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לתפוסמתקשיםבישראלה-זואנשי

המעסיקותבחברותמרכזימקום

rn.1לפיגורגורלןאתוחורציםאותם

26הירנייאוגהאורמחטובי

מאחור:נותרוהישראליםrrcsאנשי

בעסקיםולאבטכנולוגיהממוקדים
בעולםרבותחברותשלבתחרותיותחשובכמרכיבוהתברגוהמסדרון,בקצההנשכחיםהחדריםאתעזבוכברבארגוניםהמחשובמחלקות

נמוכהעצמאותשמרנות,הישראלילשוקאופיינייםכשליםבשלמרכז;מקוםלתפוסמתקשיםעדייןבישראל1T-nאנשיזאת,עם

ההיי־טקאומתשללפיגורהעיקריותהסיבותהןעסקיחזוןוחוסרהמידעמערכותמנהלישל

אוגהאורהירע אוגהאורהירע

הנדבקצהיושבים״הם>>

יודעלאאהדראן?פדחץ""

לאח־עדעושים״הםמהממש

רונה,

$TS1$,לאחרונה$TS1$

$DN2$,לאחרונה$DN2$מח־בלפיהגישההיתהזו

לקות

$TS1$מחלקות$TS1$

$DN2$מחלקות$DN2$rr-n.בכלאךבארגונים

לק־כהפבוהמחשובשמערכות

ריטיות

$TS1$לקריטיות$TS1$

$DN2$לקריטיות$DN2$האר־שלההצלחהעבור

גון,

$TS1$,הארגון$TS1$

$DN2$,הארגון$DN2$שלמעמדההשתכהגםבך

התברגוואנשיהrr-nמחלקת

לעו־בניגודאךהארגון.במרבז

לם,

$TS1$,לעולם$TS1$

$DN2$,לעולם$DN2$מחלקתשלבמעמדההשינוי

1T-nורצון!אטיהואבישראל

תעשייתשלאחדבצדמכשולים.

הפ־נמצאיםהישראליההיי־טק

טארט־אפים,

$TS1$,הפטארטאפים$TS1$

$DN2$,הפטארטאפים$DN2$הח־אתשמובילים

דשנות,

$TS1$,החדשנות$TS1$

$DN2$,החדשנות$DN2$נמצאיםהשניבצדהאך

שמפגריםהגדוליםהארגונים

העולמיים.המדדיםאחר

שמ־לכשליםמעניינתדוגמה

טרידים

$TS1$שמטרידים$TS1$

$DN2$שמטרידים$DN2$1אתT-nהיאהישראלי

הישרא־eciביןההדדיתהתביעה

לית

$TS1$הישראלית$TS1$

$DN2$הישראלית$DN2$לביןHP-שתיחתמו2010ב

מערכותלהעברתחוזהעלהחברות

שלשרתיםלמרכזeciשלהמחשב

hp.היוהפרויקטיערילפיבצרפת

eciשלהמערכותכללאמורות

hpשלהשרתיםלמרכזלעבור

האחרונהשללתפעולהולעבור

יחסיתחרשניתמחורמורללפי

הגישוהאחרוןבחורשצריכה.לפי

זו;כנגרזותביעותהחברותשתי

eciכיטענהhpבזמ־עמרהלא

נים,

$TS1$,בזמנים$TS1$

$DN2$,בזמנים$DN2$hp-1אתקיבלהלאכיטענה

המוסכמים.התשלומים

לפרויקטמקורבזאת,עם

אלה,לטענותמעברכימציין

אתשמנעוכשליםהרבהעורהיו

כש־להערכתו,הפרויקט.הצלחת

לים

$TS1$כשלים$TS1$

$DN2$כשלים$DN2$ומופיעיםאופייניים,הםאלה

ה-יחבתעשייתרביםבפרויקטים

המרכ־שהכשלייתכןהמקומית.

