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קולו.  את  ומנמיך  המחשב  את  סוגר  אדן  מולי 
טובים  הכי  הם  הישראלים  המהנדסים  "האם 
בעולם?" הוא שואל ונועץ בי מבט, "ודאי שלא. 
מי שאומר שאת מרכזי הפיתוח שיש בארץ אי־
אפשר להעביר למלזיה או לסין מדבר שטויות". 
סליחה, אבל אנחנו לא אומת הסטארט־אפ? 

סיפור הצלחה עולמי בתחום ההיי־טק?
"כן, אבל זה פועל יוצא של מה שעשינו לפני 15־20 
שנה, כולל אינפוזיה חד פעמית של העלייה הרוסית. כיום 
המדינה לא משקיעה מספיק כדי שנמשיך להיות מעצמת 

היי־טק גם בדורות הבאים".
נבואות הזעם של מולי אדן, סגן נשיא בכיר באינטל 
מעיניו  שינה  מדירות  ישראל,  אינטל  ונשיא  העולמית 
— וצריכות גם להטריד אותנו. אדן (62) הוא אחד היש־
ראלים הבכירים ביותר בהיי־טק העולמי, אם לא הבכיר 
שבהם. בארצות הברית הוא עמד בראש החטיבה הגדולה 
ביותר באינטל, שגילגלה אשתקד מחזור מכירות של 35 
מיליארד דולר. לאחרונה אף בחר בו מגזין פורצ'ן לאחד 
הטכנולוגיה.  בעולם  ביותר  המבריקים  המוחות  מעשרת 

אדן חי ונושם את ההיי־טק הישראלי והוא מודאג. מאוד.
4־5  שלומדים  התלמידים  כמות  האחרונות  "בשנים 
יחידות מתמטיקה יורדת, ואף אחד לא נזעק", הוא מרים 
את ידיו בייאוש. "כמות התלמידים שיוצאים מבית הספר 
התיכון עם תעודת בגרות מדעית־טכנולוגית לא מספקת 
אפילו את צורכי הצבא. מדובר פה בילדים עם פייסבוק 
וסמארטפון וגישה אינסופית לטכנולוגיה, ובכל זאת הם 

לומדים רק שתי יחידות מתמטיקה. זה לא ייאמן".
אני קצת נעלבת בשם ההיי־טק הישראלי. באמת אין 

לנו מה להציע?
"את זה לא אמרתי. יש משהו שמייחד את הישראלים, וזה 
הכאוס. אנחנו אומה כאוטית ולא צריך ללכת רחוק בשביל 
לראות את זה, מספיק ללכת לסופרמרקט. באמריקה את 
רואה אמא וילד בן שלוש שהולך אחריה כמו חייל. בארץ, 
רצה  ואמא  במדפים  שמות  עושה  כבר  שלוש  בגיל  ילד 
אחריו בצרחות אימים. הילד האמריקאי שהלך ממושמע 
בסופרמרקט יגדל להיות מהנדס צייתן וממושמע, בעוד 
שהישראלי ישאל תמיד 'למה'. בזכות זה גדל כאן משהו, 
בתרבות הזו של הכאוס, שאם נדע לנתב אותו לאפיקים 

הנכונים הוא יוכל להיות פנטסטי".

"להיות בארץ, זו שליחות"
אדן מכיר היטב את ההבדל בין מהנדסים ישראלים לבין 
באינטל,  שלו  העשורים  בשלושת  אמריקאים.  מהנדסים 
בישראל ובעולם, עברו תחת ניהולו עשרות אלפי מהנד־
סים. למעשה, כשהוא מדבר על המהנדס הישראלי השובב 
הוא מדבר על עצמו. בכובע קסקט נצחי, ג'ינס, נעלי ספו־
רט זרחניות וז'קט עם סיכת אינטל בדש, אדן נראה רחוק 
מאוד מאב הטיפוס של נשיא החברה האמריקאי המעונב. 
זו כנראה גם הסיבה שבגללה חזר ארצה לפני שנה, אחרי 
עשור בארצות־הברית. "אף פעם לא ראיתי את עצמי מש־
תקע שם", הוא מסביר, "הייתה לי הזדמנות טובה וזה היה 

מרתק, אבל מיציתי אותה וזה היה הזמן הנכון לחזור".
לא רצית להישאר?

