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במקרהבעיקרההמצאה,שייכתלמי
כספיותהכנסותהניבההזוההמצאהשבו
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מוללהסדריםלהגיעכלומר
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שלוהגוףתגובתתהיהזאת
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מפתיעזה.אתצמצמנוואנחנו

מגיבאדםכלאיךלראות
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המעסיקהמדטורמה,כהןאפי
ומסייעתעובדיםכ־003

ולוריאלibmכמוללקוחות

אגמון,ליעד

Dynamic Yieldאם"

לדעתרוצהביוןגוף
איזשהועלמשהו

בחדר,כאןאדם
הואמידהבאותה

לולתתפשוסיכול

שלו.המחשבאת

החייםאתחיאני

שבסוף,בידיעהשלי
שכלהואהפוטנציאל

חשוף"שדיגיטלימה

השיווקמערכיאתלנהל

סבלשהתחוםהסבירשלהם,
מכשל.האחרונותבשנים

אנשיםשלנוהתוכן"בעולם

הידייםאתמוצאיםלא

שוםלהםאיןוהרגליים.

מכלולעללהסתכליכולת
השוקעושים.שהםהדברים
ברמהמבוזרפועליםהםשבו

יוציאשמשווקכדימטורפת.

שלו,האסטרטגיהאתלפועל
עשרותעםלעבודנאלץהוא
וזהוספקים,מערכותומאות

עדייןהזהשהשוקמכךנובע
המוןבווישבהתהוותנמצא

ממנהניכרשחלקהדשנות,

שלבסופומישראל.מגיע

מנסהעסקיכשמשתמשדבר,

אילוואחרימצבומהלהבין
לנהלכדילעקובמדדים
הואשקורהמההיומיום,את

שהםבכליםמשתמשיםשכולם

מכירים.

שכולםכליזה"אקסל

פעםלאוקורהמכירים,
עצמםאתמוצאיםשאנשים
הזמןמרביתאתמבלים

שלעבדיםבלהיותבעבודה

לנתחמידע,להכניסהאקסל:
להתעסקבמקוםוכו׳,אותו
התוכנות.אתבלהוציא

שאנשיםמגליםהמחקרים

בהכנתמהזמן80%עוסקים

ואלהשלו,ובניתוחהמידע

מפסיקהאקסלשבהםהמקומות

tg;tg;29בעמה־המשך

:Datoramaכהן,אפי

שמשווק"כדי
אתלפועליוציא

שלו,האסטרטגיה
לעבודנאלץהוא

ומאותעשרותעם

זהוספקים.מערכות

שהשוקמכךנובע

נמצאעדייןהזה

בווישבהתהוות

חדשנות,המון

ממנהניכרשחלק

מישראל"מגיע

אויבלהיותוהופךחברלהיות

מתעסקיםאנשיםמשמעותי.
להתעסקבמקוםבשטויות
לעשות.אמוריםשהםבמה
הןהשיווקשמחלקותלמרות
בעשורהרבההכישצמחואלה

אחדכלילהןאיןהאחרון,

פערישפתרונות.שמספק

עליו".לגשרשצריךגדול
מ־לנקסנראייל

Feedvisor

$1ST$מFeedvisor$1ST$

$2ND$מFeedvisor$2ND$בפאנלאמר

המסחרלהאצתשהמקבילה

תעשייתבאמצעותבבורסה

מתרחשתהאלגוטריידינג

המסחרבאתריגםאלהבימים

מחירישבהםהמקוונים,

לעתיםמתעדכניםמוצרים
"אםביום.פעמיםואלפימאות

כדוגמה,אמזוןעלמדברים
באיבייגםקורהזהאבל

שמאודמהאחרים,ובשווקים

הואשםשהדירוגזהמעניין

אמרמחיר",פיעלרקלא

מאפייניםעוד"ישלנקסטר.

באותםמוכריםשמדרגים

כמומוצרניקחאםאתרים.

יכוליםסמסונג,שלטלפון
שמציעיםמוכריםמאותלהיות
צריךואמזוןטלפון,אותואת
הראשוןלמקוםאותם.לדרג
הואגדול,מאודביקושיש

אחוזומשהושמוניםמייצר

המאודהאתגרמהמכירות.

