
 

 



 

 הזמנה לפגישת ייעוץ

 שלום רב,

התאמתך לתוכניות  תיבדקבפגישה  -קיימות כל שבוע ע"י המרכז האקדמיפגישות ייעוץ מת

 ללימודי מחשבים. יועץהלימוד של ה

 פגישהמקום ה

 קמפוס אשדוד  -ע"ש סמי שמעון  המכללה האקדמית להנדסה
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Certified Cyber Administrator 

 וסייבר  אבטחת מידע ילהכשרת מומחהמסלול 

  עם התמחות בטכנולוגיות תקיפה

 מרכז אקדמי: מר ערן שחם

 

מקצוע אבטחת המידע הינו תחום מרתק המספק אופק תעסוקתי יציב, שכן כל ארגון שואף 

הטכנולוגיה משתנה באופן מתמיד ועמה האתגר להגן מתוקפים   להגן על המידע שברשותו. 

 ולעיתים מעובדי החברה. זהו אחד התחומים המאתגרים והמתגמלים בהייטק. חיצוניים 

 

להכשרת מומחי אבטחת  באזור הדרוםגאה להציג את התוכנית היחידה  מכללת סמי שמעון

הסמכות בינלאומיות ומועברת בהדרכתם של בולטי  ארבעהתוכנית מכינה לקראת  מידע.

  תקשורת ואבטחת מידע.איש כמנהל רשת, המרצים בארץ. עם סיומה, הלומד מוכשר לעבוד 

התוכנית פועלת לפי הנחיות "מדיניות אסדרת מקצועות הגנת הסייבר במדינת ישראל" של 

מטה הסייבר הלאומי, ממשרד רה"מ. מטרתה להכשיר "מיישמי הגנת סייבר" ולהכין לבחינות 

 חברות גדולות. המדינה בתחום. התלמידים נקלטים בחברות אינטגרציה ובצוותי אבט"מ של 

 

התוכנית נבנתה בצורה מתודולוגית ומספקת כלים לבניית ארכיטקטורה מאובטחת מרובת 

, סביבות וירטואליות Microsoft)שכבות: התלמיד נחשף לעבודה עם תחנות ושרתים )

(Workstation VMware,) ( ציוד תקשורתCISCO וציוד אבטחת מידע וסינון אתרים )

(. בלימוד מערכות הפעלה, וירטואליזציה ורשתות תקשורת מושם דגש Check Pointותוכן )

על היבטי אבטחת המידע שלהן. בסיום כל מודול ניגש התלמיד לבחינות הבינלאומיות של 

ועולם  Linuxהיצרנים המובילים. בסיום התוכנית נלמדים נושאים במערכת ההפעלה 

  ,שמוש בכלי תקיפה (Reconnaissance) התקיפה: אסוף מידע על הרשת המותקפת

( (Penetrationוטשטוש עקבות(House Cleaning) . 

 

המצריכים כח מחשוב רב או סביבה סגורה להרצת פוגענים,  מודולים נבחרים מהקורס,

 פרטית ויעודית לקורס.  מועברים תוך חיבור לחוות שרתים חצונית,

וכמרכז  Network Academy -כ Ciscoע"י ענקית התקשורת  ההוכר מכללת סמי שמעון

  הלימודים .  Check Pointו    VMwareשל    ,Authorized Training Center  ,הדרכה מורשה

 .  דמיה וחברות בינלאומיות מובילותמאושרים ע"י האקה מתבצעים באמצעות מרצים מוסמכים

 



 

 תיאור התכנית

 בינלאומיות יוקרתיות:הסמכות  4לקראת מכשירה התכנית 

1. MCSA 2016-   של חברתMicrosoft 

2. CCNA-  של חברתCisco 

3. CCSA R80.10-  של חברתCheck Point    

4. CCSE R80.10-  של חברתCheck Point 

 והתקיפה  Linuxבנוסף, סוקרת תכנים נבחרים מעולמות ה 

 

