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אמיתי זיו וקורין דגני

בת להופיע  החלו  ובאחרונה 
משו עסקות  על  ידיעות  וקשורת 

הטבעה  של  קצר  סרטון  נות: 
כך  ג'יימס,  לברון  של  מפורסמת 
דולר.  אלף  ב–208  נמכר  דווח, 

האני  — ידוע  אינטרנטי  ומם 
חתול  שבה   ,Nyan Cat מציה 

הק בצבעי  שובל  אחריו  ומותיר 
דוו אלף   590 בכ נמכר   — –שת 

הציוץ  על  בכך,  די  לא  ואם  לר. 
של  ממקלדתו  בטוויטר,  הראשון 

דו ג'ק  החברתית,  הרשת  ומייסד 
רסי, הוגשה הצעת מחיר בסך 2.5 

מיליון דולר. 
מה שלושתן  האלה,  בהעסקות 

שבועות האחרונים בלבד, מסמנות 
טכנולוגיה  של  הפריצה  רגעי  את 

לק אנשים  יכולים  בשבאמצעותה 
נכסים  על  בבעלות  ולסחור  נות 

בדיגיטליים. זו בעלות שטיבה, המ
עורפל מעט, שונה בתכלית מזו של 
חפצים  על  לנו,  המוכרת  הבעלות 
פיזיים או נדל"ן — אבל היא קורצת 

לאספנים מזן חדש. 
אותה  המאפשרת  לטכנולוגיה 
קוראים NFT — ראשי תיבות של 
ובב  ,non–fungible token

)יחידות  טוקנים  חופשי:  תרגום 
הח בני  שאינם  דיגיטלי(  בערך 

שהיא  הזאת,  הטכנולוגיה  לפה. 
טכנולו של  ההסתעפויות  באחת 

לאדם  מאפשרת  בלוקצ'יין,  גיית 
הבלתיבמעורער  הבעלים  להיות 
תמונה,   — דיגיטלית  יצירה  של 

מוזיקה.  קובץ  או   GIF סרטון, 
כבר  הזאת  שהטכנולוגיה  אף   
היא  אלה  בימים  שנים,  כמה  בת 
העולמי,  הזרקורים  מאור  נהנית 
ומבטיחה לשנות את ענף האמנות 
 — ההשקעות  ענף  את  גם  ואולי 

כמו  במהרה,  להישכח  לחלופין  או 
טרנדים אחרים שקדמו לה.

אפשר  שלה.  הבמה  בינתיים, 
במוסד  אפילו   NFT–ה את  למצוא 
המכיב בית  שנה,   250 מ יותר  –בן 

ביום  כריסטי'ס.  הפומביות  רות 
פומבית  מכירה  בו  נסגרה  חמישי 

יצי נמכרה  שבה  במינה,  במיוחדת 
 Beeple הדיגיטלי  האמן  של  רה 
דולר  מיליון   13.25 של  בסכום 
צריך  )נכון לכתיבת שורות אלה(. 
הראשונה  המכירה  זוהי  לעדכן 
באמצעות  שנעשית  בכריסטי'ס 

 .NTF טכנולוגיית 
לא.  שכפול?  מונע  זה  האם 
לאתר  להיכנס  תוכלו  למעשה, 

הק כל  את  ולהוריד  בכריסטי'ס 
 Beeple של  יצירותיו  של  בצים 
למחשבכם ברגע זה. רכישת הטוקן 
גם לא מקנה זכויות יוצרים לבעל 

הרוכש בעסקה  כן?  מה  אז  הקובץ. 
הקובץ.  על  לבעלות  לטעון  יוכל 

בד רשום  יהיה  לנצח  "שלו".  בזה 
הבעלים  מי  הבלוקצ'יין  ימי  ברי 

של הקובץ. 
מסמנת  בכריסטי'ס  המכירה 

טכנו באימוץ  שיא  שעה(  ב)לפי 
נמב שעבר  בחודש   ,NFT  לוגיית

 Nyan Cat האינטרנטי  המם  כר 
בתחילת  דולר.  אלף   600 בכמעט 
מארס כבר נמכר סרטון וידאו ארט 
Beeple תמוב  בן עשר שניות של

רת 6.6 מיליון דולר, לאחר שנקנה 
ב–67  לכן  קודם  ספורים  חודשים 

הצט שעבר  בשבוע  דולר.  באלף 
גריימס,  המוזיקאית  לחגיגה  רפה 
דולר  מיליון   6 כמעט  כשהרוויחה 
העמידה  שעות   48 שבמשך  לאחר 
למכירה דימויים וסרטונים שיצרה 

עם אחיה.

