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 1 האם בלוקצ'יין מממשת את ההבטחה? :תמלול
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 3  .הירוטסיה םישוע ,תשר ידי לע קפוה

 4 טנרטניאה דוגיא לש טסאקדופה ,IL הדוקנל םיאבה םיכורב ובל:י

 5 לש קמועה תועפשה ןה המ ןיבהל ונל רזועש ילארשיה

 6 ינא .תוברתהו הקיטילופה ,הלכלכה ,הרבחה לע טנרטניאה

 7 ...המכ שיל בא ,יםבר אל ,םיברים אשנו שי .רורד לבוי רוטקוד

 8 חילמצא ל טושפאני  םתואי ל וריבסים ימעפ המכ השנמ אלש

 9 יןבמני א זאו .יןבמ שאני בשואני ח .ףוסה דע םתוא טולקל

 10 ינא ,ןיי'צקולבא וה ולאהם יאשונה דחאון. יבמי גמרל אלי נאש

 11 הכנרא, רבסה ינממו שבקאם ת לבא. הזה מ עודיי נאש בשחו

 12ן יינעה .אשונ והשכיא ףילחאני א ,ךורא אלן מזי חרא והשיתמש

 13 ונלוכו עליש םושיה. הצואת ףסושת רבד ואה ןיי'צקולבש ואה

 14 רבעמ הברה אוה ןיי'צקולבל בא ,ןיקוטיבה אוה נומעש

 15 תולוק רתויו רתוים יעמשנ תונורחאה םייתנשבו .ןיוקטיבל

 16 .ןיי'צקולב-ל םתוא ריבעהלו םיפסונם ימוחת תחקל םיארוקש

 17-ה לע ום אותישלוו השמ תחקל רמוא הז המ ?רמוא הז המ

 18 ידכ ?בוטיון ערלל כב הז םאהו דובעל רומא הז ךיא ?ןיי'צקולב

 19 ,ןהילע תונעל עדויא לאני  ,ואוי בכ ,ואלה תולאשה לע תונעל

 20 תחטבאלה מחומ ,ןמלקנוד רוא רוספורפ תאם יוה חראמ אני

 21 תביתכב ברועמה יהש ,הפיח תטיסרבינואב לגס שיאו עדימ



 2 

 1 .הזה אשונב ילארשיה טנרהאינט דוגיא רובע תוינידמ ךמסמ

 2  .םולש קוא .ןיי'צקולבה לש אשונב

 3  .לבוי םולש :ראו

 4 דואמ רגתא םע דדומתהל ךממ שקבא ינא ,הלחתה רותב :לבוי

 5 ?ןיי'צקולב הז המ ,דחא טפשמב .יניעב תוחפל ,ךבוסמ

 6 רפסמ ןיב המכסהל עיגהל הדיקפתש תכרעמ וז ןיי'צקולב :רוא

 7ם יבשוחו נחנא םא ,אמגודל .תומיוסמ תודבועעל  םינוש םיפוג

 8 ףסכ המכ ריבעה ימ וא .ףסכ המכ קיזחמ ימ לע ,ןויקטיב לע

 9 ןטק אוה םימיכסמשם ישנא םתואן יב ןומאה רשאכ .יתמו ימל

 10  .רשפאה לככ

 11 ?ןומאה תא רוציל יל תרשפאמ תאזה תכרעמה זא :לבוי

 12 לע ךמוס אל התא םא םג ,המכסהה תא רוציל תרשפאמ איה :רוא

 13  .ינשה דצב בשויש ימ

 14 ?הז תא תרשפאמ איה ןפוא הזיאב :לבוי

 15 תויעב ןנשי .הקימתירוגלאב ,הקיטמתמב ןומאה סנכנ ןאכ זא :רוא

 16 וא .תושק תויטמתמ תויעב ןהש םיעדוי וננחאש ,תושק

 17 .תויטמתמל תובורק תויעב זא ,ןיוקטיב לשם ירשקהב

 18 הזו הרואכל אוה ןתוא רתופש ימו השק אוה ןהלש ןורתפהש

 19 חילצמש ימ ,םצעב ,היירכה אשונל ךשמהב ארקנ ונחנא ,רושק

 20 המכסהה תא הפוכו המכסהה תא רציימש הז אוה ןתוא רותפל
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 1 ןומאה םומינימ לש ןיינעה .רתפש הז אוהש הז םצעב םלוכ לע

 2  .רותפל לוכי דחא לכש אוה

 3 לכ זא ,רותפל לוכי דחא לכ םא ...ה לע ךומסל לוכי אל ינא זא :לבוי

 4 ןיא זא ,ןומא רצייל לוכי דחא לכ םא .ןומא רצייל לוכי דחא

 5  .ותוא רצייל לוכי דחא לכ יכ ,ןומא םצעב

 6 .הרוחאמ היפרגוטפירקה לש יפויה הז :רוא

 7  .יל ריבסת :לבוי

 8 ינאו .םינופלט רפס ךל ןתונ ינאש עגרל חיננ ,הזכ אוה ןויערה :ירוא

 9 םדא לש ןופלטה רפסמ תא השקבב אצמ ,לבוי ,ךל רמוא

 10 ינאו .םינופלטה רפס תא חתופ התא .ינומלא ינולפ ,םיוסמ

 11 תויצקילפא אל ,יזיפ םינופלט רפס לע םירבדמ ונחנא ,ריכזמ

 12  .םירתאו

 13  .הזכ דחא םעפ היה :לבוי

 14  .ןכ :רוא

 15  .יקוא :לבוי

 16  .םכירוגמ םוקמל בורקה ןואיזומב ושקבת ,םיריעצה וניעמושל :רוא

 17 התאש םשה תא שפחמ ינאו םינופלטה רפס תא יתחתפ זא :לבוי

 18  .ינממ תשקיב

 19  .הטושפ תיסחי היעב הזו .ןוכנ :רוא

 20  .ןוכנ :לבוי
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 1 רפסמ תא שי ימל .האבה הלאשה תא ךתוא לאשא ינא וישכעו :רוא

 2 שמח עברא שולש םייתש דחא הנומש ,עברא ספא ןופלטה

 3  .שש

 4 ?ךופה שופיח תושעל תרמוא תאז :לבוי

 5 .ןכ :רוא

 6  .ךבוסמ רתוי הברה הז :לבוי

 7 בשחל ונל לקש היעבל אמגוד תאז זא .ךבוסמ רתוי הברה הז :רוא

 8 השקו .ןופלטה רפסמ תא אוצמל ,םש ןתניהב דחא ןוויכל התוא

 9 וא םיניוקטיב תיירכ ירוחאמ ןויערה .ךופהה ןוויכל בשחל ונל

 10 תאז .תאזה הרוצהמ תויעב יגוס השולש שי ,ןיי'צקולבב ללכב

 11 רפסמ םינתונ .הדובעב תושק ןהש תויעבל אמגוד הז ,תרמוא

 12 .ןופלטה רפסמ לעב ימ אוצמל ךירצ .הרוחא אוצמל ךירצו ןופלט

 13 ,רותפל תוסנל םילוכי ונלוכש ןוויכמ ,הזכ אוה ןויערה רשאכ

 14 הסני אוה םא לבא .ותעד תא הפוכ ,רותפל חילציש ןושארה

 15 ,רותפיש רותב אבה ,יביסרגא ידמ רתוי אוהש והשמ תושעל

 16 תא רותפל הסנמ ורותב דחא לכ .תויעב לש ףצר םצעב שי

 17 .היעבה לש רחא קלח רתופ והשימ םעפ לכו .תיחכונה היעבה

 18 הסנמש והשימ שי םא ,הרוקש המ זאו .הרושק תרחא היעב וא

 19 יוכיסה יכ ,ןמז ךרואל חילצי אל אוה ,תכרעמה לע טלתשהל

 20 לע םג ,תחיכונה הלאשהל ע םג ןוכנ תונעל חילצי אוהש

 21 דואמ אוה ...לע םג ,הירחאש הלאשה לע םג ,האבה הלאהש
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 1 םיסרטניא ול שי ,דחא לכש הדבועה תורמל ,הככו .ןטק דואמ

