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      Cyber Champions #3 

     הילל קוברובסקי מנהל אקדמי : |  ערן שחםמנהל מקצועי : 

 מלכה שגב ,  , משה שרון ,קמפלר  הילל קוברובסקי , ערן שחם , מיטל ברוקס מרצים ראשיים: 

 תחום הסייברבכירים ב –מרצים אורחים ועוד ,  אודליה אלכסנדרוביץ,   עידן כהן 

 Webexשעות תרגול משותף ב   10שעות כיתה | מעל    40

 לכל משתתף העצמה אישית  תוכנית  \בפיתוח תוכנית הכשרה מקצועית  תייעוץ אישי תשע

 צמוד להבטחה של הצלחה מרבית במסלול  ואישי  ליווי 

 ספרייה של חומרי לימוד , העשרה והשראה להמשך הדרך

 28.10.2019ראשון ב  מפגש חדשה ופורצת דרך ,   ביחד בדרךם ימתחיל 

 



 
   

 שמורות להילל קוברובסקי  ותוכן הקורס כמתואר להלןכל הזכויות של מסמך זה 

 תוכנית ה כשרה מקצועית למנהלי מכירות בתחום הסייבר 

 בתחום הסייבר , אבטחת מידע , תקשורת וענןטכנולוגית  חדשנות                

 אסטרטגיה עסקית ושיווקית , מיתוג אישי , מיתוג עסקי , העצמה אישית , שיווק דיגיטלי       

 וצמיחה מואצת ביותר.   טכנולוגית מדהימהעולם המחשוב בכלל ותחום הסייבר בפרט עובר בעשור האחרון מהפכה  • מהות הקורס

, הן מבחינה עסקית והן מבחינת   ממשלתי \ציבורי   ארגוןשום חברה או אין זכות קיום של  ללא הגנת סייבר הולמת  •

 הרגולציה.  

בעלי הבנה ורקע בתחום    Pre-Saleמכירות מקצועניים ומומחי  מנהלי הדרישה בשוק העבודה הישראלי ל •

 הולכת וגוברת מיום ליום.  

" העיקר לאייש דרישות עסקיות בשוק שבו חסר עובדים  בגיוס  בכל מחירכיום התחרות כה רבה שחברות רבות עסוקות "  •

 ופיתוח עסקי.  , אסטרטגיה שיווקית בעלי מומחיות וידע טכנולוגי ומאידך ניסיון בתחום המכירות 

מתן ארגז כלים למי שרוצה  , המקצועיים , והאישיים ב הקורס בא להתמודד עם השלמת הפערים הטכנולוגים •

 .  סייל מוביל בתעשייה-מנהל מכירות או פריי הפוך להיות ליירה שלו ולעשות שדרוג מקצועי ואישי בקר

 מחשוב ענן.  \  תקשורת  \אבטחת מידע   \בתחום הסייבר מיומנויות טכנולוגית  פיתוח   • הדרכה מיתחו

    ., שליטה במרחב השיווק הדיגיטלי והרשתות החברתיות פיתוח עסקי בתחום הסייבר •

 .העצמה אישית ובניית חוסן נפשי , התמדה בהתפתחות אישית ומקצועית •

   .תקשורת  \רקע טכנולוגי בסיסי בתחום המחשוב  • דרישות קדם

 ספקיות אינטרנט.    \תקשורת   \מכירות  בתחומי המחשוב  \ניסיון עסקי ומקצועי בתחום השיווק  •

  \אבטחת מידע  \מנהלי מכירות בתחומי המחשוב השונים שרוצים להתקבל לעבודה כמנהלי מכירות בתחום הסייבר   • קהל יעד

 בתפקיד החדש.   ובסיס מקצועי חזקתקשורת ורוצים נקודת התחלה 

ושההצלחה    מנהלי מכירות בתחום הסייבר שמבינים שהיום כדי להצליח בסגירת עסקאות חייבים גם ידע טכני בסיסי •

 שמתלווה אליהם.  Pre-Saleלא יכולה להיות תלויה בתפקודו של ה    שלהם

 . בתחום הסייברמקצועיים  Pre-Saleאנשים טכניים בתחום המחשוב שרוצים לפתח קריירה בתור אנשי  •

לצורך הבנה טובה  הטכנולוגי שלהם  ולהעמיק את הידע ת יווצים לשפר מיומנושר מכירה צוותי מנהלי  \מכירות   יסמנכ"ל •

 יותר עתיד תחום הסייבר.

  \תקשורת  \מנכלים של חברות המספקות שירותים בתחום המחשוב ויש בדעתם לפתח תחום פעילות בתחום הסייבר   •

 ענן  בחברתם. 

