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תוירחא לע רותיו בתכ
,טוקנל ךילעש תולועפ המ יבגל תוקפס ךל שי םא ".תובח רותיו בתכ" הווה עטק תא ןויעב ארק
 (S).רחא יעוצקמ ץעוי וא סמ ,יסנניפ ,יטפשמ ךלש םע ץעייתהל ךל םיצילממ ונא

".תוירחא לש רותיו בתכ" הז ףיעס לולכל ילבמ חרפומ וא ץיפהל ,לפכשל אוה וז תינכט הריקסה קלח ןיא

תורטמל קפוסמ עדימה  ICO.תעצה םע רשקב לאיצנטופ ןומיסא ילעבל  CRFו  CrowdForceםינומיסא גיצהל איה וז תינכט הריקס לש הדיחיה הרטמה
ידכ ץמאמ לכ םישוע ונא יכ הדבועה תורמל .תויזוח תויובייחתה וא םיסחי תכרעמ לש םיטנמלא לכ לע דיעמ וניא הצממ תויהל לוכי אל הז .דבלב עדימ
ץועיי ןתמ הווהמ ןפוא םושבו יעוצקמ ץועיי םניא םילולכ םירמוחבו ו הז ךמסמב ,וז ינכט הריקסה רמוח לכ לש תויטנוולרהו ןכדועמ ,קוידה תא חיטבהל
לכב ,הז ךמסמב לולכה עדימה תאו תינכטה הריקסה תא ןכדעל וא תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש , CrowdForceךשמהב .אוהש גוס לכמ יעוצקמ
,גוס לכמ תיטפשמ תוירחא תחקול הניאו החיטבמ הניא , CrowdForceםיללכהו תונקתה ,םיקוחה לכ יפ לע תרתומה תיברמה הדימב .העדוה אללו עגר
 ts Fi Pro,וא הסנכה ,הסנכה ןדבואל לבגומ אל ךא ללוכ( תרחא וא הזוח ,ןיקיזנב ,ןימו גוס לכמ רחא וא יתאצות ,ירקמ ,דחוימ ,ףיקע ןדבוא לכ רובע
,ךשמהב .וז תינכט הריקס לולכה רמוח לכ לש תומלשה וא יטנוולר ,תונימאה ,קוידה תדימל םירושקה וא םיעבונ ),םינותנ וא שומיש ןדבואו
,גצמ לכ ללוכ ,תוכמסה וא ,םדא ,םרוג לכל איהש הרוצ לכב תובייחתה וא החטבה ,גצמ לכל ,הילעמ ריסמ ,תושעל רמייתמ וא השוע אל CrowdForce
ינפל םייטנוולר םייאמצע םייעוצקמ םיצעויל תונפל ךילע .וז תינכט הריקס םיטרופמה עדימה לכ תומלשו קוידה ,תמאה סחיב תובייחתה וא תוירחא
תיטפשמ תכרעמ םושל הפופכ הניא וז תינכט הריקס .וז תינכט הריקס םסרופש רמוחה לע תוססובמה תוקסע וא תויובייחתה לכ עוציב וא תוכמתסהה
יפל חקלית וא רבכ וזכ הלועפב ךרוצ ןיאו ,וז תינכט הריקס םיטרופמה עדימה לכ לש ורשוא וא הקדב תירוטלוגר תוכמס ןיא .ןיד לכל הפופכ הניאו
תושירדה ,םיקוחה יכ הדיעמ הניא וז תינכט הריקס לש הצפה וא הצפה ,םוסרפ .טופיש םוחת לכ לש םיללכ וא תוירוטלוגר תושירד ,תויקוח
חקלית וא רבכ וזכ הלועפב ךרוצ ןיאו ,וז תינכט הריקס םיטרופמה עדימה לכ לש ורשוא וא הקדב תירוטלוגר תוכמס ןיא .ואלומ םיללכ וא תוירוטלוגרה
תושירדה ,םיקוחה יכ הדיעמ הניא וז תינכט הריקס לש הצפה וא הצפה ,םוסרפ .טופיש םוחת לכ לש םיללכ וא תוירוטלוגר תושירד ,תויקוח יפל
חקלית וא רבכ וזכ הלועפב ךרוצ ןיאו ,וז תינכט הריקס םיטרופמה עדימה לכ לש ורשוא וא הקדב תירוטלוגר תוכמס ןיא .ואלומ םיללכ וא תוירוטלוגרה
תושירדה ,םיקוחה יכ הדיעמ הניא וז תינכט הריקס לש הצפה וא הצפה ,םוסרפ .טופיש םוחת לכ לש םיללכ וא תוירוטלוגר תושירד ,תויקוח יפל
.ואלומ םיללכ וא תוירוטלוגרה

תידעלבה תוירחאה יהוז .ורכזוהש םישנא םהב םיקיזחמל תרחא רכונמ וא שדחמ ותוא רוכמל לוכי אל םג ומכ ץפומ וא ועצויש לוכי אל תויונק םינומיסא
לעו טופישה לע םילח ,ללכב םא ,תולבגמ המ ,םירחא םייעוצקמ םיצעוי וא תואנובשחה ,ךלש סמה ,יטפשמה )ךרוצ תדימב( ץועיי ידי לע ,םיקהל םכלש
 CrowdForce.תובח אללו םכנובשח לע ,תולבגה הלאכ לכב הדמעו הנחבה יכ חיטבהלו ,ךלש יפיצפסה בצמה
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,תויטנוולר ךרע תוריינ תונקת יפ לע ומשרנ אלו יפסכ רישכמ לש רחא גוס לכ וא ,הרוחס ,ילטיגיד עבטמ ,ךרע תווהל דעוימ ויהי אלו םניא  CRFינומיסא
אל איה ותרטמו ,העצה וא ףיקשת הניא וז תינכט הריקס .בָׁשֹות אוה לאיצנטופה ןומיסא םיקיזחמ ובש טופיש םוחת לכ לש ךרעה תוריינ יקוח םיללוכ
,יושע םימיוסמ טופיש לש הקיקחה ,ליעל רומאה תורמל ,תאז םע .טופיש םוחת לכב ךרע תוריינ לש הרוצב תועקשה תשקב וא עיצהל תוריינ שמשל
וזכ הרכה לש תורחא תויטפשמ תוכלשה לכ וא \ וזכ הרכה ןיגב תוירחא לכ לבקי אל . CrowdForceקיתכ  CRFםינומיסא ריכהל ,דיתעב וא וישכע
ןתמ לש הדבועהו  CRF,ינומיסא םע תורחא תולועפ וא הריכמ ,השיכרה יבגל ץועיי וא תועד םוש קפסמ אלו  CRF,ינומיסא לש לאיצנטופה ילעב רובע
הניא וז תינכט הריקס .הלבק תעקשה תוטלחה וא םיזוח םויס םירושקה םיניינעב וילע ךומסל םיכירצ אל וא סיסבה תא םיווהמ אל הז ינכט הריקסה
לש תרחא הרוצ וא רזובמ עבטמ לכ לבקל ידכו  CRF,ינומיסא לש השיכר וא הריכמל סחיב םייטפשמ תובוח תחקל ,הזוח לכל סנכיהל דחא ףא תבייחמ
סחיב םייטפשמ תובוח תחקל .ל"נה םיאשונה לע ,םייטנוולר םייאמצע םייעוצקמ םיצעויל תונפל םיצלמומ  CRFינומיסא לש לאיצנטופ ילעב .םולשת
תונפל םיצלמומ  CRFינומיסא לש לאיצנטופ ילעב .םולשת לש תרחא הרוצ וא רזובמ עבטמ לכ לבקל ידכו  CRF,ינומיסא לש השיכר וא הריכמל
עבטמ לכ לבקל ידכו  CRF,ינומיסא לש השיכר וא הריכמל סחיב םייטפשמ תובוח תחקל .ל"נה םיאשונה לע ,םייטנוולר םייאמצע םייעוצקמ םיצעויל
.ל"נה םיאשונה לע ,םייטנוולר םייאמצע םייעוצקמ םיצעויל תונפל םיצלמומ  CRFינומיסא לש לאיצנטופ ילעב .םולשת לש תרחא הרוצ וא רזובמ

