
 

 

 

של  Mobile Bedנרדם ב    AT&Tשל   5G -כאשר ה

 ההפינגטון פוסט
 

 דצמבר  5-7 , יורק –ניו  IGNITION 7רשמים מועידת הדיגיטל 

 
 

 אורן יוניוב
 

באוירת החגים ובצל אימת שלטון טראמפ, התכנסו בניו יורק הזוהרת והקפואה ,צמרת תעשיית 

 הדיגיטל, הטלוויזיה , התוכן , הטכנולוגיה וחברות התקשורת, לדון בעתיד הדיגיטל.

 

על פי רוב, כנסים מסוג זה ,שעוסקים בדיגיטל או בטלויזיה בלבד ,נוטים להסתגר בדלת אמותיהם, 

 Business -בכלל זה ,הגבלתם למרצים מאותה התעשייה בלבד .פה בחרו עורכי הכנס שאירגן ה

Insider בכלל זה : מתחרות ומאויימות מהדיגיטל על   יא דוברים מובילים מתעשיות רבות,להב

-מנת להציג פרספקטיבה רחבה ככל האפשר, בשאלת מיליון או נכון יותר עשרות ביליוני הדולר 

 עתיד הדיגיטל לאן.

 

שורה תחתונה : אם חשבנו שהבלבול וחיפוש הדרך בדיגיטל, הם מנת חלקנו ,אנו אנשי המדיה, 

המנכלים ומנהלי השיווק ,אז זהו ,שלא. להוציא הדואופול גוגל ופייסבוק ) כך כולם מכנים זאת כאן 

בקול רם( שיודע בדיוק מה מקומו ומאין ימשיכו ויבואו רווחיו האדירים לשנים הבאות , כל שאר 

 השחקנים בארנה האדירה הזו, עדיין מחפשים את מקומם ,שלא לומר את הדרך להבטיח את המשך

 קיומם.

 

הם בראש ובראשונה זזים, ,אז איך אותם שחקני הענק האלה מתמודדים עם הזירה החדשה? ובכן 

עושים , משנים , מגדירים מחדש את המודל הכלכלי שלהם, הכל, רק לא יושבים בחיבוק ידיים. 

לעיתים, עשיית טעויות שבהיקפים  ,לכולם ברור, שעשייה ברמות אי הודאות הקיימת ,פירושה

 מהרווח ותזרים המזומנים   מדוברים ,משמעותה עלולה להביא למחיקה של מאות וביליוני דולריםה

 

, קונגלומרט התקשורת השני בגודלו בארה"ב AT&Tעל רקע זה הודיעה לאחרונה חברת 

ו  CNN,בין היתר בעלת  Time Warnerומהגדולים בעולם, על רכישת חברת הכבלים והתוכן 

HBO   ביליון דולר וחברת  90-,בסכום של כAOL  ,שנראה שנמצאת במסע רכישות בלתי נגמר

ביליון דולר. שני המנכלים ,הן  5בכמעט  Yahooעל רכישת   כגון ההפינגטון פוסט ועוד ,הודיעה

,נכחו בכנס ופרטו את האסטרטגיה שהובילה אותם לעשות את מהלכי  AOLוהן של   T&ATשל  

 הענק האלו.

 

שלושת ימי הכנס שירטטו ראשי תעשיית הדיגיטל , התוכן והטלוויזיה את המגמות הבאות במהלך 

 שיובילו את עתיד האינטרנט בשנים הבאות :

 

הוא שם המשחק ,אם זה תוכן עילי כמו   כולם מבינים שהתוכן - המלך  התוכן היה וימשיך להיות.1

של פיודיפאי וחבריו כוכבי ,או תוכן אחר כמו זה  HBOשל   -WESTWORLD:משחקי הכס ו 

היוטיוב. כולם מצויים במירוץ להפיק או לרכוש שחקני תוכן שיאפשרו חיבור אמוציונלי בלתי 

השנה אנו רואים שגם אמזון וגם את אפל נכנסים להפקות של  אמצעי עם קהלי המטרה שלהם.



הוא . הגדיל תכנים ומדובר רק בהתחלה. מעניין לראות איך כל אחד רותם את התוכן לצרכיו 

להמחיש זאת ג'ף בזוס, מנכל אמזון שנשאל לאחרונה אם הוא נרגש מפסלון האמי וגלובוס הזהב 

המעולה טרנספרנט שאמזון הפיקה ותשובתו היתה : כן זה סייע לאמזון במכירות   שקיבלה הסידרה

 הנעליים.