הטבעה שהיא השקעה
אינה   NTF טכנולוגיית  אולם 

בל האמנות  לעולם  ברלוונטית 
ליאון  אוף  קינגס  להקת  גם  בד. 
)Kings of Leon( הודיעה שהיא 
הקרוב שלה  האלבום  את  מעמידה 
כן,  כמו   .NFT באמצעות  למכירה 
בבורסת NBA Top Shots אפשר 

היסטו כדורסל  מהלכי  ב"לקנות" 
שלהם,  "הבעלים"  ולהיות  ריים 
ג'יימס.  של  ההטבעה  במקרה  כמו 

למג מסר  שוורץ,  ג'סי  בהרוכש, 
הסבר  מעין   "The Hustle" זין 
חושבת  שלי  "המשפחה  לעסקה: 
לא  פעם  אף  אבל  שהשתגעתי, 
בדברים  שמשקיע  טיפוס  הייתי 
רואה  כך,  אם  שוורץ,  מסורתיים". 

ברכישה שלו השקעה. 
באתר CryptoSlam, שעוקב 
בבורסות  הפעילות  מחזורי  אחר 
NFT המובילות, נמצא כי ב–2020, 
הענף גדל פי שלושה לעומת השנה 
הקודמת, ל–250 מיליון דולר בהיקף 
המסחר, אבל בפברואר 2021 לבדו 
400% נוספים. הבורב –השוק גדל ב

סה הפעילה ביותר היא של סרטוני 
ה–NBA, עם עסקות ב–251 מיליון 

)אולי אלף?( דולר בחודש אחד. 

סוף  סוף  האם  פה?  קורה  מה 
לרשת  מדהים  יישום  נמצא 
היא   NFT–ה האם  הבלוקצ'יין? 
אמנים  של  המושיעה  הטכנולוגיה 
מול  קם  האם  הדיגיטלי?  בעידן 
או שמא  עינינו מודל עסקי חדש? 
מדובר בשיגעון לעשירים שיחלוף 
רכישת  כמו  במהרה,  העולם  מן 

בעלות על פיסה מהירח? 
הטכנולוגיה  את  להבין  כדי 
להבין  צריך   NFT–ה שבבסיס 
המושג טוקן )Token(. הבלוקצ'יין 
ללא  מאובטחות  עסקות  מאפשר 
גורם מרכזי שמפקח על הפעילות 
אסימון,  או  טוקן,  אותה;  מנהל  או 

בהוא יחידת ערך דיגיטלית, שיכו
ערך  ערך.  בעליו  עבור  לאגור  לה 
לרדת,  או  לעלות  יכול  הטוקן 

ואפשר לסחור בו.
יחיד  הוא   NFT מסוג  טוקן 
מחזיקים  אנשים  "כששני  במינו. 
יכולים  שניהם  דולר,  של  שטר 
השטר  עם  ולקנות  לחנות  ללכת 
בתחום  יזם  כץ,  איתן  אומר  הזה", 

הדו "שני  והקריפטו.  בהבלוקצ'יין 
לרים מייצגים את אותו ערך, ויש 
אותו  את  שמייצגים  טוקנים  גם 
מי  אבל  ביטקוין(.  )למשל  הערך 
 non–fungible בטוקן  שמחזיק 
או  נכס  על  בבעלות  מחזיק  בעצם 
אם  ייחודי.  שהוא  נכס,  של  ייצוג 
במחשב,  דיגיטלית  תמונה  יצרת 

לעש אותה  לשלוח  אפשר  באמנם 
רה אנשים, אבל הבעלות היא של 
הייצוג  הוא  הטוקן  הטוקן.  מחזיק 

היחיד של היצירה הזאת". 
מתב כאלה  בטוקנים  בהמסחר 

צע בבורסות NFT שמוכרות טובין 
כמו   — שונים  מסוגים  דיגיטליים 
 foundation.app  ,OpenSea

בורבות אחרות. בדף "שאלות והת
 ,v.cnet פלטפורמת  של  שובות" 

של  הציוץ  למכירה  מוצע  שבה 
כדי  שאשלם  "למה  נכתב:  דורסי, 

הת ציוץ?".  של  הבעלים  בלהיות 
שובה: "הבעלות על תוכן דיגיטלי 
פיננסית,  השקעה  להיות  יכולה 
יחסים  מערכת  או  הון  של  אחזקה 

