C612_4_sp2_001
C612_4_sp1_001
C612_4_sp1_002
C612_4_sp1_003
C612_4_sp1_004
C612_4_sp1_005
C612_4_sp1_006
C612_4_sp2_002
C612_4_sp1_007
C612_4_sp1_008
C612_4_sp1_009
C612_4_sp1_010
C612_4_sp1_011
C612_4_sp1_012
C612_4_sp1_013
C612_4_sp1_014
C612_4_sp1_015
C612_4_sp1_016
C612_4_sp1_017
C612_4_sp2_003
C612_4_sp1_018
C612_4_sp1_019
C612_4_sp1_020
C612_4_sp1_021
C612_4_sp1_022
C612_4_sp2_004
C612_4_sp1_023
C612_4_sp1_024
C612_4_sp1_025
C612_4_sp2_005
C612_4_sp1_026
C612_4_sp2_006
C612_4_sp1_027
C612_4_sp1_028
C612_4_sp1_029
C612_4_sp2_007
C612_4_sp1_030
C612_4_sp1_031
C612_4_sp1_032
C612_4_sp1_033
C612_4_sp1_034
C612_4_sp1_035
C612_4_sp1_036
C612_4_sp2_008
C612_4_sp1_037
C612_4_sp1_038
C612_4_sp2_009
C612_4_sp1_039
C612_4_sp1_040

מקום נחמד ||
אה |
אני מפתח עם חבר |
יש לי סטרט אפ קטן |
@תוכנה ל |
דישון ו |
השקיה |
מ ||
וזה |
בפורטוגזית וספרדית ||
ובשביל זה |
מה א -
מה אה |
הייתה לי א -אמ --
כשהתחלנו עם זה |
עשינו ב |
וורד אה --
בוינדוס אה |
ישראלי ||
כן ||
הלכתי להציג את זה פעם ראשונה |
שום דבר לא עבד ||
עכשיו מסתבר מה הם עשו |
עד וינדוז אלפיים |
המקרואים |
כן כן ||
התוכנה לא קוראת אה |
מקרו של זה ||
והייתי צריך --
של של עברית ||
של עברית ||
כן ||
אז הייתי צריך לׁשים עוד מחשב |
יש לי פה רשת ||
שניהם מחוברים |
אני רואה ||
אתה רואה |
ופה --
זה פורטוגזית |
זה בפורטוגזית ||
וינדוז אלפיים פורטוגזית |
שאיתו אני עובד ב |
זה ||
כן ||
זה העברית |
והבן שלי חיבר לי רשת ||
כן כן ||
אני מחובר ברשת פה |
וזהו ||

C612_4 p. 1

C612_4_sp1_041
C612_4_sp2_010
C612_4_sp2_011
C612_4_sp1_042
C612_4_sp1_043
C612_4_sp1_044
C612_4_sp1_045
C612_4_sp1_046
C612_4_sp2_012
C612_4_sp2_013
C612_4_sp1_047
C612_4_sp1_048
C612_4_sp2_014
C612_4_sp1_049
C612_4_sp1_050
C612_4_sp2_015
C612_4_sp2_016
C612_4_sp1_051
C612_4_sp1_052
C612_4_sp2_017
C612_4_sp1_053
C612_4_sp1_054
C612_4_sp2_018
C612_4_sp2_019
C612_4_sp1_055
C612_4_sp1_056
C612_4_sp1_057
C612_4_sp1_058
C612_4_sp1_059
C612_4_sp1_060
C612_4_sp1_061
C612_4_sp1_062
C612_4_sp1_063
C612_4_sp1_064
C612_4_sp1_065
C612_4_sp2_020
C612_4_sp1_066
C612_4_sp1_067
C612_4_sp1_068
C612_4_sp2_021
C612_4_sp2_022
C612_4_sp2_023
C612_4_sp1_069
C612_4_sp2_024
C612_4_sp2_025
C612_4_sp2_026
C612_4_sp2_027
C612_4_sp2_028
C612_4_sp2_029

