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 הזמנה לפגישת ייעוץ

 שלום רב,

 יועץהתאמתך לתוכניות הלימוד של ה תיבדקבפגישה  -קיימות כל שבוע ע"י המרכז האקדמיפגישות ייעוץ מת

 ללימודי מחשבים. 

 פגישהמקום ה

 ברמת גן.   קמפוס אוניברסיטת בר אילן

 

 ***יש להגיע עם קורות חיים מודפסים***

 מותנית ברישום מראשהשתתפות הינה ללא עלות אך ה

 

 class.co.il-esther@businessבדוא"ל:  אנא מלא/י הספח המצ"ב ושלח/י להרשמה  

 0528556855 אסתר אגאיב

 

 ת.ז. ___________________     ____ שם משפחה  ________________שם פרטי ___________ 

 ____________________________     טל' נייד ______________________   כתובת פרטית

 כתובת דואר אלקטרוני:_________________________@________________ 
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Bar-Ilan Yearly Cyber Program for Youth 

 תכנית סייבר שנתית לנוער

 עם מיקוד בטכנולוגיות הגנה ותקיפה 

 ם : ערן שחיאקדמ ץיוע

לשם להכין את ילדינו לעתיד המקצועי של מחר.    אנחנו מחוייבים כהוריםבעולם המודרני, המשתנה במהירות,  

לחשיפה ראשונית של הנוער למקצועות ההיי טק. בקורס , כך בדיוק נועדה תוכנית הסייבר השנתית לנוער

במיוחד עבורם, נציג את הטכנולוגיות העדכניות ביותר בתחום ההגנה והתקיפה תוך לימוד קצבי  שתוכנן 

 "דור המסכים". ואינטראקטיבי ועם עולם התוכן המוצג באופן המותאם ל

לאוניברסיטה נסיון רב בהדרכות מקצועות סייבר טכניים וניהוליים, מאות תוכניות לימוד שהועברו בהצלחה 

המאיישים משרות בשוק הישראלי והעולמי. מכיוון שהזמן קצר והמלאכה רבה, נלקחו תכני  ואלפי סטודנטים

ליבה מקורסי הכשרה ארוכים המועברים באוניברסיטה והותאמו לקורס היעודי לנוער. זוהי תוכנית הלימודים 

ההדרכה. כבר היחידה בישראל המיועדת לתיכוניסטים ומועברת כולה תוך חיבור לחוות שרתים יעודית לתחום  

במפגש הראשון יתרגלו בסביבות בעלות כח מחשוב רב ועם תרחישים הדומים למתרחש בשטח. הסביבות 

אטרקטיביות מבחינה גרפית ומזמינות להתנסות והעשרה חוויתית. עם סיום התוכנית יגשו לבחינה של חברת 

Check Point  והעוברים יקבלו הסמכתCheck Point Certified Security Administrator . 

 בסביבת המעבדה.  Penetration Testingלאחר שילמדו לבצע  מפורט PTדו"ח מעבר לכך יגישו 
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 בסיס ידע איתן לנוער לקראת המשך לימודים בתחום או שירות בצה"ל. תמספק תוכנית הלימודים

לפי מסמך מדיניות מקצועות הגנת הסייבר במדינת ישראל, כפי שהופץ ע"י מטה   תהנבנהתוכנית השנתית 

)י"ט בטבת התשע"ו(. התכנית ותכניה  2015בדצמבר  31הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה ביום 

 אשר הוגדרו במסמך זה ובנויים לפיו.  "מיישם הגנת סייבר"  מכוונים למקצוע

 

 התכניתהבולטים של  היתרונותי

 לקראת ההסמכה הבינלאומית בתחום Check Pointהכנה לבחינה של  •

 לאחר בצוע מבדק חדירות לארגון לדוגמא PTהגשת דו"ח  •

 התנסות ראשונית עם תחום הסייבר ועולמות ההגנה והתקיפה •

 לצורך הכרות עם הטכנולוגיות הנלמדות בקורס תעבודה מול חוות שרתים ייעודי •

 אילן-נסיון רב בהדרכה, המאושרים ע"י אוניברסיטת בר בעלי ממרציםצוות הקורס מורכב  •

 אוניברסיטת בר אילן, המערך לתוכניות יעודיות. יוקרתית של  תעודה •

 ערוצי תקשורת דיגיטליים המקשרים בין המרצים, הסטודנטים והיועץ האקדמי  •

 המסלול וגם לאחריו  ליווי אישי של התלמיד לאורך •

 

 מבין מרצי הקורס

 

 

 קהל היעד

 יב'-תלמידים העולים לכתות ט'  •

 

 תנאי קבלה

 יחידות  4אנגלית ברמת  •

 ריאיון אישי מעבר  •

 

 מתכונת לימודים

 5.12.19-17.9.20 פתיחת הלימודים:

 18:00-21:00בין השעות  ום חמישי שעות אקדמיות( בי 144מפגשים ) 36 -משך הלימודים
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 שכר לימוד

 ₪  דמי רישום    250

   שכר לימוד ₪ 4,200

 

 מקום הלימוד

 אילן, רמת גן -אוניברסיטת ברקמפוס 

 

 זכאות לתעודה

 מהמפגשים, ועמידה במטלות התכנית. 80%-קיימת חובת נוכחות ב

 לעומדים בדרישות התכנית תוענק תעודה מטעם אוניברסיטת בר אילן, המערך לתוכניות ייעודיות. 