 יתרונותיה הבולטים של התכנית

 בקורס אחד, של מיטב היצרנים.  יוקרתיותת בינלאומיות הסמכו לארבעהכנה  •

 .המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעוןיוקרתית של הסמכה  •

 קורס מעשי במהותו, המשלב יישום פרויקטים רבים במקביל לידע התיאורטי.  •

המכללה המאושרים ע"י הקורס מועבר בהדרכתם של מרצים מובילים וותיקים  •

 . האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

 לצורך הכרות עם כלי הגנה ותקיפה מתקדמים.  תעבודה מול חוות שרתים ייעודי •

הרצאות מוקלטות של השעורים המאפשרות חזרה על חומר הלימוד, גם לאחר   •

 ההרצאה.

סביבות וירטואליות אותן ניתן להעתיק אל מחשבו האישי של התלמיד לצורך תרגול  •

 בבית.

 . המסלול וגם לאחריו ליווי אישי של התלמיד לאורך •

 אודות היועץ האקדמי, מר ערן שחם

 ניהול הדרכות טכנולוגיות  שנים ב  27 -בעל ניסיון עשיר של כ •

המובילות בעולם בתחום   חברותהשל מנהל מרכזי הדרכה מורשים  •

 ,Juniper Networks, VMware, תקשורת ואבטחת המידע: ההווירטואליזצי

Forcepoint, Check Point  .ומכשיר אינטגרטורים בקורסים מתקדמים 

 בארץ ובחו"ל  Check Pointמכשיר לקוחות ושותפים של הך סממרצה מו •

 תעודה בתחומי מחשבים ביחידה ללימודי המשך הקורסי  הקים ונהל את •

 במשך שמונה שנים של מוסד הטכניון

  4000להכשרת  תים, האחראית  -תים הדרכה", מקבוצת מלם-הקים וניהל את "מלם •

 עובדי הקבוצה. 

 ניהל את קהילת אבטחת המידע במיקרוסופט ישראל. •



 

 נאי קבלהת

 ראיון קבלה ע"י יועץ אקדמי. •

 הכרת האינטרנט ברמת המשתמש. •

 קריאה והבנה של אנגלית טכנית. •

 

 מתכונת לימודים

  3.5.20 -פתיחת הלימודים

   17:30-21:30ראשון ורביעי בין השעות  חודשים ויתקיימו בימים  7 -משך הלימודים כ

 שעות אקדמיות.   275-תכנית הלימודים מורכבת מ

 

 שכר לימוד

 ₪  דמי רישום    400

 שכר לימוד   ₪  14,600

 בחינות ההסמכה חיצוניות ובתשלום נפרד

 

 מקום הלימוד

  אשדודקמפוס  -ע"ש סמי שמעון  המכללה האקדמית להנדסה

 

 זכאות לתעודה

 מהמפגשים, ועמידה במטלות התכנית. 85%-קיימת חובת נוכחות ב

המכללה האקדמית  -המרכז ללימודי חוץלעומדים בדרישות התכנית תוענק תעודה מטעם 

 להנדסה ע"ש סמי שמעון. 

 

 הערות

 .פתיחת כל תכנית מותנית במספר הנרשמים •

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

 .דמי ההרשמה אינם כלולים בשכר הלימוד •

היחידה מביאה לידיעת הנרשמים כי ייתכנו שינויים במערך התכנית, במועדי הלימודים  

כפוף לנהלי היחידה  .הודעה על כל שינוי תימסר למשתתפים והבחינות או בכל נושא אחר.

