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אילטם עם הפנים לקידמה
בימים אלה מסכם אילטם עוד שנת פעילות גדושה ועמוסה בפעילויות,
ומתחיל בהתנעת המנועים לרגל כניסת שנת הפעילות החדשה העומדת
בסימן מתיחת פנים רוחבית ,מתמקדת בהגדלת האטרקטיביות של האיגוד
והמודעות אליו ,שדרוג האתר והנגשת המידע המצוי בו ,ומתן מענה
מגוון לצרכי התעשייה עתירת הידע בישראל .האיגוד ,המונה  110חברות
מהתעשייה האזרחית והביטחונית ,ערך בשנת  2011שלל מפגשים,
כנסים וימי עיון לטובת חילופי מידע ,העשרת הידע של חברי אילטם
והצגת מודלים ויישומים תעשייתיים מתקדמים .הפעילות הענפה>> ...

אילטם כחלק מפעילות המדען הראשי

תוכנית מגנ”ט
משרד התמ”ת  -המדען הראשי

תכנית מגנ”ט (מחקר ופיתוח גנרי טרום תחרותי) נוסדה על ידי לשכת
המדען הראשי של משרד התמ”ת ב ,1994 -כדי לסייע לתעשייה
בפיתוח ,הפצה והטמעה של טכנולוגיות גנריות שפותחו בישראל
ו/או בחו”ל בתעשייה הישראלית ובהדרכת המשתמשים ביישומן.
אחת המסגרות בתוכנית עוסקת באיגודי משתמשים ,עליהם נמנה
אילטם אשר נתמך על ידי תוכנית מגנ”ט .על הביצוע בפועל של
התוכנית מפקחת ועדה ציבורית אשר ממנה>> ...

אילטם משיק סקר למיפוי תחומי עניין ומשוב על פעילותו
כל ארגון החותר למצוינות ולשיפור השירות והערך המוסף שהנו
מעניק ,מבצע במהלך פעילותו סקר מיפוי תחומי עניין ומשוב בקרב
לקוחותיו .כמי ששואף להגדיל את תרומתו לתעשייה ,אילטם השיק
לאחרונה סקר למיפוי תחומי עניין ומשוב עליו מופקדת ד”ר דרורה
גושן  -מסקין ,בעלת תואר דוקטור בהנדסת אווירונאוטיקה ,מרצה
במחלקה להנדסת מערכות של המכון הטכנולוגי בחולון וחברה
בהנהלת >> ....INCOSE_IL

הרשתות החברתיות ככלי לשימור ,פיתוח וניהול ידע
המחאה הציבורית שניצתה בארצנו בקיץ האחרון ,הינה פרי
מובהק של הרשתות החברתיות שהפכו לחלק אינטגרלי בהתנהלות
היומיומית של משתמשי האינטרנט .שוק המדיה החברתית הולך
ותופס תאוצה ,ולראיה מרבית הארגונים עושים כיום שימוש נרחב
בפלטפורמה הן למטרות שיווק והן לחילופי מידע ,מתן שירותי
תמיכה ועזרה הדדית .בעולם הארגוני ,הרשת החברתית הפכה זה
מכבר לאמצעי תקשורת חיוני המקרב בין המשתמשים >> ...

כנס  IEEEהבינלאומי להנדסת תוכנה SwSTE 2012
הנדסת התוכנה הוא אחד התחומים היותר דינמיים כיום בעולמנו
המתאפיין בתחרות מאוד אינטנסיבית וחיי מדף יחסית קצרים של
המוצרים .כתוצאה מכך ,נמצא הענף בעיצומו של תהליך אבולוציוני
של כניסה לעידן פיתוח תוכנה מהיר יותר ורציף .בשיתוף עם IEEE
 CSנעמיד את ההשלכות השונות של אותו תהליך ,כולל המגמות
הבולטות בתחום ,במרכזו של  ,SwSTE 2012כנס התוכנה
הבינלאומי שיתקיים ב 12-13 -ליוני במלון דניאל בהרצליה >> ...

