
 

 מיקי ברקאי

 )מיל.(  סא"ל

 

 השכלה

 בהנדסת אלקטרוניקה מהטכניון בחיפה. (B.Scתואר ראשון )  9522

 בהנדסת אלקטרוניקה מהטכניון בחיפה. (.M.Scשני ) תואר  9533

 

 שירות צבאי

 9522 – 9541  אחריות לפיתוח, תחזוקה, הדרכה, מטה שירות מגוון בחיל האוויר במהלכו

 ופיקוד

ת רשתות התקשורת הגדולות בחיל )טריגו, סיגמה, מזוזה, רשתות השתתפות בהקמ
מוטסות(, רשתות וציוד תקשורת נתונים, מערכות נשק, מערכות פיקוד שליטה ובקרה 

 מסווגות ומגוונות. אחת המערכות זכתה לפרס בטחון ישראל. 
 

 

 יםנוכחיים תפקיד

  יות בע"מ.טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחונחברת  תקשורת בכיר שליועץ 

 9551  חברת יעוץ. ברקאי*קום תקשורת ומחשוב בע"מואילך6 מנהל , 

תחומי עיסוק6 הכנת תכניות אב, הכנת מכרזי תקשורת, אפיון, תכנון, לווי הקמה של 

רשתות תקשורת ציבוריות, צבאיות וארגוניות, מוקדי שרות, מערכות ניהול, שליטה 

 .ובקרה, בחינת כדאיות והכנת תכניות עסקיות

 

 תפקידים קודמים

 יועץ ומנהל פרויקטים   8004

 .יעוץ מקצועי בחיל האויר, ובכלל זה, כתיבה ועדכון ספרות 



  יעוץ לחברות רכב, בתחום תהליכי המכירה והשירות. גיבוש תהליכי עבודה וכתיבת אוגדן

נהלים לחברת "מאיר" תכנון ומימוש מערכת ניהול והטמעה של התהליכים בגופים השונים. 

 ותקני יצרנים. ISOעוץ איכות, וליווי תהליכי הטמעה של תקני י

בישראל. עיסוק ביזום פרויקטים בארץ  ITT -ו Alcatelסמנכ"ל אורטרק, נציגת   9551-9551

ובחו"ל, בשיווק והקמת פרויקטים ומערכות, כולל בהקמה ובשיווק של רשת 

 , בשותפות עם בזק.MAN -( 34Mbpsתקשורת נתונים ציבורית מהירה ביותר )

 

 , כמנהל מחלקת התקשורת. תחומי אחריות6בנק לאומי  9541-9551

 תכנון וניהול פרויקטים בתחומי תקשורת הדיבור, האלחוט ותקשורת נתונים 

פרויקטים עיקריים6 רשת תקשורת הנתונים "לאומינת", רשת הטלפונים 

 הארצית7

  השתתפות בהקמתHelp Desk  דווח, העברה  -ומערכת טיפול בתקלות

 לטיפול, מעקב, סטטיסטיקה7

 סניפים  000 -אחריות להתקנות, תפעול, תחזוקה ושרות למערכות אלה בכ

 ואתרי הנהלה7

 .)תכנון, הזמנת ציוד והתקנות הסניפים והאתרים  של הבנק )מחשוב ותקשורת 

  הקמה וניהול של "לאומי גיבוי מידע ותקשורת", חברה מקבוצת בל"ל העוסקת

 ובמכירת שירותי מיכון מגוונים, ובמיוחד גיבוי מרכזי מחשב.בשיווק 

השירות אחריות לפיתוח, תחזוקה,  במהלך ,יל האווירבחמגוון תפקידים מנהליים   9522-9541

השתתפות בהקמת רשתות התקשורת הגדולות בחיל )טריגו,  הדרכה, מטה ופיקוד.

ונים, מערכות נשק, סיגמה, מזוזה, רשתות מוטסות(, רשתות וציוד תקשורת נת

 מערכות פיקוד שליטה ובקרה מסווגות ומגוונות. 

 

 

 פעילות ציבורית )הווה ועבר(

 
יו"ר ארגון יועצי מערכות תקשורת, חבר ועדת התקשוב של איגוד לשכות המסחר, חבר ועדת 

השיווק של לשכת מנתחי מערכות מידע ומרכז תחום תקשורת בלשכה, יו"ר מועדון מנהלי 

בר המועצה המייעצת לשר התקשורת, חבר בצוותי עבודה שונים של משרד תקשורת, ח

התקשורת, חבר ועדת מומחים של מכון התקנים, חבר ועדת התקשורת של איל"א, מרכז 

 תחום רגולציה במועדון התקשורת של "אנשים ומחשבים", ועוד. 


