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הסתיים בהצלחה המחזור הראשון של סדנת " – 4X4ממשל
טכנולוגית מידע  "IT Governance
ממשל טכנולוגית מידע הינו חלק משמעותי ובלתי נפרד מהממשל התאגידי של
הארגון ומכיל את המבנה והתהליכים הארגוניים המבטיחים שה ITשל הארגון
יתמוך ויסייע בהשגת מטרות הארגון ויעדיו .כיום יותר ויותר תהליכים עסקיים
תלויים באופן משמעותי ב  ,ITדרישות הרגולציה הולכות וגדלות וקיימת חשיבות
רבה לניהול הסיכונים בצורה אפקטיבית .
בכדי לסייע לארגונים לעמוד בהצלחה באתגרים העסקיים של היום ,פורסם
) CobiT® 4.1ר" ת .( Control Objectives for Information and related Technology
המחזור הראשון של הסדנה "ממשל טכנולוגית מידע   ,"IT Governanceהסתיים
לפני כשבוע בבית ג'ון ברייס .סדנה זו ,כחלק מסדנאות המומחים  4x4של
אנשים ומחשבים וג 'ון ברייס הדרכה ,היוותה הצצה לעולם ממשל טכנולוגית מידע
  IT Governanceהמדובר כל כך בימים אלה .
לדברי רו"ח גיא מונרוב ,מנחה הסדנה" ,בסדנה נלמדו יסודות החשיבה
והמתודולוגיה המשמשת ליישום ממשל טכנולוגית מידע   IT Governanceוהוסבר
בין היתר:

רו"ח גיא מונרוב ,מנחה
הסדנה ושותף בחברת הייעוץ
אלקלעי מונרוב ושות' .AlMo
צילום :סיון פרג'

• מהו ממשל טכנולוגית מידע  IT Governance
• כיצד מסגרת העבודה  CobiTעונה על הצרכים
• מסגרת העבודה  CobiTעל כל מרכיביה וכיצד מסגרת עבודה זו יכולה לעזור לגורמים השונים בארגון לעלות
את רמת הניהול והבקרה על המידע
• מהו מודל הבשלות של CobiT
• מהו ממשל תאגידי וחוק  Sarbanes Oxleyוהקשר שלהם לתחום מערכות המידע
משתתפי הסדנה הגיעו מרקע מגוון מאוד – מנתחי מערכות מנהלי יחידות מחשוב ,מבקרים פנימיים ומבקרי
מערכות מידע ,כמו גם אנשי עסקים עצמאיים המשמשים כיועצים בתחום"
כאמור ,את הסדנה הנחה רו"ח גיא מונרוב ,מומחה לנושא ממשל טכנולוגית מידע   IT Governanceולקח בה חלק
גם דניאל מאיר ,מומחה ליישום  ,CobiTיו"ר לשעבר של האיגוד הישראלי לביקורת ואבטחת מערכות מידע .
רו"ח גיא מונרוב CIA, CISA ,שותף בחברת הייעוץ אלקלעי מונרוב ושות'  , AlMoהמתמחה בבקרה וניהול
סיכונים והינו בעל ניסיון של למעלה מ  13שנים בתחום .במהלך השנים צבר רו"ח מונרוב ניסיון רב בתחום ממשל
טכנולוגית מידע ) (IT Governanceוהיה שותף בין היתר בתרגום ) CobiTמסגרת מתודולוגית לממשל טכנולוגיות
מידע   (IT Governanceלעברית .כחלק מפעילותו המקצועית חבר רו“ח מונרוב בהנהלה של האיגוד הישראלי
לביקורת ואבטחת מערכות מידע בישראל ) (ISACAומשמש כמרצה באוניברסיטת חיפה בחוג לכלכלה
וחשבונאות בקורס ביקורת מערכות מידע ממוחשבות.
מחזור נוסף של סדנת ממשל טכנולוגית מידע   IT Governanceאמור להיפתח בקרוב .
לפרטים נוספים אודות סדנאות  4X4ניתן לפנות לליבנת ג'אן בטלפון  037330797או בכתובת המייל הבאה .