םייושע רשא ,םיעודי תויואדוו יאו םינוכיס עודי ברעל עדימ וא דיתע ינפ הפוצ עדימ .דיתע ינפ הפוצ עדימ וא תורהצה םיצממ ,הז ךמסמב לולכה םייפסכ עדימו םינדמוא ,תומיוסמ תורהצה
 Pro fiתסנכה  tsבושיח לש תומגודה לכ ,ןכ לע רתי .הזכ דיתע ינפ תופוצ תורימא יוטיב וא תעמתשמ תואצותה וא תוכרעההמ יתוהמ ןפואב תונוש ויהי לעופב תואצותהש וא ךכל םורגל
וא גצמ ,החטבה ,הבורעכ לע ךומסל ןתינש וא וז תינכט הריקס ב רומאב ןיא ,קפס רסה ןעמל .ףנעה לש םיעצוממה תחכוה וא המגדה תורטמל קר ורסמנ הז תינכט הריקס שמשמה
שמשל םילוכי אל  CRFינומיסא  CRF.ןומיסא השיכר תועבונה דיתעב ורפ המאתההמ הבורע וא החטבה וא  /ו  CRF,ןומיסא וא  /ו  CrowdForceלש םיידיתעה םיעוציבה יבגל תובייחתה
תוברל ,איהש הרוצ לכב תורחא תויוכז םינקמ וניא  CRFינומיסא .תורחא וא יביטלוקפס תויפסכ תורטמל ,העקשה לכ ,קר אל ךא תוברל ,וז תינכט הריקס רומאכ רשאמ תרחא הרטמ לכל
ועבקנש הלא יפיצפס טעמל  ,תויטפשמ תויוכז וא םירחא יפסכ וא ),ינחור ןיינק לש הרוצה לכ ללוכ( שוכר ,קוריפ ,הלואג ),ורפ המאתהמ ,קר אל ךא ,ללוכ( הקולח ,תולעב לכ קר אל ךא
תורישל םירושקה קסע לש ןוויכ לכל וא תוטלחה תלבקב ףתתשהל תוכז םוש םינתונ אל  CRFינומיסא ,ןובשחב חקליהל תולוכי הליהקה לש בושמהו תעדה דועב .ןלהל ילאק
לש הרוצה לכ ללוכ( שוכר ,קוריפ ,הלואג ),ורפ המאתהמ ,קר אל ךא ,ללוכ( הקולח ,תולעב לכ קר אל ךא תוברל ,איהש הרוצ לכב תורחא תויוכז םינקמ וניא  CRFינומיסא CrowdForce.
תוכז םוש םינתונ אל  CRFינומיסא ,ןובשחב חקליהל תולוכי הליהקה לש בושמהו תעדה דועב .ןלהל ילאק ועבקנש הלא יפיצפס טעמל  ,תויטפשמ תויוכז וא םירחא יפסכ וא ),ינחור ןיינק
ךא ,ללוכ( הקולח ,תולעב לכ קר אל ךא תוברל ,איהש הרוצ לכב תורחא תויוכז םינקמ וניא  CRFינומיסא  CrowdForce.תורישל םירושקה קסע לש ןוויכ לכל וא תוטלחה תלבקב ףתתשהל
לש בושמהו תעדה דועב .ןלהל ילאק ועבקנש הלא יפיצפס טעמל  ,תויטפשמ תויוכז וא םירחא יפסכ וא ),ינחור ןיינק לש הרוצה לכ ללוכ( שוכר ,קוריפ ,הלואג ),ורפ המאתהמ ,קר אל
 CrowdForce.תורישל םירושקה קסע לש ןוויכ לכל וא תוטלחה תלבקב ףתתשהל תוכז םוש םינתונ אל  CRFינומיסא ,ןובשחב חקליהל תולוכי הליהקה

םגרותי תעל תעמ יושע הז ךמסמב לולכה עדימה לכ  CRF,םינומיסא לע עדימ רוקמ תימשרה  fiלש תירקיעה איה תינכטה הריקסה לש תילגנאה הפשה
לולכה עדימהמ קלח ןוגכ תרושקת וא םוגרתה ךלהמב ' וכו םיפתוש ,םינלבק ,תוחוקל םע הפ לעב וא בתכב תרושקת ךלהמב שומישב וא תורחא תופשל
לש הז תילגנא הפשו ןוגכ תרושקתו םימוגרת ןיב תויבקע רסוח וא םיטקילפנוק לכ לש הרקמב .אווש גצמ וא םוגפ ,דוביאל תכלל לולע הז ךמסמב
.ורבגי ירוקמ ךמסמכ ןבל ריינ לש הזה תילגנאה הפשב ןתמ תינכט הריקסה

".תוירחא לש רותיו בתכ" ל"נה ףיעסב ,םע םיכסהו ,תלבוקמ תנבהו תארק יכ המריפה תונוהל התא ,וז תינכט הריקס אורקל ךשמה ידי לע
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CROWDFORCE
יללכ עקר
 Fiםילגוסמ םינותנב רוסחמ היה םיררועתמ םיקווש ינפב םידמועה תויזכרמה תויעבה תחא  fi edוניהיז ונא רשאכ םינש שולש ינפל הזה עסמב ונלחתה
םיקווש .םינומה רוקימ תועצמאב וז היעב רותפל עיצה ו הבנ'זב ם"ואב הז לע רבדל יוכיס תוחפ שי , Tomi Ayorindeונלש ל"כנמה  Veri.םינימא
םינקתהו םדאה ינבב ןומא תיינב לש םינטק םיריעז םיפסוא םיכירצ םה .תונבל םינש הנחקית רשא תולודג תורקי תויתשת םיכירצ אל םיררועתמה
.תילטיגידה הלכלכה תא םלוכל איבהל יפותיש ןפואב תפתושמ הדובעו

םלועב הלעפה יציאמ רתויב  fi proliג םיעיקשמה דחא ,פא-טראטס תורבח  500ל ונלבקתה תוריהמבו הקירפאב םיבוטה הריגדה יזכרממ דחאב ונלחתה
תוריהמבו )הקירמא םורדו היסא ,הקירפא( םיררועתמה םיקוושב חתפמה תויעב לע ילבולג טבמ ונחקל ןוקיליסה קמעב שי .ןוקיליסה קמעב הסיסבש
:םיאבה םירבדה תא ודמל

.םיילטיגיד םיתורישו םימולשת ,רידח וא קוש רקחמ רובע  fl ineתצפה תשר לש קוקז םיררועתמה םיקוושב קסע לכ

תונמיהמו תוימוקמה תויונחה  incentivisingןכל .ישונא עגמ שרוד תילטיגידה הלכלכל םיחתפתמ םיקוושב םידראילימ םיאבה םינכרצה תא איבמ
.חתפמה היהי ינומהה קושל םיתוריש ןתמל הליהק לכב

".להק יססובמ תונורתפ ידי לע תענומ היהת  $םידראילימ  100האבה הרבחה" יכ הזח טדימש קירא ,תיבפלא ל"כנמה עודמ תוריבסמ ולא תודוקנ

תיטוחלא תילטיגיד םייפסכה תללכהל איבהל  nally fiתרטמב ל"נה חתפמ תויעב ןורתפל  CrowdForceןורתפ תרגסמ תא הריבסמ וז תינכט הריקס
.םיררועתמ םיקוושב תרתונה  unbankedו  underbankedםידראילימ  -3תייסולכואל

.הזה עסמה לע םכל שיש םיווקמ ונחנא

תווצ לע
תווצמ קלח ויה םידסיימה ףותיש .םיפסכו ןכרצל רקחמ ,תואקנב יבחרב תונוש תויווח םהל שיש םיחמומ לש הצובק אוה  CrowdForceירוחאמ תווצ
רקחמו םייסנניפ םיתוריש םיחלצומ םיטקיורפ עצב םגו הקירפאב הרהסל םורדמש  fi Nanceורקיימ יקנב רובע רתויב חילצמה תואקנבה ןורתפ הנבש
,םירקסו קוש ירקחמ רובע  fl ineתצפה תשר לש הנושארה  Mobile,יספט בג לע היונב . CrowdForceהקירפא ב םירוזאל עיגהל השק ינוריע ןכרצה
,םלועב הליבומה קט-םיציאמה דחא  500,טראטס ;ןוגכ םיכאלמ םייתרוסמ םיעיקשמ יליבומ ידי לע םיבוגמה

ןוה תמריפ ,סר'צנו תמרופטלפ .םלועה תא תונשל לוכיש יאקירפא פא-טראטס תורבחב ןוכיס ןוה תונרק תועקשה ןוקיליסה קמעב ,ההכ  Flowרפיירד
ןימי דצ טנמ'גנמ לטיפק תיאקירפא-ןאפ ןוכיס
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םילהנמ ריצקת
ךישמהל תילכלכה תוליעפה לש יראה קלח ,ךכמ האצותכ  [1].יזיפ ןמוזמ תועצמאב םיעצבתמ םיררועתמה םיקוושה בורב תואקסעה ללכמ 94%
ןכרצ תוגהנתה עובקל תוסנמ תורבח רובע תולודג תויעב רצוי הז .םייתרוסמ םיעקש ךרד  fl ineלש רקיעב השענ םויקה תמרב שחרתמ הלא םירוזאב
םהש ינפל םיררועתמה םיקוושב החימצ תיצהל לוכיש תותואנ תויגטרטסא חתפל הנוילע תובישח לעב אוה הז .קושה לש הקימנידה תא ןיבהל רטמורבכ
.ימלועה ילכלכה ביטרנה רוחאמ ידמ קוחר םילפונ

תורבחו תולשממ ,פא-טראטס תורבח ,םייתלשממ אל םינוגרא ,תורבח .םייפסכ םיתורישו םירצומ תוכיא ידכ הריבס השיג תוצור תושלח תויסולכוא
.הלא תוליעיב םיקווש תרשל םיכרד םישפחמ ןמזה לכ blockchain

הייסולכואה תשגל תויפוליח תורבחו ילטיגיד קנרא ,םיקנב ,םיקסעל עייסל ידכ הלודגה רחוס ןכוס תשרל תדיינ היגולונכטב תשמתשמ CrowdForce
.םיררועתמ םיקוושב השלחה

.םיררועתמ םיקוושל בחרתהל הלא תורבחל תרשפאמה המיאתמ תרגסמ רצוי  CrowdForceתשיג לש תונורתיה תא םיגדהל איה הז ןבל ריינ תרטמ
רושקה תתחפומ תלטינה תולעבו תורפושמ תוקסע יגולוקא ףונימ ידי לע .תובורקה םינשה  5ב םלועב תיפסכ הללכהה לודיג  100%איבת םג וז השיג
.תילטיגיד הלכהו תיסנניפ הללכה ,קוש רקחמל הקזח  blockchainתיתשת קפסל שקבמ  blockchain, CrowdForceםושייל

