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עמוד 1



בביסקוין.כמובווסוחרי?מחיהישמשתמשלסלכאן
ביסקלאוסהחדשההחברתיתהרשתשלסיפורה
26עמודמשיחאיתי

שאניגיליתי

עשרהשווה

סנטו־85דולר
חידושמציעהביסקלאוטהחדשההחברתיתהרשת

משתמשלכלכאןנפש.שאטומעוררהדמיוןאתשמצית

שוקזהובמטבע.כמובולסחורואפשרכספי,ערךמוצמד
מחירישבאמתאחדולכלמוצרים,ה?אנשי?שבוחופשי

בוגןיעלאיור:משיחאיתי

הולכתהיאמעולה.קנייהשהיאחושב"אני

עוקבים600,מ-סססיותרלהישפלוסלעבוד,
באינסטגרם".

חושביםאתםעכשיו,דולרב-007,01"לואיס

שוב?"יעלהשהוא

יגיעשהואחושבאניבפטר?"שנשקיע

לאלפייה!"

עתידנית,סדרהמתוךדיאלוגיםלאאלהלא,
בינזיםשמתקיימותשיחותמתוךהודעותאלא

משתמשישלוהטלגרםהווטסאפבערוציאלה

הע־ועלאנשים,עלמדבריםהםוכן,ביטקלאוט.

רך

$TS1$הערך$TS1$

$DN2$הערך$DN2$היאאומרים,ישביטקלאוט,שלהם.הכספי

שי־פשוט:הרעיוןהקריפטו.בעולםהבאהדבר

לוב

$TS1$שילוב$TS1$

$DN2$שילוב$DN2$מש־כלחברתית.ורשתדיגיטלימטבעשל

תמש

$TS1$משתמש$TS1$

$DN2$משתמש$DN2$תמידמופיעשלווהערךמטבע,גםהוא

ולקוותצעיראמןלקנותאפשרלשמו.בצמוד
בדולרמענייןבתוכןלתמוךאפשרשיתפרסם,

ומ־עוקביםלצבורלצייץ,ואפשרבלייק,במקום

שקיעים

$TS1$ומשקיעים$TS1$

$DN2$ומשקיעים$DN2$מתחתהתגובותכסף.זהעלולהרוויח

לפרופילה"שווה"מהפרופילמוצגותלפוסטים

סנט.ו-85דולרעשרהשווהמתברר,אני,ה"זול".

שק־נכסשלחדש"סוגהםהאלוהמטבעות

שור

$TS1$שקשור$TS1$

$DN2$שקשור$DN2$למוצר",אולחברהולאאדם,שללמוניטין
מצפיםהיזמיםביטקלאוט.שלבאתרמסבירים

ישתנהאדםשלהמטבעערךדברשלשבסופו

הישגהאמיתי.בעולםלפעולותיובהתאםגם

המניהגזענית?התבטאותשערים.עליותאישי?

שהואאדםשלתוכןמשתףכשמשתמשצונחת.

