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ורפליפ
פתח-תקווה היא עיר במחוז המרכז 

והחמישית באוכלוסייתה בישראל. עיריית 
פ”ת משרתת כיום למעלה מ-210,000 

תושבים וחולשת על פני שטח של 
כ-36,000 דונם.

מספרים
באגף מערכות המידע בעיריית פ”ת - 30 
עובדים, המשרתים למעלה מ- 210,000 

תושבים 
שירותי המחשוב השונים משרתים כ- 

1,500 משתמשי קצה ב- 150 אתרים 
בעיר.

בקצרה
האתגר העסקי

 • יצירת תשתית לפיתוח ויישום פרויקט 
   ענן פרטי

 • צמצום עלויות רכש חומרה, עלויות 
    החשמל והמיזוג ושטח הרצפה בחדר 

   השרתים
• שיפור הזמינות והשרידות העסקית

הפתרון
 • הקמת ענן פרטי וביצוע קונסולידציה 

    של שרתים תוך שימוש בתשתית
VMware   

התוצאות
 • שיפור הזמינות והשרידות העסקית, 

    יצירת מענה מהיר ויכולות ניהול 
   משופרות

• חיסכון בשטח ריצפה
• יכולות ניוד משאבים מהירות

• סקלביליות וגמישות
 

 VMware עיריית פתח תקווה הקימה ענן פרטי באמצעות תשתיות

רן שלום, מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב בעיריית פ”ת: “ ההיגיון מצביע 
על מעבר לענן היברידי, המאפשר ליהנות משני העולמות, הן זה של הענן 
הפרטי, על יכולתו לספק מענה לרגולציה הקיימת בנושא אבטחת מידע, והן 
זה של הענן הציבורי, על היכולות שהוא מציע לגידול, התרחבות וביצועים”.

פרופיל לקוח
עיר החמישית באוכלוסייתה בישראל ומונה 
210,000 תושבים. העיר נוסדה כמושבה 
בשנת 1878 והוכרזה כעיר בשנת 1937. 

הסיטואציה העסקית
כיעד  הגדירה  תקווה  פתח  עיריית 
לתושבים,  השירות  שיפור  את  אסטרטגי 
שלום,  רן  טכנולוגית.  חדשנות  באמצעות 
מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב בעיריית 
מהלך  שנים  מספר  מזה  מוביל  פ”ת, 
אסטרטגי, שבמסגרתו משודרגות תשתיות 
יישומים  מערך  נבנה  בעירייה,  המחשוב 
התושבים  לשרות  הפנים  עם  מתקדמים 
לפעולות  אוטומטים  תהליכים  והוטמעו 
אגפי העירייה השונים מתוך מטרה לספק 
מחשוב  תשתית  השונים  העירייה  לגופי 
ומהיר  יעיל  שירות  שתאפשר  מתקדמת, 

יותר לתושבים.
פעילות אגף מערכות המידע בעיריית פ”ת 
באמצעות  מופתית,  ביעילות  מתנהלת 
בלבד  אחד  אחוז  המהווים  עובדים,   30
 3,000 המונים  העירייה  עובדי  מכלל 
למעלה  המשרתת  פ”ת,  עיריית  עובדים. 
מ-210,000 תושבים, הנה העיר הרביעית 
בגודלה בהיקף התקציב העירוני והשישית 
אוכלוסייה  בהיבטי  בישראל  בגודלה 

ואיתנות פיננסית.
המחשוב  “שירותי  כי  מסביר  שלום  רן 
כ-  משרתים  פ”ת  עיריית  של  השונים 
עירייה(  )עובדי  קצה  משתמשי   1,500
ברשת  מדובר  בפ”ת.  אתרים  ב-150 
מחשוב מבוזרת המבוססת על אוסף נרחב 
שליישומים. אחד האתגרים שעמדו בפנינו 
הוא הצורך לעבור ממצב של ריבוי סביבות 
טכנולוגיות ואפליקטיביות העובדות בעננים 
נפרדים, למצב של עבודה עם ענן משולב. 
ענן כזה יידרש לספק לכולם את השירותים 
גבוהה,  ביצועים  ברמת  להם  הנדרשים 
המשולבת בסטנדרטים גבוהים של זמינות 