 . סמי שמעוןע"ש  המכללה האקדמית להנדסה חוץללימודי 

 



 

 נהלי רישום

ההרשמה תתבצע באמצעות היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ של המכללה האקדמית 

 ע"ש סמי שמעון. להנדסה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפרטים והרשמה נא לפנות ליחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ:

0528556855אסתר אגאיב   

extstu@ac.sce.ac.il      
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 תכנית הלימודים

1.  Microsoft Certified Solutions Associate 2016 (MCSA) (90 )ש"א 

  

 ש"אConfiguring a Windows Server 2016 Network Infrastructure  (45  ) .א

 Windows Serverמודול זה מספק את הידע והכישורים להגדרת רשתות המבוססות על 

 . RRAS, DHCP, DNSשאר את הנושאים: הגדרת וניהול שרתיהומכיל בין  2016

ותעודות   IPSecמעבר לכך, יידונו הנושאים הבאים: הצפנת תעבורה ואבטחתה באמצעות 

ופתרונות גיבוי.   File serverרותי ש , WEB, שימוש בשרתי NAPדיגיטאליות, שירותי 

Hyper-V improvements ,Nano Server ,Active Directory Security ,Software 

defined networking ,Just Enough Administration ,Credentials guard ,Device 

guard ,Shielded Virtual Machines ,Failover clustering and storage 

imporvments . 

 

 ש"אImplementing Windows Server 2016 Active Directory (45 )  . ב

 DNS -מתקדמים בתחום ה נושאיםניהול חשבונות משתמשים, קבוצות והמודול מטפל ב

מכסה את תהליך ההתקנה המלא . המודול  Active directory-כפלטפורמה שעליה מותקן ה  

, קונפיגורציה  trusts, יצירת  2016במגוון האפשרויות החדשות של    Active Directoryשל ה  

 -, ניהול ותחזוקת הDomain Controllers ,Operation Masters , רפליקציה ביןsitesשל 

AD יצירת אובייקטים, יצירה וניהול של ,GPO  והקמה וניהול שלCertificate Services  . 

ות דוגמא מאפשרים מעבר מוצלח של  שאל 1000-כמות השעות הנלמדת ומעבר של כ

 ת ההסמכהובחינ

 

2. Cisco Certified Network Associate (CCNA) 75)  )ש"א 

 Cisco Network Academyבמסגרת ה       

המודול המוכר בעולם התקשורת, מכשיר את התלמיד לעבודה עם עולם הניתוב והמיתוג  

. במהלך המודול  CCNA 200-125-ומכין את התלמיד למעבר בחינת ה Ciscoשל חברת 

 Network -שבמסגרת ה  Ciscoבדו עם החומרים המקוריים של חברתהלומדים יע

Academy .                                      

                           יידונו היבטי אבטחת מידע בסביבת רשת התקשורת. המודול, במשך לימוד

והעומדים  Ciscoבמסגרת המודול ייפתחו ללומדים חשבונות משתמש בשרתים של 

 בדרישות המודול יקבלו הנחה בתשלום עבור הבחינה החיצונית.

 



 

 רשימת הנושאים:

• Network Fundamentals 

• LAN Switching Technologies 

• Routing Technologies 

• WAN Technologies 

• Infrastructure Services 

• Infrastructure Security 

• Infrastructure Management 

 

3. Check Point Certified Security Administrator R80.10 (CCSA) (30 )ש"א 

. במסגרת הקורס,  מבוא למוצרי האבטחה של צ'ק פוינטהינו קורס ה  Management 1מודול  

 .  הנמכר ביותר בעולםFirewall   Enterprise-יתקין וינהל את ה הסטודנט

 הבינלאומית. CCSAלקראת הסמכת ה  156-215.80המודול מכין לבחינת 

עם סיום המודול יתחבר התלמיד לחוות שרתים ויתנסה בהעברת פוגענים עדכניים, כולל 

 , כדי לדמות מצב אמיתי של תקיפה. Firewallתוכנות כופר דרך ה 

 

רסה העדכנית ביותר של המוצר ועל הקורס הראשון בישראל העובד עם הגזהו 

. כמרכז הדרכה בסביבה וירטואלית מלאהפלטפורמה של מערכת מוקשחת ואחידה 

  Check Pointבחברת  תורגלה בעשרות קורסיםהסביבה , Check Pointמורשה של 

 בארץ ובחו"ל. ולקוחותיה ואצל שותפיה 

 

 רשימת הנושאים:

