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פתרון הוירטואליזציה של VMware מאפשר למכבי שירותי 
יכולות  שדרוג  לצד  בעלויות  עצום  חיסכון  להשיג  בריאות 

הניהול, השרידות והזמינות

פרופיל לקוח
מכבי שירותי בריאות מספקת שירות רפואי לכרבע מאוכלוסיית מדינת ישראל, כ- 1.9מיליון 
בישראל.  הבריאות  מערכת  על  ביותר  המשפיעים  המוסדות  לאחד  ונחשבת  אדם  בני 
כ-4,700 רופאים הפרוסים בכל רחבי הארץ, מעניקים שירות רפואי מקצועי לחברי מכבי; 
בתי  רשת  מגוונים;  בתחומים  וטיפול  ייעוץ  המספקים  מומחים  ומרפאות  מכונים  רשת 
מרקחת בפריסה ארצית; 4 בתי חולים של “אסותא” מבית מכבי שירותי בריאות פועלים 
בתל אביב, חיפה, ראשון לציון ובאר שבע, ”מכבידנט” - רשת מרפאות השיניים מקבוצת 

“מכבי שירותי בריאות”, המונה 48 מרפאות בפריסה ארצית.
במכבי יותר מ- 7,000 עובדים המשתמשים במערכות המידע, ובנוסף כ-5,000  רופאים 
עצמאיים ועובדים פרה רפואיים. בסך הכל, אגף מערכות המידע במכבי משרת כ-  12,000 

משתמשי IT, באמצעות למעלה מ- 800 שרתים, מרביתם וירטואליים.

הסיטואציה העסקית
הצמיחה האדירה שחוותה מכבי שירותי בריאות בעשור האחרון בהיקפי פעילותה, גידול 
של למעלה מ-600,000 מבוטחים והקפיצה הטכנולוגית של המערכות הרפואיות העומדות 
מספר  המידע.  מערכות  תחום  של  ומתמשכת  משמעותית  להרחבה  הביאה  לרשותה, 
השרתים צמח וגדל ללא הרף ויחד אתו גדלו עלויות התפעול, התחזוקה, החשמל, המיזוג 
ושטח הרצפה. במקביל נוצר קושי משמעותי במתן מענה לאתגרי השרידות וההמשכיות 

העסקית, המתבקשת בתחום קריטי כל כך כמערכות ורשומות רפואיות. 
עופר ויסברג, מנהל אגף מערכות מידע ותקשוב במכבי שירותי בריאות, מספר על כך: 
“מכבי הנו ארגון המבוסס במידה רבה על מערכות מידע. מדובר בארגון בעל רמת מחשוב 
 ,)1P גבוהה, המאופיין באגירת מסות נתונים אדירות )מערכות אחסון בנפח כולל של מעל
הנובעות ממערכות הדימות הרבות, כמו גם ממערכות מתקדמות שהוקמו במכבי באופן 
ייחודי כגון - התיק הרפואי, טלה-רדיולוגיה, אפליקציות מעקב הריון ושירותים רבים נוספים. 
ובזבזנית  סיזיפית  עבודה  הנה  פיזיים,  שרתים  של  במתכונת  רבות  כה  מערכות  ניהול 
במשאבי חומרה, חשמל, שטח רצפה, תחזוקה וניהול. היה ברור לחלוטין שנדרש פיתרון 

מתקדם יותר לניהול המערכת”.
הפתרון: כמענה לאתגרים שעמדו בפניה בחרה מכבי שירותי בריאות, לפני מספר שנים, 

.VMware בפתרון הווירטואליזציה של
כי:  אומר  במכבי,  מידע  מערכות  באגף  מחשוב  תשתיות  מחלקת  מנהל  אגמון,  אבירם 
ביתרונות  נוכחנו  למדי  ומהר   VMware טכנולוגיית  את  לראשונה  אמצנו   2006 “ב- 
המשמעותיים שיש לטכנולוגיה זו. התחלנו בתהליך אבולוציוני של הכנסת הפתרון לייצור, 
מגוון  על  מושתתת  המערכת  כיום  ספקים.  מול  אף  ואתגרים,  קשיים  על  התגברות  תוך 
הפתרונות המתקדמים של VMware וביניהם VMotion ,DRS ועוד. במכבי יש כיום ענן 
פרטי המיישם מעבר לווירטואליזציה של כ- 80% מכלל השרתים בארגון, ותכנון להגיע 

לווירטואליזציה כמעט מלאה בתוך שנה”.
תוצאות: יישום פיתרון הוירטואליזציה של VMware אפשר למכבי לבצע קפיצת מדרגה 
, המיזוג,  ניכר בעלויות התפעול, רכש השרתים, החשמל  יצירת חיסכון  טכנולוגית, תוך 
ביכולת השרידות  ניכר  לצד שיפור  זאת  כל  והניהול.  שטח הרצפה, התחזוקה השוטפת 
רפואיות  מידע  רשומות  ומנהל  המחזיק  כארגון  ממנה  הנדרשים  העסקית,  וההמשכיות 

ומחויב לרמת שירות גבוהה.

פתרון  ללא  המידע  מערכות  של  הפעילות  את  לתאר  קשה  לאחור,  “בראייה 
בעלויות  הן  עצום  חיסכון  להשיג  לנו  זה אפשר  “פתרון  אגמון:  אומר  הווירטואליזציה”, 
רכש ותפעול, הן ביעילות תפעולית וניהולית של משאבי כוח אדם והן ביכולת הגמישות של 

הנושא: מרכוז התיק הרפואי, חיסכון וייעול העבודה.
הפתרון: וירטואליזציה של השרתים.

