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אמיר שי
נבחר כמנהל תשתיות IT מצטיין לשנת 2020דואר ישראל

 ניתן במסגרת ועידת ישראל לטכנולוגיות המידע 2020

אמיר הוא דוגמה ומופת לשילוב נדיר בין מנהל תשתיות מוצלח ומנהל אבטחת מידע 

קפדן המצליח לאזן באומנות בין צרכים עסקיים וכורח הגנתי. אמיר ביצע קפיצת 

מדרגה משמעותית בייצוב המערכות ושילוב תשתיות הענן כחלק אינטגרלי ממערכות 

הדואר. אמיר מוביל כיום מספר פרוייקטי דגל מורכבים ומאתגרים – החל מהקמת 

 ,DR as a Service ראשי חדש ומודרני לחברה, מעבר לפתרון Data Center
הטמעה של מערכת שו"ב חדשה, החלפת מערכת הגיבויים בחברה ועוד. התרשמנו 

מאד מהחשיבה והחזון הטכנולוגי של אמיר לצד יכולותיו הביצועיות ונועם הליכותיו.
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איגור קרסיק
רשות מקרקעי 

ישראל
נבחר כמנהל תשתיות IT מצטיין לשנת 2020

 ניתן במסגרת ועידת ישראל לטכנולוגיות המידע 2020

איגור מנהל את כלל מערך התשתיות ברשות מקרקעי ישראל. לצד מקצוענות טכנולוגית מרשימה, איגור 

מפגין יכולות ביצוע יוצאות דופן, גמישות מחשבתית, יוזמה ומוגדר בארגון כשחקן נשמה בכל מובן המילה. 

בשנה האחרונה איגור תמך בתהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית ברשות, אשר באה לידי ביטוי במעבר 

מאתגר ומורכב של מערכות הליבה מתשתיות Legacy מבוססות OpenVMS לתשתיות מודרניות 

מתקדמות. בעת משבר הקורונה, איגור גילה תושייה רבה ומימש בהצלחה פתרונות להמשך עבודה מרחוק 

של מאות עובדי הארגון באופן מאובטח תוך שמירה על הרציפות התפעולית גם לנוכח מחסור בכ"א. 

מצאנו תרומה מיוחדת בשיפור משמעותי של תהליכי תחקור תקלות ומנגנוני ניטור ובקרה – תהליכים 

אשר משפרים באופן משמעותי את זמינות המערכות ברשות ועל כל אלו הוקרתנו והערכתנו הרבה.
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נבחר כמנהל תשתיות IT מצטיין לשנת 2020

 ניתן במסגרת ועידת ישראל לטכנולוגיות המידע 2020

יניב מוביל את מגזר תשתיות התקשוב בחברת חשמל לאחר שינוי ארגוני אסטרטגי 

מורכב של איחוד שני מרכזי המחשוב של החברה. התרשמנו מיכולות הניהול של 

יניב, הראיה המערכתית, ההבנה התהליכית ויכולות הרתימה של עובדים ומנהלים 

להשגת יעדי הארגון. עם הישגיו המרשימים ניתן למנות בניית תשתית מחשוב אחודה 

הפרוסה על שני אתרים פיסיים המאפשרת שרידות לצד אופטימיזציה של משאבים, 

פרויקט תשתיות IT להערכות לקריאה של מעל 3 מיליון מוני חשמל חכמים ושדרוג 

ומודרניזציה של מערך השרתים של ה- SAP הארגוני.

יניב אביחצירא
חברת חשמל
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נבחר כמנהל תשתיות IT מצטיין לשנת 2020

 ניתן במסגרת ועידת ישראל לטכנולוגיות המידע 2020

יניב גואטה מנהל את תחום תשתיות ה- IT במנורה מבטחים. בקהילה המקצועית של מנהלי 

 DevOps-התשתיות, יניב הוא אחד המנהלים הבולטים ופורצי הדרך כמוביל תחום ה

והתשתיות האפליקטיביות. יניב הוביל מהפכה טכנולוגית משמעותית בתשתיות המחשוב 

של מנורה - גיבש חזון טכנולוגי מרחיק לכת, בנה תשתיות המאפשרות פיתוח על גבי 

Containers והטמיע יכולות ניהול מקיפות לאותן תשתיות. בידיעותיו הטכנולוגיות, 
בגישתו החדשנית והנועזת, אפשר יניב לקצר זמני פיתוח באופן משמעותי. בנוסף הקים 

יניב מרכז מצוינות לנושא ה- RPA, פיתוח תהליכי אוטומציה לייעול תהליכים עסקיים. יניב 

מהווה השראה לכל מנהלי התשתיות לשילוב של חדשנות טכנולוגית לצד הבנה עסקית.

יניב גואטה
מנורה מבטחים