זה אחד ה |
אז זה הסרבר בטח ||
זה השרת ||
כן ||
זה |
ח-
זה |
ספרדי |
לא ההוא זה השרת בטח ||
כן ||
לא ||
אחד הוא ספרדי ואחד זה אה |
אה ||
זה |
הם פשוט מחוברים ||
אה אוקיי ||
הם פשוט מחוברים ||
אוקיי \
אחד קורא את ה |
אוקיי ||
שני כל הזמן |
וזה ||
כן ||
כן ||
וזהו ||
ו אמ <צקצוק> |
עכשיו |
בגלל המצב |
היו --
זה היה מיועד ל |
מכרנו את זה בחו"ל |
זה היה נחמד |
ומכרנו לחברה אחת בארץ ש אמ |
חברת השקיה ||
דווקא ל<שם מפעל> ||
כן ||
ובגלל המצב |
הפסיקו לקנות ||
למעשה ||
אתה יודע שיש לי אה |
חבר |
הוא ידיד ||
מהמ ||
הוא |
אה מ |
מחברה שנקראת אמ |
אה |
נתן אמ |
הדברה |

C612_4 p. 2

C612_4_sp2_030
C612_4_sp2_031
C612_4_sp2_032
C612_4_sp2_033
C612_4_sp2_034
C612_4_sp2_035
C612_4_sp2_036
C612_4_sp2_037
C612_4_sp2_038
C612_4_sp2_039
C612_4_sp2_040
C612_4_sp2_041
C612_4_sp2_042
C612_4_sp2_043
C612_4_sp2_044
C612_4_sp2_045
C612_4_sp2_046
C612_4_sp2_047
C612_4_sp2_048
C612_4_sp2_049
C612_4_sp2_050
C612_4_sp2_051
C612_4_sp2_052
C612_4_sp2_053
C612_4_sp2_054
C612_4_sp1_070
C612_4_sp2_055
C612_4_sp2_056
C612_4_sp2_057
C612_4_sp2_058
C612_4_sp2_059
C612_4_sp2_060
C612_4_sp2_061
C612_4_sp1_071
C612_4_sp2_062
C612_4_sp2_063
C612_4_sp2_064
C612_4_sp2_065
C612_4_sp2_066
C612_4_sp1_072
C612_4_sp2_067
C612_4_sp2_068
C612_4_sp2_069
C612_4_sp1_073
C612_4_sp2_070
C612_4_sp2_071
C612_4_sp2_072
C612_4_sp2_073
C612_4_sp2_074

נו אה |
נתן אה |
משהו |
לא משנה ||
תיכף אני אזכור |
ו|
הוא |
אה |
הם עשו פרויקט |
שאנשים ב |
א -אמ |
ככה ||
הם עשו פרויקט |
שה |
איש בשטח |
בשטח |
ה|
חקלאי |
או המבקר |
בשטח |
אם זה בתחום השד-- -
בתחום השדה או בתחום ה |
אמ אה |
בתוך ה |
מפעלים |
אהמ ||
תברואה וכולי |
הוא עושה בקרה עם פאלם פיילוט |
שיש לו |
לייזר |
הלייזר הזה |
קורא את הברקוד |
וקורא כל מיני דברים |
כן ||
וזה משודר |
ואם הוא מגלה נניח איזשהו סנסור |
שגילה שנניח סתם |
יש ג'וקים |
או שיש מחלה כזאת וכזאת |
כן ||
אז הוא מקבל מהמרכז פה בארץ |
אונליין |
הוא מקבל |
טיפול \
טיפול |
אה |
הלוך וחזור ||
וזה |
דבר שכנראה |

C612_4 p. 3

C612_4_sp2_075
C612_4_sp2_076
C612_4_sp1_074
C612_4_sp2_077
C612_4_sp2_078
C612_4_sp2_079
C612_4_sp2_080
C612_4_sp2_081
C612_4_sp1_075
C612_4_sp2_082
C612_4_sp2_083
C612_4_sp2_084
C612_4_sp2_085
C612_4_sp2_086
C612_4_sp1_076
C612_4_sp2_087
C612_4_sp2_088
C612_4_sp2_089
C612_4_sp2_090
C612_4_sp1_077
C612_4_sp1_078
C612_4_sp1_079
C612_4_sp1_080
C612_4_sp1_081
C612_4_sp1_082
C612_4_sp1_083
C612_4_sp1_084
C612_4_sp1_085
C612_4_sp1_086
C612_4_sp1_087
C612_4_sp1_088
C612_4_sp1_089
C612_4_sp1_090
C612_4_sp1_091
C612_4_sp1_092
C612_4_sp2_091
C612_4_sp1_093
C612_4_sp1_094
C612_4_sp1_095
C612_4_sp1_096
C612_4_sp1_097
C612_4_sp1_098
C612_4_sp1_099
C612_4_sp2_092
C612_4_sp1_100
C612_4_sp1_101
C612_4_sp1_102
C612_4_sp1_103
C612_4_sp1_104