מפגשים ביישום פרקטיקות של הנדסת מערכות
אילטם ו INCOSE_IL -מקיימים סדרה בת  13מפגשים ביישום
פרקטיקות של הנדסת מערכות בחברות בינוניות וקטנות.
ב  30.1.2012יתקיים המפגש הראשון :הנדסת מערכות ותהליך
התכן ההנדסי (עקרונות ,תפיסה ומרכיבים) ,פרופ’ מוטי פרנק ,מכון
טכנולוגי חולון .HIT-ב  13.2.2012יתקיים המפגש השני :הגדרת
הדרישות המערכתיות ,עוזי אוריון ,אלביט מערכות אלקטרואופטיקה
אל אופ .לחברי האיגוד ,ההשתתפות ללא תשלום>> ....
iltam @iltam .or g
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אילטם עם הפנים לקידמה
בימים אלה מסכם אילטם עוד שנת פעילות גדושה ועמוסה בפעילויות ,ומתחיל בהתנעת
המנועים לרגל כניסת שנת הפעילות החדשה העומדת בסימן מתיחת פנים רוחבית,
מתמקדת בהגדלת האטרקטיביות של האיגוד והמודעות אליו ,שדרוג האתר והנגשת
המידע המצוי בו ,ומתן מענה מגוון לצרכי התעשייה עתירת הידע בישראל.
האיגוד ,המונה  110חברות מהתעשייה האזרחית והביטחונית ,ערך בשנת  2011שלל מפגשים,
כנסים וימי עיון לטובת חילופי מידע ,העשרת הידע של חברי אילטם והצגת מודלים ויישומים
תעשייתיים מתקדמים .הפעילות הענפה  -שמשכה ,מ 220-חברות שונות 3500 ,מהנדסי
מערכות ,מהנדסי פיתוח תוכנה וחומרה ,אנשי אמינות ,איכות  -כללה  13סמינרים 37 ,מפגשים
מקצועיים 38 ,מפגשי קבוצות עבודה ופתיחת  4קבוצות עבודה חדשות.

“שנת  2011הייתה מאוד מוצלחת עבור
אילטם .בנוסף לפעילות השנתית הענפה,
ערכנו כנס של יומיים ,ברמה בינלאומית,
בתחום הנדסת מערכות ובהשתתפות
למעלה מ 400-מהנדסי מערכות
אשר נמנים על יותר מ 85-גופים
בתעשייה ובאקדמיה .זהו הישג
פורץ דרך בתעשייה הישראלית,
לאור העובדה שכאשר התחלנו
להתמקד בתחום הנדסת
מערכות ,הוזהרנו כי מדובר
בתחום המתאים לחברות
ביטחוניות גדולות בלבד.
נכון להיום תמונת המצב
מציגה תמונה אחרת .התעשייה
הרפואית פעילה בתחום ,חברות
כגון :ביוסנס וובסטר ,פיליפס
מדיקלGE Healthcare ,
ואחרות ,לצד חברות תקשורת
כמו :מוביילאקסס ,רד תקשורת
וחברות בתחום הדפוס כמו :קודאק ישראל
ו HP-אינדיגו ,שהפנימו את הנושא והקימו מחלקת הנדסת
מערכות”,
מציין משה סלם ,מנכ”ל אילטם.
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הישג בולט נוסף שרשם איגוד המשתמשים בשנה החולפת הינו ,פיתוח של מערך שיתופי פעולה
עם ארגונים טכנולוגיים בינלאומיים ,כגון :איגוד הנדסת התוכנה  ,IEEE Computer Societyאיגוד
בטיחות מערכות ,System Safety Society ,איגוד הנדסת מערכות  ,INCOSEאיגוד פיתוח
החומרה  .SMTAגולת הכותרת של פעילות זו היווה ההסכם שנחתם בין אילטם ו - INCOSE_IL-
האיגוד הישראלי להנדסת מערכות  -ובין האיגוד העולמי להנדסת מערכות  .INCOSEהמסמך
שנחתם עם הנשיא העולמי של  ,INCOSEשביקר בארץ ,הינו הסכם לחילופי מידע המאפשר
לשני הצדדים גישה חופשית למידע בתחום הנדסת מערכות המצוי באתר של כל איגוד .כתוצאה
ממהלך חשוב זה ,הגישה ישראל את מועמדותה לאירוח כנס  ,EUSECהכנס היוקרתי של
 INCOSEאירופה ,שיתקיים בשנת “ .2014אילטם ו  INCOSE_IL -הפכו למותג .עלינו על
המפה הבינלאומית של הנדסת מערכות”.

