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שימושואפילוביחידות
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לא־מאוישותלמשרותמובילים
וגדלותשהולכותעתקולמשכורות
מחפשותרבותחברותלשנה.משנה

מיבואהחלחלופיים,פתרונות

הפיתוחבהעברתוכלהמחו"למומחים

לישראל.מחוץאל
צעדיםלנקוטיכולותשאינןמי

מהתחרותמאודסובלותולכןכאלה,

שלהטכנולוגיותהיחידותאלוהזאת,
האזרחיהשוקמולהתחרותצה"ל.

הגאותאךעבורן,חדשהאינה

ממנהנהניתההייטקשתעשיית

הבעיה,אתהחריפההאחרונותבשנים
מודליםלגבשהצבאאתוהכריחה

הצה"ליתמהגישהשוניםחלופיים,

אמצעיהבלתיהחיבורהמקובעת.
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קלמסווגותטכנולוגיותויחידות
כךהשחרור,לאחרעבודהלמצוא
לגייסנתונההייטקלחברתמאתגר
שבוגרלהבטיחקשהחברהלכלאותם.

דווקאלעבודירצהמבוקשתיחידה

אחתהודעהשבשליחתמשוםאצלה,

בחברהעבודהלמצואמסוגלהוא

לאגבוהובשכראחרת,מבוקשת
המועמדאללפנותהפתרון?פחות.

שהואלפניעודחיילאואזרח

עבודה.מחפששהואיודעבעצמו
ולאבצבאהמשרתיםלחיילים

מוגדר.שחרורתאריךישקבעחתמו

בעלישגורמיםהיאהמשמעות
לדעתיכוליםהיחידותעםהיכרות
לשכנעכדיאליהםלפנותמתי
אחרת,ולאאחתבחברהלעבודאותם
פוניםהמגייסיםהאחרונותובשנים

מגיעאתה"אםמוקדם.ויותריותר
כברהואמשתחרר,כשהואלמישהו

למדתיכבראניאיפשהו.התום
תאריךלפנישנהחציטלפוןלהרים

מנכ"לישי,דוראלאומרהשחרור",

החברה.AnyAppשלמייסדושותף

בפתרונותהעוסקתהישראלית,

לסטארט־אפים,עסקיוליוויתוכנה
יחידותיוצאישלושהבידיהוקמה

בוגרילשורותיהומגייסתטכנולוגיות

כאלה.יחידות

המילנאיםחייל
1ס1לחעזבדיםגייס

מועמדיםגיוסשלבמקרהכמו
גםאחר,במקוםעובדיםכבראשר

השיטהלהייטקמשתחרריםבגיוס

"סקאוטינג""סורסינג",עלמבוססת
ניהולהואסורסינגראשים.וציד

היחידותאהדמעקבהמידע:מקורות

שלהמשוערתההתאמההשונות,

והדרךבחברה,לתפקידיםאנשיהן

אותםעםלתקשרביותרהיעילה

איתורכברהואסקאוטינגאנשים.

מתאיםמיהפרט:ברמתהמועמדים

ויכולותידעאיזהפחות,מייותר,
צידמגיעואזאחד.כלמביאאישיות

למועמדיםאקטיביתפנייההראשים:
אתלעזובלהםשכדאילשכנעוניסיון

הצעהכלעלולוותרהקבעשירות

לתנאיםהבטחותבאמצעותאחרת,
אויותרמענייןתפקידיותר,טובים

עתידיות.קידוםאפשרויות
דוראלשאומרלדבריםבניגוד

עמםשדיברנואחריםגורמיםישי,

לאנשיםפוניםלאשהםהדגישו

מודיםאךבצבא,משרתיםשעדיין

מעניקההיחידותעםהיכרותכי

"ישעובדים.בגיוסמשמעותייתרון
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הטרייםוהמשתחרריםהחייליםשל

׳לידים׳ומביאותהווטסאפ,ולקבוצות

אישיים.מקשריםאליהןשמגיעים

כיחבר,מביאחברבשיטתעובדהכל

ובדרךסודייםמאודהאלההחבר׳ה
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שלהגיוסש"תהליךמעידהואגם
מאודמתחילהטכנולוגיותהיחידות
חציאליהםפוניםאנחנומוקדם
מהזהאנחנורקולאקודםשנה
עושים".שכולם

ושנויהפחותרשמיתגיוסדרך
חייליבאמצעותהיאבמחלוקתיותר
שלהםהמילואיםשבימימילואים
הנוכחייםהיחידהלחיילינחשפים
גורמיםהמקצועית.ולרמתם
יזמיםעללנוסיפרובתעשייה
ואפילוהזאתבפרקטיקהשנוקטים
היחידותבאחתשאירעמקרהעל
בצה"להמובילותהטכנולוגיות
מהיחידהסולקמילואיםחיילשבו
לגייסכדיהשירותאתשניצללאחר
פוטנציאליים.עובדים