 טלפוני או פגישה אישית.ראיון אישי  • תנאי קבלה 

 .המתאים לקהל היעד של הקורס המציגים רקע בתחום המחשוב או קישור לפרופיל לינקדאין קורות חיים  •

   אילן-: אוניברסיטת ברמיקום ההדרכה ,  21:30  –  17:30ימי שני , מפגשים ,   10שעות ,  40  מסלול ערב  :  • היקף הקורס
 

o 28.10        ראשון מפגש 

o 04.11        2מפגש 

o 11.11        3מפגש 

o 18.11        4מפגש   

o 25.11         5מפגש   

o 02.12        6מפגש 

o 09.12        7מפגש 

o 16.12        8מפגש 

o 23.12        חנוכה אין מפגש 

o 30.12        חנוכה אין מפגש 

o 06.01        9מפגש 

o 13.01      חגיגת סיום  –  10מפגש 

 

 בשעות הערב    Webexתרגולי העשרה משותפים בעזרת ועידת וידיאו של  מועדים ל 4יתואמו בנוסף  •

 



 
   

 שמורות להילל קוברובסקי  ותוכן הקורס כמתואר להלןכל הזכויות של מסמך זה 

 בשעות הערב   Webexמפגשי תרגול ב   4+   שעות מלאות  X  4 שבועיים   מפגשים 10שעות מלאות |   40  מסלול ערב: • מסלולים

 בשעות הצהריים    Webexמפגשי תרגול ב   4+  שעות מלאות  X 8 שבועיים  מפגשים  5שעות מלאות |   40  :בוקרמסלול  •

 .הדרכה מיוחדת לחברות ע"פ רשימת תכנים ומועדים שמתואמים ע"פ דרישות הלקוח  קורס מותאם אישית : •

עלות 

 למשתתף

 כולל מע"מ  ₪    7,600מחיר ללקוח סופי  •

 30תנאי תשלום לחברות: שוטף +   •

   כרטיס אשראיתשלומים ב   3תנאי תשלום ליחידים :  עד  •

סיום הקורס 

וקבלת תעודת 

 סיום 

 מקביל.   \ממפגשי הקורס , במידת הצורך השלמה במחזור עוקב  80%השתתפות במינימום  •

 משימות קבוצתית.    2-לעמוד בהצלחה ב •

 משימות אישיות.     3-לעמוד בהצלחה ב •

 בסיום הקורס תינתן תעודה מוסדרת מטעם המכללה + מכתב המלצה אישי ) במידת הצורך(.   •

 הילל קוברובסקי  מרצים 

| טרנדים טכנולוגים  אסטרטגיה  הגנת סייבר  

 שיווקית  \עסקית 

 רשתות חברתיות פרסום ב 

https://www.linkedin.com/in/hillel-kobrovski/ 

https://www.innovateordie.co.il  

 ערן שחם 

 הגנת סייבר 

 הכשרה מקצועית ופיתוח קריירה 

https://www.linkedin.com/in/eran-shaham-5a8543b/ 

https://www.business-class.co.il 

 קמפלר מיטל ברוקס 

 CISOעולמו של ה 

 מודעות עובדים   \רגולציה 

https://www.linkedin.com/in/maytalbrookskempler/ 

https://www.supersonas.com/personas/מיטל-ברוקס-קמפלר/ 

https://www.helena-sec.com/  

 משה שרון

 ענן ציבורי

   דאטה סנטר מקומי

https://www.linkedin.com/in/moshes 

http://www.tracston.com 

 אודליה אלכסנדרוביץ 

 כלים לפיתוח חוסן נפשי 

 בניית תוכנית קריירה 

https://www.linkedin.com/in/odelia-alexanderovitch-553714114/ 

https://lifearchitecture.co.il 

 עידן כהן 

 עולמו של התוקף

 הגנה אפליקטיבית 

https://www.linkedin.com/in/idan-cohen-389a18122/   

 שגב מלכה 

 אסטרטגיה שיווקית

 מיתוג עסקי לחברות   \מיתוג אישי 

https://www.linkedin.com/in/malkasegev/  

בכיר מהתחום , שיגיעו לתת הרצאת השראה ולשתף מניסיונם האישי   ת\ מנהל מרצה אורח 

קריירה כמנהל מכירות בתחום הסייבר  בפיתוח   
o  

 פתיחת מסלולי הקורס תלויה בהיענות של המשתתפים.  • הערות

רלוונטיות ועדכניות  זכות לשנות את התכנים בקורס כדי לשמור על שומרים לעצמם את ה האוניברסיטה וממנהלי הקורס  •

 גובהה למגמות והטרנדים הטכנולוגים והעסקיים בתחום הסייבר המקומי והעולמי.
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https://www.helena-sec.com/
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https://www.linkedin.com/in/odelia-alexanderovitch-553714114/
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 שמורות להילל קוברובסקי  ותוכן הקורס כמתואר להלןכל הזכויות של מסמך זה 

מנהל אקדמי 

של הקורס 

 ומרצה ראשי

 

 הילל קוברובסקי

 

,   ארגונית, טרנדים ותחזיות טכנולוגיות , חדשנות  הגנת סייבר   בתחומים:ומנטור טכנולוגי יועץ אסטרטגי  •

 , הכשרה טכנולוגית מקצועית.   עתידנות טכנולוגית , שיווק דיגיטלי

שירותים חדשים , ערוצי שיווק והפצה    \פיתוח מוצרים   סיוע וליווי חברות טכנולוגיות בפיתוח עסקי ושיווקי : •