 2 הבש תכרעמ הז אצוישה מ םצעב ,םירחאמם יכופה דואמ

 3  .לטתשהל דחא םרוגל דואמשה ק

 4 ןקחש ןיאש ןוויכמ ןומא תרציימ תכרעמה .םצעב הדוקנה תאז :לבוי

 5 ?הדוקנה םצעב וז ?הילע טלתשהל לוכיש דחא

 6  .השק תמאב איה תיטמתמ היעב התואש ,החנהה תחת .ןכ :רוא

 7 שי הטמל הטמל ,ססובמ ןיי'צקולבה לש םלועה םצעב :לבוי

 8 ?רמוא םצעב הז המ ,הנפצה שי ,היפרגוטפירק

 9 םהינים בירבדמ בובו סילא .עדימ לע הנגהב הליחתה הנפצה :רוא

 10 לוכי אל םהיניב תרושקתה תא עמושש ימ לכש תאזכ הרוצב

 11  .הכותב אצמנ המ ןיבהל

 12  .תנפצומ תרושקתה יכ :לבוי

 13 .תנגומ םג תרושקתל רבע הז ךכ רחא ,תנפצומ תרושקתה יכ :רוא

 14 לוכי אל דחא ףא .םהיניב רבועש עדימה תא ףילחהל רשפא יא

 15 ,בובל העדוה תחלוש םואתפ סילא ,תרמוא תאז .עדימ קירזהל

 16 תא החלשש ביא התיה תאז םצעבש תורמל ,ךתוא תבזוע ינא

 17 םע .הזל הנעמ תנתונ היפרגוטפירקה םג זא ,המשב העדוהה

 18 םילכ ללש ןתונ םצעבו חתפתה היפרגוטפירקה םלוע ןמזה

 19  .תניוע הל םיארוק ונחנא ,תוגהנתה דגנכ עדימ לע ןגהל

 20 םצעב הז .עדימה לע ןגהל םילכ ינמ לכ שי ,תרמוא תאז .ההא :לבוי

 21 ךלנ אוב .רדסב ,יקוא .ונלו םלועל תנתונ היפרגוטפירקהש המ
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 1 הז ךיא ,ןיוקטיבה הזו .ןמזה לכ ,וילע םיעמוש ונלוכש םוקמל

 2 ךרע ול שיש עבטמ הז ןיוקטיב .ןיוקטיבה לש הרקמב דבוע

 3 םתאש דע יכ ,אוה המ דיגא אל וליפא ינא .יתימאה םלועב

 4 םיעדוי וננחא לבא .םעפן וילימ דע דריו הלעי אוה ותוא ועמשת

 5 מה ,ןיוקטיבה לש הרקמב דבוע ןיי'צקולבה ךיא .הז המ לודגב

 6 ?םש הרוק

 7 תמאב תאזש ,ןיוקטיבה ירוחאמ בשויש ןיי'צקולבה ןורקיעכ זא :רוא

 8 לכל ,הזכ אוהן ויערה .שמומ ןיי'צקולבהש הנושארה םעפה

 9 ,םיפסכ וילא לבקל לוכי התא הזה ןובשחהמו .ןובשח שי דחא

 10  .םיניוקטיב ונממ איצוהלו .םיניוקטיב וילא לבקל

 11 ?קנרא איה הנווכה ןובשח :לבוי

 12 .קנרא :רוא

 13  .יקוא :לבוי

 14 תבותכ םצעב הז ןובשחה .ןובשחה לש שומימה הז קנרא :רוא

 15  .תילאוטריו

 16  .ילש ןובשחה הזש :לבוי

 17  .ןכ :רוא

 18  .ןיוקטיב תועבטמ העברא חיננ שי םינפבש :לבוי

 19  .ןוכנ :רוא

 20  .יקוא .הבבס :לבוי
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 1 אוה ,קרוז אוה ,הרבעה עצבמ והשימש םעפ לכ םצעב וישכעו :רוא

 2 לבוי לש ןובשחהמ ,ריבעהל הצור אני ,ןיוקטיבה תשרל עידומ

 3 םתוא ,תרמוא תאז ,תשרהו .דחא ןיוקטיב ,רוא לש ןובשחל

 4 .תויצקאסנרט ןתוא תא םיפסוא םה ,םישוע םהש המ ,םירוכ

 5 ותוא אוה המ ?המ ,יושכע .קולבה ךותב ןתוא םושרלים סנמו

 6  .חמר ישוג לע בושחל רשפא ?קולב

 7  .יקוא :לבוי

 8 ריבעהל הצור ניא ,םיניוקטיב העברא עגרכ יל שי ,אמגודל ינא :רוא

 9 ןיוקטיב לבויל ריבעהל הצור ינא ,םלוכל עידומ ינא .דחא ךל

 10 רבוע דחא ןיוקטיב ,רמח שוג ותוא לע בתוכו והשימ בשוי .דחא

 11 הז תיטמתמ היעב לש ןורתפ ותוא ,היירכה ךילהת .לבויל רואמ

 12 ידכ ,ותוא ףורשלו ותוא םישלו רמח חול ותוא תא תחקל םצעב

 13 קלחה הז ,ביכר ותוא םצעב אוה הז .תונשל היהי רשפא יאש

 14 תוחולה תא תחקל לוכי דחא לכש ןוויכמ .ןומאה תריצי לש

 15 תא םיחקול םה ,םירוכהמ דחא לכ םישועש המ םעצבו הלאה

 16ם ימשור .הרבעה תושקב ןתוא לכ תא ,תויצקאסנרט םתוא לכ

 17  .הזה רמחה חולב םתוא

 18  .םתוא תונשל היהי רשפא יאש ךכ םתוא םיפרושו  :לבוי

 19 תישענ םצעב איה הפירשה ,ןונגנמהמ קלחכ ?המל .טעמכ .ןכ :רוא

 20 ירחא קרו .קולבה תא עבקמ התא ןושאר קלח .םיקלח ינשב

 21 םיקולב המכ ורבעש ירחא קר ,תרמוא תאז ,ןמז המכ רבועש
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 1 םא זאו .םדוקה חולה תא תיפוס םיעבקמ ...רוש םצעב ,המידק

 2 והשימ דגנ הנגהה לש ןונגנמהמ קלח תמאב הזו ...הרקמב

 3 הסנמ והשימ םאש ןוויכמ .תכרעמה לע טלתשהל הסנמש

 4 ךל ריבעמ ינא ובש םלוע רצייל םצעבו היעבה תא רותפל

 5 זא ,העברא קר ןובשחב יל שיש תורמל ,םיניוקוטיב השימח

 6 רמח חולה תא ,ןושארה קולבה תא רצייל לכוי ילוא אוה

 7 רצייל לכוי אל רבכ ואה םיאבה רמח תוחולה לבא ןושארה

 8  .םירחתמ רמח תוחול רצייל וסני םירחאה לכ יכ ,םתוא

 9 ?ףילחהל הסנמ ינא ימ לש ןומאה תא םצעב זא :לבוי

 10  .קנבב :רוא

 11 ?יזכרמה קנבב :לבוי

 12  .הנידמב וא :רוא

 13 ינא םא .הז תא ריבסהל הסננ עגר אוב ,אוב ...ינא םא ,ריבסת :לבוי

 14י נא ,ךלש ןובשחל ילש ןובשחהמ לקש האמ ךילא ריבעהל הצור

 15 ךרד הז תא ריבעמ ינא ,ךילא תורישי הז תא ריבעמא ל םצעב

 16 ךילא ריבעת רמוא ינאשכש ,קנבב ןומא שי ךלו יל זאו .קנבה

 17 יל שיש קודבי אוה .רמוא ינאש המ תא השעי קנבה ,לקש האמ

 18 ןיינע ,תרמוא תאז .ךלש ןובשחב הז תא םישיו לקש האמ

 19 תא השוע קנבהש ןומאהה ז ,תאזה תכרעמה לכ ךותב ,יזכרמ

 20  .ותדובע

 21 .ןוכנ :ורא
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 1 ?ןיי'צקולבה השוע המ :לובי

