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יועז לביא

"כל פרויקט שלנו הוא
    כמו סטארט-אפ חדש"

אנו עובדים בכל רגע נתון על חמישה פרויקטים 
שכל אחד מהם יכול להיות סטארטאפ בפני 
עצמו. ולמעשה עוסקים בחזית הטכנולוגיה 
בכל תחום אפשרי" אומר אודי שקד, מנכ"ל 
אינומייז, ומספר על האתגרים המקצועיים 
בפניהם ניצבת חברתו. אינומייז מציעה שירותי 
פיתוח חומרה בעיקר לשבבים. החברה הוקמה 
וצביקה  2007, על-ידי האחים אודי  בשנת 
שקד ביחד עם דודי וולף. שלושתם יזמים 
מנוסים שהקימו בעבר את חברת השבבים 
המצליחה 'סיאנו'. מאז הקמתה הפכה אינומייז 
לגדולה בתחומה בישראל וכיום מועסקים בה 
למעלה מ-50 מהנדסים מקצועיים ומנוסים 
המוכנים לכל אתגר פיתוחי ולכל משימה 
שחברות השבבים בישראל אינן יודעות לפתח 
בעצמן, או חסרות את המשאבים הדרושים. 
רשימת לקוחותיה ארוכה ומפוארת מאוד, 
והיא כוללת כמה מחברות השבבים הגדולות 
ביותר כמו גם חברות סטארט-אפ וחברות 
במגזר הביטחוני. "אנחנו החברה היחידה 
צ'יפ  לפיתוח  בישראל המציעה פתרונות 
ב-TURN KEY מלא, ואפשר בהחלט לומר כי 
כל פרויקט אצלנו יכול היה להיות בנסיבות 
אחרות בסיס לחברת סטארט-אפ. למעשה, 
אנו עוסקים בחזית הטכנולוגיה בכל תחום 
 אפשרי", אומר אודי שקד, מנכ"ל החברה. 

 תן לנו דוגמאות למוצרים שפיתחתם
המוצרים שפיתחנו כוללים צ'יפים למגוון רחב 
מאד של יישומים, החל מתקשורת מהירה, דרך 
עיבודי וידאו, יישומים לטאבלטים ומוצרי צריכה 
אחרים, קריאת מונים חכמה )מים, חשמל, 
גז( וכלה בטכנולוגיות להפעלת מכשירים 
בעזרת מחוות )Gestures(. אנו גם מפתחים 
וליישומים  לוידאו,  למודמים,  אלגוריתמים 
משתרעים  הפתרונות  מורכבים.  צבאיים 
במרחב מאוד גדול של פרויקטים, מווידאו 
ולרכיבים האמורים  ועד תקשורת מהירה 
קטנה. אחת  סוללה  עם  שנה   20  לעבוד 

רוב הפתרונות שאנו מפתחים הם אינטגרטיביים. 
העליון של  לקצה  ישאפו  כלל  בדרך  הם 
הטכנולוגיה. לא בהכרח לליטוגרפיה הכי קטנה 
אלא לשילוב ייחודי בין RF, רכיבים אנלוגיים וגם 

דיגיטליים על אותו DIE. הפתרונות שלנו יהיו מאוד 
 HIGH END בתחום הספציפי שבו הם נמצאים.

בחברה? העובדים  ל  תמהי  מהו 
קבועים.  עובדים  כ-50  מועסקים  באינומייז 
רוב עובדי אינומייז הם מהנדסי VLSI. יש לנו 
קבוצת אלגוריתמיקה שזה גם יחסית חריג 
פיתוח  קבוצת  וגם  שלנו  מהסוג  בחברות 
וגיל יש  חומרה וכרטיסים. גם מבחינת נסיון 
לנו תמהיל מגוון בחברה. אנחנו מתבססים 
על מהנדסים מנוסים בעלי 5-10 שנות נסיון, 
לא מעט מהנדסים מנוסים מאוד בעלי 10-25 
 שנות נסיון ובנוסף שכבת מהנדסים צעירה יותר. 

ק  ר ם  י ט ל ו ק ם  ת א ם  א ה
? ם י ס ו נ מ ו ם  י ר ג ו ב מ ם  י ד ב ו  ע
מבחינתנו הגיל אינו פקטור חשוב אלא יותר 
מהנדסים  מחפשים  אנחנו  והכשרון.  הידע 
ללמוד  רצון  עם  למקצוע,  אהבה  עם 
 ולהתפתח וכמובן עם יכולת למידה מהירה". 