בבין אספן ליוצר. הדבר דומה לבע
לות על חתימה או אחזקה בכרטיס 
החתימה  הוא   NFT–ה  — בייסבול 
שהופכת את הטוקן לנדיר, ייחודי, 

ולכן בעל ערך".
ה–NFT לא ממש חדשים: כבר 
קהילת  החלה  שנים  כמה  לפני 
ברעיון.  להשתעשע   הקריפטו 
קריב חתולי  שני  קניתי   2017 –"ב

מספר   ,")Cryptokitties( פטו 
שמתמ קלינגר,  יהונתן  בעו"ד 

שזה  ככל  טיפשי  רשת.  בדיני  חה 
נשמע, מדובר באווטארים סחירים 
של חתולים, שכל אחד מהם ייחודי 
בעולם או חלק מסדרה מוגבלת — 
שאותם ניתן "לזווג" זה עם זה על 

מנת ליצור אווטארים נוספים. 
מה עושים עם זה? מה שעושים 
"שילמתי  אספנות.  פריט  כל  עם 
עשיתי  אבל  ליחידה,  דולר   1.50
רציתי   — לימוד  כשכר  זה  את 
עובדת",  הטכנולוגיה  איך  להבין 
אומר קלינגר. אגב, שני החתולים 
של קלינגר הזדווגו, ובשעה טובה, 

היום יש לו שלושה. 
אותם  למכור  יכול  הוא  כיום, 

בברווח: המחיר הממוצע של קריפ
65 דולר, אבל חתוב  טובחתול הוא

לים נדירים כבר נמכרו תמורת 300 
Dapper Labs, החבב  אלף דולר.

רה שייסדה את החתולבתעלול הזה 
ב–2017, היא זו שאחראית לבורסה 
של סלי ה–NBA, ובקרוב בכוונתה 
להתרחב לענפי ספורט נוספים. היא 
נמצאת כעת בסבב גיוס לפי שווי 

של 2 מיליארד דולר. 

האם קניית ציוץ או גיף במיליונים היא 
עתיד האמנות? הטרנד שאף אחד לא מבין

המסחר בטכנולוגיית NFT, שמאפשרת לסחור בבעלות על נכסים דיגיטליים, התנפח ל–250 מיליון דולר ב–2020 — וצמח בעוד 400% בפברואר לבדו 
 ג'סי שוורץ, שרכש את תמונת ההטבעה של לברון ג'יימס ב–208 אלף דולר: "המשפחה חושבת שהשתגעתי, אבל אני לא טיפוס של השקעות רגילות"

 NTF–ד"ר רומי מיקולינסקי, בצלאל: "יש ל
היבט אוטופיסטי, כי נוצר שוק שמאפשר 

לאמנים לחיות מאמנות. הסכומים, 
שנעשים מופרכים, מושכים עשירים"

Nyan Cat גיף של

590 אלף דולר
Foundation.app

הטבעה של הכדורסלן לברון ג'יימס

208 אלף דולר
NBA Top Shots

הציוץ הראשון של מייסד טוויטר ברשת

2.5 מיליון דולר
 v.cent.co

חתול תעלול המחיר שבו נמכרו עסקות NFT בולטות והפלטפורמה שבה התבצעה המכירה

 האמנית יונת וקס 
Oriol Miralles :צילום

 ד"ר רומי מיקולינסקי 
צילום: ינאי טויסטר

 עו"ד יהונתן קלינגר 
צילום: גלעד אילוז
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מייצרים את הנדירות
יותר  כבר  קיים   NFT–ה"
מתפוצץ  הוא  אבל  משנתיים, 

מסבי האחרונה",  השנה  בבחצי 
ראש  מיקולינסקי,  רומי  ד"ר  רה 
בעיצוב  שני  לתואר  התוכנית 
 NFT–ל "יש  בבצלאל.  תעשייתי 
שוק  נוצר  כי  אוטופיסטי,  היבט 
לחיות  לאמנים  שמאפשר  חדש 
של  הנושא  שלהם.  מהעבודות 
מקוריות קיים הרבה זמן באמנות 
של  הבעלים  להיות  היכולת   —
מקורית.  שנחשבת  אחת  יחידה 
מדפיסה  ואני  צלמת  אני  אם 
הדפסים  עשרה  או  חתום  עותק 
את  מייצרת  אני  ממוספרים, 
מחזיר   NFT–ה הזאת.  הנדירות 