זי

$TS1$המרכזי$TS1$

$DN2$המרכזי$DN2$שלהתנגדותההיתהבפרויקט

להעברתeci-1ה-יד!מחלקת

עלשמבוססותשלה,המערכות

יבמ,שלקנייניתהפעלהתוכנת

לינוקםשלהפתוחהקורלסביבת

hpפועלתשבה

ecm״כלכיבתגובהנמסר

מאיכתוצאהנגרמוהעיכובים

צוותישלבמחויבויותעמידה

כמהשהתחלפוupשלהפרויקט

להתקדםשהצליחומבליפעמים,

שלהקריטיבנושאראויהבצורה

hp-eלאחרהאפליקציות.מעבר

גםכמוהפרויקט,בביצועכשלה

נעלמוששיגרהההצלה׳׳צוותי

נאלצהeciדבר,לשנותמבלי

ופועלתבירהגורלהאתלקחת

מרו־בהצלחההאחרוניםבחורשים

בה

$TS1$מרובה$TS1$

$DN2$מרובה$DN2$ובהע־האפליקציות,בשדרוג

ברתן

$TS1$ובהעברתן$TS1$

$DN2$ובהעברתן$DN2$ולפלטפורמותללינוקם

הנדרש״.כפיאחרות,

לעסוקימשיךהמשפטיהריון

הייחודייםבהיבטיםהנראהככל

שהוצגוהסיבותאךזה,למקרה

איבהןבפרויקט,לעיכובכגורמים

מג־מייצגותחברות,ביןהתאמה

מות

$TS1$מגמות$TS1$

$DN2$מגמות$DN2$יש־לחברותשנוגעותרחבות

ראליות

$TS1$ישראליות$TS1$

$DN2$ישראליות$DN2$שלהבנהודורשותרבות

חברותשלהעדיפויותבסדריהשוני

בעולם.חברותמולישראליות

המחקרחברתשערכהסקרלפי

החשיבות2013בראשיתגרטנר

מידעמערכותמנהלישמייחסים

מחשובבמורללשימושבישראל

בהרבהנמוכהכשירותותוכנהענן

בעולם.עמיתיהםלהשמייחסיםמזו

מער־מנהלידירגוהעולמיבסקר

כות

$TS1$מערכות$TS1$

$DN2$מערכות$DN2$הענןמחשובתחוםאתהמידע

שלהם.העדיפויותבסדריכשלישי

למקוםהקטגוריהנדחקהבישראל

תפסהשלישיהמקוםאתהחמישי.

בסקרשדורגהמידע,אבטחתתחום

התשיעי.במקוםהעולמי

מי־העדיפויותבסדריהשוני

תרגם

$TS1$מיתרגם$TS1$

$DN2$מיתרגם$DN2$נתו־לפיכספית.להוצאה

ני

$TS1$נתוני$TS1$

$DN2$נתוני$DN2$בארה״בגרטנר,המחקרחברת

הארגוניותההוצאותמכלל%01כ-

לרכישתמוקציםתוכנותלרכישת

שה־נתוניםלפימקוונות.תוכנות

ציגה

$TS1$שהציגה$TS1$

$DN2$שהציגה$DN2$המ־חברתכחודשייםלפני

חקר

$TS1$המחקר$TS1$

$DN2$המחקר$DN2$81הישראליתx1%3כ-רק

ביש־בארגוניםהתוכנהמהוצאות

ראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$לכך.מוקצים

הוצאותגרטנר,נתונילפי

מכ־%7.3היווענןשירותיעל

לל

$TS1$מכלל$TS1$

$DN2$מכלל$DN2$העולמיותהמחשובהוצאות

שלחלקןstkiנתונילפי2012ב-

הוצאותמכללהענןמחשובהוצאות

גבוההיה2012ב-בישראלהמחשוב

שלפיבעורזאתעם%6.4יותר

בצרי־העולמיהגידולקצבגרטנר

כת

$TS1$בצריכת$TS1$

$DN2$בצריכת$DN2$%6.81היה2012ב-ענןשירותי

קצבstkiנתונילפיבישראל,

%2.9מכךחציהיההצמיחה

אלהנתוניםשלהמשמעות

מאמציםהגדוליםשהארגוניםהיא

בהשוואהבפיגורהענןמחשובאת

ספ־בראשמכך,כתוצאהלעולם.

