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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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  CISO אבטחת מידע וסייברמנהל 

 DPOוקצין הגנת הנתונים 

 ופרטיות סייבר ,מידעאבטחת בכירים בניהול להכשרת  התוכנית

 הבינלאומיות להסמכותהכוללת הכנה מלאה 

CISSP, CISM, CSX, CIPM, CIPP/E 

 ם ואורן אלימלך: ערן שחםייאקדמ ציםיוע

 

עם נסיון רב בהדרכות מקצועות אבטחת מידע טכניים וניהוליים, מאות קורסים שהועברו בהצלחה ואלפי 

גאה להציג את התוכנית  סטודנטים המאיישים משרות בשוק הישראלי והעולמי, אוניברסיטת בר אילן

היחידה בישראל התוכנית זו  .אבטחת מידע וסייבר וקציני הגנת נתונים מנהליבישראל להכשרת  המתקדמת

הסמכות בינלאומיות ומועברת בהדרכתם של בולטי המרצים  חמשמכינה לקראת המכשירה לתפקיד הכפול, 

 הסטודנט מוכשר כמנהל אבטחת מידע וסייבר וכקצין הגנת הנתונים בחברות. . עם סיומה, בתחום

 

בארגון. מצד אחד מכיר את הרבדים השונים של אבטחת המידע, מנהל  Security Enablerהינו ה  CISO-ה

תקציב וצוותים טכנולוגיים ומצד שני הינו בעל ראייה עסקית חדה, בקיא בניהול סיכונים ומבין שנמצא בעסק 

 צריך למקסם את רווחיו. הוא מבין שצריך לרתום את אבטחת המידע לטובת החברה.ש

גדל עקב דרישות רגולטוריות וצרכים עיסקיים והוא נדרש להבנה  CISO-בשנים האחרונות תפקידו של ה

 בנושאים משפטיים בעלי זיקה לתחום המיחשוב ותהליכים טכנולוגיים מורכבים.

פקח על אסטרטגיית הגנת נתונים ויישומה על מנת להבטיח עמידה , ממידעמנהל אבטחת פרטיות ה - DPO-ה

לתוקף במאי  שנכנסו. בישראל אחראי במקביל הן על העמידה בתנאי תקנות הפרטיות GDPR-בדרישות ה

 והן על ההתאמה לתנאים הנדרשים לכל חברה שיש לה קשרי מסחר עם אירופה. 2018

 

של ארגון  CISMו  CSXלמספר הבחינות הבינלאומיות הגדול בישראל. הסטודנט יגש לבחינות המסלול מכין 

ISACA בחינות ,E/CIPP  וCIPM  של ארגון הפרטיות הגדול בעולםIAPP  ובחינתCISSP  ארגון מטעם

ISC2 מעבר הבחינות הבינלאומיות בצרוף תעודה מטעם אוניברסיטה מובילה, מהווה נקודת כניסה מעולה .

 לתחום שנמצא בהתפתחות מתמדת.

 של הארגונים מקורייםמחומרים ההכנה לבחינות ההסמכה מועברת 

 IAPP ,ISACA, ISC2 
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סייבר במדינת ישראל, כפי נבנתה לפי מסמך מדיניות מקצועות הגנת ה CISOתכנית מנהלי אבטחת מידע 

)י"ט בטבת התשע"ו(.  2015בדצמבר  31שהופץ ע"י מטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה ביום 

 התכנית ותכניה מכוונים למקצועות אשר הוגדרו במסמך זה ובנויים לפיו.