 2 ופוסב .םינותנ רגאמ רותב הז לע בושחל רשפא ...םצעב אוה :רוא

 3 ךל שי .םינותנ רגאמ הז ,ףסכה לע םירבדמ ונחנא םא רבד לש

 4 .םילקש יאוו שי יל .םילקש סקיא םויה ךלש קנבה ןובשחב

 5 ןיי'צקולבה םצעב .והזו םשל הפמ האמ וריבעת רמוא התאו

 6 והשימ היהיש םוקמב טושפו .סייב אטד ותוא תא רציימ

 7 ...קנב ינא ,רמואש הרוחאמ

 8  .ול שיש ךכל ברע :לבוי

 9 יתמשו האמ ונממ יתחקל ינאשכ .חקול םג אלא .ול שיש קר אל :רוא

 10 יקוח הלא ,והזו תמכסומה הלמעה תא יתחקלו האמ הפ

 11 .םירבדה לכו םיקוחהו היצלוגר תבשוי קנבה לעו .קחשמה

 12 ,הרוכ לכ רשאכ .םירוכ רפסמ ןיב תורחת שי םצעב ןיי'צקולבב

 13  .קנהב ידקפתב שמשל הסנמ םצעב ,םירניימ םתואמ דחא לכ

 14 המ .קנבה דיקפתב שמשל לוכי דחא לכ ,תרמאו תאז .ההא :לביו

 15 ?תיטמתמה היעבה תא רתפש הז לבקמ

 16 לומגת תא שי ,ןושאר לומגת .םילומגת ינש לבקמ אוה זא :רוא

 17 לכ לע םעפ ליחתה הז .תחופו ךלוה הזה לומגתה .היירכה

 18 לכ תחופו ךלוה הזו םיניוקטיב השימחום ירשע םילבקמ קולב

 19 .הרושה תלמע תא םג שיו .םייתש יקלח ,םינש המכו המכ

 20 רמוא התא ,ןיוקטיב והשימל ריבעהל הצור ינא רמוא התאכש

 21  .תתל ןכומ התאש הרושה תלמע המם ג
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 1 ?ולש הלמעה תא עובקל לוכי דחא לכ :לבוי

 2  .םלשמ אוהשכ הלמעה תא עבוק דחא לכ :רוא

 3  .יקוא :לבוי

 4 עצבל אל וא היצקאסנרטה תא עצבל ןכם יכסהל לוכי רניימה :רוא

 5  .הלמעל םאתהב ,היצקאסנרטה תא

 6  .יקוא :לבוי

 7 הבושח דואמ ילש היצקאסנרטה םא ,הז הרקישמה  םצעב זאו :רוא

 8  .ההובג הלמע הילע םישא ינא ,רהמ הרקתש יל

 9  .ההא :לבוי

 10  .אל זא ,אל םאו :רוא

 11 קנב ,ימואל קנב ,םילעופ קנב ,דחא ףוג ונחקל ,תרמוא תאז :לבוי

 12 רופסן יאב ותוא ונפלחהו .הנשמ אל ללכב הז ,הקירמא ףוא

 13 הזה עוריאה תא שממל ידכ ץר םהמ דחא לכשם ינטק םיאקנב

 14 ןיוקטיב םג לבקמ אוה יכ ,ךניבל יניב ןיוקטיב ותוא תרבעה לש

 15 ילשי אקנבכ שמשל יםכסה אוהש הז םצע לע ,הלמע םגו

 16  .ךלשו

 17  .ןוכנ :ורא

 18 לש הזה רופיסה לכ ,ןיוקטיבה לש םלועבש יתוא תענכש :לבוי

 19 םוקמל תפסונ אמגוד יל ןת .דבועו ינויגה ירמגל אוה ןיי'צקולבה

 20  .תחלצומ הככ הרוצב דבוע ןיי'צקולב ובש
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 1 הרוצב דבוע הזש הרימאל הפיט רוזחל הצור עגר ינא זא :רוא

 2 תשר ידי לע םויה תכרצנה למשחה תומכ ,רוכזל ךירצ .תחלצומ

 3 םרוג ,קנב ותואבן ומאה תא ףילחהל ידכ .הרידא איה ןיוקטיבה

 4 אל וליפאש תיאקנב הרבעהב םישוע ונחנאם ויהש המ ,יזכרמ

 5 ,ןיוקטיבה תשרב קולב לכ ,היגרנאה תכירצ תניחבמ תשגרומ

 6  .למשח ןומהב הלעו

 7 ?המכ םיעדוי ונחנא :לבוי

 8 וא 2018-ב ןיוקטיבה תשרש רמא ןורחאה רקסהש בשוח ניא :רוא

 9  .העש טאו הגי'ג 120 לש למשח תומכ הכרצ 19

 10 ?העשל :לבוי

 11  .הנשב ,אל :רוא

 12  .טאו הגי'ג 120 .הנשב :לבוי

 13 ,תילארשיה הכירצהמ יצחו דחא יפ ךרעב הזש ,העש טאו הגי'ג :רוא

 14  .תונוכנה הרמהה תואלבטה תא רכוז ינא םא

 15 דועו .יתיצר ינא ...ךילא ריבעהל יתיצר יכ קר ,תרמוא תאז :לבוי

 16 תכירצ ,תאזה תשרה לכ .והשימ דועו והשימ דועו והשימ

 17  .הנידמ לש למשח

 18  .תינוניב לש לדוג רדסב :רוא

 19 .רדסב שממ דבוע הז תיגולונכט ,רוא תיגולונכט לבא .יתנבה :לבוי

 20 החמתמש שיאכ התא ובש םוקמל תפסונ אמגוד יל ןת

 21  .ינויגהם ג הז םש ,הלאוו ,רמוא הלאה תומלועב
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 1 םיבשוחשכ וב דבוע תוחפ תצק הזש םוקמ דוע שי ,עגר םצעב :רוא

 2 הלוכיש תויצקאסנרטה תומכל הלבגמ שיש ןוויכמ .הז לע

 3  .ןיוקטיבב עצבתהל

 4 ?המל :לבוי

 5 הגמ תויהל רדגוה קולבה לדוג .עובק אוה קולבה לדוגש ןוויכמ :ורא

 6  .טייב

 7 ?דחא טייב הגמ :לבוי

 8  .קולב רצונ תוקד רשע לכו .דחא :רוא

 9  .רדסב ,יקוא :לבוי

 10 סנכנש הממ הלודג רתוי תויצקאסנרטה תומכ םאש רמוא הז :רוא

 11 ...קולבל

 12 ?אבה קולבל תוכחל ךירצ אוה :לבוי

 13  .ןכ :רוא

 14 ?ץאוס תלעתב ומכ קקפ םש רצונו :לבוי

 15  .ןכ :רוא

 16 יתיא רבדמ התאש ותוא םיאור שממ ונחנאש קקפ הזו ...ההא :לבוי

 17 ?תיטרואיתה המרב וישכע

 18  .הז תאם יאור םהבש תועשו םימי שי :רוא

 19  ?הכחמ טושפ התא זאו :לבוי

 20 .גידנפ בצמב היהת איה .ןכ .תוכחל הלוכי ךלש היצקאסנרטה :רוא

 21 בצמ תויהל לוכי לבא .העצבתהא ל דוע לש בצמב וליאכ
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 1 ןכומ ינאש הרושה תלמע תומכ תא לידגא ינא הזמה אצותכש

 2  .סנכית ןכ ילש היצקאסנרטהש ידכ םלשל

 3 ךכ לכ םישועשכ לבא .םיטיב המכ הז היצקאסנרט ,דיגהל ךירצ :לבוי

 4  .רמגנ הזה הגמה םג זא ,הברה

 5  .ןוכנ :רוא

 6  ...זא .יקוא :לבוי

 7  .דבוע הז הזמ ץוח לבא :רוא

 8 הז הזמ ץוח .תומכ תלבגמ ונל שי .למשח ונל שי זא .קוידב :לבוי

 9 לש ףסונ חלצומ םושייל ,היצקילפאל תפסונ אמגוד יל ןת .דבוע

 10 .ןיי'צקולבה

 11 עבטמ קר תמאב אוה ןיוקטיב יכ ,ןיוקטיב אל איה תפסונ אמגוד :רוא

 12 הז םנמא ,םתעמש ילואו ןיי'צקולבה אשונ תא שי ,ירפגוטפירק

 13  .םויר'תאה יורקש המ ,רחא יפרגוטפירק עבטמ

 14  .ןכ :לבוי

 15 איהש תפסונ היצקנופ םג ונל תנתונ םצעב םויר'תאה תשר :רוא

 16 רשפא ,שי אלא ,יפרגוטפירק עבטמ הזש קר אל .םכח הזוח

 17  .םירבד עצבמש ,הנתומ ,בשחמ דוק וילא דימצהל

 18  .ריבסת :לבוי

 19 התאש הזל הרומתב ,ףסכ ךל ריבעהל הצור ינא םא ,אמגודל :רוא

 20 ידי לע הז תא םירתופ ונחנא םויה .הריד לע תולעב יל ריבעת

 21  ?המל .הלאכ יםרבד ללש .תונמאנ תונובשח ,ןיד יכרועל הכילה
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 1 אוה ףסכה תא ול ריבעא ינאשכש ךכב ןומא תתל ךירצ ינאי כ :לבוי

