
המיון”ממונח
ליחידותצה"לשל
הטכנולוגיה
שמונית"היא
מודיעין,ליחידותמועמדיםבמיוןשעוסקוולמן,יובל
צעיריםעלשמקשיםהחסמיםאתל"גלובם"בראיוןמשרטט
לשעברוולמן,הטכנולוגיהליחידותלהגיעמהפריפריה
בראשעומדוהיוםאסטרטגייםלענייניםהמשרדמנכ"ל

תכשילמתבודדתאליטההארוך,"בטווח:CyberProofחברת
ברקוביץ׳אוריהישראלית"החברהאת
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ffכלכלות.שתיישבארה"ב

ידיעותראינובאחרונהרק

שיחדושעשיריםכךעל

יילסטנפורד,כמויוקרהמוסדות

אתלהכניסמנתעלוג׳ורג׳טאון

הכלכלהפנימה.שלהםהילדים

שלל־%02מחולקתהאמריקאית
בעיקרהאליטיסטיתהנבחרת

והטכנולוגיההפיננסיםבסקטור
האוכלוסייה,יתרשלול־%08

מתפתחתלכלכלהיותרשדומה

לאאנחנואםלמפותחת.מאשר
הבעייתילמקוםכןגםלהגיערוצים

בישראלההייטקאליטתהזה,
השורות,אתלפתוחמוכרחה
בצה"ל".נמצאוהמפתה

אומרהזאתהנוקבתהביקורתאת

וולמן,יובל"גלובס"עםבשיחה
CyberProofהסייברחברתמנכ"ל
כיועץשכיהןומי)סייברפרוף(,
וכמנכ"לשטייניץיובלהאוצרלשר
אסטרטגיים,לענייניםהמשרד
במסגרת8200ביחידהכקציןשירת

וכיוםתלפיות,חמץ?פרויקט

במסגרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$לוקחהמילואיםשירות
המועמדיםאיתורבמערךחלק

בצה"ל.מודיעיןליחידות

האחרונהבתקופהניהלוולמן

ושיחותפגישותשלשורה

ובצבא,בממשלהבכיריםעם

בקריאהיוצאהואשבעקבותיהן

שתתקצבממשלההחלטתלקבלת

בפניהזדמנויותשיפתחמהלך

מהפריפריהונעריםנערותמאות

שיביאוהחברתית,הגיאוגרפית

הטכנולוגיהיחידותאלהיישראותם

ובחילבמודיעיןבצה"להעילית
הביטחונית"המערכתהאוויר.

לבנותצריכיםהאוצרומשרד
אותהולהציגקונקרטיתתוכנית

סיבהאיןההחלטות.מקבליבפני

תוכללאשתקוםחדשהשממשלה

חלנוןינבל

מנכ"לנוכחי:תפקיד

CyberProofומרצה

משתייךלכלכלה,

איתורלמערך

ליחידותהמועמדים

בצה"למודיעין

קודמים:תפקידים
לענייניםהמשרדמנכ"ל

לשריועץאסטרטגיים,

שטייניץ,יובלהאוצר

8200ביחידהקצין

כברהזהמהסוגתוכניתלתקצב

קיבלתיאפשרי.זה.2020מתקציב
מבכיריםחיובייםמאודפידבקים

המערכות".בשתימאוד
"קמפוסי־על"שניישבישראל
ההייטקלליבתאנשיםלהכשרת
הטכנולוגיותהיחידותהישראלי:

DN2$$וישTS1$$DN2$$וישTS1$$וישהאוניברסיטאיתוהמערכת

מסבירביניהם",גדוליםהבדלים

היאהאוניברסיטהכל,"קודםוולמן.

עלבנויההיאישראלי.מודללא
שהלכהזרהאקדמיתמורשתבסיס
שאנחנולהישגיםוהגיעהוהתפתחה

מעטלאגוררתגםאבלמכירים,

הזמןכלצצותאותןשרואיםבעיות
לפרטיהציבורישביןבמתחלמשל
חלקילשארושומרוןיהודהביןאו
השנייהלמערכתזאת,לעומתהארץ.

