
בישראלגםמשתמשיםצוברהווירטואליהמטבע

ביטקוין

לבוכחול
בשבועותתאוצהתופסתהישראליתהביטקויןסצנת

המטבעאתמקבליםכברעסקבתיועשרותהאחרונים,

מביעיםעסקיםובעליהמטבעשסוחריאףהווירטואלי.

מפניחששמביעיםהםהתחום,מצמיחתרצוןשביעות

עדייןהביטקויןשכלכלתומודיםבועה

עצמאיבאופןרגליהעלמלעמודרחוקה

בישראלהווירטואליהמטבעפעילותוביטקויןכהןגברת

11
כספיםהמרתאתרי

בארץפועלים

28
שוביםעסקים

המטבעאתמקבלים

בשבועשקלמיליון

המרתאתרשלהפעילותנפח

בישראלהגדולביטקוין

אתמולשלהשערלפישקל506ביטקוין

ישראקוץבישלהתיקימקור:

כבירטומר כבירטומר

הגיעואנשיםשלושה

קהילתשלהראשוןלמפגש

כוללהישראלית,הביטקוין

זהעצמו.האירועמארגן

כשה־2011באוגוסטהיה

מטבע

$TS1$כשהמטבע$TS1$

$DN2$כשהמטבע$DN2$ולאאיזוטרידברהיההווירטואלי

זי־חלהאחרוניםבחודשיםואולם,מובן.

נוק

$TS1$זינוק$TS1$

$DN2$זינוק$DN2$וישראלבמטבע,העולמיבענייןעצום

במרץשנערךלמפגשמאחור:נשארהלא

עס־ויותריותראנשים,160הגיעוהאחרון

קים

$TS1$עסקים$TS1$

$DN2$עסקים$DN2$ואת־במטבע,תשלומיםלקבלהחלו

רים

$TS1$ואתרים$TS1$

$DN2$ואתרים$DN2$בביטקויןשקללהחליףשמאפשרים

)בתדירותהגשםלאחרפטריותכמוצצו

עםבבועה(.שמדוברהחששאתשמעלה

הדגול־קדימהרצושהצרכניםאףזאת,

טורים

$TS1$הדגולטורים$TS1$

$DN2$הדגולטורים$DN2$הפועליםגופיםוכעתהגיבו,טרם

אתשמעכביםבמחסומיםנתקליםבתחום

התפתחותו.המשך

בהשכלתומתמטיקאירוזנפלד,מני

ההוא,הראשוןהמפגשאתשארגןוהאדם

הבי־בקהילתוהוותיקיםמהבולטיםהוא

טקוין

$TS1$הביטקוין$TS1$

$DN2$הביטקוין$DN2$ביטקויל,אתומפעילהמקומית

הוותיק)אקםצ׳יינג׳(הכספיםהמרתאתר

בישראל.

וירטואלידיגיטלימטבעהואביטקוין

ולאפתוח,קודמבוססתמערכתשמנהלת

אר־אובנקחברה,מדינה,מאחוריועומדים

גון.

$TS1$.ארגון$TS1$

$DN2$.ארגון$DN2$לייצראחדכלבעצםיכולהמטבעאת

המרתאתרשלו.האישיהמחשבבעזרת

רוזנפלד,שמנהלזהכמוביטקוין,כספי

מסורתיכסףלהחליףלמשתמשיםמאפשר

לעס־בדומהלהפך,אוהדיגיטליבמטבע

קים

$TS1$לעסקים$TS1$

$DN2$לעסקים$DN2$זר.במטבעשקללהחליףשמאפשרים

והק־המכירהשעריאתמציגיםהאתרים

ניית

$TS1$והקניית$TS1$

$DN2$והקניית$DN2$להעביריכולוהמשתמשהמטבע,של

בביטקויןאואשראיבכרטיסשקליםלהם

הכנסותהשני.המטבעאתבתמורהולקבל

שעריביןמההפרשיםמגיעותהאתרים

הקנייה.שערילביןהמכירה

וירטואלימטבע

בירהתמורת

ומהר2011במרץשמעתיביטקוין״על

מספרהואבזה׳׳,רקלעסוקהתחלתימאוד

התחיל201באפרילל׳׳כלכליסט׳׳.בראיון

ההמרה,שירותשלניסיוןבהרצתרוזנפלד

קהילתית,פעילותלערוךהחלובמקביל

מו־לעוררמנתעלהמפגשים,דוגמת

דעות.

