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איגוד הביטקוין הישראלי

תל אביב20.4.2015 ,

תוצאות סקר דעת קהל על איגוד הביטקוין הישראלי  -אפריל 2015
איגוד הביטקוין הישראלי ערך סקר דעת הקהל על
איגוד הביטקוין הישראלי ב 12לאפריל .הסקר
נועד לתת תמונת מצב כללית לגבי התפיסה
והציפיה של הקהל לגבי האיגוד ופעילותו .בזמן
שאנו שמחים לשמוע את דעת הקהילה ,אנו גם
רואים שיש הרבה מקום לשיפור .גיליון התוצאות
 )מעודכן עד ה 14לאפריל(.
ניתן למצוא כאן
המלא
כאן נציג ונדון בתוצאות שמיצינו מהסקר .המדגם
כולל כ 40מגיבים לסקר ,כשליש מתוכם אינם
חברים באיגוד.

מטרות האיגוד
ראינו שהקהילה מאוד מזדהה עם מטרות האיגוד,
כאשר הדירוג הממוצע לשאלה "האם את/ה
מזדהה עם מטרות איגוד הביטקוין הישראלי?"
היה  4.26מתוך  .5נתון זה מאוד מעודד אותנו,
שאנחנו רואים שלא לשווא האיגוד פועל.

ביצועי האיגוד
עם זאת ,אנו רואים שהקהילה פחות מאמינה
בהצלחת האיגוד במימוש מטרות אלו ,עם דירוג
נמוך מאוד של  2.96מתוך  .5נתון זה חשוב
ומעניין ,ועלינו לקחת אותו ברצינות .אנו רואים
שלמרות שההסכמה הרעיונית עם האיגוד ,יש אי
הסכמה פרקטית לגבי הביצוע והמימוש.

אם נסתכל יותר לעומק ,נשאל ספציפית לגבי תחומי פעילות של האיגוד .כאן שאלנו אך ורק את חברי האיגוד,
משתי סיבות :ראשית ,אנו בעיקר מעוניינים לספק את חברי האיגוד; שנית ,אנו לא בטוחים שאלו שאינם חברים
באיגוד יודעים לעומק בדיוק מה וכמה האיגוד עושה
)נראה זאת בהמשך( .דווקא כאן אנו רואים שברוב
תחומי הפעילות האיגוד מקבל דירוג טוב מאוד:
באירגון מפגשים ,בשקיפות ויושרה ,ובתקשרות מול
הקהילה במיוחד הציון חזק מאוד .בדירוג נמוך
נמצא התמיכה בעסקים ובתעשייה ,ובהתנהלות מול
הרשויות.

מודעות הציבור לפעילות האיגוד
ממצאים אלו קשורים מאוד למודעות הקהילה לגבי
פעילות האיגוד בתחומים הנ"ל ,ולכן שאלנו גם את
הקהילה לגבי מודעות לדברים שונים שהאיגוד
עושה .באופן לא מפתיע ,חברי האיגוד היו יותר
מודעים מאלה שאינם חברים באיגוד  וזאת בפער
משמעותי .הקהילה הייתה מאוד מודעת
לכנסים ומפגשים שהאיגוד מארגן ,לשקיפות
שהאיגוד מפגינה בהעלת הקלטות בלתי
ערוכות של ישיבות הועד ,לעלות הנמוכה
של דמי חבר למשלמים בביטקוין ,וכן גם
להצבעות המאובטחות קריפטוגרפית .עם
זאת ,המודעות לקיום השיח וההדרכה של
האיגוד מול הרשויות הייתה נמוכה ,וכן גם
העובדה שהאיגוד מפרסם גיליון הכנסות
והוצאות.

