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מצד החבר'ה להזמין את דני אוברמן  בקשהאלי  הגיע שמואל מאור: -בד"דרכז פרויקט מנהיגות 
". את דניאל הכרתי כשלמדתי בישיבת ההסדר "ניר" בקרית נפש בנפשארגון "מנכ"ל כס המשמש

יספר לנו על עצמו,  ארבע. דני הגיע אז ארצה מאוסטרליה ולמד בישיבה מספר שנים תחתיי. דניאל
על העלייה לארץ ועל הלימוד בהסדר. ואז הוא יעבור דף ויספר על מה הוא עושה עכשיו, ומה עשה 

 עד עכשיו.

ארגון המעלה ארצה עולים חדשים מארה"ב תי את התפקיד שלי במתודה. סיי :אל אוברמןדניר' 
שנים בארגון. הארגון  11 ארבעה חודשים, לאחרכלפני  ", כברנפש בנפשומאנגליה ששמו ארגון "

. הייתי 1794רליה ב, למען עלייה מצפון אמריקה ואנגליה. אבל אני עליתי מאוסט2002הוקם ב
 חברוןת במאוד סוער שם מה זו ציונות. הייתה זו תקופהארבע, למדתי  שנה בישיבה בקריית

לתחנת הרכבת והעלייה  של ההתנחלויות אשוניםהרבפרט ובארץ בכלל. היה הזמן של הניסיונות 
דברים  יבסבסטיה. הרבה זמן לא היינו בישיבה כי היינו בכל מיני הפגנות למיניהם. כל מינ הישנה 

 שישראל עדיין עוברת.

 בנח"ל מוצנחרתתי והוא חיבר אותי לגרעין נח"ל. ש אחרי זה התחברתי לאחד מהחברים בישיבה,
התחתנתי.  לכלה ומנהל עסקים.באונ' העברית כ , ואחרי זה התחלתי ללמוד97עד שסיימתי ב

. יש לנו עכשיו חמישה ילדים, ארבעה מהם נשואים, ועכשיו שבקנדה ממונטריאול האשתי במקור
 תאנה. שכונת ב באפרת. אנו גרים כאן

אחרי שלמדתי מנהל עסקים, עבדתי שנתיים בתור מנהל ייצוא של חברה שמכרה מטפי כיבוי 
היה זה ארצות ערב, הונג קונג, אנגליה, יפן. אז בשדלפו. מכרתי בכל העולם, גם באירופה, אפילו 

עם ניירת. אחר כך ניהלתי חברה של ניהול ארכיונים הכל מאוד פופולארי, היה אפשר לסדר 
 להיי טק. קצת לים. אחרי זה נכנסתי פיזיים גדו

 ,אמריקאיםהיה רעיון של שני יהודים ". זה נפש בנפשארגון "הייתי בצוות הקמה של  2002ב
 שזיהו שיש הרבה יהודים באמריקה המעוניינים לעלות ארצה. 

ישראלית הביורוקרטיה המחסומים:  5עשינו מיפוי של המחסומים לעלייה. אז היו לשם כך 
ד מאתגרת לאמריקאים. תעסוקה: מאוד קשה לאמריקאי להיכנס לשוק פה. פה, אתה הייתה מאו

. ובלינק דין בפייס בוקמקבל עבודה בגלל קשרים, לא בגלל חינוך. אז צריך להיות מרושת טוב 
בתי  רת לקבל אותם לקהילה החדשה, לאילושילוב חברתי: היה צריך להיות צורה מסודבעיה של 

ושא של הכסף: הוא עזב את עבודתו בארה"ב, עד שיצא, מצא עבודה, וכו'. הנכן יגיעו. והם ספר 
, כי קיבלו מאיתנו דולר בכיס, וכשעלו הכסף הזה נשאר 10000אנו נתנו מענקים. הם עזבו עם 

 הארגון התפתח. כך ש. שכר

 70%מעל  עם הצלחה רבה כי 2002שנת מאז  עולים ארצה 04000הביא  "נפש בנפש" ארגוןכיום 
הרבה כאן היו חוזרים. היה  40%יותר מבאותה תקופה נשים עדיין נמצאים פה, כשאז מהא

השקענו ביחסי  נו החוצה, אך בסוף בנינו שם טוב.פוליטיקה, ולא מעט מאבקים. ניסו לדחוף אות
 ו בתור חברת עלייה. בסופו של דברציבור. הצלחנו להגיע להסכם עם ממשלת ישראל שהכירו בנ