אילטם אינו שוקט על שמריו וערך אשתקד שלושה מפגשי סיעור מוחות
בהנחיית ד”ר מוריה לוי ,במטרה לבחון את הפעילות ,דרכי הפעולה ,החוזקות
והחולשות על מנת להביא להרחבת ההפריה ההדדית והפצת הידע הנצבר
באיגוד.
כחלק בלתי נפרד מהחתירה לרענון השורות והאסטרטגיה של אילטם,
עורך האיגוד אחת לשנתיים בחירות לנשיאות האיגוד ,קבוצה בת
 9חברים המהווה נציגות מדגמית של החברות הפעילות בו על כל
גווניה ,ואשר מנחה בהתנדבות את פעילות האיגוד .בבחירות שהתקיימו
בנובמבר האחרון ,התחלפו חמישה חברי נשיאות ויו”ר הנשיאות .אבנר
פז ,ראש אגף טכנולוגיות פיתוח באלביט מערכות ,נבחר ליו”ר ואליו הצטרפו
לנשיאות :יובל יוסף ,סמנכ”ל ניהול איכות  ,ECIעפר כהן ,מנהל אבטחת איכות
אייטק מערכות ,אריה נדלר ,מנהל תשתיות תוכנה אורבוטק ,מוני נחום,
מנהל תפעול והנדסה בדיאלוג’יק ישראל ,ויוסי בן נון ,הממונה על האיכות
ברפא”ל .כניסתם של יו”ר וחמישה חברים חדשים לנשיאות תפיח ,לדברי
סלם“ ,חשיבה חדשה בדפוסי הפעולה של הארגון .הנשיאות החדשה
מתייחסת לפעילות שנעשתה עד היום באילטם כקו בסיס ואומרת
‘מפה אני הולכת להשתפר’ תוך הצבת אתגרים חדשים לשנת .”2012
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כל חבר נשיאות לקח על עצמו להוביל תחום פעילות מסוים באיגוד בהתאם לתחום התמחותו
ותפקידו במקום עבודתו .החברים נעזרים בהנהלה המורכבת מאנשי אקדמיה ותעשייה הפעילים
באותו תחום ,בקביעת התכנים הרלוונטיים ,בהתעדכנות שוטפת בנעשה בתחום אחריותם
וביצירת קשרים עם מרצים פוטנציאליים ועם ארגונים מקומיים ובינלאומיים בתחום אחריותם.
בעקבות הבחירות לנשיאות ,קבעה נשיאות אילטם שלושה יעדים מרכזיים לשנת  2012ובראשם
הרחבת השיתוף ליצירת ידע חדש ,הגדלת כמות המשתמשים בידע שצבר האיגוד לאורך השנים
ומצוי באתר שלו .במקביל ,חותר האיגוד לעריכת שיפורים באתר במטרה להגדיל את כמות
הכניסות וכפועל יוצא מכך את כמות המשתתפים בפעילויות האיגוד בקרב התעשייה .סלם
מבטיח שהאתר יעבור השנה שדרוג משמעותי שיכלול הנגשת המידע ,שיפור מנוע החיפוש,
רענון חזותי ופתיחת מספר פורומים מקצועיים ברשת החברתית העסקית .LinkedIn
כמו כן ,מבוצע בחודש האחרון סקר למיפוי תחומי עניין ומשוב ,לקבלת משוב מאנשי התעשייה
על אילטם תוך דגש על הגברת המודעות לפעילותיו.
האתגר השני שהציב אילטם לעצמו ,הינו התאמה והפצה של תהליכים ומתודולוגיות מובנות
מחברות מבוססות ,בחברות הקטנות והבינוניות מתוך כוונה לשפר את תהליכי פיתוח המערכות
והתוכנה בסביבת העבודה של האחרונות“ .המוטו הוא מקסימום טכנולוגיה במינימום
בירוקרטיה ,ולשם כך נערוך  13מפגשים להצגת אבני בניין של הנדסת מערכות ,ו10-
מפגשים שיוקדשו לתהליך פיתוח תוכנה בחברות בינוניות וקטנות”.
זה לא סוד שהקשר בין האקדמיה לתעשייה הינו אחד מעמודי התווך האסטרטגיים של תעשיות
עתירות ידע מצליחות ,ולכן אילטם פועל להרחבת הקשר בין השניים כמנוף לחדשנות .בשנת
 2011יזם איגוד המשתמשים שני ביקורים של מהנדסים מהתעשייה באוניברסיטת בן גוריון
ובטכניון .לאור הצלחת המפגשים ,יתקיימו השנה ביקורים במתכונת דומה של