"זה מעולם לא עלה אצלי על הפרק. אני יכול לשבור 
שיא גינס כמי שהיה הכי הרבה זמן בארצות־הברית בלי 
להוציא אזרחות או לקנות בית. היה מאוד נחמד באמריקה, 

אבל זו לא התרבות שלי ולא השפה שלי". 
התרבות של אדן, ללא ספק, היא ישראלית. חיפאית, 
ליתר דיוק. שם גדל והתחנך, תחילה בלימודי האלקטרו־

ניקה בתיכון בסמ"ת המיתולוגי בהדר, ובהמשך בטכניון 
במסגרת עתודה צבאית. בצבא שירת כקצין מערכות נשק 

של סטי"לים, עם תחילתה של מהפכת המחשוב בצה"ל.
מקום העבודה הראשון של אדן אחרי השחרור היה חברת 
הטלוויזיות הגרמנית מץ. אדן היה חתום שם על פיתוח 
ביש־ לטלוויזיות  הצבע  את  שהחזיר  מחיקון",  ה"אנטי 

ראל. כשאינטל העולמית החליטה להקים מפעל בארץ 
הוא הצטרף לחברה ומאז הוא שם. תחת שרביטו פיתחה 
אינטל בארץ מוצרים מהפכניים כמו הטכנולוגיה שהביאה 
לעולם את הפנטיום, מעבד סנטרינו שהפך את המחשבים 
הניידים למוצר שאנחנו מכירים היום, ומשפחת המעבדים 
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אגם סוערת 
אגם רודברג 

משנה תדמית
רז שכניק
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המתעדת הרישמית

זויה צ'רקסקי 
מציירת את דאון 

טאון תל־אביב
יגאל סרנה
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לסבא שלה יש שפם

גם אונה צ'פלין, 
הנכדה של, הפכה 

לשחקנית
אלון הדר
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עמק הסיליקון

השתלת הסיליקון 
הראשונה חוגגת 

יום הולדת 50
גאיה קורן
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דברים שרואים 

מהפנטהאוז
הסוויטות של מלונות 

היוקרה בישראל
דני שדה
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כסף זה לא הכל
א.ל. ג'יימס לא 
מסתדרת עם 

ההצלחה
יניב חלילי, לונדון
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אין חומוס בתפריט

השף הערבי הצעיר. 
לא מה שחשבתם

אמיר קמינר
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שעשועונים לחג

דקל בנו
ישראל היא אומת הסטארט־אפ? "המדינה 

לא משקיעה מספיק". המהנדסים שלנו הכי טובים 
בעולם? "ודאי שלא". מולי אדן, נשיא אינטל 

ישראל ואחד הישראלים הבכירים בהייטק העולמי, 
מודאג מבריחת המוחות והאקזיטים הקלים, 

הודף את הביקורת על ההטבות שקיבלה אינטל 
מהמדינה, וחולם על הדבר הבא: מחשבים שיידעו 

בדיוק מה שאנחנו עומדים לעשות 

מפוצץ 
את הבועה

  אילאיל בן־צור 
  צילום: אלעד גרשגורן

"יש משהו שמייחד את הישראלים וזה הכאוס". מולי אדן
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עורכת: מרים קוץ
מעצבת: אורנה אושרי
עריכה: יואב בירנברג, 

שי ספיר , עינב שיף, 
ציפי שמילוביץ

מפיקה: רעות בורשטיין
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Sandy Bridge — הנמכרת בקצב המהיר ביותר בתו־
לדות החברה.

ההצלחות של אינטל ישראל הגיעו בעיקר מהפיתוח. 
משתלם בכלל להקים מפעלי ייצור בישראל ולא במזרח, 

שם כוח העבודה זול יותר?
"אנשים צריכים להבין משהו: ברור שבישראל עלות 
מול העולם השלישי.  להיות תחרותית  יכולה  לא  עובד 
אבל במפעלי ייצור עתירי ידע — שדורשים המון מומחיות 
והמון טכנולוגיה — המרכיב האנושי הוא לא בלעדי. אם 
אתה מצטיין מבחינה טכנולוגית, אתה יכול להרים מפעל 
מאוד תחרותי, משום שמול אותם אלמנטים שבהם אתה 

לא תחרותי — אתה יכול להתקזז.
"וכמובן", אדן לוקח נשימה ארוכה ומוסיף, "אי־אפשר 
השי־ בארץ.  שקיבלנו  הממשלתי  מהעידוד  להתעלם 