 

 תיאור התכנית

 הסמכות בינלאומיות יוקרתיות: 5לקראת מכשירה התכנית 

1. Certified Cybersecurity Practioner (CSX) -  של ארגוןISACA 

2. Certified Information Security Manager (CISM) -  של ארגוןISACA 

3. Certified Information Privacy Professional (CIPP) -  ארגוןשל IAPP   

4. Manager (CIPM)Certified Information Privacy  -  ארגוןשל IAPP 

5. (CISSP) Certified Information Systems Security Professional - 

 2ISCשל ארגון 

 

 יתרונותיה הבולטים של התכנית

 בקורס אינטנסיבי אחד DPOושל  CISOלימוד תפקיד כפול של  •

 של מיטב הארגונים. ת בינלאומיות יוקרתיותהסמכו לחמשהכנה  •

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

 בעלי נסיון בינלאומי ותארים בכירים מהתחום, צוות הקורס מורכב ממנהלי אבטחת מידע  •

 אילן-המאושרים ע"י אוניברסיטת בר

 מרצים אורחים בכירים המתעשייה שישולבו במגוון הרצאות ובמתן ציונים בבחינות הסופיות  •

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

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

 המקשרים בין המרצים, הסטודנטים והיועץ האקדמיערוצי תקשורת דיגיטליים  •

 .המסלול וגם לאחריו ליווי אישי של התלמיד לאורך •

 

 אודות היועץ האקדמי, מר ערן שחם

 אבטחת המידע.התקשורת ובתחום  כמרצה ומנהל הדרכותבעל ניסיון עשיר  •

, תקשורת ההמובילות בעולם בתחום הווירטואליזצי חברותהשל מנהל מרכזי הדרכה מורשים  •

 ומכשיר אינטגרטורים בקורסים מתקדמים. VMware, Forcepoint, Check Pointואבטחת המידע: 

 שנה. 20בטכנולוגיות מתקדמות כ  Check Pointמרצה ומכשיר לקוחות ושותפים של  •

 שנים. 8מוסד הטכניון במשך נהל את קורסי התעודה במחשבים ביחידה ללימודי המשך של  •
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 עובדי הקבוצה. 4000תים, האחראית להכשרת -תים הדרכה", מקבוצת מלם-הקים וניהל את "מלם •

 ניהל את קהילת אבטחת המידע במיקרוסופט ישראל. •

 מרצה מוסמך של היצרנים המובילים: •

Checkpoint Certified Security Instructor      

Forcepoint Certified Instructor      

 

 קהל היעד

, תקשורת, מנהלי מערכות מידע, יועצי אבטחת Linuxאו  Windowsרשתות אבטחת בעלי רקע הולם ב •

 מידע ומבקרי מערכות מידע או בעלי רקע בפתוח תוכנה.

 מנהלי אבטחת מידע המעוניינים לקבל הסמכה בינלאומית. •

 .ומודיעיניותקציני ביטחון ויוצאי מערכות בטחוניות  •

 נאמני אבטחת מידע במשרדים ממשלתיים. •

 אילן.-של אוניברסיטת בר CCE – Certified Security Expertבוגרי קורס  •

 

 תנאי קבלה

 הבנת מושגים טכניים וניהוליים באנגלית •

 עם היועץ האקדמי קבלהראיון מעבר  •

 

 מתכונת לימודים

  8.9.19 -פתיחת הלימודים

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

 שעות אקדמיות  270-תכנית הלימודים מורכבת מ

 

 שכר לימוד

 דמי רישום ₪   400

  שכר לימוד ₪ 15,000

 חיצוניות ובתשלום נפרדהבינלאומיות בחינות ההסמכה 

 מקום הלימוד

 אילן, רמת גן-אוניברסיטת ברקמפוס 
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 לתעודהזכאות 

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

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

 

 הערות

 .פתיחת כל תכנית מותנית במספר הנרשמים •

 .היחידה, אלא במקרה של אי פתיחת התכנית על ידי 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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 תכנית הלימודים

הבינ"ל וביחד עוזרים להכרות מעמיקה עם  ותהמכינים לבחינ ,תחומי התמחות מעשרההתוכנית מורכבת 

 CISOעולמו ותפקידיו של ה 

Introduction to Cyber Security  

• Cyebr Security Fundementals  
o Objectives 
o Roles & Responsibilities 
o Principles 
o Risk & Vulnerabilities 
o Lifecycle Management and Basic IR 
o CSX Exam Preparation 