אנשי תעשייה במעבדות הפיתוח של המחלקות להנדסת מערכות בטכניון
( ,)18.1באוניברסיטת בן גוריון ( )1.2ובהמשך נבקר באוניברסיטת
חיפה ,במכון הטכנולוגי בחולון ,במכללת אפקה ובאורט
בראודה בכרמיאל ,במסגרתם יציגו המארחים פרויקטים
עליהם הם עובדים כיום.
אילטם ,לדברי סלם ,ימשיך ב 2012-בשיפור יכולת
התחרותיות של חבריו ובהאצת יישום טכנולוגיות
ושיטות מתקדמות ,באמצעות עריכת  14סמינרים
עם מומחים מהשורה הראשונה בעולם בתחומם,
ובראשם הכנס הבינלאומי להנדסת תוכנה
SwSTE 2012
(ר’ כתבה נפרדת) 32 ,מפגשים מקצועיים
בשעות אחר הצהריים וכ 40-מפגשים של
קבוצות עבודה.
“אנו מאמינים כי באמצעות המפגשים
השונים ,האתר המשודרג ושלל הפעילויות
שנערוך בשנה הנוכחית ,נגדיל את התרומה
של האיגוד לתעשייה וכולכם מוזמנים
להצטרף לאיגוד ,להיות שותפים לעשייה
ולהתעדכן באופן שוטף על הפעילות שלנו”.
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אילטם כחלק מפעילות המדען הראשי
תכנית מגנ”ט (מחקר ופיתוח גנרי טרום תחרותי) נוסדה על ידי לשכת המדען הראשי של משרד
התמ”ת ב ,1994 -כדי לסייע לתעשייה בפיתוח ,הפצה והטמעה של טכנולוגיות גנריות שפותחו
בישראל ו/או בחו”ל בתעשייה הישראלית ובהדרכת המשתמשים ביישומן .אחת המסגרות
בתוכנית עוסקת באיגודי משתמשים ,עליהם נמנה אילטם אשר נתמך על ידי תוכנית מגנ”ט.
על הביצוע בפועל של התוכנית מפקחת ועדה ציבורית אשר ממנה בודק מקצועי שמלווה את
הגורם הנתמך .מיקי ברקאי ,משמש כבודק המקצועי של אילטם מאז שנת  .2008ברקאי מסביר
שעבודתו מתחלקת לשני חלקים ,החלק הראשון מתמקד בבדיקת תוכנית העבודה השנתית
והבקשה לתמיכה לשנת העבודה הקרובה .תפקיד הבודק המקצועי לבחון תכולת הבקשה
ולהגיש חוות דעת והמלצה לועדת מגנ”ט על הנושאים המומלצים לפעילות והתקציב השנתי.
ועדת מגנ”ט מחליטה על התקציב והפעילויות המאושרות .החלק השני בעבודת הבודק הינו
ליווי שוטף של פעילות אילטם“ .אני לא מנהל את אילטם ,אלא מנחה את פעילות האיגוד
בכפוף להחלטות הוועדה ,שחותרת לשפר את היכולת הטכנולוגית של התעשייה באמצעות
הפריה הדדית ולימוד נושאים חדשים ברמה המקצועית -ההנדסית” ,מדגיש ברקאי.
בשנים האחרונות ועדת מגנ”ט החליטה לשים דגש על מערכות משולבות עתירות ידע ,מערכות
שפועלות בהן מספר טכנולוגיות באופן משולב כמו מכניקה ,אלקטרוניקה ,אופטיקה וכדומה.
הליווי השוטף של הבודק בא לידי ביטוי בהשתתפותו כמשקיף בדיוני הנשיאות ,בפגישות עבודה
עם יו”ר הנשיאות ומנכ”ל אילטם ובהשתתפות מדגמית בפעילויות השונות של האיגוד.
לדברי ברקאי“ ,אילטם הוא כלי יעיל להשגת המטרה של מגנ”ט לחזק את התשתית
הטכנולוגית בתעשייה .הדבר נעשה ע”י החלפת ידע בין חברות מאותו תחום וגם בין
חברות מתחומים שונים ,קרי הפריה הדדית ,הרחבה ופתיחת מקורות מידע חדשים
והטמעת טכנולוגיות מתקדמות בתעשייה .הפעילות של אילטם הינה פעילות מבורכת
שזוכה לתמיכה וברכה של ועדת מגנ”ט .ועדת מגנ”ט אישרה החודש את תוכנית העבודה
של אילטם לשנת .”2012
השאיפה שלנו היא שאילטם יתרחב ויצטרפו אליו יותר חברות קטנות ובינוניות שאין ברשותם
את המשאבים הדרושים כדי להתמודד עם האתגרים הטכנולוגיים כיום.

