
למעוניינים בקורס המשך:

הסמכות בינלאומיות :

קורס
סייבר האקינג 
וניהול רשתות 

CCNA – Cisco
Certified Network 
Associate 

 LPI Linux
Essentials

בס"ד



שלב שלישי הכרת מערכת ההפעלה Linux ועולם הקוד פתוח, מכין להסמכת
LPI Linux Essentials, הכולל:

    • הכרת מערכות הפעלה שונות
    • עבודה באמצעות Command Line, ועבודה עם קבצים

    • אבטחת מערכת ההפעלה, ניהול משתמשים וקבוצות ומתן הרשאות
)Compressed Archives( יצירה ושמירה של גיבויים מכווצים •    

    • כתיבה והרצה של סקריפטים בסיסיים
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בס"ד

Linux
סרטונים ומעבדות 

תרגול

850 דקות

Python
סרטונים ומעבדות 

תרגול

650 דקות

הכנה להייטק
סרטונים

150 דקות

CCNA
סרטונים ומעבדות 

תרגול

1600 דקות

Cloud Computing
סרטונים ומעבדות 

תרגול

250 דקות

מה נלמד בקורס?

Cyber Security
סרטונים ומעבדות 

תרגול

1100 דקות



סייבר פור יו – מרכז להכשרות עובדים בתחומי ההייטק- ייחודיות החברה היא  
בשימוש במתודולגיית הדרכה ייחודית שנבנית בהתאמה לגופים השונים, תוך שילוב 

HANDS-ON תיאוריה ופרקטיקה מעשית בדגש על התנסויות

אבטחת מידע זהו תחום הגנה הקשור לעולם המחשבים והאינטרנט. בעידן בו היכולת לפרוץ 
לכל מחשב נגישה לכולם, דרושים אנשי מקצוע שיילחמו בתופעה. עלינו לזכור כי האינטרנט 

מוצף במידע סודי רב, וגם מחשבכם האישי נתון בסכנה ועלול להיות הקורבן הבא.

בימים בהם נח לנו להתנהל מול מחשב, אנחנו מוצאים את עצמינו מנהלים )למשל( חשבונות 
בנק באופן וירטואלי, ובכך חשופים להתקפות ופריצות. בעולם העסקים, חברות וארגונים עושים 

שימוש יומיומי ברשת המחשבים והאינטרנט ובכך מסכנים את המידע הסודי שברשותם 
לגורמים עיונים. 

זו הסיבה שאבטחת מידע סייבר והאקינג, הפכו לתחומים החזקים ביותר בתעשיית ההייטק.

קורס סייבר והאקינג מיועד לאנשים שבראש ובראשונה אוהבים מחשב ! כדי ללמוד את        
התחום דרושים לכם כישרון טכני ויצירתיות רבה- אבל בעיקר?יכולת השקדה ולמידה עצמית !

במסגרת הקורס נלמד את מיטב הטכנולוגיות של החברות המובילות בתעשייה: , סיסקו, פייטון, 
לינוקס ועוד.

נלמד על היסודות של רשתות התקשורת, תקשורת מחשבים, תשתיות רשת, תכנון והקמה של 
רשתות תקשורת, עיצוב ותחזוקת רשת, חומרה ותוכנה, ניהול משתמשים ברשת, ניהול משאבי 

רשת ועוד.

בשנים האחרונות חלה עלייה בביקוש לאנשי האקינג מקצועיים ועקב כך גם עלה הביקוש בקרב 
הציבור לרכוש את המקצוע המבוקש. אנשי אבטחת המידע והסייבר נדרשים לגלות מקצועיות, 

יצירתיות, מיומנות בפתירת בעיות אבטחה ופריצות באתרים שונים.

קורס סייבר האקינג וניהול רשתות מקנה ללומדים את הכלים הרלונטיים להצלחה בתפקיד 
והשתלבות מהירה במקום העבודה כאיש האקינג מקצועי.

קצת על הקורס
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Cyber for you  גאים להציג את התוכנית להכשרת אנשי ניהול רשתות ומומחי אבטחת מידע 
וסייבר. תכנית לימודים מקיפה , מכינה לקראת ההסמכות הבינלאומיות המבוקשות בתעשייה, 

כוללת ניהול רשתות עם מתגי Cisco, הכרת תשתית קוד פתוח )Linux(,  תכנות ב Python סייבר 
התקפי ואבטחת מידע.

מנהל הקורס :
Cyber For You - נריה דוד

- התוכנית היחידה בישראל המשלבת באופן מעמיק הסמכות בינ״ל מתקדמות בניהול רשתות  
  בנוסף להסמכה בינ״ל בתחום אבטחת המידע והסייבר.

