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Service Strategy Service Strategy drivesdrives REAL VALUEREAL VALUE

איך עוזרים להאצת איך עוזרים להאצת 

??  ITILITILהרווחיות בעזרת הרווחיות בעזרת  ??  ITILITILהרווחיות בעזרת הרווחיות בעזרת 
How do we use Service Strategy to drive real value?

הכרזה על  
תוכנית פרסי  

ITIL  2009לשנת
 



המטרההמטרההמטרההמטרה

ITILישראל פועל לעידוד השימוש בתפיסת - itSMFפורום 

.ITככלי לניהול שירות ותפעול 

בישראל  ITILמתוך רצון לקדם את השימוש בעקרונות 

:הכריז הפורום על חלוקת פרסי הוקרה עבור:הכריז הפורום על חלוקת פרסי הוקרה עבור

.במיגוון אירגונים ומיגזרים בישראל ITILיישום עקרונות �

.חקר ותרומה לשיפור הידע בישראל�

קידום פעילות הפורום והכרה בישראל ובמסגרת  �
הבינלאומית
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הפרסים המוצעיםהפרסים המוצעיםהפרסים המוצעיםהפרסים המוצעים
הכרזה על   

זוכה

תקופה תאור קצר סוג שם הפרס

כנס שנתי  

2009

שנתי    ITILהפרס יינתן לצוות שהוביל פרויקט 

בולט וייחודי   

קבוצתי itSMF Israel

יישום השנה

2010 אחת  

לשנתיים

ר לחבר בהנהלה "י נשיא ויו"הפרס יינתן ע

או אחת מוועדות הפורום שתרם תרומה  

אישי itSMF Israel

"פרס הפורום"

משמעותית לפעילות וקידום נושאי הפורום

2010

 

שנתי הפרס יינתן לחבר הפורום שתרם תרומה  

  ITILמשמעותית לפעילות וקידום נושאי

בישראל

אישי itSMF Israel

"חבר השנה"

2014   5-אחת ל

שנים

הפרס יינתן ליחיד או קבוצה שפעילותם  

הייתה משמעותית והטביעה חותמה לקידום  

בישראל  ITILנושאי

אישי או  

קבוצתי

itSMF Israel

"מפעל חיים"

2010 שנתי הפרס יינתן לחבר הפורום או קבוצה  

ו תרומה משמעותית לקידום הידע  /שתרם

בישראל ITILהיישום והשימוש של ,

אישי או  

קבוצתי

itSMF Israel

תרומה לקהילת  

IT-ה
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מימושמימוש

ר  "ניר לקחה על עצמה את תפקיד יו- נעמי בר�
ועדת הפרס

חברים נוספים מוזמנים להצטרף�

בימים הקרובים יפורסם נוהל הגשת מועמדות � בימים הקרובים יפורסם נוהל הגשת מועמדות �
ובאתר העמותה ניתן יהיה להוריד טפסי הרשמה

2009מרץ  1מועד אחרון להגשת המועמדות �

יוכרז הזוכה 2009בכנס השנתי של �

פרס לפרויקט המצטיין יהיה אירוח בכנס השנתי  �
באנגליה



!!תודה תודה 
!!להתראות בכנס                         ... ו

) 14.7.2009'   יום ג(  ) 14.7.2009'   יום ג( 