ושרידות”.
מספקת  פ”ת  עיריית  כי  מציין  שלום 
מגוונים,  שירותים  של  אוסף  לתושביה 

מורכבות,  מידע  במערכות  הנתמכים 
מתמדת.  והתייעלות  שדרוג  הדורשות 
המחשוב  שאגף  לשירות  דוגמא  לדבריו, 
הרישום  פעילות  הינה  לתושבים  מספק 
בעיר.  הפזורים  השונים  החינוך  למוסדות 
 2009 לשנת  עד  כי  מסביר  שלום  בנוסף, 
גדול,  עומס  תחת  תפקד  העירייה  מוקד 
עקב קושי לטפל בכמויות הניירת הגדולות 
לספק  כניסיון  אלו.  תהליכים  שאפיינו 
מערכות  של  המורכבות  לאתגרי  מענה 
בסלולר  מוקד  אפליקציית  הוטמעה  אלו 
שחסכה לפחות 50% מזמן התקן לטיפול 
היווה  זה  מקרה  התושבים.  בפניות 
המידע  מערכות  אגף  של  לצורך  דוגמא 
של  להקמתן  מהיר  מענה  לספק  בעיר 
תוך  שונים,  בתחומים  חדשות  אפליקציות 
ותוך  הממושכים  הרכש  תהליכי  על  דילוג 
צריכת  בתחזוקת השרתים,  חיסכון  הצגת 

החשמל שלהם ועלויות רישוי התוכנה. 

הפתרון 
פתרון  עם  בעבודה  התנסות  לאחר 
יצא  מיקרוסופט  של  הווירטואליזציה 
למכרז   2010 ב-  המידע  מערכות  אגף 
זה  מכרז  הווירטואליזציה.  בתחום  נוסף 
לפתרון  הקריטריונים  את  השאר  בין  כלל 
וירטואליזציה מקצה לקצה, שיספק מענה 
לדרישות החדשות של האגף ויספק אופק 
הפתרון  במסגרת  טווח.  ארוך  טכנולוגי 
מחשוב  ענן  המידע  מערכות  אגף  הקים 
הווירטואליזציה  תשתית  בסיס  על  פרטי 

 .VMware של
 VMware של  הווירטואליזציה  תשתית 
בעיקרה  משמשת  תקווה  פתח  בעיריית 
את מערכות הליבה הקריטיות של הארגון. 
מערכות  את  היתר,  בין  כוללות,  אלה 
הגבייה, המערכות הפיננסיות והלוגיסטיות, 
ומערכות  אנוש  משאבי  השכר,  ההנדסה, 

.GIS- מידע גיאוגרפי

פתרונות  הוטמעו  הפרויקט,  במסגרת 
שכללו   ,VMware של  הווירטואליזציה 
פתרונות  לצד   VMware  ESX שרתי   11
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virtualized Production 
aPPlications 
•	IIS	servers
•	SQL	Server	2008
•	SQL	Server	2012
•	MySQL
•	Hadoop
•	Apache
•	Nginx
•	Priority	/	zoom	billing	
systems

•	Asterik	PBX
•	Microsoft	Exchange
•	Microsoft	Sharepoint
•	Microsoft	CRM
•	Microsoft	TFS

oPeration systems 
hosted
•	Windows	2003	–	2008	R2
•	Centos	5.x	-	6.x
•	Ububtu	10.x	–	12.x
•	Gentoo
•	ArcLinux
•	Solaris

vmware Products
•	VMware	vSphere	5
•	VMware	vCenter	Site
•	VMware	vCenter
•	Chargeback

vmware services
•	Consulting

Partner
•	Mainline

Platform
•	Dell	R710	servers
•	Cisco	switches
•	Fortient	Firewalls
•	EMC	Storage

האחסון של נט אפ )NetApp(, בנפח של 
40 טרה-בייט, בתצורת אשכול, עם זמינות 
כן הוקם  גבוהה להתאוששות מאסון. כמו 
לניהול   VMware  vCenter ניהול  שרת 

