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תיאור המסלול
 Cyber Proהוא המסלול המקיף ביותר ללימודי אבטחת מידע וסייבר ,ומטרתו להכשיר את
הסטודנטים להיות חלק מקהילת מומחי הסייבר הטובים ביותר .
המסלול מורכב מלימוד תאורטי של המתודולוגיות והמיומנויות ,ויישומן במהלך הקורס באמצעות
תרגילים ,סימולציות ופרויקטים אישיים וצוותים ,אשר יאפשרו לכם לקבל ניסיון מעשי בתעשייה .
תכנית הלימודים מחולקת לשלושה חלקים עיקריים

חלק א' – מכינה
בחלק זה נסקור ונלמד מגוון נושאים טכנולוגים אשר נדרשים על מנת לעסוק בהצלחה בתחומי
הסייבר השונים .נלמד נושאים שונים בתחום התקשורת  ,מודל  OSIו , IP / TCP -מסדי נתונים,
ושפות תכנות שונות כמו  PHP, JavaScript ,Python JavaScript HTML :ומערכות הפעלה  WindowsוLinux -

חלק ב' – סייבר בסיסי
בשלב זה נלמד את העקרונות הבסיסיים בעולם אבטחת המידע והסייבר ,המהווים את אבני
היסוד של עולם הסייבר בתעשייה אבטחת המידע.

חלק ג' – סייבר מתקדם
בשלב זה נלמד נושאים מתקדמים בעולם הסייבר .נושאים אלו יאפשרו לכם להתקבל לתפקידים
בתחום.
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חשוב לדעת
היקף השעות:

 395שעות אקדמיות הכוללים לימוד תאורטי
ועבודה על פרויקטים

קהל יעד:

המסלול מתאים לסטודנטים עם היכרות בעולם המחשבים
נדרש ניסיון באחד התחומים הבאים:
• עבודה כתומך טכני/איש Help Desk
• סיום בהצלחה של קורס מחשבים בתיכון או בצבא
• סיום בהצלחה של קורס רשתות
בנוסף נדרשת אנגלית ברמה גבוהה ,מחויבות ויכולת למידה עצמית

זכאות לתעודת גמר מטעם מכללת :INT

תעודת גמר מטעם מכללת  INTתוענק לעומדים בתקנון הלימודים ,לרבות נוכחות ב 85%
מהשיעורים לפחות ,הגשת המטלות ופרויקט הגמר בהתאם לדרישות המסלול
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תעודות הסמכה בין לאומיות:

בוגרי הקורס יוכלו ל גשת לשני מבחני הסמכה בין לאומיים :
הסמכת  CEHמטעם חברת EC-Council
הסמכה בתחום הסייבר ההתקפי

הסמכת  Security+מטעם חברת CompTIA

הסמכה בתחום הסייבר ההגנתי

למה ללמוד ב?INT-
מתודולוגית הלמידה ב iNT -מבוססת על למידה אקטיבית של הסטודנט ,המשלבת בין יישום פרקטי
( )Hands-onורכישת ידע .מודל זה מקנה יכולות חשיבה ביקורתית המאפשר יישום מעשי של משימות מאתגרות,
ומערבות את ה סטודנט בפתרון בעיות וקבלת החלטות
מודל הלמידה מבוסס פרויקטים ( ,)PBLהעבודה על הפרויקטים היא עבודה משותפת המתבצעת בקבוצות
קטנות ,ומלווה ע"י המרצה ומנטורים המומחים בתחום ,לאורך כל התהליך
רכישת הידע נעשית ע"י הרצאות תאורטיות ,בשילוב פעילויות אינטראקטיביות המסייעות בהבנה
ובהטמעת החומר הנלמד ,תרגול ו סימולציות ,ובאמצעות למידה עצמאית
במהלך הקורס ישולבו הרצאות אורח מהמומחים בתעשייה
 iNTמספקת לסטודנטים את המעטפת המתאימה לחוויית לימודים מיטבית ופרקטית

מסלול זה מכין את בוגריו להשתלב בשוק העבודה עם ניסיון ממשי ויכולות
אוטו -דידקטיות ,הנדרשות מכל מי שמעוניין להשתלב בעולם ההייטק

נושאים עיקריים במסלול
אנגלית טכנית  -חלק זה הינו דרישת קדם למסלול
מסדי נתונים
הצפנה
שימוש בToken -

תכנות
סייבר הגנתי והתקפי
מעבדות cyber

תקשורת וניהול רשתות

מערכות הפעלה
מבדקי חדירה

עקרונות הסייבר
טעימות

סדנת מיומנויות והכנה עבודה
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תכנית לימודים  -שלב א׳
מודול מספר  – 1אנגלית טכנית (לימוד עצמי)
אנגלית בסיסית מהווה תנאי כניסה למרבית תפקידי הסייבר בתעשייה כיום.
בחלק זה המועמדים יכירו מושגים טכניים מעולמות הסייבר השונים לרבות מחשבים,
תמיכה טכנית ,ניהול רשתות ,תקשורת מחשבים ,תכנות וסייבר .חלק זה הינו דרישת קדם לכניסה לקורס סייבר.

תכנית לימודים  -שלב ב׳
מודול מספר  – 2תקשורת וניהול רשתות ( 36ש"א)
תקשורת מחשבים וניהול רשתות הינם תחומים אשר כל מומחה סייבר חייב להכיר לעומק.
מגוון מתקפות והגנות סייבר מושתתות על תחומים אלו ושליטה בהם יאפשרו למיישם סייבר להבין לעומק את מהות
המתקפה ולמנוע אותה בזמן הקצר והאפקטיבי ביותר .