כנראה מרוויח הרבה כסף |
אני בזמנו רציתי איתם לעשות איזשהו ביזנס |
מהמ ||
אמ |
והוא אה |
נתן אביחי ||
זהו ||
חברת אביחי |
ממ ||
סתם ||
אתה עכשיו מספר לי על זה |
שאתה בעצם |
עשית פה |
תוכנת אה |
דישון והשקיה ||
די -לדישון והשקיה |
מ -סתם ||
זה מעניין היה לראות אם אה |
זה מעניין אותם ||
כן ||
בהחלט ||
ו|
תראה ||
מה ש |
שבר אותי |
ואותנו |
זה השיווק ||
כי |
למעשה |
<צקצוק>
יש לי שותף |
הוא עשה את כל ה |
יישומים |
זה באקסל |
עם אוטומציה מלאה |
כן ||
עם אה |
סט-אפ |
כלומר תוכנה באה |
מ -אה |
מתקינה את עצמה בזה |
ואני עשיתי את כל הצד הטכני ||
כלומר |
כן ||
לפי הגידולים |
וזה וזה ||
וב -בחו"ל |
הולך מצוין ||
עכשיו אה |

C612_4 p. 4

C612_4_sp1_105
C612_4_sp1_106
C612_4_sp1_107
C612_4_sp2_093
C612_4_sp1_108
C612_4_sp1_109
C612_4_sp1_110
C612_4_sp1_111
C612_4_sp2_094
C612_4_sp2_095
C612_4_sp1_112
C612_4_sp2_096
C612_4_sp2_097
C612_4_sp2_098
C612_4_sp2_099
C612_4_sp2_100
C612_4_sp2_101
C612_4_sp1_113
C612_4_sp2_102
C612_4_sp2_103
C612_4_sp1_114
C612_4_sp1_115
C612_4_sp1_116
C612_4_sp2_104
C612_4_sp1_117
C612_4_sp1_118
C612_4_sp1_119
C612_4_sp1_120
C612_4_sp2_105
C612_4_sp2_106
C612_4_sp1_121
C612_4_sp1_122
C612_4_sp1_123
C612_4_sp1_124
C612_4_sp1_125
C612_4_sp1_126
C612_4_sp1_127
C612_4_sp1_128
C612_4_sp1_129
C612_4_sp1_130
C612_4_sp2_107
C612_4_sp2_108
C612_4_sp1_131
C612_4_sp1_132
C612_4_sp1_133
C612_4_sp1_134
C612_4_sp1_135
C612_4_sp1_136
C612_4_sp1_137

אני נוסע לברזיל |
אני אהיה שם בקשר עם כמה אוניברסיטאות |
אני הולך לעניין אותם שם ||
אהה ||
ש אמ |
אני מ -א -אמ --
למעשה אני מחפש משווק ||
זה זה זה סוד ה |
כן ||
כן ||
כן ||
תגיד ||
ב|
ארצות |
אה |
כמו |
סרילנקה |
שב ||
אה |
ששם הם מגדלים הרבה תה למשל ||
הבעיה היא שאין לי |
אנגלית ||
אין לנו אנגלית ||
אה ||
קס -רק פורטוגזית וספרדית ||
למה ||
כי היה מיועד לאמריקה ה |
לטינית ||
הלטינית ||
הבנתי ||
אתה מבין |
כי גם היינו נוסעים וזה |
מכרנו ||
מכרנו בבוליביה |
ברזיל מכרנו |
מכרנו באורוגווי |
קוסטה ריקה |
מכרנו מקסיקו |
יחסית הרבה |
הבעיה ש |
אתה מש-- -
אתה מוכר רישיון \
לא לא ||
ככה ||
אם זה בקורס |
אני מו -מוכר פר יחידה ||
אוקיי \
אז זה יכול לנוע בין שלושים למאה דולר ||
כשהחבר'ה עניים |