חברתיתתכליתאיןהצבאית

גםהיאובהתאםביטחונית,אלא

ביטחוניים".הישגיםלפינמדדת

המשך
22בעמוד

המשך

24מעמוד

ממיינתהצבאית,הזאת,"המערכת

הביטחונייםהמדדיםלפימועמדים

גםבהקורהאבלקיימת,היאשלשמם

שלאניצוץבהישמיוחד:מאודמשהו

הניצוץהמקבילהבמערכתקיים
היומיומיתבשפהלוקוראיםשאנחנו

אומרהישראלית",היזמותאוהחדשנות

בביטוילהשתמשנהגנו"פעםוולמן.

שונה,חברתיבהקשרהיתוך׳׳כור
הזההטכנולוגיההיתוךכורהיוםאבל

לעבודצעיריםמאודלאנשיםמאפשר
למהלכיםחשובמאודהזהוהיחדיחד,
מאפשרהואהקריירה.בהמשךיזמיים

אתגריםעםלהתמודדלצעירים

והשילוביצירתיות,שמחייביםמיוחדים
שלאסודירוטבאותואתמייצרהזה

הזההייחודהצבאית.במערכתקיים

חדשנותלמוקדישראלאתשהפךהוא

השלישיהשני,הסיליקוןולעמקעולמי
בצומתכעתניצביםאנחנוהרביעי.או

שלנוהבחירותשלוהתוצאהדרכים,
ההזדמנותמשתייםאחתלהיותיכולה

החברתיתהבעיהאושלנו,החברתית

שלנו".
לפתיחתהתוכניתשבבסיסהחשיבה

העיליתהטכנולוגיהביחידותהשורות
פיטרמפרופ׳היתרביןלוולמןהגיעה

הביניים"מעמדטמין,שלספרוטמין.

בכלכלהוכוחקדומהדעהונעלם:ההולך
2017מ־2דואלית" וולמןלדבריהראהרה ,7, 
המנגנוןאתלשמריודעיםה־%02"כיצד

ההכשרהבמנגנונישליטהידיעל

באמצעותזאתהעילית.למקצועות
שמוודאתובכסף,ברגולציהשליטה

ההחלטותמתקבלותשבוושינגטון
בקונגרס.אוהלבןבביתאםהנכונות

לביןבינןהפעריםאתמעמיקותהןכך,
למחיקתומביאותהאחרים,ה־%08
שכבהאותההבינייםמעמדשלקיומו

ליברלית".חברהלכלשחיוניתחברתית

להתפתחעומדתוזלמן,מזהירעתה,
"עיקרבישראל:גםדואליתכלכלה
שלהחברתיתהמחאהשלהביקורת

וקבוצותטייקוניםעלהייתה2011

מונופולים.שמשמרתורגולציהאחזקה,
לחברהשתרמהחשובהביקורתהייתהזו
הישראלית,הכלכלהשלולהתפתחות
מהולזהותקדימהלהסתכלצריךאבל

לקראתונוצריםשעומדיםהפערים

ליחידותצה"לשלהמיון"מתונת
שמרנית"היאהטכנולוגיה
היוםכברהבא.לעשורשלנוהכניסה

מבחינתהייטק,כלכלת10%לנויש

כלאתומנגדהאוכלוסייה,גודל
שונותכלכלותבשתימדוברהשאר.

אנגלית;שונהשפהכגוןהבדליםעם

אובורסותשוניםמימוןמקורות

רובעלשאחראיותזרותסיכוןקרנות

והןשונה;מיסוילישראל;שנכנסהכסף
׳כלכלתבעצםזואחרת.נראותאפילו
למעלהשלויציבחזקמרכזעםכוכב'
סטארט־אפיםהייטק,חברותמ־000,8

הרב־החברותשלפיתוחומרכזי

לאומיות
$TS1$הרבלאומיות$TS1$

$DN2$הרבלאומיות$DN2$,ישהזהולכוכבהגדולות

נירפרנסיסקו,בסןגדולותשלוחות

שארכלולונדון.ברליןסינגפור,יורק,

עםמקומית,ישנה,כלכלההיאהכלכלה

רגולציהועםמקומייםמימוןמקורות

מקומית".
הרפדוהריזה?עםהבעיהמה

מתעשייתנהניםמקומייםשירותים

רבדשלבפוטווהעושרההייטק,

בך?לאמטפטף.
ביןהגדולהמרחקמספיק."לא
חברתייםסיכוניםיוצרהכלכלות

חברתייםפעריםשלהסיכוןגדולים.