מעלהאותו,מפרסםהזמןבאותוהואבו,מושקע
באופןרווחיםגורףוגםשלוהמטבעערךאת

האינטראקציהביןמוחלטתבסימביוזהאישי,

כלכ־לביןממנהשנשארמהאוהחברתית

לת

$TS1$כלכלת$TS1$

$DN2$כלכלת$DN2$.שוק

ומ־מרץבסוףלאווירשעלתההפלטפורמה,

שווקת

$TS1$ומשווקת$TS1$

$DN2$ומשווקת$DN2$כברהיאאינפלואנסרים",שלכ"בורסה

בר־חברתיים,ביחסיםמוזרלניסוימעברהרבה

שימת

$TS1$ברשימת$TS1$

$DN2$ברשימת$DN2$סיכוןהוןקרנותנמצאיםשלההמשקיעים
Sociai-0כמוומבוססותגדולות sequoia

capitalמייסדכמורצינייםומשקיעיםReddit

שכברהמשתמשיםעםיחדאוהניאן.אלכסיס

לפחותכברהזרימוהםמטבעותורכשוהצטרפו

בעמקביטקלאוט.לארנקידולרמיליון220

מי־שלשוויהערכותנשמעותכברהסיליקון

ליארד

$TS1$מיליארד$TS1$

$DN2$מיליארד$DN2$,בלבד.שבועותכמהמקץזאתוכלדולר

טוויטר,כמובדיוקנראיתביטקלאוטבפועל

מקרטע.קצתוממשקשונהקצתגופןעםרק
שערכומטבעגםנוצרחדשפרופילכשיוצרים

קונים,יותרלמטבעשישככלשניים.אודולר

כלעםמראש.קבועהנוסחהפיעלעולהערכו

מההשקעה.אחוזמקבלהפרופילבעלקנייה,

יורד.הפרופילבעלשלערכונמכרכשהמטבע

החופשי.לשוקהבאיםברוכים

שיווקיתרגילנוסףביטקלאוטשללהשקה

הע־הרשתמפתחירבה.ביקורתשעוררמבריק

תיקו

$TS1$העתיקו$TS1$

$DN2$העתיקו$DN2$ביותרהמצליחיםהפרופילים15,000את

וללאידיעתםללאעבורםופתחובטוויטר

האנשיםאםביטקלאוט.פרופילהסכמתם

הפרופילעלשליטהלקבלמעונייניםשנבחרו

לצייץהואלעשותשעליהםכלשלהם,החדש
טובהסיבהלהםוישעוקביהם.למיליוניכךעל

נסחרשבינתייםשלהם,למטבעואת:לעשות

שוקשוויישגבם,מאחוריביטקלאוטשלבשוק
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הקוראלידיעתאחוזים.שמוריםולהםמשלו

דולר)994מטבע(שווינתניהובנימין

בקבלה.לךממתיניםדולר000,51

חדש,אישילפרופילשזכורביםמפורסמים

לאמטוויטר,שהועתקוותיאורתמונהכולל

ריבליןשרובילדמייןקשהבמיוחד.מכךהוטרדו

אחריםאבלמהומה.כךעליקיםדולר)272)

מכתביבצירוףהפרופילהסרתאתדרשוכבר

לקחושהמפתחיםנראהכותרות.שעשואזהרה

פתחוהםבחשבוןהשיווקיתהפרובוקציהאת

בכירהפקידהפירס,להסטרגםכזהפרופיל

אותהארה"ב,שלובורסותערךלניירותבוועדה

במוקלהסתבךעלולהביטקלאוטשאיתהועדה

במאוחר.אודם

אפשרובהםלהצטרף,פשוטבחרואחרים

הסיליקון.מעמקקריפטואנשירקלאלמצוא

קוצ'ראשטוןדולר),789,6)אנדרסוןפמלה

דוו616,3)פוגבהפולהכדורגלןדולר),695,7)

491,7)בלפורטג'ורדןסטריטמוולוהזאבלר)

הגאבלתשואות.ומפיקיםנסחריםכברדולר)