אתלאסוףהואשלנוגדול

לנתחמהשוק,הדאטהכל

רגעלכללהביןולנסותאותה,

ולכלנתוןמוצרלכלנתון,

המהירמהשלנו,נתוןלקוח

לממשכדיבשבילוהאופטימלי
שלו".העסקייםהיעדיםאת

את"מתאימים

למציאנת"עצמנ1
לאהאדםבניאםלשאלה

החנותבניהוללמיותריםהפכו

לנקסטרהשיבשלהםהמקוונת
קוריםהדבריםשבהשבמהירות

לאאךלמכונות,תחליףאין
גם"ישבמהירות:רקמדובר

נניהההוצה.יוצאשלאמידע

תלונההתקבלהשבאמזון

מזויף.מוצרשמכרמוכרעל

למידתשלמודליםבעזרת
מפעילים,שאנחנומכונה
המוצר,ברמתאפילולפעמים
הפערים.עלמגשריםאנחנו
הדירוגלמהיודעיםלאאנחנו

אנחנואבלירד,מוכראותושל

למציאות.עצמנואתמתאימים
יכוליםלאשאנשיםדברזה

שוםלהםאיןלבד,לעשות

להפקידחייביםהםברירה,
בידיהזאתהאחריותאת

הזאתוההפקדההטכנולוגיה,

זמןיותרהרבהלהםמשאירה

האסטרטגייםבדבריםלהתעסק

בדיקתספקים,מולעבודה

במקוםומוצריםערוציםעוד

שינויישלבטקטיקהלעסוק

מחיר".





Kryon Systems מנכ״ד טייב, הראל

 אדם בני גנשתנהמהו, "השלם
 משתפרת והממנה משתפרים

וחזק" מורע חדש, שרם ונוצר

 מהפכה? של בעצומה מצויים שאנחנו לכך לב שמתם

 אותה שמניע שמה הרביעית התעשייתית במהפכה מדובר
דאטה. ג הבי הוא

 לא לאחרונה מקינזי המחקר חברת שפרסמה מחקר
 המחקר לפי העולמית. העובדים לקהילת טובות מבשר

 עבודתם מקום את להפסיד הולכים עובדים מיליון 800
 תהליכים ידי על יוחלפו כשהם הקרובות בשנים

ורובוטיים. אוטומטיים
 טייב, הראל אומר ,2023 לשנת עד בכך, די לא אם

 יתפסו בעולם העבודה מכוח Kryon Systems 75% מנכ״ל
המילניאלס. דור בני

 עקיף נזק לייצר הולכים האלה "החבר׳ה כי מוסיף טייב
 בשנה. האמריקאי לשוק דולר מיליארד 35מ־ יותר של

 במקום שנה־שנתיים של גבוהה תחלופה היא הסיבה
 בדברים לעסוק להם בא שלא חברה אלו כי העבודה

 שנותנים בדברים לעסוק להם ובא עצמם על שחוזרים
לחברה". ערך

 של החוזק את בוחן תאוצה ותופס שמתרחש שני טרנד
 מכונה הטרנד העליונה? על מי של ידו המכונה, מול האדם

37 move בתחרות מכונה זכתה בו המהלך מספר שם על 
 "אני גו. אלפא חברת שפיתחה במשחק העולם אלוף מול

 הקוריאני האלוף אמר למכונה", הפסדתי אבל מתבייש
 במהלך נוסף במשחק השתנה. שהמאזן אלא מכן. לאחר

 הסיכויים. כל כגר המכונה, את לנצח האדם הצליח 78ה־
 שנעשו ניתוחים לפי אלף 100ל־ 1 היא לכך ההסתברות

מכן. לאחר
 לשני אותנו ומחברים באים האלה המהלכים "שני

 אדם בני מהר, משתנה "העולם טייב. אומר טרנדים",
 מורכב חדש, עולם ונוצר משתפרת והמכונה משתפרים

 שנים 5־3 בעוד אנשים. מאוד הרבה מפחיד וזה - וחזק
 אנחנו שבה הצורה ואת שלנו העבודה מקום את נכיר לא

היום". עובדים
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ויולה בקרן שותף אורון, צבי־חה

 דנו לגרום היא "המטרה
 נזק מינימום "צר שהאדם

המנונה" שר התקינה רפשלה

iVc1/ה niru * ^

 age of consumers עידן בשלהי נמצאים ״אנחנו
 שותף אורון, צביקה אומר המכונות", לעידן ועוברים

 בתחנה מונית הזמנו שנים עשר "לפני ויולה. בקרן
 למטה. לנו ימתין הרכב באמזון, אובר נגיד רק אם והיום

 השנים "בתשע אורון. אומר השתנתה", השירותים צריכת
 רשתות החדשות(ענן, הפלטפורמות בהינתן האחרונות
 המון לייצר הצלחנו ועוד) סמאטרפון דאטה, ביג חברתיות,
 משלמים אנחנו שבו האופן גם החיים. את שמשנים פיתוחים
 את ישרתו לעזור שצריכות החדשות הפלטפורמות השתנה.

