקבלי החלטות 

זו היא תרומה משמעותית בבניית הידע של אחראיים להחשף להם. 

 קהילת הבלוקצ'יין בישראל, ואני מברך עליה.

, מרצה ויועץ בין לאומי לרשתות קריפטו, בלוקציין ר אשר עידן”ד

 וביטקוין 

 



 

 

ין ראוי 'יר מילי פרי העוסק בטכנולוגית הבלוקצ”ספרה הדיגיטלי של ד

, לכל מי שנמצא הן בסביבה הטכנולוגית ולדיון מעמיק הלקריאה למחשב

שאלה המקריאה בספר מתעוררת והן בסביבה האנושית של עולם זה. 

האם טכנולוגיה זו מבשרת מהפכה משמעותית במכלול הפעילויות של 

, מהפכות טכנולוגיות כהמצאת הדפוס החברה האנושית, בסדר גודל של

שלב הכרחי  עוד שמא זההחשמל, התקשורת, המחשבים והאינטרנט? 

אלה הן שאלות שרק  .בהתפתחות עולם המחשבים והתקשורת הדיגיטלית

כמו בכל שינוי דרמטי ובכל טכנולוגיה  העתיד ייתן את המענה להם.

מאבק הוא מול הקיים הידוע והמוכר, בו הושקעו ה ,משבשת סדרי עולם

הרגולטור שאינו ערוך, שש משינויים והשמרן החומול , אל כספים רבים

 מוכן ורוצה להתמודד עם עולמות חדשים . 

לספר תהיה תרומה רבה ומשמעותית להבנה טובה יותר של מרכיבי 

השינוי, לדיונים שיתרחשו בכדי ללמוד ולהבין את ההשפעה על הפרט 

 והחברה בעולם המודרני המשתנה חדשות לבקרים.

 ל אביב, יו"ר הבורסה לניירות ערך בתאמנון נויבך

 

סיפרה הדיגיטלי של דר' מילי פרי בא להסיר בלוק מחשבתי ולפתוח 

שרשרת )צ'יין( של תהליכים אירגוניים וחברתיים חוצי גבולות במרחב 

לם השטוח של זהו סימון דרך נוסף לעו חדש של המהפכה הדיגיטלית.

, ספר חדשני, ייחודיניתפס כמרחב הליברלי העתידי. ההתומס פרידמן. 

 נוח לקריאה. נעים ו

 אשרי ההולך בקמעה מדרכיו.

 , לשעבר מנכ"ל האקדמיה הלאומית הישראלית למדעיםר מאיר צדוק”ד

 

  



 

 

 