 , הקמת מרכזי הדרכה והכשרה מקצועית.   עסקיות ואסטרטגיות תכוניותחדשים , הכנת  

מזעור המחשוב , אנרגיה ירוקה , מהפכת הבינה    \יעילות מרצה בכיר בתחומים של חדשנות טכנולוגית:  •

 . ת התפתחות הטכנולוגיה המואצת על האנושותמלאכותית , מהפכת האינטרנט של דברים , השפע 

של סייבר , אבטחת מידע ותקשורת נתונים , קורסי הסמכה ליצרנים שונים ,    מדריך טכנולוגי בכיר בתחומים  •

  \להכשרת מנהלי מכירות בתחום הסייבר , הרצאות בנושא טכנולוגיות עתידיות עבור מנהלים בכירים  םקורסי

שנה   19. רקורד מוכח וניסיון של   טרנדים ומגמות טכנולוגיות בתחום המחשוב והסייבר מנהלי מכירות , \דירקטורים 

 בתחום ההדרכה , אלפי תלמידים ומאות קורסים והרצאות.

  Cisco, מדריך בכיר ב  2007מאז   Fortinet, מדריך בכיר של חברת   1999מאז  Check Pointשל חברת מדריך מוסמך   •

 .  2018ישראל מאז  

  של רקורד ,  והתקשורת המידע אבטחת  , הסייבר  בתחומי  אבטחה  פתרונות כארכיטקט שנות ניסיון  22 •

 ובעולם.  בארץ  פרויקטים  מאות של  שוטפת  ותחזוקה  וביצוע תכנון

 מובילה בתחום פתרונות סייבר.  Professional Servicesומנכ"ל של חברת  דשנה כמייס 13ניסיון של   •

 . LIF.org.il  –  חבר בפורום הישראלי למנהיגות •

 , מנטור עסקי בתוכניות ליווי שונות של האיגוד.  IDU.org.il  חבר באיגוד הדירקטורים הישראלי •

במרכז  , חבר  מנהל את מרכז מצוינות סייבר בלשכה,   sysnan.co.il  לטכנולוגיות המידע בישראל חבר הלשכה  •

 מצוינות חדשנות בלשכה . 

 . מרכז הידע לחדשנות – הטכניון  -חבר בפורום מנהלים לחדשנות  •

 ) אוניברסיטה לחשיבה עתידנית (   Singularity University -חבר בערוץ הישראלי של ה  •

  ,עתידנות טכנולוגית , ארגוניתפורומים בתחומי סייבר , תקשורת , חדשנות  \ קהילות  14של מעל  מנהל ומייסד  •

 , טרנדים ומגמות טכנולוגיות בתחום הסייבר.  כאסטרטגיה עסקית  ארגוניתחדשנות 

 /Hillel Kobrovski   |https://www.linkedin.com/in/hillel-kobrovski   : לינקדאין •

 Hillel@Innovateordie.co.il 054 |-7700919זמין תמיד לכל שאלה או התייעצות :   •

 

  מקצועימנהל 

  הקורסשל 

 

 ערן שחם

 

 

 טכנולוגיות.  הדרכות וניהול בהרצאות  שנה   27 של  ותק בעל •

  הגדולה  ההפצה  חברת Arrow של ,שותף ומסחרית אקדמית במסגרת למחשבים  ספר  בתי  בניהול  רב סיוןינ בעל •

   ארצית. בפריסה  ממשלה וגופי םביטחוניי ,ארגונים  לחברות  הדרכה שירותי  ומספק בעולם

 אילן -הפעילות של בית הספר למקצועות הסייבר ולימודי טכנולוגיה מתקדמים באוניברסיטת ברנהל מ •

 החברה.  של  בטכנולוגיות ובחו"ל בארץ  פוינט צ'ק  חברת של   ושותפים לקוחות ומכשיר לימוד  תתוכני   מפתח ערן •

  60 מעל הדרכה, מרכזי  3 שכללו ןהטכניו מוסד  של   המשך ללימודי  ביחידה במחשבים תעודה  קורסי מנהל בעבר •

  שירותי  המספקת  תים,-מלם בישראל, הגדולה IT-ה חברת  של  הטכנולוגית ההדרכה  מחלקת  ואת בשנה( קורסים

 החברה. עובדי 4,000-  ל  הדרכה

  להדרכות פרטי ענן פלטפורמת   מהווה החווה  ,ההדרכה  בתחום  בישראל הגדולה  הינה והקים, שתכנן השרתים חוות •

  יכולות מספקת  בנוסף מתאימה.  הדרכה תשתית אין  בהן במקומות   גם  הדרכות להעביר  ומאפשרת ובחו"ל בארץ

 שקיימות כפי  הגנה/תקיפה בסביבות  והתנסות קצר בזמן גדולות   מידע כמויות  ,עיבוד לסטודנטים  גבוהות מחשוב 

 בשטח.  בתרחישים

 אילן  -הפעילות של בית הספר למקצועות הסייבר באוניברסיטת ברנהל מ •

 /Eran Shaham   |https://www.linkedin.com/in/eran-shaham-5a8543b  :לינקדאין •

 Class.co.il-Eran@Business|       6560666-050זמין תמיד לכל שאלה או התייעצות : •
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 שמורות להילל קוברובסקי  ותוכן הקורס כמתואר להלןכל הזכויות של מסמך זה 

