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ניתן למינוף באמצעים נגישים. לכן,  אשר    ,ואין ארגון שאין לו דאטה   ,ארגון שלא מנהל כיום את הדאטה שלו נשאר מאחור

כל נושא משרה בארגון מחויב להבין מה וכיצד יוכל להפיק מהנתונים הארגוניים לשם קידום מטרות עסקיות, צמיחה והשגת  
היתרון   המאה  מיומנויות  את  שרוכש  מקצוע  ואיש  מנהל  בנוסף,  לבלוט 21-תחרותי.  יוכל  בדאטה,  השימוש  הבנת  כגון   ,

 ולהתקדם הן בארגון שלו והן בקריירה עתידית. 

בקורס נלמד כיצד ניתן לעשות שימוש בדאטה על מנת לייצר צמיחה מואצת בארגון, כיצד לשלב   בין הנושאים בקורס:
ורווחיות הלקוח באמצעות מדדים טכנולוגיות דאטה ל וכיצד לשפר את מסע  ייעול הארגון, כיצד להוביל שינוי באמצעות דאטה 

ונתונים. כמו כן, נלמד כיצד לעשות שימוש בלמידת מכונה ובבינה מלאכותית למטרות אלו. במהלך הקורס המשתתפים יתרגלו  
תרגול    –יצוני תוך שימוש בנתוני אמת על חברה מוכרת, והשני  הראשון, תרגול ח  –שונים סביב עולם הדאטה    Case Studiesשני  

 .שלו ויוכלו להזמין מנהל.ת מהארגון שלהם  Case Study -אישי על הארגונים שלהם. בסיום הקורס המשתתפים יתנסו בהצגת ה

 תחרותי וצמיחה עסקית לצורך השגת יתרון    לבעלי תפקידים המעוניינים למנף את הידע הנמצא ברשותם  מיועד הקורס? למי  
לעסקים    |  על מנת שיוכלו להתקדם שלב נוסף במהפכת הדאטה  למנהלים בארגונים גדולים המבינים שיש לאתגר את עובדיהם|  

לנושאי תפקידים העוסקים    |  של דאטה להשגת תוצאות עסקיות מקסימליות  קטנים ובינוניים הרוצים לרכוש מיומנויות לניהול שוטף
בשיווק, מכירות, חוויית לקוח, מסע   מנת לנצל הזדמנויות שטרם נוצלו למימוש מיטבי של נתונים   הול לקוחות עלאו מתממשקים בני

 לקוח ועוד.

שנה בין תפקידי ניהול דאטה בכירים בתעשייה לבין היותו מרצה בבי"ס  15-משלב מזה כ רועי ששוןד"ר  – ניהול אקדמי
אריסון למנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן וכן בבי"ס לכלכלה באוניברסיטת תל אביב. עבודותיו בנושא חיזוי התנהגות משתמשים  

הבי  לאתר  עסקית.  ובינה  מלאכותית  בינה  מכונה,  למידת  בתחום  בינלאומיים  בכנסים  ששון  מוצגות  רועי  ד״ר  של   - ת 
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 המרצות והמרצים סגל
 יניב נבעהבי"ס אריסון למנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן.  פרופ' ברק ליבאי Outbrainסמנכ"ל אסטרטגיה  גלעד דה פריס

 מנהל דיגיטל פאפאיה גלובל 
 

 בעבור למסיימי הקורס תוענק תעודה מטעם המרכז להכשרת מנהלים באוניברסיטת רייכמן
 . לפחות 80%של מותנית בנוכחות   התעודהשעות אקדמיות. קבלת   37

 
 

 : לפרטים נוספיםמוזמנים לפנות ליועצי הלמידה שלנו 
 ilan.shamir@runi.ac.il|   053-4777387אילן שמיר | 

 
 *המרכז להכשרת מנהלים באוניברסיטת רייכמן שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים קלים בתכנית
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