קיות

$TS1$ספקיות$TS1$

$DN2$ספקיות$DN2$לאבישראלכשירותהתוכנה

בת־הענקיותאתstkiדירגה

חום,

$TS1$,בתחום$TS1$

$DN2$,בתחום$DN2$גוגלסיילזפורם,כמוחברות

החברהאתאלאworkDayאו

ניהולמערכותספקיתלאוטומציה,

שעדמקומיות,ומועצותלעיריות

רה־פקטומונופולהיוותהלאחרונה

הישראלי.בשוק

מתחילההשמרנות

הארגוניבמבנה

לאאחראיהישראליההיי־טק

בי־היצואמהיקףלכמחציתרק

שראל;

$TS1$;בישראל$TS1$

$DN2$;בישראל$DN2$שצמחהההיי־טקתעשיית

ברמהלחידושיםאחראיתבישראל

כבודשללמקוםוזוכההעולמית,

ליצואניתנהפכהישראלבעולם.

טכנולוגית,חדשנותשלעולמית

גופיידיעלמוכרתהיאוככזאת

בעולם.וארגוניםהשקעות

שהיאהחדשנותאתזאת,עם

במשקגםלמצואמאודקשהמייצאת

שאינםובארגוניםעצמו,הישראלי

בנקשלמחקרלפיהיי־טק.ארגוני

בישראלהעבודהפריוןישראל,

oecdמבמדינות%42ב-נמוך

nnxהאטיהקצבהיאלכךהסיבות

חדשותטכנולוגיותהכנסתשל

מחלקותהיי־טק.שאינםלענפים

ממהרותאינןהישראליותה-־ד

דוגמתטכנולוגיותמגמותלאמץ

מק־בתוכנותשימושענן,מחשוב

וונות

$TS1$מקוונות$TS1$

$DN2$מקוונות$DN2$מגמותפתוחבקודושימוש

שלמשמעותיתהוזלהשמאפשרות

קרובותולעתיםארגוניות,עלויות

הת־מעבודותניכרחלקמייתרות

חזוקה

$TS1$התחזוקה$TS1$

$DN2$התחזוקה$DN2$מחשובלמערכותהנדרשות

ארגוניות.

מו־שבהבדרךרקמדוברלא

קצים

$TS1$מוקצים$TS1$

$DN2$מוקצים$DN2$בארגוניםהמחשובתקציבי

שלחלקהאףעלהישראליים

הישרא־במשקההיי־טקתעשיית

לי,

$TS1$,הישראלי$TS1$

$DN2$,הישראלי$DN2$עלבישראלהכוללתההוצאה

רחוקהמהתמ״ג,כשיעורמחשוב,

ארה״ב,דוגמתמדינותשלמזומאוד

גרטנר,נתונילפיופינלנד.הולנד

הישראליהמשקהוציא2011ב-

מחשובעלדולרמיליארד45.7

ישראלשלהשנתימהתמ״ג%1.3

שנה.באותה

הסטא־בזירתלנעשה״בניגוד

רט־אפים,

$TS1$,הסטארטאפים$TS1$

$DN2$,הסטארטאפים$DN2$בא־המחשובמחלקות

רגונים

$TS1$בארגונים$TS1$

$DN2$בארגונים$DN2$שמרניותהןהישראליים

שלומיתקובעתמבעולם״,יותר

סניףישראל,גרטנרמנכ״ליתהרט,

חברתשהקימההישראליהפעילות

הסממנים״אחד2012ב-המחקר

שלההתמקדותהואלכךהבולטים

ופ־בטכנולוגיה,המחלקותראשי

חות

$TS1$ופחות$TS1$

$DN2$ופחות$DN2$המ־מנהליעסקית.בחדשנות

ערכות

$TS1$המערכות$TS1$

$DN2$המערכות$DN2$הטכנולוגיהאתמולםרואים

ניהולמערכתלהקמתפרויקט

משאביםניהולאואנושמשאבי

יחפההולכתהסטארט־אפאומת

2011ב-מהתוצר,/°כ-למתעוובהמשקבכללהוצאה
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גטיאימגיסאיור:

ההבנהאתחסריםהםאךארגוניים,

העסקית״.

