
  
 
 
 
 
 

 עבודה בתעשיית הסייבר במקביל לסייבר תחום התכנית אינטנסיבית להכשרה ב

 המחשב והנדסת תוכנהמדעי במצטיינים ובוגרות לבוגרים 

 נשים וגברים –מהקהילות הדתיות וחרדיות 
  

 מקור חדש של עובדים מיומנים

לחברות  תספקהתכנית . לציבור הדתי/חרדי תחום הסייבר, כמעט ולא היה נגיש עד כה
 .הייחודיות לתחום הםאת יכולותי וחדש של עובדים מיומנים אשר יביא מאגרבתעשייה 

  

 זה?מלכם יצא מה  -שת"פ עם חברות 

 חדש של עובדים. מאגרתקבלו       .1
 .יקבלו הכשרה אינטנסיבית בתחוםלעבודתם תקבלו עובדים שבמקביל       .2

  
 עקרונות התכנית:

         הכשרה אינטנסיבית בסייבר 

         עבודה בתעשיית הסייבר במקביל להכשרה 

  

מוסד אחר. התוכנית נבנתה על בסיס הפיילוט  אףבמדובר בתוכנית מובילה שלא קיימת 
בשת"פ עם המרכז לחינוך סייבר של קרן  מהשהתקיי 2018-מסייבר עילית תכנית המוצלח של 

חברות בינלאומיות מובילות  17-רש"י, מערך הסייבר הלאומי של משרד ראש הממשלה ו
 בתחום הסייבר.

 

לוודא שהיא תענה על הצרכים  על מנתחלק משמעותי בתכנון התוכנית  היוהחברות השותפות 
 מעובדי סייבר.  ןשלההספציפיים 

מצטיינים במדעי המחשב או  םבוגרילהכשרה אינטנסיבית באבטחת סייבר  כוללתהתכנית 
 את שלושת שלבי המיונים.עברו אשר והנדסת תוכנה 

  

 במהלך ועם סיום התכניתסייבר עילית תכנית חברות שגייסו את בוגרי 
IAI/Elta Check Point Cymotive Intel Rafael 
Imperva C2A EY/Hacktics Verint Synamedia 
Cynet Orcam NSO Cyberbit Microsoft 
Morphisec Agat CYE Checkmarx Accubeat 
Dell EMC Cyber  ComSec Cellebrite SCADAFence HCL Technologies 
   Armo Rezilion 



  

 פרקים של התכנית:הראשי 

         Development Skills 

         Research and Analysis: Assembly for RE, Reverse Engineering, Analysis 

          Networks and Operating Systems - emphasis on Windows 

         Malware Analysis 

         Penetration Testing 

         Vulnerability Analysis & Exploitation 

         Hardware Analysis and Exploitation, Embedded Security 

         Network Security 

          השותפותהחברות שתועברנה ע"י הרצאות העשרה 
  

 תהליך הסינון לתוכנית:

          ( ראיונות 3מה )( טפסי הרש2( ציון ממוצע מצטיין )1) כללתהליך הסינון
תובנות באשר להכוונת הסטודנטים לתחומי האקינג,  כולל מקצועיים וטכניים
 מחקר או פיתוח.

          פרופיל המראיינים המקצועיים שלנו בנוי מכאלה שלקחו חלק במיונים
וח ומחקר למסלולי סייבר בחיל המודיעין ו/או בתפקידים בכירים בפית

 בסקיוריטי בתעשייה.
 

 לו"ז  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כתבה על תכנית הפיילוט של סייבר עילית

  

https://www.israelhayom.co.il/article/567113 

  
  

 orlee@jct.ac.il  6811-594-054: אורלי גוטמן, מנהלת התכנית, צרו קשר עם למידע נוסף

http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicLcpNTgIxGIDh7wIuPMIkbm2nDsyPbsQEgyNOJoAG3DSdUmhjO520lQGO5TmMl3DrITTE7fu85yP4-QY4-wJw-jDIGuTdDhmmNLdtcFYjbg2QZFqsbdPESU6yAqxvWUBBOevlLRdai8apIE6rDKHz1xi_O70WG9H6U8a7BFP6b33fI-UdE1qygzV_jpTGzAXFtcDDNCMkofQmimoRZ1WSXh1HkdTPdObGxcNyJRdGdfW-9kuSj18Gx-FdOavidD6X_F5dTrcd6za0T1-lKeOnxdvjalvlk0np3QUAfHwC_ALCN1Fk&Z
mailto:orlee@jct.ac.il