 2  .ןומאה ןיינעל םירזוח ונחנא םעפ דוע הז ,הרידה תא יל ריבעי

 3  .ןוכנ :רוא

 4  .יקוא :לבוי

 5 גיצמ רוא םא ,רמואש ,דוק תושעל הז םוקמב לוכי ינא הפו :רוא

 6 ךיראת דע-ל םימיוסמ םיאנת תחת תולעב תרבעה ךמסמ

 7 ךכו ךכ ילש ןובשחל ךלש ןובשחהמ ריבעת התא ,םיוסמ

 8 םכח הזוח ותואת אם יסינכמ םצעב ונחנא ,וישכעו .םימויר'תא

 9 ,ונילע הפוכשת אז איה םויר'תאה תשרו .םויר'תאהת שרל

 10 לש םירוכהש םיכמוס ונחנא .ןומא לש ןונגנמ ותוא ךרד ,בוש

 11 הזוחהש ונל חטבומ תמאבו .הנמאנ םתדובע תא ושעי םויר'תא

 12  .ותוללכב עצבתמ

 13 םלשל לוכי אל ינא ?םויר'תאל הז תא דימצהל בייחי נא :לבוי

 14 ?םויר'תאב םלשל ףוסב בייח ינא ?םירלודב

 15 ךרד יתימאה םלועב תירוק תולעבה תרבעהש ומכ ,לוכי התא :רוא

 16 תוארל הצור ינא דיגהל לוכי התאש תויהל לוכי ,רחא ךמסמ

 17  .םיפסכ תרבעה לש רחא ךמסמ הרומת

 18 לע הזוחה תא יתמשש הדבועה םצעמ םצעב לבא .יתנבה ,הא :לבוי

 19 ונחנאש ןומא ותוא תא יתרצי ןיי'צקולבה לע תלהנתמש תשר

 20  .וילע םירבדמ

 21  .ןוכנ :רוא
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 1 תויאר .תויאר לש םלועב וילע יתעמשש םושיי דוע יבגל המ :לבוי

 2 ?רמוא הז המ .תוילטיגיד

 3 לש קסיד דראה תספותש הרטשמ לש עגר בושחנ אוב ,ןאכ זא :ורא

 4 איהש קסיד דראהה הזש חיכוהל הצור איהו עשפב םשאנ

 5 םש ואצמש עגרל חיננ ...אובי ?חיכוהל הצור איה המל .הספת

 6 ,רמואו טפשמ תיבל עיגמ םשאנה םדאהו .יםעישרמ םיליימיא

 7 יתתנ ניא .םש היה אל זה .םשל הזת א הסינכה הרטשמה

 8  .הז ילב קסיד דראה םהל

 9  .יקוא :לבוי

 10 .בכרומ ארונ ארונ אוה תוילטיגיד תויאר לש אשונה לכ ןכלו :רוא

 11 בצמ תנומת ,םולצת הזיא תושעל םצעב םיצור ונחנאש ןוויכמ

 12ע יגה הזש עגרהמ התנתשה אל איהש גואדלו תיחכונ

 13 ?ןויערה המ זא .טפשמה תיבל עיגמ הזש עגרה דע הרטשמל

 14 חקינ ונחנא ,תרזובמ הרוצב המכסה רציימ ןיי'צקולב ותוא םא

 15 ןיי'צקולבה לע הרוצ איהש וזיאב ותוא םישנ ,קסיד דראהה תא

 16  .הירוטסיהה תא תונשל לוכי אל דחא ףא הז עגרמ לחהו

 17  .המיתחה תא םימש ונחנא ,קסיד דראהה תא םימש אל ונחנא :לבוי

 18 םוקמ ןיא יכ קסיד דראהה תא םימש אל םג ונחנא ,ןוכנ :רוא

 19 .ןיי'צקולבב

 20  .קוידב :לבוי

 21 .המיתח .ןייפאמ הזיא םימש ונחנא :רוא
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 1 ?שאה לש גוס הזו :לבוי

 2 קסיד דראהה םא זאו קסיד דראהה לש שאה םימש וא .קוידב :רוא

 3 ,טפשמ תיבל םיעיגמש עגרה דע ספתנ אוהש עגרהמ הנתשי

 4  .תולקב יד הזת א חיכוהל רשפא היהי

 5 דוק הז ...הזיא ןמ הז ...תרציימש המיתח םצעב הז שאה :לבוי

 6 .םצעב

 7ל ש עבצא תעיבת רותב הז לע בושחל רשפא .עבצא תעיבת :רוא

 8 הזל םיארוקש הלאכ שי .תיצמת הזל םיארוקש שי .םינותנה

 9 עבצא תעיבת הז ,תילגנאב םשה ,שאה תמאב לבא .בוביג

 10 חרכהב איה םינותנה תא תינישש עגרהמ תמאבש תאזכ

 11 סקוניל לש םייקוחם יקסידם ידירומש םכמ הלא .הנתשת

 12 הז sha1sum וא md5sum הזיא ףוסב םש שי ,טנרטניאהמ

 13 אל עדימהש תמאמש תיסחי רצק רפסמ .ךרע ותוא קוידב

 14 .הנתשה

 15 לע ?טפשמ יתב לע בלוקמש ןורתפכ םלועה יבחרב לבוקמ הז :לבוי

 16 ?םימשאומ לעו םימשאנ לע ,ןיד יכרוע לע ?תורטשמ

 17 רבכ סטייטסהמ קלח ,הזל סנכיהל וליחתה תירבה תוצראב :רוא

 18 הכירצ תילטיגיד הייאר לכ ,םירמוא םצעבו הז תא םילבקמ

 19  .ןומאה תייעב תסנכנ ןאכ לבא .ןיי'צקולבה לא תולעל
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 1 תייעב תא יתרתפ עגר ינפל ינא ,ןומאה תייעב תסנכנ .עגר :לבוי

 2 תייעב תסנכנ תרמוא תאז המ ,ןיי'צקולבה תועצמאב ןומאה

 3 ?ןומאה

 4 ינא זא ?...ו ...ו ...ו-מ ץוח דבוע ןיוקטיבהש ונרמאש רכוז :רוא

 5 ןוויכמ דבוע ןיוקטיבש םינימאמ ונחנא .והשמ דוע דיגהל יתחכש

 6 .אבה קולבה תא תורכל ידכ קיפסמ קזח אוהש דחא ףא ןיאש

 7 קולבה תא הרוכ דימת אוהש והשימ שי םא ?תרמוא תאז המ

 8 םינקחש הברה יל שיש ןוויכמ ,רמואש הנגה ןונגנמ ותוא ,אבה

 9 והשימ שי םא ,םירתוס םיצירמתו םירתוס םיסרטניא םהל שיו

 10-ב טלוש אוהש והשימ ,ןיוקטיבה לש הרקמב ,קזח ארונ אוהש

 11 ןיוקטיבה תשר לכ תא בתכשל לוכי אוה ,הייכרה חוכמ 51%

 12  .ונוצרכ

 13ו ישכע דע .רקו'ג וליאכ יל תסנכה םואתפ ...הא ...ואוו ...הא :לבוי

 14 רקו'ג יל תמש םואתפ .םירורב ויה םיקוחהו םיפלקב ונקחיש

 15 הממ 51% שיש ימל ,תאזה תכרעמה ךותב ,עגר תרמאו

 16 ?םצעב

 17  .דוביעה חוכמ :רוא

 18  .הילע טלתשהל לוכי אוה ,תשרה לש דוביעה חוכמ :לבוי

 19  .ןוכנ :רוא

 20 םש הז המל ?היצפוא תאזכ ללכב סינכי והשימש המל ?המל :לבוי

 21 ?ללכב
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 1 ...ה תשר התנבנ הככש ןוויכמ םש הז :רוא