המדיניות  בשיתוף  בארץ  לעשות  שיכולנו  מה  של  לוב 
הממשלתית הצליח להביא לכך שהצלחנו להתמודד מול 

העולם ולהוכיח שהפעילות שלנו תחרותית". 
לך  "הרמתי  ממזרי,  בחיוך  ומוסיף  מתאפק  לא  אדן 
נושא  הוא צודק:  להנחתה עם העידוד הממשלתי, אה?" 
המענקים וההטבות שקיבלה אינטל מהמדינה היה מקור 
לגל ביקורת ציבורית חריפה בחודשים האחרונים. ענקית 
המעבדים ספגה חיצים ארסיים בגלל המענקים שקיבלה 
מממשלת ישראל (1.5 מיליארד דולר), ובשל הטבות מס 
אדירות שהיא וחברות אחרות כמו טבע, צ'ק פוינט וכיל 
מקבלות. הטבות אלה הצטברו למיליארדי שקלים שקי־

בלה אינטל מהמדינה לאורך השנים. הביקורת הציבורית 
התמקדה בעיקר בהר הרווחים הכלואים שצברה אינטל: 
על פי ההערכות, מדובר ברווחים על סך חמישה מיליארד 
שקל שעליהם קיבלה החברה פטור ממס במסגרת החוק 
לעידוד השקעות הון. אם תמשוך את הכספים הללו מי־

הם  כן  ועל  מיסים  בגינם  לשלם  אינטל  תצטרך  שראל 
"כלואים" בחשבונה.

אדן דוחה את הביקורת על הסף: "אנשים עושים בנושא 
וההכללות האלה פופוליסטיות. השתמשנו  הזה הכללה, 
מפעל  את  להקים  כדי  הכלואים  מהרווחים  ניכר  בחלק 
הייצור בקריית־גת". לדבריו, צריך להסתכל על סך כל 
פשוט,  חשבון  ולעשות  בישראל  אינטל  של  ההשקעות 
האם התרומה של החברה גדולה יותר ממה שהשקיעה בה 
דולר.  מיליארד   10 בישראל  השקיעה  "אינטל  המדינה: 
כלומר, על כל דולר שאינטל קיבלה מהמדינה (במענקים, 

א"ב) — אינטל ישראל השקיעה פי 10", הוא מצהיר. 
אינטל אכן משקיעה בישראל לא מעט. בהקמת המפעל 
בקריית־גת הושקעו כ־6.5 מיליארד דולר. אינטל מעסי־
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ולא  חוכמת החיים שלי למדתי מהכישלונות של עצמי 
של אחרים".

פרט, נמק והסבר.
"ב־1996 הובלתי פרויקט מקסים בשם 'תמנע'. זה היה 
שילוב של מיקרו־מעבד, מעבד גרפי ובקר זיכרון — כולם 
היו בתוך צ'יפ אחד. עכשיו זה קיים בכל המיקרו־מעבדים 
בעולם, אבל אז 'תמנע' מאוד הקדים את זמנו. היינו צרי־
כים להמר מראש על אחד הרכיבים במעבד וטעינו. הימ־

רנו על רכיב שפשוט היה יקר מדי, מה שהפך את המוצר 
עצמו ליקר מדי.

"הובלתי קבוצה של 200 איש, שנתנו את הנשמה יומם 
שלי  המנהיגות  וביכולת  בי  אמונם  את  נתנו  הם  וליל. 
— ואיכזבתי אותם כי הפרויקט הזה נכשל. אמנם בהמשך 
למדנו מהכישלון הזה, והשתמשנו בתובנות שהפקנו ממנו 
כדי לקדם את המוצר הכי מצליח שלנו, מעבד הסנטרינו, 
אבל לא סלחתי לעצמי על כך שהמסר היה על הקיר בערך 
שני רבעונים לפני שבפועל הרגנו את הפרויקט. הייתי 

מאוהב במוצר שלי, ולא ידעתי לעצור בזמן".