$TS1$.מודעות$TS1$

$DN2$.מודעות$DN2$בישראלהענייןהיה2012לאורך

רוז־לדבריואולם,לעולם.יחסיתנמוך

נפלד,

$TS1$,רוזנפלד$TS1$

$DN2$,רוזנפלד$DN2$בחודשיםשאירעושוניםאירועים

המצב.אתשינוהאחרונים

הפךביטקויןשבוטבעיהליך״התרחש

הליךיותר,רבהלהכרהוזכהיותרבשל

אנשיםשיותרככלחיובי:חוזרהיזוןשל

וזהעסקים,יותרישבמטבע,משתמשים

אירועיםגםישמשתמשים.יותרמושך

הבלוגיםאתרשבוזהכמונקודתיים,

תשלומיםלקבלהתחילוורדפרמ.קום

בי־ב־היההטריגרבישראלבביטקוין.

נואר,

$TS1$,בינואר$TS1$

$DN2$,בינואר$DN2$עלכתבהב׳כלכליסט׳כשהתפרםמה

ביט־עלאירופהשלהמרכזיהבנקדו׳׳ח

קוין.

$TS1$.ביטקוין$TS1$

$DN2$.ביטקוין$DN2$לפנימאודפופולריהיההמאמר

המטבע,אתקיבלועסקיםכמהרקפרסומו

הפ־עשרות.כמהישכברעכשיוואילו

עילות

$TS1$הפעילות$TS1$

$DN2$הפעילות$DN2$לקנייהוהביקושגדלההקהילתית

בתחום,גורמיםלדבריגדל׳׳.המטבעשל

כספיםהמרתאתריכללשלהפעילותנפח

הגדולבשבוע;שקליםמיליוניכמההיא

שקלאלף800ביןשלבנפחיםעובדבהם

בשבוע.שקללמיליון

בבעלותפאב־מםעדהקיימא,הבר

מה־אחדהיהאביב,בתלקואופרטיבית

עסקים

$TS1$מהעסקים$TS1$

$DN2$מהעסקים$DN2$בי־הראשוניםהלא־וירטואליים

שראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$בביטקוין,תשלומיםלקבלשהחלו

ביתלמעיןהאחרוניםבשבועותהפךוהוא

״הגענוהישראלית.הקהילהשלרשמילא

אנחנוכיחודשיםשלושהלפנילביטקוין

שנותניםואנשיםחדשנותמאודאוהבים

דוברל״כלכליסט״אמרלבנקים״,פייט

אביגד.אופירהקואופרטיב

היההמטבעבהחדרתהיחידהקושי

אךהטכנית,ברמההתשלומיםבקבלת

ברקודלנו״ישיעיל:פתרוןנמצאבסוף

הם־באמצעותאותוסורקהלקוחבתפריט.

מארטפון,

$TS1$,הםמארטפון$TS1$

$DN2$,הםמארטפון$DN2$התשלוםמסךבפניונפתחוכך

מחש־ישלמלצריתייעודית.באפליקציה

בון

$TS1$מחשבון$TS1$

$DN2$מחשבון$DN2$,כמהמחשבתהיאוכךשקל־ביטקוין

דרךמשלםוהלקוחבביטקוין,החשבוןיצא

התשלום״.מסך

כאמור,תרם,קיימאהברשלהאופי

הפנאטיםשלקהילתילמוקדלהפיכתו

מניותלרכוששאפשר״מכיווןלדבר.

מו־שהםאנשיםבביטקוין,לקואופרטיב

בילי

$TS1$מובילי$TS1$

$DN2$מובילי$DN2$מניות.קנובתחוםסמכותובעלישיח

בחצרעומדיםאלינו,באיםהחברהכל

לאאחדשאףבשפהומדבריםבהתרגשות

כת״.כמוקצתנראהזהמבין.

