2009

כמעט ודילגנו על שנת  ,2009מה
כבר קרה בשנה הזאת? מה היה כל
כך מדהים ברמה של המצאת חלונות
 ?1.0והנה נזכרנו ,שזו השנה שבה
מיקרוסופט עלו מחדש על דרך

בורסה-שוק ההון  /יהודה קונפורטס

מהשב"כ לבורסה
דרך כיסא המנמ"ר

המלך ושחררו את WINODWS 7
האולטימטיבית .והנה לכם חדשה
מרעננת משנת .2009
שוק ה IT-הישראלי  -הכולל
חומרה ,תוכנה ושירותים  -התכווץ
ב 2009-ב 6%-ל 4.8-מיליארד
דולרים בלבד  -כך דווח מנכ"ל IDC
ישראל ,גדעון לופז .הוא הסביר כי
"התחושות השליליות בשוק הIT-
החלו כבר ברבעון האחרון של ,2008
ברגע שנודעו ממדי הבלגן הפיננסי
של ארצות הברית .אז החלו התגובות
להיות מורגשות" .לדברי לופז,
התגובות למיתון במחצית הראשונה
של  ,2009התאפיינו בישראל בעיקר
בהלם.
פרקליטות המדינה הגישה לבית
המשפט כתב אישום נגד אלי רייפמן,
המנכ"ל לשעבר והמייסד של אמבלייז,
בסעיפים של קבלת דבר במרמה
בנסיבות מחמירות ,זיוף בכוונה לקבל
באמצעותו דבר ושימוש במסמך מזויף.
על פי כתב האישום ,רייפמן הונה
שלושה גורמים וזייף שני מסמכים,
כדי להוציא מהם הלוואות בסכום של
 6.3מיליון דולרים.
ובעולם ,נפח השוק של חלונות
הולך ומצטמצם :חלונות  7סיימה את
 2009עם  5.71%בלבד מנתח השוק
של מערכות ההפעלה .עוד בעולם:
במהלך  2009נעצרו בסין אלפי
אנשים בשל מעורבות בפורנוגרפיה
באינטרנט.
דפדפן כרום של גוגל עקף את דפדפן
ספארי של אפל והגיע למקום השלישי
בדירוג התפוצה של הדפדפנים ברחבי
העולם  -כ 16-חודשים לאחר שהושק
לראשונה.
המוצרים הפופולריים ביותר
באמזון ב 2009-היו :קינדל Wii ,של
נינטנדו ו Netbook-של אסוס.
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חלומו של כל מנמ"ר הוא בין היתר להתקדם לתפקיד ניהולי בכיר בארגון ,רצוי
תפקיד ה  CEO-אסתר לבנון ,מנכ"לית הבורסה לניירות ערך ,הגוף הפיננסי
הרגיש ביותר במדינת ישראל ,החלה את הקריירה שלה בשב"כ ,שם הקימה מהיסוד
את אגף המיחשוב בשנות השבעים ,ולאחר פרישתה מונתה למישנה למנכ"ל הבורסה
ואחראית על המיחשוב ,עד שתפקיד המנכ"ל התפנה ,ולבנון היתה המועמדת הטבעית
 טיפ למנמ"רים :צאו מהפוזה הטכנולוגית ,עליכם להבין את שפת הארגון ולהיות
חלק מההנהלה שלו ,על מנת לתת לה את הפתרונות הטובים ביותר