מופרעים עם קבלות
בדומה לפרויקט "תמנע", שהקדים את זמנו, גם היום 
עובד אדן על פרויקט חדשני ומסעיר — שלא לומר עתיד־

 Perceptual) "ני, שנקרא "מחשוב תפיסתי", או "חווייתי
קם  הוא  מדובר,  במה  לי  להמחיש  כדי   .(Computing
מכיסאו ומתחיל לעבור בין המחשבים שמפוזרים בחדר 
הישיבות. על אחד מהם מופיע נחש, שמפיו נוזלים מטב־
עות זהב. הוא מקרב את ידיו למסך, אך לא נוגע בו, ולפ־

תע מופיעה על המסך יד וירטואלית. באמצעות מצלמת 
הווירטואלית  היד  למחשב,  זעירה שמחוברת  תלת־ממד 
את  אוסף  הוא  אצבעותיו.  מתנועות  תנועה  לכל  מגיבה 
המטבעות, כשלפתע הנחש נושך את אצבעותיו שעל המ־

חשב. "כשעשיתי את זה למישהי באיזו הרצאה, היא ממש 
קפצה אחורה", מחייך אדן בגאווה, "עד כדי כך הטכנולו־

גיה היום מאפשרת לנו לא להבדיל בין העולם האמיתי 
לווירטואלי". 

על מחשב אחר מופיע תותח. "תחשבי על המשחק 'אנ־
גרי בירדס'. כשאני הייתי ילד והיינו זורקים אבנים זה 
ממש לא נראה ככה", הוא אומר ומניע את אצבעו על מסך 
טאבלט דמיוני. "זה היה יותר דומה לזה", הוא מחייך ומ־

קפל אצבעותיו כאילו הוא מחזיק אבן. הוא מניף את ידו 
לעבר המסך, ולפתע התותח הווירטואלי יורה כדור לכיוון 
שנשלחה ידו של אדן. הקיר הממוחשב מתרסק ואדן מחייך 
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על הביקורת נגד אינטל: "השתמשנו בחלק ניכר 
מהרווחים הכלואים כדי להקים את מפעל הייצור 

בקריית גת. אם לאינטל לא יהיה כדאי לקיים 
תעשייה בישראל, אתם חושבים שיהיה מפעל 

ישראלי שכן ישתלם לו להיות בארץ?"

על המחשוב התפיסתי: "לקחתי 
מהנדסים צעירים, מופרעים עם קבלות, 

ואמרתי להם 'בואו ניקח את המחשב 
ונוסיף לו 'חושים'. אני לא רוצה לשמוע 

את המשפט 'אני לא מסוגל'"

על הצלחה וכישלון: "אנשים צריכים להבין 
שאחד הדברים שמאפיינים את תעשיית ההיי־טק 
הוא הסיכון. במוקדם או במאוחר תיכשל. 
אני אומר לאנשים שלי: 'אתם תיכשלו. החוכמה 
היא לאתר את הכישלון מספיק מוקדם'"

על תופעת האקזיטים: "ילד ישראלי 
מוכשר עם חברת סטארט־אפ, מה הוא
 רוצה? דירה יפה? מכונית נחמדה? בא מישהו 
ומציע לו 50 מיליון דולר, מה הלגיטימציה 
שלי להגיד לו 'אל תעשה את זה'?"

כשהוא מדבר על 
המהנדס הישראלי 
השובב, הוא מדבר 

על עצמו. אדן

מסביר. "הראשון הוא התעשייה הצבאית ונדבכיה, השני 
הוא הסטארט־אפים, השלישי הוא החברות הרב־לאומיות 
— כמו אינטל, אפל או קוואלקום, שלהן יש סניף ישראלי; 
והרביעי הן החברות הישראליות הגדולות, שבהן השיקו־

לים של המנהלים הם ישראליים נטו.
"כל אחד מעמודי התווך הללו מושפע מדברים אחרים: 
אם יש תהפוכות בכלכלה הישראלית החברות הישראליות 
אמנם יושפעו מהן, אבל חברות רב־לאומיות כמו גוגל, 
מיקרוסופט או אינטל לא יושפעו מהן בכלל. מצד שני, אם 
העולם נקלע לבעיה כלכלית, דווקא חברות גדולות יכו־

לות להיכנס למגננה, בעוד סטארט־אפ שפלח השוק שלו 
אינסופי לא ייפגע. התעשייה הביטחונית מושפעת, כמו־

בן, ממהלכים פוליטיים. כך שאם המדיניות הממשלתית 
נוכל  הללו  התווך  עמודי  ארבעת  כל  את  שלנו תתחזק 
לבלום זעזועים בכלכלה המקומית, לא משנה מאיפה הם 