- תוכנית עבור מועמדים ללא רקע קודם, מתחילים מהבסיס ומכינים אותך תוך זמן קצר 
  לכניסה לשוק העבודה.

- מחיר הוגן- רק 897 ש״ח בעבור חבילה של 5 קורסים.
- השמת בוגרים – אנו עובדים בשיתוף פעולה צמוד עם חברת ההשמה הגדולה בישראל 

   לתחומי אבטחת מידע וסייבר ״סייבר ג׳ובס״.
- הגישה לתכנים היא למספר שנים- שכחתם משהו? תמיד תוכלו לחזור וללמוד את החומר.

מבוא לתוכנית

יתרונות התוכנית 
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במהלך הקורס התלמידים ירכשו את הכלים 
על מנת לעבור את בחינות ההסמכה הבנילאומיות 

המופיעות בתוכנית הלימודים.
על מנת לקבל את תעודת ההסמכה 

  Cyber For You מטעם מכללת
ידרשו התלמידים לעבור את כל הבחנים 

המופיעים בקורס.

זכאות לקבלת תעודת בוגר קורס

התוכנית מיועדת לחסרי רקע בעולם הרשתות 
ואבטחת המידע, המעוניינים לרכוש מקצוע 

הייטק איכותי, המועבר באמצעות סגל מרצים 
מקצועי אשר יכין אתכם לעבודה בעולם האמיתי. 

קהל יעד 

100%
מעבר בחינה 
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עלות

תנאי קבלה 

תעודות הסמכה בינלאומיות 

- ידע בסיסי בשפה האנגלית
- חשיבה יצירתית ומוכנות להשקעה

- שימוש בסיסי במחשב

CCNA- Cisco Certified Network Associate 
PYTHON-institute - open Education&
Development Group.
LPI Linux Essentials

הגורם המשמעותי ביותר להצלחה בקורסים 
     Cyber For You  ,בתחומי ההייטק הוא המרצה

משקיעה מאמצים רבים להכשרת מדריכים 
ברמה הגבוהה ביותר אשר עברו בחינות 

הסמכה בינלאומיות ועמדו בתקן ההדרכה 
המחמיר ביותר .צוות המרצים והמומחים

מורכב ממומחי אבטחת מידע בעלי 
אוריינטציה פדגוגית ודידקטית עתירת ניסיון. 

סגל המרצים 
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₪897
תוכנית מלאה



מבנה תכנית הלימודים
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 CCNA
התחלה-   

מהו אינטרנט
ניהול רשתות נתונים מחיי היומיום

CCNA הסבר להסמכת
מבוא לתקשורת נתונים

OSI מודל
רכיבי תקשורת וכבילה 

טופולוגיות רשת
Ethernet פרוטוקול

IP כתובות
VLSM

IP מסגרת
IOS File

Interface Counters
POE

Switching & Routing
VLAN

SVI
VTP

STP פרוטוקול
ICMP

ARP/RARP
Cisco ציוד

CDP
EtherChannel
Port Security

Router On A Stick
TCP/UDP  HTTP FTP/TFTP

DNS DHCP 
SSH SMTP TELNET POP3

Routing Protocols
מבוא לניתוב

ניתוב סטטי ודינאמי
ACCESS-LIST

NAT
OSPF
FHRP
 IPv6

Network Technologies
NTP

Syslog
SNMP

VPN
AAA

Security
Wireless

WPA/WPA2/WPA3

Virtualization & Automation
Virtualization

SDN
QOS

Ansible
Puppet

Chef
Json

API
Python
Devnet
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Linux
מערכת ההפעלה והקמתה