אובמ
םיטביה המכל  blockchainתא םשייל םיצמאמ רבכ םש  Bitcoin [2],גיצה  Nakamotoישוטאס רשאכ  2008ב  blockchainהיגולונכט לש התעפוה זאמ
החטבאו ,תונתשה ,הכומנ תולעב הקסע םע תובר תוישעתב שבשל לאיצנטופה תלעבכ הראות  Blockchainתייגולונכט .ילבולגה יקסעה ךילהתה לש
 fi.ג שומיש ירקמ speci-םימאתומ םיידוחיי םינייפאמ גיצמ דחא לכ םע וחתופ םירחא  blockchainישומימ יבר ,ןכמ רחאלש םינשב .תרפושמ

לע ילכלכ ךרע ןתניהל םילוכי הלא םיסכנ ,רזובמ עבטמ םינומיסא תרזעב .ץפומ ר'גדל תרגסמ תועצמאב סכנ לכ טעמכ איצוהל הרשפיא Blockchain
תנמ לע דחאכ תורבח םיקהו פא-טראטס תורבח רפסמ ידי לע וחתופ םילוקוטורפ המכ תרשרש-לע .תויצקזנרטה םיכילהת רפסמ תמאלו םוזיל תנמ
 blockchain.יססובמ תונורתפ רוציל
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 BLOCKCHAINםושיי תונורתי
רזובמ םימולשת דוביע ●
.ישילשה דצה  authenticatorsלש ויתוריש תא תבייחמה תיזוכיר תכרעמ לע תססובמ ילבולגה רחס רובע םימולשת דוביעל תרגסמה
תחא .םהיתוריש רובע תולמע םיבוג םהו תילבולגה םימולשתה תכרעמ לש  fi delityתחטבהל םיארחא הלא ישילש דצ לש םינכוס
יתפלחהו ןומא םהלש הכורכה תולעהו הלא םיישילשה דצה ינכוס לש רס אוה  blockchainלש עצבמה ירוחאמ תויסיסבה תויפוסוליפה
 [3].ץפומ דוקפת ,הקזח ר'גדל םולשת תרגסמ

ןפואב חותפ הדשב הליהק ינכוס למגתל הל רשפאתש הקיפסמ  EF fiימולשת דוביעל תכרעמ שרוד הז ,חילצהל ידכ  CrowdForceרובע
הדש ינכוסל םימולשת עוציב לש  culty fi DIFתא תיחפהל יתועמשמה  cantly fiיכ ידיימ םולשת תונורתפ העיצמ . Blockchainיבקעו ןימא
).ינוריע-ירפה תאו ,ינוריע ,םיירפכ( םמוקימל רשק אלל ,הלא

הקסעה תולע םוצמצ ●
שי  ntech Fi.ילוקוטורפ לש התעפוה זאמ היצולובא לש ךרדב הברה האר אל יכ דחא הז לבא רחסמ לש תיסיסבה המרב רתונ םולשת דוביע
םיבוגש םיריחמה .תועצובמ תואקסעה ותועצמאבש ןונגנמה המגידרפ יוניש תמירג ידי רחסמה שבשל לאיצנטופ  Blockchainהיגולונכט
התחפ איה הקסעה תולע תא ,ךוותמה לוטיב ידי לע .תוקסע לש תולעהמ רכינ קלח םיווהמ םולשתה תרשרשב םיכוותמו םיישילש דצ ינקחש
.יתוהמ ןפואב

איש לש לזרב תכרעמ תריצי ●
תכרעמ םיווהמ םיצפומה תונובשחה ,רוביצה  blockchainsםויב .תצפומה ר'גדל תרגסמה לש ןושארה חלצומה םושייה אוה Blockchain
 CrowdForceתמרופטלפ ישמתשמל .לבחל החכוה הזש חיטבמ  blockchainלש תונתשהה .םיפתתשמה לכל הנימז רשא םימושר תינתשמ
תומושר לש הנמיהמ תכרעמ גיצה ףיסוה ןוק  dence Fiויהי

תרפושמ החטבא ●
לש תידוקפתהו תינבמה תומלשה תא ץורפל םישפחמ םירקאה לש תוליעפל והשלכ לעפמ תחתופ תוימואל בר הדימ הנקב הלעפה
ןיא .המרופטלפה תשילפ עצבל םירקאהל  fi DIFןחלופ ותוא השועש הקזח החטבא תרגסמ העיצמ  Blockchainתיגולונכט .המרופטלפה
םינותנה לש םנוחטיבו םמולש תא חיטבמ רבדה .תוינודז תוילטיגיד תופקתה רובע תדדוב הסינכ תדוקנ ןיא ןכלו ןולשיכ לש יזכרמ םעט
.ולוכ המרופטלפה רובע תקיודמ הדימ תמא קפסמה .םימולשת דוביע תשר תאו הדש ינכוס ידי לע ופסאנש
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םיררועתמ םיקווש
עובט רסוח ןשי  $.ןוילירט  1לעמ םיוושש הלא תואקסעב רחסמה חפנ  [4].םייתרוסמ םיעקש םירוקש תילכלכה תוליעפהמ , 90%םיררועתמ םיקוושב
םישנאו ןמוזמב םיססובמ הלא תולכלכ עודמ תוירקיעה תוביסה תחא איהש ,םיבר םיררועתמ םיקוושב קנב יסיטרכב שומישה תאו םיקנבב ןומא לש
וא  underbankםהו קנב יסיטרכ ןיא םיררועתמה םיקוושה בורב הייסולכואהמ . 40%םהלש רוזאב ןכוס וא ימוקמ רחוס םהלש תוקסע תושעל םיפידעמ
unbanked [5].

הייסולכוא תלכלכ
כו ,תוחתפתמ תונידמב םישנא דראילימ  -1.6כ תרומת םייפסכ הקסעה השיג קפסל לאיצנטופ שי תילטיגיד  Nance fiיכ וחוויד ןוכמ תימלועה יזניקמ
 unbanked (6).ו  underbankedםה םלועה תייסולכואמ דראילימ -2.5

ורקימ תומישמ לש הרוצב הלא םיקוושב הובג חפנב הכומנ תולעב תואקסע ןתמב הובג תוסנכהה לאיצנטופ םייק יכ הדבועה לע עיבצמ ולא רפסמ
רשאכ יוביגכ  USSDלצנל םגו םידיינ םדוק תויהל םיכירצ הלאכ םיתוריש .יגרדמ ןפואב םיימוקמ םירחוס ידי לע גרוהל ןתינש םיתורישו טושפ
.ןימז וניא טנרטניאה

 MARKETרקחמה תיישעת
,םייסנניפ םיתוריש  (CPGsםינוש םיפנע יפל טוריפ ןלהל  [7].םיררועתמה םיקוושב םינכרצ קוש רקחמ לע ואצוה םירלוד דראילימ  -60מ הלעמל
).תולשממו םיעיקשמ ,םייתלשממ אל םינוגרא
) (8רלוד דראילימ  -22םייסנניפ םיתוריש
) (10םירלוד ןוילימ  (NGOs): 540םייתלשממ אל םינוגרא ) (9רלוד דראילימ ) 1.02םירצומ  (aka Fast Moving Consumerםיזורא הכירצ ירצומ
) (11רלוד דראילימ : 60םיעיקשמו הלשממה

תונושה תוישעתה לש תואצוהו פ"ומ

)ןוילירט( תואצוה

םיעיקשמ םייתלשממ תודסומ םייתלשממ

)םידראילימ( פ"ומ
אל םינוגרא

CPG / IMCG

יסנניפה servie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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םיקווש ךותמ םינותנה בור ומכ ףסכ תרומת ךרע בינהל הניא תובורק םיתעל וז העקשה םלוא ,חותיפו רקחמ םוצעה שוקיבה לע םיעיבצמ הלא םירפסמ
ףוסאל תונמדזה שי ,םיימוקמ םינכוסל תורישי וחלשנש המישמ ורקימ םירקס תרדגהל המיאתמ תדיינ היגולונכטב שומישה םע .ןימא אל אוה םיררועתמ
.תדיינה םיספטה תיצקילפא תרזעב תוליבומ תורבח רובע הלא תויעב ןורתפב םיקסוע רבכ ונחנא  EF.הנימא  Fiתוקיפסמ ךרדב הלא קוש ינותנ תמאלו

תיסנניפ היישעת
עודמ תוירקיעה תוביסה תא גיצמ ןלהלש רקחמה  [12].םיררועתמה םיקוושב רקיעב ,םלועב  unbankedו  underbankedםישנא דראילימ  3לעמ םנשי
:ללוכ  unbankedםיראשנ הלא םישנא
יזוכירה יפסכה רזגמב ןומאה רסוח -
םהלש רוזאב תואקנב יתורישל השיג רדעיה -
הלאכ תולמע תייבג קידצהל תנמ לע ףסכ קיפסמ אל םירקי הקסעה ימד -
תואוולה רובע תויונמדזה ןיא ןכלו תילטיגידה הירוטסיה ןיא -