א

סתר לבנון היא אחת הדוגמאות
הבודדות ,למרבה הצער,
למנכ"לים שמרבית הקריירה שלהם
הייתה בתפקיד מנמ"ר ,וכיום היא
מכהנת כמנכ"לית של אחד המוסדות
הפיננסיים הרגישים ביותר בישראל,
הבורסה לניירות ערך.
המעבר מתפקיד מנמ"ר למנכ"ל
הוא אחד השאיפות של כל מנמ"ר.
החיים ,הכישורים וההצלחות בשטח
הם אלה שגלגלו את לבנון מתפקיד
של מנמ"רית השב"כ אל תפקיד
מנמ"רית הבורסה בתפקיד חברת
הנהלה ,ומשם כמעט באופן טבעי
למנכ"לות הבורסה.
גם ממרום תפקידה כיום ,לבנון
זוקפת את ניסיונה הניהולי והבנתה
הטכנולוגית לאותם שנים שבילתה
בשב"כ .הכל התגלגל די במקריות.
לבנון לא חשבה להיות אשת
מחשבים ובוודאי לא על השב"כ
כמקום העבודה שבו תבלה 18
שנים מחייה .החשיפה הראשונה
למחשבים הייתה בסוף שנות ה,60-
כאשר רצתה לעשות דוקטורט
בירושלים .אז נחשפה למחשבי
סי-די-סי בפקולטה למדעי הסביבה
באוניברסיטה העברית בירושלים.
למה דווקא שם? "כי רק להם
היה אז תקציב לקנות מחשב ",היא
נזכרת.
לאחר שהבינה ששם לא תעשה
קריירה ,שמעה לבנון שבחברת
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קונתהל חיפשו תוכניתן .שם פגשה
לראשונה את ד"ר מנחם גוטרמן,
מנכ"ל החברה ולימים מנמ"ר בנק
דיסקונט .כמו בעבודה באוניברסיטה
גם כאן ,את מרבית ניסיונה רכשה
מלימוד עצמי מספרים שבלעה,

"המנמ"ר צריך לדבר
בשפת הארגון ,להכיר
אותו ולצאת מהקיבוע
הזה של טכנולוג.
הוא חייב להיות חבר
הנהלה ובעל השפעה
על התהליכים השונים
בארגון"
במשך ימים שלמים ,ויישמה את
מה שלמדה בפרקטיקה .למעשה,
היא הניחה שם את היסודות להקמת
המחלקה והאגף שאותו תנהל כמה
שנים מאוחר יותר ,מבלי שידעה על
כך אז.
בקיץ  ,'73בעת שהייתה בחופשת
לידה לאחר לידת בנה הראשון ,נוצר
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צורך בשב"כ בפונקציה שתנהל
את החוליה בממר"ם שסיפקה
את שירותי המיחשוב לשירות.
"באותה תקופה לא ידעו מה זה
מחשב בשב"כ" ,אומרת לבנון,
"וכל הפעילות שלהם נעשתה דרך
ממר"ם .זה לא היה נוח ,אבל כמו
בכל הסיפורים ,הצורך ביחידת
מחשב עצמאית נולד לאחר תקלה
חמורה שקרתה ,שגרמה לאיבוד
סרטי מחשב שהיו בממר"ם .זה היה
היום שבו סגן ראש השב"כ דאז,
אברהם אחיטוב ,הפנים את העבודה
שהוא אמנם לא מבין במחשבים ,אבל
הוא צריך מישהו שיישב אצלו כדי
שיפקח על החוליה שם .מאחר שלא
היה אז עדיין תקן למנהל מיחשוב
בשירות ,הוא פנה למיקור-חוץ,
וחברת קונתהל נבחרה לתת לו את
השירות הזה .אני נשלחתי מטעמו
לשם" ,אומרת לבנון.
מאחר שאיש לא הבין שם
בתחום ,וכל מה שהיה זה קלסרים
וכרטיסיות ,נאלצה לבנון ללמוד
את התפקיד בעצמה" .פשוט ישבתי
וקראתי את כל הפרוטוקולים של כל
הישיבות ,ואת כל ההחלטות .במשך
שנים הייתי היחידה בשירות שיודעת
באמת מה החליטו ומה עשו" ,היא
אומרת בחיוך.
"אחיטוב ,שכאמור לא הבין
במחשבים ,אבל הבין שהוא צריך
מנהל ,פתח בפני את הכל ,כולל