 2 ?רוקמב התנבנ איה הככ :לבוי

 3  .ןכ :רוא

 4 לע ךומסל ירמגל לוכי אל ינא ,רמוא התאש המ םצעב זא :לבוי

 5 ?עדוי ימ יכ ,עבצא תעיבת התוא לע ,שאה ותוא לע ,תכרעמה

 6 ךלי ,תשרה לש בושחמה חוכמ 51% לע טלתשה םשאנה ילוא

 7 ךומסל לוכי אל ינא וישכעו קסיד דראהב בותכש המ תא הנשיו

 8  .וילע

 9  .הרטשמה ןיפוליחל וא :רוא

 10 ...הרטשמה :לבוי

 11  .בושיח ?חוכ רתוי שי ימל ירה ,הנידמהמ גאוד התא םא :ורא

 12 ,יקוא לבא .הז וא ,דנוב סמיי'ג גוסמ יאמר התא םא יולת הז :לבוי

 13  .חוכ רתוי שי הנידמל ללכ ךרדב

 14 שיו .דוביעה חוכמ 51%-ב תטלוש איה םאש ,תרמוא תאז :רוא

 15 ןאכו .33%-ה תפקתה תא שי .תוליעי רתוי תופקתה םג ןבומכ

 16 .םיניינעמ םיקזנ תושעל רשפא 33%-ב םג ...םיסנכנ אל ונחנא

 17 ,הלחתהב יתרמאשו מכ ,שיש הזמ ונמלעתה תצק ונחנא ןאכו

 18 לע תססובמ תחא .אבה קולבה תיירכל תונוש תוטיש שולש

 19 תישילשהו .ןורכיז תומכ לע תססובמ היינשה .בושיח חוכ

 20 רקיעב הזש proof of stake יורקש המ לע תססובמ

 21 ינא ףסכ רתוי יל שיש לככ זאו .םייפסכ םירבד לש םירשקהב
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 1 םירבועש עגרב ןבומכ .הרוקש המ לע טולשל תוכז רתוי לבקמ

 2 ןונגנמה ,רחא רפסמ הזיא שי ,תשר לכ וא ,51%-הו ק תא

 3  .קיספמ םצעב

 4 ?תיתימא היעב הרכשא הזש וא ?תיטרואית היעב תאז :לבוי

 5 םירוכהמ דחא ,ןיוקטיבה תשרב טעמכ תחא םעפ הרק הז :ורא

 6 קיספה אוהו זוחא םיעבראל םישולש ןיבל יעגה םילודגה

 7 היה הז יכ .הזה וקה תא רובעל אל ידכ היירכ דויצ ףיסוהל

 8 לש תויעבל ונתוא איבמם ג הזו ,יבויחה דצב .ןומאב עגופ דואמ

 9 תשר תליחתב םימכחה םיזוחהמ דחא .סטקרטנוק טראמס

 10  .גאב םע בתכנ ,ואד לש םויר'תאה

 11 ?הנכותה ךותב גאב םע :לבוי

 12 רשפא יאש םיזוח תושעל םיעדוי םדא ינבכ ונחנאש ןוויכמ ,ןכ :רוא

 13 ינש דצמו .תויעיבר תוישילש תוריחב הייארל ,םתוא רפהל

 14 הזוח לש בולישהש רורב .םיגאב אלל דוק דימת םיבתוכ ונחנא

 15  .ביצי והשמ רוציי ,םיגאב אלל דוקם ע םיגאב ילב

 16 ?גאב םש היה זא .ההא :לבוי

 17  .גאב םש היה :רוא

 18 ?רמוא הז המ זאו :לבוי

 19  .ריוואב ומלענ רלוד ןוילימ םישימחש :רוא

 20  .ההא :לבוי

 21  .בונגל ידכ גאבהת א לצינ והשימ :רוא
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 1 הז זא ,הנכות לע ססובמו ישכע הזש ןוויכמ םצעב ,תרמוא תאז :לבוי

 2  .הנכות לש תויעבה לכמ לבוס

 3  .ןכ :רוא

 4 ?אל ,הנכות לש ןיינע םג איה תיאקנב הרבעה לבא ,עגר .יקוא :לבוי

 5 .דחא הז ,התוא חטבאל ךירצש תדדוב הדוקנ הל שי לבא .ןוכנ :רוא

 6 .ףסכ ריבעמש עטקה .טושפ דואמ דואמ דוק עטק הז ,םייתשו

 7 בתוכ והשימ ,תרמוא תאז ,בכרומ ומצעב אוה ,םכח הזוח

 8 ןוילימ םישימח האמ וריבעה .היעבה התיה םשו .השדח הנכות

 9 התיה םויר'תאה תשר לכ זאו .ומלענ רלודן וילימ םישימח ,רלוד

 10ם הש ןוויכמ ,וטילחה םה זאו .השוע איה המ טילחהל הכירצ

 11 ינקחש תיברמ הז לבא ,םויר'תאה תשר לכ אל הז ...םיטלוש

 12 לטבנ ואוב ?המ םיעדוי םתא ,ורמאו ובשי ,םילודגה םויר'תאה

 13  .הירוטסיהה תא בתכשנו אוב .הזוחה תא

 14 ,הנתשמ תויהל אל רומא הרואכלש המ תרמוא תאז .ההא :לבוי

 15  .הנוש

 16  .ןוכנ :רוא

 17-ה לכ תורמל ,הארת ,ךל יתרמא ,וניניב המידקמ החישב :לבוי

 18 ,זוחא דחאו םישימח ,תויוננטקתה תמאבלך, ש תויוננטקתה

 19 הז .םמהמ יד ןורתפ יל הארנ לכה ךסב הז .הנכות ,םיניינע

 20 תועצמאב תויעב דוע רותפנ אוב .ןיוצמ שממ ןורתפ יל הארנ
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 1 תוכרעמ .הקיסומ לש םירצוי תויוכז ,אמגודל ,ןיי'צקולבה

 2 התאו .ןיי'צקולבה לע םירבד דועו דוע םישנ אוב .העבצהל

 3 ןהמ תחא .תויעב ינמ לכ הפ שי .רהמ ךכ לכ אל ,ולה ,יל תרמא

 4 יתקרז וישכע םתס לשמי לנאש תויעבהמ לודג קלחש איה

 5 המ .ןיי'צקולב ךירצ אל ,הנפצה תועצמאב םתס רותפל רשפא

 6 ?רמוא הז

 7 הנפצהכ וילע בושחל םיליגר ונחנאש ,היפרגוטפירקה ףנע :רוא

 8 ךרעב הנש 40 רבכ ונל שיו .םירבד הברהב קסעתמ ,תמאב

 9 ,ןיוקטיב לש םיילטיגידה םיקנראב וליפא .ןומא רוזיבל תונורתפ

 10 םילכ םתואב שומיש שי ,םישמתשמ םתאש המ ,םויר'תא

 11 יטלומ לש אשונה תא ריכמש ימ לכ ,אמגודל ,ןומא לוציפל

 12 ידכ ךירצ ינאו דוקה תא חקול ינא ,תרמוא תאז .סר'צנגיס

 13 ןופטראמסהמ דוקה תא םג םישל ךירצ ינא ,ףסכה תא ריבעהל

 14 יתספדהש דוקה תא םגו בשחמב יתרמש ניאש ודקה תא םגו

 15 ילכ הז .ר'צנגיס יטלומ יורקש המ הז ...ו ...ו ...ו ...ו .תפסכב

 16 תא תושעל של תונורתיה המ ,וישכע .ןומא רוזיבל יפרגוטפירק

 17 םוקמב ינא ?היעבה המ ירה ?תרמאש יםאלפנהם ירבדה לכ

 18 ףאו הרוגס הרוצב לארשי תנידמ לש יםטנטפה רגאמ תא להנל

 19 ךירצ אוהש רבד לכה ךס הז םיטנטפו ...המ ,ימ עיוד אל דחא

 20  .ןיוציון מער .ןיי'צקולבה לע הז תאם ישנ אוב .יבמופ תויהל
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 1 ?היעהב המ .ןיי'צקולבה לע הז תא םישנ אוב ,השקבב ,הניה :ובלי

 2 ?הרוק המ ?ןוכנה ןורתפה הז םאה ?המ קר .היעב םוש ןיא :רוא

 3 רוזיב םיכירצש ,תופיקש םיכירצש םירבד דואמ הברהל םויה

 4 םשר ,הניה .ןיי'צקולבה לע הז תא קורזנ ואוב ,םירמוא ,ןומא

 5 לע ךומסל לכונ הככו ןיי'צקולבה לע לכה םישנ ואוב ,םיטנטפה

 6 ךסוח שדח ןיי'צקולבל ילש טנטפה תשקב תמאבשכש הז

 7 תמאב איה ,ראוניל ןושארב העיגה םיהדמו אלפנו היגרנאב

 8 ןומאה לש אשונה סנכנ ןאכ לבא .ראוניל ןושארב העיגה

 9 טלוש והשימ ?תרמוא תאז המ .הטמלמ הדובעה תוחנהו

 10 .ןיי'צקולבב

 11  .םישנא דואמ הברה שי ,והשן מייא :לבוי

 12 ,םישנא לש הצובק התיה ,םויר'תאב וניארש ומכ ,הניה לבא :רוא

 13 םתא ,ורמאו ואבש ,םינקחש לש םיוסמ רפסמ לש הצובק

 14 .םכחה הזוחה תא םילטבמ ונחנא ?המ יםעדוי

 15 ?םייקזה  ןיוקטיבב לשמל םג ,החילס ?ןיי'צקולבבם ג םייק הזו :לבוי

 16  .שק ןיוקטיבו ןיוקטיבל ןיוקטיבה לש לודגה לוציפה הז .הרק הז :רוא

 17 אל םה הלאה םיעוריאהש ,רמוא התאש המ ,תרמוא תאז :לבוי

 18 ,יל רמוא התא םצעב זאו .תורקל לוכי הז ,םייטרואית םיעוריא

 19 ?הלאה תוכרעמב ןומא תתל רשפא יא
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 1 .תרדגומ דואמ איהש היעב הז דוע לכ ,ןומא תתל רשפא זא :רוא