401,56)מאסקאילוןהרשת,שלהקדושביע

מייחלתהגורלותחורצישלציוציודולר),

בחוץ.עדייןמכל,יותרהקהילה

חברתיתרשתביןשילובשלהפשוטהרעיון

חידושיםלאינספורפתחהואדיגיטליומטבע

לעואוהדמיוןאתלהציתשיכוליםמרתקים

עורלקרוםמתחיליםכברחלקםנפש.שאטרר

והפעלתניתהגדולההמפתחיםבקהילתוגידים

שמציגיםאתריםביטקלאוט.סביבשהתפתחה

שמאפחברותהמשתמשים,שלבערכםתנודות

המטלמחזיקידיבידנדיםלשלםליוצריםשרות

למשתמשיםשמאפשריםפורומיםשלהם,בע

בלשלהםהמטבעלמחזיקיהכניסהאתלהגביל

ועוד.ועודבוטיםומשקיעיםבד,

הבלוקצ'יין,טכנולוגייתעלבנויהביטקלאוט

בעולםהמידע.שלמוחלטביזורשמשמעותה

מאפהזאתהטכנולוגיההדיגיטלייםהמטבעות

לצורךבנקמרכזי,בגוףהצורךאתלעקוףשרת

לאעסקאותוימנעהתעבורהאתשיתעדהעניין,

הבנבמרתפימרכזייםשרתיםבמקוםכשרות.

החשספרהשונות,המדינותשלהמרכזייםקים

המוטביםשמותללאלכולםזמיןבונות

האישיהמחשבגביעלנשמריםשלוועותקים

העסקאותהיסטורייתבכך.שמעונייןמיכלשל

ניתנתואיננהלעולםקיימתלכולם,נגישה

"עסקאות"המילהאתהחליפועכשיולשינוי.

ועוקבים.לייקיםבפוסטים,

(08.516,6$)ssuartslien

במטבעמשקיעחבראםהיום:"שאלת

הואכישלוההשקעהאתלהסירומחליטשלך,

מהאחר,מישהושלבמטבעלהשקיערוצה

שלך?"התגובה

(41.322$) steBtSllaW

ביזנס"זה"ביזנס

ביטקלאוטולטוויטר),(לפייסבוק"בניגוד

מסציבורי",בבלוקצ'ייןהמידעכלאתשומרת

יכולשרוצהמיכלהאתר.של"החזון"פרקביר

לקרואהזה,המבוזרהנתוניםלמסדלהתחבר

אפליקציהליצורכדיבולהשתמשואףממנו

בעבפוליטיפידאישי:בעיצובפידעםמשלו

פידלילדים,שמותאםתוכןעםמסונןפידרית,

בלתיומוגבלות.האפשרויותבלבד.לתמונות

מעולםמהראותנויעבירשזהמאמינים"אנחנו

ברשתותשולטיםנפיליםקומץשבו

אפאלפיישלצרכניםשבולעולםהדומיננטיות

הואהמידעשבומעולםמהן...לבחורשרויות

אבטחהתחתשמאוחסןפרטיתבבעלותמשאב

שירותכמויותרהואמידעשבולעולםכבדה

עליו".לבנותיכולאחדשכללכולם,נגיש

גםישאדם),(ולכלדברלכלכמוהזה,לביזור

למשתמוחלטחופשישרגולציהכשאיןמחיר.

הסתה,פוגעני,פוסטעלדיווחעודלאמשים:

שמרחיקיםתוכןמסנניעודלאוכו',אליםתוכן

אתמותר.הכלבביטקלאוטדאעש.שלסרטונים

נגזרותחברתיותרשתותגביועלשיקימורים

כאוותהתוכןאתלסנןבכך,ירצואםיוכלו,

נפשם.

האינבעולםביותרהמשפיעיםהאנשיםאחד

ארינגטוןמייקל"פורבס",מגזיןפיעלטרנט

לפניעודבביטקלאוטשהשקיעדולר),675,4)