C612_4 p. 5

C612_4_sp1_138
C612_4_sp1_139
C612_4_sp1_140
C612_4_sp1_141
C612_4_sp1_142
C612_4_sp1_143
C612_4_sp1_144
C612_4_sp1_145
C612_4_sp1_146
C612_4_sp1_147
C612_4_sp2_109
C612_4_sp2_110
C612_4_sp1_148
C612_4_sp2_111
C612_4_sp1_149
C612_4_sp2_112
C612_4_sp2_113
C612_4_sp2_114
C612_4_sp1_150
C612_4_sp1_151
C612_4_sp1_152
C612_4_sp2_115
C612_4_sp2_116
C612_4_sp2_117
C612_4_sp2_118
C612_4_sp2_119
C612_4_sp2_120
C612_4_sp1_153
C612_4_sp2_121
C612_4_sp1_154
C612_4_sp1_155
C612_4_sp2_122
C612_4_sp2_123
C612_4_sp1_156
C612_4_sp2_124
C612_4_sp1_157
C612_4_sp2_125
C612_4_sp1_158
C612_4_sp1_159
C612_4_sp1_160
C612_4_sp1_161
C612_4_sp2_126
C612_4_sp2_127
C612_4_sp2_128
C612_4_sp2_129
C612_4_sp2_130
C612_4_sp1_162
C612_4_sp2_131
C612_4_sp1_163

וזה |
ויש איזה חמישים חבר'ה |
אנחנו מוכרים בשלושים ||
ככה אולי אנחנו מוכרים במאה ||
דולר אה |
יחידה |
ול |
גופים וזה |
אנחנו מוכרים בשלושת אלפים |
עם אישור למאה ||
רישיונות ||
כן ||
הרשאה למאה |
כן כן ||
אה עותקים ||
מאה רישיונות ||
כן ||
כן ||
אוקיי --
ועשר דולר כל אה |
ורסיה חדשה ||
והוא עשה את היישומים |
מבחינת ספירות |
והכול והכול ||
ה|
חבר שלך ||
השותף שלך ||
מה זאת אומרת ||
@ --לא ||
ה ה ה הצד הטכני זה שלי ||
אה ||
אוקיי ||
הוא עשה את היישום במחשב ||
כן ||
כלומר יש לך איזשהו דרך |
הבנתי ||
היא מאוד פשוטה |
אתה מבין |
מאוד אה זה ||
ו|
וזה עונה על מספיק אה |
על מספיק אה |
אמ אנ -אה |
צרכים \
כלומר זה זה |
תראה זה מכסה |
זה מספיק רחב \
בוא נאמר ככה ||

C612_4 p. 6

C612_4_sp1_164
C612_4_sp1_165
C612_4_sp1_166
C612_4_sp1_167
C612_4_sp1_168
C612_4_sp1_169
C612_4_sp1_170
C612_4_sp1_171
C612_4_sp1_172
C612_4_sp1_173
C612_4_sp2_132
C612_4_sp1_174
C612_4_sp1_175
C612_4_sp1_176
C612_4_sp1_177
C612_4_sp1_178
C612_4_sp1_179
C612_4_sp1_180
C612_4_sp1_181
C612_4_sp1_182
C612_4_sp1_183
C612_4_sp1_184
C612_4_sp1_185
C612_4_sp1_186
C612_4_sp1_187
C612_4_sp2_133
C612_4_sp2_134
C612_4_sp2_135
C612_4_sp2_136
C612_4_sp1_188
C612_4_sp1_189
C612_4_sp1_190
C612_4_sp2_137
C612_4_sp1_191
C612_4_sp2_138
C612_4_sp2_139
C612_4_sp1_192
C612_4_sp1_193
C612_4_sp2_140
C612_4_sp1_194
C612_4_sp1_195
C612_4_sp1_196
C612_4_sp1_197
C612_4_sp1_198
C612_4_sp1_199
C612_4_sp1_200
C612_4_sp1_201
C612_4_sp1_202
C612_4_sp1_203