ממבנהנובעתמהבעיה״חלק

הנמוךוממעמדובישראלהארגונים

מערכותמנהלשללעולםבהשוואה

יש״בעולםמוסיפה.היאהמידע״,

מער-מנהלשילובשלמגמהכיום

ביןעסקיות.בהחלטותהמידעכות

מע-שינויידיעלמבוצעזההשאר

בא־המידעמערכותמנהלשלמרו

רגון.

$TS1$.בארגון$TS1$

$DN2$.בארגון$DN2$שמחלקתנהוגהיהבעברrr-n

המ־הכספים.סמנכ״לתחתפועלת

שמעות

$TS1$המשמעות$TS1$

$DN2$המשמעות$DN2$המי-מערכותשמנהליהיא

תפעולית,יעילותעלאחראיםדע

כיוםעסקית.חדשנותעללאאבל

המידעמערכותממנהלי%03כ-

הכספים.לסמנכ״לכפופיםבעולם

מהם%54זאת,לעומתבישראל,

תחתיו״.מוצבים

האימוץ״מגמותהרט,לדברי

בשי-השארביןהענן,מודלשל

נדחפתמקוונות,בתוכנותמוש

רבותפעמיםעולמייםבארגונים

עצמאיים,מחלקותמנהליידיעל

אתשעוקפיםפתרונותשמיישמים

מחלקותבפניהםשמציבותהחסמים

מנה-שלהעצמאותבישראל,ה-־ח.

ומחל-בהרבה,נמוכההמחלקותלי

עלשאחראיתזאתנותרהה-קת

באופןלארגוןטכנולוגיותהכנסת

בלעדי״.כמעט

במודליםשימושהרט,לטענת

מחלקותעלמאייםענןמחשובשל

1T-nלצריכההמעברזמן,״לאורך

מק-ותוכנותמחשובשירותישל

גםובכךבתחזוקה,הצורךאתטין

במחלקה.מהמשרותחלקמייתר

הישראליםהמידעמערכותמנהלי

המ־השליטה.אתלאבדמפחדים

עבר

$TS1$המעבר$TS1$

$DN2$המעבר$DN2$לאכאפשרותמועלהלענן

יריעלאלאה-ז׳מחלקתידיעל

עולה,כשהסוגיהשמעליה.הדרגים

התנגדויותמציגה11ה-־מחלקת

מצטטתכשהיאלרובוהסתייגויות,

אבטחה״.שלהיבטים

ביש־המנכ״לים״רובלדבריה,

ראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$בהח־להתערבשלאמעדיפים

לטות

$TS1$בהחלטות$TS1$

$DN2$בהחלטות$DN2$בגללבמקצועיותרואיםשהם

ההבנההנושא.אתמביניםשאינם

מזולרובנמוכהשלהםהטכנולוגית

המ־בעיניבעולם.מקביליהםשל

נכ״ל,

$TS1$,המנכ״ל$TS1$

$DN2$,המנכ״ל$DN2$׳האנשיםהיאה-־חמחלקת

הם׳מהמרתף׳.אוהמסדרון׳מקצה

שכךומעדיפיםהם,מייודעיםלא

מקבעיםלמעשהבכךיימשך.המצב

השינוייםהארגונית.השמרנותאת

כיוםביותרהמהותייםהעסקיים

כמוחברותמהטכנולוגיה.מגיעים

אתאיברוובלוקבאסטרקוראק

לייצריכולתחוסרבגללמעמדן

השינוייםלאורעסקיתחדשנות

חייביםחברותמנהליהטכנולוגיים.