דית הבינו שאנו לטובת העולה. והם הביאו לנו חוזה, עם אחריות לכל העולים גם הסוכנות היהו
 יהודים בשנה. 0400מאמריקה, שהם בערך 

 PEWחושבים שזה הרבה? אני אגיד לכם כמה יהודים יש בארה"ב: מישהו שמע על האתם 

Report( הזדהו בתור דתיים, כל השאר  240000', בערך 0000000? מתוך היהודים בארה"ב
הזדהות. כל ללא כאלו שהם מרפורמים, קונסרבטיבים, ו - המגזרית היהודית כל הקשתכלולים ב

ה מתחתנים בנישואי תערובת. זאת אומרת שהאוכלוסיי 91% -כ בתוך האוכלוסייה הזאת
שפעה של היהודים השלכות מאוד משמעותיות גם לגבי הה היהודית מהר מאוד נמחקת. יש לכך
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ודאי שלא מקבלים שום , כי ברגע שמישהו מתחתן עם גויה, היהודים ובארה"ב בתור אוכלוסייה
 שום דבר. מה שקרה הוא שהמגמה הזאת, יש ולא . יות. לא ציונות. לא ישראלחינוך יהודי שם

. לאמריקאיםאבל יש התנגשות בין ערכים יהודים  היא קורית. הרבה כתבות ומחקרים למהעליה 
ם". היחס אחד כלפי השני הוא שוויון, מטרה משותפת של "כולם שוויש -הוא הערך האמריקאי 

לפגישות כדי חופשיות. להיות חופשי ושמח. ברגע שאני אומר שאני יהודי, ולכן אני לא יוצא 
שם כבשו  האמריקאיםהתנגשות עם ערך השוויון. הערכים  בכך יש להתחתן עם מישהי גויה.

גם אצל  40% -שם כ אחוז ההתבוללות היה ם שנהאת הערכים היהודיים. רק לפני עשריבאמריקה 
 הדתיים. 

יש מושג בארה"ב: "ישיביש". אנשים שהיו דתיים  קיימים גם דברים המשפיעים על עלייה:
, ורק אחרי שהתחתנו, הולכים נשים שמבלים כמה שנים בישיבות באמריקהאומתחרדים קצת. 

". ואצל ניו ג'רזי"-ב, "לייקווד"-בהוא  סיטואציה כזולישיבה. המקום עם הכי הרבה 
 ציונות לא מעניינת אותם במיוחד. נושא היהדות ישפיע גם עלינו בעתיד. ה"ישיבישים".

+. וודאי שזה נותן 00אם אנו רואים את מנהיגות היהדות האמריקאית, הגיל הממוצע הוא 
מעמד. הם מבינים שיש  שמאלני במיוחד בעלארגון שהוא אופציה לארגונים כמו ג'יי סטריט, 

משפיע על ות נראה פחות לגיטימי עכשיו. דבר הבעיות עם הפלסטינאים בישראל, והעניין של הציונ
עכשיו אינם לבנים. גם אמריקה  שם נולדיםמהתינוקות ה 40%האמריקאית. יותר מהמנהיגות 

דת. הדמוגרפיה משתנה. בין אם זה בגלל השחורים, הדרום אפריקאים. גם הילודה של הלבנים יור
 משתנית.

מיליארד אנשים.  1.00 -כ יש אוכלוסייה הגדולה ביותר? סיןלדעתכם, ארץ בעולם  : באיזושינוי
מיליארד חברים. בחור צעיר בשם  1.1" עם פייסבוקה"מיליארד. לאחר מכן  1.2עם  אחריהם הודו

. עכשיו ועוד תמונותשל חברתי של מידע,  וף פעולהלו רעיון בחדרו, לעשות שת , התנוצץ וקרברגצ
מיליארד איש שעושים דבר משותף. לא היה דבר כזה בעולם. עכשיו, פייסבוק, כמו גוגל,  1.1יש 

לומדים עלינו המון. יש מישהו פה שאין לו פייסבוק? )הרבה הצביעו'. אני לא יודע להגיד כל 
שצובר מידע על . מה שניתן לעשות עם הכלי הזה, כי מי הכבוד, או לשאול איפה אתם חיים