 המפגשים תוכנית  

 יתואם תאריך עם הקבוצה     - תרגול משותף     -   Webinarמפגש   

 תוכן  מרצה תחום  עד שעה  משעה 

 הנחיות כיצד להתכונן לקורס  כדי שנפיק ממנו הצלחה מרבית הילל קוברובסקי + ערן שחם כללי 22:30 21:00

 הסבר על ערוצי התוכן שנבנו במיוחד לקורס 

 העשרה נוספת שמומלץ לחקור \המלצות לערוצי תוכן  להשראה 

 

 28.10.19תאריך    –  1   מפגש

 תוכן  מרצה תחום  עד שעה  משעה 

 סבב היכרות של המשתתפים במסלול  הילל קוברובסקי + ערן שחם כללי 18:00 17:30

 הצגת תוכנית הלימודים בקורס

  Network Security -מושגי יסוד בתחום ה הילל קוברובסקי טכנולוגיה 19:00 18:00

 יישור קו מושגים בעולם הסייבר , אבטחת מידע ותקשורת

 הפסקה  19:15 19:00

 שיווק דיגיטלי 20:15 19:15

 מקצועי \מיתוג אישי 

 אסטרטגיה שיווקית

 החברתיותמבוא לעולם הרשתות  הילל קוברובסקי

 תסקירה מקיפה של כל הרשתות החברתיות ,  מיקוד , קהל יעד , יתרונו

 חסרונות של כל רשת חברתית ואיך היא יכולה לסייע לי לקידום המכירות

 הפסקה 20:30 20:15

 שיווק דיגיטלי 21:30 20:30

 מקצועי \אישי  מיתוג

 אסטרטגיה שיווקית

   ברשת לינקדאין מנצח  בניית פרופיל מקצועי   הילל קוברובסקי

הכירות מעמיקה עם ממשק  המשתמש | כללים והנחיות לבניית פרופיל 

מנצח  |  קבוצות  | דף עסקי  | שליחת הודעות פרטיות ללא מנוי 

 בתשלום | כללים  כדי לבלוט בתוצאות החיפוש 

 SSI Score / Rank     +All-Star Statusממדים להערכת הפרופיל האישי : 

 סיכום הנושאים שנלמדו  | הנחיות לביצוע משימות בית  בסקיהילל קוברו כללי 21:40 21:30

 הבא מפגשאיך להתכונן לקראת 

 
 04.11.19ך  תארי  –  2   מפגש

 תוכן  מרצה תחום  עד שעה  משעה 

 אסטרטגיה שיווקית 19:00 17:30

 חברתי \מיתוג אישי 

 יצירת תוכן ברשת

 

 מלכה שגב

 מומחית בשיווק פסיכולוגי

 והעסקי  האישיאלופת המיתוג 

 מקור העצמה לנשים חרדיות

 אישיות כובשת ושוברת מוסכמות

 פשוט למכור יותר עם שיווק פסיכולוגי""מעשית סדנה  

, לינקדאיןכלים מתקדמים לאיתור לקוחות עם רשת : איתור לקוחות

 הדגמה מעשית, מקסום הפרופיל כשופר של החברה 

איך לגרום ללקוח לפתוח לי  -שיטת מכירה פסיכולוגית : פתיחת דלתות

קומבינציה של שיווק פסיכולוגי בעידן הדיגיטלי  ומכירה , דלת לפגישה

 אקטיבית 

 הפסקה  19:15 19:00

 אסטרטגיה שיווקית 20:15 19:15

 חברתי \מיתוג אישי 

 יצירת תוכן ברשת

 מלכה שגב

 

 Best Advisorאיש המכירות כאוטוריטה ה : שימור תודעה וסגירת עסקאות

של הלקוח איך לגרום ללקוח לקנות דווקא ממני, איך לחסוך תהליכי 

 יישום מעשי -פולואפ ארוכים עם כלים דיגיטליים

 הפסקה 20:30 20:15

 אסטרטגיה שיווקית 21:30 20:30

 חברתי \מיתוג אישי 

 יצירת תוכן ברשת

 מלכה שגב

  

 כללים ליצירת תוכן ויראלי

 סימולציות וידיאו עם חצובה

 סיכום הנושאים שנלמדו  | הנחיות לביצוע משימות בית  הילל קוברובסקי כללי 21:40 21:30

 הבא  מפגשאיך להתכונן לקראת 

 

  



 
   

 שמורות להילל קוברובסקי  ותוכן הקורס כמתואר להלןכל הזכויות של מסמך זה 

    יתואם תאריך עם הקבוצה   -   תרגול משותף   -   Webinarמפגש   

 תוכן  מרצה תחום  עד שעה  משעה 

  תרגול משותף  הילל קוברובסקי  כללי 22:30 21:00

 איתור ומציאת ערוצי תוכן התואמים את הפעלות העסקית שלי 

  רברשת טוויט \ברשת לינקדאין   \ ברשת פייסבוק  

 