 מה היכולת שלכם בתחום האלגוריתמים?
אחראית  באינומייז  האלגוריתמים  קבוצת 
על תהליך הפיתוח מקבלת תקני תקשורת 
חדשים כאשר הם יוצאים, דרך האלגוריתמיקה, 
. ו ל כו ש  מו למי עד  ו רה   לארכיטקטו

עם  ומצליח  מנוסה  מהנדס  אני  אם 
הגדולות  מהחברות  עבודה  הצעות 
באינומייז? לעבוד  שאעדיף   מדוע 

כך מתאר אודי שקד, מנכ"ל אינומייז את האתגרים בפניהם ניצבים עובדי החברה. 
לדבריו, האתגר הוא לפתח מוצר בחזית הטכנולוגיה עבור חברה גדולה או ארגון חשוב, 
אך בד בבד גם להישאר באווירה של סטארט-אפ. וכן, הוא מחפש מהנדסים מוכשרים

ן  י מ א מ י  נ א
ס  ד נ ה מ ש
מחפש  מצליח 
ם  אתגרי גם 
לפתח  ורוצה 
בחזית  מוצרים 
 . ה י ג ו ל ו נ הטכ
אתה  לפעמים 
מצטרף לחברה 
ומגלה  גדולה 

שעם כל הידע והכשרון שלך אתה תקוע 
בפרויקט שגרתי שחוזר על עצמו עם שינויים 
מזעריים ולא מביא לידי ביטוי את היכולות שלך 
ובוודאי לא מאתגר אותך. אצלנו אתה עובד 
עם החברות והארגונים החשובים בתעשייה 
אבל נמצא באווירה של סטארט-אפ. מצד 
אחד אתה עובד על הפרויקטים הכי מרתקים 
תחושת  את  לך  יש  שני  ומצד  בתעשייה 
 ההתחדשות המתמדת של חברות סטארט-אפ.
יותר  הרבה  אצלנו  מאמין שהעבודה  אני 
מעניינת. בחברות גדולות מייצרים שבבים 
שהם More Of The Same וזה מורכב מ-90% 
תכולה של פרויקט קודם ו-10% עבודת פיתוח 
חדשה. באינומייז זה בדיוק הפוך. אצלנו כל 
שבב הוא סיפור חדש, בלי היסטוריה, וזה החלק 

המעניין והמאתגר של העבודה. 

ניתן להתנסות  אין הרבה מקומות שבהם 
בשבבים לזיהוי מגע )Multi Touch(, שבבים 
למצלמות אבטחה איכותיות, שבבים לתקשורת 
קווית,  וגם  אלחוטית  גם  וצורה  סוג  מכל 
 מערכות צבאיות מכ"ם ול"א, המגוון הוא גדול.

עובדים? קולטים  עדיין  אתם   האם 
גידול  בתנופת  נמצאת  אינומייז  בהחלט. 
ואנחנו מחפשים אנשים מנוסים וגם צעירים 
מוכשרים. אנחנו מחפשים אנשים שיכולים 
להוביל פרויקטים, פיתוחים גדולים, ומהנדסים 
 צעירים שיכולים להיכנס מהר וללמוד מהר. 

בתנאי ההעסקה אנחנו מצ'פרים יותר, בגלל 
שאנחנו לא חברת סאטרט-אפ ולא חברת 
מוצרים גדולה. פעם בחודשיים אנו מארגנים 
אירוע לעובדי החברה ופעמיים בשנה גם אירוע 
עם בני זוג. אנחנו גם רואים בעובדים שותפים 

להצלחה ומתגמלים אותם בהתאם. 

כוללים  שפיתחנו  "המוצרים  שקד: 

יישומים,  צ'יפים למגוון רחב מאד של 

עיבודי  דרך  מהירה,  מתקשורת  החל 

וידאו, יישומים לטאבלטים ומוצרי צריכה 

אחרים, קריאת מונים חכמה )מים, חשמל, 

גז( וכלה בטכנולוגיות להפעלת מכשירים 

בעזרת מחוות )Gestures(. אנו גם מפתחים 

אלגוריתמים למודמים, לוידאו, וליישומים 

צבאיים מורכבים. הפתרונות משתרעים 

במרחב מאוד גדול של פרויקטים, מווידאו 

ועד תקשורת מהירה ולרכיבים האמורים 

לעבוד 20 שנה עם סוללה אחת קטנה"

אודי שקד, מנכ"ל אינומייז