אילטם משיק סקר למיפוי תחומי עניין ומשוב על פעילותו
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כל ארגון החותר למצוינות ולשיפור השירות והערך המוסף שהנו מעניק ,מבצע במהלך פעילותו
סקר מיפוי תחומי עניין ומשוב בקרב לקוחותיו .כמי ששואף להגדיל את תרומתו לתעשייה,
אילטם השיק לאחרונה סקר למיפוי תחומי עניין ומשוב עליו מופקדת ד”ר דרורה גושן  -מסקין,
בעלת תואר דוקטור בהנדסת אווירונאוטיקה ,מרצה במחלקה להנדסת מערכות של המכון
הטכנולוגי בחולון וחברה בהנהלת .INCOSE_IL
הסקר נבנה מחמישה שאלונים שהוכוונו לקהלי יעד שונים :הנדסת מערכות ,הנדסת תוכנה,
פיתוח חומרה ,פיתוח מכני דירקטיבות ירוקות ותכן לייצוריות .הסקר כולל שאלון אינטרנטי
המוצג באתר האיגוד וראיונות עומק שנערכו על ידי ד”ר גושן-מסקין ומנכ”ל האיגוד ,מר משה
סלם ,עם מובילי פעילויות טכנולוגיות בעשר חברות שונות.
עד כה בוצעו ראיונות עומק בשתי חברות :חברת קודאק ישראל בפתח תקווה וחברת אלביט
מערכות בחיפה .ד”ר גושן -מסקין מדווחת ,שהמפגשים נחלו הצלחה רבה והמשתתפים (גם
אלו שלא היו מודעים לאילטם) הביעו עניין רב בפעילויות השוטפות של האיגוד“ .נוכחנו לגלות
שהסקר מהווה פלטפורמה נהדרת לחשיפת אילטם בפני עובדים המכירים פחות את
פעילות האיגוד .לאור ההיענות הרבה ,ביקשנו להרחיב את מסגרת המשתתפים בראיון
ואנחנו מבקשים מראש מהחברות לשתף בראיונות ,בנוסף למעורבים בפעילות אילטם,
גם עובדים שהחברה רוצה שיהיו מעורבים בפעילות” ,אומרת ד”ר גושן -מסקין.