קנב אלש ךכ לע תוחוודמ תוביס

ףסכ קיפסמ אל

ןובשח םהל שי רבכש החפשמ ןב

ידמ

ידמ קוחר

דועיתה רדעיה

רקי ןומאה רסוח

תויתד תוביס
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ןכוס יקנב תויהל תלוכיה תא םהל תנתונש ונלש  PayForceMobileAppםע ונלש םייחכונה םיימוקמה םירחוסה תמצעה ידי לע הלא היעב םירתופ ונחנא
םע םהלש קנראה ןומימ ידי לע טושפ ,הממימ תוחפ ךותב הדובעב ליחתהלו םשריהל םילוכי תולמע תועצמאב םיצרמתמ ולא ןכוס יקנב .םהלש רוזאב
םהלש הלעפהה ןוה ךפוה םינמוזמ
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תונמדזה & הרידח BLOCKCHAIN
ידי לע ךרענש רקחמב .וזה תונמדזהה תשגל ןיידע םה םיבר יכ םא ,םיררועתמה םיקוושב תואקנבה תכרעמל הליעי הביטנרטלא קפסמ Blockchain
 [13].הייסולכואה ללכמ  1%קר הווהמה  cryptocurrencies,השיג שי םיררועתמה םיקוושב שיא ןוילימ  5.8קר יכ הארמ  Rauchsו Hileman

םישיגנ אל טושפ הלש הייסולכואה לש  70%תא ךתוח רשא ימואלניב קנב סיטרכ שרוד הז .ךבוסמ אוה רזובמ עבטמ תשיכר לש יחכונה ךילהתה
.תולקב
.םהלש תימוקמה ןכוסה תונחב רזובמ עבטמ רוכמל וא ןכרצ הנק לכל רשפאל ידכ ונלש הווהה ןכוס תואקנב תיצקילפא תא גרדשנ ןומיסא תריכמ רחאל
ןורתי םה הפוק ירישכמ םבש םישיחרתב  Mobileתפוק ירישכמ םע קשממתהל ידכ  exibility flםע דיאורדנא ירישכמב לעפת ןכוסה תואקנב תייצקילפא
םיאבה םינבה םידראילימ  1לא בחרתהל םהל רוזעל ידכ תוילטיגיד תואקנב יתוריש תורתסנה ףוליח ,ילטיגיד קנרא ידכ וזה תשרה חתפנ םג ונחנא .ףסונ
.השלחה הייסולכואה לש

 15הכילה סוידרב הנפצה תועבטמל השיג ינכרצל קינעהל תולודגו תוינוניב ,תונטק יאנועמקה תריכמ תודוקנ לש תבחרנ תשר הנוב CrowdForce
.םינש  5ב םיפוצ ונא יוסיכה תא גיצמ הז ףרג .תולקב םיילטיגיד םיסכנ ילעב םינכרצ ןוילימ  200רובע םירצוי השיג םכמצעל וראת .תוקד
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תורבעה
הסנכה םיעוזעז חכונל תיבה קשמ לש הסנכהה בצייל לוכי אוהו תובר תונידמב )ג"מת( ימלוגה ימוקמה רצותה תילבולגה חתפמה םרות םה תורבעה
יכ החוויד וקיסקמ קנב .עגפיהל םילולע ימוקמ קשמ לש םירחא םיקלח רשאכ םימגמגמ םניאש תוסנכה לש ביצי רוקמ תויהל תוטונ תורבעה .ילילש
.ןמש הפיקע  2015 [14],תנשב  $דראילימ  24.8טעמכ היה םינקיסקמ םירגהמ ידי לע התיבה חלשנ ףסכה
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ידכ םיפסכ תורבעה לע ךמתסהל םילמוס  40%בושו ] 20bn $ [15הנילעת הירגינ ידכ תויפסכ תורבעה .הנושארה םעפב הרז הסנכה רוקמכ תוסנכה
 [16].םייסיסב םוימויה יכרוצ לע תונעל
תויהל םיכירצ םינכרצ .םיררועתמ םיקווש יבחרב תליהק לכב תורבעה החונ השיג רשפאל ידכ םיילטיגיד םולשת יתורישל ונלש תשרה חתפנ ונחנא
.הכילה תוקד  10ךותב תמקוממה תימוקמה רחוסה תונחב רוקיב ידי לע םהלש םימולשתה לבקל םילגוסמ

תרגסמ  CROWDFORCEןורתפ
םיכמסומ יכ םינכוסו םירחוס לש תשרו תדיינ היגולונכט  fl ineלש ןווקמ תועצמאב ל"נה תויעבה לכ רובע אמייק רב ןורתפ קפסמ  CrowdForceטקיורפ
.םהלש רוזאב םיתורישו ורקיימ תומישמ דבעל םיצרמתמ יוארכ

 CROWDFORCEתיגולונכט
תמרופטלפל רבע ןמזה םעו  Ethereumתמרופטלפ לע הנביי הליחתב רשא  CrowdForceתמרופטלפ םע דבוע  Mobile CrowdForceםושייה
blockchain CrowdForce.
םינימז ויהי הלא .םיתורישו ורקימ תומישמ רידגהל םיחתפמל תורתסנה יפוליח ,ילטיגיד קנרא ,םיקנב ,םיקסעל רשפאמ  CrowdForceתמרופטלפ
:ןמקלדכ אוה  fl owךילהת .םירחוסה תפוק וא םינופלט תוכרעמ לע  CrowdForceדיינל היצקילפאה תועצמאב תשרב םירחוסה לכ לע ידיימ ןפואב

2
1
םהלש ןרק תשלש

לע ומשריה

םיקנרא

CrowdForce Platספוט

4

3

ורקימ תומישמ סורפל

םהלש קנבה תונובשח תוחלשנ תויולחנתה

לע םיתורישו

ךותמ ביוחת הלמע ליח  Crowd-ךות

תֶׁשֶר

םהלש השלשה
.םיקנרא
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CROWDFORCE
רחוס ןכוס תשר
ןמוזמב לפטמ רבכו רוזאב הריבס עודי איה  /אוה .הלש וא ולש םוחתב םיתורישו םירצומ רכומ רבכש לעב ימוקמ םזי וא יאנועמק אוה הז הרקמב ןכוס
ףסונ  90,000שי היצקילפא יתורישו ונלש ורקיימ תמישמ םישמתשמ רבכ רשא הלא םינכוס לש  7000רבכ הרשקתה . CrowdForceהלש  /ולש עקשל
 waitlist.לע

דועב םיתוריש ןתמב ליחתהלו דיינל היצקילפאה תועצמאב םמצע  Onboardולכוי םה .םירתונה  90,000דע חתפית המרופטלפה ןומיסא תריכמ רחאל
:ןלהל אוה  fl owךילהת .תוקד המכ

2
1

השלשה יקנרא תא ןממ
לוחתא ןוה םע םהלש

םהלש ןכוסכ םשריה

ינושאר
םירוזא

4

3

השלשה קנרא תוכונמ הקסע תויומכ

תובכרומו תוטושפ עצב

הלמעה קנרא ךותל הלמע ימדו םהלש

ורקימה תומישמ

תודפל םילוכי םה ובש םהלש
םיתוריש
.תע לכב ךותמ
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היצקילפאה תונוכת
יכ תוקצומ תויופתוש ףודרל ךישמנ ונחנא .הקישמ  CrowdForceהיצקילפאהש עגרב ןימז היהי םיתורישהו תינושארה ורקימ תומישמ לש המישר ןלהל
.תשרל רתוי ךרע ילעב םיתוריש הנפסות

ורקימ יתוריש

 Microתומישמ

ןירותסמ תוינק תומישמו תואנועמק תרוקיב ירקסו קוש רקחמ

היזיוולט ,ריווא ןמז ,למשח( תורישה תורטש

תנומת )תובותכ , KYC,םיקסע(  Veriםינותנה  fiןויטק דקפמ

)םילבכב

םימוקימ לש הדיכל - GPSו  Citizenיסוריא ןכרצ הנבות

וא ןמוזמ ףסכו תנשב םינמוזמ ירומיה

םיניינעמ

קנרא תחיתפ טרופס ןובשח ךותמ

תיבב  fiהלעמל הלעמל רזובמ עבטמ תריכמו היינק
טאיפ-סונאה קנרא ילטיגיד  Exchangeךותב ףסכה
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ןומיסא תוילנויצקנופהש
:םיאבה ןמ אב םגדה תוסנכה ליח Crowd
.םינכרצל םינכוס ידי לע גרוהל יתוריש-ורקימ תואקסעה לכ לע ביוחי  1%ל  0.2%ןיב לש הקסע תולמע :תולמע  /תואקסע לע תולמע
ןטק םולשת תובגל םיאשר : CrowdForceהגיסנ ימד .הקסעה םולשתב אשית קסע וא ןכוסה וא וא םינכוסו םיקסעל אוה םינוש םירקמב
רתוי רקי תוחפ תויהל ךפוה אוה ),םינכוס ןוילימ  1דע( הלדג ןכוסה תשרש לככ :תורחא תולמע .םהלש  ts Fi Proתגסל םינכוס רשאכ
תושדח תויקסע תויונמדזהל רובע םירחא םימד תובגל תיאשר המרופטלפה .םירחא םיתורישו ךוניח ,םוסרפ ,קוויש ,הלאשה ,ההז ילטיגיד
.הז

ץמאלו הלש  Blockchainתמרופטלפ הנבי , CrowdForceדיתעב  50%.לש יתועמשמה טנואקסידב ל"נה תורגאה לכ רובע םולשתכ לבקתת CRF
.המרופטלפה רובע זגהו חתפמה סיסב סכנכ  CRFןומיסא תא