 11.11.19 תאריך  –  3   מפגש

 תוכן  מרצה תחום  עד שעה  משעה 

 אסטרטגיה  19:30 17:30

 התנהלות עסקית

 

 

 מיטל ברוקס

 מרצה בינלאומית 

 CISO 

 בינלאומית CISSPמדריכת 

 סופר וומן מעוררת השראה

 CISOעולמו של ה 

הרצאה מרתקת על עולמו המורכב והמאתגר של מנהל אבטחת המידע 

בארגון גדול  , גורמי הלחץ המשפיעים על עבודתו , מערכת היחסים 

 המורכבת עם הנהלת החברה  ועם עובדי החברה 

 טיפול והתמודדות בשעת משבר סייבר 

   CISOלקוח  עם ה  \טיפים איך לבנות מערכת יחסים טובה של ספק 

 הפסקה  19:45 19:30

 FireWall/UTMמערכות אבטחה מרכזיות  הילל קוברובסקי  טכנולוגיה 20:30 19:45

 – FWהווה |  מודלים ליישום טכנולוגי של  –סקירה טכנולוגית עבר 

שוק  VSחסרונות  |  סקירה של יצרנים מובילי שוק ישראלי  \יתרונות 

|  Gartnerעולמי  |  הסבר מעמיק כיצד להבין את דוח ההמלצות של 

|   NSS-LABSהסבר מעמיק כיצד להבין את ההשוואה הטכנולוגית של  

 IDCהסבר מעמיק איך להבין ולקרוא הדוח השיווקי טכנולוגי של 

 הפסקה  20:40 20:30

 המשך - FireWall/UTMמערכות אבטחה מרכזיות  הילל קוברובסקי  טכנולוגיה 21:30 20:40

סיווג פתרונות לפי אפיון צורכי הלקוח | סוגי מערכות לפי הסביבות 

 | ההבדלים הגדולים בין היצרנים  FW/UTMהשונות  | פלטפורמות ליישום 

  ניפוץ מיתוסים – FW/UTMממערכות ציפיות לא ריאליות  \ציפיות ריאליות 

  של התעשייה

 סיכום הנושאים שנלמדו  | הנחיות לביצוע משימות בית  הילל קוברובסקי כללי 21:40 21:30

 הבא מפגשאיך להתכונן לקראת 

 
 18.11.19תאריך    –  4   מפגש

 תוכן  מרצה תחום  עד שעה  משעה 

 הילל קוברובסקי  VS ערן שחם  טכנולוגיה 19:00 17:30

 גרוף שותת דםקרב א

 מלחמה ראש בראשמי ינצח  ב

 בהדגמה טכנולוגית

היצרנים המובילים בשוק  2בין   

הישראלי  , ואת מי הכיתה תבחר 

  כמנצח  ? 

 המשך - FireWall/UTMמערכות אבטחה מרכזיות 

 -  תשועל קרבות עתיר ניצחונו  CP  בפינה השמאלית  מדריך

 Check Pointהדגמה של יישום הגנת סייבר וסינון תוכן במערכות  

 -  מכור  ונלהב  , זריז  ושובב   FGTפינה הימינית  מדריך ב 

 Fortinetהדגמה של יישום הגנת סייבר וסינון תוכן במערכות 

 הפסקה  19:15 19:00

 השראה \העשרה   21:30 19:15

 העצמה אישית

 חשיבה חיובית

 מכירות

 אודליה אלכסנדרוביץ

 מנטורית עסקית לבכירים

 צונאמי של אנרגיה חיוביות 

 אישיות מעוררת השראה

 ורוכבת מוטרקרוס בהפרעה 

 מנהלי מכירותלבניית חוסן נפשי 

 כישלונות \אכזבות  \מציאת היעוד  האישי ,  התמודדת עם לחצים 

 חשיבה חיובית כדרך חיים 

 בניית קריירה על פי שיטת ארכיטקטורת חיים : 

 מודל תלת מימדי  \סקיצה  \פרוגרמה  \אבחון 

 סיכום הנושאים שנלמדו  | הנחיות לביצוע משימות בית  הילל קוברובסקי כללי 21:40 21:30

 הבא מפגשאיך להתכונן לקראת 

  



 
   

 שמורות להילל קוברובסקי  ותוכן הקורס כמתואר להלןכל הזכויות של מסמך זה 

 יתואם תאריך עם הקבוצה     - תרגול משותף     -   Webinarמפגש   

 תוכן  מרצה תחום  עד שעה  משעה 

 מידענות ברשת האינטרנט תרגול משותף  בנושא :  הילל קוברובסקי  כללי 22:30 21:00

 חיפוש מידע מקצועי ברשת האינטרנט 

 שימוש בכלים טכנולוגית  כדי  לנהל קהילות  לקוחות  

 וכדי ליעל את עבודת הפרסום ברשתות החברתיות 

 

 25.11.19תאריך    –  5   מפגש

 תוכן  מרצה תחום  עד שעה  משעה 

 אסטרטגיה  עסקית 19:30 17:30

 טכנולוגיה

 תקינה \רגולציה 

 