תובנה שצפה בעקבות הראיונות,
היא הצורך בהגדלת החשיפה
והמודעות לאיגוד בכלל ולאתר האיגוד
בפרט .בין השאר דובר על הרחבת
ההפריה ההדדית והפצת המידע
הקיים באמצעות פורומים מקצועיים
ורשתות חברתיות ,כמו LinkedIn
ו .Twitter -אמצעים אלו ייתנו מענה
מקצועי ומיידי לבעיות בהן נתקלים
המהנדסים במהלך העבודה בתחום
הנדסת מערכות ,תוכנה ,מכניקה
וכדומה .בנוסף ,ביקשו המשתתפים
בפגישות לקבל גישה לתוצרים של
קבוצות עבודה אחרות בהן הם אינם
משתתפים ,ודרכים להפנות שאילתות
לאותן קבוצות במטרה להעשיר את
הידע שלהם.

בין המשיבים לסקר אילטם של תחומי ענין ומשוב ,הוגרל
מחשב נייד.

משה סלם ,מנכ”ל אילטם מעניק את הפרס לזוכה ליאור סוחר
מחברת הרמוניק וידיאו סיסטמס.

המפגשים הטכניים שעורך אילטם על
בסיס קבוע ,זכו למשוב חיובי מאנשי
קודאק ואלביט“ .הובהר לנו שקיים
ביקוש למפגשים המתמקדים בדיסציפלינות הנדסיות ספציפיות דוגמת :קיצור תהליכי
פיתוח ,בדיקות של כרטיסי אלקטרוניקה ברמת קומפלקסיות גבוהה ,בקרת תצורה של
חלקים ועוד מכלול של נושאים באלקטרוניקה ,מכניקה ותוכנה .מדובר בפידבק חשוב
מאוד ,כי הוא מעיד שקיימת בשטח דרישה להרחבת התחומים בהם עוסק אילטם במישור
המקצועי מעבר להנדסת מערכות”.
מסקנה אחרת אליה הגיעו השניים ,מצביעה על כך שעל האיגוד להתמודד עם תחרות על משאב
הזמן של המהנדס ומשאבי ההדרכה של החברות .אילטם נדרש למצוא שיטה ולפתח כלים
שיאפשרו לקומץ קטן של מהנדסים המשתתפים בפעילות אילטם ,להפיץ בחברתם את המידע
ואת הידע שנלמד בנושאים הרלוונטיים עבור הארגון.
בקשה נוספת שהועלתה על ידי הנציגים ,הינה התייחסות לעובדה שבעידן הנוכחי הפיתוח
מתבצע בישראל והייצור מתבצע לרוב מעבר לים בסין ,הודו וכדומה .החברות נדרשות להתמודד
עם תרבויות שונות ותהליכי עבודה שונים .משתתפי הסקר ביקשו לקיים פעילות שמטרתה
להקנות תהליכי עבודה שיבטיחו עבודה אפקטיבית עם קבלני משנה במזרח הרחוק.
אילטם ,לדעת הפעילים ,חייב לשים דגש על העברת ידע לארגונים הקטנים שלרוב מכונסים
בתוך עצמם ומטעמים כלכליים או אחרים ,מוותרים על האפשרות להצטרף לשורותיה .כמו כן,
יש להתמקד בדרך שבה מעבירים את הידע ולא רק על העברת המידע עצמו.
הדרך לחיזוק הקשרים החלשים ,עוברת באתר אילטם אשר לטענת הפעילים צריך להיות יותר
זמין ונגיש כך שהידע לא ילך לאיבוד .בין השאר הוצע לתעד הכנסים והמפגשים באתר ,יש לתעד
ספציפית את המידע שנחשף במפגשים השונים ולתת לו תהודה פומבית לטובת הכלל כך שלא
ילך לאיבוד.
לסיכום ,אפשר לומר כי סקרי מיפוי תחומי העניין והמשוב ,הם אמצעי ליצירת דיאלוג עם
התעשייה ,העלאת רעיונות והצעות לשיפור ומיקוד הפעילויות של אילטם.
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הרשתות החברתיות ככלי לשימור ,פיתוח וניהול ידע
המחאה הציבורית שניצתה בארצנו בקיץ האחרון ,הינה פרי מובהק של הרשתות החברתיות
שהפכו לחלק אינטגרלי בהתנהלות היומיומית של משתמשי האינטרנט .שוק המדיה החברתית
הולך ותופס תאוצה ,ולראיה מרבית הארגונים עושים כיום שימוש נרחב בפלטפורמה הן למטרות
שיווק והן לחילופי מידע ,מתן שירותי תמיכה ועזרה הדדית.
בעולם הארגוני ,הרשת החברתית הפכה זה מכבר לאמצעי תקשורת חיוני המקרב בין
המשתמשים ,יוצק תכנים ,יוצר שפה משותפת ובמקביל חוסך במשאבים יקרים ומשפר את
הביצועים הארגוניים תוך יצירת שקיפות וכלי בלתי אמצעי למתן פתרונות לבעיות הבין -ארגוניות.
במפגש פעילים שערך אילטם לסיעור מוחות בנושא הרחבה והעמקה של ההפריה ההדדית בין
חברי האיגוד ,הסבירה ד”ר מוריה לוי ,מנכ”לית  ROMהמתמחה בניהול ידע בתוך ארגונים ,כי
“רשת חברתית היא רשת דו-סטרית ליצירת קשר ושיתוף ידע .מדובר במבנה ארגוני של
פרטים ,איגודים מקצועיים וקהילות בעלות עניין משותף ,אשר כל אחד מחבריו משמש
כצומת”.
ד”ר לוי הציגה בפני הנוכחים את האפשרויות המגוונות שמקנה כיום הטכנולוגיה לשימור ידע,
ניהול ידע ומאגרי מידע .אחת הדרכים המרכזיות להשגת מטרה זו הינה באמצעות שימוש נרחב
באתר האינטרנט ,במדיה חברתית -בלוגים ורשתות חברתיות.
בני אדם הם יצורים חברתיים אשר אוהבים להשתתף ולחלוק חוויות עם אנשים אחרים בעלי
תחומי עניין משותפים ,וזהו למעשה הגורם העיקרי להצלחת הרשת החברתית .יחד עם זאת,
ד”ר לוי קובעת כי בכל הרשתות והמדיות החברתיות מתקיים כלל  1:9:90שמשמעותו90% :
מהמשתתפים יהיו סבילים 9% ,אולי יגיבו על המתרחש ורק  1%בלבד יהיה פעיל בהצגת שאלות
והערות ,כך שלמעשה החלק הארי של המשתמשים יקבל את המידע בפורום או במדיום אליו
נכנס מבלי לקחת חלק במתרחש .כך שגם אם מגדילים את כמות המשתתפים ב 10% -על מנת
לייצר יותר תוכן ועניין ,זה לא בהכרח ייצור יותר מעורבות בקרב חברי אותה קהילה ויגדיל את
האינטראקציה ביניהם.
בעידן הרב ערוצי עומדים לרשות כל ארגון שלל כלים המאפשרים לו להגדיל את החשיפה שלו
ולהגיע לכמות נכבדה של משתמשים ועוקבים ,כגון( WIKI :אתר מובנה ליצירת ועריכת תכנים),
 ,Twitterבלוגים ,תגיות ,רשתות חברתיות ועוד“ .בסוף היום כדי שהעסק יצליח ,צריך לתת
מענה שיווקי מקיף תוך הפגנת יצירתיות וחדשנות שיעוררו עניין רב ,וימשכו יותר ויותר
אנשים”.