 

 

 

או במילים אחרות :הענקיים ימשיכו לצמוח ולשגשג  - המירוץ לביליון משתמשים ביום.2

והחלשים יתקשו יותר מתמיד לשרוד. בכנס סקרו מיטב האנליסטים את הצמיחה חסרת התקדים של 

הדואופול גוגל ופייסבוק ומי שחשב שבזה שיאם טעה . גוגל ופייסבוק ימשיכו ,אליבא דאותם 

מההכנסות . אם נוסיף לכך  60%יחזיקו מעל מומחים, לצמוח בסדר גודל דומה גם בשנים הבאות ו

גם את אפל ואמזון שגם להם צפויה המשך צמיחה מואצת, אנו חווים שוק של מעט שחקני ענק 

ששולטים על יותר ויותר תחומים . מבנה שוק כזה מקשה על חברות אחרות לצמוח ולשגשג. 

ק כזה מכתיב לשחקנים (שאופי שוFrenemiesאהבה )-פאנלים רבים בכנס עסקו ביחסי השנאה 

שתלויים בגוגל ופייסבוק כמו טאבולה או יצרני התוכן שמאבדים את השליטה על התכנים שלהם 

סיסטם כלכלי לטווח ארוך. בשנה שבה שוויה הכולל של -הכלכלי הוגן שיאפשר אקו   מודל  ללא כל

יע במהירות לביליון פייסבוק עבר את התל"ג של סין כולה, מבינים כל שחקני הביניים שמי שלא יג

 משתמשים ביום, ימצא עצמו מחוץ למשחק.

 

או אם תרצו הדרך החדשה לספר סיפור במרחב  – ימשיך לנסוק  SOCIAL VIDEO –ה . 3

הדיגיטלי . כל שנה יש שמהמרים שהמגמה נמצאת בשיאה וכל שנה הביצועים עולים על כל 

בארנה הדיגיטלית ,היא גם כמובן  התחזיות . הסיבה לגידול העצום ,מעבר לאופי המשתמשים

ההתחזקות הזירה החברתית בין היתר פייסבוק,  יוטיוב ,סנאפצ'אט ואחרים . הכנס נתן במה מיוחדת 

אפקטיבי, בהיפוך מלקחת את הסרט מהטלויזיה   SOCIAL VIDEOלדרך שבה יש לייצר 

ד על כך שהסיפור ולהעבירו  למרחב הדיגיטלי . אם לתמצת כמה כללים שעלו ,הרי שיש להקפי

 SOUND OFFתופס במספר קצרצר של שניות, אם לא חבל על הכסף שלכם , אם הסיפור עובד ב 

מצויין ואם לא ,חיזרו לחדר העריכה, הפקה בפורמט הפקה ורטיקלי שמתאים לאופי צריכת המדיה 

 ועוד . 

 

ה של ראשי כנס היה מעניין לראות את ההתייחסות המפתיע - הטלוויזה לא הולכת לשום מקום.4

הדיגיטל לטלוויזיה ולמקומה העתידי במפת המדיה. בצל הצגתה כמדיום שהולך ונחלש ,בעיקר 

המיליניאלס ) אלו שנולדו במילניום ( הדגישו ראשי הכנס, שהטלוויזיה  -בקרב הקהלים הצעירים 

ם אם ה ,לא הולכת לשום מקום. ג 3.5%אשר צמחה ) כן ! כפי שאתם שומעים ( בשנה החולפת ב 

TV  .תמשיך ותחלש בקרב הצעירים ,היא תמשיך ותהווה מדיום חזק ואפקטיבי לעוד שנים רבות

מנכ"ל    James Murdochהיו"ר ומנכ"ל טיים וורנר ו Jeff Bewkes  דוברים אחרים כמו

סנצ'ורי פוקס, רואים דווקא הזדמנות גדולה לתעשיית הטלוויזיה בזכות צינורות ההפצה החדשים  

של המובייל והאפשרות לארוז תכנים טלוויזיוניים למובייל ולהרחיב את הקהל שנחשף להם. אין 

ספק שתעשיית הטלוויזיה ששולטת שליטה טוטאלית על התכנים, תהיה שחקן מרכזי בכל מפץ 

 ושינוי כללי השוק שיתרחש בשנים הבאות.