 הוא ענק. התנהגותנו 

 70%עוד דבר שהוא מאוד משמעותי הוא המהנדסים בעולם. בלי מהנדסים אי אפשר לבנות כלום. 
מהמהנדסים בעולם לומדים כרגע בסין. עוד מעט סין תהפוך למעצמה ענקית שתעקוף את 

 .אנשיםמיליון  000אמריקה. דרך אגב, אוכלוסיית ארה"ב היא 

שנה לא היה צריך  20דבר על עוד שינויים. שינוי במזג אוויר. הוריכם יספרו שלפני אני רוצה ל
מיזוג באפרת. עכשיו אין דבר כזה בקיץ. העולם מתחמם. כאשר הקוטב הצפוני נמס, מים עולים, 

ארצות יימחקו. קילומטרים רבים. הדבר הזה נהיה  אזורים שלמים של חופי תוך חמישים שנה, 
חימום כדור הארץ האדירה של חומרי גלם כמו נפט, צרכנית הסין, שהיא את ף. יותר ויותר חרי

לא מעניין אותה בכלל, ומה שאנשים עושים כאן הוא לא משמעותי בכלל ביחס לסין והודו. 
 המגמה הזאת תימשך בצורה חריפה יותר, וגם זה יגרום לשינויים גדולים.

שאתם תסיימו אוניברסיטה, אני לא יודע אם פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם,  וודאי ליתקשורת: 
מבחור כמו  !זה יבוא? היכןמ לינקדין, עדיין יהיו קיימים. אין לנו שום אפשרות לתת תחזיות.

ומה שמשתנה ביכולת הטכנולוגית של התקשורת, כל אחד מכם  !זוקרברג, או אולי מאחד מכם?
תי שישנה את העולם. אתם יכולים היום להתחבר עם מספר אנשים, יכול לבוא עם רעיון תקשור

או אוכלוסייה ספציפית, אליהם פעם לא יכולתם לתקשר. אפילו שפה היא כבר לא בעיה, כי יש 
ק על השולחן ואומר לכם שתלמדו שנים, הייתי דופ ". אם הייתי פה לפני חמשםוגוגל תרג"את  

לא היה קיים לפני חמש שנים. לכן, להגיע  "םוגוגל תרג"זה עדיין חשוב, אבל פחות.  אנגלית!
לאוכלוסייה ספציפית שמעוניינים במשהו שאתם חושבים שהוא חשוב, או האפשרות להגיע 

 למספר רב של אנשים, הוא ללא תקדים.

מיפוי הדנ"א, אם אתם רוצים לדעת מה =, "ג'נום"-יום, הואה: דיברתי לפני כן עם רבניכם. כרפ
, ולדעת מה הסיכויים "ג'נום"$ לשלוח דגימת דם לארה"ב, לבדוק את ה100כם, עולה של "ג'נום"ה
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. המידע הזה הוא משמעותי, כי הוא נותן לכם את האפשרות מסוימותשלכם לקבל מחלות 
להתכונן, למנוע, לדעת עם מי להתחתן. האם זה אתי לדעת? אם אני רוצה להתחתן עם מישהי 

$, עכשיו 1000ניים כחולות, האם זה אתי? לפני כמה שנים זה עלה ולהיות בטוח שלילדיי יהיו עי
קשה לחלום על אילו קשיים אתיים יקומו בשנים הקרובות. האם אתי להתחתן עם מישהי $. 100

סיכוי שילדינו יחלו במחלה מסוימת? הכל יכול להשתנות בצורה קיצונית, תוך  40%בידיעה שיש 
 . שנתייםשנה 

. כשאתם מקישים חיפוש בגוגל, לדוגמא "בית קפה", גוגל יודע "גוגל"על אני רוצה לדבר טיפה 
איפה אתה נמצא ונותן תשובות בהתאם. הוא יודע גם מה חיפשת בעבר, והוא יודע מה כתבת 
בג'ימייל. אם אתה כותב למישהו שאתה הולך לטיול, פתאום יצוץ פרסומת על ציוד קמפינג. הוא 

אתה קונה אונליין. הכל מרושת היום. נושא הסודיות נעלמה  יודע על מה אתה מוציא כסף, כי
כבר. זה שאתה מסתובב עם סמארטפון אומר שיודעים איפה אתה נמצא בכל רגע נתון, וניתן 
לחשוף את זה בקלות. גוגל יוצאים עכשיו עם הדור הבא של כלי חיפוש, והמושג "חיפוש" משתנה. 

