
 
 
 

  
 

 
 

   מערכות מידע /ממוני מנהלילכבוד : 
 

  אבטחת מידעהכשרת מנהלי 
     

 בשלטון המקומי המנמ"רים פורוםוחוץ ו היחידה ללימודי המשך - הטכניון בשיתוף
 

  מבוא
 

-אותם למגוון רחב של נושאים בפן העסקי ניהול עבור מנהלי אבטחת המידע, חושף כלי  הקורס מקנה

ובמגמות העדכניות של עולם אבטחת המידע וניהול סיכונים, זאת תוך מתן כלים מעשיים למנהל ניהולי 

 . רשותאבטחת המידע ולניהול אפקטיבי ותקין של מערך האבטחה ב

 . לידיעתכם, תפקיד מנהל אבטחת המידע ברשות מוגדר בחקיקה

 

 מטרות 
 

  ידע בתכנון ופיתוח מדיניות אבטחת מידע לפי התקן הבינלאומיISO 27001  

 ידע בניתוח וניהול סיכוני אבטחה 

 ידע בניהול הרשאות 

 ידע בהגברת המודעות לאבטחת מידע בארגון 

 ידע בתכנון תוכנית התאוששות והמשכיות עסקית 

 ידע בבקרה על אבטחת המידע בארגון 

 
 אוכלוסיית היעד

 

וניסיון באחד מהתחומים הבאים: רשתות תקשורת, אבטחת מידע, פיתוח מערכות מידע /ממוני מנהלי

 תוכנה , מערכות מידע . 

 

 יעוץ וניהול אקדמי י

  מר ערן שחם :יועץ אקדמי

  יוסי סאסי מר  :מרצה הקורס 

 

 חובות הקורס  
 

. העומדים בדרישות גמר הגשת עבודתו לפחות משעות הלימוד 58%קבלת התעודה מותנית בנוכחות של 

, בכפוף להנחיית ועדת גמול של השלטון המקומי הקורס יקבלו תעודה המזכה בשעות לגמול השתלמות

  היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ . -התעודה מטעם מרכז השלטון המקומי  והטכניון  ההשתלמות. 

  



 מתכונת הלימודים

 

       מפגשים( 8) ש"א  65  היקף השעות בקורס: 

  56:56 – 90:99 בין השעותלשבוע ,  אחת 56.55.55 -החל מה ג'ימי    יום לימודים: 

 59.95, 91.95.1951, 11.51,  51.51, 95.51 ,10.55,  11.55,  56.55.55            המועדים : 

    תל אביב )הכניסה מרח' קפלן( 85דויד אלעזר  – מתחם שרונה מקום הלימודים: 

     

 שכר לימוד 

 המחיר כולל הדרכה ,חומר כתוב וכיבוד קל.   ₪  1,999

 

  נושאי הקורס

 

  -מבוא לאבטחת מערכות מידע

  אמצעי אבטחה אדמיניסטרטיביים, טכנולוגיים ופיזיים  *  CIAיעדי אבטחת מידע:   *  הגדרות ומושגים   

 (ISO 27001* מסגרת לניהול אבטחת מידע )עפ"י תקן אבטחת מידע   

 
 -תפקידו של הממונה על אבטחת המידע בארגון 

     הכנת תוכנית אב לאבטחת מידע ותוכניות עבודה   *  כתיבת מדיניות, הנחיות, נהלים ותוכניות אבטחה   

* ניהול   זיהוי ומניעה ,וניהול ארועי אבטחת מידע  * מיפוי מאגרי המידע הרגישים * איתור  שנתיות

 סקרי סיכונים ובדיקות חוסן * הדרכת עובדים * פיקוח ובקרה מול רגולציות .  הרשאות * תכנון וביצוע

 

  –הערכות הארגון בתחום אבטחת מערכות המידע 

  סיווג מידע והרשאות * ניהול שינויים ותצורה * הפרדה ומידור תהליכים * הפרדת רשויות * נהלי אבטחת   

 מידע 

 

 –הגורם האנושי והשפעתו על תחום ההגנה על מערכות מידע 

  טיפול בהיבטי ביטחון בעת העסקת   * הדרכת עובדים והעלאת רמת המודעות לנושא *  האיום הפנימי  

* ביצוע ניתוחי עיסוק לבעלי התפקידים והכנת פרופיל השאילתות   קבלנים חיצוניים בנושא המחשוב

 הנדרש.