 מיטל ברוקס

 מרצה בינלאומית 

 CISO 

 בינלאומית CISSPמדריכת 

 סופר וומן מעוררת השראה     

 תוכנית הגנת סייבר ארגונית

 אבטחת מידע  \תוכנית עבודה שנתית בתחום הגנת סייבר 

 רגולציה ותקינה בתחום הסייבר שמשנות את המציאות העסקית 

 רגולציה בינלאומית  VSרגולציה ישראלית 

  Code Reviewמהו  \  Penetration Testמהו  \מהו סקר סיכונים 

 טיפים כיצד למקד את סל השירותים והפתרונות הטכנולוגים 

 כדי לסייע לארגון לעמוד ברגולציה 

 הפסקה 19:45 19:30

 השראה \העצמה  21:30 19:45

 מיתוג אישי

 מיתוג עסקי

 רשתות חברתיות

 שיווק דיגיטלי

 פיתוח עסקי

 אסטרטגיה עסקית

 בעולם מחוברמותג עסקי  \ אישי  מותג הילל קוברובסקי

Personal Branding vs Company Branding 

 הסייברמיתוג אישי כאסטרטגיה לפיתוח מקצועי וקריירה מצליחה בתחום 

| למה בלי מיתוג אישי אני לא אצליח לבנות מיתוג מוצלח לחברה שלי |  

|  קריירה מוצלחת בקהילה הסייבר הישראליתלאורך שנים איך מנהלים 

" האמתיערוצים "בעולם איך בונים ומפתחים  נטוורקינג  עסקי  | רשת 

 .הישראליתקהילת העסקים  \להתחבר לקהילת הסיבר 

איך הופכים דרישת הלימוד האין  ים ידע לפני כולם ? ,רוכשאיפה  \איך 

סופי להרגל קבוע בחיים ,  למה המציאות העסקית החדשה למה מקבלת 

לחוסר יכולת לימוד עצמית "אין לי כסף"  \"אין לי זמן" תירוצים כגון 

לקריירה שלך : הכנת תוכנית  Road Mapוהתפתחות אישית  | בניית 

 יתוח מקצועית לטווח ארוך.תוכנית פ \הכשרה אישית 

 סיכום הנושאים שנלמדו  | הנחיות לביצוע משימות בית הילל קוברובסקי כללי 21:40 21:30

 הבא מפגשאיך להתכונן לקראת 

 

  



 
   

 שמורות להילל קוברובסקי  ותוכן הקורס כמתואר להלןכל הזכויות של מסמך זה 

 02.12.19תאריך    –  6   מפגש

 תוכן  מרצה תחום  עד שעה  משעה 

 הילל קוברובסקי טכנולוגיה 19:30 17:30

 

 End Pointמערכות אבטחה ברמת ה 

,  הגנה  םהגנה על תחנת הקצה : הגדרת הצורך , סקירת הפתרונות הקיימי

 Win / MAC OS / Linuxעל סביבות מחשוב סטנדרטיות :  

 הגנה על סביבת מחשוב לא סטנדרטיות :  ענן ציבורי , רשתות תעשיות 

 IOTטאבלטים  והתקני קצה  \  סמארטפוניםהגנה על 

EPP vs EDR | Local Management vs Clued Management  

 .שוק עולמי VSיצרנים מובילי שוק: שוק ישראלי 

ניפוץ  –ציפיות לא ריאליות  \ציפיות ריאליות |  חסימת חיבור מדיה נתיקה 

 הדגמה של מספר פתרונות |  מיתוסים של התעשייה

Palo Alto Traps | FortiGate EMS | Cisco Umbrella 

 הפסקה 19:15 19:00

 משתתף מהקורס טכנולוגיה 19:45 19:15

 מנהל בכיר בחברה  

  End Point Protectionהדגמה טכנולוגית של מערכת ה 

 ע"י מנהל בכיר בחברה    ESETשל חברת 

 רשתות חברתיות 20:45 19:45

 אסטרטגיה שיווקית

 עיסקי \מיתוג אישי 

 פייסבוק  ברשת מנצח  בניית פרופיל מקצועי   הילל קוברובסקי

הכירות מעמיקה עם ממשק המשתמש |  כללים והנחיות לבניית פרופיל 

 פרסום ממומן   VSדף עסקי  | פרסום אורגני   VSמנצח  |  קבוצות  

 * למפגש זה יהיה גם מפגש בוובינר כדי לתרגל את מה שנלמד בכיתה

 חברתיותרשתות  21:30 20:45

 אסטרטגיה שיווקית

  עיסקי \מיתוג אישי 

 מיתוג עצמי בעולם מחובר  הילל קוברובסקי

עסקי | איך , מה , מתי , איפה , כיצד הדרך להפוך מיתוג עצמי למיתוג 

 ולמי לפרסם | איך להפוך למוביל דעה ברשת 

 סיכום הנושאים שנלמדו  | הנחיות לביצוע משימות בית  הילל קוברובסקי כללי 21:40 21:30

