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INTERNET OF VALUE
היום ניתן לקחת כל טרנזקציה או כל ערך אחר ולהעבירו בין האנשים במהירות של העברת המידע. 

Internet of value מקדם את תפיסת האקוסיסטם )Ecosystem( בו מתנהלים העסקים בעולם הדיגיטלי.

מהפכת האינטרנט החדשה



תפיסה טכנולוגית המאפשרת פעילות עסקית 
במעבר  שונים  צדדים  בין  ברשת  מאובטחת 

ישיר ללא צורך ביישות ניהול מרכזית.

BlockChain?
What is

שרשרת של בלוקים



Shared
Ledger 
בסיס נתונים מבוזר המהווה מקור אמת 

אחד לכל מי שעושה טרנזקציות בלוקצ’יין.



נחיצותו של גורם שלישי כזה בעסקאות הנעשות במטבעות מסורתיים נובעת מכך שבכל עסקה צריך להיות 
מעורב גוף כלשהו שכל הצדדים המשתתפים בעסקה נותנים בו אמון.

והמטבעות.  הכסף  שטרות  של  לערכם  שערב  המדינה,  של  המרכזי  הבנק  הוא  הזה  הגוף  מזומן,  בעסקאות 
בעסקאות גדולות יותר אלה הבנקים שמנהלים את ספרי הרישומים שבהם נכתב בידי מי מצוי סכום כסף מסוים 

בכל רגע נתון, ושבהם נרשמות גם כל הפעולות שמבוצעות בכסף.



עדכונים ברשומה יכולים להתבצע רק לאחר שמתקבלת הסכמתם של המשתמשים ברוב קולות. 

השגתה של “הסכמה” נעשית אוטומטית באופן הבא: על קובץ המכיל מידע אודות כל הפעולות שמתבצעות 
ביותר ש”נועלת” את  נוסחה מתמטית מורכבת  )בביטקוין, עשר דקות(, מופעלת  נתון  זמן  במטבע בתוך פרק 
שרשרת  אל  נחתם  עתה  שזה  הבלוק  מצטרף  הפעולה  בסוף  “בלוק”.  המכונה  מוצפנת  חבילה  במעין  המידע 

הבלוקים וננעל באמצעות חתימה דיגיטלית ייחודית שמקורה בבלוק שקדם לו.

Consensus 



שרשור הבלוקים באופן כזה משמש הגנה מפני הונאות, משתמש שינסה לשנות פרט כלשהו 
באחד הבלוקים הקודמים – אפילו ספרה אחת - יגיע לתוצאה אחרת שלא תתאים לזו שכבר 

שמורה בבלוקים החדשים יותר, והפעולה שהוא ינסה לעשות תידחה על ידי המערכת. 



of BlockChain?
The Advantages

מהירות

הורדת עלויות

אמינות והפחתת סיכונים





Bitcoin
Mining

Proof of Work - הוכחת העבודה, מדובר בהמון מאמץ מתמטי שצריך להשקיע במציאת המספר הרנדומאלי 
של הבלוק. מאוד קשה למצוא את המספר הזה, אך מאוד קל להוכיח לכולם שמצאת אותו. התגמול לעבודה 

הקשה הינה קבלת מטבעות הביטקוין החדשים.

Proof of Stake - שיטת ולידציה שבה נעשה שימוש בכמות המטבעות שברשותנו לצורך אישור בלוקים.



Blockchain
Other Uses for

בהישג  כעת  הינה  מבוזרת  מסחר  זירת 
מסחר  לנו  להעניק  ותוכל  טכנולוגי  יד 
ישיר בין עמית לעמית ללא גורם מתווך, 

באבטחה מקסימלית וללא עמלות. 

נכס בעל ערך )רכב( אותו ניתן להפוך 
לנכס דיגיטלי ע”י הצגת תעודת בעלות 

וזיהוי חד ערכי של הנכס )מספר שלדה(

Ecosystem - קונה, בנק, משרד 
התחבורה, חברת ביטוח, דלקן.

 Ledger - data base או ספר חשבונות 
שקוף לכולם עם היסטוריה כרונולוגית 

מקיפה אודות הרכב )ביטוחים, הלוואות 
וכ”ד(

חוזה חכם - ברגע שקיבלתי את הבעלות 
על הרכב - נפתח אוטומטית חוזה ביטוח 

ובקשה להתקנת דלקן.

כיום, על מנת לשמוע שיר של ריהאנה יש 
לשלם לאתר ייעודי הכולל בתוכו שירים 

של זמרים לדוגמא אתר Spotify, שמשלם 
לריהאנה על מנת לקבל את הזכות למכור 

את שיריה.

בתרחיש עתידי שבו התעשייה תעבור 
להיות מבוססת על טכנולוגיות בלוקצ’יין, 
לריהאנה יהיה ארנק דיגיטלי שאליו ניתן 

להעביר סכום מסוים של כסף ולקבל 
ישירות את השיר. כך מייתרים את 

המתווכים, ריהאנה מקבלת יותר כסף 
מהמעריצים והמעריצים משלמים פחות.

