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יזם  מזדמן  יום  בכל  לא 
לצידם  לשבת  צעיר  ישראלי 
נשיא  קלינטון,  ביל  של 
ומנכ"לים של חברות  בואינג 
והמצליחות  מהגדולות 
ה– בן  ויסברג,  דני  בעולם. 

את  מסתיר  אינו  לרגע  אף  אך  ובגדול,  זה  את  עשה  מרמת–גן,   37
גאוותו על כי הוא רכש לא מעט מהשכלתו והידע שלו באוניברסיטה 

הפתוחה בישראל.

דני ויסברג משמש כיום כמנכ"ל חברת יוביטק, חברת סטארט אפ 
בתחום הסלולארי. לישראלי הממוצע קצת קשה להסביר מה בדיוק 

עושה החברה הזאת ודני מתאמץ להצליח במשימה: 
"הרעיון הבסיסי בסטראט אפ שלנו הוא לאפשר העברה של תוכנות 
עסקיות, שהיום רצות על המחשב האישי, להעבירן כך שירוצו על 
ומכסימום  ספורות  שעות  של  קצר  מאד  בזמן  נעשה  זה  הסלולר. 

ימים בודדים וללא צורך בפיתוח כלשהו", הוא אומר בגאווה.
איש  הוא   — לזה  נחזור  ועוד   — הפתוחה  האוניברסיטה  בוגר  דני, 
ההיי–טק  בתעשיית  שנים  מ–10  יותר  עבד  הוא  מנעוריו.  היי–טק 

ויסברג, שבגיל צעיר כבר השתתף  דני  בוגר האוניברסיטה הפתוחה  יוצא הדופן של  זהו סיפורו 
בכינוסים של בכירי היזמים בעולם וישב לצידו של ביל קלינטון באירוע יוקרתי בארה"ב  0  זהו סיפורו 
של פיתוח ישראלי שיוכל לסייע לכל אדם בעולם בהעברת תוכנות מחשב לטלפון הסלולארי  0  
ניכר בהצלחתו  ויסברג מעיד שהיה לה חלק  וזהו גם סיפורה של האוניברסיטה הפתוחה, שדני 
שהביאה להקמת הסטארט–אפ החדשני בישראל  0  גד ליאור ראיין את היזם שממשיך גם עכשיו 

בלימודיו באוניברסיטה הפתוחה ומביא לה הרבה כבוד

לשבת עם ביל מאת גד ליאור

מרקורי  רדוויז'ן,  צ'ק–פוינט,  כמו  בחברות 
כאשר  מדיה,  ואיי–פוינט  אינטראקטיב 
כמפתח  מובילים  בפרויקטים  היה  עיסוקו 
וראש צוות. בין השאר ייסד גם את חברת 

נט.ווי.איי., חברה לייעוץ ופיתוח תוכנה.
                                  

"אני פשוט אוהב ללמוד" 
וסיים  אקדמאי  כעתודאי  אזרחית  הנדסה  בטכניון  למד  ויסברג 
בהצטיינות. לצה"ל הוא תרם מהידע והכשרון שלו כמנהל פרויקטים 
בבינוי מבצעי. וכאן פגש לראשונה במוסד אקדמי, שסייע לו לסלול 

את דרכו לצמרת:
באוניברסיטה  לימודי  את  התחלתי  הצבאי  השירות  "במהלך 
מדעי  למדתי  אחר.  אקדמי  במוסד  מתאפשר  שלא  דבר  הפתוחה, 
המחשב וסיימתי בהצטיינות. תוך ארבע שנים סיימתי את הלימודים. 
ואני מצפה לגמור  כעת אני בלימודי התואר השני במדעי המחשב 

בתוך שנתיים. מה שבטוח הוא שאני פשוט אוהב ללמוד".

הפתוחה.  באוניברסיטה  החדש  היזמים  מועדון  את  תנהל  אתה 
זאת יוזמה שלך?

