
הגשת מועמדות לפרס מנהל התשתיות 
המצטיין לשנת 2020

טופס הגשת 
מועמדות 

"מועדון מנהלי התשתיות" של ישראל הציב את 
מנהלי התשתיות בארץ בקדמת הבמה הראויה 

לעשייה רבת החשיבות של בעלי תפקיד זה עבור 
הארגונים והחברות במשק הישראלי. החשיבות 

והנחיצות של תפקיד זה באו לידי ביטוי בעוצמה רבה 
בהתמודדות הארגונים עם הקורונה.

 
גם השנה אנו מבקשים לפרגן לעבודה המצוינת של 

גופי התשתיות, ולהעניק אות הצטיינות למנהלי 
התשתיות הבולטים של שנת 2020 שיוענק בכנס 

השנתי של הלשכה, בחודש נובמבר.

מקבלי אות ההצטיינות יזכו לחשיפה במהלך הכנס, 
ברשתות החברתיות ובתקשורת המקצועית.

קריטריונים עיקריים 

אנו מעודדים אתכם, מנהלי התשתיות 
אשר עונים על הקריטריונים הבאים 

המשקפים את התרומה לארגון, להגיש 
את מועמדותכם ו/או המלצה על מנהל 

.IMF -תשתיות החבר במועדון ה

• בעלי ראייה עסקית וחיבור מביא ערך לתהליכים 
  העסקיים  ולתרומה אפקטיבית לארגון

• ראיית רוחב ברמת הנהלת גוף המחשוב של 
  הארגון, הבנת עומק בטכנולוגיות התשתיות

 
• ביצוע שינויים ניכרים בתחומי טכנולוגיות 

  התשתית שהביאו ערך בולט לארגון (בתחומי 
  הניהול, שיטות עבודה, התייעלות, תהליכים ועוד)

• יכולות ניהול גבוהות, דוגמא אישית, יכולת 
  הנעת עובדים וטיפוח ההון האנושי

• ניהול תשתיות המחשוב בסטנדרטים גבוהים 
  (בראייה של זמינות גבוהה, אמינות, שרידות, 

  אבטחת מידע והגנה על המידע)

• יישום חדשנות טכנולוגית בעלת ערך עסקי מוכח
 

• יישום פרויקטים מובילים ומשמעותיים בעלי ערך  
  גבוה 

אופן ההגשה 

• ההצעה תוגש על ידכם עבורכם ו/או עבור קולגה 
.IMF -שלכם- מנהל תשתיות ממועדון ה

• ההצעה תוגש במייל ותכלול את הטופס המופיע 
  בהמשך המסמך

• היקף ההצעה בטופס לא יעלה על 4-5 עמודים

• הצעות יש להגיש עד ליום יום חמישי 10.10.2020,  
  באמצעות דוא"ל ל : jana@sysnan.co.il ולוודא 

  אישור קבלה במייל. 

• נא לציין בכותרת המייל "מועמדות לאות 
  הצטיינות מנהלי תשתיות" + השם + שם הארגון 

הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל
ע”ש שלמה טירן
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טקס חלוקת הפרסים ייערך בוועידת ישראל לטכנולוגית המידע
ב 03.11.20 | כנס הוירטואלי

מועד אחרון להגשת המועמדות : 10.10.2020

נפתחה ההרשמה להגשת מועמדות לפרס 

2020 מנהל התשתיות המצטיין 
של הלשכה לטכנולוגית המידע


