עמוד 1

מננ״ל אפל טי□ קוק
בביקור במרכז בישואז,,
בשנה שעברה

איופון  8ניד•]!
גאווה ישראלית :רכיבים מרכזיים באייפון  8מפותחים במרכז אפל בהרצליה -
כך מדווח אתר ״ביזנס אינסיידר" • לפי הערכות ,המכשיר שיושק בשנה הבאה
צפוי לכלול שינויים דרמטיים לעומת הדגמים הקיימים
ישראל תלמן | עה׳ 5

האתר "ביזנס אינסיידר":
עובד המרכז גילה כי
רכיבי חומרה מרכזיים
במכשיר הבא של אפל
מפותחים בישראל •
לדבריו ,האייפון הבא
יהיה שונה דרמטית
בעיצובו מדגמי  6ו־7

מרכז הפיתוח של אפל בהרצליה .בשנה הבאה ימלאו  10שנים לא״פון הראשון ן צילום :יובל חן

וישו 1n1״ :7א״פון 8
מפותח n'TYini mni
מאת ישראל 1ולמ!

בשקט־בשקט מפתחת אפל בט־
^ רכז הפיתוח הישראלי שלה בה
רצליה רכיבי חומרה מרכזיים לאייפון
 - 8מכשיר הדגל הבא שלה ,שאמור
לזכות בעיצוב חדש לחלוטין .כך דיווח
אתמול האתר הכלכלי "ביזנס איני
סיידר".
הפרטים על האייפון הבא נשמרים
על ידי החברה בסוד ,וכל העובדים
הקשורים לפיתוחו חתומים על הסכמי
סודיות דרקוניים ,אבל שמועות עק
שניות ברשת טוענות כי יכלול מסך
"מקצה לקצה" ,נטול שוליים מכל

צדדיו .כיום ממוקם בתחתית המכשיר
כפתור  /משטח ההפעלה ,ובחלקו הע
ליון ממוקמת מצלמת סלפי .שמועות
אחרות מדברות על ביטול הכפתור.

המידע בביזנס אינסיידר תואם את
דברי מנכ״ל המרכז בהרצליה ,אהרון
אהרון ,בפברואר ל״ממון" ,לפיהם
"בכל מכשיר של אפל יש משהו יש
ראלי" .בראיון שנתן אז לעיתון סגן
נשיא אפל לטכנולוגיית חומרה ,ג׳וני
סרוג׳י ,נחשף כי בהרצליה מפתחת
אפל רכיבי חומרה למכשיריה :אחסון,
שבבים ,מצלמות ,ועוד.
"אנחנו עובדים כאן על מוצ
רים שמתוכננים להיחשף רק בשנים

הבאות" ,אמר אז אהרון ,והצביע על
וילונות שחורים המסתירים מאחו

ריהם מוצרים שנשמרים חסויים גם
מרוב העובדים.
"ביזנס אינסיידר" ,שכתבו כנראה
מבקר בישראל ,מצטט כמקור עובד
מהמרכז בהרצליה שלא מסר מידע
משמעותי נוסף על האייפון הבא מלבד
הקביעה כי יהיה "שונה" מדגמי אייפון
 6ו־ .7העובד אישר כי המרכז המקומי
נוטל חלק גדול בפיתוח קו המוצרים
הבא של אפל ,עם דגש על אייפון .8
כתב המגזין התרשם שהעובד,
שלדבריו דיבר אנגלית רצוצה ,נקב
בשם אייפון  ,8אף שמבחינת מחזור

ההשקות המקובל אצל אפל שם הדגם
הבא אמור להיות אייפון  .7sהמידע
תואם את ההערכות ברשת ולפיהן
אפל צפויה להשיק בשנה הבאה ,שבה
תחגוג עשור לאייפון הראשון ,מכשיר
שישבור את המסורות שלה ,עם שי
נויים דרמטיים .לכן הדילוג לספרה .8
אפל מעסיקה במרכז בהרצליה
כ־ 800עובדים ,כולל את עובדי אנו־
ביט ,פריימסנס t־ Linxשרכשה ונבל
עו לתוכה ,מלבד  200עובדים במרכז
פיתוח נוסף בחיפה .דובר אפל מסר
כי החברה אינה מגיבה על שמועות או
ספקולציות.
israelwu@yedioth.co.il