לש המאסטר  מושג  את  בכביכול 
דה האמנות. ה–NFT הוא בהחלט 

נע הסכומים  חדש,  אמנות  בשוק 
וזה  ויותר,  יותר  מופרכים  שים 

מושך אנשים עשירים". 
טוענת  גדול,  חידוש  אין  בכך 
מיקולינסקי: גם בעבר עשירים היו 

בקונים יצירות יקרות, רק כדי לת
רום אותן מאוחר יותר למוזיאון כך 

שכולם יוכלו ליהנות מהן.
 NFT–ב השימוש  זאת,  ובכל 

האס של  משמעותה  את  במרחיב 
רכ האחרון  חמישי  ביום  בפנות. 

שה חברת הבלוקצ'יין אינג'קטיב 
בנק האמן  של  הדפס  בפרוטוקול 

אותו  שרפה  דולר,  אלף  ב–95  סי 
אותו  הפכה  ובמקביל  חי  בשידור 
טוקן  לו  ייצרה  כלומר   ,NFT–ל

והע בבלוקצ'יין,  הרשום  בייחודי 
וירטואליים.  נצח  חיי  לו  ניקה 

פו למכירה  הועמד  הזה  בהטוקן 
אחד   —  OpenSea באתר  מבית 

אמ למכירת  הבולטים  בהאתרים 
ונמ בבלוקצ'יין,  דיגיטלית  בנות 

דולר.  ב–380 אלף  כר 
למצוא  אפשר   OpenSea–ב
הגיף  למכביר.  דיגיטלית  אמנות 
מוצע  למשל,   ,Girl Season
)המטבע  אתר  ב–0.1  רק  למכירה 

שב אלא  אתריום(.  רשת  בשל 
דולר,   158 הוא  המחיר  דולרים, 
הזולות  היצירות  באחת  ומדובר 

אפ אמנות,  מלבד  באתר.  בביותר 
כרטיסים  גם  באתר  לרכוש  שר 
כדורגל  שחקני  של  דיגיטליים 

במשח קרקע  שטחי  בואחרים, 
קים וירטואליים ועוד. באמצעות 
לקנות  למשל,  גם,  אפשר   NFT
באינטרנט,  )דומיין(  מתחם  שם 
הסיומת  עם  דומיינים  בייחוד 

)אתר(.  eth או   crypto
את  כוללים  ידועים  אתרים 
יציב שבו   ,Nifty Gateway
במ נמכרות  דיגיטליות  ברות 

דולרים;  אלפי  של   חירים 
יש  כיום   .foundation.app–ו

בכ רכישה  שמאפשרים  באתרים 
כדי  אבל  רגיל,  אשראי  רטיס 
לשמור את ה–NFT צריך להוריד 

ארנק קריפטו מתאים. 

מודל עסקי חדש
נהנות  שכבר  האמניות  אחת 
וקס,  יונת  היא   NFT–ה מפריחת 
בספרד.  שחיה  ישראלית  יוצרת 
"במקור אני בכלל מציירת בשמן, 
את  גיליתי  ב–2017  מתישהו  אבל 

המ העלייה  לפני  רגע  בהביטקוין, 
והרגש שלו,  בפופולריות  בטורפת 

תי כאילו נפלתי למאורת הארנב", 
אומרת וקס. 

שמ באנשים  ב"התעניינתי 
מגיעים  שחלקם  לתחום,  סביב 
מחמדנות.  וחלקם  מאידיאולוגיה 
סביב  שרץ  מם  איזשהו  היה  ואז 
על  לעשות  והחלטתי  הביטקוין 
את  פירסמתי  שמן.  ציור  בסיסו 
שעה  רבע  ובתוך  בטוויטר,  הציור 

מח מדען  לי,  צ'ארלי  אותו  ברכש 
הדי המטבע  את  שפיתח  ומי  בשב 

גיטלי לייטקוין. הוא גם שילם לי 
שינוי  היה  זה  עבורי  בלייטקוין. 
לעולם  רגילה  הייתי  כי  תפישתי, 
עד  נצח  עובר  שבו  גלריות,  של 
שבכלל מסתכלים עלייך ולוקחים 

את הציור". 
תחילה  וקס  שמעה   NFT על 
ובמאי  זיופים,  מניעת  בהקשר של 
 Nifty עם  קשר  יצרה  האחרון 
עבוב כמה  "העליתי   .Gateway

היא  נמכרו",  וכולן   ,NFT–ב דות 
אומרת. 

