
9:00-13:00 | 28.11.19
BDO מנחם בגין 48 תל אביב, קמפוס

קומת הכניסה 

קורס טרנספורמציה דיגיטלית בארגונים
"לחשב מסלול מחדש"

חטיבת הייעוץ הדיגיטלית של פירמת BDO ולשכת טכנולוגיות 
המידע בישראל, מזמינות אותך לקחת חלק בקורס ייחודי 

אשר מטרתו הכשרת מנהלים להובלת תהליך הטרנספורמציה 
הדיגיטלית בארגונים, מסע ייחודי ומשמעותי להצלחה בעידן 

הדיגיטלי.

הובלה מקצועית:
BDO DIGITAL רז הייפרמן, יועץ בכיר לטרנספורמציה דיגטלית, דירקטור

קהל יעד:

מנהלים בארגון המעוניינים 
להכין את עצמם לקראת 

תפקיד של מנהל 
טרנספורמציה דיגיטלית, 
מנהלי טכנולוגיות מידע, 
מנהלי חדשנות, מנהלי 

טרנספורמציה דיגיטלית 
המעוניינים להרחיב את 

ידיעותיהם

מבנה הקורס:

 6 מפגשים או 12 מפגשים
)שני מודולים(

כל מפגש 4 שעות

מועד, מיקום
ושעות הלימוד:

 13.1.2020-6.4.2020 
)ימי ב'( 16:00-20:00

BDO קמפוס 
דרך מנחם בגין 48

תל אביב

יתרונות הקורס

קורס ייחודי ומקיף, אשר יעמיד לרשות המשתתפים "ארגז כלים" 
של מושגים, מודלים, דוגמאות ומתודולוגיה ליישום הטרנספורמציה 

הדיגיטלית בארגון. 
המשתתפים יקבלו תעודת הסמכה בהיקף 48 שעות לימוד מטעם 

BDO -לשכת טכנולוגיות המידע ו
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