 2 לש הרקמב דיגנ .ימ דגנ ימ ,םינקחשה ימ םיניבמ ונחנאשכ

 3 דחא לכלש סרטניא שי ילו ךל .םיניבמ ונחנא .ןיוקטיב ,ףסכ

 4  .םדוק ול שיש הממ ףסכ רתוי היהי

 5  .יקוא :לבוי

 6 .הרורב ארונ איה םינוכיס תזילנאהו .םירורב ארונ םיסרטניאהו :רוא

 7 .קנראה תא דבאל יושע התא .אמסיסה תא דבאל יושע התא

 8 דואמ אוהש םינוכיס ףסוא שי .קנראל רבייס תפיקת ךל ושעי

 9  .רורב דואמ

 10  .יקוא :לבוי

 11 ןכותה תומלועמ ,הלאה םירבדהמם יקחרתמ ונחנאש לככ :רוא

 12 ,תוילטיגיד תויאר ,םיטנטפ םושיר ...ומכ ןכות תומלועלהאלה 

 13  .םינתשמ תוששחה .םינתשמ םינוזיאה

 14 תא תוהזל עדוי אל ינאש עגרהמ ,ינא ?הרוק המ זאו :בלוי

 15 ?המ יכ ?יתייעב רתוי הז םיסרטניאה

 16 םצעב .ןנוגתהל ךירצ התא המ דגנכ עדוי אל התא זא יכ :ורא

 17 .תאזה היעבל תונורתפ ונל שי ,בושו תיפרגוטפירקה הבישחה

 18 לכ טעמכ .הב ןומאה תא לצפלו היעב תחקל םיעדוי ונחנא

 19 ללכ ךרדב וליפאו .הז תא תושעל יםעדויו נחנא תניינעמ היעב
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 1 ונחנא םא הז ,תירקיעהה לאשה ןאכ לבא .הליעי הרוצב

 2 םויה ,וילע בושחל ךירצש והשמ םגו .המלו ימ דגנ ימ םיניבמ

 3 םינשל דמעמיקו זחים הש הלאה םירבדהמ ןומה םיניבמ ונחנא

 4 ףלדש לארשי תנידמל שם יצומיאה קית לע עגר בושחת .תובר

 5 והשמ הז םיצומיא קית .רופיסה תא רכוזש ימ ,ןורגא םע דחי

 6 םיניבמם והי ונחנא .הנש האמל יוסח תויהל ךירצש

 7 רתוי ןב יעדמ םוחת הז ,המידק הנש האמל היפרגוטפירק

 8  .הנש םיפלא תשולשמ

 9  .יקוא :לבוי

 10  .השדח היגולונכט הז ןיי'צקולב תאז תמועל :רוא

 11 ?ךתוא ליהבמ הז שדח הזשבגלל  קר זא :לבוי

 12 .שדחה יתוא ליהבמ אלה ז .אל :רוא

 13 .לאא :לבוי

 14 רשע דוע םייופצש םייונישהו םינוכיסה תזילנא הז יתוא ליהבמ :רוא

 15 קושה ךיא .הארית היצלוגרה ךיא .הנש םירשע דוע ,םינש

 16 תא ריבענ אוב לע ןומה אמגודלם ירבדמ .האריי לוממ דמועש

 17 לע וליפא רבי לא מדנא ,םיילטיגיד םיסכנ תויהל םיסכנה לכ

NFT, 18 אוב ומכ יםרבד לע אלא .הזה רזומה ןיי'צקולבה לע 

 19 .ןיי'צקולבה לע תיוהל ובאטה תא ריבענ
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 1  .יקוא :לבוי

 2   .האלמ תופיקשה יכ :רוא

 3  .וןכנ :לבוי

 4 ארונו םימכח םיזוח תושעל לכונ ונחנא זאו .רורב היהי הז :רוא

 5  .םיחונ

 6 ?היעבה המ :לבוי

 7 ?היצלוגר הזל השוע ימ :רוא

 8  .ךכ םג ובאטה םשרמל היצלוגר השועש ,םינפה דרשמ ...הא :לבוי

 9 ?הז תא השעי אוה ךיא :רוא

 10 השוע אוהש ךיאב ?הז תא השעי אוה ךיא תרמוא תאז המ :לבוי

 11 ?אל ,ללכ ךרדב היצלוגר

 12  .היצלוגר תושעל ול לק ארונ ולש םיבשחמ הזשכ :רוא

 13 ?ולש םיידיב אל רבכ הז ,הז תא יתרזיפש ןוויכמ לבא :לבוי

 14  .ןוכנ :רוא

 15  .ההא :לבוי
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 1 המכ ינפל לארשיב הרקמ היה ?טפשמ תיב וצ אובי וישכע םאו :רוא

 2 ייופיי ,רושיא ףייז .ול תכייש אלש הריד רכמ והשימש ,םינש

 3ם ישוע ונחנא ךיא .ול תכייש אלש הריד רכמ ,ינוירטונ חוכ

 4 הז םא ,וישכע .לארשי תנידמב ?תאזה הקסעה לש לוטיב

 5 יעקרקמ להנמ לש ,ילארשיה ובאטהל ש קר אוהש ןיי'צקולב

 6  .לארשי

 7  .ירשפא הז זא :לבוי

 8 ?ןיי'צקולבה תא ךירצ שארמ המל זא לבא .ירשפא הז זא :ורא

 9 .ןיינע רוגסנו ןיילנוא סייבאטד םישי להנהמש

 10 ותוא רותפל רשפאש והשמ ךבסל תצק הז ,תרמוא תאז .ההא :לבוי

 11  .הטושפ רתוי הברה הרוצב

 12  .ןוכנ :רוא

 13 החנה תדוקנ ךותמ תאצוי תאזה תכרעמה לכש תרמא םג התא :לבוי

 14 דחא םוי ילוא לבא .רותפל רשפא יאש תיטמתמ היעב םש שיש

 15  .התוא ורתפי

 16  .ןוכנ :רוא

 17 םוי לבא רותפל רשפא יאש היעב ?רמוא הז המ .יתוא תדביא :לבוי

 18 ?רמוא הז המ ,התוא ורתפי דחא
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 1 ידכ תומיוסמ תויטמתמ תויעבב םישמתשמ םויה ונחנא ,יקוא :רוא

 2  .עדימ תחטבא רצייל

 3  .יקוא :לבוי

 RSA, 4 לע ,תיבמופ הנפצה לע םתעמש םכקלחש חינמ ינא :רוא

 5 והשמ םישועו םתוא םילפוכ ,םיינושאר םירפסמ גוז םיחקולש

 6 הנממ איצוהלו הלפכמה תא תחקל אוה ישוקהו .הלפכמה םע

 7  .םיינושארהם ימרוגה תא

 8  .ונרביד הילעש הכופהה היעבה קוידב הז ,יקוא :לבוי

 9  .ןוכנ :רוא

 10  .יקוא :לבוי

 11 תותשרב םישמתשמ ןהבש ,תאזה הרוצהמ תויעב ללש ונל שי :רוא

 12 גוסמ היעב הזיא הל שי ןיי'צקולב תשר לכ ,תונוש ןיי'צקולב

 13 אל הזש וננולתי וישכע םייגולונכטה םישנאה אקווד .המוד

 14 קיפסמ הז טפסנוקה תמרב לבא ...ב םישמתשמ .קוידב רושק

 15 הנפצהב םישמתשמ ונחנא המל ?ןיינעה המ ,וישכע .בורק

 16 םיסנמ ונחנאש ןוויכמ .ןיי'צקולבל רשק ילב ,בוש ,וישכע ?תאזה

 17  .הנש םייתאמ רבכ םיינושארה םימרוגה תאיצמל תוטיש חתפל

 18 ?ונחלצה אל דועו :לבוי
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 1  .ונחלצה אלו :רוא