 

מהפיכת המובייל עם כניסת - ותבחיפוש אחר המודל הכלכלי האולטימטיבי אין יותר פרות קדוש.5

הסמארטפונים ויכולת העברת הנתונים המרשימה הביאה את עידן הוידאו לשיאים חדשים. עד 

כותב  Tim Wu  לשנים האחרונות רווח המודל של תוכן חינם לצד פרסום ,כמקור ההכנסה היחיד . 

קא את הדמיון הפליא להציג בהרצאת הפתיחה ,דוו,  The Attention Merchantsרב המכר 

ואיך  2000המפתיע בין צמיחת תעשיית הטלוויזיה בשנות החמישים לצמיחת הדיגיטל בשנות ה 

שניהם הגיעו בסוף לאותו מודל קלאסי של מתן תכנים בחינם תמורת צפייה בפרסומות. מדהים היה 

הדיון לשמוע שמלחמת העולמות שמתקיימת בין הטלוויזיה לגוגל ולפייסבוק פותחת מחדש גם את 

על המודל הכלכלי הנכון. מרתק יותר היה לראות שדווקא ראשי הטלוויזיה המסחרית כמו מרדוק 

לא פוסלים מכירת תכנים תמורת תשלום בסטרימינג וללא פרסומות. מנגד גם יוטיוב מקיימת פיילוט 



לקבלת תכני פרימיום תמורת תשלום וללא פרסומות. עד  YouTube Redכבר בחמש מדינות עם 

 FOXדי כך הפתיע מרדוק ,שהוא אף לא פסל כבעלים של אחד מאולפני הסרטים הגדול בעולם כ

21 Century לאקרנים לאלו שיחפצו בכך .   לאפשר מכירת סרטי קולנוע לבית מיד עם יציאתם

עושה הרושם שבמלחמה הזו מי שייפגע יותר מכל ,הם המפרסמים שיאבדו במה חשובה להגיע 

מתכני הפרימיום  50% 2016זיה ובדיגיטל. ועוד לא ציינו שכבר בשנת לקהלים שלהם בטלווי

 נצפים תמורת תשלום וללא פרסומות.

 

 
לאלו שראו ב  -רק בחיתוליו והוא צפוי לשנות את הדיגיטל מהקצה לקצה AR -וה VR -עידן ה.6

Virtual reality  ובAugmented really כבדים )מציאות רבודה( גימיק של כמה גיקס וגיימרים, 

ששתי הדיסיפלינות   נכונה הפתעה. ראשי כנס הדיגיטל, העתידנים והאנליסטים שעלו לבמה, סברו

ילכו ויתפסו חלק משמעותי ודרמטי  ARוה  VRהללו הן המהפיכה הבאה של תעשיית הדיגיטל . ה 

 ) חווית וערך לגולש( ויחוללו שינוי דרמטי במסחר האלקטרוני . UVו  UIבכל 

 

מדובר בשורה של טכנולוגיות  - BOTיי ביי למזכירות ולעוזרים האישיים ותכירו את ה תגידו ב.7

( שמשנה כבר היום  Siri( , אפל )  Alexa( , אמזון ) Google homeשמובילות חברות כמו גוגל ) 

יכולים כבר כיום  ,אט אט את דפוסי ניהול הפנאי וסביבת העבודה שלנו. אלכסה , סירי גוגל הום 

ן לנו קניות , להפעיל את המערכות בבית , לרכוש עבורנו כרטיסים ולנהל חלק לא מבוטל להזמי

 מחיינו החברתיים.

 

בעידן שהתוכן הוא המלך והווידאו במובייל הוא המרכבה ,לא היה מפתיע  -יוצא לדרך 5דור .8

 G5לפריסת רשת  2017,מכריז על יציאה להשקעת ענק כבר בשנת  T&ATלשמוע את מנכ"ל 

,על מנת לשדרג ולבדל את  TIME WARNER,כחלק מאסטרטגיית התוכן של החברה עם רכישת 

חווית צפיית הוידאו ללקוחותיו. המשמעות הינה שאם עד היום צרכנו וידאו במהירות של כמה 

עשרות מגה נעבור לעשות כן בג׳יגה ויותר, דבר שיעצים עוד יותר את צריכת תכני הוידאו , ה 

Social Video יאפשר את הכנסת הו- VRוה- AR .לחוויית המדיה היומיומית שלנו 

 

רבות דובר בכנס על הצורך ליצור פרסום נכון  -התאמת המסר הפרסומי למרחב הדיגיטלי ולקהליו.9