לפלטפועזהתשוקהשישבראיוןאמרההשקה,

ייעלאמשתמשיםשבהלצנזורה","עמידהרמה

הואבלתיוקונבנציונליות.עמדותהבעתעלנשו

המוכזאתלמרותאךציין,לביידן,הצביעאמנם

ימניותדמויותהחוצהלבעוטטוויטרשלנות

אותו.זיעזעהבמחלוקתשנויות

ביקורותהרשתספגהלאווירעלייתהמאז

הצביעורביםמגיביםהקריפטו.בקהילתקשות

לביטקביטקויןלהמירשאפשרהעובדהעל

אותםלהמירפשוטהדרךאיןאבללאוט,

הרווחים.אתלממשאחרות,במיליםאובחזרה,

זהבשלבלפחותביטקלאוטאתהופכתזועובדה

כברדולרמיליון022ואכןמוצא,ללאלדרך

בחשונצבריםהולכיםוהםבפלטפורמהנלכדו

שלה.הביטקויןבון

אוממיושנת",פונזיהונאתסתםזו"לדעתי

שמתמאמריקאיתעיתונאיתקסטור,איימירת

פיננסיות.ובהונאותהקריפטובעולםחה

קל,כסףלעשותהולכיםשהםחושבים"אנשים

ואתהגדולההתמונהאתרואיםלאהםאבל

חכתםאתמטיליםהוןוסיכוןמשקיעיהסיכונים.

כךהמערכתלתוךכסףשיותרכמהלפתותכדי

היאחוקית,מבחינהברווח".לצאתיוכלושהם

אםשיסתבכואלויהיולאכנראההםמוסיפה,

לאשהם"מפנילהתערב.יחליטהרגולטור

יהלום'".'ידיאלאהזה,הפרויקטשלהמייסדים

היזםהוא(sdnahdnomaid)יהלוםידי

ביטקלאוט.מאחורישעומדלכאורההאנונימי

נקאלסאטושימחווההואבפסאודוניםהשימוש

ב–0102שנעלםהאלמוניהביטקויןממציאמוטו,

משלהעצמאייםחייםלהמצאתולאפשרכדי

הגדולותהתעלומותאחתאתמאחוריווהותיר

ביממציאשלהאמיתיתשזהותואלאזמננו.של

מדוברהקריפטו.בקהילתגלויסודהיאטקלאוט

שנכו,92בןלשעברגוגלעובדאלונאג'י,בנאדר

הצעיריםהיזמיםלרשימתשנתייםלפנינס

המצליחיםהפרופילים000,51אתהעתיקוהרשתמפתחי

ביטקלאוט,פרופילידיעתםללאלהםופתחובטוויטרביותר

אבלזאת,עשואכןחלקםלהצטרף.אותםלפתותכדי

בחוץעדייןמאסק,אילוןהמיליארדרהקדוש,הגביע

848$גדותגל

781,11$חוגגמשה

272$ריבליןרובי

616,3$פוגבהפול
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ב–8102"פורבס".מגזיןשלהעולםאתשישנו

הקריפבתחוםפחותלאשאפתניתחברההקים

כמהתוךאותהוסגרדולרמיליון531גייסטו,

הצביעהאמריקאישהרגולטורלאחרחודשים

כספם.רובאתלמשקיעיםהחזירהואבעיות.על

הנוכחיבפרויקטלהשקיעחזרואגב,חלקם,

שלו.

קשורותאינןביטקלאוטסביבהאזהרהנורות

למאותאורשותללאשנפתחולפרופיליםרק

ישהיוזמהסביבבארנק.הלכודיםהמיליונים

לפלטפורמהוכראויפתוחות,שאלותהרבה

פילושאלותגםממהפכה,פחותללאששואפת

נוצרכיצדלמשל,לפרקטיות.הופכותסופיות

מאין?ישערך

בזחיהראשונותבשנותיוהתפתחהביטקוין

העסקהבושבוצעהעדמשנהיותרוחלפהלה

ביטקוין,000,01תמורתפיצות(שתיהראשונה

ביטקלאוטאבלשקל),מיליארד8.1בימינואו

נוצרוהראשונההמתועדתבפעולהבסערה.קמה

ל–284שחולקומטבעותמיליוןמ–8פחותלא

מספרהיזמיםפישעלמאחרנבחרים.חשבונות

מיליון,מ–02נמוךלהיותצפויהכוללהמטבעות

ביומוכברמהמטבעות%04למעשהחולקו

הפרויקט.שלהראשון

מפתלמצואאפשרהמאושריםהזוכיםבין

בהאנונימיים.פרופיליםושללמשקיעיםחים,

האלומהמטבעותניכרחלקהועברמשך

מטוויטרשהועתקוהמפורסמיםשללחשבונות

מפשוקשווימאיןישעבורםנוצרובכך

חשבונותשלהפיקטיבילערכםההסברזהתה.