תרופות". או רכב דוגמת המסורתיות התעשיות כל
 המקומיות? ההשקעה קרנות על משפיע הזה השינוי איך

 הם הישראלים כי בו להשקיע שווה מקום היא "ישראל
 יודעים הישראלים שונות. החלטות לקבל ויודעים אמיצים

 בישראל ההשקעות כמות בעיות. ולפתור לאזור מאזור לדלג
 אקזיטים פהות יש ההשקעות. במספר יורדת אבל בכסף עולה

 כמו טכנולוגיות לא חברות ידי על רכישות ויותר והנפקות
 האב להיות הופכת ישראל פרטיות. קרנות וכמו וולמארט

 על הגדולות בהברות מתחרים שהסטארט־אפים משום ענק

 צוותים מביאות הן פחות. רוכשות החברות אנשים. אותם
 דוגמת גבוהות במשכורות הכסף את ומשקיעים איכותיים

לישראל". כעת שנכנסות אמזון כמו ענקיות
 הבא הדבר את ולחפש קדימה להסתכל חשוב "כמשקיעים

 המכונות לעידן הצרכנות מעידן חשיבה. שינוי דורש וזה
 הרציף ההמשך להיות למכונה לגרום איך חשבו פעם אם -

 המפריעים הגורמים להיות הופכים אנשים עכשיו היד, של
 לפעולה נזק מינימום ייצר שהאדם לכך לגרום היא והמטרה
 במכונית שיושב שהאדם לוודא המכונה. של התקינה
 למכונה שיגרום מנטלי סטרס יקבל לא לבד שנוהגת
 ובקרוב מקררים בתוך מוטמעת כבר אלקסה לטעות.

 שתיתן מסירי או ממנה לבקש נוכל במסעדות או במלונות
 של האמינות על מושם הדגש שירותיות. תשובות לנו

ייכשלו". שלא בכדי מכונות
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המשפטים במשרד הפטנטים רשות ראש אדון, אופיר עו״ד

ברווה" לגמרי לא מסיבה בישראל, בשנה פטנטים 87 הגישה פ״סבוק ״אפילו
 ומשנים הולכים פטנטים "משרדי

 שמסייע כגוף בעולם תפקידם את
 אומר כך החדשנות", לתעשיית

 במשרד הפטנטים רשות ראש
 אלון. אופיר עו״ד המשפטים

 בעולם 7ה־ במקום מדורגת ישראל
 פטנטים רישום של יחסי במספר

 רק ולא האוכלוסייה. לכמות ביחס
 נתונים לפי שנה, מדי בישראל:

 14,000 מוגשים אלון, עדר שמספק
 שנה מדי מוגשים ישראלים פטנטים
 המטרה אלון עו״ד מבחינת בעולם.

 על לדלג שלא חברות לעודד היא
הפטנטים רישום בהליך ישראל

 פעולה שיתוף יש כשלמדינה בעולם

 שונות. במדינות רשויות 30 עם
 המבקשות ההברות 10 מתוך ״חמש

 אוניברסיטאות הן בישראל להירשם
 טכנולוגיה של יישום חברות או

 אחר סגמנט אוניברסיטאות". של
 בישראל שמייצרות חברות כולל

 בתעשיות שעוסקות או טבע דוגמת
 האווירית. התעשייה דוגמת הנשק

 לכך מובילות גם אלה תעשיות
 לרשום מבקשות זרות שחברות
 "מגיעות הישראלי. בשוק פטנטים

 יש כי הפארמה מתחום חברות
מכובדת(טבע) מתחרה פה להם
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 אפילו הביטחונית. בתעשייה וגם

 בשנה פטנטים 87 הגישה פייסבוק
ברורה". לגמרי לא מסיבה

 מונע מטבעו פטנט אחד מצד
 מחברות מונע שהוא בכן תחרות
 בטכנולוגיה שימוש לעשות אחרות

 פטנט שני מצד מוגן. במוצר או
 להצטיין הצורך עם תחרות מעודד

 לקדם היא החוק "מטרת ולבלוט.
 חדשות טכנולוגיות של יצירה

 הטכנולוגיה שממציא הוא כשהבסיס
 יש קצובה. לתקופה מונופל מקבל

 ביחס אינטרסים שני בין ניגוד פה
התחרות. חופש על שמירה של

 דרך עוברת הפטנטים בשיטת האיזון
 יפגע מונופול מעט לציבור. המחיר

 חדשות טכנולוגיות לייצר בתמריץ
 עובר האיזון להרבה. נותנים לכן

 והסדרים סעיפים בהרבה השני כחוט
 שהפטנט ככל הפטנטים. חוק של
 התחום כל על לשלוט מנסה לא

 הבניין מאבני אחת את ולקחת
 היא שהטכנולוגיה וככל הבסיסיות

 הרשות בעיה, לפתור יכולת בעלת
 יהיה שהוא ככל פטנט. לתת תטה
 רעיון במסגרת להיות עלול זה כללי

אבסטרקטי".
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