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רקע
 .1מוצע בזאת קורס מיישם הגנת סייבר לחברי "צוות" וכוחות הביטחון בלבד.
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התוכנית לפורשי צה"ל חברי "צוות" ופורשי כוחות הביטחון ,תפתח ב 23-בנוב' 2021
ותימשך כ 11-שבועות בלימודי יום.
קורס מיישם הגנת סייבר מכיל חומר לימוד עיוני מעמיק בתחום של אבטחת מידע
בעידן הדיגיטלי בו מוטלת החובה על ארגונים גדולים וקטנים להגן על המידע שלהם
ושל לקוחותיהם מפני גניבה ואף הפצה במרחב הוירטואלי.
בקורס זה יוכשרו המועמדים לשמש כמיישמי הגנת סייבר בכל ארגון.
לפורשי צה"ל  -חברי "צוות" ערך מוסף גבוה ומשמעותי ביותר הן בשל המוטיבציה
הערכית שלהם ,הן בשל יכולתם האינטלקטואלית ,הן בשל בשלותם והניסיון המקצועי
הרב אותו צברו במהלך שירותם הצבאי.
מיישם הגנת סייבר הוא אדם המועסק בארגון ואחראי על בדיקת תעבורת הנתונים
בשרתי ובמחשבי הארגון על מנת לוודא שאין פורצים המנסים לגנוב מידע משרתי
וממחשבי הארגון ,לשתול מידע שגוי או רוגלות מיישם הסייבר מהווה בעצם את השומר
בשער הוירטואלי של החברה.

מטרה
 .6מטרת הקורס להכשיר חברים בעלי פוטנציאל מתאים לשמש מיישמי הגנת
סייבר בעבודה .בוגר הקורס בעל תעודת מיישם הגנת סייבר ,יוכל להשתלב
בעולם ההייטק ,בתעשייה ,במגזר הפרטי והציבורי.

שותפים לתוכנית
 .7לקורס שותפים " :צוות"  -ארגון גמלאי צה"ל ,מרכז מופת  -מנהל הפרישה.
ומכללת  -SVCollegeהמכללה למקצועות ההייטק.
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 .8תנאי קבלה ודרישות:
א .אנגלית טכנית ברמה בסיסית.
ב .רקע בעבודה עם מחשב ושימוש באינטרנט.
ג .אוריינטציה טכנולוגית בסביבת .windows
ד .מעבר ראיון אישי ותיאום ציפיות.
 .9מסגרת ומבנה התכנית:
מועד פתיחת הקורס.23/11/2021 :
מיקום הקורס" :מכללת  ,"SVCollegeברחוב יגאל אלון  ,94בניין  ,Bת"א.
משך הקורס 450 :ש"א.
משך הלימודים 4 :ימים בשבוע ,ימים א' ,ב' ,ד' ,ה' ,לימודי בוקר .15:00-9:00
סיום משוער.06/02/2022 :
.10תנאים לקבלת תעודה:
עמידה בהצלחה במבחנים:
מבחן מסכם בכתב (.)75%
חובת הכנת שיעורי בית (.)80%
חובת נוכחות (.)80%
חבר שלא יצליח במבחן המסכם רשאי לחזור עליו פעם נוספת ,במועד שלא יעלה על שבועיים
מהמועד הראשון .חבר שיכשל במבחן המסכם בפעם השנייה לא יהיה זכאי להיבחן פעם אחת
נוספת ,למעט בנסיבות חריגות ובכפוף לאישור מנהל ההדרכה.
הבחינה כלולה בעלות הקורס.
למסיימים שיעברו בהצלחה את הבחינה ,תוענק תעודת בוגר קורס מיישם הגנת סייבר –
 Certified SOC Analystהמהווה הסמכה למקצוע "מיישם הגנת סייבר" ,מטעם מכללת
.SVCollege

השתלבות בתעסוקה בתום הקורס
 .10יחידת תעסוקה ב"צוות" ומכללת " ,"SVCollegeיסייעו ככל הניתן לבוגרי התוכנית
המתאימים שסיימו בהצלחה את הקורס להשתלב בתעסוקה ,בחברות הייטק
ובארגונים אשר פועלת בהם פונקציית "מיישם הגנת סייבר".
 .11מכללת " "SVCollegeתעביר סימולציות לראיונות עבודה וסדנאות הקשורות
בהשתלבות בעבודה:
א .סדנת לינקדאין
ב .סדנה לראיונות עבודה

שכר לימוד
 .12עלות הקורס למשתתף הינה ₪ 20,900 :כולל מע"מ
עלות הקורס לחברי "צוות" –  ₪ 13,900כולל מע"מ
המחיר כולל כל החומר הנדרש לקורס ,לכל תלמיד.

"צוות" ארגון גמלאי צה"ל – תעסוקה מחוז יהודה רח' גאולה  ,4רחובות מיקוד 76272
טלפון 03-6173545:פקס'E- MAIL: awyehuda@tzevet.org.il08-9471239 :
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חברים שיעברו ועדת קבלה וימצאו מתאימים ומעוניינים בסיוע כספי בתשלום
.12
שכר הלימוד ,יוכלו לפנות באמצעות מנהל התעסוקה להגשת בקשה ,הסיוע יינתן
באופן הבא:
א .מענק מותנה עד סך  ₪ 6,000יינתן ע"י ארגון "צוות" למי שוועדת "סל הכשרה"
תמצא כי רשאי לקבלו ,במסגרת תקציב הכשרות מקצועיות.
(מחייב עמידה בקריטריונים ובאישור וועדת "סל הכשרה").
ב .יתרת התשלום תשולם ע"י המשתתף בקורס ישירות למכללה.
 .14המשתתפים בקורס מקרב פורשי צה"ל/זרועות הביטחון ,שטרם מימשו את
"סל הפרישה" ,או חלק ממנו ,יסבסדו את חלקם בשכר הלימוד באמצעות הסכום
העומד לרשותם ב "סל" ,ע"פ נהלי מנהל הפרישה ואמות המידה הקיימות.
נכון להיום אין אישור ל"סל הפרישה"

הנחיות לפעולה
 .15חברים הרואים עצמם מתאימים והעונים לתנאי הסף הנדרשים לקורס המוצע
ומעוניינים להשתתף בו ,יפנו למנהל תעסוקה מחוז יהודה במייל או בטלפון
 03-6173533/45חוזר תוך שהם מציינים את הפרטים הבאים :שם מלא ,גיל ,מספרי
טלפון ,כתובת מגורים ,השכלה ,מועד פרישה מהשרות צבאי/ביטחוני
וזאת לא יאוחר מתאריך  2בנוב' .2021
 .16רשימת המועמדים תועבר למכללת " "SVCollegeשתנהל את הרשמת
המועמדים לצורך זימונם לראיון קבלה.
 .17מכללת " ,"SVCollegeהיא הרשות המסמיכה וכל התנהלות הקורס יהיה
באחריותה הבלעדי.
 .18נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התכנית ,לברור
והנחייה.
בברכה,

ארנון משה
מנהל תעסוקה מחוז יהודה
"צוות"
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