לאב מאפשר   NFT ב –השימוש 
על  תשלום  לקבל  להמשיך  מנים 
את  מכרו  שהם  אחרי  גם  היצירות 
מודל  יוצר  בעצם  ובכך  היצירה, 
עסקי חדש ומעניין. כץ מסביר כי 
"מה שמעביר את ה–NFT מיד ליד 
באופן  )שמתוכנת  חכם  חוזה  הוא 
כך  אותו  להגדיר  ואפשר  מסוים(, 

בע תעבור  שהיצירה  פעם  בשכל 
יקבל אחוז מסוים מה בלות, האמן 

ערך — כך שאם היצירה מצליחה, 
האמן נהנה מזה". 

נהנית  היא  כי  מספרת  וקס 
 מהמודל הזה. "מה שמטורף במודל 
תמלוגים  יש  שלעתים  הוא   NFT

אומ היא  משנית",  במכירה  בגם 
מוכר  המקורי  הרוכש  "אם  רת. 
את העבודה שלי לאספן אחר, אני 
בשבועות  מהעסקה.   10% מקבלת 
משכורת  מרוויחה  אני  האחרונים 

מה רק  בשבוע  חודשים  כמה  בשל 
שוק המשני".

גיף במיליון דולר
שלי  השותף  הדרך  "מתחילת 
יבוא  למשקיעים:  אומרים  ואני 

דו במיליון  יימכר  גיף  שבו  בהיום 
המייסד  אנדרס,  רוב  אומר  לר", 

בוהמנכ"ל של הסטארטבאפ הישרא
Niio Art(. "כך שאב ִניו ארט  )לי 

חיכינו  עבורנו,  מרגשים  זמנים  לו 
'יש עשורים  לרגע הזה. לנין אמר, 
שבהם כלום לא קורה, ויש שבועות 
משקיעים  עשורים'.  קורים  שבהם 
לאורך  עליהם  שפנינו  ושותפים 
רק  כעת.  אלינו  מתקשרים  שנים 

טל קיבלנו  האחרונים  בבשבועיים 
מהם  כ–20  אמנים,  ממאה  פונים 
תעזרו  'בואו  שאומרים,  ישראלים, 

לנו עם הדבר החדש הזה'". 
עם  ב–2014  הוקמה  ארט  ניו   
את  משנה  שהדיגיטציה  ההבנה 

בד האמנות, השמרני  וענף  בהכל, 
רך כלל, יצטרך גם הוא להשתנות. 
"אנחנו עם אותה מצגת חמש שנים, 

בוהיא אומרת שצריך לספק פלטפו
ברמה אחת לאיך שאנשים חווים וצו

רכים אמנות, פלטפורמה שמטפלת 
בצריכה של אמנות וגם ברכישה", 

באומר אנדרס, "חלק מהאנשים רו
צים לאסוף אמנות, וחלק מסתפקים 
אז  בגלריה,  או  במוזיאון  בביקור 
יהיו כאלו שירצו נגישות לאמנות 
במודל תשלום חודשי, ויהיו כאלה 

 ."NFT שירצו
ניו ארט מציעה לשוחרי אמ ב 

המשרד  או  הבית  את  לרצף  נות 

שבמ רק  )דיגיטליות(,  בבעבודות 
קום קנבס היא משתמשת במסכים, 
השירות  על  חודשי  וגובה תשלום 
ומגיע  דולרים  ב–10  שמתחיל   —
ל–90 דולר, תלוי במספר המסכים 

שהלקוח בוחר. 
בעוד כחודשיים, מוסר אנדרס, 
 NFT–ה מוצר  על  החברה  תכריז 
כנראה  "הקורונה  לדבריו,  שלה. 
של  הדיגיטציה  של  המאיץ  היתה 

בעולם האמנות. על זה נוספה ההת
וכך  הקריפטו,  עולם  של  בססות 
לגיטימציה  שנותן   NFT–ה נוצר 

לאספנות דיגיטלית". 