 2 ?חילצנ דחא םוי םא הרקי המ :לבוי

 3 !!!הההא .הבוט הלאש :רוא

 4 ?הככ שממ :לבוי

 5 .ךרעב :רוא

 6 חילצה אל דחא ףאש היעב התוא לע תוססובמ תוכרעמה לכ יכ :לבוי

 7 ?רותפל

 8 .ןכ לבא ,הנוש תצק גוסמ היעב לע תססובמ תכרעמ לכ זא :רוא

 9 קוריפה תייעב םויה םנמא ,אמגודל טנרטניאהמ הברה

 10 ןה תומוד תויעב לבא ,תיטננימוד תוחפ צתק איה םימרוגל

 11 םימוד םירבד .תנגמוה ,תנפצומה הרובעתה רקיע תא תווהמ

 12 תאז .תונוש ןיי'צקולב תותשר לש םיסיסבה לע רמאיהל םילוכי

 13 הרקמב ,הרקמב םש ,רותפל ךרד אצמי והשימ רחמ ,תרמוא

 sha256 14 םש תארקנש תוצמת תייצקנופ וז ,דיגנ ןיוקטיב לש

 15  .הרקי הזש תויהל לוכי. התוא רובשל חילצי והשימ

 16 אוב ,רוטלוגרה לע םדוק תרביד ?הזה רשקהב לארשי ךיא :לבוי

 17 ילארשיה רוטלוגרה ךיא .םיאצמנ ןאכ תאז לכב ונחנא ,עגר
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 1 האצותכ תולועש תויגוסל סחייתמ ?ןיי'צקולבה תיגוסל סחייתמ

 2 ?תאזה היגולונכטב שומישהמ

 3  .ול השק :רוא

 4 ?הניחב וזיאמ :לבוי

 5 אל דוע םהש תועקשה לש ןבומב הזל תסחייתמ םיסימה תושר :רוא

 6 ינקחש .רקופ ינקחש ומכ הז .ןתיא תושעל המ םיעדוי שממ

 7 םהל שי ,םהלש םיחוורהל ע יםסימ םלשל םיצור םהשכ רקופ

 8 הזיא םישוע םה זא .רמהל רוסא לארשי תנידמב יכ ,היעב

 9 םיחוור םישועש םישנא םע רבד ותוא .םיסימ םלשל ידכ ליגרת

 10 ,רחא ריחמב ורכמו דחא ריחמב ןיוקטיב ונק .םירעשה ישרפהמ

 11 ,תרמוא תאז .הזב תכמות אל שממ לארשי תנידמש תורמל

 12 תודובעהת א םייס אל ןיידע יושכע ואהו ,שש אל לארשי קנבה

 13 יםרבד. הזם ע תושעלה מ ביבס ,יתעידי בטימל ולש תוימינפה

 14 ,הלאה יםרבדב .םלועהרי חאם יצר אל יםסחיו חננא יםראח

 15 הזיא קיזחמ ימ ,הסרובה את יםשל ,ובאטה תא יםשל, בוש

 16 ,םילודגה תוששחה דחא ,הסרובהל ש רשקהב דיגנ .תוינמ

 17 םיימינונאר תיום יניי'צקולב םג שיו רזובמ לכה הזש ןוויכמ

 18 ,הרבחב ןיינעל עבני אם א ,היצלוגר תייעב בוש שי ,יםרחאמ

 19 ניאש עגרב .תשועל יל רתומ או ,תושלע יל רוסאש יםרבד שי

 20 תומש רספמ תחת התוא קיזחהל ,ילש הקזחאהת א רזבל לכוי
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 1 שין ולכ .תולקב הז תא סופתל הלוכי אלר בכה יצלוגהר ,םינוש

 2 ,ילארשיהי קוחה ירוטלוגרה םלועה לש המאתהב תויעב הברה

 3  .הזה ןכותה םלועל

 4 היצלוגר רבואה לעם יננולתמ תצק םיימוקמה קטייהה ישנא :לביו

 5 ?הזה ןדיעל המיאתמה היצלוגרה רדעיה לע וא ?תאזה

 6  .היצלוגר םיבהוא ללכ ךרדב קטייהה ישנא .בכרומ הז :רוא

 7  .ןוכנ :לבוי

 8 הזה ןבומב תינאיטרביל דואמ איה ןיוקטיבה תשר לכ ללכבו :רוא

 9  ...לש

 10  .קיודב :לבוי

 11 תוקסעתמש תורבח ץראבם ג שי ,ינשצד מ .היצלוגר ךירצ אל :רוא

 12 תרזועש ,רווקראטס מוכ הרבח ,םויר'תא רובע תיפיצפס

 13 תויתייעבה תא יםניבמ והם .היצזימינונא תבכש דוע רציילב

 14 דחא הזו ,םלועהשים ניבמן כש יםשנא יש זא .םש המולגש

 15 םלועין ב רשגלן יוסניהת מאב הז ,נולש ח"ודבה לועשים רבדה

 16 ,רבדל ש וופסבי כ .יגולונכטה םלעול יוקחה ירוטלוגרהן כותה

 17ם ע יושכעם ג זהת אים ארו נונחא ה,יגולנוכטל כלן וכנה זו

 18 .פמארט תייגוסל כו ,קובסייפ
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 1  .ההא :לבוי

 2 ךות .הידעלב םייקתהל הלוכי אל היגולונכטה ,היצלוגר שי :רוא

 3 הלוכי אל איה לבא .עיפשהל הלוכי איה .הנממ תומלעתה

 4  .םלעתהל

 5 ןיבל ,המידק ץורל תוצורש תורבח ןתוא ןיב הזה חוכיווב זא :לבוי

 6 ?...ב דמוע התא הפיא ,ןתוא הקיזחמ תצק ילואש הנידמה

 7 בורב ,ןיי'צקולב יכ טושפ ,הפ הנידמה לש ןוויכל הטונ רתוי ינא :רוא

 8 הדוקנה ןאכ לבא .םיבוט רתוי תונורתפ ונל שי םירקמה

 9 ,תרמוא תאז ,םיילאקולה םימסחל רושק ארונ הז .תיתוהמה

 10 םימסח תייעב יל שי עגרכ ,רמואו אב והשימש בצמ תויהל לוכי

 11 לש תויבמופ התוא וא תופיקש התואש תמיוסמ דואמ דואמ

 12 ןורתפהש תויהל לוכי .ןיי'צקולבה ידי לע רתפיהל הלוכי עדימה

 13 ךירצ ןאכו .ןיי'צקולבה לע אל ,יבמופ עדימה תא םישנ אוב אוה

 14 ובאטה לכ תא םיריבעמ םא דיגנש ןוויכמ ,םיריהז תויהל ארונ

 15 .תיתייעב איה הרוחא הרזחה .ןיי'צקולבה לע תויהל

 16 ?םלועב סנכנ הז הפיא .תיתייעב תויהל הלוכי :לבוי

 17 ,דיגנ ,רותפלם יסנמש םיניי'צקולבם יאור תמאב םלועב זא :רוא

 18 ,םימכח םיזוח רקיעב הז תונפס לש רשקהב ...לש אשונה

 19 תא לבקמ ינאש ינפל ףסכה תא יתמליש ינא ,רורחש תמאב
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 1 ךרדו םילימע ךרד םישוע םויהש המ .סכמהמ רורחשה יכמסמ