 איומים וסקרי סיכוניםגישות לניתוח 

  –בקרה וביקורת במערכות מידע ממוחשבות 

לי מעקב אחר יישום נה  חת המידע *ביצוע פקוח ובקרה בכל משרדי הרשות בנושא אבט  

 * הכנה לביקורת רגולטורית  מערכות  אבטחת

 

  



 נוהל הרשמה                                     
על מנת להירשם לקורס יש למלא את טופס ההרשמה המצ"ב, להחתים את ראש הרשות או את הגזבר או את מנהל 

 .30-1544488כ"א ולשלוח לפקס מס' 
 50110, 19909,ת.ד ת"א   50הארבעה  רח'לפקודת מרכז השלטון המקומי יש לשלוח בדואר להמחאות 

 ולהביא את צילום ההמחאה ליום פתיחת הקורס.
 . 88834. מס' חשבון 304: בנק דיסקונט , סניף הקריה מס'  להעברה בנקאיתפרטי חשבון בנק  

 ת ליבך: מלתשו
 . אין להגיע לפתיחת בקורס ללא מכתב זימון רשמי על פתיחת הקורס . * לא תותר כניסה ללא תשלום בפועל  * 

 
 טופס הרשמה

 1158001-91  ,  טלפון:5800165-91פקס מספר:באמצעות .מח' הדרכה, מרכז השלטון המקומי   : לכבוד

   מידע  אבטחת הכשרת מנהלי אבקשכם לרשום אותי לקורס: 

 שרונה, ת"א רכז מב ' ג יום 5.55.565 שיתקיים בתאריך:

 פרטים אישיים:

 
 ספרות כולל ספרת ביקורת(  0 )שם ומשפחה ________________________________________ ת.ז. 

         

 

 שם הרשות ___________________________ תפקיד ______________________________________

 פקס בעבודה _______________________________      ______ __טל' בעבודה ________________

 טל' סלולרי ________________________________________       טל' בבית ___________________

 פרטית ______________________________________________________________________ ובכת

 כתובת  דואר אלקטרוני ______________________________________________________________

 השכלה: 
    
   אחר פרט ___________________________  _______________________  אקדמית, פרט/י 
 
 : 1,999   התחייבות לתשלום  ₪   

 לתשלום בסך  ________   התחייבות הרשות₪ 

____________            _____________________         ___________       ___________ 

 הרשותתאריך                    שם הרשות                תפקיד: ראש רשות/גזבר/מנהל כ"א      חתימה וחותמת 

 *נא לסמן : ₪   לתשלום בסך  ________   התחייבות אישית 

   (   4/  8לתשלום  )מס תשלומים    לפיקדון 

                    מספר הכרטיס:

               

               ספרות אחרונות בגב הכרטיס: 0 

 אחר: ______________אמריקן אקספרס      ויזה )כאל/לאומי(   ישראכרט  סוג כרטיס:   

 תוקף  עד ______  מס' ת.ז   _________________     חתימה _____________

 * ימולא רק במקרה של התחייבות אישית .

 נוהל ביטול הלימודים בקורס
במקרה של ביטול הלימודים על ידי מרכז השלטון המקומי, יוחזר שכר הלימוד במלואו. במקרה של ביטול הלימודים ע"י 

עד שבועיים לפני תחילת הקורס, לא יחויב העובד בשכר לימוד.עד  שבוע לאחר  פתיחת  –העובד )בכתב בלבד( 

 . 48%הקורס יוחזר שכר הלימוד בניכוי  