• Check Point Technology Overview 

• Security Policy Management 

• Rulebase defined and new features 

• Monitoring Traffic and Connections 

• Network Address Translations 

• Basic Concepts of VPN 

• Managing User Access  (Identity Awareness) 

• Firewall Clustering using ClusterXL 

• Administrator Task Implementation 



 

4. )ECheck Point Certified Security Administrator R80.10 (CCS (20  )ש"א 

יתקין   הסטודנט. במסגרת הקורס, למוצרי האבטחה של צ'ק פוינט המשךקורס  המודול הינו

לקראת הסמכת ה  156-315.80מודול מכין לבחינת יכולות מתקדמות של המוצר. הוינהל 

CCSE .הבינלאומית 

 רשימת הנושאים:

 • System Management 

 • Automation and Orchestration 

 • Redundancy 

 • Acceleration 

 • SmartEvent 

 • Threat Prevention 

 
5. Linux administration for SysAdmins  (03 )ש"א 

כפלטפורמה להרצת כלי הגנה מגוון רחב של מוצרי אבטחת מידע כיום משתמש בלינוקס  

 ותקיפה. 

לאחר שהתלמיד הכיר תהליכי התקנה ,קונפיגורציה ואבטחה של שרתי מיקרוסופט, הוא  

נחשף לתחום המקביל בעולם הקוד הפתוח.התלמיד יתנסה בהתקנת המערכת, עבודה 

 עם ממשק טקסטואלי וגרפי,עריכת תוכן וסקריפטים ויסיים בהגדרות רשת ואבטחת מידע.  

 הידע הנרכש במודול יעזור לו בתהליכי התקיפה המועברים במודול הבא. 

 

 רשימת הנושאים: 

 • Linux Philosophy and Concepts 

 • Linux Basics and System Startup 

 • Graphical Interface 

 • System Configuration from the Graphical Interface 

 • Common Applications 

 • Command Line Operations 

 • Finding Linux Documentation 

 • Processes 

 • Text Editors and User Environment 

 • Network Operations 

 • Intro to bash scripting 



 

 • Local Security Principles 

6. Penetration Testing (30 )ש"א 

התלמיד נחשף לעולם התקיפה.המטרה היא הכרות עם במודול המסיים את הקורס 

 התוקף ודרכי פעולותיו כדי לשפר את תהליכי ההגנה על הרשת.

ואת המתודולוגיה בה עושים שמוש  Kali Linuxבתהליך הלימוד יכיר התלמיד את 

מאיסוף המידע המודיעיני על הרשת המותקפת ועד לניצול פגיעויות המערכת  

 וטשטוש הראיות. המותקפת ,תהליך החדירה

במהלך המודול יתחבר התלמיד לחוות שרתים חצונית ויתרגל תרחישי תקיפה 

המתבצעים עבור חברות   penetration testingבדומה למתרחש בתהליכי 

 לבדיקת חסינותן.

 

 רשימת הנושאים:

 • Introduction to Hacking 

 • Getting Comfortable with Kali Linux 

 • Advanced Concepts & Techniques 

 • Information Gathering 

 • Vulnerability Analysis 

 • Exploitation 

 • Privilege Escalation 

 • Maintaining Access 

 • House Cleaning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 סביבות מעבדה וירטואליות המשמשות לתרגול תרחישי הגנה ותקיפה

 המעבדה הוירטואליות בהן נעשה שמוש בקורס אורך חודשים. אפיון סביבות 

המעבדות נכתבות על בסיס שוטף לפי ההתפתחויות הטכנולוגיות ומתוחזקות ע"י אנשי 

מקצוע מומחים בתחום התקשורת והוירטואליזיה ,המספקים שרות בזמן הקורס במקרה 

 של תקלה.

ולבסוף נוצרת גרפיקה  חומרי הלימוד מתעדכנים במקביל בהתאם לתצורת המעבדות

 יחודית לכל סביבה כדי להמחיש את הארכיטקטורה בה עושים שימוש. 

 בדרך הזו מקבל התלמיד אפשרות להתנסות בתרחישים בהם יתקל עם סיומו של הקורס.

 

 

 

 