שרוכשיםאלהגםהםחברהאותם

שבאים״אנשיםאביגד:בביטקוין.מוצרים

הגיעוהםפנאטים,הםבביטקויןלשלם

האנשיםרובאבלבביטקוין,לשלםבמטרה

להשקעה״.ביטקויןקוניםעדיין

הלקוחותולאאביגד,טועןאלה,אנשים

לבועהשאחראיםהםהבר,שלהקבועים

נו־״הבועההאחרונים.בשבועותשצמחה

צרה

$TS1$נוצרה$TS1$

$DN2$נוצרה$DN2$משנהשלאבעיתוןקראוכשאנשים

גולדמן:אוריעו״ד

שהפעילותראו״הבנקים

נפחיםתופסתבמטבע

לעצורוהחליטוגדולים

יסבירשמישהועדאותה

מדובר״במה

יותר.יעלהזהמחרעכשיו,עולהזהכמה

קלוהיהנכנסה,אנשיםשלגדולהכמות

עלהאקריםשלההתקפהאותם.להבהיל

הבהילווהירידותכספיםהמרתאתרי

שאנחנוחושבאניעכשיואנשים.הרבה

יותרהרבההמסחרכיהבועה,אחריממש

ויציב״.קטן

התרשמותאביגדשלדבריולמרות

עדייןהבועהכיהחששאתמעלהזהירה

משמעו־גבוההביטקויןשערנעלמה.לא

תית

$TS1$משמעותית$TS1$

$DN2$משמעותית$DN2$ספורים,חודשיםלפניאךשהיהמכפי

שישהלפחותקמוהאחרוניםובשבועות

לצרכניםשמאפשריםישראלייםאתרים

בדולרים.שקליםלהמיר

לבועהאזהרהסימני

הואהמענייניםהחדשיםהאתריםאחד

Bit2c.co.ilבז׳רנואליהיזמיםשהקימו

כס־המרתבאתרמדוברלאמקסי.והדר

פים,

$TS1$,כספים$TS1$

$DN2$,כספים$DN2$לקוניםשמאפשרתמסחרבזירתאלא

עצמווהאתרעסקאות,לנהלולמוכרים

עמקה.מכלעמלהגוזר

טועןמאחורינו״,מהבועהחלק״לפחות

הרבהפעילות,שלהתחלה״ישבז׳רנו.

לה־ומנסיםהפוטנציאלאתרואיםאנשים

קים

$TS1$להקים$TS1$

$DN2$להקים$DN2$.חיזויזהיימשך?זהזמןכמהמיזמים

ישמבוזרמטבעמבחינתאבלעתידות.

וגםבחו״לגדולושוקרבפוטנציאללזה

בארץ״.

בז׳רנושמספראחריםדבריםואולם,

לד־למשל,כךאזהרה.סימניכמהמעלים

בריו,

$TS1$,לדבריו$TS1$

$DN2$,לדבריו$DN2$המשתמשיםרובסחרולאחרונהעד

מהשינוירווחיםלהפיקבמטרהבמטבע

בז׳רנוהבחיןלאחרונההחליפין.בשער

תשלומיםלקבלמתחיליםקטניםשעסקים

לשקלים.אותםממיריםומידבביטקוין

שממיריםמשתמשיםכנראהאיןמנגד,

להשת־במטרהלביטקויןניכריםסכומים

מש

$TS1$להשתמש$TS1$

$DN2$להשתמש$DN2$לתשלום.בהם

כמושעסקיםהעובדהבצירוףהדבר,

לשערהביטקויןאתמצמידיםקיימאהבר

לאעדייןהביטקויןשכלכלתמעידהשקל,

לכלומעלהבעצמה,רגליהעלעומדת

יצי־עלוספקותשאלהסימניכמההפחות

בותה

$TS1$יציבותה$TS1$

$DN2$יציבותה$DN2$.בעתיד

אקםצ׳יינג׳ומנכ״למייסדרואש,יונתן

Bitsהביטקוין of Goldהואגםמתריע

״מדוברכהשקעה.ביטקויןרכישתמפני

שלהמזומןיהיהזהמהפכני,בקונספט

ל״־אומרהואדבר״,שלבסופוהאינטרנט

כלכליסט״.