שירותי תשלום ישירים רכישת רכב מסחר דיגיטלי



BlockChain
as a service
הבלוקצ'יין  מאחורי  שעומד  העיקרי  הרעיון 
בלוקצ'יין  אפליקציות  רוב  ולכן  הנו שיתופיות. 
הינה  פתוח. בלוקצ'יין  על קוד  בענן  מפותחות 
לבנות עולם  ניתן  תשתית פתוחה, אשר עליה 

שלם של יישומים שונים ומגוונים.
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 - בנק הפועלים ומיקרוסופט רותמים את טכנולוגיית בלוקצ’יין לביצוע ערבויות בנקאיות 
בנק הפועלים וחברת מיקרוסופט הודיעו היום על שיתוף פעולה ראשון מסוגו בישראל וייחודי 
תוך  ועסקיים,  פרטיים  לקוחות  עבור  דיגיטליות  ערבויות  לביצוע  פלטפורמה  הקמת  בעולם: 
שימוש בטכנולוגיית ה”בלוקצ’יין”, שהוּכְָחה כמספקת בטיחות ואמינות ברמה הגבוהה בעולם.

  ,Wave הישראלית השלימה עסקת סחר באמצעות בלוקצ’יין - הסטארט-אפ הישראלי Wave
יחד עם הבנק ברקליס, ביצעו עסקת סחר ראשונה בעולם שמתבססת על טכנולוגיית בלוקצ’יין, 
שאינה ביטקוין. העסקה כללה יצוא של גבינות וחמאה בשווי של 100 אלף דולר, מקואופרטיב 

החקלאות האירית Ornua לאיי סיישל. 



The Global 
Blockchain Market

$410B
Market Cap

+47
Startups in Israel

+2,700
Startups



Top 10 Coins by Market Cap



מסלול מימוני פורץ דרך, בו חברה מגייסת כספים כנגד הנפקת מטבע דיגיטלי 
)Digital Coin או Cryptocurrency( או אסימונים )Tokens(, באמצעות מערכת של 
“חוזים חכמים” )Smart Contracts(, המוסדרים ומוצפנים באמצעות פרוטוקולים 

.)Blockchain( וטכנולוגיות מבוססות בלוקצ’יין



$34M
IN 24 Hours

STOX

$35M
IN 24 SECONDS

BNC

$64M
IN 8 MINUTES

TenX

$155M
IN 28 DAYS

DAO

$153M
IN 3 Hours

BANCOR

$232M
IN 3 DAYS

TEZOS

$262M
IN 60 MINUTES

FILECOIN

$90M
IN 3 Hours

STATUS

Prominent ICO’s



העברת  רשת  בכסף,  מסחר  פלטפורמת  היא   Ripple
כספים והמרת סוגי מטבע וגם כסף דיגיטלי. 

ריפל, שממומנת בין היתר על ידי גוגל ומשקיעים אחרים, 
שואפת להפוך לרשת האימייל של הכסף.

האימייל  )כמו  גלובלי  סטנדרט  לייצר  היא  שלה  המטרה 
בין כל אנשי העולם( של הודעות העברת כסף  שמחבר 
מנקודה לנקודה. ריפל מסוגלת להעביר בשניות כל סכום 

מכל מקום ובכל מטבע שיש בעולם.

RIPPLE
What is



SUMMARY
Blockchain

הבלוקצ’יין, אשר הושק ב- 2008, הינו עדיין בראשיתו, אולם הרכבת בהחלט יצאה מהתחנה וניתן לומר כי מדובר בשינוי 
פרדיגמה. נהוג להשוות את המהפכה שצפויה לחולל טכנולוגית הבלוקצ’יין בעולם למהפכת האינטרנט של שנות ה 90.

הצורך  את  מייתרת  אשר  בנכסים,  ומסחר  בעלות  רישומי  של  ו-“עממי”  דמוקרטי  ישיר,  ניהול  היא  הבלוקצ’יין  טכנולוגיית 
במתווכים כגון בנקים, רשויות ממשלתיות, נוטריון וכ”ד. 

ומסדירה רישום פעולות המכונות “בלוקים” המצביעות על שינויי בעלות בנכסים, כאשר כל חברי  הטכנולוגיה מאפשרת 
הרשת מסכימים ומקבלים את הרישום )קונצנזוס(. 

הבנקים, אשר רואים בבלוקצ’יין סכנה קיומית אמיתית, משקיעים וקונים כאחוזי תזזית חברות הפעילות בתחום ומפתחות 
את יישומי הטכנולוגיה שעלולה להפוך אותם ללא רלבנטיים.

התפתחות הבלוקצ’יין תנבע במידה רבה מהתפתחות האמון הציבורי בטכנולוגיה, אמון אשר עדיין נמצא בחיתוליו.



THANK YOU
רועי אייזנמן, מנכ”ל מגדל בנקאות להשקעות

eizenmanr@msh.co.il ,052-6098906 .טל
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