
 

 

 
          3מתוך  1עמוד                                                                           

 

                                                                          

 מיישם הגנת סייבר  תשקיף למגמה:

 ( 03) חשביםמענף :  

 3463מגמה: 

  / במימון המדינה / במימון עצמי , מבוגרים מסלול הכשרה:

 הכשרה במפעל /  חיצונימימון ב

 2020, פ"אירושלים, תש

 

 אודות המקצוע והמגמה 1

המיישם נחשב לטכנאי של אבטחת  . ו מיישם הגנת סייברנהתפקיד הנפוץ ביותר בעולם אבטחת המידע הי

 , הוא זה שנותן תגובה ראשונית במקרה של מתקפת סייבר ופועל בבלימה ומניעה של התקפות. המידע

: כגון, ולתחזק את כלי אבטחת המידע השונים לתפעל, מתבטאות ביכולותיו להתקין החוזקות של המיישם

 Web (Webהגנת משאבי , (Endpoint Security)הגנת עמדות קצה , (Database Firewall)הגנת מאגרי מידע 

Application Firewall ) ,.ניהול חשבונות והרשאות משתמשים, ניהול סיסמאות וכדומה 

 נדרש: סייבר בארגון םמיישעל   ובמסגרת תפקיד

 ידע והכרות , להפגין יכולות תפעוליות גבוהות ולהציגת את יסודות סייבר ברמה התאורטי  להכיר

באבחון, ניטור והקשחת רשתות, תשתיות תקשורת, בקרת גישה והזדהות, סיכונים ברשתות 

 ומתקפות. ותפגיעטיות, קריפטוגרפיה, איומים, אלחו

 בת סיסטם, תקשורת, ניסיון מעשי בתפעול טכנולוגיות הגנה והקשחה בסביWEB ,אפליקציות ,

Cloud, Wireless מובייל, זליגת מידע, תחנות קצה. לעיתים גם ,ICS, IOT, SIEM. 

שונים מספק קרש קפיצה ודלת כניסה לשלל תפקידים אחרים  בארגונים הגנת סייבר מיישם תפקיד 

, ארכיטקטורהמתפקיד זה אפשר להתקדם במהירות במדרג ולעבור לתפקידי  .בעולם אבטחת המידע

 .ניהול פרויקטים ועוד, CISOתפקידי 

 

 תנאי קבלה 2

  שנות לימוד 12בוגרי  .1

 או:

 תנאי הקבלה לחרדים מבחן מיון והתאמה למקצוע: ישיבה קטנה, ישיבה גדולה.

 .כל אחד חידות לימודי 3של ובמתמטיקה, ברמה  באנגלית ידעמבחני  .2

 Networking  תקשורת בסביבות בינלאומית הסמכה תעודת .3

  עדת קבלה.ו .4

 

https://seehr.co.il/architect/
https://seehr.co.il/architect/
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 בנה כללי של התוכנית ומקצועות הלימוד העיקרייםמ 
 

 פירוט מקצועות / נושאים
 שעות  לימוד

 הערות
 סה"כ מעשי עיוני

לאבטחת מידע והגנת  מבוא .1

 הסייבר

16 -- 16  

  10 2 8 תקני אבטחת מידע וניהול סיכונים  .2

מבנה מחשב + יסודות מערכות  .3

 הפעלה

14 4 18  

  28 12 16 א' + ב'-יסודות תקשורת מחשבים .4

  30 10 20 הגנת גישה בתקשורת ואינטרנט .5

  8 4 4 בידול והפרדת רשתות תקשורת .6

היבטי אבטחת מידע בציודי  .7

 תקשורת )הקשחה( ואבטחת מידע

8 8 16  

  16 4 12 הצפנה ואימות  .8

  20 10 10 בקרת גישה .9

היבטי אבטחת מידע במערכות  .10

 הפעלה והקשחות שרתים 

20 20 40  

היבטי אבטחת מידע במסדי   .11

 נתונים 

8 3 11  

  18 6 12 תוכנות זדוניות וזיהוי אנומליות  .12

  6 2 4 דלף מידע .13

ניהול ורישום אירועי אבטחת מידע  .14

(Audit)  

6 2 8 
 

  10 4 6 טיפול באירועי אבטחת מידע  .15

מחשוב ענן, שירותי אירוח,  .16

 וירטואליזציה

4 -- 4 
 

  2 -- 2 שינוע מידע מ/אל הארגון  .17

  4 4 8  (BCP/DRP)המשכיות עסקית  .18

  8 -- 8  אבטחה אפליקטיבית .19

 מתודולוגית ביצוע ניסיונות חוסן .20

 )תשתית ואפליקציה(

8 10 18 
 

  9 1 8 חוק ואתיקה .21

  2 -- 2 אבטחה פיסית .22

  306 106 200 סה"כ שעות
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4 
לאחר עמידה בכל דרישות  -בחינות ותעודות 

 תכנית הלימודים

 בחינות

 :בחינות גמר

   :חיצוניותבחינות גמר 

 .65 -, ציון עובר1-22מיישם הגנת הסייבר, סעיפים : בחינה עיונית .1

 .65 -ציון עובר, 2-15,18,20-21מיישם הגנת הסייבר, סעיפים  :בחינה מעשית .2

 

   :פנימיותבחינות גמר 

 מספרי בכל המקצועות הנלמדים. ציון ןיינת

 

 : מיישם הגנת סייבר.תעודת גמר תעודות

 

 

 

 

 

 הכוונה גם ללשון נקבה. כל ההכשרות פתוחות בפני מועמדיםכל הנאמר בלשון זכר א. 

   אחד.כומועמדות     

 ב. ייתכנו שינויים במערכת שעות או בפרטי המקצוע. המהדורה האחרונה כפי שמאושרת בעת

 פתיחת קורס היא הגרסה הקובעת.    

 

 

 

 

  

לימוד שלם מבלי לגרוע מקצוע  10%ניתן לעשות שינויים פנימיים בתכנית הלימודים בהיקף של עד  .1

 .ובאישור הפקוח המקצועי