רצון להצטרפות כחברים לאיגוד
האיגוד מעוניין לייצג ככל האפשר את קהילת
הביטקוין הישראלית הרחבה והמגוונת ,שכן
זה נותן לאיגוד לגיטימציה ומינוף חזק יותר
מול גורמים חיצוניים .לשם כך ,חשוב מאוד
שהאיגוד יספק את רצונות הקהילה .האיגוד עושה
ככל שביכולתו לצרף חברים חדשים ורואה בזאת
עדיפות ראשונה .וכאן אנו רואים שיש מקום
לשיפור .נשאלת השאלה "מה הסיכוי שתצטרף/י
כחבר/ה באיגוד?" והתקבל ציון של  2.4מתוך .5
כאשר נשאלה השאלה "מה מונע ממך להצטרף
לאיגוד?" התגובות התחלקו כך ששליש מתוכם היו
מתוך חוסר ידע או מוטיבציה ,שליש מתוך טעמים

אידאולוגיים )אחח ,הביטקוינרים האלה  ,( (:ובודדים בעקבות אופי האיגוד או סיבות אישיות .אל השאלה "מה
היה משכנע אותך להצטרף כחבר/ה באיגוד הביטקוין הישראלי?" התגובות התחלקו כך ששליש מתוכם היו
בסגנון "אף דבר" ,עוד שליש אמרו שהיו משתכנעים מביצועים חזקים יותר של האיגוד ,ועוד בודדים דרשו שינוי
עקרוני או אירגוני מהאיגוד.

עתיד האיגוד
לבסוף ,נשאלה גם השאלה "על מה לדעתך האיגוד צריך להתרכז בעתיד?" וכאן התגובות התחלקו כך ששליש
רצו פירסום והפצה של ביטקוין והרעיונות של ביטקוין ,שליש רצו השקעות ו/או מימון בתחום ,והשאר בעיקר רצו
שהאיגוד ימשיך בדרכו .אנחנו מאוד מעריכים את הזמן שכולם לקחו במילוי הסקר ומעריכים מאוד את דעת
הקהילה .אנו תמיד פתוחים לשמוע מכם ורוצים לייצג אתכם!
מנהל קשרי קהילה
אריאל הורביץ,
איגוד הביטקוין הישראלי

מה מונע ממך להצטרף לאיגוד?
4 :
טעמים אידאולוגיים
4 :
עצלנות/חוסר ידע
2 :
אופי/ביצועי האיגוד
1 :
אחר/אישי
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

לא מאמין שזה יתן לי משהו או יקדם משהו שרלוונטי
לא מכיר מספיק.
הוא אירגון ריכוזי
אני לא נושא ונותן עם הריבון
אני לא יכול להגיע ל ,meetupואין לי שום יתרון להיות חבר ,וחוץ מזה שאני אוהב תמיד להיות משתמש שקט )בוחן ומסתכל
מהצד(
אירגון קטן שעוד לא באמת עושה יותר מדי
פוגע בפרטיות שלי.
רשום אבל לא שלמתי עדיין דמי חברות…
לא מאמין באיגודים
בעיקר חוסר זמן וחוסר הבנה במטרות האיגוד.
עצלות ,חוסר ידע

מה היה משכנע אותך להצטרף כחבר/ה באיגוד הביטקוין הישראלי?
4 :
אף דבר
4 :
ביצועים חזקים יותר
2 :
שינוי עקרוני/אירגוני
●
●

אם הייתי רואה התקדמות בכניסת ביטקוין או טכנולוגיות רלוונטיות בישראל.
יותר הכירות עם הארגון ועם נושא הבייטקווין בכלל .כולל הנה של אופן קידום נושא באופן כללי .האם יש וועדות? מה נעשה
לקידום

●
●
●
●
●
●
●
●

אם הוא היה פחות ריכוזי
אם הם היו מסירים את הרישום שלהם מרשם האירגונים והופכים לארגון "לא רשמי" ,שלא מבזבז כסף על עמלות רישום
ובירוקרטיה וכמו כן מתעלמים מהריבון
שום דבר
שיתוף פעולה רציני עם בנקים\משרד האוצר\הכלכלה
שום דבר .אני תומך באיגוד מהטריבונה.
כלום
שיתוף פעולה יותר הדוק עם הקהילה האינטרנטית )גם אם חלקם לא באים למפגשים(
לא בטוח שזה אפשרי ,אולי אם זה היה מתגמל בצורה יוצאת דופן