אליטהבריאה.לחברהסיכוןהוא
הכללמההוויהשמנותקתמתבודדת
בטווחהחברהאתתכשילישראלית

משרתתלהיותצריכההאליטההארוך.

ליברליתחברהבכלכמוומעורבת

מתפקדת.
שנוצרים,דורותעלמדברים"אנחנו
השכראקזיטים.מתעשריעלרקולא

רוצהאנישניים־שלושה.פיגבוהעצמו

איךהחברתית:ההזדמנותעללדבר
מתוךשחקניםויותריותרמשלבים
לפרוץכדיהישראליתהחברהכלל
אותואתולהעבירה־%01,תקרתאת

יותר.גדולותלאוכלוסיותניצוץ

היוםהפעילותשעיקרהיאהבעיה

רשותשלמאודהיפיםהפרויקטיםכמו

ההיבטאתבמוקדששמיםהחדשנות

בקונטקסטיותרנעשההחברתי
שחסר,מההאקדמית.ההכשרהשל

מסגרתזהדגש,יותרלולתתוצריך

שםהצה"ליתהאהרתההכשרה

אותואתשמעודדמסוגהכשרהקיימת

גםלהעביררוצהאתהושאותוניצוץ,

להושיבפשוטנוספות.לאוכלוסיות

רחוקהיותרשבטווחכדיבכיתהאותם
שנמשךאקוסיסטםבאותוישתלבוהם
שלמה.חייםלתקופתמכןלאחר

לתוכניתשבניגודלזכור,"חייבים
משנותהחינוךבמערכתהאינטגרציה

אחרת.חוויהזוצבאיקורסודד09ה־08

ההתגייסות,המשותף,היומיומיהלימוד

שבסופהמשימהסביבהצוותעבודת

דינמיקהיוצריםאדםחייעלשמירה
לחלוטין".שונה

תוכניות"יעו

נ7ן1דתי1ת"הואבל
לשנות.וולמןמבקשהזההמצבאת
הצבאשבהןתוכניותמגווןיש"כיום

שמודרותלאוכלוסיותלפנותמנסה

אומר.הואטכנולוגיים",מתפקידים

בתוכניותשמדוברהיאהבעיהלדבריו,

מדי.נמוךמספריובהיקףמדינקודתיות

"שמצדהיאוולמן,אומרנוספת,בעיה

אוכלוסיות,לאותןפנייהנעשיתאחד
שלבסופומגיעותהןשנימצדאבל
שמקשהמהמיוןמסלולילאותםדבר

שלקריטיתמסהליצורהיכולתעל
עלמדוברשינוי.שתחוללמגויסים
המקריםשברובשמרני,אךיעילמסלול

"האוכלוסיות

מגיעותמהפריפריה

מיוןמסלולילאותם
היכולתעלשמקשהמה

שלקריסיתמסהליצור

שינוי.שתחוללמגויסים

יצליחלאהמיוןמסלול

לנתבהמקריםברוב

אלמועמדיםאותםאת

הליבה"תפקידי

מועמדיםאותםאתלנתביצליחלא
המקוםכאמורשזההליבה,תפקידיאל
כוראותוואתהיזמיהניצוץאתיששבו

הדורותיוצאיםשמשםמיוחדהיתוך

יזמים".שלנדליםהבלתי

מתחיליםבצה"להמיוןמסלולי"כל
מספריים",מדדיםשניקביעתעםכיום
"סובליםהםכיומסבירוולמן,אומר

הערה




קרית
הריסג'לגס•

LegacyHeritage

אפשרשניםארבע"תוך

אישל־000,1להגיע

שאחרתמהפריפריה,

עלשומעיםהיולא
מספיקהאלה.היחידות
עירבכלאחדשיהיה

עליושידברותיכוןאו

ביחידהשהיהההואכעל

הקיםמכןולאחרכלשהי

ססארס־אפ"

שכשרים"תלמידיםלזיהויתוכניתלגבש"צריךבשדרות.ספרבית

תרבותיותהטיותמאודמהרבה

אומנםמדוברלדבריו,פנימיות".