הבחרהב ןומיסא תוילנויצקנופ
רישכמ אוה ןומיסאה  CrowdForce. CRFתמרופטלפב תוילנויצקנופו תויוליעפה לכב ךמותו  CrowdForce,תמרופטלפ דילי ןומיסא אוה )קושה רוציק  Token (CRFליח
ידכ וב שמתשהל ולכוי םג ןומיסאה ילעב  50%,לש החנה םע  CrowdForceתמרופטלפ תלמע םלשל )םיקסעו םינכוס( םידדצה לכל רשפאמה המרופטלפ תוריש תוקסע תלמע
ףסוותיש םישדח םייקסע םיתוריש רובע עיבצהלו עיצהלו ,םימכח םיזוח תוריש רוציל ,תוילאוטריו תורוחס הרבעהה תא בשייל ,םינכוס ןיבל םישמתשמה ןיב ךרע להנל
ףיצר שומישה םע םיקסע ינכוסו םיתוריש תכירצ תולועפ עוציב ךלהמב החטבא ףוכאל וחתפו ,הלא תויצקנופב תודקמתמ  CRFןומיסא לש תונוכתה .המרופטלפה
שומישה םע ףיצרה תרגא רובע םלשל ולכוי וילא םירבוחמה לכ ינכוס  CrowdForce,תמרופטלפ לא  CRFןומיסא תיצרגטניאו ןומיסאה תריכמ רחאל CrowdForce.
הלאל רשפאמ  CrowdForceליבקמב .ילמינימ םולשת תא ךופהל ךכבו החנה  50%םע םשמ תיטמוטוא הכונמ ,םהלש ןכוסה ןובשחב תורתי לע ןסחואמ  CRF,םינומיסאב
תוראותמ תורגא .החנה לכ אלל ואולמב ןכוסה לש קנראה תרתימ תוכנל שי הרגאה תא הזה הרקמב לבא ןומיסא  CRFלע תולעב אלל םג תורישב שמתשהל תיגולוקאה ץוחמש
ץוחמש הלאל רשפאמ  CrowdForceליבקמב .המרופטלפב םינכוס תודקפהו םימולשתה רובע ןימז ויהי רשא רזובמ עבטמ וא טאיפ יקנרא לכל  ects flשדחמ יוכינ ךילהת
ךילהת תוראותמ תורגא .החנה לכ אלל ואולמב ןכוסה לש קנראה תרתימ תוכנל שי הרגאה תא הזה הרקמב לבא ןומיסא  CRFלע תולעב אלל םג תורישב שמתשהל תיגולוקאה
תיגולוקאה ץוחמש הלאל רשפאמ  CrowdForceליבקמב .המרופטלפב םינכוס תודקפהו םימולשתה רובע ןימז ויהי רשא רזובמ עבטמ וא טאיפ יקנרא לכל  ects flשדחמ יוכינ
שדחמ יוכינ ךילהת תוראותמ תורגא .החנה לכ אלל ואולמב ןכוסה לש קנראה תרתימ תוכנל שי הרגאה תא הזה הרקמב לבא ןומיסא  CRFלע תולעב אלל םג תורישב שמתשהל
.המרופטלפב םינכוס תודקפהו םימולשתה רובע ןימז ויהי רשא רזובמ עבטמ וא טאיפ יקנרא לכל ects fl
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דבלב המגדה תורטמל םה םירפסמש בל םיש :םיאבה םיבלשהמ תבכרומ ךילהתל אמגוד

3

2

1

םייוכיז ןכוס לש קנראה
אוהו  100 $ןזאמ םע CrowdForce
לוכי

םשרנ ןכוסה וינ
 Agentתונרק קנרא

 CrowdForceלע

 $ 100לשמל

 fiןויטק ריבעמו המרופטלפ

םע  Crowdforceקנראה ןמ ואצוי

Veri

 1%לש םולשתב

4

5
6

 1 $רובע  CrowdForceיבויח
 0.5 $ (50%וא תיבב  Fiרבעמה ימד

בשייל אוה  1 $הקסעה םוכס
לש קסעה לעבל
.ורקימה תוריש

הקסעה ימד ומכ  CRFלש יוושב )החנה
 CRFםינומיסא ןכוסה םא

הא תוריש קפסמ ןכוס
 $ 10השוע ידי consum-
הָקסִע

.ולש הנפצהה קנראב

םיישיא םיטרפו  CRFינומיסא ידי לע םלושמ  Veri fiהזכ ןויטק רובע םולשתה רשאכ ,המרופטלפב  Veriןכוס  fiןויטק רובע םג שמשמ ןומיסאה CRF
םיישיא םינותנ שקבמ  CrowdForceתרבח  blockchain.לע המושר )הלש וא ולש הטלשנ ישיאה  Ethereumתבותכ( שמתשמ וא  Veri fi edןכוס לע
םינותנהו  fi Veriןויטק םיכמסמ תצובק לש קר  hashתייצקנופ ךכמ םכח הזוחה תא דעתי תוחתפתה לש םינושארה בלש ךלהמבו  fi Veriןויטק רובע
הרבחה יתרש-טנרטניאב דואמ חטבואמ ןפואב ןסחואמ ןכוסה

ידי  Ethereum blockchainלא היצקנופ תואצות םיקסורמ  ed fi Veriינכוס םינותנ טילקהל תננכתמ , crowdforceונלש םיכרדה תפמ לש  2בלש תנשב
ךרע הווש וא  Storj, Filecoinומכ  blockchainיססובמ ןוסחא תשרב )םישיגר םיישיא םינותנ ,תוקירס( לעופב םישמתשמ םינותנ ןסחאל לבא ,תוצובק
םיקהל תונמדזה  CrowdForceהמרופטלפה תא ןתונ הז ומכ ,םג ומכ ,םינכרצה רובע תבלושמ תויהל ןנכותמ וז המוד תונוכתה ףקיה  blockchain.רחא
תמרופטלפ ךותב םהלש  ed fi Veriתילטיגידה תוהזה חיכוהל ולכוי  ed fi Veriישמתשמ .םירחא םירוזאו ינקירפא ילטיגיד תוהז ןורתפה תרגסמ
.תיגולוקאה תכרעמל בלושמה םכח הזוחה יטרפ ןפואב טלשנ  Ethereumתבותכמ תעדוה לע המיתח ידי CrowdForce

 CRFתיקלח םינועבר תפירש לוקשל תויוכזה לע תרמוש הרבחה תוסנכה הזש םה תולמע ומכ  CrowdForceתמרופטלפ ידי לע ולבקתי רשא םינומיסא
 Fi.םיימשר תושדח יצורע לש  CrowdForceךרד ומסרפתי וללה םיעוריאה ),תומכח הזוח תונוכת ידי סרוה(

16

.םייופצ םישוקיב
תואקסע לע לקהל םינומיסא  CRFךרוצה תא חיטבת ימויה םינכרצ דראילימ  1דע הקסעה יתוריש ןתמב ינכוסו םירחוס ןוילימ  1לש תיגולוקא תכרעמ
.הלא

 CrowdForceתיגולוקא תכרעמ

blockchain

דראילימ תחא
םינכרצ

,הנפצה יקנרא יקנב utiluties Businssess
תואוולה יחתפמו יפוליח

ירחוס
CrowdForce

םיתוריש

תחא millon

ןומיסאה תמרופטלפ  CROWDFORCEרכמנ
וכרדש יפסכה בכרה תא הווהמ אוהש יפכ  CrowdForceלצנל ושרדיי  CRFםע םינומיסאה  CrowdForce.תמרופטלפ דילי ןומיסא אוה  CRFןומיסא
 blockchain Ethereum.תמרופטלפ ךרד  RC20 Eתואכ וקפנוי םע םינומיסאה .ולקה םה המרופטלפה ךותב תוקסעה לכ

5%
15%

הריכמ הרבחה תווצ
Token & Advisors

60%

הליהקה

20%
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ויהי הצובקל וצקוהש םינומיסא .ןומיסאה תריכמ ךלהמב םינימז ויהי םיזוחא  50םכותמ  CRF,ינומיסא םידראילימ  1ריתכה אוה ןומיסאה עציה ךס
.הלשבה ינמז חול םע םינש  2ךשמב םילוענ
ןומיסא תריכמ יטרפ

 2018רבוטקואב : 31תמייתסמ הריכמה םורט

 15, 2018רבמטפס  Pre-sale:תולחתה

 2018רבמצדב : 14תמייתסמ ןומיסא תריכמ

 2018רבמבונב : 12הריכמל ןומיסא תולחתה

.הרבחה לש ימצע גוציי הווהמ םניא םה  CRFםע םינומיסאה
היצקילפאה תועצמאב תמוסרפ תמשו תולבגומ היצקילפא תשיכר תונוכת רובע ןומיסאה תריכמ םויס רחאל דיימ המרופטלפב שמשל לוכי ןומיסאה
.המרופטלפה יתורישב שמתשהלו המרופטלפל תשגל םהל םיקוקז םישמתשמל םהלש םינומיסאה רוכמל דיימ ולכוי ןומיסא ילעב ,ןכ ומכ  .דיינל

 ICOBox.תמרופטלפב שומישו םיתוריש רובע םולשתכ  ICOBoxומלושי  192 BTCלש ךרע הווש ב  CRFינומיסא