המ-- -
בוא נאמר ככה ||
מאחר וזה אוניברסלי |
אה |
עם כל ה |
צניעות |
ה הרעיון הוא |
הוא הוא גאוני |
כי זה |
צריך להיות אוניברסלי ||
מ ||
כלומר ||
שבברזיל |
וזה זה זה זה זה |
צריך לתת אותה תשובה לאותו זה ||
אז עכשיו ||
אז נכון שיש ניואנסים ||
אתה לא יכול אה |
זה ||
אבל אם אתה לוקח למשל בננות |
בישראל |
באפריקה |
בברזיל |
ובזה |
הוא יענה על תשעים אחוז ||
הבנתי ||
או ||
אוקיי ||
זה מה שרציתי --
למה כי יש סוגי קרקע |
עכשיו הפרמטרים לזה |
זה סוגי קרקע |
נכון ||
אקלים |
הוא מזין |
והוא פורה ||
אקלים |
בדיוק ||
הבנתי ||
אוקיי \
אבל |
בוא נאמר ככה ||
מ -וזה הכול --
מ -שני דברים |
ד -או ||
שני דברים אה ||
מבוסס על פרמטרים |
שהם |
מקומיים ||

C612_4 p. 7

C612_4_sp1_204
C612_4_sp1_205
C612_4_sp1_206
C612_4_sp1_207
C612_4_sp1_208
C612_4_sp1_209
C612_4_sp2_141
C612_4_sp1_210
C612_4_sp1_211
C612_4_sp1_212
C612_4_sp1_213
C612_4_sp1_214
C612_4_sp1_215
C612_4_sp2_142
C612_4_sp2_143
C612_4_sp2_144
C612_4_sp1_216
C612_4_sp1_217
C612_4_sp1_218
C612_4_sp1_219
C612_4_sp1_220
C612_4_sp1_221
C612_4_sp1_222
C612_4_sp1_223
C612_4_sp1_224
C612_4_sp2_145
C612_4_sp2_146
C612_4_sp1_225
C612_4_sp2_147
C612_4_sp2_148
C612_4_sp2_149
C612_4_sp2_150
C612_4_sp2_151
C612_4_sp2_152
C612_4_sp2_153
C612_4_sp2_154
C612_4_sp1_226
C612_4_sp1_227
C612_4_sp2_155
C612_4_sp2_156
C612_4_sp2_157
C612_4_sp2_158
C612_4_sp2_159
C612_4_sp2_160
C612_4_sp2_161
C612_4_sp2_162
C612_4_sp1_228
C612_4_sp2_163
C612_4_sp2_164

עכשיו הרבה פעמים יש אה |
למשל ראינו במקסיקו ||
שהזרח-- -
יש שם ממ בעיה |
הרי הזרחן נשאר אה |
מ -מקובע בקרקע ||
@@
אז אוטומטי העלינו |
ואז ברגע פתחתי את הזה |
הוספתי עשרים אחוז לגבי הזרחן ||
בגלל אה |
שהם אמרו לי |
לא זה לא מספיק ||
כן ||
כן ||
כן ||
כש |
קיבלנו את התוצאה |
וניתחנו את זה |
הם אמרו לא מספיק ||
אז תק תק תק על הרגע |
אז אתה מבין ||
אז אם יש לך |
בעיה ספציפית מיקרו |
אז ברגע אנחנו |
כן ||
כן ||
משנים ו |
למה אני אומר לך את זה |
כי יש לי חבר |
פה ||
זיכרוני ||
אהרון ||
אה אה |
שהרבני |
הוא עובד בסרילנקה ||
אהמ ||
כן ||
כבר כמה שנים ||
והוא |
מפתח שמה |
יוצ-- -
הוא מ |
עובד בעצם |
לרוב הוא עובד עם --
או עם <שם מפעל> או עם <שם מפעל> ||
מהמ ||
והם עושים שם פרויקטים |
גדולים מאוד ||
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C612_4_sp2_165
C612_4_sp2_166
C612_4_sp2_167
C612_4_sp2_168
C612_4_sp2_169
C612_4_sp2_170
C612_4_sp2_171
C612_4_sp2_172
C612_4_sp2_173
C612_4_sp2_174
C612_4_sp1_229
C612_4_sp2_175
C612_4_sp2_176
C612_4_sp2_177
C612_4_sp2_178
C612_4_sp1_230
C612_4_sp1_231
C612_4_sp1_232
C612_4_sp1_233
C612_4_sp1_234
C612_4_sp1_235
C612_4_sp1_236
C612_4_sp1_237
C612_4_sp1_238
C612_4_sp1_239
C612_4_sp2_179
C612_4_sp1_240
C612_4_sp1_241
C612_4_sp1_242
C612_4_sp1_243
C612_4_sp2_180
C612_4_sp1_244
C612_4_sp1_245
C612_4_sp1_246
C612_4_sp1_247
C612_4_sp1_248
C612_4_sp1_249
C612_4_sp1_250
C612_4_sp1_251
C612_4_sp2_181
C612_4_sp1_252
C612_4_sp2_182
C612_4_sp1_253
C612_4_sp1_254
C612_4_sp1_255
C612_4_sp1_256
C612_4_sp1_257
C612_4_sp1_258
C612_4_sp1_259