הגיוסאזזד07שנותלעומתבשיפור

גםנעשההיוקרהמיחידותלחלק

מדוברכיוםחבר".מביא"חברבאמצעות

אלפיעשרותעובריםדרכובמנגנון

מתחיליםאלפיםשלאחריומועמדים,
לממוסדהפך"המסלולהכשרה.מסלולי

שכוללמובנהתהליךעםומסודר,
התהליךבסוףגםאבלכמותיים,ציונים
דעת".חוותוכותבמישהויושבהזה

מבחינתך?הכשלנמצאהיכן
שמרנות.פשוטזאתכשל.לא"זה

יותרמבחניםגםישהמיוניםברצף

ולאחברתייםכישוריםשבודקיםרכים,

שאתהככלאולםאינטלקטואליים.רק

הטיותעודמשלבאתהאליהםמתקרב

לרצותדברשלבסופולךשגורמות

עליךמסתכלהבוחןדברמאותועוד
מכיר.כבדשהואמהשללעינייםמבעד

עודנותנתוהיאשמרניתהמערכתהיום
לשמרשלתפיסהמתוךדבר,מאותו
והביאועצמםאתשהוכיחוהמודליםאת

ביטחוןלתפארתיפותמאודתוצאות
מערךאתלאתגרצריךלכןישראל.

פשוטלאדבראכןזהכן,אזהזה.המיון

אפשרי".בלתילאאבלזהאתלשנות

ככך?רעבעצםמה
וזהוזהירהשמרניתהיום"הגישה

שבצבאDN2$$כיווןTS1$$DN2$$כיווןTS1$$כיווןלכשעצמופסוללא

משוםוכןמבצעיות,הצלחותרוצים

נוקטיםביטחוניתתכליתלהשיגשכדי
מסתכליםאםאבליותר.בטוחותשיטות

שלהכלכלית־חברתיתהתכליתעל

לשאוללהתחילצריךאזיחידות,אותן
המיוןתהליכיהאםנוקבותשאלות
שלכניסהלאפשרכדימספיקגמישים
נוספות?".אוכלוסיות

היוםמתקבליםבאמתבמה

העיליתהטכנולוגיהליחידות
לשילובהקיימיםהמנגנוניםבמסגרת
אחרות?אוכלוסיות

בכלבלבדעשרותעלמדובר"כיום
לשאוףצריכיםשאנוסבוראנישנה.
מעשרותשלגודלבסדרלקפיצה

להדגישצריךאולםשנה.בכללמאות
בכךאלאבמספרים,רקמדוברשלא
לתפקידייגיעוהללושהמגויסים
הקיימתבשיטהלמעטפת.ולאהליבה
הטיה,אותהאתסופגיםעדייןהמגויסים
קיבלו".שהםההתחלתיהפורלמרות

שםהליבהבתפקידי"היום

אלפיישהחדשניתההוויהמתרחשת
צריךהמדיניהדרגבשנה.מוכשרים
שתאפשרתקציבהקצאתעללהחליט

מאותנוספים%5־%01שלכניסה

כורבאותושיעברופריפריהבוגרי

צריךלאקריטית.מסהוייצרוהיתוך
ליחידותתלךתיכוןבכלשכבהשחצי
צעיריםשניים־שלושהמספיקהאלו.
טווח".ארוךכלכליאפקטליצורכדי

בפועל?בשטחיקרהזהאיך
החלטהתהיההראשונות"בשנים

בפריפריהתיכוןבוגריאותםאתלסמן

הסף,בתנאינכנסיםשלאהחברתית

התיכונים.מנהליעםבדיאלוגשתתקבל

משוכתמעלאותםלהעבירהיאהמטרה

עצמו,הקורסתוךאלהשמרניתהמיון
השירותתוךאלוסיומוהקורסומשלב

וישתלבוילכוהאלההדבריםהצבאי.
שנתיים־שלוש.פניעלטבעיתבצורה
יותרכךעללהקפידצורךיהיהלא

כברמכןלאחרכיספורות,משנים
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