תא עד(  KYCףופכבו תויופצ יתלב תוביסנ ןיאש דבלבו ,ןומיסא תריכמ םויס דעוממ םייראדנלק םימי  14רחאל םינוקל וקלוחי םינומיסא :ןומיסא תצפה
.ןומיסא םינוק םיסרטניאה לש תפסונ הנגה רותב תונמאנב ויהי ולבקתהש םיפסכה לכ  CRF,םינומיסא תריכמל ףוס דע .ןויטק ילהנ ) Veri fiחוקלה

.םהלש םינומיסאה םילבקמ םישמתשמה יפכו  ICOםות רחאל  CrowdForceםירבעומו השלש םימקוממ  CRFינומיסא תריכממ ולבקתהש םיפסכ

 Sלייא
USD 15,000,000

ןקוא T
Hardcap

הריכמל ןימז רפסמ ינומיסא . CRFסקמ

600,000,000

 700,000,000הקולחל םינתינה רפסמ ינומיסא . CRFסקמ

רלוד 1 CRF = 0.03

ןומיסא ריחמ

token.crowdforce.io

ןומיסא  o FFIתריכמל ימשר רתא
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םירחא  70 cryptocurrenciesו , XRP,ידועיס חוטיב ETH, BTC,

ןימז םולשת יעצמא

, 2018רבמטפסב 15

לחתה תמדקומ הריכמב ירוביצ ךיראת

, 2018רבוטקואב 31

 Endתמדקומה הריכמב ירוביצה ךיראת

, 2018רבמבונב 12

ןומיסא תריכמ תליחת

, 2018רבמצדב 14

ןומיסא  Endבכוכ

 airdroppedינומיסא ,םלשות ןומיסאה תריכמ רחאל םוי  10תנשב
.םינומיסא תקולח רחאל םייעובשמ םדקומ אל וקלוחי

ןומיסא הצפה ךיראת

ףורש היהי תורוכמ אלה םידוקה לכ

רכמנ אלש הטכאש

ןיס ,האירוק םורד ,הילמוס ,ב"הרא

תושרוגמ תונידמ

םיפסאנ םינומיסא ינפל שרוד ,יחרכה

KYC

םיצעויו תווצ רובע westing 2year

הָליִצֲא

USAGE FUND

חותיפו רקחמ

10%

20%

10%

קוויש

30%

רחוס תשר לועפתו תוריכמ

30%

םירחא
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טקֶיֹורּפ
הירגינ וקשוה םידיינ םיספט
AUGUST 2016

קשוה םיספט דיינ רחוס
ןכוסה תשר
 2017ראוני

 500 Startupsףרטצה
JULY 2017

לש תשרל תינבומ השיג
םינכוס 100,000
AUGUST 2017

רקחמו  mentחתפל ,טפסנוק CrowdForce
 2018יאמ

ןבל ריינ רורחש
AUGUST 2018

תמדקומ הריכמב

 2018רבמטפס

ןומיסא רודה עוריא
 2018רבמצדב

ורקימ תומישמ( םידיינ םימושיי קשה
)םיתורישו
Q1 2019

-SAתתב קוש ןנוכתוינקירפא תונר תונידמ
Q2 2019

תורחא תוינקירפא תונידמל הבחרה
Q3 2019

 CrowdForce Blockchainתקשה
Q4 2019

ודוהו ןוכיתה חרזמה ידכ הבחרה
Q1 2020

תיניטלה הקירמאל תבחרה
היסא  SEו
Q3 2020

20

CROWDFORCE

)דסיימ  /ןיצק ל"כנמ ( Oluwatomi Ayorinde

לש חותיפו בוציע ,חותינב בר ןויסינ םע תואצות החנומ הנכות סדנהמ אוה  CrowdForce.לש ףתוש דסיימ אוה Oluwatomi Ayorinde
םיליחתמש ינפל .הביבס לכב החלצה חיטבהל תנמ לע םיתווצ עינהלו ליבוהל ,םורתל תחכומ תלוכי םע תויקסע עדימ תוכרעמ
םג אוה .הקירפא יבחרב  SAPתוחוקל רובע חותיפו ץועיי יתוריש קפיס הבש  SAPתרבחב העמטהו חותיפ ץעוי היה ימוט CrowdForce,
עדימ לוהינ עדמל  firstclassרגוב אוה . Tomiהירגינב ורקימ  Nance Fiיקנב רובע רתויב חילצמה תואקנב ןורתפ תאו הנושארה תא הנב
.הירגינ ,הנמאה תטיסרבינואמ

)דסיימ  /ןיצק לש לועפת ( Oluwadamilola Ayorinde

םע תויעוצקמ תוריכמ תאצות ענומ םגו  certi fi edטקיורפ להנמ אוה  CrowdForce.לש ףתוש דסיימ אוה Oluwadamilola Ayorinde
תרומת םיחטש תחיתפ ךרע ילעב םיסחי תיינב ידי לע תינוגרא החימצ תגיהנ בהלתמ איה . Oluwadamilolaתונוש תוישעתב הובג דרוקר
ירצומ  /םיזוראה הכירצה ירצומ לש םירלוד ינוילימ יוושב תוסנכה גישהל יתווצ רפסמ ליבוה . Damiתוסנכהב החימצו םיכירעמ תוריכמ
תח אללו הסונמ ךוותמ אוה , damiןודנול חרזמ תטיסרבינואמ ינש ראות לעב .ירוביצה רזגמה ךותבו תוישעת רקחמו רהמ ענ הכירצ
.החמומ

)תומישמ-ורקימ ,םירצומ תרפוע ( Ojonoka Yusufu

ץוחמ" תקפסמ איה .תומוד תורטמ ילעב םישנא ןיב רוביחו םיסחי תיינבל ההובג הייטנ םע םיסחי תכרעמ הנוב אוה Ojonoka Yusufu
רפסמ רובע הדש יטקיורפ הלהינ . Ojonokaהלש הרחתמה טקיורפ םושייו חותיפ  ciency Fi Proירושיכ לוצינ ידי לע תואצות "אספוקל
םיבר ןיב , Beiersdorf,ןרק חולשמ תואירב היגטרטסא  l fi Du,תונוזמ ,סטייג הדנילמו ליב ,הקיטסיטטסל תימואלה הכשלה םהבו םינוגרא
,םהגנימריב תטיסרבינוא רגוב איה .תובדנתה טקיורפכ  Cancer Research UKדבע  Crowdforce, Ojonokaףרטצהש ינפל .םירחא
.הינטירב
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)ורקימ םייפסכ םיתוריש ,םירצומ תרפוע ( Oluwabukunmi Akinmeye

.םיינשדח םייקסע םילדומו היגולונכט  fi Nance,ןיב אמייק תויביטקארטניא הריציל הקושת םע תועד הגוה אוה Oluwabukunmi
תועקשה תואקנב תמריפ קית תא להנ , Bukunmiהנורחאל .תיסנניפ הללכה רובע םירצומה תרפוע אוה  CrowdForceתעשב
,ןמוימ ירנירטו אפור .הירגינ יבחרב תותשר ביחרהלו םהלש תוסנכהה תחימצ תא לידגהל םהל רוזעל ידכ ,הירגינ הליבומ
.ונלש יפסכה הללכהה תורישל הביל יקסע ישנא אוה Bukunmi

)החימצה תא ליבוהל ( ראקאבובא לאוואל

 ciency Fiירפשמ אמייק םייקסע םיכילהת רוציל םינוגראל רוזעל הקושת םע הסונמ םיקסעו רקוח חותיפל החמומ אוה לאוואל
רובע הזוח ןתמו אשמו קוש רקחמ ,ינוגרא ןונכתב היצנגילטניא לש ההובג המר םע ישעמ יקסע חותיפל החמומ אוה .םהלש EF
רובע תונובשח רפסמ להינ םש - Nielsenב ריכב רקוח היה לאוואל  CrowdForce,ףרטצהש ינפל .םילודג םינוגראו לדוג עצמא
.הקירפא ברעמ יבחרב םיימואל-בר םינוגרא

)תונשדחו תופתוש ( Tunde Kelani

ץועייו םיטקיורפ לע תווצו ץעוי ליבוהל היה  CrowdForce, Tundeףרטצהש ינפל .היגולונכטהו טראטס תבהלתמ איה Tunde
.תויונכוסו תוילרדפה הלשממ ידרשמו תוירגינ תולשבמ ,הירגינ  Dangote, HPתצובק םיללוכ ירוביצו יטרפ ןוגרא רובע רפסמ
,תיטילנא הבישחב ימדקא עקר  Tundeשי .יטסנמא אתלד ר'זינ תינכותה לש ליעיו ןמזב םושיי הז לע דבע אוה םיטקיורפ םהיניבו
.רחשה תליא תוגיהנמל הימדקאה הירגינ רגוב םג אוה .ישעמ רקחמו תיעדמ הריקח

)ןיצק ינכט שאר ( ןיטסוא Okorougo

 ddleםנקתל בהוא אוה .המאתההמ הרבחב  Beneםייטמגרפ תונורתפ ךותל לאיצנטופ היגולונכטה תכיפה תבהלתמ איה ןיטסוא
ןמוזמב םולשת תמרופטלפ ונב יכ תווצב דבע אוה םדוק ודיקפתב .היגולונכט תועצמאב תוצפומ תויעב השק דדומתהל הנכות םע
יתרבח רפסמ םע ימלוע קנב ץעוי אוה ןיטסוא .ימלועה קנבהו  fi ceלש ןמוזמב תימואלה הרבעהה רובע

םהייח םיעיפשמ םיעיפשמה םייגולונכט תונורתפ
.היצרגטניא תויגולונכטו טנרטניא  CrowdForce,דיינה לע דבוע אוה םויכ .הירגינ ב יבויח
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ץעוי

