Advanced Training

שנת הלימודים בפתח ואנחנו ב ISACA® -ישראל ,כבר מוכנים לקראתה .הצטרפו גם אתם למסע שלנו

IAT -ISACA (Israel) Advanced Training

פותחת את שנת הלימודים שלכם

® ISACAישראל גאה להציג את מסלולי הלימוד שיאיצו את הקריירה שלכם בתכנים מקצועיים המותאמים לרמת מתחילים ,מנוסים ומתקדמים בהתאם
לצרכים ולידע הקיים בארגונכם .אנו רואים בפעילות  IATחשיבות עצומה במתן ערך לחבר ועל מנת להביא את מיטב הערך ,מיטב המרצים נבחרו למסלולי
הלימוד השונים .מרצים בעלי ניסיון עשיר בתחומם ובעלי זיקה והבנה לתחומי העניין של .ISACA
מסלולי הלימוד נועדו לכלל הארגונים ,אך מדגישה את מתן הערך לחברי האיגוד ומקנה אפשרויות נרחבות לחברי האיגוד לנצל ולמקסם את חברותם,
באמצעות צבירת ידע נרחב ונקודות  CPEעבור מסלולי ההכשרות השונים של הסמכות האיגוד.
מסלולי  IAT - ISACA (Israel) Advanced Trainingמותאמים ליחידות העסקיות השונות בארגון ומכסות נושאים טכנולוגיים ממגוון היבטים  -תכנון ,מימוש
ובקרה ,ניהול תפעולי ,ניתוח סיכונים וביקורת .מסלולי הלימוד נועדו לתת מענה רחב לארגונים המבקשים להגביר את הידע המקצועי הקיים ולספק
מענה פרספקטיבות השונות הנדרשות בעולם העסקי של המחר.

מסלול הלימוד הראשון שיתקיים במהלך החודשיים הקרובים יעסוק בנושא  -אבטחת מחשוב ענן.
המסלול יכלול שלושה מפגשים עוקבים בנושא ,כאשר כל מפגש יעסוק בהיבט אחר של תחום מחשוב ענן ,לפי הפירוט הבא:
 .1אבטחת מחשוב ענן  -סקירת אבני היסוד
מרצה :משה פרבר ,יום שלישי 24/10/17
משה הינו יזם ,משקיע ואוונגליסט מחשוב ענן .מרצה בכנסים בינ"ל ומוביל הסמכות מחשוב ענן גלובלי.
 .2יישום בקרות ומימוש אבטחת מחשוב ענן
מרצה :נאור פנסו ,יום שני 13/11/17
נאור CTO ,של חטיבת האבטחה הגלובלית באמדוקס .לשעבר מנהל אבטחת המידע באורבוטק.
 .3אבטחת מחשוב ענן בהיבט המבקר
מרצה :חמד גור ארי ,יום שלישי 27/11/17
חמד ,מנכ"ל  ,VATAארכיטקט אבטחה בענן המתמחה ב .DevSecOps -מנהל אבטחה בחברות סטארט-אפ שונות.
הלימודים יתקיימו במשרדי  EMCברחוב המדע  7בהרצליה ,בין השעות ) .9:00-13:00לא כולל ארוחת צהרים(.
ההשתתפות בהשתלמויות  ISACA (Israel) Advanced Trainingמקנה  4נקודות  CPEהנדרשות למחזיקי הסמכות.

עלות מנוי לחבר איגוד לשלושת המפגשים  ₪350 -בלבד )מחיר השקה(.
עלות מנוי לשלושת המפגשים לחברי לשכות אחיות  ₪500 -בלבד.
עלות מנוי לשלושת המפגשים במחיר מלא הינו .₪700
שימו לב :עלות מפגש בודד  ₪150לחבר איגוד ו ₪300 -לאחרים .כמו כן ,המנוי אינו אישי וניתן לשימוש של בעלי תפקידים שונים מאותו ארגון
)מנוי אחד = משתתף אחד בכל מפגש(.
למשתתפים מאותו ארגון החברים ב ISACA -תינתן הנחה בשיעור של  5%עבור המשתתף השני ואילך.
סטודנטים )לתואר ראשון ובתוכנית לימודים מלאה בלבד( במוסד אקדמי מוכר ₪300 :בלבד .מספר המקומות לסטודנטים מוגבל.
האיגוד הינו מלכ"ר ואינו גובה מע"מ.

הצטרפו אלינו ובואו ללמוד.
פתיחת הלימודים מותנית בהרשמה של מספר משתתפים מינימלי.
הרשמה :במזכירות  ISACAישראלisaca@isaca.org.il .
טל 03.6910093 :פקס03.6957580 :

מספר
המקומות
מוגבל