על מה לדעתך האיגוד צריך להתרכז בעתיד?
3 :
הפצה ,פרסום ,תודעה
3 :
השקעה ומימון
2 :
להמשיך כרגיל
1 :
קירוב עסקים
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●

פירסומות בטלוויזיה
להשקיע בתדמית של ארגון של אנשים מקצועיים ולא כמו שלפעמים חושבים שמדובר באנרכיסטים
הצגת בק ו פעילות בק כתחליף לבנקים  /כסף ...החדרת בק לתודעה האנטי כסף שפה רילאסטייט משה רבנו אנטי  1984ריבון
גיליתי שחלוקת ביטקוין עוזרת להפצה ,רוב האנשים רוצים להשיג יותר ממה שיש להם ,עניין פסיכולוגי.
לשתף פעולה עם עיתונאים כלכליים וטכנולוגיים ,כדי שיכירו יותר טוב את הביטקוין וכדי שהדיווח יהיה יותר ענייני ופחות
"סנסציוני" .רוב האנשים עדיין מקבלים את המידע על הביטקוין מהעיתונות הכתובה/המשודרת ,ולדעתי כדאי להשקיע מאמץ גם
בכיוון הזה.
מפגשים לעסקים וקירוב עסקים לביטקוין
להביא מקורות מימון לפרויקטים ביטקוין מקומיים .מימון ממשלתי )המדען הראשי ,מעבדות מו״פ( ,מימון עסקי )סין מאוד
מתעניינת בטכנולוגיית הביטקוין והמשקיעים שם רעבים להיות הדבר הגדול הבא ,לדוגמא( ,מימון מדעי )אקדמי פרופר(.
להמשיך כמו עד כה .נראה שאנשים נהדרים עם ראש על הכתפיים מנהלים אותו.
לחלק ביטקוין חינם  לא ,אבל כן לחלק תמריצים )איכשהו( לציבור כדי שיתאמץ ויתעניין בטכנולוגיה ויכיר אותה .כשהציבור
שומע שכרטיס מועדון בסופר נותן לו הנחות ,הוא מתאמץ ומוציא כרטיס מועדון .כהציבור יבין שביטקוין יותר טוב לו מאשר
כרטיס האשראי שלו ,הוא יתאמץ כדי להבין מה זה ואיך עובדים עם זה.
לגדול

הערות כלליות של עונים לסקר:
●
●
●
●

בנקאים  ,כספומטים  ...אינם מייצגים את הקהילה
למה אין מפגשי הכרה לציבור הרחב? המפגשים שנעשים מיועדים כמעט תמיד עבור הקהילה שכבר יודעת ומכירה,
לא ראיתי מפגש אחד מאז שאני חבר באיגוד שמיועד למתחילים שלא מכירים.
עדיין לא פשוט לעסק לקבל ביטקוין .אולי צריך לאחד כוחות וליצור מצב בו ברגע שיש עסק שרוצה לקבל אז מספיק
טלפון למישהו שעוזר לו בכל השלבים.
"מפגשים ,כנסים ואירועים" .צריך להוסיף תמריצים שגם הציבור הרחב ששמע באוזן אחת את המילה 'ביטקוין' יגיע
לשמוע ולהתעניין ,ולא רק הקהילה הקבועה שממילא יודעת מה זה ביטקוין ורובה מקצועית מאוד .מפגשים של
הקהילה זה דבר מאוד חשוב ,אבל יותר חשוב שהציבור הרחב ישתתף גם ,איכשהו.