המידעמערכותממנהללצפות

עסקי״.חזוןבעללהיות

השחורההקופסה

להיפתוזמתחילה

מהשניםמינוייםשלשורה

בישראלגםכימראההאחרונות

מנהלשלבמעמדושינוימתחיל

שנים15לאחרהמידע.מערכות

20ב-הוחלףבתפקיד, מנהל11

הפו־בנקשלהמידעמערכות

עלים,

$TS1$,הפועלים$TS1$

$DN2$,הפועלים$DN2$נגן.בצביקהלחון,דור

בתפקידששימשבנגן,הבחירה

שלהמוצריםחטיבתמנהלהקודם

שה־אףמפתיעה:נחשבהאמרוקם

גיע

$TS1$שהגיע$TS1$

$DN2$שהגיע$DN2$גברנגןההיי־טק,מתעשיית

הארגוןמתוךרביםמועמדיםעל

שנ־מקבילות,מחשובוממחלקות

חשבו

$TS1$שנחשבו$TS1$

$DN2$שנחשבו$DN2$מובילים.מועמדים

בנקביצעמכןלאחרוחצישנה

שלמינויועםרומה,מהלךלאומי

איציקשלבמקומוירושלמידן

מערכותמנהלששימשמלאך,

17במשךהבנקשלהראשיהמידע

הואאףירושלמילנגן,ברומהשנה.

בתפ־שימששבהמאמדוקס,הגיע

קידו

$TS1$בתפקידו$TS1$

$DN2$בתפקידו$DN2$חטיבתנשיאהאחרוןemea

ואפריקה(.התיכוןהמזרח)אירופה,

שלזומגמהשמייצגנוסףמינוי

שירותסמנכ״לששימשארזי,גיל

למנכ״להפניקסבחברתלקוחות

המחשובחטיבתכלל־ביט,חברת

שלכלל.

מייצגיםהמינוייםשלושת

מער־מנהלימרביתמפנה.נקודת

כות

$TS1$מערכות$TS1$

$DN2$מערכות$DN2$בשורותצמחובישראלהמידע

בסולםמטפסיםכשהםארגוניהם,

המחשוב,מחלקתבתוךהדרגות

בדו־חלקם,מקבילה.במחלקהאו

מה

$TS1$בדומה$TS1$

$DN2$בדומה$DN2$,ה-יחמחברותהגיעולהררי

מרביתעלשאחראיותהגדולות,

אובישראל,הגדוליםהפרויקטים

אופרויקטיםביצועשלבמודל

זאת,עםעובדים.השמתשלבמודל

הלוילוידוגמתכאלה,מנהלים

למועמדשנחשבמבטחים,ממנורה

הפועלים,בבנקלחוןשללהחלפתו

בפרויקטישניםארוךניסיוןצברו

תפ־לבצענדרשואזוגםמחשוב

קיד

$TS1$תפקיד$TS1$

$DN2$תפקיד$DN2$הט־למנהלמונובטרםביניים

כנולוגיות

$TS1$הטכנולוגיות$TS1$

$DN2$הטכנולוגיות$DN2$בארגון.הבכיר

הפועלים,כימראיםהמינויים

לראותמתחיליםוכללטבעלאומי,

וצ־עסקילשינויבסיסבטכנולוגיה

מיחה

$TS1$וצמיחה$TS1$

$DN2$וצמיחה$DN2$,להקטנתכלירקולאעסקית

במיעוטורעאותפעוליותעלויות

ככאלהרגולציה.מטעמיהנדרש

שינוי.מבשריהם

היתההתחושהשנים״במשך

שחו־קופסההןהמחשובשמערכות

רה,

$TS1$,שחורה$TS1$

$DN2$,שחורה$DN2$לפ־אמיתירצוןאיןשלהנהלה

תוח.