 

Domain 1  

• Privacy Program Management 
o Intro 
o Governance 
o Laws and regulations 
o Data assessments 
o Policies 
o Data subject rights 
o Protecting personal information 
o Data breach incident 
o Monitoring & auditing 
o Performance monitoring 
o CIPP/E Exam Preparation 

• European Privacy Certification  

o Introduction to European Data Protection 
o European Data Protection Law and Regulation 
o Compliance with European Data Protection Law and Regulation 
o CIPM Exam Preparation 

 
Domain  2 

• Information Security Goverance 
o Designing Stratgey & Governance Framwork 
o Management Buy-in 
o Implementing InfoSec Stratgey  
o Internal InfoSec Audit 
o SOX, Regulations & Laws 
o PCI-DSS 
o Critical Infrastructure Regulations 
o NIST, COBIT, SANS 
o Goverance Workshop 
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Domain 3 

• InfoSec Risk Management 
o Risk Monitoring & Reporting 
o Risk Assessment 
o Risk Analysis Approaches 
o Organizational Risk Perspectives 
o Risk Management Constraints 

 
Domain 4 

• InfoSec Program Development & Management 
o Resource Alignment & Management 
o Awareness & Education 
o Integrating InfoSec To Processes 
o infoSec Monitoring & Reporting 

 

Domain 5 

• InfoSec Incident Response Management 
o Identification & Response 
o Planning, Integration 
o Readiness & Assessment Review (CREST-MODEL) 
o CISM Exam Preparation 

 

Domain 6 

• CISSP Test Preparation 
o Chapter 1+2: Security and Risk Management & Asset Security 
o Chapter 3: Security Engineering 
o Chapter 4: Communications and Network Security 
o Chapter 4: Encryption 
o Chapter 5: Identity and Access Management 
o Chapter 6: Security Assessment and Testing 
o Chapter 7+8: Security Operations & Software Development Security 
o CISSP Exam Preparation 
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Domain 7 

• Cyber Threat Landscape 
o Attacker Point of View and Motivation  
o Cyber Intelligence 
o Self Assessments + Build Risk Profile  
o CyberKillChain  
o MITRE ATT@CK 
o Security Information Event Management 
o Security Operations Center & IR 
o Digital Forensics  
o Summary Workshop 

 
Domain 8 

• CISO’s Daily Operations 
o Information Security Project Management 
o Vendor Management 
o Procurement Planning 
o SLA & Contract negotiation 
o Budget & Expense Planning 

 
Domain 9 

• Preventing Cyber Attacks 
o Offensive Security Fundmentals 
o Ethical Hacking & Reconnaissance/Footprinting 
o Scanning Networks & Enumeration 
o Lab : Attack Excersice 
o Vulnerability Analysis  
o System Hacking  
o Malware Threats  
o Protecting against Denial of Service 
o Lab : Vulnerability and Malware 
o OWASP top 10 
o Hacking Web Servers and Web Applications  
o Hacking Wireless Networks 
o Hacking Mobile Platforms 
o Hacking Cloud Resouces 

 
Domain 10 

• Secure Development Lifecycle 
o Importance of Secure Coding 
o Secure Lifecycle Management 
o Supply Chain and Software Acquisition 
o Software Deployment 
o Operations and Maintenance 
o Secure Software Requirements 
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Course Summary 

• Final Steps for becoming a CISO 
o CISO presentation infront of the Board & Senior Management  
o Information Security Best Practices  
o Final progect presentation in Class infront of REAL EXTERNAL CISOs & 

Board members 
o how to become a the CISO you want to be 

 

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

 

http://desigprog.biu.ac.il/
http://desigprog.biu.ac.il/
http://www.mzb.biu.ac.il/
http://desigprog.biu.ac.il/
http://www.external-studies.biu.ac.il/
mailto:events.biu@biu.ac.il
http://www.biu.ac.il/