 הבא מפגשאיך להתכונן לקראת 

 
 09.12.19תאריך     –  7  מפגש 

 תוכן  מרצה תחום  עד שעה  משעה 

 משה שרון טכנולוגיה 19:30 17:30

טכנולוג מומחה לתשתיות 

 ופיתוח מאובטח 

   בסביבות הענן 

חברה של מייסד ובעלים 

 למערכות שליטה ובקרה 

 מרצה בינלאומי

 מטאליסט ואופטימיסט       

  םומה שביניה  Data Centerטכנולוגית 

: יצרנים ,  השוואה בין  הסקירה כללית על תחום הווירטואליזצי

הפלטפורמות השונות | האתגרים ביישום הגנת סייבר בסביבת הדאטה 

 הדאטה סנטר סנטר | האתגרים בניטור ובקרה בסביבת 

 North-South Traffic vs East-West Trafficמיקרו סגמנטציה  | 

 הפסקה 19:40 19:30

 אסטרטגיה עסקית 21:30 19:40

 שיווקיתאסטרטגיה 

 פיתוח עסקי

 עסקית   המבוא לאסטרטגי הילל קוברובסקי

 מה קורה בחברה המונעת מכירות ללא אסטרטגיה עסקית ברורה ?

IT’s a VOCA world   -  תיכנון אסטרטגי בעולם של אי ודאות עסקית 

 אסטרטגיה שיווקית  vsיעדים  | אסטרטגיה עסקית  vsחזון 

 הסביבה החיצונית | מיפוי מגמות ותחרישים"דע את האיוב": השפעות של 

 "דע את עצמך" : השפעות הסביבה הפנימית  | גיבוש פרופיל אופרטיבי

 הגדרת הפעילות העסקית : לקוחות , צרכים , שרשרת ערך

 גורמים ליצירת בידול עסקי ויצירת יתרון תחרותי 

 שדות ירוקים   vs כחולים   םאוקיאנוסי  vsאדומים  םאוקיאנוסי

 תיכנון  וגיבוש תוכנית אסטרטגית הלכה למעשה 

 סיכום הנושאים שנלמדו  | הנחיות לביצוע משימות בית  הילל קוברובסקי כללי 21:40 21:30

 הבא מפגשאיך להתכונן לקראת 

 

 

 



 
   

 שמורות להילל קוברובסקי  ותוכן הקורס כמתואר להלןכל הזכויות של מסמך זה 

 16.12.19תאריך    –  8   מפגש

 תוכן  מרצה תחום  עד שעה  משעה 

 משה שרון טכנולוגיה 19:30 17:30

ופיתוח טכנולוג מומחה לתשתיות 

 מאובטח 

   בסביבות הענן 

חברה של מייסד ובעלים 

למערכות שליטה ובקרה מרצה 

 בינלאומי

 מטאליסט ואופטימיסט

  םטכנולוגית ענן ציבורי ומה שביניה

סקירה כללית על פלטפורמות הענן הציבורי :יצרנים , השוואה בין 

הפלטפורמות  | האתגרים ביישום הגנת סייבר בסביבה של ענן 

 ציבורי  | תיאור של השוק העולמי   

 שחקנים בולטים \בתחום הענן הציבורי : יצרנים       

 האתגרים בניטור ובקרה על סביבת הענן        

 למה לא להגר ענן ציבורי   VSן ציבורי  למה כן להגר לענ 

 הפסקה 19:10 19:00

 אסטרטגיה עסקית 21:30 19:10

 אסטרטגיה שיווקית

 פיתוח עסקי

 רשתות חברתיות

 מבוא לאסטרטגיה שיווקית הילל קוברובסקי

 תיקוף ובחינה של האסטרטגיה העסקית הנוכחית 

 בניית אסטרטגיה שיווקית הלכה למעשה

 יח"צ  \פרסום  \ערוצים דיגיטליים למתרות שיווק 

חדשים לקוחות  למיתוג עסקי : משיכתברשתות חברתיות מקצועי שימוש 

,  , איתור הזדמנויות עסקיות , מודיעין עסקי תחרותי , גיוס  עובדים

 נטוורקינג עסקי 

 סיכום הנושאים שנלמדו  | הנחיות לביצוע משימות בית  הילל קוברובסקי כללי 21:40 21:30

 הבא מפגשאיך להתכונן לקראת                            

 

 06.01.19תאריך    –  9   מפגש

 תוכן  מרצה תחום  עד שעה  משעה 

 עידן כהן טכנולוגיה 19:30 17:30

"האקר אתי " מומחה בשיפור 

יכולות הגנה של מערכות 

 אפליקטיביות

  הכרות עם עולמו של התוקף

 של המטבע הדרכה מרתקת רק הפעם מהצד השני 

כיצד תוקף חושב ?  | הכרות עם סוגי תוקפים | איסוף מידע מודיעני טרם 

בדיקות חדירה |  \תכנון התקיפה | כלים ושיטות לביצוע בדיקות חוסן 

 פריצה הלכה למעשה –מות טשטוש עקבות  | הדג

 סיפורים על אירועי סייבר משמעותיים מהשנה החולפת שיעזרו 2-3

 לשבור את הקרח בכל פגישת מכירות  עם לקוח חדש

 הפסקה 19:40 19:30

 השראה \העשרה   21:30 19:40

 העצמה אישית

 חשיבה חיובית

 מכירות

 אודליה אלכסנדרוביץ

 מנטורית עסקית לבכירים

 אנרגיה חיוביותצונאמי של 

 אישיות מעוררת השראה

 ורוכבת מוטרקרוס בהפרעה

 שמים סוף לתירוצים , לנצח את הדחיינות שבך !