לאשביקשסייברבחברתמנכ"ל
שכאשרסיפרבכתבהבשמולהזדהות
מתחילטכנולוגיתיחידהבוגרמנהל
הצעדבחברהעובדיםצוותלבנות
שליחתהואבתעשייהשנהוגהראשון
שעדייןהמפקדיםלכלהודעות
מנהלכללדבריוביחידות.משרתים
מהמפקדיםלבקשיכולמקושר
שללרשימותגישהמשרתיםשעדיין
כלשהיביחידהשמשרתיםחיילים
המפקדיםשחרור.לקראתונמצאים
כטובההרשימותאתנותניםמצדם
טובהשיקבלוויודעיםחברית
תהליךכלבעצמם.בעתידדומה
המועמדיםוסינוןהשמותקבלת
היכרותעלהמבוססותהמלצותלפי
באמצעותמיידיבאופןנעשהאישית
ווטסאפ.הודעותכמהשליחת

מראשהמועמדיםאתלשרייןכדי
מקובלתפרקטיקהבחברותנוקטים
חתימה.מענקהבטחתהאזרחיבשוק
מועמדיםלשרייןמנסותמהחברות"חלק
אלפיעשרותשלחתימהמענקעם
ישי.בןמספרהשחרור"לאחרשקלים

knilQS עםשעובדותמהחברות
לרובחתימהמענקימציעותלדבריו
הראשונה.המשכורתבגובה

איתםששוחחנואחריםגורמים

יותרקיצוניתתופעהעלמספרים
מענקיםתשלוםיחסיתמצומצמתאך
עםהחוזההפרתתמורתקבעלחיילי
הפרטי.בשוקלעבודהומעברצה"ל
רבותפעמיםכוללתהחוזההפרת
המענקבגובהלצה"לקנסתשלום
שירותעלהחתימהבעתשניתן
בהרבהנמוךכללבדרךוהואקבע
האזרחי.בשוקהמוצעיםמהמענקים
מועמדיםגיוסשלהמקריםזאתעם
נפוצים.אינםקבעשחתמו

צהרייםלארוחתבוא
ותחתוםהצוותעם
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בשניםשחלהמדרגהעלייתעל
העובדיםעלבתחרותהאחרונות
לפיהמבוקשות.היחידותיוצאי
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הגבוהבשיעורטכנולוגיותיחידות
בבעלימביעיםשהםמהענייןב03
העבודהבוגרידומה.אזרחינסיון
בפעריותרמהרעבודהמוצאיםגם
.02עלשעומד

היחידותבוגריכללאכמובן
הטייטלהמידה.באותהמבוקשים

ברוריתרוןיקנהאמנם"0028"בוגר
שכרוכןבולמחזיקיםהעבודהבשוק
ומעלהשקלאלף02שלהתחלתי
שלגאמ"אסייברמסלולבוגריאך
יותר.עודמבוקשיםהמודיעיןחיל
שכרםבתעשייהגורמיםלדברי
תתהמסלוליםבוגרישלההתחלתי
המסווגיםוגםביותרהמבוקשים
שקלאלףל05להגיעיכולביותר
שמוצעמועמדיםלכך.מעברואף
קציניםלרובהםכזהשכרלהם
שנים97משירותהמשתחררים
סייברחולשותחוקרישלבתפקידים
אנליסטים.או

בינלאומיותחברותלפה"נכנסו
המשכורות"שלהרףאתשהעלו

שלובעליםמנכ"לחמובןזיואומר
היחידותבוגריארגוןהצבהחברת
אמזוןרקלא"היוםהטכנולוגיות.
חברותהרבהחתימהמענקמציעה
מולהתהליכיםדווקאזאת.עושות
מיקרוסופטכמוגדולותחברות
זמןהרבהלקחתיכוליםואמזוןאפל
הםרביםובמקריםסיבותמינימכל
זה".בגללמועמדיםלפספסיכולים

חמובןאומרזריזותבחברות
למועמדיםשולחיםכלל"בדרך
מפגשיםובשניביתמבחןאיזשהו
לראיוןמגיעיםקודםהכל.סוגרים
זהואחריצוותראשעםטכנולוגי
ואזאנושמשאבימנהלתעםראיון
גםוישחוזה.מקבלכברהמועמד
זהאתעושיםשבהםמקריםהרבה
המועמדאתמזמיניםאחדביום
כברמרגישהואהצוותעםלצהריים
ובסוףהחברהבתוךלהיותזהאיך
הרבהעושותהחברותחותמים.היום
להגיעלאנשיםלגרוםכדימאמצים
לאשהואאומרכשמועמדאליהן
עםאביבבתללראיוןלהגיערוצה
יכוליםחניהענייניבגללאוטו
מונית".לולשלוח