את התשובה לפני ששאלת. עכשיו, זה יהיה השינוי  מה אתה עומד לחפש, ולתת גוגל רוצים לנבא
בבוקר, גוגל יוציא מודעה: האם מעניין אותך כך וכך? גוגל ינסה לצפות  11:00המשמעותי בגוגל. ב

את התנהגותך על בסיס מה שעשית בעבר. זה לא היה קיים לפני שנה. קשה לדעת איך זה יהיה 
 אתגרים תתמודדו עם כל הדברים האלה. עוד חמש שנים. אף אחד לא יכול לנבא עם אילו 

בהיסטוריית אז דיברנו על הרבה שינויים: רפואה, תקשורת, מזג אוויר, דברים שלא היו ידועים 
 ניח שהתלבטויותיכם יהיו שונים מהתלבטויות ילדיכם.האנושות. סביר לה

 איך מתמודדים עם לימוד תורה? :מאור שמואל

המפתח הוא נושא הערכים. אנו צריכים מסגרת בו אנו מתמודדים עם ערכים  :אוברמן דני
כלשהם, כיהודי יש לי ערכים כלשהם, ואם אין לך את המסגרת של היהדות והציונות, נהיה 

, בלי שום ייחודיות. צריך להשריש ערכים. זו בפייס בוקמיליארד חבר'ה  1.1אבודים. נהיה אחד ה
מוסף שעולם החינוך יכול לתת לתלמידים עכשיו. אישית, אני לא המטרה. זה, לענ"ד, הערך ה

בטוח אם עוד חמש שנים נושא ההרצאה הפרונטאלית יהיה שייך בכלל. אפשר לשמוע כל מיני 
איש ראו הרצאה, אתה נכנס, וזו הרצאה אכן מאד  100000. אם אתה רואה שאונלייןהרצאות 
ושא החינוכי, כי כל תלמיד יוכל לבחור עם נבק הטכנולוגיה הוא יעשה חריש עמו . נושאמפוצצת

איזה מרצה ללמוד, גם אם אינו מבין את שפתו. כבר היום, אתה יכול לשמעו את ההרצאות 
הטובות ביותר שיש. כבר היום, אני רואה בפודקאסטים את ההרצאות מסטנפורד, על חבר'ה 

ה נגישות למידע הזה. אתם שפיתחו אפליקציות והביאו אותם לשוק. לפני חמש שנים, לא היית
צריכים, לענ"ד, המורים צריכים לתת לכם את הכלים איך למצוא את המרצים הטובים. אם יש 

אך לא המשכתי.  ונהניתי, בתיכון, תחפשו הרצאה על זה. אני למדתי פיזיקה אתכםנושא שמעניין 

לא מבין משהו, , שפשוט תענוג לשמוע אותו. מה היתרון הענק? אם אתה MITפתאום יש מרצה ב
אתה חוזר אחורה ושומע שוב. אולי אני צריך לדבר יותר מהר או לאט לחולק מהאנשים פה. 

 ברשת, זה פתיר כי כל אחד יכול לשמוע בקצב שלו.

 אלו היו שינויים שהיו, בקצב רצחני.

 בגלל שיש שינויים גדולים, יש לכם את היכולת, אם אתם צופים בשינויים, לראות :יזמות
תם רואים איזשהו תהליך במכולת או בביה"ס, ואומרים: הזדמנויות. אם אתם מסתובבים, וא

ל לעשות דברים גדולים. אם אתה ה הזאת, שאף פעם לא יושמה, זה יוכאם ניישם את הטכנולוגי
סטארט "רואה משהו שנעשה איכשהו כבר שלוש שנים, ואפשר לעשות אותו אחרת, אפשר להקים 

 . "אפ

שירצו להיות רופאים, יהיו כאלה שיהיו רואי חשבון, יהיו אנשי קבע בצבא, אבל  ם פהיהיו אנשי
אני מדבר על אוכלוסייה שמסתובבת ואומרת: יש לי רעיון, זה יכול להיעשות יותר טוב. יש פה 

 מישהו שיכול להיות יזם? 



 

5 
 

אתה ממפה את  איך בוחנים את זה? כשאנו מסתובבים, ואומרים "זה יכול להיות יותר טוב", איך
 זה ומביא את זה ליישום. 