$TS1$.לפתוח$TS1$

$DN2$.לפתוח$DN2$בהשפעתעכשיו,משתנהזה

הטכנולוגייםהצרכיםשלהפיכתם

שלהמעברבגלליותר,למוחשיים

הדיגיטליים,לעולמותהצרכנים

מהביצועיםהשניםארוכתוהאכזבה

פלורהקובעתה-־ח״,מחלקותשל

הטכ־הייעוץבחברתשותפהלוין,

נולוגי־עסקי

$TS1$הטכנולוגיעסקי$TS1$

$DN2$הטכנולוגיעסקי$DN2$B-Pro

רצפתכיוםהואהמחשב״חרר

זהקונהשהלקוחמהשלהייצור

הואאףרסקין,אמירמוסיףהמוצר״,

שהחטי־״העובדה-&-£.נ-שותף

בות

$TS1$שהחטיבות$TS1$

$DN2$שהחטיבות$DN2$שצ־אנשיםידיעלמנוהלות

מחו

$TS1$שצמחו$TS1$

$DN2$שצמחו$DN2$השינויים,אתמעכבתמלמטה

בכיריםשלשהכנסתםסיבהואין

תחלחללאהעסקימהצדשמגיעים

שאחראיכשהאדםמטה.כלפיגם

והאינטרנטהמוביילמערכותעל

מחיבורשמוטרדזההואארגוןשל

העסקישהחיבורברורהברגים

חלש״.יהיה

לספקיותגורדיקשר

הגדולותהתוכנה

רגי־המחשובמחלקות״אנשי

לים

$TS1$רגילים$TS1$

$DN2$רגילים$DN2$גדולים,ספקיםעםלעבור

הכנסתןעלגםמאורמקשהוזה

םטארט־שלטכנולוגיותשל

אפים״,

$TS1$,םטארטאפים״$TS1$

$DN2$,םטארטאפים״$DN2$״מחלקותלוין.קובעתit

םטא־שלטכנולוגיותשמיישמות

רט־אפים

$TS1$םטארטאפים$TS1$

$DN2$םטארטאפים$DN2$לכךנדחפותכללבדרך

בעלויותלקיצוץדרישהבגלל

שהןכצערולאההנהלהמצר

יוזמות״.