הפתוחה,  האוניברסיטה  נשיאת  של  פנייה  "בעקבות 
שהיא  חדשים  רעיונות  לגבי  מסר-ירון,  חגית  פרופסור 
מבקשת לשמוע, פניתי אליה והצעתי להקים באוניברסיטה 
הסטודנטים  שלדעתי  כיוון  יזמות,  מועדון  הפתוחה 

באוניברסיטה הזאת הם 'יזמים בדם'"
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הנשיאה  של  פנייה  בעקבות 
האוניברסיטה  של  החדשה 
לגבי  מסר-ירון,  חגית  הפתוחה, 
מבקשת  שהיא  חדשים  רעיונות 
והצעתי  אליה  פניתי  לשמוע, 
להקים באו"פ מועדון יזמות בדומה 
בטכניון,  היום  כבר  שקיים  למה 
בהרצליה  הבינתחומי  במרכז 

באוניברסיטה  הסטודנטים  שלדעתי  כיוון  תל–אביב,  ובאוניברסיטת 
הפתוחה הם 'יזמים בדם'.

תסביר?
דרך  לי  יש  בפתוחה  וגם  רגילה  באוניברסיטה  גם  שלמדתי  מאחר 
באוניברסיטה הפתוחה,  השונה  הלימודים  אופי  לגבי  ופרספקטיבה 
קיימת  שלא  ברמה   — עצמית  לימוד  ליכולת  נדרש  כשהסטודנט 
באוניברסיטאות אחרות ומשמעת עצמית רבה. הסטודנט כאן מורגל 
קבוצות  מרחוק,  לימוד  מתקדמת,  לימוד  לסביבת  לימודיו  במהלך 
דיון. האוניברסיטה הפתוחה נותנת לו את הכלים המתקדמים ביותר 
ולכן הסטודנט, שהוא בוגר האוניברסיטה הפתוחה, מגיע הרבה יותר 

מוכן לתעשייה מאחרים וגם מתורגל להיות עצמאי ויזם.

קבוצות דיון בפייסבוק, טוויטר ולינקד–אין
את  הפתוחה  באוניברסיטה  להקים  הרעיון  מתפתח  בעצם  איך 

"מועדון היזמים"?
של  הציבור  ליחסי  המחלקה  מנהלת  אלרהנד,  עליזה  הגברת 
הזה.   הרעיון  את  לקדם  עצמה  על  קיבלה  הפתוחה,  האוניברסיטה 
בוגרים  מספר  בהשתתפות  מוחות,  סיעור  ישיבות  קיימנו  ביחד 
בישיבות  המועדון.  ולייסוד  לחשיבה  שותפים  היו  וכולם  נוספים. 

החלטנו מה יכלול המועדון החדש. 

ומה הוא יכלול?
שבהם  חודשיים,  כנסים  של  שורה  יכלול  המועדון  הראשון  בשלב 
ודב  ורדי  יוסי  ד"ר  כמו  ההיי–טק,  בתחום  מובילים  אישים  יופיעו 
הרצאות  יתקיימו  וכן  המועדון  חברי  בפני  ירצו  ואחרים  הם  מורן. 
רישום  כגון  סטארט–אפ,  להקמת  הנדרשים  בנושאים  פרקטיות, 
וכדומה. במסגרת  פטנט, הצגת פרזנטציה, כתיבת תכנית עסקית 
אותם אירועים יתאפשר לראשונה נטוורקינג בין בוגרים וסטודנטים 
של האוניברסיטה הפתוחה לבין אישים מובילים בתעשיית ההיי–טק. 
כמו כן, בהתאם לרוח הזמן, יהיו קבוצות דיון של המועדון בפייסבוק, 

טוויטר ולינקד–אין.

מהי בעצם מטרתו של "מועדון היזמים" החדש?
יותר  ההיי–טק.  תעשיית  הוא  בישראל  המשק  של  המרכזי  הקטר 
מהמרשימות  שהיא  זו,  תעשיה  של  והיזמות  החדשנות  ספציפית, 
לעצמה  שהציבה  כאוניברסיטה  הפתוחה,  האוניברסיטה  בעולם. 