 ויש לך רעיון, מה אתה יכול לעשות? 19אם אתה בן  שאלה:

 . 17זוקרברג היה בן  תשובה:

נכשלים. אז תנסו עשר פעמים, ואחד מהם ילך. הנושא של גיל אין לו שום  מהסטרטאפים 70%
 יתרון.

 כן נכון, יש לך יותר כסף, קשרים. שאלה:

. יש לך קשרים. אני עושה מיפוי של איך למפות. איך לבדוק בפייס בוקקשרים: אתה  תשובה:
 כדאיות של סטארט אפ. אני אעשה את הסטארט אפ שלי:

 תכם. : אם תגלו, אני אתבע אNDA ,non disclosure agreementנעשה עכשיו 

: מכניסים , כלומרצנתורלב. אחד העורקים בלב נסתם, עברתי  אירועלפני כמה חודשים היה לי 
צינור דרך היד עד ללב, מכניסים "סטנט": צינור קשיח ששומר את העורק פתוח. היום, הרוב 

, הם יכולים לצאת מזה רועי לב, אם הם מגיעים מהר לבתי החוליםהמוחלט של האנשים עם אי
בה, ויש , ורופא אומר לי שהגנטיקה שלי לא טוללא הרבה נזק. אז אני יוצא מבית החוליםבמהרה, 

תסתובב עם , ועל נייר שהיה לך טיפול בעורק כלשהוסיכוי שזה יקרה שוב. אז אני רוצה שתרשום 
בכיס שלך, כדי שכל בית חולים שתגיע אליו יידע. אמרתי: "פתק? חייב להיות  המידע הזה

 אפליקציה". אז גלשתי, ובדקתי אם יש אפליקציה. הסתבר שאין. אמרתי, "וואו". יצאתי עם חיוך
 גדול, עם רעיון ענק לביזנס.

לא ידעתי אם זה רעיון טוב או לא, אז כתבתי לאתר של חברה אמריקאית, לשאול. תוך יומיים 
א אמר לי: . הו"עורך פטנטים"חזרו אליי, התלהבו. אחרי זה, דיברתי עם המחותן שלי שהוא 

 זה ממך. עם מישהו לפני שרשמת פטנט? עכשיו הם יגנבו את אתה אידיוט. למה דיברת

אז היה לי רעיון, ולא ידעתי את הכדאיות של העניין. אז עשיתי תכנית עסקית. מי שמעוניין בזה, 
 שייכנס לגוגל ויקרא תכנית עסקית אחד או שתיים.

"ח, הלפתור את הבעיה של אנשים שעברו אירוע לב, היו בבי :הואשלי יש יעד ועסקית הבתוכנית 
. כשחשבתי על זה, היה לי עוד רעיון. אמרתי: 120וצריכים לצבור מידע שיהיה עליהם עד 

דולר.  2000000. להקים את זה עולה עד catheterization labהטכנולוגיה של ה"סטנט" נעשה ב 
איך אני יודע אם יש לבית חולים את הטכנולוגיה הזאת? אם יש לי אירוע לב, אני רוצה להגיע 

 . cath labsחולים הנכון. אז אני אעשה מיפוי של בתי חולים שיש להם לבית 

אחרי זה אני צריך לבדוק את השוק: השוק הפוטנציאלי. עזוב את איך אני מגיע לבן אדם. השאלה 
היא מה גודל השוק. אז הצלחתי להגיע לגוגל, ומסתבר שמיליון איש בשנה בארה"ב עוברים 

ו אמור לדעת באיזה עורק היה האירוע לב. אם יש לך את המידע . כל אדם שזה קורה לcath labב
איש. אם זה  900,000מוכן, אתה יכול להביא אותו לבתי חולים. במערב אירופה, השוק הוא 

 , במגמת עלייה כליום.40%אפליקציה, לכמה מהאנשים האלה יש סמארטפון? מסתבר שרק 

? אני בודק "אפ"-ני יודע איזה אחוז יקנו את העכשיו, אני אומר: אם אני עושה קצת שיווק, איך א
. הם פראנואידיםאפליקציות אחרות, כמה הן נמכרות. אוכלוסיית האנשים שעברו אירוע לב, הם 

תמיד דואגים: אם יש לי שוב אירוע לב, מה יקרה? אז אני יכול להרגיע אותם. שהם ידעו שאם הם 