התו־לספקיותהגורריהקשר

כנה

$TS1$התוכנה$TS1$

$DN2$התוכנה$DN2$עלגםמשפיעהגדולות

פתוח.קורפתרונותשלהאימוץ

שלהבינלאומימעמדועלברו״ח

2010ב-שפורסםהפתוחהקור

מח־מכוןcenaticידיעל

קר

$TS1$מחקר$TS1$

$DN2$מחקר$DN2$משתרכתספרדי,ממשלתי

המרינותמאחוריהרחקישראל

שו־בדירוגבאירופה.המובילות

קללו

$TS1$שוקללו$TS1$

$DN2$שוקללו$DN2$השתתפותדוגמתמרדים

תוכ־חדירתהכשרות,בקהילות,

נות

$TS1$תוכנות$TS1$

$DN2$תוכנות$DN2$והיישומיםהתשתיותבתחום

ישראללינוקם.משתמשיומספר

מדי־33מתוך27במקוםדורגה

נות

$TS1$מדינות$TS1$

$DN2$מדינות$DN2$,יוון,רומניה,לצרשנסקרו

וקפריסין.טורקיה

שמונתהממשלתיתוערה

חלופותלבחוןבמטרה2011ב-

כיקבעהמיקרוםופט,למוצרי

המכריעברובםהממשלהמשרדי

מיקרוםופט.תשתיותעלמבוססים

ההוצאהכיבדו״חצויןכן,כמו

עלהממשלהמשרדישלהשנתית

מיקרוםופטמוצרישלרישיונות

שקל.מיליון70כ-היתה2010ב-

בתו־השימושיתרונותבין

כנות

$TS1$בתוכנות$TS1$

$DN2$בתוכנות$DN2$הוועדהמציינתחופשיות

פתוחקורבתוכנותהשימושכי

מחשובהוצאותלהפחתתתורם

לארגוניםומאפשרבארגונים,

לצורכיהםהתוכנהאתלהתאים

המהירהפיתוחבזמןולהיעזר

זאת,למרותאלה.תוכנותשל

עדייןבישראלהוועדה,מציינת

שלמשמעותישוקהתפתחלא

שירותילספקשיכוליםספקים

תוכנהמוצריסביבאינטגרציה

פתוח.בקורחופשית

שלו־הוועדההציגהזהלמצב

שה

$TS1$שלושה$TS1$

$DN2$שלושה$DN2$:מהשוקדל״ביקושהסברים

מונעהממשלתי,ובעיקרהפרטי,

לצורךתשומותלהשקיעמחברות

עס־קשריםבתחום;ירעהקניית

קיים

$TS1$עסקיים$TS1$

$DN2$עסקיים$DN2$בעלותקנייניותחברותעם

ור־מנוגדים;מסחרייםאינטרסים

ווחיות

$TS1$ורווחיות$TS1$

$DN2$ורווחיות$DN2$מהיעדרכתוצאהנמוכה

)בתוכ־תוכנהרישיונותמכירת

נות

$TS1$בתוכנות($TS1$

$DN2$בתוכנות($DN2$.״)חופשיות

השי־אתתלוהרו״חמחברי

עור

$TS1$השיעור$TS1$

$DN2$השיעור$DN2$מוצריאימוץשלהגבוה

בזמי־גםבממשלהמיקרוסופט

נות

$TS1$בזמינות$TS1$

$DN2$בזמינות$DN2$מקצו־ירעבעלאדםכוח

עי

$TS1$מקצועי$TS1$

$DN2$מקצועי$DN2$כתוצאהשלה,בטכנולוגיות

טכנולוגיותשלמוגבלמאימוץ

ואוניברסי־במכללותפתוחקור

טאות;

$TS1$;ואוניברסיטאות$TS1$

$DN2$;ואוניברסיטאות$DN2$שלמוחלטכמעטומאימוץ

בצה״ל,מיקרוםופטטכנולוגיות

מוכשראדםכוחזורםשממנו

והממשלתי.העסקילמגזר

האדםכוחרבים,״במקרים

לעבודהמותאםבמחלקותהנוכחי

שימושבלבד.קנייניותבסביבות

להכניסידרושחופשיותבתוכנות

במ־לטלטלהויביאאחריםאנשים

חלקות״,

$TS1$,במחלקות״$TS1$

$DN2$,במחלקות״$DN2$לכך,״מעברלוין.קובעת

התוכנה,ספקיותשללצרהמעבר

חברותשלכנציגותהמשמשות

במקריםהואהקנייניות,התוכנה

שלהקריירהממסלולחלקרבים

ולהפך״.המחשוב,מחלקותמנהלי

רואיםגם״אנחנוהרט,לדברי

נמוךאימוץבישראלבארגונים

פתוחותתכנותשפותשליותר

Ruby-onכמוומתקדמות,

Raiisשהןבשעהחס^?,או

פהאיןבעולם.לסטנדרטנהפכות

לעתיד״.היערכות

גרטנרמנכ״ליתהרס,שלומית

מחלקתהחברה,מנכ״ל״בעיניישראל:

אוהמסדרוןמקצה'האנשיםהיאה-זו

הם,מייודעיםלאהם'מהמרתף/

בכךיימשך.המצבשכךומעדיפים

השמרנותאתמקבעיםלמעשההם

הארגונית״

:״בנזשך^-ב-שותפהלוין,פלורה

7/7ב-זוהבינולאההנהלותשנים

המחלקותבפעילויותלהתערברצו

שמערכותהיתההתחושההאחראיות.

שלהנהלהשחורה,קופסההןהמחשוב

זהעכשיולפתוח.אמיתירצוןאין

משתנה״
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