$TS1$.ל״כלכליסט״$TS1$

$DN2$.ל״כלכליסט״$DN2$הס־ואתזהאתלהבין״צריך
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בעזרתהתשלוםמתבצעכך

קיימא״ב״ברביטקוין

בבית

דיגיטליארנקפותחים

Blockchain.comבאתר

במטבעותאותוומטעינים

מראששנוצרוביטקוין

האפליקציהאתמורידים

אולאייפוןהאתרשל

לאנדרואיד

העסקבבית

מהתפריטברקודסורקים

שלהתשלוםעמודונפתח

באפליקציההעסקבית

ממירההמלצרית

משקליםהחשבוןאת

השערלפילביטקוין,

העדכני

הסכוםאתמקישים

אתומעביריםהמבוקש

לעסקהתשלום

עלייהרואהכילהיכנסשחושבמיכנות.

לאורךיימשךלאשזהלהביןצריךחדה

שלבבייםיקיתרכזושאנשיםעדיףזמן.

רווחלעשותבאפשרותמאשרהמטבע

מאודהמהירהבעלייהההתמקדותמהיר.

המטבע.שלהמקורימהרעיוןמתרחקת

להגיד.ליקשהבועה?ישעכשיוהאם

אפשרואימסוכנת,הזהבשלבההשקעה

מחר׳׳.יהיההביטקויןשעראיפהלדעת

האוצרמשרד

הכריעטרם

הדיןעורכיממשרדגולדמןאוריעו׳׳ד

אתריוכמהכמהמייצגושות׳גולדמן

נפחולדבריוישראליים,מטבעהמרת

מיליוןכ־הואלקוחותיושלהמסחר

שנא־הואתפקידומתוקףבשבוע.שקל

לץ

$TS1$שנאלץ$TS1$

$DN2$שנאלץ$DN2$ראו״הבנקיםהבנקים.עםלהתמודד

גדולים,נפחיםתופסתבמטבעשהפעילות

אתלעצורהחליטוהאחרוניםובחודשיים

יבואשמישהועדבחשבונותהפעילות

הפ־אתעוצריםהםמדובר.במהויסביר

עילות

$TS1$הפעילות$TS1$

$DN2$הפעילות$DN2$עדייןהוגדרלאשביטקויןמכיוון

להביןקודםרוציםהםרשמי.גוףידיעל

שלו״.החוקיהמעמדמה

אביגד,אופיר

״אנשיםקיימא״:״בר

בביטקויןלשלםשבאים

הגיעוהםפנאטים,הם

לשלםבמטרהורקאך

רובאבלבמטבע,

ביטקויןשקנוהאנשים

להשקעה״זאתעשו

הבנקשלהטענותעםלהתמודדכדי

מטבעשירותינותנירשםאלגולדמןפנה

לקו־אםשיבדוקבבקשההאוצרבמשרד

חותיו

$TS1$לקוחותיו$TS1$

$DN2$לקוחותיו$DN2$אמר׳׳הואאליו.להירשםצריכים

אומרביטקוין׳׳,זהמהיודעלאשהוא

שזהשיגידוציפינולו״הסברנוגולדמן.

בימיםרישיון.צריךלאושהואמטבעלא

יח־שהםמאמיןואניישבוהםהאחרונים

ליטו

$TS1$יחליטו$TS1$

$DN2$יחליטו$DN2$מטבע׳׳.לאשזה

לאהזאת,ההחלטהתתקבלאכןאםגם

הרגולטו־מולבעבודההדרךסוףזהיהיה

רים.

$TS1$.הרגולטורים$TS1$

$DN2$.הרגולטורים$DN2$במש־הוןהלבנתלאיסורהרשותגם

רד

$TS1$במשרד$TS1$

$DN2$במשרד$DN2$ישראלובנקבביטקוין,דנההמשפטים

במשרדידברו.אתלהגידצריךהואגם

ל׳׳כלכליסט״אישרווהמשפטיםהאוצר

וש־ביטקויןעלדיוניםמתקיימיםשאכן

תוצאותיהם

$TS1$ושתוצאותיהם$TS1$

$DN2$ושתוצאותיהם$DN2$הקרו־בימיםלהימסרצפויות

בים,

$TS1$,הקרובים$TS1$

$DN2$,הקרובים$DN2$לפרט.סירבואך

המטבעאיךלהביןמנסה׳׳הרגולציה

להביןכניםמאמציםונעשיםעובדהזה
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