חופמ בוב
רזגנ ומכ םינווגמ םימוחתב תוסכל לגוסמ יעוצקמ תדקוממ היצביטומ יקסעו היגולונכט .תולוגעה תותשרה לכו םייסנניפ וירוג
.םינמוזמ לוהינו םימולשת רחסמ ,תרצוא הקפסאה תרשרש ,יתלשממ בוח , nancing fiהנפצה יסכנ

הנייא הלוק
לע ךנוח םג הלוק .המב תחימצו תישארב היגולונכט תורבחב העיקשמה תיאקירפא-ןאפ ןוכיס ןוה תמריפ ,סר'צנו המב דיל דסיימ
 Programהקירפא  XLימלועה קנבהו Accelerator Launchpad Google

םיערוז  (JJ),סמיי'ג
להנמ ב רוטנמ  blockchain.היגטרטסאה ץעויו - MIT Media Labsב םירבודה דחא ,הסונמ ל'גנא עיקשמכ אוה סמיי'ג
לע םימושיי רזובמ ןונכת דרופנטס תטיסרבינואב  CS359Bב רוטנמ .ללכה תבוט הדוגאה תיבב יאמיכלא Accelerator
יפכ דיתעה תא רצוי םהבש םיטקיורפב בטימ ידסיימ תופרטצהב ןימאמ סמיי'ג .המישמה דחאתהלו תיבב דסיימ Blockchain.
".אל םירחאש ןכיה ילואו תוארל אוה הירוגטקב גנינ  Rede fiחתפמ " ורמואב טטוצ אוה ומכ .התוא םיריכמ ונאש

"תוארל לוכי אל רחא דחא ףאש דעי תגשהב אוה ןואג ,תוכהל לוכי אל רחא דחא ףאש דעי תגשהב אוה ןורשכ "

Opeyemi Awoyemi

.םישמתשמ ןוילימ  3לעמ םע הקירפאב הלדוגב סויג תמרופטלפ איה  Jobberman. Jobbermanדסיימ

וארוא ורוט
תורבחב העיקשמה ), DFJדסיימ ,רפיירד םיט יוביגב( ילאו ןוקיליס ססובמ ןוכיס ןוה ןרק  Dark fl ow,רפיירד ,להנמ ףתוש
.הדימ הנקב תילבולג לוכיש יאקירפא פא-טראטס
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 Darmakiלא בראח דיעס
תיתלשממ ןוה ןרקל רצואה & הסנכה עובק החמומ רבכ אוה  ...זאמ  Alphabitילטיגידה עבטמה ןרק לש דסיימו ל"כנמ אוה דיעס
 2009.רבוטקוא זאמ יעצבמל החמומ וזל תמדוקה ו  2013יאמ זאמ הלודג

טייר םדא
 18,ליגמ  blockchainבחרמב תוליעפ  cryptoeconomics.תשבשמ תונשדח בהלתמ  Vanbex,תצובק תרבחב טסילנא אוה םדא
 ING Bank Of fi CE.לש תונשדחה תיבב רבעב דבע

 Linenkoסכלא

 Seopult, Uptopromo, SatangDee,ןוגכ תורבח לש רצויה ףתוש דסיימ אוה  blockchain.החמומו הסונמ םזי אוה סכלא
ICOyard.
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עיקשמה
תחימצו תישארב היגולונכט תורבחב העיקשמה תיאקירפא-ןאפ ןוכיס ןוה תמריפ הנה סר'צנו תמרופטלפ :ןוכיס תמרופטלפ
.המב

.םלועה תא תונשל לוכיש יאקירפא פא-טראטס תורבחב עיקשהל ןוקיליסה קמעב ןוכיס ןוה ןרק DraperDarkFlow:

תורבח  3000מ הלעמל םע ,םלועב רתויב  fi proliג םיעיקשמה דחא אוה פא-טראטס תורבח  : 500פא-טראטס תורבח 500
 Udemy.ו , Talkdeskרכז ,המראק יארשא תוללוכ וילופטרופה תורבח  500טראטס .ילבולג ןפואב תובוגמ

םע - pre-seed.ה בלשב םידקמתמ ונחנאו היגולונכט תלעפה תעקשה תמריפ איה  Capital Management: RSCMןימי דצ
- pre-seedה תועקשה  -800מ רתוי לש קית

הָרבֶח
עייסי . Quifasלשייס קוח תחת לעופו לשייס תדגואמה הרבח איה . Quifas Incןומיסא יקיזחמ םעטמ  Quifas Incידיב םיקזחומו םירצונ  CRFינומיסא
םיתוריש קפסל אל , Quifasהזה ןבל ריינ שרופמכ דבלמ .ךוראה חווטב תדיינה םיספטה תרבחו רצקה חווטב ןומיסאה רכמל לשממ יתוריש ןתמב
.םידיינ םיספט םירושקה םירחא

םוכיס
תפנממ ." CrowdForceלהקה יססובמ תונורתפ תויהל ענות  $דראילימ  100האבה הרבחה" יכ וזח טדימש קירא  2016,תיבפלא ל"כנמ תנשב
.תילטיגידה הלכלכה דצל םינכרצ דראילימ תא איבהל  crowdsourcedןכוס תשרו תדיינה היגולונכטה blockchain,
25

טופיש
רזובמ עבטמ לוקשל תולשממ םאה הלאשל רשאב סוזנצנוק ןיא יכ ןבומ ,ךכל םאתהב .םינוש טופיש ימוחתב הנתשמ רזובמ עבטמ םירידסמה םיקוחה
 CrowdForceתינושאר היגטרטסא ,םייפסכ םיתוריש רובע .הנוש טופיש לש תולבגמו תונקתל תייצל םיכירצ ונחנא ןכל ".הרוחס" וא "עבטמ" תויהל
םירמוש םג ונא .הלא םיתוריש עיצהל םהל רשפאל ידכ ונלש רחוסה תשר חותפלו םישרדנה םייפסכה תונוישיר שי רבכש תורבח םע הלועפ ףתשל היהת
תיגולוקאה תכרעמל חווט ךורא  Beneתמאתהמ רותב הז תא םיאור ונא ובש טופיש ימוחתב הלא תונוישיר שוכרלו ליחהל תוכזה תא ונמצעל
CrowdForce.

ןוכיס ימרוג
ןומיסא ישכור לש םיסרטניאה לע ןגהל ידכ .ןוכיס לש ההובג המר םע הרושק תויהל היושע )"םינומיסא" וא "ןומיסא" ןלהל(  CRFינומיסא תשיכר
.הז קרפב הז חותינ לש האצותה תא גיצמו ,הלאכ םיילאיצנטופ םינוכיס חותינ ךרענש )"הרבחה" :ןלהל(  CrowdForceתווצ ,לאיצנטופ

ןמז תדוקנ  AT THISתווצש םיפסונ םינוכיס ונכתיי  WP,הז םיעובקה םינוכיסל ףסונב יפל .הצממ הניא ןוכיס ימרוג לש האבה המישרה תא :בושח
.תוזחל לכוי אלו ,םיריבס

תא לוקשל ץלמומ לאיצנטופ ןומיסא הנוקה לכ ,םינומיסא תשיכר ינפל .ןאכ  edםייפיצפס ולאמ ןוכיס לש תורחא תורוצב שממתהל םילוכי הלא םינוכיס
םינומיסא תשיכר לע טילחהל ידכו ,הזה  WPםיטרופמה םינוכיסה תא קר אל ךא תוברל ,רומאכ השיכר לש םינוכיסה תא ךירעהל תוריהזב עדימה לכ
.ולשמ תונקסמ לע ססובמ

ךכב םיכורכה םינוכיסה  Blockchainםייגולונכטו םיינכט םינוכיס

,םינומיסא שומישב הלבגה םורגל הלולע  Ethereumלוקוטורפל הלקת לכ ,הז רשקהב  Ethereum Blockchain ( "Ethereum").לע םיקפנומ םינומיסא
.היופצ יתלב הרוצב המרופטלפה תוילנויצקנופה וא םינומיסא וא  /ו

םינומיסא וא רקאה תצירפ לש ןוכיסה

םייושע םירחא םינוגרא וא תוצובק וא םירקאה .תומוד הצירפ תויוליעפ וא ,ןומיסא ידי הצירפ ,הבינג וא  /ו העקפה םיפופכ תויהל םייושע םינומיסא
לעו ,תשר תופקתה ,תומאותמ תופקתה  DDoS,תופקתה ,תוינודז תופקתה ,קר אל ךא ,תוברל ,םיכרד ןווגמב םינומיסא וא םכח הזוח עירפהל תוסנל
.רתי ןיב ,תוריש תעינמ תופקתה
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אל וא הנווכב תואיגש ליכהל םייושע  Ethereumםימכח םיזוח יכ ןוכיס םייק ,החותפ דוק תנכות לע תססובמ  Ethereumתמרופטלפ ללגב ,ףסונב
תאזכ השלוח וא תועט לש הרקמב .ןומיסא לוהינ וא השיג ןדבוא ,םינומיסא לש ןדבואל ליבוהל וא םיילילש םינומיסא עיפשהל לולע  fl AWSוא הנווכב
.ןומיסאה ילעבל חטבומ יוציפ וא רזחה לבקל לכונ אלו ,הנימז הפורת ןיאש ןכתיי ,הנכותה לש