"הקטר המרכזי של המשק בישראל הוא תעשיית ההיי–טק. 
שהיא  זו,  תעשיה  של  והיזמות  החדשנות  ספציפית,  יותר 
כאוניברסיטה  הפתוחה,  האוניברסיטה  בעולם.  מהמרשימות 
ביותר  והחדשנית  הדרך  פורצת  להיות  לעצמה  שהציבה 
בשיטות הלימוד, מעונייינת לעודד, באמצעות מועדון היזמות 
החדש, את ציבור הסטודנטים ובוגרי האוניברסיטה, הניחנים 

ביכולות ייחודיות של לימוד עצמי ומשמעת"

להיות פורצת הדרך והחדשנית ביותר 
לעודד,  מעוניינת  הלימוד,  בשיטות 
באמצעות המועדון החדש, את ציבור 
האוניברסיטה,  ובוגרי  הסטודנטים 
לימוד  של  ייחודיות  ביכולות  הניחנים 
האוניברסיטה  ומשמעת.  עצמי 
לעודד  למעשה  מעוניינת  הפתוחה 
סטודנטים ובוגרים ליזמות, שהיא כפי 

שהגדרתי הקטר העיקרי והייחודי במשק.

חברת  את  שותפים,  עם  יחד  והקמת,  יזם  עצמך  אתה  כיום 
הסטארט–אפ יוביטק.

נילי  גם  לי  פרט  שהם  שותפים,  ארבעה  הקמנו  החברה  את  נכון, 
דניאל. החלטנו להקים את החברה הזאת  ודני  לובינסקי  זיו  שוחט, 
משום שראינו את הצורך בשימוש בתוכנות העסקיות מחוץ למשרד, 
באמצעות מכשירים ניידים מתקדמים. ראינו גם את הקושי והעלות 

הגבוהה בפיתוח תוכנות ייעודיות לאותם מכשירים.

100 יזמי סטארט–אפים מכל העולם
אז מה בדיוק הצלחתם לפתח?

את  המאפשרת  חדשנית,  טכנולוגיה  על  המבוסס  מוצר  פיתחנו 
המתקדמים,  הסלולר  מכשירי  לכל  המשרדיות  התוכנות  העברת 

ללא צורך בעלויות פיתוח ובזמן קצר של מספר שעות בודדות.

בכנסים  להשתתף  הוזמנתם  ולכן  בעולם  מוערך  הזה  הרעיון 
בינלאומיים. אלו הם?

היוקרתי בארה"ב, שבו  בכנס קאירוס  הוזמנו להשתתף  בין השאר 
באירוע  העולם.  מכל  חדשניים  סטארט–אפים   100 יזמי  השתתפו 
חברת  נשיא  קלינטון,  ביל  לשעבר,  ארה"ב  נשיא  גם  השתתפו 

"בואינג", ומנכ"לים של קונצרנים ענקיים נוספים מרחבי העולם.

השתתפתם גם בתחרויות ואפילו זכיתם?
נבחרנו  הארצית.  היזמים  תחרות  "ביזטק",  תחרות  לגמר  הגענו 
היינו  שם  העולמית.  די.אף.ג'יי.  סיסקו  תחרות  בגמר  להשתתף 
בתחרות   — זכינו  גם  נכון,  ומאירופה.  מהארץ  היחידים  המציגים 

היזמים של הטכניון.

באמת  אנחנו  האם  בישראל?  היזמים  רמת  על  דעתך  מה 
מהמובילים בעולם?

בישראל  אלה  חברות  של  וההצלחות  הסטארט–אפ  חברות  מספר 
הוא חסר תקדים יחסית לגודל האוכלוסייה בישראל. למרות המשבר 
החדשים  הסטארט–אפים  ומספר  היזמית  הרוח  עדיין  הכלכלי 
של  הייחודי  האופי  על  ומעידים  פוחתים  אינם  בארץ  שמוקמים 
הישראלים בתחום היזמות. אנחנו בהחלט טובים מהמובילים בעולם 

בתחום הזה ועל כך גאוותנו.
 
 