מודול מספר  - 3מסדי נתונים  +תכנות ( 64ש"א)
במסגרת מודול זה ,נלמד ונעמיק את הידע עם שאילתות  ,SQLאשר מהוות סטנדרט עבודה מול מסדי נתונים.
בנוסף ,מעצם העובדה שסייבר הינו תחום הנשען על טכנולוגיות מתקדמות ,הוא מבוסס על שפות תכנות שונות שעלינו
להכיר.
נלמד לעומק את שפת התכנות  pythonונכיר גם את שפות התכנות  HTML, JavaScriptו –.PHP

מודול מספר  – 4מערכות הפעלה ( 29ש"א)
מרבית המטרות של האקרים ,מבוססות על מערכות הפעלה שונות .בכדי להיות מסוגלים להגן על מערכות הפעלה ,נדרש
להכיר אותן לעומק .בחלק זה נלמד על סוגי מערכות ההפעלה השונות ,כיצד הן פועלות וכיצד ניתן לתקוף ולהגן עליהן
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תכנית לימודים  -שלב ג׳
מודול מספר  – 5עקרונות הסייבר ( 40ש"א)
בחלק זה נשים דגש על הגדרות שכיחות בעולם הסייבר ,הכרות עם עולם ניתוח איומים וניהול
סיכונים  ,מיפוי נכסים והכרות עם כלי סקיורטי מעולם הDAST/SAST/IAST/OSS -

מודול מספר  – 6הצפנה ( 18ש"א)
מאז ומתמיד בני האדם עסקו בהסתרת מידע רגיש באמצעות שיטות הצפנה שונות ומגוונות.
כיום תחום ההצפנה נשען בעיקר על שיטות ואלגוריתמים מתמטיים.
בחלק זה נלמד את עקרונות ההצפנה ושיטות ההצפנה השונות :הצפנה סימטרית וא-סימטרית,
פרוטוקולי הצפנה ( ,)SSL - TLSפונקציות גיבוב ( )HASHושיטות הסתרת מידע (סטנוגרפיה)

תכנית לימודים  -שלב ד׳
מודול מספר  – 7סייבר הגנה והתקפה – תשתיתי ( 43ש"א)
כדי ללמוד סייבר הגנתי ,אנו נדרשים להכיר ולהבין מהן מתקפות .בפרק זה נלמד ונתרגל במעבדה מתקפות סייבר שונות
ומגוונות :מתקפות מניעת שירות ( ,)DOS/DDOSמתקפות רשת ,פריצת סיסמאות ,מתקפות  Social Engineeringכגון
פישינג (.)Phishing

מודול מספר  – 8סייבר הגנה והתקפה – אפליקטיבי ( 44ש"א)
כדי ללמוד סייבר הגנתי ,אנו נדרשים להכיר ולהבין מהן מתקפות .בפרק זה נלמד ונתרגל במעבדה מתקפות סייבר שונות
ומגוונות :מתקפות אפליקטיביות  Web-Applicationומתקפות  Hackingמתקדמות המבוססות קוד כגון,Buffer Overflow
 XSSו .SQL Injection -

מודול מספר  – 9מבדקי חדירה ( 21ש"א)
בפרק זה נעסוק בתרגול מעשי של מתקפות "האקינג" (חדירה) :סריקת רשתות ,איסוף מידע אקטיבי ופאסיבי ,סריקת
שירותים ומערכות ,פריצת סיסמאות והשתלטות על מחשבים ,שרתים ואתרים.
פרק זה יאפשר לכם תרגול אמיתי ומקיף בתחום מבדקי החדירה וה – Hacking -דבר אשר יפתח בפניכם דלתות לעולם
היוקרתי של סייבר התקפי

מודול מספר  – 10ניהול אירועי סייבר ( 24ש"א)
בחלק זה נלמד כיצד נראה אירוע סייבר באמצעות חשיפה למערכות ניטור ובקרה.
נכיר לעומק מערכות  ,SOC/SIEMכלי  DER ,IDS/IPSונלמד כיצד לתחקר אירועים שונים.
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תכנית לימודים  -שלב ה׳
מודול מספר  – 11טעימות ( 28ש"א)
בחלק זה נעבור על תחומים מרתקים בעולם הסייבר כגון עולם הענן ונתמקד בהקמת חשבון
בענן ( . )AWSכמו כן  ,ניחשף להתקפות והגנות בעולם ה ,IOT -רשתות אלחוטיות  WIFIוBlockchain -

תכנית לימודים  -שלב ו׳
מודול מספר  – 12שימוש ב 16( Tokens -ש"א)
נלמד וניכנס לעומק לתחום ה , API security -ונכיר שימוש בטכנולוגיית . Tokens
במסגרת חלק זה נלמד מושגים ופרוטוקולים כגון SAML Oauth, OpenID Connect, Swagger :

מודול מספר  – 13מעבדות  20( Cyberש"א)
בפרק זה ניישם את החומר התיאורטי הנלמד ונערוך תרגולים המדמים את העבודה היום  -יומית של אנשי סייבר.

מודול מספר  – 14סדנת מיומנויות והכנה לעבודה ( 12ש"א)
למצוא את התפקיד הראשון שלכם בתחום הסייבר זהו תהליך מאתגר .בסדנה זאת נעסוק ב"איך למצוא עבודה",
החל מכתיבת קורות חיים ,יצירת פרופיל  ,LinkedInכיצד עוברים בהצלחה ראיון עבודה ומבחנים טכניים וכו'.
נקנה לכם מיומנויות וכלים שיסייעו לכם להיערך בהצלחה לבחינות ההסמכה שלכם באמצעות חזרות וסימולציות כגוןCEH :
.Certification
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תל אביב
רחוב הפלך 7

ירושלים
רחוב יפו 34

באר שבע
רחוב האנרגיה 77
פארק ההייטק

