יחד עם ההתמקדות בענן ,באנליטיקה ובמובייל ,מקבלים שילוב ואיזון
בין היכולות הוותיקות".

"יש מחסור באנשים עם מיומנויות למיינפריים"
"על מנת לאפשר את כל אלה ,נדרש כוח אדם מומחה" ,הדגיש
דזנס" .יש מחסור באנשים עם מיומנויות למיינפריים ולכן אנחנו ,ביבמ,
מפעילים מיזם אקדמי :אנחנו עובדים עם  1,400אוניברסיטאות ב70-
מדינות ,שמאמצות תוכניות לימודים וקורסים אותם פיתחנו .עד היום
הוכשרו במסגרות האלה  180אלף סטודנטים .מפעים ומעורר השראה
לראות את הצעירים ,בני ה 20-פלוס ,נחשפים ליכולות של המערכת".
מיזם נוסף אותו הזכיר דזנס הוא "תחרות 'המאסטר של המיינפריים'
שאנחנו מקיימים לבני נוער ,בה השתתפו עד כה  70אלף איש".
"בסופו של דבר" ,סיכם דזנס" ,למיינפריים יש עתיד ורוד .אנחנו ממשיכים
לפתח ולשנות את המערכות הללו .לא נשנה את הגישה שלנו גם ב50-
השנים הקרובות :עלינו להוביל ,לראות את העתיד ולהבין את הטכנולוגיות
והמגמות העתידיות בתעשייה  -ולהתאים את המיינפריים אליהן".
מוטי גוטמן

"הדינוזאור שנקרא מיינפריים הוא חוט השדרה
העסקי של העולם"
"כשהגעתי ליבמ לפני  25שנים ,בתפקידי הראשון עבדתי בצוות
שבנה מיינפריים .כבר אז דיברו עליו כעל דינוזאור שעומד לסיים את
חייו .והנה ,בחלוף רבע מאה ,אנחנו רואים שהדינוזאור הזה מוביל 90%
מהמידע בעולם הארגוני ומהווה את חוט השדרה העסקי ברחבי העולם",
כך אמר ריק קפלן ,מנכ"ל יבמ ישראל.

הוא השתלם .ווטסון ג'וניור אמר' :נגיע לכל משתמש בעולם העסקים' ,והוא
צדק .זו הייתה פריצת דרך בהיסטוריה של המיחשוב .כך ,מערכות המיחשוב
של וולס פארגו ,הבנק הרווחי בעולם ,מבוססות כולן על מיינפריים .המנכ"ל
אמר כי 'אני לא יודע איך הייתי יכול יום אחד לחיות בלי מיינפריים של יבמ'".
קפלן סיכם באמרו ,כי "אני רואה עתיד גדול למיינפריים גם בישראל".

"אמינות ,זמינות ושירותיות"
מוטי גוטמן ,מנכ"ל מטריקס ,שותף עסקי ותיק של יבמ ,אמר כי "בכנס
דומה ,שנערך לפני עשור ,איחלתי למיינפריים חיים ארוכים  -וזה הצליח".
הוא ציין כי "המיינפריים הוא סוס עבודה שממשיך 'לספק את
הסחורה' ,לשרת ארגונים בארץ ובעולם .הוא מתחדש כל העת
בטכנולוגיות חדשות .זו המכונה הכי אמינה שיש .היא מתאפיינת בראשי
התיבות  - RASאמינות ,זמינות ושירותיות".
"בראש סדר העדיפויות לתחום ,יש לגייס את הצעירים הנוהים אחר אופנות
מתחלפות  -לטובת עבודה בסביבת מיינפריים" ,הוסיף" .בשנה האחרונה
השקנו ,יחד עם יבמ ,מסגרת קורסים והכשרות לתחום המיינפריים .נמשיך
לעשות זאת ביתר שאת ,על מנת לשמר את המכונה הזו עוד  50שנים קדימה".

"המיינפריים מעורב בחיינו הרבה יותר ממה
שאנחנו מודעים"
ברוך )בובי( רובין ,מנהל תחום מערכות גדולות ביבמ ישראל ,אמר ,כי "כל

ריק קפלן

בדבריו תיאר קפלן כיצד תומס ווטסון הבן ,יזם ונשיא יבמ השני ,טיפח
והקים את המיינפריים .הוא החל לעבוד כאיש מכירות בענק הכחול לאחר
שקיבל תואר אקדמי .עם פרוץ מלחמת העולם השנייה הוא התנדב לשרת
כטייס בחיל האוויר של ארצות הברית והגיע לדרגת לוטננט קולונל .ב1952-
החליף ווטסון את אביו כנשיא התאגיד והוביל אותו לפיתוח המיינפריים.
לצורך כך ,הוא הוביל השקעת עתק ,בת חמישה מיליארד דולרים ,כאשר
מחזורה השנתי של החברה באותה העת עמד על שני מיליארד .החברה
בראשותו של ווטסון גייסה לטובת הפרויקט  60אלף עובדים חדשים,
ובתוכם מאות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה ,ופתחה קווי ייצור למחשבים
מרכזיים .בכך הפך ווטסון את יבמ לשחקנית הראשית בתחום.
"ההליכה לכיוון המיינפריים הייתה הימור ענק של ווטסון ג'וניור" ,אמר
קפלן" .הוא עשה זאת כי הוא הבין שההשקעה הזאת היא שתניב את פריצת
הדרך של החברה .היה בבניית קו המוצרים החדש סיכון עסקי עצום ,אבל
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