ידיעלשניםכ5לפניהוקמההצבה
ומוכרתטכנולוגיותיחידותבוגרי
ביחידותהמעורהכחברהבשוק
הנמצאיםמועמדיםומכירההללו
ביןחמובןלדברישחרור.לקראת
לאלפימסייעתהחברהפעילויותיה
עבודהלמצואשנהמדיבוגרים
משתחרריםכנסיבארגוןחלקלוקחת
הצבאיהשוקביןהתחרותולמרות
בשיתוףאחדמצדפועלתלאזרחי
ומצדהביטחוניתהמערכתעםפעולה

סטארטאפיםמאותמול
כמובןסיכון.הוןוקרנותלאומיותרב
בחינםפועלותלאהשמהחברות
עמלתלהןמשלמותלרובהחברות
דרכןשמגיעעובדכלעבורהשמה
שלו.הראשונההמשכורתבגובה

הצבהמנכ"לחמובןזיו

היחידותבוגריארגון

"שולחיםהטכנולוגיות

ביתמבחןלמועמדים

בשניעובריםהםואם

אוהכלסוגריםמפגשים

המועמדאחד.ביוםאפילו

לראיוןלהגיערוצהלא

החניהבגללבאוטובת"א

מונית"לולשלוחיכולים

עמותתיו"רמלמדיוסי

ממר"םיחידתבוגרי

קשהעבדו"המשתחררים

ששבמשךבצה"למאוד

שהצבאלהםמגיעשנים

אתלעשותלהםייתן

באזרחותהראשוןהצעד

לזכורצריךימין.ברגל

המילואימניקיםשהם

המחר"של

סמנכ"לישיבןיניב

"חלקkniLQSקבוצת

לשרייןמנסותמהחברות

הבטחהעםמועמדים

לאחרחתימהלמענק

הנתוניםלפיהשחרור.

מהחברותשלנו

מציעותאיתנושעובדות

בגובהלרובחתימהמענקי

הראשונה"המשכורת
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מלמד
יוסי
אשרת
שחר
שובל
דור
צילומים
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מצה"לטאלנטיםומשדלותמאתרותעסקיותחברותכך

השחרורלפנישנהחצילחייליםפנייה

השחרורלאחרשניתניםנדיביםחתימהמענקיהבטחת

מצטייניםחייליםלזיהוימילואיםבחיילישימוש

הטכנולוגיותביחידותמפקדיםעםחיבור

האנושיההוןעלנלחםצה"לכך

בקבעשנשאריםלחייליםשקליםאלפיעשרותשלמענקים

המדינהחשבוןעלובחו"לבארץלימודים

חיצונייםויועציםצה"ללעובדיאישייםחוזים

הייטקבחברותעובדיםשבמסגרתהתשלוםללאחופשה

ימים17
ביןשעוברהזמן
שלהראשוןהראיון
אטרקטיבימועמד
חוזהעללחתימה

%42
לבוגריבביקושהעלייה
81/7102בשנים0028
שלפניהןהשנתייםלעומת

sdneirftoG ההשמהחברתנתונימקור

טכנולוגיותיחידותבוגרי

יותרמהרעבודהמוצאים

ב02

יחידותלבוגריהביקוש

ב03גבוהטכנולוגיות

הטרייםמהמשוחררים %06
ברוטוש'אלף 92מעלמשתכרים

עבודהמחפשיאלף02שלמדגםעלמבוססיםהנתונים

טכנולוגיותיחידותיוצאירבעמהם

oi.oow הטכנולוגיתההשמהחברתנתונימקור
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העצמאות

צה־לדוברצילום:ה"טקחברתיותרמזכירההטכנולוגיותביחידותהאווירהוהנהלים,המדיםלמרות.8200ביחידהטקס

נגדהצבא

חברות

ההייסק
נוהגותההייטקמחברותחלקבנוסף,

למציאתשיסייעלמימענקלשלם

לרובחבר,מביאחברבשיטתעובד
הראשונה.המשכורתבגובהכןגם

הבוגריםעמותתיו"רמלמד,יוסי

נתקלכימספרממר"ם,יחידתשל
הצבאיתהמערכתמצדבהתנגדות

ולתוכניותיההעמותהלפעילות

העומדיםלחייליםכנסלערוך

סבורהואמהמסלול.שחרורלקראת

חששותמתוךנבעהשההתנגדות

במלחמההאזרחילשוקלהפסידהצבא

האדם.כוחעל

אמורשלאבשיקולמדוברבעיניו,

משיתוף"החששרלוונטי:להיות

בכנסאוליכיהעמותה,עםפעולה

מגוחך.הואתעסוקה,אופציותנייצר
הזוהתפיסהאתלשבורהצלחנוהשנה

אלוףבהשתתפותהכנסאתולקיים
לברךשהגיעלוטםמיחידתמשנה
קשהעבדוהמשתחרריםהבוגרים.את
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