ינחתו עלינו".
הבעיה היא שהיום כולם פותחים סטארט־אפים, עושים 

אקזיט ועוזבים את הארץ.
ישראלי מוכשר עם חברת  ילד  אני מסתכל על  "אם 
סטארט־אפ, מה הוא רוצה? דירה יפה? מכונית נחמדה? בא 
מישהו ומציע לו 50 מיליון דולר, מה הלגיטימציה שלי 
להגיד לו 'אל תעשה את זה'? המשימה שלנו היא ליצור 
יכולים להגיע  הישראלים  מצב שבו הסטארט־אפיסטים 
לחלק גדול מהמאוויים שלהם מבלי למכור את החברה. 
אנחנו צריכים ליצור מצב שאנחנו מאפשרים להם להגיע 
לנוחות כלכלית — שזכו בה בזכות ולא בחסד — גם בלי 
האקזיט. שיהיה ברור, אני נורא גאה בסטארט־אפים שלנו. 
מקומות  תדמית,  מבחינת  ישראל  למדינת  חשובים  הם 
תעסוקה ועוד. בכלל, אני חושב שאנחנו צריכים להעריך 

אנשים שלקחו סיכון, גם אם הם נכשלו".
כמו שי אגסי, למשל?

"קשה לי לדבר על שי אגסי כי אני פשוט לא מכיר 
אותו, אבל באופן כללי, בארץ אוהבים להמליך מלכים 
ואחר כך לתקוף אותם אם הם נכשלים. אנשים צריכים 
להבין שאחד הדברים שמאפיינים את תעשיית ההיי־טק 
חדשנית  טכנולוגיה  לייצר  יכול  לא  אתה  הסיכון.  הוא 
בלי להסתכן. וכן, המשמעות של סיכון היא שבמוקדם או 
במאוחר תיכשל. אני אומר לאנשים שלי: 'אתם תיכשלו. 

החוכמה היא לאתר את הכישלון מספיק מוקדם'". 
אדן כל כך בטוח בכך שכישלון הוא חלק בלתי נפרד 
מהדרך, עד שאין לו כל בעיה לדבר על הכישלונות של 
עצמו. "אומרים שחכם הוא זה שלומד מניסיונם של אח־

רים", הוא מחייך, "והייתי שמח להגיד את זה, אבל את כל 

קה במרכזי הייצור והפיתוח שלה למעלה מ־8,500 עובדים 
(10% מסך עובדי תעשיית ההיי־טק בישראל). בשנת 2012 
ייצאה אינטל ישראל מוצרים בשווי 4.6 מיליארד דולר, 
שהם 10% מהייצוא הכולל של סחורות בישראל בשנה שע־

ברה ו־20% מכלל ייצוא ההיי־טק. במפעל שלה בקריית־גת 
היא מעסיקה למעלה מ־3,000 עובדים, בנוסף, אינטל כן 
משלמת מס דיווידנד על הדיווידנדים שהיא מחלקת — ב־

2012 קיבלה המדינה 2 מיליארד שקל רק במסגרת זו. 
ו־2010  זאת, המספרים מטרידים. בשנים 2009  ובכל 
שילמה אינטל במסגרת החוק לעידוד השקעות הון 0% מס. 
מ־2011 היא משלמת 5% מס, במסגרת מסלול הטבות למ־

פעלים בפריפריה. למעשה, מדוח מנהל הכנסות המדינה 
שנחשף לאחרונה, עולה שב־2010 קיבלו 4 החברות הג־

דולות שזוכות להטבות מס (אינטל, טבע, כיל וצ'ק פוינט) 
הטבות מס גבוהות פי 4 מהמיסים ששילמו למדינה. כעת 
הצהיר שר האוצר הטרי, יאיר לפיד, כי יעלה את שיעורי 

המיסוי הללו.
איך יכול להיות שהמכולת של ריקי כהן משלמת יותר 
מס מחברה עם הכנסות שנתיות של מיליארדים? למה 

לא להעלות לכם מסים בצורה דרסטית?
את  נשפוך  לא  בואו  רבותיי,  אומר:  אני  הזה  "בנושא 
התינוק עם המים. התחרות שלנו — של אינטל, של צ'ק 
פוינט — היא תחרות עולמית. אם לאינטל לא יהיה כדאי 
לקיים תעשייה בישראל, אתם חושבים שיהיה מפעל יש־