כנס  IEEEהבינלאומי להנדסת
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תוכנה SwSTE 2012

הנדסת התוכנה הוא אחד התחומים היותר דינמיים כיום בעולמנו המתאפיין בתחרות מאוד
אינטנסיבית וחיי מדף יחסית קצרים של המוצרים .כתוצאה מכך ,נמצא הענף בעיצומו של
תהליך אבולוציוני של כניסה לעידן פיתוח תוכנה מהיר יותר ורציף .בשיתוף עם IEEE CS
נעמיד את ההשלכות השונות של אותו תהליך ,כולל המגמות הבולטות בתחום ,במרכזו של
 ,SwSTE 2012כנס התוכנה הבינלאומי שיתקיים ב 12-13 -ליוני במלון דניאל בהרצליה.
אנחנו על סף שינוי תפיסתי משמעותי בדרך שבה חברות עומדות לספק ולהטמיע מערכות
תוכנה .מערכות התוכנה בעידן “ענן המיחשוב” והתפשטות הרשתות החברתיות ושירותי
מולטימדיה ניידים ,נדרשות לביצועים מושלמים בסביבת עבודה לא הומוגנית ומשתנה ללא
הרף .כדי לענות על דרישות אלה ,על המערכות לפעול בסביבה בה זמינות המשאבים ,משתנה
באופן דינמי ועם יכולת הסתגלות לפעילות ע”ג בסיסי נתונים ענקיים .לפיכך ,נדרש מהחברות
תהליך פיתוח זריז וגמיש ( ,)Agileאמין ורציף ( ,)Continuous Integrationעם יכולת פריסה
מהירה ( .)Deploymentיחד עם היכולות של ספקי ה IT-שהופכים להיות בעלי חשיבות קריטית
לפעילות המערכת ותשתיות הגנה מפני התקפות זדוניות (.)Cyber
הכנס מספק הזדמנות ייחודית עבור חוקרים ,מדענים ,מהנדסי תוכנה ומנהלים
בתעשייה מישראל ומחו”ל להיפגש ,להיחשף לרעיונות ולשתף את האחרים ברעיונות
שלהם“ .זאת הזדמנות עבור כל חברה בארץ להשיג במרוכז את הידע החדשני,
ומאפשר לה להתעדכן במה שקורה בעולם בנושא התוכנה ולפעול בהתאם”,
אומרת ד”ר לאה גולדין ,יו”ר  IEEE CSישראל ויו”ר הוועדה המארגנת של הכנס.
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 )Software Science Technology & Engineering) SwSTE 2012הוא כנוס חשוב
של כל הגורמים העוסקים בפיתוח תוכנה בישראל .הכנס החמישי ,שיקיים אילטם בחסות
( ,IEEE CS (Computer Societyמהווה מפגש
בלתי אמצעי בין האקדמיה והתעשייה .יפקדו
אותו אנשי סגל מאוניברסיטאות ומכללות,
כ 100-סטודנטים וכ 300-מהנדסי תוכנה
הנמנים על תעשיות ההייטק ,הביטחוניות,
תעשיות רפואיות ,טלקום ו .IT-כמיטב המסורת,
את הניחוח הבינלאומי לאירוע יספקו מרצים
בעלי שם מחו”ל [ששמותיהם יפורסמו בקרוב].
כנס  SwSTE2012בחסות  IEEE CSהינו כנס
מדעי “המתמקד בפן המדעי-טכנולוגי ,תוך
שמירה על גבולות הסודיות המסחרית,
מתוך רצון לשתף ולדון בנושאים שמטרידים את העוסקים בתוכנה ,אבל אין
בו הצגה של מוצרים בצורה שיווקית-מסחרית” ,מדגישה ד”ר גולדין.
ועדת ההיגוי של  SwSTE 2012כוללת את ד”ר איל איצקוביץ’ ,סגן נשיא
באורקל ויו”ר  ;SwSTE 2012ד”ר מיכאל רודה ,סגן נשיא לטכנולוגיות תשתית
אגף האסטרטגיה של  ;IBMד”ר ארנה ברי ,סגנית נשיא בכירה בEMC-
העולמית ומנהלת מרכז החדשנות של החברה בישראל; ד”ר דניאל ילין ,מנהל
מעבדות פיתוח  IBMישראל ופרופ’ עמירם יהודאי ,ראש המחלקה למדעי המחשב
באוניברסיטת תל אביב.
האתגר המרכזי הניצב בפני אנשי הנדסת התוכנה כיום ,לדברי דר’ איצקוביץ’ ,הינו פיתוח
מערכות תוכנה גמישות יותר ,אשר ערוכות לטפל במקבץ אדיר של נתונים ,עיבוד מהיר של
המידע עם יכולת להיות פתוחות יותר ולהתאים את עצמן לדרישות ולצרכים של כל לקוח.
“לעיתים אותה מערכת נדרשת לשרת לקוחות רבים מדיסציפלינות שונות,Multi to Multi ,
והיא צריכה להיות ערוכה לטפל בכמות ענקית של מידע ממקורות שונים ומגוונים”.
הצורך ההולך וגדל בתאימות לשינויים ,הפך את תהליך הפיתוח המסורתי המוגדר בזמן ,לתהליך
פיתוח והטמעה רציף“ .המערכות צריכות להיות ערוכות לכך שבכל רגע הדרישות עלולות
להשתנות ,התיכון יכול אף הוא להשתנות כך שתהליך פיתוח התוכנה משלב פיתוח
מסורתי ,פיתוח תוכנת מקור פתוח ,יחד עם פיתוח זריז וגמיש .מדובר בתרבות פיתוח
אחרת לחלוטין ממה שהיה מקובל בתעשייה” ,מסבירה דר’ גולדין.
המהפך המתחולל בעולם התוכנה ,מחייב ,לדברי דר’ איצקוביץ’,
שינוי מהותי בהכשרה של מהנדסים שמגיעים כיום לתעשיית
התוכנה“ .היום ,בניגוד לעבר ,דיסציפלינות חדשות
מחליפות את המסורתיות ,בהן יש יותר פיתוח ויישום
רציפים ,שימוש חוזר ( )Reuseהרבה מעבר לשימוש
בספריות קוד פתוח אלא התממשקות דינמית עם שרתים
שנמצאים במרחבים ( )Domainsאחרים ,ומכאן גם
טכניקות בדיקה מפותחות הרבה יותר .מהנדסים שסיימו
את לימודיהם לפני עשור או יותר ,נדרשו לחשיבה שונה
בעודם מתכננים ומיישמים פרויקט תוכנה מהותי מאשר
הדרך שינקטו בה היום .התהליכים החדשים מחלחלים
פנימה וגורמים לשינויים בהרכב האנשים בארגון ,ביכולות
של אנשי הארגון וכמובן בגישה שהיא שונה לגמרי מהמודל
המסורתי אליו התרגלנו גם בהוצאת מוצרים לשוק .אנחנו
הולכים לעולם שבו הכל פחות מתוכנן מראש והרבה יותר
דינמי ועם זאת לא פחות אמין ומדויק”.

