
 
 
 

 הכרת עולם הסייברסילבוס קורס 
 בורוביק הראלמרצה: 

 

 אודות הקורס

 להם ולספק זה מתוקשר בעולם והאיומים הסייבר עולם אל התלמידים את לחשוף בא הסייבר עולם קורס
 מומחי את מעסיקים אשר בנושאים נוגע הקורס .המידע אבטחת עולם אודות מקצועית פרספקטיבה

 אפליקטיבית תקיפה סודות נתרגל ,בהם מטפלים כיצד ונבין וכלים תוכנות איומים יום מדי האבטחה
 הן מבטם נקודת את ונציג אתרים על פוטנציאלים ופגיעויות תקיפה מצבי נראה ועוד סייבר מודיעין, והגנה

 .מידע אבטחת יועץ של והן תוקפני האקר של

 
 מטרות הקורס

 יסוד ולמושגי כלים: הסייבר לעולם חשיפה. 1
 WEB Application/WEB  - ה בעולם נכונה והתנהלות חשדנית/לוגית חשיבה: הנגשה. 2
  ZERO -DAY יום מדי בעולם אבטחה מומחי המטרידים הנושאים והכרת תרגול. 3
  משתמשים והאקרים מידע אבטחת יועצי בהם הכלים הצגת. 4
 1-7 האקר בעיני תכנות ושפות הפעלה' מע, מחשב ארכיטקטורת :המחשב מרכיבי הצגת. 5
 הסייבר בעולם טכנולוגית חדשנות. 6
 

 למי מיועד הקורס

 הקורס מיועד לאנשים שמתעניינים ורוצים להיכנס לתוך עולם הסייבר. 

 דרישות הקורס

  בעברית המרצה של המלל באנגלית ברובו יוצג התוכן  – באנגלית בסיסי ידע. 1
 במחשבים רקע. 2
 

 עם מחשב נייד.  יש להגיע לשיעורים

מהמפגשים והשלמת פרויקט  80%לבוגרי הקורס תוענק תעודה מטעם אקסטרא, בכפוף לנוכחות של 
 מסכם.

 

 פירוט תכני הקורס )סילבוס(

  1 מפגש

Cyber Innovative Security Approach Part-A 
  

 2 מפגש

Cyber Innovative Security Approach Part-B  



 
 
 

  
  3 מפגש

The world of Cyber Products 
  

 4 מפגש

 Cyber Defense Methodology for an Organization 
  

 5 מפגש

Cyber Security Layered Defense Life Cycle  
  

 6מפגש 

Cyber Security toolbox case study  
  

 7 מפגש

Cyber Security Next Generation CSOC  
  

  8 מפגש

Dark Web Threat Cyber Intelligence 
 
 

 לו"ז הקורס

 שעות יום תאריך מפגש
 12:00 - 09:00  ו  16/11/2018 1
 12:00 - 09:00  ו  23/11/2018 2
 12:00 - 09:00  ו  30/11/2018 3
 12:00 - 09:00  ו  07/12/2018 4
 12:00 - 09:00  ו  14/12/2018 5
 12:00 - 09:00  ו  21/12/2018 6
 12:00 - 09:00  ו  28/12/2018 7
 12:00 - 09:00  ו  04/01/2019 8

 11/01/2018 -השלמה במקרה של ביטול/ דחיית קורס מטעם אקסטרא ייערך ב שיעור
 