אמנות בעירבון מוגבל
 .NFT–ה על  ביקורת  גם  יש 
בנימוס  טוענת,  מיקולינסקי 

הנ האמנות  שכרגע  בהמתבקש, 
העידית  לא  היא   NFT–ב סחרת 

אמ שדה  פה  "נוצר  בשבעידית. 
כנראה  חדשים,  קהלים  עם  נות 
בו  שאין  טכנולוגיה,  מוטי  יותר 
של  הערך  מה  שיגידו  סף  שומרי 
"המשמעות  אומרת.  היא  יצירה", 
נשברה  לרע,  או  שלטוב  היא 
שיודעת  המסורתית  ההיררכיה 
האמנים  טובה.  באמנות  להבחין 
הבולטים ביותר כיום ב–NFT הם 
לא בהכרח בעלי הערך האמנותי 

ביותר". הגבוהים  או האיכות 
ביקורת שנייה שנשמעת היא 
הקריפטו  תשתית  התשתית.  על 
)אתריום(   NFT–ה רץ  שעליה 

משאבי  של  כבדה  צרכנית  היא 
של   — מכך  וכתוצאה  מחשוב, 
בעיות.  שתי  יוצר  זה  חשמל. 

"כדי למ היא עמלות:  בהראשונה 
צריך  אני  כור את החתולים שלי 
וככה  בעמלות,  דולר   50 לשלם 

בלגבי כל פעולה, כמו שינוי תמ
עומס  "יש  קלינגר.  מסביר  חור", 
עלות  נוצרה  ולכן  התשתית,  על 
בעיה  זו  המחשוב.  בכוח  לשימוש 
זמנית שכנראה תיפתר בגרסאות 

הבאות של הרשת".
המחיר  היא  השנייה  הבעיה 
הסביבתי הכבד. במחקר שפורסם 
"מדיום"  הבלוגים  בפלטפורמת 
דיגיטלי  אמן  אקטן,  ממו  ידי  על 
הרגל  "טביעת  כי  טוען  בעצמו, 
 NFT יצירת  של  הפחמימנית 
של  החשמל  לצריכת  שווה  אחת 

לחו יותר  במשך  אירופי  באזרח 
ששווה  מזהמים  פליטת  עם  דש, 
שעב או  ק"מ   1,000 של  לנהיגה 

תיים של טיסה".

"יוצרים נדירּות 
באופן מלאכותי"

קלינגר טוען שהיישום הנוכחי 
להזב שגוי  יישום  הוא   NFT  של
"זה  בטכנולוגיה.  שקיימת  דמנות 
קצת כמו ההבדל בין יהלום לזהב", 
באמת  אינו  "יהלום  אומר.  הוא 
אותו  שכורות  החברות  אבל  נדיר, 
זהב הוא  יוצרות מחסור מלאכותי. 
NFT, יוצרים נדיב –נדיר באמת. ב
רות איפה שאין באמת נדירות" — 
"הייתי  דיגיטלית.  ביצירה  כלומר 
NFT ישמש למכור כרב –מעדיף ש
מוג באמת  שהם  להופעה,  בטיסים 

אוף  קינג  או שהאלבום של  בלים, 
ליאון יימכר כ–NFT, אבל מי שלא 
רוכש אותו לא יוכל להאזין לו". 

נסתכל  שנה  שבעוד  ייתכן 
חולף  טרנד  עוד  בתור   NFT על 

לר חם  שהיה  הדיגיטלי  בבעולם 
ייתכן  בהחלט  אך  נמוג;  ואז  גע 

למו ויהפוך  ישתכלל  בשהמודל 
היצירה  בעולם  חדש  עסקי  דל 

יתפו הוא  אם  גם  בהדיגיטלית. 
על  מלמד   NFT–ה טרנד   — גג 
בטכנולוגיית  הגלום  הפוטנציאל 
לדבר  שמשוגעים  הבלוקצ'יין, 
שנים;  כמה  כבר  עליו  מדברים 
צעד  עוד  עושה  ושהאנושות 

נכסיה הת דיגיטציה של  בלכיוון 
שייהנו  ייתכן  כן,  כמו  רבותיים. 

בממנו אמנים מכל התחומים, שי
חדשים,  עסקיים  במודלים  זכו 

יותר. ורווחיים  הוגנים 

יזם הקריפטו איתן כץ: "מה שמעביר את 
ה–NFT מיד ליד הוא חוזה חכם שאפשר 

להגדיר אותו כך שכל פעם שהיצירה 
תעבור בעלות, האמן יקבל אחוז מסוים"

Beeple סרטון בן 10 שניות של האמן
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