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חוץ באוניברסיטת אריאל, מועבר על-ידי מומחי הגנת 

סייבר מהשורה הראשונה - אנשי שטח שעושים הגנה 

בסייבר ברמה הלאומית יום יום. 

בסיום הקורס תוענק תעודה רשמית של היחידה ללימודי חוץ של 

אוניברסיטת אריאל  - בכפוף להגשת עבודה מסמכת ועמידה בתנאי 

הקורס.

 קורס מבוא
להגנה בסייבר
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קורס המבוא להגנה בסייבר ואבטחת מידע של קונסיסט, בשיתוף היחידה ללימודי חוץ באוניברסיטת אריאל, מספק 

היכרות עם עולם איומי הסייבר ומעניק למשתתפים סקירה רחבה של השיטות, הטכנולוגיות והתהליכים המיועדים 

למקסם את רמת אבטחת המידע, לנהל בצורה מיטבית סיכונים ולייעל את ההגנה כנגד האיומים הקיימים.

המרצים בקורס הם אנשי הגנת סייבר ברמה הלאומית שעוסקים בהגנת סייבר ביום יום, מה שמאפשר 

למשתתפים בקורסים ללמוד את החומר ברמה המעמיקה והמקצועית ביותר שניתן.

בסיום הקורס תוענק תעודה רשמית של היחידה ללימודי חוץ של אוניברסיטת אריאל  - בכפוף לנוכחות של 85% 

משעות הקורס לפחות, ומסירת עבודה מסכמת. בהכשרות מרוכזות לעובדי מדינה ניתן להגיש את הקורס להכרה 

לגמול השתלמות. 

ההשתתפות בקורס אינה דורשת היכרות מקדימה עם עולם הסייבר.

נושאי הליבה הנלמדים בקורס כוללים:

חולשות ובאגים במערכות מחשוב מהוות פירצות דרכן יכולים האקרים )פצחנים( לעקוף את ההגנות המובנות 

ולתקוף מערכות של ארגונים, ובכלל זה תשתיות שפגיעה בהן עלולה להוביל לשיתוק של מערכות חיוניות. הכרת 

הסיכונים וניהולם הינה חיונית עבור כל עובד, שכן היכולת להכיר ולהבין את האיומים מאפשרת תהליך בריא של 

ניהול סיכונים ואיזון מתמיד בין צרכים, נוחות ואבטחת מידע ברמה גבוהה, יעילה ופרודוקטיבית.

היכרות עם איומי הסייבר וראיית התוקף.	 

דפוסי פעילות ותקיפה. 	 

הגורם האנושי והנדסה חברתית. 	 

ניצול חולשות מובנות בתוכנה. 	 

סיכוני סייבר על ציר שרשרת האספקה.	 

מבוא לתקיפות מתקדמות בערוצי תקיפה 	 

.)Side Channel attack( צדדים

התקפות סייבר ממוקדות סקטור )ביטחוני, פיננסי, 	 

תחבורה, בריאות וכד'(.

חקר אירועי סייבר מכווננים במשק.	 

תהליכי ה- OSINT ואיסוף מידע ממקורות גלויים.	 

היכרות עם הרשתות העמוקות ועולם הדארקנט.	 

 עקרונות בניהול סיכוני סייבר והפחתתם.	 

 ועוד.	 

תיאור הקורס ומטרותיו:

קורס מבוא להגנה בסייבר 
קונסיסט מערכות בשיתוף אוניברסיטת אריאל:

לרישום ולקבלת פרטים נוספים:
 mayat@consist.co.il • 077-8054663 • להשארת פרטים לחצו כאן

בשיתוף:

https://lp.consist.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8/
mailto:mayat%40consist.co.il?subject=


לרישום ולקבלת פרטים נוספים:

סיכוני סייבר בשרשרת אספקה	 

 שיטות וכלים לצמצום סיכוני סייבר	 

בשרשרת אספקה 

הרשת העמוקה והדארקנט	 

מודיעין ייעודי מהרשת העמוקה 	 

מפגש שלישי 3

מפגש ראשון

מבוא לאבטחת מידע וסייבר	 

ראיית התוקף בסייבר	 

דפוסי פעילות בתקיפה	 

סיכוני סייבר סקטוריאליים -  ביטחון, 	 

תחבורה, רפואה, פיננסי ועוד

1

יסודות תקשורת מחשבים	 

 היבטי אבטחת מידע בציוד תקשורת -	 

 )הקשחה( ואבטחת מידע 

הגנת גישה בתקשורת ואינטרנט	 

מפגש שני 2

מפגש רביעי

עקרונות בניהול סיכוני סייבר והפחתתם 	 

 תיכנון מעגלי אבטחה פיזיים ולוגים להגנה על	 

מערכות המחשוב

צמצום משטחי תקיפה בארגון	 

4

Endpoint Security והקשחת תחנת קצה	 

התמודדות עם האיום הפנימי בסייבר 	 

סקירת אירוע - איום פנימי בסייבר  	 

פרטיות ו-GDPR - הרצאה משפטית 	 

מפגש חמישי

 תרגיל מנהלים - ניהול אירוע סייבר בחירום	 

והמשכיות עיסקית

 תרגיל מנהלים - 	 

ניהול אירוע סייבר בחירום והמשכיות עיסקית

סיכום תרגיל ומשוב	 

 	)BCP/DRP( המשכיות ושרידות עסקית

סיכום הקורס 	 

מפגש שביעי ומסכם 7

5

חשיפה והיכרות עם סייבר בתעשייה ובפסי 	 

 )ICS - ו SCADA( הייצור

ניהול סיכוני סייבר בסביבות משתנות 	 

עקרונות לבניית תוכנית אבטחה לארגון	 

מפגש שישי 6

תכנית הקורס 
קורס מבוא להגנה בסייבר: 

הסדנא תספק כלים מקצועיים והתנסויות בתרגיל מסכם.	 

בתום הקורס תוענק תעודה רשמית של היחידה ללימודי חוץ של אוניברסיטת אריאל - בכפוף לנוכחות של 85% 	 
משעות הקורס לפחות, ומסירת עבודה מסכמת.

ייתכנו שינויים בסדר ההרצאות והנושאים.	 

 mayat@consist.co.il • 077-8054663 • להשארת פרטים לחצו כאן

בשיתוף:

https://lp.consist.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8/
mailto:mayat%40consist.co.il?subject=


אודות קבוצת קונסיסט
קונסיסט הינה חברת טכנולוגיה שהוקמה לפני יותר מ-45 שנה ומעסיקה כ-1,000 עובדים ברחבי העולם, לרבות בישראל, 
גרמניה, ספרד, ארה”ב, ברזיל, ארגנטינה מקסיקו ועוד. אנו בקונסיסט מתמחים בפיתוח מערכות תוכנה, בשיווק ויישום 
מערכות תוכנה וחומרה של ספקים מובילים אחרים וכן בשירותים מקצועיים לפיתוח אצל לקוחותינו במסגרת פרוייקטים, 

שירותי ייעוץ ומיקור חוץ. עובדי קונסיסט עוסקים, בין השאר, בפרוייקטים לאומיים במגוון משרדי ממשלה. 

 פיתוח מערכות
מידע מתקדמות  

תכנון, פיתוח ואינטגרציה של 
מוצרים ותשתיות מיחשוב 

 מיקור חוץ ושירותים
מנוהלים לאנשי הייטק

 מערכות פינטק
ושירותי פיתוח בבנקאות

תחומי עיסוק מרכזיים

קונסיסט בישראל הינה חלק מקבוצת קונסיסט העולמית, שלה מרכזי פיתוח ברחבי 
העולם ופעילות בעשרות מדינות

קונסיסט היא בין חברות ההיי-
טק המנוסות בישראל עם 

עשרות שנות פעילות

קונסיסט הינה חלק מקבוצת 
קונסיסט העולמית,  הפועלת 
בעשרות מדינות ברחבי העולם

קונסיסט בישראל פועלת במגוון עצום 
של תחומי עיסוק כולל תוכנה, מערכות 
ותשתיות, גיוס וניהול עובדי הייטק ועוד

 לקונסיסט בישראל יש יותר
  מ-700 לקוחות, כולל הארגונים

המובילים במשק

 קונסיסט מעסיקה בישראל כ-400 עובדי
 היי-טק; הקבוצה העולמית מעסיקה

יותר מ-1000 עובדים
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