ראלי שכן ישתלם לו להיות בארץ? ואם לאינטל יותר שווה 
להקים מפעל באירלנד או בסין, אז גם לישראלים יהיה 

יותר משתלם להקים מפעלים שם".
המפעל האירי הוא נקודה כואבת: בעקבות משא ומתן 
שלא צלח עם ממשלת ישראל לגבי גובה המענק שתק־

בל, החליטה אינטל להקים מפעל באירלנד במקום בארץ 
— ומעסיקה שם כיום 4,300 עובדים. המענק אמנם נשאר 
בקופת המדינה, אך אלפי אירים מאיישים כיום משרות 
שהיו יכולות להגיע אף הן לפריפריה הישראלית. "להיות 
בתעשייה הזו בארץ, זו שליחות", מסביר אדן. "ברגע שמ־

פעל גדול עוזב את ישראל יהיה מאוד קשה להחזיר אותו. 
וישראל, בגדול, זה לא המקום האופטימלי להשקעה כי 
אין פה שוק. הרי ישראל היא קטנטונת. יש הרבה דברים 
שפועלים נגדנו, ולמרות הכל אנחנו צריכים לשמור על 

המדינה שלנו".

"אתם תיכשלו"
החזון של אדן, בכל הנוגע להיי־טק ישראלי, הוא לבנות 
בארץ עוד כמה חברות גדולות כמו אינטל, צ'ק פוינט וקו־

מברס. "בגדול, אם אני מסתכל על התעשייה הישראלית, 
אני רואה שהיא מבוססת על ארבעה עמודי תווך", הוא 

כמו ילד קטן. 
על מסך מחשב שלישי מופיע שדון, מרים את ידיו ומ־
פנה כפותיו לעברו של אדן. הוא מרים יד באוויר ונותן לו 
"ִכיף" דמיוני. השדון ממשיך להרים את הידיים בכיוונים 
שונים, ואדן מתקשה לחלק כיפים במהירות מספקת. "אני 
נורא גרוע בזה", הוא מתנצל בחיוך, " זה רק כדי להראות 
את האינטראקציה בין האדם למחשב – תחשבי על ילד 
שמשחק את זה, לא צריך ללמד אותו שום דבר, זה כל כך 

אינטואיטיבי".
אבל מה זה בעצם מחשוב תפיסתי? 

"כוח המחשוב של המחשב גדל ב־30 השנים האחרונות 
פי מיליון. אבל הממשק בין האדם למכונה? לא השתנה 
כמעט בכלל", מסביר אדן. עבור אינטל, שעיקר פעילו־
תה הוא מעבדים, אלה לא חדשות טובות: הרי אם המחשב 
שלכם בן ארבע שנים ועדיין מספק את צורכיכם, אין שום 
סיבה שתשקיעו כסף במחשב חדש וחזק יותר עם מעבד 

טוב יותר.
לכן, באינטל עובדים כיום מאוד קשה כדי להמציא את 
המחשב האישי מחדש. "אמרנו, בואו ניקח את המחשב ונו־
סיף לו 'חושים'", מספר אדן. "לקחתי אוסף של מהנדסים 
עם  מופרעים  כאלה  מעצבים,  משחקים,  כותבי  צעירים, 
קבלות — ואמרתי להם 'בואו נשב ונחלום. בואו נחלום איך 
דבר כזה צריך להיראות. אני לא רוצה לשמוע את המשפט 

'אני לא מסוגל'".
 Perceptual :וכך, אחרי הרבה עבודה קשה, נוצר החזון
Computing. "כששואלים אותי מי צריך את כל כוח 
המחשוב הזה, אני עונה שזו הפעם הראשונה בהיסטוריה 
שיש לנו מספיק כוח מחשוב כדי לעשות את כל הדברים 
שחלמנו עליהם. אני רוצה שאדם יעבוד עם המחשב כמו 
שהוא עובד עם אדם אחר. שזו תהיה הפעלה תלת־ממדית, 
באמצעות קול, מחוות או מבט. זה צריך להיות טבעי, אינ־
טואיטיבי, בלי לחשוב. אני שואף למצב שבו אדם שמש־
תמש במחשב יהיה שקוע בזה עד כדי כך, שלא יידע מה 
הגבול בין העולם האמיתי לבין העולם הווירטואלי", אדן 
רוצה שכשאני אעבוד עם  "אני  ידיו בהתלהבות.  מנופף 

המחשב, הוא יידע מה אני הולך לעשות". 
את החזון שלו אדן מבקש לממש לא רק במחשב האישי, 
אלא גם על הטאבלט, הטלפון, מערכת הסטריאו ומכונת 
הקפה: "למה שלא אוכל להגיד למכונת הקפה 'תכיני לי 
הפוך?' למה לא לבקש ממערכת הסטריאו לנגן לי שיר 

שאני אוהב?"
מסכי המגע ייעלמו?