אבולוציית הלינוקס
OpenSource-מהו עולם ה

סוגים של מערכות לינוקס שונות
הפצות לינוקס המוכרות בשוק

התקנת מערכת ההפעלה
Ubuntu Desktop Edition
Centos Minimal Edition

Desktop עבודה עם
תוכנות נפוצות במערכת ההפעלה

APT/RPM/ - התקנות ועדכונים בלינוקס
 YUM

עבודה שוטפת בסביבת

Linux 
מערכת הקבצים של לינוקס

קבצים ותיקיות חשובות
פקודות בסיסיות בלינוקס

קבלת עזרה בלינוקס
מציאת משאבי מערכת

תהליכים
חיפושים
פילטורים

Regex
איחוד ודחיסה של קבצים

)Nano/Vi( סוגי כתבנים שונים
יצירת משתמשים וקבוצות

ניהול הרשאות קבצים ותיקיות
Sed מניפולציית

APT/YUM
Advance Security In Linux

SELinux UFW Iptables  

וירטואליזציה וענן
מהי וירטואליזציה

HyperVisor מהו
סוגי מכונות וירטואליות

מהו עולם הענן
Private Cloud .vs. Public Cloud

ניהול רשת

Linux-ואבטחה ב 
שינוי הגדרות פיזיות למכונות וירטואליות

הגדרות רשת בסיסיות
הגדרות רשת מתקדמות

אבטחת מידע בסיסית במכונה
העברת מידע בין 2 מכונות מרוחקות

SSH תהליך
התחברות SSH בין מכונות

Repositories ביצוע התקנות ועדכון

פיתוח ואוטומציה בשפת

BASH 
עבודה עם כתבנים שונים בלינוקס

יצירה והרצה של סקריפט בסיסי
עבודה עם משתנים שונים בסקריפט 

ואוטומציה
קלט ופלט בתוכנית

IF תנאי
 FOR לולאת

WHILE לולאת
SSHPASS אוטומציה עם
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Python
Introduction to Python

?What is Python 
GITHUB 

 Build infrastructure for Python 
Automation/Development

python2 vs python3
Python Syntax

Python Programming
Math

Strings and Console Output
Conditionals and Control Flow

Functions
Lists & Dictionaries
Lists and Functions

Loops
File Input and Output

Using and Building Modules
Cyber With Python

אופציות קידום ב-
Python

Automations with
Paramiko

Python Final Project
XML/JSON/YAML

API
GCP

AWS Hands-On
איומי סייבר בענן

Cloud Computing
Cloud Computing

Public Cloud .vs. Private Cloud
DATA CENTERS

CDN/PROXY
AWS

AZURE



קורס סייבר האקינג וניהול רשתות

סניף רמת גן - החילזון 3, מתחם הבורסה סניף תל אביב - יגאל אלון 65
Info@cyberforyou.co.il    www.cyberforyou.co.il   03-5114066 :'טל

החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך את תוכנית הלימודים לפי שיקול דעתה לרבות סגל המרצים ושעות הלימוד.

בס"ד

Cyber Security
מבוא

סייבר ואבטחת מידע
מתקפות סייבר

Firewall ומוצרי הגנה
קריפטוגרפיה

OSINET

WireShark
WireShark

WireShark עבודה עם
WireShark-פילטרים ב

PCAP חילוץ מידע מקבצי

סביבות מעבדה
Kali Linux העלאת

Metasploitable טעינת
GNS3 העלאת

Fortigate העלאת

סריקת פורטים
Netcat -שימוש ב

Netcat סריקות באמצעות
TCP - 3 WAY HANDSHAKE

nmap-שימוש ב
nmap סריקות פורטים באמצעות

כלים וטכנולוגיות
שימושים ומונחים מעולם התקיפה     

Penetration Testing-טכנולוגיות שונות ב
ניקוי עקבות   שיטות למעקף חומת אש 

פרופילי סיסמאות      
Mimikatz Using Powershell

Mimikatz שליפת סיסמאות     ANTIVIRUS 
WCE שליפת סיסמאות          ANTIBOT

מתקפות סייבר
Hydra Brute Force

Hydra Dictionary Attack
Network Attacks

Man In The Middle
HTTP-הסנפת מידע מ

DDoS Attack
WiFi-פריצה ל

Ping & SYN Flood
Metasploit הכרת

:Metasploit-מודלים ב
Exploit

Auxilary
Payload

SMB פריצה באמצעות

Fortinet Firewall
 Firewall הכרת ה
הגדרות בסיסיות

הגדרת ניתוב סטטי
IP יצירת פילטרים לכתובות

OSPF הגדרת
יצירת פילטרים לאתרי אינטרנט

IPsec יצירת
WiFi יצירת

הגדרת פילטר לציוד רשת וסלולר
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Final Projects
CCNA Final Project

Linux Final Project

Python Final Project

 Cyber Security Final

Project

הכנה למציאת עבודה
הכנה למציאת עבודה

כתיבת קו"ח
LinkedIn בניית דף

שיטות לחיפוש עבודה בהייטק
הכנה לראיונות עבודה

חידות מראיונות עבודה חלק א'
חידות מראיונות עבודה חלק ב'

איך מתלבשים נכון לראיונות עבודה
לחיצת יד נכונה

קוד לבוש בהייטק
מערכות מתקדמות לייעול עבודה בהייטק
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515696862

Cyber For You

Cyber For You

03-5114066 65www.cyberforyou.co.il

קורס סייבר האקינג וניהול רשתות

419897



03-5114066
www.cyberforyou.co.il

סניף רמת גן - החילזון 3, מתחם הבורסה סניף תל אביב - יגאל אלון 65
Info@cyberforyou.co.il    www.cyberforyou.co.il   03-5114066 :'טל

החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך את תוכנית הלימודים לפי שיקול דעתה לרבות סגל המרצים ושעות הלימוד.