 . cath labעם נוסעים לאיטליה, כמה שעות הם מבית חולם כלשהו 

 למה שזה יהיה רק על אירועי לב, ולא על כל דבר, כגון פנקס חיסונים? שאלה:
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קיימים אפליקציות שאפשר להזין בהם מידע על כל מחלה. הבעיה היא שזו אפליקציה  תשובה:
 לגבי המחלה שלהם. שפראנואידיתכבדה מאוד עם הרבה מידע. אני הולך לאוכלוסייה ספציפית, 

ית העסקית, אני יכול להוסיף תכנית לעתיד עם עוד אפליקציות, אבל עכשיו אני צריך בסוף התוכנ
 להיות מפוקס על אחד. אם השוק הוא גדול, יש לי סיכוי להצליח.

 ?אפליקציהזה החלק הקל. איך תדע לעשות  שאלה:

 אף פעם לא עשיתי דבר כזה גם אני. מוצאים מישהו. תשובה:

 אז יש לי שוק, ויש שיווק ויחסי ציבור. 

 כנית עסקית: איך לבדוק אם יש סיכוי שיוזמה שלך תצליח.שוב, אני מדבר על ת

, אתה אומר להם NDAשיווק ויחסי ציבור: יש חברות ליחסי ציבור. קודם אתה מחתים אותם על 
לך איך לשווק,  כמה התקציב שלך, ושואל מה הם יכולים לעשות את זה. אחרי זה, הם יגידו 

 לדוגמא לשווק דווקא לנשים של החולים, ולא לחולה עצמו. כל דבר כזה הוא נושא בפני עצמו.

 5הנושא של אקסל ותזרים מזומנים, כמה זה יעלה לי: מה הצפי, כמה זה יעלה. אני התחלתי לפני 
שלי כרגע. חודשים, זה יעלה לאוויר בקרוב. כבר יש לי אלפא )בדיקה ראשונית' על הפלאפון 

באיטליה  cath labsשאלתם אותי איך אני משווק, איך אני כותב תוכנה, איך אני ממפה את ה
 ושבדיה? 

. בא כישרונות. זה אתר של כל מיני אנשים בעולם, עם כל מיני elance.comאז יש אתר שנקרא 

בצרפת.   cath labs: אני רוצה למפות את כל הפרויקט. אז אני הגדרתי free lanceמהמילה 

מחזיקים שהם   escrow" .Elance"מצאתי מישהי, עם המלצות. הכנסתי כסף לתוך מה שנקרא 

לדוגמא, משלמים להם את הכסף.  elance, ורק אם אני מרוצה הפרויקטאת הכסף עד סוף 

 elanceשאני לא רוצה לשלם. אז   elanceמישהי באיטליה, לא הייתי מרוצה ממנה, ואמרתי ל
 והם בודקים את העניין.הם הבוררים, 

אז אני מצאתי אנשים לכל המדינות, סין, יפן, אנגליה, ארה"ב, קנדה, ואני יושב בבית שלי פה, 
 ומעסיק אנשים בכל העולם. זו אופציה שלא הייתה קיימת פעם. זה ממש מדהים.

 מישהי מצאתי אבל, בהודו זה את לעשות יכולתי. ישראלית חברה מצאתי? האתר את בונה מי
, שלי בחברה מניות לה ונתתי, תכנות לבנות יודעת, מערכות מנתחת שהיא, טובה ממש, בישראל
-ב זה את לעשות יכול אני, תוכנה לחברת הולך אני ואז, המפרט את כותבת היא. כסף במקום

elance הפלאפון על לי ויש, זה את מפתחים הם, בארץ לחברה נתתי אבל, זול די שזה, בהודו 
גם יבור. הלכתי צמצאתי עוד מישהו, נתתי לו מניות, והוא ספץ בקטע של יחסי . אלפא גרסת

 קרדיולוגיים שהמליצו על הרעיון שלי.לכמה 

אני גם לא מוגן, כי אמרתי למישהו לפני שרשמתי פטנט. עכשיו היתרון העסקי שלי הוא להיות 
י לשוק, ואז זה לא עוזר ראשון בשוק. אם למישהו אחר יש את הרעיון הזה, הוא יכול להגיע לפני

 לי.

אם מישהו אחר עושה אפליקציה טיפה שונה משלי, אז בכל זאת הפטנט לא מחזיק. לכן אין לי 
 פטנט.