םייטרפ תוחתפמ לש המסיס \ ןדבוא לש דספה וא ,םינומיסא לש םילעבה לש בשחמל הצירפ לש ןוכיסה

חתפמ ,אמסיס רשא השיג רובע ,הלש  /ולש ילטיגידה ןוסחאה וא קנראב )םילעב( הנוקה ידי לע ןסחואמ תויהל םילוכי הנוקה ידי לע ושכרנש םינומיסא
הנוקה לש ילטיגידה ןוסחא וא קנראה ןוסחאל םינומיסא םירושקה םישרדנה תוחתפמ ןדבוא ,ךכיפל .תשרדנ םיילטיגיד םישקמ לש בוליש וא ילטיגיד
תלבק ידי לע תוברל ,םייטרפ תוחתפמ וא  /ו רומאכ תואמסיס השיג לבקי יכ ישילש דצ לכל ,ףסונב .םינומיסאה תשיג לש ןדבואל ליבוהל לוכי הזכ
ולש םישנאה וא ןומיסא םילעבה לש תונלשר וא הצירפ רקאה ידי לע תגשומ ,הנוקה תא שמשמ רשא ,חוריא תפסכל וא קנראה לא הסינכה ירושיא השיג
.הלאכ םידספה תיארחא הניא הרבחה .הנוקה לש םינומיסאה שמתשהל ולכוי ,הב חטב /

דיתעב םייגולונכט םייונישו ,תושדח תויגולונכטל רושק ןוכיסה

יכ הבורע ןיא ,חטבואמו ןימא ,ההובג תיעצבמ תויהל החיכוה הכ םה דועב .תויגולונכט תיסחי קדבנ ו תיסחי םישדח םה  Blockchainו םינומיסא
םהמ עונמל ידכ  flלעפתמ תויהל אוצמל ןתינ הלא תויגולונכט ,חתפל תיגולונכט תומדקתה תויומדקתה יפכ ,ףסונב .דיתעב לשכית אל תויגולונכט
,דיתעב ואיצמה לכב תושדח תויגולונכט םע תומאות הנייהת תורבודמ תויגולונכטה יכ הבורע ןיא ,ףוסבל .םויכ םידקפתמ םה ובש ןפואב דקפתמ
.םלוה יתלב תויהל ומכ וזכ המאתה יא ללגב הביס לכמ קספוי אל םב שומישהו

תומיאת רסוח תוריש קנרא לש ןוכיסה

עוציב יא .םינומיסאה םע תינכט הניחבמ תמאות תויהל תבייח םינומיסא לש ןוסחאו הלבקל שמשמה ,קנראה לש תוריש קפס וא תינורטקלא הנפצה
לש תומיאת לש הדבועה תא םיקהל יאמצע ךירצ םינומיסא לש הנוקה .םילגוסמ השיג ינומיסא תויהל וא לבקי אל הנוקה יכ ךכל ליבוהל לולע וז הארוה
.הזכ לעפמ תרגסמב תויועט לע תיארחא הניא הרבחה .םינומיסא םע ולש הנפצהה קנרא
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םיירוטלוגר םינוכיסו
תירוטלוגר תואדו יא לש םינוכיס

יכ לולשל ןתינ אל הז .בר טופיש ימוחתב רדסומ אל וא רורב  Blockchainתיגולונכטו םיילטיגיד םיסכנ ,הנפצה ינומיסא לש ירוטלוגרה דמעמה
וא ,טפשמ תיב תוטלחה ),תורחא תונקת וא( םיקוח שרפל התע הזש וא וצמא רתוי וא דחא ףושח תויהל לולע ,טרפב םינומיסא בו ,הלאכ תויגולונכט
.םינומיסא ןוגכ ,םיילטיגיד םינומיסא לש קזחה וא שומישה לע תולבגה תלטה לבגומ אל ךא ללוכ ,םלועה יבחרב םינוש םיירוטלוגר םיפוג לש תולועפ
תושירד וא המשרה ינועט ,םירדסומ םייפסכ םירישכמכ םינומיסאה תעיבק ,לשמל ,םיללוכ ,םיכרד ןווגמב םינומיסא הערל עיפשהל םילולע הלא םייוניש
,המרופטלפ חותיפ ,ןומיסא תקולח קיספהל תיאשר הרבחה .םילהנו תורחא תויטפשמ

םירתיהו תונוישיר שדחל וא רומשל ,הלבק יא לש םינוכיס

הנכס ןיא ךא ,ןומיסאה תריכמל םישורד םירתיההו תונוישיר לכ תא גישהל ידכ הרבחה תא תובייחמ תויטפשמ תושירד ןיא ,ןומיסאה תריכמ דעומל ןוכנ
םירתיהו תונוישיר תקפנה ךילה יולת היהי םינומיסא לש ףסונ שומישו תריכמ לש הלאשה ,הז הרקמב .דיתעב הנלבקתתש לוכי הזכ תויקוח תושירד יכ
הצפהה תא קיספהל תיאשר הרבחה .הרבחה רובע תישעמ תילכלכ וא תינכט היהת קוחה תושירד יכ לולשל ןתינ אל הז .םהלש םיאנתב הדימעו ,רומאכ
תא גישהל תרחא וא תיגולונכט ,תילכלכ תורשפא רסוח לש הרקמב םיוסמ טופיש םוחתב תולועפ וא המרופטלפה לש חותיפה תא ,םינומיסא לש
.הזכ טופיש םוחתב םישרדנה םירושיא וא תונוישירה

תיתלשממ הלועפ לש םינוכיס

.הפיכא וא הריקח ללוכ ,הטילשו תרבגומ ירוטלוגר חוקיפל םיפופכ תויהל לוכי שודיחה ללגב טושפו ,שדח ןומיסא םדה רוזחמו  Blockchainתיישעת
לע תיתועמשמ תילילש העפשה לעב תויהל לוכי ורותב רשא ,רקחיהל לוכי הז לכ .תגלפמה תוליעפה תא ןחבת אל הלשממהש ךכל הבורע ןיא
.המרופטלפה לש חותיפה לע וא  /ו םינומיסאה
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םייקסע םינוכיס
חותיפב הקיפס יאל ןוכיס

,םייקסע םירדסה וא תויגולונכט וא תויקסע תויגטרטסא לש ןועריפ תולדח ימעטמ ,קר אל ךא תוברל ,תונוש תוירשפא תוביסמ יכ לולשל ןתינ אל הז
וא יעצבמ היהי אל ,היוצרה תוילנויצקנופה תא אצומ אל  WPםגד הז וראתו החתפ הרבחה יכ  ',וכו ,תושדח תויגולונכט לש התעפוה ,תויגולונכט תויעב
תחקל לולע לדומ לש םושייו חותיפ ,תורחא תוביס וא טרופמה רובע יכ ןוכיסה תא לולשל ןתינ אל ,ןכ ומכ .גישהל וצר םימזיה ובש ןפואב דובעי אל
.יטנוולר אל וא  /ו ןשוימ היהי ותוא לדומה לש תונכומה דעומבו ,עגרכ יופצהמ ןמז רתוי

 fi insufקיפסמ םושיי לש םינוכיס
וא ,םיינוציח םיצוליא ,ןועריפ תולדח קוויש תויגטרטסא תוביסמ ,קר אל ךא ,תוברל ,תונוש תוירשפא תוביס קודבל הדבועה תא לולשל םילוכי אל ונחנא
תאו תוישומישה רסוח תווחל ,רתוימ וא  /ירלופופ חיכוהל היושע וז  WPלדומב םיראותמה ו הרבחה ידי לע וחתופש ,לדומ ,םירחתמ לש תולועפה
.ישעמ םושייה

םיישילש םידדצ תולת תנכס
םג ומכ ,תומיוסמ תויצקנופ םשיילו לבקל םיישילש םידדצ לע וקלחב וא ולוכ ךמתסי הז  WPראותמה ו הרבחה ידי לע חתופש לדומה תקשה רחאל םג
םידדצה יכ חיטבהל וא חוטיב ןיא ,בל םותב הרבחה לש תווצ ידי לע ורחבנ הלא םיישילשה םידדצה תורמל .הלש הכימתהו הקוזחתה ,חותיפה ךשמהל
תיתועמשמ תילילש העפשה לעב תויהל לוכי הזו ,םישמתשמ לש םיכרצה לע תונעל תרחא ךרד לכב וא ,יוארכ םתדובע תא ועצבי הלא םיישילשה
.המרופטלפב

יפסכ דספהל ןוכיס
הרקמב .םיחטובמ םניא  ICO,ראותמה תרגסמב ופסאנש םיפסכה לכ ןכו ,רצונ המרופטלפ \ הרבחה לדומ ידי לע החתופש ,וז  WPראותמה טקיורפה
הנוק ימל ירוביצ וא יטרפ חוטיב גיצנ ןיא ,המרופטלפ וא ןומיסאה לש תוילנויצקנופ לש ןדבוא וא דספ ,איהש הביס לכמ טקיורפה לש ןולשיכ לש
.יוציפ שקבל לוכי ןומיסאה

)"ןוילע חוכ" ( ןוילע חוכ לש םינוכיס
תלעפה ינפב םילושכמ וא תולבגהל ףופכ תויהל יושע רשאו עונמל וא ריבס ןפואב תוזחל הלוכי הניא הרבחה יכ ,ןפוד תואצוי תוביסנ ונכתיי ,דיתעב
.ןומיסאה וא הרבחה לש המרופטלפה
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