 

 הערות

 .הנרשמיםפתיחת כל תכנית מותנית במספר  •

 ., אלא במקרה של אי פתיחת התכנית על ידי היחידה דמי ההרשמה אינם מוחזרים •

 .דמי ההרשמה אינם כלולים בשכר הלימוד •

, במועדי הלימודים והבחינות או בכל נושא היחידה מביאה לידיעת הנרשמים כי ייתכנו שינויים במערך התכנית

 .לתקנון לימודי התעודה באוניברסיטת בר אילןכפוף  .הודעה על כל שינוי תימסר למשתתפים אחר.

 

 נהלי רישום

 .חברת ערן שחם תקשורת מחשבים בע"מ, עבור אוניברסיטת בר אילןההרשמה תתבצע באמצעות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:ל לפרטים והרשמה נא לפנות  

 אסתר אגאיב

8556855-052       

class.co.il-esther@business 
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 הלימודיםתכנית 

 מפגשים ,כשכל מפגש מתמקד בטכנולוגיות ספציפיות.  משלושים וששההתוכנית מורכבת 

עם ההתקדמות בתכני הלימוד תתבצע אינטגרציה בין התחומים הנלמדים, כדי שהסטודנט יבין איך בונים  

 אבטחה.פתרונות סייבר בשכבות של אבטחה. לאחר מכן יבין איך ניתן לתקוף שכבות אלו של 

 

Module 1 : Preparation (36 Academic Hours) 

• Introduction to Cyber Security 
o Course expectations 
o What is Cyber? 
o Who are the players? 
o Defense and attack toolbox 
o Lab Access 
o Virtual Vs. Physical Environments 

 

• OSI Reference Model 
o ISO and OSI 7 layers Model 
o Networking components based on OSI 
o TCP/IP Protocol Stack 
o TCP/IP based on OSI 

 

• Understanding TCP/IP 
o IP Addressing 
o Subnet Mask 
o Default Gateway 
o Routing and Switching in IP network 
o Network Address Translation (NAT) 

 

• Client Operating Systems 
o Computer components  
o Windows 10 as an OS  
o Workgroup VS. Domain 
o Users 
o File System 
o Permissions 
o Services 
o Control Panel 
o Event Viewer 
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• Server Operating Systems 
o Difference between Client and Server OS 
o Windows server family Products 
o Linux server familiy 
o Intro to Windows Server 2016 
o Server Services  

▪ DC 
▪ File/Print Services 
▪ DNS 
▪ DHCP 
▪ Web  
▪ CA 
▪ Database 

 

Module 2 : Check Point CCSA (64 Academic Hours) 

• Basic Security Concepts  
o What is a Firewall? 
o Firewall Engines 
o Firewall Architectures 

▪ Bastion 
▪ Three Homed 
▪ Back to Back 

o Understanding Topology and Anti-Spoofing 
 

• Firewall Configuration  
o Defining a Rulebase 
o Logging and Monitoring 
o Creating and Modifying Nat Rules 
o URL Filtering and Application Control 

 

• Advanced Firewall Configuration  
o Connecting between the Firewall to AD 
o Virtual Private Networks (VPN) 
o Firewall Clustering 
o Mobile Security 
o Cloud Security 

 

• Threat Prevention 
o Understanding Threat Prevention 
o Anti Virus 
o Anti Bot 
o Configuring IPS 
o Sandboxing 
o Malware demonstration in the lab. 
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Module 3 : Penetration Testing (44 Academic Hours) 

• Introduction 
o The attacker world  

▪ Type of threat actors and their motives  
▪ Use cases 

o The Cyber Kill Chain  
o Methodologies 
o CVE’s 
o Career paths  

 

• Reconnaissance  - Part1 
o Passive reconnaissance 
o Home exercise 

 

• Reconnaissance  - Part2 
o Active reconnaissance 

▪ Port scanning  
▪ Services Fingerprinting 
▪ Lab exercise 

 

• Exploitation – Part1 
o Setting up listeners 
o Exploitation frameworks basics (Metasploit & Empire) 
o Generating payloads 
o Lab exercise 
 

• Exploitation – Part2 
o Working with proxy  
o Web applications vulnerabilities 

▪ SQL Injections 
▪ XSS 
▪ File uploads 
▪ Lab exercise 

 

• Privileges escalation – Part1 
o Linux privileges overview 
o Linux privilege escalation methods 
o Lab exercise – Linux privileges escalation 
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• Privileges escalation – Part2 
o Windows ACL overview 
o Windows privileges escalation methods 
o Lab exercise – Windows privileges escalation 

 

• Persistence 
o Windows persistence techniques   
o Linux persistence techniques 
o Lab exercise 

 

• Writing Penetration Test Report 
o Windows persistence techniques   
o Lab exercise 

 

• spoofing & Course summary 
o Responder 
o Course summary 

 
 

 הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים.  עודיות שומר לעצמו את יהמערך לתוכניות י **
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