 2 לע הז תא תושעל רשפא זא .תונמאנ ינונגנמ ינמ לכ

 3 .ןיי'צקולבהל ע יאופר עדימ םישל תונויסינ שי .ןיי'צקולבה

 4 ,רוזמר תייצקילפאה תא אמגודל תושעל הסנמ וישכע הינמרג

 5 השימח ,דחא אל .םיניי'צקולב השימח לע ,םהלש קוריה ותה

 6 דימת ,םלועב םוקמ לכמ שיגנה יהי עדימהש ידכ ,םיניי'צקולב

 7  .תמיוסמ הרוצב אוהש ךיא

 8 אוה ןיי'צקולב המל יתנבה ינא תונורחאה תוקדבש בשוח ינא :לבוי

 9 ןומה שיש הארנ ינש דצמו .יתייעב אוה המל םג לבא ,ןיינעמ

 10 םימוחתום יאשונ רתויו רתוי .הזה רבדהמ תובהלתה ןומה

 11 רשפ תא ריבסהל לוכי התא ,ןיי'צקולבל ריבעהל םיצור

 12 ?ןהילע ונרביד וישכעש תויעבה לכ ןתניהב תובהלתהה

 13 הז .םימיוסמ םינבומב פייה לש םיאשונל בוש רושק רתוי הז :רוא

 14 לכ תא םישנ וישכע ונחנא םא .ינשדח תואריהל ןוצרל רושק

 15 הזיא ,ןיי'צקולבה לע לארשי יחרזא לש יאופרה עדימה

 16 .ונחנא םיינשדח

 17 לש םלועה תא האור אל דוע התאש םיוסמ םוקמ שי :לבוי

 18 ןיי'צקולבב שומיש השוע םושייה תא האור אל התא ,ןיי'צקולבה

 19 וא ?ןיי'צקולבה לע םישל יאדכ אקווד הז ,עגר ,רמוא התאו

 20 ?רתאמ התאש הזכ םוקמ אוהש הזיא ןיאש
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 1 תומוקמ םתואב .ימ דגנ ימ ונל רורב םהבש תומוקמב זא :רוא

 2 השירד הז .ןפוד תאצוי היצלוגרב ךרוצ ונלן יאשו נל רורבש

 3  .ךומסל ימ לען יא תמאב םהבש תומוקמו .הנושאר

 4 וא ,םירחא תונורתפ שיש וא ,רמוא התא םירקמה ראש לכב :לבוי

 5 .םיאתמ אל ןורתפ הז ,ןיי'צקולבהמ םכתא ובזעתש

 6  .חוטב רתויו ליעי רתוי ןורתפ שיש הארנכ :רוא

 7 הלאש ךתוא לואשל הצור ינא ,םידרפנ ונחנאש ינפל עגר :לביו

 8 ןוידה זכרמב ,ונחנא .וליפא תיפוסוליפ תצק ילוא איה יניעבש

 9 .ללכב ןומא ןיא ,ןומא הברה ?ןכ ,ןומא הלימה תאצמנ ונלש

 10 רבדב ןומא ףילחמ אל םצעב ןיי'צקולבה םאה הלאשה .המודכו

 11 תאז .רחא רבדב ןומא תתל ,יתוא בייחמ ,תתל יל םרוגו דחא

 12 חוטיבב ,הסנכה סמב ,תודסומב ןומאה תא ףילחמ ינא ,תרמוא

 13 ןומא תתל ךירצו ישכע ינא ,הז םוקמבו .קנבב ,ובאטב ,ימואל

 14 והשמ יתפלחה לכה ךסב .בשחמ דוקב .תונכותב ,םיתרשב

 15 ?אל .והשמב

 16 ירוחאמ ,'גייטס קבה םצעב הזש ןוויכמ ,תרדהנ הנחבא וז :ורא

 17 ,הניה .תועבצה לע אמגודל בושחת .םיניי'צקולב לש םיעלקה

 18 ,תילארשיה תוריחבה תכרעמ .תוריחב תכרעמ ןמזמ אל ונישע

 19 רובענ ואוב ,םירמוא ןמזה לכ ,ןשיינ פא טראטס ונחנא
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 1 .ןיי'צקולבה לע הז תא םישל רשפא .תוינורטקלא תוריחבל

 2 ,םיעיבצמ ,םיאב םתא .הטושפ ארונ איה ,תילארשיה הטישב

 3  .יפלקב תולוקה תא םירפוס םויה ףוסב ,םיאצוי

 4  .ריינ שי .םיקתפ שי :לבוי

 5 תא תושעל עדי 'ד התיכב דלי לכ .ריינ שי ,יםקתפ שי .שי :רוא

 6  .לארשי תנידמב תולוקה תומכל ש המיכסה

 7 ?היעבה המ ,המיכסה תא תושעל עדת הנכות הפו :לבוי

 8 ?הנכותה תא בתכ ימ לבא :רוא

 9 .הנכותה תא בתכש ימב ןומא תתל ךירצ ינא ,תרמוא תאז :לבוי

 10 תא ול ןתנש ימב ןומא תתל ךירצ התאו .דוקה תא בתכ :רוא

 11 .םילוקוטורפב רבד לש ופוסב ,ןומא תתל ךירצ התאו .הרמוחה

 12 תאז .המ עיבצה ימ קדוב אל דחא ףאש ןומא תתל ךירצ התאו

 13 הפטעמ ךותב הז תא םימש ריינ קתפב העבצהב םא ,תרמוא

 14 .תעבצה התא המ תעדל רשפא יא זאו אספוקה תא םירענמו

 15 עיבצה לבוי ,רמואש גול הזיא יאדווב שי תינורטקלא העבצהב

 16 טנרטניאה דוגיאל עיבצה והשימ יצחו הנומשבו יצחו הנומשב

 17 הקידב תושעלו ךכ רחא אובל והשימ לש תלוכיה .ילארשיה

 18 לכוי דחא לכש םוקמב ,הרוקש המ זאו .תחופ דואמ דואמ

 19 הזיא שי .ףיקשמ תויהל לוכי דחא לכו תוריחבה תא קודבל
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 1 ,עדימ תחטבאו היפרגוטפירק יחמומ ,םיפשכמ תפוסא

 2 ויה הלאה תוריחבה ,םירמואו םיאבו דוגרפה ירוחאמ םיסנכנש

 3 תא תמאב ונרמה ,ןיי'צקולבבו ןיוקטיבב רבד ותוא .רדסב

 4ם יניבמו םיריכמנו חנאו קודבל לוכי ינאש םיפוג םתואב ןומאה

 5 לע אורנ םיכמתסמ ,ןיוקטיב לשה רקמב דגינ תיציפס .םתוא

 6 הננכות sha256 ,עדוי אלש ימל sha256 תוצמתה תיצקנופ

 7  .90-ה תשנו ףוסב ,יסנ'גייא יטירויקס לנוישנ ,NSA-ה ידי לע

 8 התא ימ לע ?לךש תישיאה הפדעהה המ ,ןיוקטיבל קנב ןיב :לבוי

 9 ?רתוי ךמוס

 10  .טנס הווש היה הזשכ ןיוקטיב לע יתעמש ינא :רוא

 11 ?תינק אלו .יקוא :לבוי

 12 םרטו ישכע םג .יתינק אל םג ,רלוד האמ היה הזשכ .יתינק אלו :רוא

 13  .יתינק

 14 ?ןומא וב ןתונ אל התא יכ ?ךמוס אל התא יכ :לבוי

 15 ,היגולונכטב עקשומ ידמ רתוי ינא ילש םינוכיסה לוהינב יכ ,אל :רוא

 16 ,ןמזה לכ ילע קחוצש רבח יל שי לבא .ףיסוהל ךרוצ ילן יא זא

 17 .רכמ םרטו רלוד םיעברא הווש היה הזשכ הז תא הנק אוה יכ
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 1 תצק יתאציש בשוחי נא .ךל הבר הדות ןמלקנוד רוא רוספורפ :לבוי

 2 חיצלא ינא ןמז המכ עדוי אל ינא .ןיי'צקולבה יבגל םכח רתוי

 3 גוסמ הז יכ ,ילש שארה ךותב הזה רבסהה תא קיזחהל

 4 יתאצי םויהש בשוח ינא לבא .םימלענ זאו יםאבש םירבדה

 5 טנראינטה דוגיא לש טסאקדופה .IL הדוקנ ןאכ דע .םכח רתוי

 6של  קמועה תועפשההן ה מ יןבלה נול רזעוש ילארשיה

 7י נא .תוברהתו הקיטילופה ,הלכלכה, הרבהח לע טנרטניאה

 8ם יצור םתא אם .האבה םעפב עמתשנ. רורד בלוי רוטקוד

 9ם אחרים, יאשל נוע םגו ונרביד וילעש אשונה לע דוע תעדל

 10 .טנרטניהא דוגיאל ש טנרטינאה רתאל וסנכהי

li.gro.cosi.www. הז li.gro.cosi.www. 11 רתאה תועצמאב 

 12 טנרטניאה דוגיא לש םירבחה תליהקל ףרטצהל םג ולכות

 13 טנרטניא לע הרימשל דוגיאה תדובע ךשמהב ךומתלו ילארשיה

 14  .לארשיב הרבחה ללכל ינויוושו ישפוח ,חוטב

 15 

 16 הטלקה םויס

http://www.isoc.org.il/
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