נוסחהבאמצעותהנראהככלשנוצרערךרבים,

בטוויטר.העוקביםמספראתשמשקללת

מרערךהיתהזוהפרטיות,ענייןאתגםויש

בגרהבלוקצ'יין.שלהרוחנייםאבותיועבורכזי

גלויותאמנםהעסקאותהקלאסית,סתו

לזיהוי.ניתניםלאהמוטביםשמותאךלחלוטין,

חרבחנותכפילהזהלעולםנכנסתביטקלאוט

הבעליםדולר),781,11)חוגגמשהלמשלסינה.

קריפטוחובבעסקיםאישירושלים,בית"רשל

חיפושיםכמההביטקלאוט.ברשתפעילושחקן

כלאתלשחזרמאפשריםבבלוקצ'ייןפשוטים

שסביבשבשבועלראותניתןברשת.פעולותיו

מיכשניבשווימטבעותרכשביטקלאוטהשקת

שחוגגכיווןשונות.עסקאותבחמששקלליון

ביבמטבעותשלוהביטקלאוטמטבעותאתקנה

ביטשלבבלוקצ'ייןגםאותולזהותניתןטקוין,

שלאשלונוספותפעולותאחרולהתחקותקוין

כלל.לביטקלאוטנוגעות

אניהכל.רואיםיודע,"אנימוטרד.לאחוגג

בהמשך.ויצפינוישנושהםדבריםשישמעריך

וישניסיונית,מקהילהחלקשאניליברור

אבלהזאת.מהבעיהחמורותיותרעודבעיות

שטוזהיותר,הרבהמטרידמהלךאגידאני

מכהןאמריקאינשיאחוסמיםופייסבוקוויטר

לאאניההמונים.עםלתקשרלומאפשריםולא

המבהילהליכולתרקבכלל,דבריולתוכןנכנס

לקבועהייטקחברותשלמנכ"ליםשלבעיניי

מלרוצהלאאנילא.מיואתשומעאנימיאת

להיותיכולמחרכיטוב.מלךזהאםגםכים,

אותימטרידהשלהםהזאתהיכולתלכןרע.מלך

הודעהכתבתילמישרואיםמזהיותרהרבה

בביטקלאוט".

(22.6$) nooM_enaliS

החברתיתמהרשתמתרגשתכךכל"אני

שווהליטרליעכשיואחדשכליוצאהזאת!

משהו"

לבניכספיערךהצמדתשלהדיסטופיהרעיון

הבוהשפעתלגביגםקשותשאלותמעלהאדם

ספקלי"איןעצמם.המשתתפיםעלהזאתרסה

יאירפרופ'אומרגאוני",רעיוןשזה

הפסיכולולחקרהמרכזראשעמיחי־המבורגר,

בהרצליה.הבינתחומיבמרכזהאינטרנטשלגיה

השוויוניות,שלהזההערךאתכביכולפה"יש

האינטרשלבהצלחהחשובמאודמרכיבשהיא

כוכב".להיותלהפוךיכולאחדשכלכאילונט,

של"הזרקהרקזוהימוסיף,הואלמעשה,אבל

מכומתת,החברתיתכשהאינטראקציהסוכר".

ועכללייקיםהופכיםואינטימיותכשחברות

אובדןהואשמחלחלמהלדולריםגםשיו

בדידותהואלבסוףשנוצרומההאותנטיות

קיומית.