מפגשים ביישום פרקטיקות של הנדסת מערכות
אילטם ו INCOSE_IL -מקיימים סדרה בת  13מפגשים ביישום
פרקטיקות של הנדסת מערכות בחברות בינוניות וקטנות.
נושא המפגש

מספר

תאריך

1

30.1.2012

הנדסת מערכות ותהליך התכן ההנדסי (עקרונות ,תפיסה ומרכיבים) ,פרופ'
מוטי פרנק ,מכון טכנולוגי חולון.HIT-

2

13.2.2012

הגדרת הדרישות המערכתיות ,עוזי אוריון ,אלביט מערכות אלקטרואופטיקה
אל אופ.

3

12.3.2012

תהליך הפתוח ההנדסי הגדרת הבעיה וניתוח פונקציונאלי שלה ,ד"ר דרורה
גושן ,מכון טכנולוגי חולון.HIT-

4

2.4.2012

תהליך הפתוח ההנדסי – גיבוש הקונספט המערכתי ואפיונו ,ד"ר דרורה גושן,
מכון טכנולוגי חולון.HIT-

5

23.4.2012

תהליך הפתוח ההנדסי– פתוח ,אימות ותיקוף התכן ההנדסי ,ד"ר דרורה גושן,
מכון טכנולוגי חולון.HIT-

6

7.5.2012

ניהול סיכונים טכנולוגיים ופרוייקטליים ,ד"ר משה ויילר ,מבת  -תע'א.

7

4.6.2012

ניתוח אופני כשל מערכתיים (חישובי אמינות זמינות מערכתיים ,אמנון גנות,
אורבוטק.

8

25.6.2012

בדיקות ותהליכי אינטגרציה ,בני פורת ,פיליפס מערכות רפואיות בע'מ  /עוזי
אוריון ,אלביט מערכות אלקטרואופטיקה אל אופ.

9

23.7.2012

ניהול ממשקי חומרה ,תוכנה/פרוטוקולים :התהליך בחברות ,בנצי לביא,
אורבוטק ,עמיר תומר ,המכללה האקדמית כנרת.

10

3.9.2012

תיכון מערכות תואם דירקטיבות ירוקות ורגולציה ,יואב גלעד ,אודיוקודס.

11

15.10.2012

ניהול תצורה רמת שחרור מסמכים ,ניהול שינויים וניהול ידע ,שלומית מורד,
אילטם

12

5.11.2012

אפיון תפיסת התחזוקה ,ההרכבה ,הייצור ,הבדיקות והשילובים ,עוזי אוריון,
אלביט מערכות אלקטרואופטיקה אל אופ.

•רשימה זו הינה לידיעה בלבד ,ייתכנו שינויים בלו”ז או בסדר המפגשים.
•לכל מפגש ,תופץ הזמנה נפרדת .יש להירשם לכל אחד מהמפגשים בנפרד.
•לחברי האיגוד ,ההשתתפות ללא תשלום.
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