"כולם מדברים על מסכי מגע, אבל מגע הוא לא טבעי. 
אין ספק שזה פי אלף יותר אינטואטיבי ממקלדת או מע־
כבר, אבל כשאתה מתקשר עם אדם אתה הרי לא נוגע בו, 
אז למה לגעת במחשב? בקרוב, כל עולם המחשוב יהפוך 

להיות תלת־ממדי. זה יהיה כמו המעבר ממונו לסטריאו. 
ואיך מנווטים בעולם תלת־ממדי? עם עכבר? מה פתאום, 
עם מה שנולדת איתו — עם הידיים. מה שאינטל עושה 
היום מראה את הפוטנציאל שגלום במחשוב בימינו, אבל 
אני לא יצרן משחקים. אני רוצה לעורר את תיאבונן של 

חברות אחרות. עכשיו רק צריך שירימו את הכפפה".

טכנולוגיה זה כיף
ההתרגשות של אדן מהעתיד הטכנולוגי מדבקת, אבל 
חשוב לו להדגיש שהוא לא מתעסק רק בטכנולוגיה. פרט 
לעמידתו בראש פרויקט המחשוב התפיסתי באינטל, אדן 
מקדיש את שארית זמנו למשימה אחרת לגמרי: קידום 
החינוך הטכנולוגי בישראל. התוכנית, שעבורה הקצתה 
אינטל תקציב של 20 מיליון שקל, נעשית בשיתוף משרד 
החינוך. מטרתה היא להכפיל את מספר התלמידים שמ־
סיימים את התיכון עם תעודת בגרות מדעית וטכנולוגית. 
שש  לאורך  התלמידים  את  מלווה  אינטל  של  התוכנית 
שנות לימודיהם בחטיבת הביניים ובבית הספר התיכון, 

במסגרת הרצאות, שיעורים פרטיים, סיורים ועוד.
"אנחנו עוברים בכיתות ונותנים הרצאות, מנסים לה־
ראות לילדים מה כיף בטכנולוגיה", מספר אדן וזיק נדלק 
לגרום  מנסים  אנחנו  המשותף  הלימוד  "בעזרת  בעיניו. 
להם להתאמץ יותר. לעשות בגרות 5 יחידות במתמטיקה, 
בפיזיקה, בכימיה. התחלנו בקטן, אחר כך הכשרנו 20 איש 
באינטל וכיסינו עשרות בתי ספר. בשנה הבאה נגיע ל־

200 בתי ספר ועוד חברות היי־טק יצטרפו".
בזמן שאדן מדבר, אחד מעוזריו מעביר ברקע תמונות 
מהרצאה שהעניק לתלמידים בבאר־שבע. חבוש בקסקט 
בילדים כאחרון הסל־ הנצחי, מצולם אדן כשהוא מוקף 
בריטאים. "לאיש היי־טק שנכנס לבית ספר יש הרבה מה 
לתרום. כל אחד מהחבר'ה שלנו שהולך לכיתות נהנה מזה. 
הם חוזרים ב'היי' כי הילדים יושבים מולם פעורי פה. זה 
באמת משהו שאנחנו עושים בשביל הנשמה", הוא מחייך. 
אז בסופו של דבר, אתה מאמין בעתיד ההיי־טק היש־

ראלי?
אדן: "יש לנו פוטנציאל אבל השאלה היא מה אנחנו 
צריכים לשתול היום כדי שנקטוף את הפירות בעתיד. יש 
הרבה סטארט־אפים, יש אקזיטים ויש גאווה. אבל צריך 
מדיניות שתעודד את חלקם, לא כולם, לגדול לחברות 
מה  זה  כי  המרשם,  את  למצוא  צריכים  אנחנו  גדולות. 
שייתן לנו יתרון יחסי מול העולם. וכשזה יצליח — את 

יודעת, הצלחה מביאה הצלחה". †

רוצים לראות 
את המחשב 
העתידני של 

אינטל?
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