עלמהטיעוניםמתרשםלאעמיחי־המבורגר

לאנשיםמאפשרתשהרשתהרבותההזדמנויות

"אפעצמי.ממימושכסףולהרוויחתוכןלקדם

"אנשיםאומר.הואחיוביים",היבטיםלמצואשר

אלימיםמחשבשמשחקילימסביריםלפעמים

איןמרחבית.וחשיבהקואורדינציהמלמדיםגם

אניאבלכאלה.היבטיםלמצואשאפשרספק

אתשמרחיקהחברתיתברשתשמדוברחושב

כולנואתהופךזהפסיכולוגית.מרווחההאדם

זהפסיכולוגיתומבחינהוליחצ"ניםלכלכלנים

אותנו".מדלדל

מקרןמשקיעדולר),819,61)ארטסאנדי

laicoSסיכוןההון latipaCהמובי־ומהדמויות

הנפלשאלההתייחסהביטקלאוט,ברשתלות

בטוויטר.בנושאשהתפתחבדיוןשית

"גםכתב.נתונים",מסדבסיס.היא"ביטקלאוט

בכמשתמשיםשיכוריםנהגיםוגםאמבולנסים

באופןמרושעתאיננההטכנולוגיהבישים.

לעצבכקהילהאוניםחסרילאואנחנואינהרנטי

לנוישמבוזרשבעולםטועןאניתוצאותיה.את

מאהעתידבעיצובעצמאיתפעולהיכולתיותר

ריכוזיות".במערכותשר

עמיאתמרשימיםלאזהמסוגטיעוניםגם

הנושאכלאתלחקור"כשהתחלתיחי־המבורגר.

שנה,02כברהזהבמגרשואניטכנולוגיה,של

תלויוהכלניטרליותהןשטכנולוגיותהאמנתי

אומר.הואהטכנולוגיה",עםעושהאתהבמה

טכנולוישבזה.מאמיןלאמזמןכבראני"אבל

לגכדישבנויותהרבהישאבלניטרליות,גיות

מוטיביםעלעובדותהןלהתמכרות.רום

אצלנו".שקיימיםשלילייםפסיכולוגיים

פחות.מוטרדיםבינתיים,המשתמשים,

ממוסקבה,מוזיקהמפיקתדולר),351,1)ג'וליה

היאהעתיד.שלהחברתיתהרשתשזומאמינה

שהרשתרואהכבראבלכסף,השקיעהלא

"כובאינסטגרם.גםחדשיםעוקביםלהמביאה

יחסיםועלמשחק,אלכמולזהמתייחסיםלם

אומרת.היאבכלל",משפיעלאזהאמיתיים

המטבעותלכלאישיתאחריותמרגישה"אני

מצחיק".זהשלי.

אופ־מעצבתדולר),41.01טריאדהבלסינה

שישהאמינהכיהצטרפהאיירס,מבואנוסנה

רשתיותרזובשבילהלאמנים.הזדמנותכאן

לנסות,שכדאימשהומשחק,קצתוגםחברתית,

41השקיעהכהעדוידיאו.בשיחתאומרתהיא

דולרב–6עלהשליהמטבעמזמן"לאדולר.

אניכיוהתרגשתי,עלה!וואה,כזה...והייתי

הענייןעלדבר".מכלקצתמתרגשתככה,קצת

כאילו"זהחשבה.באמתלאהמחירתוויתשל

בשבמחיר.אינסטגרםשלהלייקיםאתשהמרנו

שזהמוזרקצתזהאבלשונה.מאודלאזהבילי

העבודהולאהערךאתלהשיששלךהאישיות

עושה".

689,9$טראמפדונאלד

994$נתניהובנימין

789,6$אנדרסוןפמלה

401,56$מאסקאילון

eoJבלום,יונתןלע"מ,צחחייםצילומים: reppikSlihP, elboN rammA,dawA werdnA, sdlonyeR-orellabaCPFA htebazilE,grebnieWylimE,lreB TYNרויטרס
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