של השקיות |
@ --של גידולים ||
בעיקר של תה ||
ו אמ |
אני יודע |
שהרבה פעמים |
הוא מתלבט |
בכל מיני דברים |
ויש לו ניסיון |
כן ||
הוא יודע |
הוא יודע לפתור את הבעיות ||
אבל אני לא יודע אם |
דבר כזה הוא לא יכול היה לעזור לו ||
כן ||
תראה |
אנחנו ניסינו יותר לחברות ||
עכשיו בגלל כל ה |
זה |
כולם מצמצמים ||
וזה אחד הדברים |
אנחנו מ -במקום החברות נותנות כובעים ||
אתה יודע |
כל מיני שמאטעס כאלה |
כן ||
ובסופו של דבר זה יקר ||
אני אומר במקום זה תתנו דבר כזה ||
ותוסיפו לפרויקט ||
זה סך הכול עלות קטנה ||
נכון ||
אז לח -לב-- -
לחברה אחת באמת מכרנו ||
ל<שם מפעל> ||
אבל ליתר |
אתה יודע מה |
<שם מפעל> |
יש להם בעיה שהם חושבים שהם |
בעלי@ |
@@ זה |
וזה |
כן ||
אתה מבין \
ואז הם |
רוצים בלעדיות |
והם רוצים זה |
ואני אומר מה בלעדיות ||
קח את העסק הזה |
מה אתה |
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C612_4_sp1_260
C612_4_sp1_261
C612_4_sp1_262
C612_4_sp1_263
C612_4_sp1_264
C612_4_sp2_183
C612_4_sp2_184
C612_4_sp1_265
C612_4_sp1_266
C612_4_sp2_185
C612_4_sp2_186
C612_4_sp2_187
C612_4_sp1_267
C612_4_sp2_188
C612_4_sp1_268
C612_4_sp1_269
C612_4_sp2_189
C612_4_sp1_270
C612_4_sp2_190
C612_4_sp1_271
C612_4_sp2_191
C612_4_sp2_192
C612_4_sp2_193
C612_4_sp1_272
C612_4_sp1_273
C612_4_sp1_274
C612_4_sp1_275
C612_4_sp1_276
C612_4_sp1_277
C612_4_sp1_278

וב -עם <שם מפעל> היינו במשא ומתן |
ו אמ |
אבל אה |
בסיכ-- -
ב בגדול |
מי שהיום אה |
יושב ראש <שם מפעל> דרך אגב זה רמי מטלון ||
זה רמי מטלון ||
כן ||
כן ||
יושב ראש ה |
מועצת המנהלים ||
המועצת המנהלים ||
כן ||
אבל הוא בטח באסטרטגיה |
וזה |
לא לא ||
<גיחוך>
הוא נכנס רק עכשיו ||
כן הוא |
לפני אה |
חודשיים |
חודש וחצי ||
כן ||
הנה ||
ודבר נוסף |
שאני עושה |
זה זה |
חמניות ||
זה זה ||
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