מניות, עד  1000, יש לי מניות. עד לפני כמה שבועות, היו לי "חברה פרטיתנחשב כ"למרות שאני 
 הנ"ל. לפני כמה שבועות כולם היו שלי, עד שהבאתי אותם לשני האנשים

 איך אני מוכר מניות? לאנשים שאני רוצה, לא בשוק המניות.
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אני רוצה לתוכנית העסקית. את מה התכנית שלכם יכולה לשרת? מה הרעיון, מה היעד? ותתייעצו 
 עם אנשים. תמצאו אנשים בתחום, ותתייעצו איתם.

קיעו כסף בעסק שלי, , שאומרים לאנשים לכתוב על נייר, והם השלקרדיולוגייםאני, לדוג', באתי 
 בעד מניות, ועכשיו יש לי כסף לפתח את זה.

 כדי להגיע להזין את הנתונים לאפליקציה, צריך רק לצלם את הטופס.

 כשלמישהו יש אירוע לב, אף אחד לא חושב על האפליקציה שאולי יש לו בפלאפון. שאלה:

ר שהם יביאו את המידע החולים, ולא רק לחולה, אפש כיון שאנו משווקים גם לנשות תשובה:
 לביה"ח. בנוסף, אפשר לדבר עם ביה"ח לפני שאתה מגיע, ולשלוח להם את המידע לפני.

 אם תדבר עם בתי חולים פרטיים, הם ירצו את האפליקציה. שאלה:

אליי, ומבקשים ששמם יופיע בגדול, והשאר לא בגדול, או  " באיםהדסהמביה"ח "אם  תשובה:
? אם בעד כסף, אני גורם לכך שמישהו להגיע לבית חולים רחוק במקום לא בכלל. אתית, זה בסדר

 קרוב, האם זה אתי?

רמזתי על זה קודם. השאלות האתיות של העידן הזה מתקדם. אני יודע שאדם צריך להגיע 
לביה"ח הכי קרוב, לא הכי טוב. האם זה אתי לקבל כסף, ולשלוח אדם לבי"ח לא נכון? צריך 

 לשאול את זה.

 לגבי המידע, הבנתי. אבל לגבי מיפוי ביה"ח למה זה עוזר? הרי אנשים מזמינים אמבולנס. שאלה:

אם אני נוסע לארה"ב, אני יכול לדעת, סתם לידע כללי, באיזה מרחק אהיה מביה"ח.  תשובה:
 באמריקה. כי זה הכי חשוב.  711, או 101לדוגמא, הכפתור הראשון באפליקציה שלי היא 

אם אתה רוצה שאנשים יורידו את זה בתשלום, אז אם מישהו בסין פורץ את  לגבי הגנה, שאלה:
 ההגנה של התשלום, ועכשיו אנשים יכולים להוריד בלי תשלום, מה תעשה?

הם לא יכולים לפרוץ, הם יכולים להעתיק. אז מה שאנו צריכים לעשות זה למצוא  תשובה:
יימכר מאוד טוב. לכן התוכנית שלנו היא  שנותנים גושפנקא לאפליקציה הזו. כך זה קרדיולוגיים

 כדי לפרוץ חזק לשוק.להשקיע הרבה כסף ביחסי ציבור, 

 בכמה אתה מוכר מניות? שאלה:

 . כי זה שווה יותר.2xעכשיו זה  'xאם בהתחלה זה היה  תשובה: 

 בכמה שפות זה הולך להיות? שאלה:

, ואף cath labsכל השפות, חוץ מעברית וערבית. כי ישראל מבורכת בבתי חולים עם  תשובה:
 אחד לא צריך מיפוי. ולכתוב בעברית מייקר את העסק הרבה.

' שהמנהיגים ביהדות אמריקה מזדקנים, ועוד מעט לא יהיו. "נפש בנפשארגון "אמרת )על  שאלה:
 שם להיות מנהיגים?אז למה אתה גונב יהודים משם ולא שולח יהודים ל

האם צריך להשקיע בגלות? אני נגעל מזה שהקהילה היהודית בברלין היא מהקהילות  תשובה:
 הגדלות הכי מהר. אולי פשוט צריך להגיד לאנשים לעלות ארצה וזהו.