חוות השרתים. 
במסגרת  שלבים:  לשני  חולק  הפרויקט 
הראל  אנשי  הטמיעו  הראשון  השלב 
מכן  ולאחר  הענן  תשתית  את  טכנולוגיות 
את  לאוטומציה  החברה  אנשי  הטמיעו 
עיריית  של  הענן  גבי  על  שלה  היישומים 
יישומים  בעשרות  מדובר  תקווה.  פתח 
העיר,  תושבי  אלף   210 את  המשרתים 
הרווחה,  מחלקת  מעולם  יישומים  ביניהם 
ההנדסה  מחלקת  הגבייה,  מחלקת 

העירונית ומערכת המידע הגיאוגרפית.
 בשלב השני, הועברו 90% משרתי העירייה 
בסביבת  העירייה,  של  הפרטי  הענן  אל 
VMware. חלק זה של הפרויקט נעשה על 
והוא  בעירייה,   TI-ה ידי מחלקת תשתיות 
עובדי   1,500 עבור  ביישומים  לטפל  נועד 
העירייה, המצויים ב-150 אתרים – שרת 
מיילים, קבצים, Terminal Server ועוד. 

תוצאות
הווירטואליזציה  תשתית  ליישום  הודות 
של VMware הצליחה עיריית פ”ת לקבל 
לעצמה.  שהציבה  האתגרים  למגוון  מענה 
לדברי רן שלום: “הסיבות לבחירה בפתרון 
בשל  פתרון  מהיותו  נבעו   VMware של 
ומוביל מסוגו. זהו פתרון שנוסה בהצלחה 
במקומות רבים, הדומים בהיקף ובתשתית 
הבשלות  את  מספק  הפתרון  שלנו.  לזו 
לשנים  שלנו  לדרישות  בהתאם  הנדרשת, 
מענה  לספק  יכולת  הכוללות  הבאות, 
ספק  אין  היברידי.  וענן   DRP ל-  מקיף 
האחרונות  בשנים  ביצעו   VMware כי  
התקדמות טכנולוגית משמעותית המציבה 
הפרטי  הענן  פתרונות  בחזית  אותם 

וההיברידי בארגונים כשלנו”. 
 VMware של  הווירטואליזציה  “פתרון 
 50% כ-  של  חיסכון  להשיג  לנו  אפשר 
לשטח  בהתייחס  המחשוב,  בהוצאות 
שוטפות”,  תפעול  ועלויות  חשמל  רצפה, 
להשיג  הצלחנו  “בנוסף,  שלום.  רן  מוסיף 
הניתנת  השירות  ברמת  ניכר  שיפור 
ליחידות השונות בעירייה. כיום ניתן להקים 
העבר.  לעומת  אפסי  בזמן  חדש  שרת 
של  והזמינות  האמינות  רמת  לכך,  מעבר 
כל  בעבר,  הכר.  ללא  השתפרה  השרתים 
בתהליך  מלווה  הייתה  שרת  של  נפילה 
ארוך ומייגע של הקמה מחדש, כיום, תוך 
כל שרת מחדש  ניתן להקים  מספר דקות 

על גבי המערכת הווירטואלית”.
מערכות  מנהלי  לעמיתיו  ממליץ  שלום  רן 
הנדרשים  הצעדים  את  לעשות  המידע 
לדבריו:  היברידי.  לענן  מעבר  לצורך 

היברידי.  לענן  מעבר  על  מצביע  “ההיגיון 
אינם  מידע  אבטחת  שאילוצי  מכיוון 
מאפשרים לכל המידע של העירייה להיות 
משולב,  פתרון  להיות  חייב  ציבורי,  בענן 
הן  העולמות,  משני  ליהנות  המאפשר 
לספק  יכולתו  על  הפרטי,  הענן  של  זה 
אבטחת  בנושא  הקיימת  לרגולציה  מענה 
על  הציבורי,  הענן  של  זה  והן  מידע, 
התרחבות  לגידול,  מציע  שהוא  היכולות 
כי:  ואומר  מסכם  שלום,  רן  וביצועים”. 
VMware של   הווירטואליזציה  “תשתית 
את  לשפר  פתח-תקוה  לעיריית  אפשרה 
לייעל  גם  כמו  לתושבים,  שלה  השירות 
את מערכות המידע שלה ותוך כדי כך גם 
לחסוך בהוצאות על ידי מימוש טכנולוגיות 

חדשניות המחזירות את ההשקעה”.