ובעל ערך . מנכל טיים וורנר הפליא להשיב שנשאל האם עדיין יש מקום לפרסום ,בדוגמא מאלפת 

  VOUGEהיה לרכוש את מגזין ה   היו בוחרים לו ניתן בהשתתפות הקהל. כולם נשאלו מה

האמריקאי באותו המחיר בשתי חלופות, אחד עם פרסומות והאחר ללא . כולם כמובן בחרו באופציה 

עם הפרסומות ומדוע? כי הפרסומות בווג מרהיבות ורלוונטיות, לעיתים יותר מהכתבות עצמן . אם 

מצליחים לייצר "פרסומות ווג" לדיגיטל ולטלוויזיה ?!  כך ,תהה ,מדוע הפרסומאים והמפרסמים לא

שקוראים בשקיקה את הפרסומות בווג ,מחקים לשניה שיוכלו לדלג ,  גולשים-מדוע אותם הצופים 

. פה טמון האתגר של True View –על המעברון וידאו או להעיף לכל הרוחות את הפרסומת ב 

הציגו הדוברים את הצורך  Ads that don't Suckהתעשייה לדידו. בפאנל אחר תחת הכותרת 

להבין את המדיום הדיגיטלי ביצירת פרסום. כאשר הכלל הוא שמה שלא תופס את העין בשלוש 

 השניות הראשונות מקומו ברצפת חדר העריכה.

 

בפאנל מרתק בו  -העידן הדיגיטלי מחייב הגדרה מחדש של תפקידיו ומקומו של מנהל השיווק.10

) קבוצת ערוצי ספורט בתשלום( הציגו הדוברים משתי  WWEמסטרכארד ו של  CMOנכחו ה 

זויות שונות לחלוטין את המהפיכה שעבר הארגון שלהם בהגדרת תפקידיו ותחום אחריותו של 

סמנכ"ל השיווק בעידן הדיגיטלי ועידן הדאטה. מלהיות האחראים על השיווק הקלאסי והשפה 

מיחה המרכזיים של הארגון, חלקם מגיעים מהיזון חוזר התקשורתית הם עברו לנהל את מנועי הצ

סמנכ"ל השיווק של   Raja Rajamannarלפרוייקטי הדאטה המדהימים שאותם ארגונים ניהלו . 

מסטרכארד הפליא להגדיר את תפקידו: לא עוד כסמנכ"ל שתפקידו להוציא כספים על פרסום 

 ערך משמעותי לבעלי המניות של החברה. ושיווק אלא כמנכ"ל השיווקי שבוחן איך כל מהלך נושא

 

 ועוד קטנה לנשמה :



 

אריאנה הפינגטון היא אישה מעוררת השראה. כזו שעולה לבמה והאולם הס. כמי שייסדה את 

ה"הפינגטון פוסט" וחוללה מהפיכה בתחום העיתונאות בכלל והעיתונות הדיגיטלית בפרט, עד 

אותה   י כמו הפינגטון יודעת ליצור אג'נדה, למתגמיליון דולר, מ 300במעל  AOLשמכרה אותו ל 

  ולהפוך אותה למקור הכנסה של עשרות מיליוני דולרים.

האג'נדה החדשה של הפינגטון היא לשרטט מחדש את הגבולות בין העבודה לחיים הפרטיים , בין 

ם יום הטכנולוגיה לנפש ,ע״י חינוך לחיים מאוזנים יותר והיכולת להתנתק משגרת העבודה בתו

העסקים ומתן אפשרות להיטען מחדש, בין היתר על ידי הקפדה על שינת לילה ראוייה ונטולת 

 מיילים , וסמארטפונים .

 

טקסים, על מנת לאפשר לנו להחזיר את הגבולות בין  –הפינגטון ניסחה כמה כללים, הייתי אומר 

נגטון הינו איסור מוחלט על האני הפרטי לאני הקורפורייט. אחד הכללים החשובים ביותר לפי הפי

בכל ערב של השכבת   הכנסת טלפונים סלולריים לחדר השינה. אליבא דהפינגטון יש לקיים ״ טקס״

הטלפונים של כל בני הבית מחוץ לחדרי השינה ב״מיטה ״ שהיא מטען ולהתראות איתם רק בבוקר 

 למחרת . כך נתנתק, נקדיש זמן לעצמנו ולמשפחתו , נישן וניטען.

 

 .למשך שעתיים שלמות אני ניסיתי והצלחתי.... 

 מאחל לכם שתתמידו יותר .

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