●
●
●
●
●
●

●

●
●

●

האיגוד לא מצליח לפרוץ לפעילות חוץ קהילתית
עבודה יפה אך יש עוד דרך ערוכה
Bitcoin Liberte
אני לא מתכוון לשאת ולתת עם הריבון ,ולכן אני לא חבר באיגוד הביטקוין .למרות שהאיגוד עושה ככל יכלתו בעניין,
וחברי האיגוד הם אנשים מוכשרים מאד ,הם מבזבזים את זמנם היקר ,ומצפות להם הרבה עוגמת נפש ואכזבות.
לא לגמרי מצליח אבל לא בגלל חוסר המעש או ההשתדלות של הארגון .הזמן עדיין מוקדם וכנראה שצריך שיעבור עוד
זמן.
רוב הציבור ) 99.9%אם לא יותר( עדיין לא יודע אפילו בערך מה זה ביטקוין חוץ משמועות שנכנסו דרך אוזן אחת ויצאו
מהשניה )גם אני הייתי כזה עד שלב מסוים( .הסקרים של האיגוד שמראים שעשרות אחוזים מהציבור יודע מה זה
ביטקוין מוטעים מהיסוד לצערי .הם מנותקים מהמציאות.
לדעתי על האיגוד להתמקד יותר בציבור הרחב ולא בציבור הליבריטאני .בסופו של דבר לביטקוין כמיינסטרים יש
הרבה יותר כוח מאשר אנדרדוג כלשהו ,כמו כן ,בעיניי כרגע כל העסק לא פשוט מספיק)פחות קשור לאיגוד ישירות(.
אבל הכוונה מוערכת ,בהצלחה!
אין שום תועלת אמיתי בלהיות חבר הארגון ולכן זה משהו למאמיני ביטקוין וזהו
אני מאוד מכבד ומוקיר תודה לאנשי האיגוד על פועלם,פשוט האיגוד מרגיש קצת כמו ארגון "חלבי" שלא באמת מועיל
או מזיק יותר מדי,עוד לא ראיתי פעילות עם "בשר" של האיגוד או משהו שבאמת פרץ דרך בירוקרטית או סייע לאנשים
להאמין בביטקוין בצורה מהפכנית .יכול להיות כי עצם העובדה שכולם שפ על סטאטוס "מתנדב" וזה לא הdayjob
שלהם אז לכן בקושי רואים תוצאות אימיתיות .אין מה לבוא בטענות כמובן לאנשים שמתנדבים זה רק ניתוח קל של
המצב .שוב תודה רבה לאנשי האיגוד !
אימוץ של הביטקוין יגיע כאשר יהיו כלים מתאימים ליזמים לעבוד על הטכנולוגיה .איגוד הביטקוין יכול וצריך לפעול
ליצירת מקורות מימון לפרויקטים בעולם הביטקוין שהם גם למטרות רווח וגם כאלו שהם למטרות מחקר .מדינת ישראל
יכולה להיות חלוצה בתחום החדשני הזה ,אך מבדיקות שנערכו בשנים  20132014מקורות המימון היחידים שיזמי
ביטקוין מקבלים הם מקורות הפועלים למטרות רווח בלבד ומקורם מחוץ לגבולות ישראל ,וכתוצאה מזה הפרויקטים
שמקבלים מימון הם ממוסמסים ומטרתם היחידה היא לייצר רווח מהיר לבעליהם ,כאשר טכנולוגיות בלוקצ׳יין יכולות
לייצר מגוון רחב של תחומי מחקר ,ובעתיד הלא רחוק מגוון רחב של עבודות חדשות ותחומי התמחות שלא קיימים
עדיין בעולם .יזמים רבים נתקלים בקשיים למימון אפילו בפרויקטים קטנים )עד  ($100kוחבל שכך .כאן לדעתי האיגוד,
שקיים כבר יותר משנה ,נכשל ובגדול .אמנם אני חבר היום באיגוד אני לא מרגיש שהאיגוד עושה משהו מועיל ,מלבד
לארגן ארועים כמו המפגשים בקמפוס של גוגל שמאוד מוסיף לאווירה ,האיגוד מרגיש די מיותר .ואת המפגשים אני
סמוך ובטוח שאפשר היה לארגן ללא גוף מנומנם כמו האיגוד .בברכת חג פסח שמח] ,שמור במערכת[