השפעה על העסק:
יישום פתרון הוירטואליזציה של VMware אפשר 

למכבי שירותי בריאות לבצע קפיצת מדרגה טכנולוגית, 
תוך יצירת חיסכון ניכר בעלויות החשמל, רכש 

השרתים, המיזוג, שטח הרצפה, התחזוקה השוטפת 
והניהול. כל זאת לצד שיפור ניכר ביכולת השרידות 

וההמשכיות העסקית, הנדרשים ממנה כארגון המחזיק 
ומנהל רשומות מידע רפואיות”.

בקצרה

אגף מערכות המידע במכבי משרת כ- 11,000 
משתמשי IT,  באמצעות כ- 800 שרתים. במכבי יש 
כיום ענן פרטי המיישם מעבר לוירטואליזציה של כ- 

80%-70% מכלל השרתים בארגון.

מספרים

בריאות
מרפאות ומכונים רפואיים בכל רחבי הארץ

11,000 עובדים

פרופיל

 

 VMware מכבי שירותי בריאות בחרה
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I m P L e m e N tat I o N  o V e r V I e W

תשתיות באספקת שירותי מחשוב בהתאם לדרישות וצרכים הארגוניים הדורשים היענות 
מהירה מאוד של מערכות המידע”. 

“הודות למעבר לפתרון הווירטואליזציה נפסקה כמעט לחלוטין הסאגה של רכש השרתים”, 
בבחינת  תקציבי,  אישור  לקבל  בצורך  מלווה  היה  זה  תהליך  “בעבר,  ויסברג.  מספר 
שילובו  השרת,  הקמת  של  וארוך  מייגע  בתהליך  מכן  ולאחר  בשוק  המצויים  הפתרונות 
לרוב בחוסר  ולווה  זמן רב  זה ארך  וכד’. תהליך  ברשת, הקצאת מקום בחדר השרתים 
שביעות רצון מצד היחידות העסקיות והאפליקטיביות שנדרשו לשרתים אלו. כיום, הקמתו 
של שרת כזה מסתכמת במספר דקות, בעלות מינימלית. כתוצאה מכך השתפרה ללא הכר 

היכולת לספק מענה מהיר ומיידי לצרכי הארגון, תוך חיסכון מרבי בעלויות”. 
ויסברג מדגיש כי הודות ליישום הפתרון, כל פעילות ה-IT זורמת מהר יותר. “אין כמעט מה 
להשוות בין שתי צורות העבודה. היתרונות של הפעילות במודל של וירטואליזציה, הנם 

מובהקים וחד משמעיים”, אומר ויסברג.
אפשר   VMware הוירטואלזציה של  לפתרון  “המעבר  ואומר:  הדברים  את  אגמון מסכם 
מערכות  בתחום  ביותר  החשובים  מהפרויקטים  אחד  את  לבצע  בריאות  שירותי  למכבי 
הנתונים  כל  את  אחת  נקודה  דרך  לראות  היכולת  הרפואי.  התיק  כל  מרכוז   - המידע 
הרלוונטיים למבוטחי מכבי, יצרה מהפכה שרותית וקבעה סטנדרטים חדשים לגמרי של 
איכות השירות הרפואי. אין ספק שללא פתרון הוירטואליזציה היה קשה עד בלתי אפשרי 

לממש פתרון זה, כמו גם פתרונות רבים אחרים שהפכו לחלק משגרת יומנו”. 
דוגמא נוספת היא פרויקט העברת ה- Data Center של מכבי, אשר הועבר לאתר חדש. 
חדר  העברת  פרויקט   .VMware של  הרבים  היתרונות  יישום  כדי  תוך  בוצע  הפרויקט 
 - וחיבור מחדש  לוגיסטי מורכב של פירוק, שינוע פיסי  המחשב במכבי לא היה פרויקט 
אלא ברובו פרויקט וירטואלי. מרבית העברת השרתים הייתה וירטואלית: העברת שרתים 
מחוות VMware. אחת לחווה שניה, והעתקת המידע ממערך אחסון בחדר המחשב הישן 

למערך האחסון באתר החדש – וכל זאת בלחיצת עכבר.
כעת אנו בתהליך של שדרוג מערך ה- DRP של מכבי, וגם זאת מבוצע כמובן באמצעות 

.VMware היכולות של

Virtual Center -Prod 
•	ESX-Server	ESXi	5U1	(	Total	)
•	16	HP	Blade	G7
•	8	HP	Blade	G8
•	14	Blade	IBM	HS22
•	8	IBM	3550-M2
•	EMC	VMAXe
•	Virtualization	Production	Application:
•	Microsoft	SQL	(DataBases	)
•	Microsoft	Exchange	2010
•	Microsot	CRM4	,5
•	Micosoft	Share	Point	10
•	Microsoft	SCOM
•	Web	Servers
•	File	Servers
•	Terminal	Servers	(	Citrix	/	Cokpit	)
•	Application	Servers
•	SAP	Servers
•	Informatica	
•	Archiving	Servers	(	ENT	Vault	)

Virtual Center DRP-Test-Dev-QA
•	ESX-Server	ESXi	5U1	(	Total	)
•	14	-	Blade	IBM	HS22
•	16	-	IBM	3550-M2	/	M3
•	EMC	CX4-960	/	EMC	VNX-7500
•	Virtualization	Production	Application:
•	Microsoft	SQL	(DataBases	)
•	Microsoft	Exchange	2010
•	Microsoft	CRM4	,5
•	Microsoft	Share	Point	10
•	Microsoft	SCOM
•	Web	Servers
•	File	Servers
•	Terminal	Servers	(Citrix	/	Cokpit	)
•	Application	Servers
•	SAP	Servers
•	Informatica	
•	Archiving	Servers	(	ENT	Vault	)
•	(	Everything	)
•	Virtual	Center	(	InfoSec	)
•	ESX	Server	
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