, אבל זה לא נכון. כל האתרים בודקים מי אתה, 19כמו שאמרת שזה לא משנה אם אני בן  שאלה:
 תך בכלל.ולא רציני, ולא מדברים א 19ה בן רואים שאת
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. תמצא אנשים, תלך לכל האנשים, תמצא אדם שמבין בזה, תיפגש mentorיש מילה  תשובה:
, אני שמח לעזור 19איתו פעם בשבועיים, חודש. אם הוא רציני, הוא יגיד לאנשים: הבחור הזה בן 

 כנית עסקית, ציני. יכול להיות שהוא יעשה תלו כי הוא ר

תך מדי יש לי רעיון, אני רוצה להיפגש א , ותגיד להם:מביהכ"ננשים שאתה מכיר, אפילו תמצא א

בתחום הערכי: רבנים. בכל דבר שתעסקו, תיתקלו בשאלות אתיות.  mentorפעם לרבע שעה. גם 

, הייתה לנו בעיה "נפש בנפשארגון "ב רבני. איך אתה מתמודד? לדוגמא: mentorאתה צריך 
ארצה אנשים לא יהודים, בגלל חוק השבות, כי היה לנו תקצוב ממשלתי. אז  אתית: האם להעלות

 למה אני מביא אותם ארצה? אין להם שום כוונות להתגייר.

 , מה פילוח היהודים בין רמות הדתיות השונות?"נפש בנפש"בעניין  שאלה:

אינם  00%מגדירים עצמם כדתיים. מהרווקים שעולים,  90%מהמשפחות שעולות, כ תשובה:
 , והתרבות שם קוסמת. הם מוצאים עבודה.רווקים'. הם עוברים לתל אביב 1200תוך דתיים )מ

 אז מה הניע אותם לעלות? שאלה:

ישראלים. המצב הזה -כלכלי, בכל זאת זהות יהודית. בארה"ב, כבר אין קמפוסים פרותשובה: 
מהם, יש להם רק הורה יהודי  00-40%גרם לאנשים להרגיש לא נוח. הדבר הקשה פה, הוא ש

נישואי  91%אחד, ויש להם רק הורה אחד יהודי. אז אני אמור לעודד עלייה יהודית, שיש שם 
 תערובת? 

, ותמצאו לכם רב. בכל דבר mentorריים שתישארו איתם: תמצאו לעצמכם שני דברים עיק
 שיהיה לכם שאלה ערכית, שיהיה לכם אל מי לפנות.

 ?mentorמי צריך להיות ה שאלה:

 , תמצא מישהו שמבין בזה. בטכנולוגיהתלוי בתחום. אם זה ברפואה, תמצא רופא. אם  תשובה:

שהו, או שהם מקימים לעצמם קהילות רפורמים כשהם מגיעים ארצה, הם מושפעים ממ שאלה:
 או קונסרבטיביים?

ארוחות שישי  בל יש מסגרות שונות, לדוגמאפה, הקטע של רפורמים וכו' די חלש, א תשובה:
 בערב בת"א עם תוכן יהודי, אך ללא הרגשה של דת.

 אז זה יכול לגרום ליותר התבוללות. שאלה:

י קיבלנו תקצוב ממשלתי שבלעדיו לא יכולנו גם להעלות נכון, זו בעיה, שאלה אתית, הר תשובה:
 יהודים, לא רק חוק השבות.

 מה יהיה הרווח מהאפליקציה? שאלה:

כמה אני $ לאפליקציה, 4תבנו אקסל, עם הוצאות, הכנסות, ורווח סופי. אם אני מוכר ב תשובה:
 מרוויח?

 אולי תעשה בחינם, ותרוויח מפרסום? שאלה:

 רוויח כסף, לא לסמוך על מפרסמים למיניהם, כי בכל זאת אנשים כן יקנו.אני רוצה לה תשובה:

 אולי תגבה כסף שנתי, שאדם יהיה מנוי? שאלה:

אני החלטתי שהאנשים יהיו חד פעמיים. כי יהיו הרבה חברות שיבואו אליי, וירצו  תשובה:
להם כל שנה כסף קחו ילפרסם מוצר, וכך אוכל להעלות את המחיר. בנוסף, אנשים שיודעים שי

 מהאשראי, יש פחות סיכוי שיירשמו.
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 תודה רבה לכולכם. וזכרו תמיד להתייעץ תמיד עם אישיות רבנית. 