 בחיים \התמודדות עם שינויים  בלתי צפויים  בעבודה 

 להתגבר על הדחיינות  שבך

 תיכנון יומי  ממוקד תוצאות

 הנעה לפועלה ומניעת שחיקה

 העצמה אישית כהרגל חיים

 לחיות חיים מלאי משמעות

 סיכום הנושאים שנלמדו  | הנחיות לביצוע משימות בית הילל קוברובסקי כללי 21:40 21:30

 הבא מפגשאיך להתכונן לקראת 

 

  



 
   

 שמורות להילל קוברובסקי  ותוכן הקורס כמתואר להלןכל הזכויות של מסמך זה 

 (   17:30ולא ב   17:00אחרון ) שימו לב באופן חד פעמי מתחילים ב  מפגש13.01.20 תאריך     –  10   מפגש

 תוכן  מרצה תחום  עד שעה  משעה 

 מרצה אורח העשרה \השראה  18:00 17:00

 דירקטור מכירות בכיר 

   מיצרן סייבר בינלאומי

 מרצה אורח מעורר השראה 

  Master Closer, האיש שהמציא את המושג   מכירות בכיר  דירקטור

 הבחור שמסרב בתוקף לקבל "לא" כתשובה משום לקוח 

ויספר על האתגרים בבניית קריירה מצליחה כמנהל  יגיע וישתף מניסיונו האישי 

 בתחומה מכירות בחברת סייבר בינלאומית  ופורצת דרך 

 איך על פי ניסיונו בונים חוסן נפשי לעבוד כמנהל מכירות בשוק הישראלי 

 ומה החוקים וההרגלים האישיים שלו להצלחה בתחום 

 טכנולוגיה 18:45 18:00

 אסטרטגיה

 חיזוי טרנדים

 תחזיות טכנולוגית

 עתיד הסייבר לאן ?  הילל קוברובסקי

 מסכם של הקורס מפגש

 חיזוי טרנדים טכנולוגים המשפעים על תחום הסייבר 

 השפעות  כלכליות , גיאו פוליטיקה , גלובליזציה על תחום הסייבר

 ענן  \תקשורת  \מקורות מידע מומלצים לתחזיות על תחום הסייבר 

 מגמות שצריך לשים אליהם לב וההשפעה שלהם על תחום הסייבר  5

 הפסקה 19:00 18:45

 ערן שחם בהרצאת חייו  ערן שחם  השראה \העשרה  20:00 19:00

 ההרצאה רגעבנושא שהוא שומר בסוד עד ל

  השראה \העשרה  21:00 20:00

 עתידנות טכנולוגית

 המרוץ של האנושות אחרי החדשנות הטכנולוגית , הילל קוברובסקי

 ומה אנחנו מפסידים מזה ?

איך וכיצד עתיד האנושות הולך להשתנות מקצה לקצה בגלל השפעת ההתפתחות 

 .הטכנולוגית המואצת על האנושות 

 כיצד נוכל להכין את עצמו  ואת עתיד ילדנו  

 כדי להתכונן לשינויים שהעתיד מזמן לנו טוב יותר .  

ותגרום לכם אותכם המומים תשאיר הדגמה של מספר טכנולוגיות פורצות דרך 

 להבין שסייבר זה לא הכול בחיים

 קוברובסקי הילל  מסיבת סיום 21:45 21:00

  ערן שחם

 וכל משתתפי המסלול

 , וערן הבטיח גם וויסקי איכותי על חשבונו , בירות , פיצות  מסיבת סיום

 חשיבה קבוצתית מה הלאה ? -זה רק תחילת הדרך 

 ? איך ממנפים את הקורס להצלחה אישית -ערן   \סיכום קצר  הילל 

 קורס ההחוויה האישית שלכם מ –סבב 

 חלוקת תעודות  , צילום קבוצתי

 

 פגישת ייעוץ אישית  

יתואם  

בנפרד מול 

כל 

 משתתף

 כללי

 תיכנון קריירה 

 הילל קוברובסקי 

 ערן שחם

 פגישת ייעוץ אישית עם כל משתתף במסלול

 כדי לעשות חשיבה משותפת 

 תוכנית הכשרה אישית ע"מ לסייע בתכנון 

  ותוכנית פיתוח והעצמה אישית

 

 , אנחנו תמיד זמנים עבורכם  ת בכל שאלה  או התייעצו

 הילל קוברובסקי 

 תחומי , חוקר טרנדים טכנולוגיים - אסטרטגי רבמרצה, יועץ 

 מנטור עסקי ושיווקי בתחום הסייבר , חדשנות ארגונית ועתידנות טכנולוגית 

054-7700919     |Hillel@InnovateOrDie.co.il 

 מוריה רחמנוב 

 הרשמה  \הדרכה     מתמתא 

 054-2386565| נייד:   09-764522משרד: 

Moria@Business-Class.co.il 
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