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מי אתה אהרון אהרון?

ב שנת  2008הצטרף ג'וני סרוג'י לחברת אפל כדירקטור בכיר לתחום ה . VLSI -שלוש שנים מאוחר יותר
כאשר כבר היה בדרגת סגן נשיא החליטה אפל לפתוח מרכז פיתוח לתחום השבבים בישראל .מהרגע
הראשון בו התקבלה ההחלטה להקים בישראל מרכז פתוח היה לג'וני ברור מי הולך להוביל את פעילותה
של אפל בישראל.

הוא זכר לטובה את אהרון אהרון שהיה מורה שלו בטכניון ואף עבד עימו ביחד תקופה מסוימת במרכז המדעי
של יבמ בחיפה והציע לו את התפקיד .אהרון ,שהיה אז בגיל  55ואחרי קריירה מפוארת בהייטק נענה
לאתגר והצליח בתוך כחמש שנים להקים בישראל את אחד ממרכזי הפיתוח הגדולים ביותר בתחום ההייטק
עם כ 1,000-מהנדסים העובדים כיום עבור אפל ממשרדי החברה בהרצליה וחיפה.

את הקריירה שלו בתעשיה החל אהרון כבר בשנת  1983כאשר הצטרף למרכז הפיתוח של יבמ בחיפה.
העבודה בחברה רב לאומית גדולה אפשרה לאהרון ללמד מהתרבות הניהולית ומשיטות עבודה של חברה
מבוססת וממוסדת )כפי שגם המליץ לשלושת ילדיו לעשות( .בשנת  1997הצטרף לחברת צורן כמנהל
תפעול ראשי )  .( COOלאחר קרוב ל 5-שנים עבר לנהל את חברת ) Seabridgeשהיתה למעשה חברת
רדנט שנרכשה כמה שנים קודם לכן ע"י סימנס הגרמנית וניו ברידג' הקנדית ,תמורת  75מיליון דולר( .בשנת
 , 2003לאחר כ 20-שנה בתפקידי ניהול שונים החליט אהרון כי הגיע הזמן "לעשות סטרטאפ" והקים ביחד
עם אמיר בארי את חברת קמרו .החברה עסקה בפיתוח מערכת מבוססת גלי רדיו המסוגלת "'לראות" דרך
קירות ,וסיפקה מערכות לצרכים בטחונים .זמן קצר
לפני שהצטרף לאפל מכרו אהרון ושותפיו את החברה לסמי קצב בכ 20-מליון דולר ,סכום דומה לסכום
שהושקע בחברה מאז הקמתה .במקביל לעבודתו בקמרו שימש אהרון גם כיו"ר חברת סטרטאפ אחרת
בשם דיסקרטיקס שאף היא נרכשה לפני כשנה וחצי ע"י חברת
ARM
בכ 75-מליון דולר.

כניסתו של אהרון אהרון )הידוע גם בכינויו "אהרון בריבוע"( לתפקיד מנכ"ל רשות החדשנות באה בעיתוי טוב
לאהרון ולמדינה .המעבר של המדען הראשי מתפקיד של פקיד ממשלתי בכיר למנכ"ל של רשות
ממשלתית יתן לו יותר חופש ויותר יכולת להשפיע אך מה שיותר חשוב הוא שאהרון מכיר את תעשיית
ההייטק היטב .שלל התפקידים שמילא החל מחברות הסטרטאפ בהן היה מעורב ,המשך דרך חברות
ישראליות בוגרות ועד לחברות רב לאומיות הפעילות בישראל ,הכשירו אותו למלא את תפקידו כהלכה.
ראייתו הרחבה ,נסיונו העשיר לצד צניעותו ונועם הליכותיו יהוו לו נכסים חשובים בתפקיד .בתוך כך חשוב
לזכור שאהרון פורש מאחד התפקידים הנחשקים ביותר בתעשיית ההייטק המקומית והוא לא היה עושה זאת
אלמלא החליט להתמודד על תפקיד מנכ"ל רשות החדשנות מתוך שליחות ורצון להשפיע על עתידה של
תעשיית ההייטק הישראלית אשר החדשנות היא החמצן המניע אותה .טוב עשו חברי הועדה כשבחרו איש
תעשיה ותיק ומנוסה כאהרון ולנו רק נותר לאחל לו הצלחה מירבית בתפקיד העשוי להשפיע על כולנו
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בעשורים הקרובים.
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