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אודות המסלול

תפקידו של מנהל אבטחת המידע (CISO) שונה מארגון לארגון, ואופיו נקבע בהתאם לסוג 
הארגון, גודלו, תחום עיסוקו (והמגזר אליו שייך), וכמובן מאפייני הנהלתו ותרבותו הארגונית 
של הארגון. אך יותר מכל, משפיע מנהל אבטחת המידע עצמו על התפקיד אותו הוא ממלא. 
כישוריו האישיים, יכולותיו המקצועיות והניהוליות ואופן התנהלותו בארגון, בונים את תפקידו 
ואת מידת השפעתו על התהליכים הפנים-ארגוניים, על  של מנהל אבטחת המידע בארגון 
האנשים ועל הנהלת הארגון. מידת ההצלחה או הכישלון של מנהל אבטחת המידע בתפקידו 
תלויה ברובה בכושר מנהיגותו להוביל את הארגון כולו להבנה שניצול נכון של טכנולוגיות 
אבטחת המידע וניהול יעיל של התחום יכול להביא להצלחת הארגון בסביבה התחרותית והדי־

נאמית שבה הוא מתנהל.
מנהל אבטחת המידע אשר רוצה להצליח בתפקידו, חייב להפנות את עיקר מרצו להבנת 
הסביבה העסקית והארגונית אותה הוא משרת, להבנת האסטרטגיה והיעדים העסקיים של 
הארגון, ולבניית תוכנית עבודה לניהול תחום אבטחת המידע בהלימה מלאה לאסטרטגיה 

ולדרישות העסקיות של הארגון.
יחד עם זאת, מנהל אבטחת המידע חייב להבין את כיווני ההתפתחות של הטכנולוגיה ואיומי 
יום, לדעת כיצד לבחור את טכנולוגיות אבטחת המידע המתאימות  הסייבר המשתנים מדי 
ביותר לפעילותו העסקית של הארגון, בתקציב הנכון ובזמן המתאים, ולהביאם למימוש מלא 
והתפעוליים  העסקיים  בתהליכים  תמיכה  תוך  המידע,  אבטחת  רמת  שיפור  לצורך  בארגון 

בארגון.
תפקידו של מנהל אבטחת המידע בארגון נפרס על כל פעילות הארגון, החל מאבטחה פיזית, 
 Compliance-היבטי אבטחת מידע בתהליכי עבודה עם משאבי אנוש, עבודה מול מחלקת ה
בארגון, שילוב היבטי אבטחת מידע בתהליכי הפיתוח וה-DevOps , בעבודה מול גופים צד ג', 
שילוב היבטי אבטחת מידע במערכות ה-IT בארגון ועוד תחומי עניין רבים המשתנים בהתאם 

לסוג וגודל הארגון. וזה מה שהופך את תפקידו של מנהל אבטחת המידע למאתגר.
בעידן הדיגיטלי של היום, שמצד אחד עומדת הנהלת הארגון שמחייבת עמידה ביעדים העס־

קיים של הארגון, ומול זה עומדים איומי הסייבר המשתנים מדי יום, מנהל אבטחת המידע מוצא 
מבלי  ביותר,  הטובה  בצורה  הסוגיות,  לשתי  מענה  לתת  לנסות  הזמן,  אחרי  במרדף  עצמו 
לפגוע בפעילות העסקית. חשוב לזכור, שאבטחת המידע חייבת לתמוך בפעילות העסקית 

.(Business Enabler)
ללא ארגז כלים מתאים, תפקידו של מנהל אבטחת המידע בעידן של היום קשה עד בלתי 
אפשרי, ולכן בדיוק כמו שמעדכנים ומשפרים את מערכות אבטחת המידע מדי פעם, צריכים 
גם לחזק את מנהל אבטחת המידע, ולספק לו את הידע ואת הכלים להתמודד עם תפקידו.

בצורה  תפקידו  לביצוע  הנכון  הכלים  הארגז  את  המידע  אבטחת  למנהל  יספק  זה  מסלול 
הטובה והיעילה ביותר. 



תיאור הקורס
מכללת TS-COLLEGE מבית קבוצת TITANS SECURITY, חיברה את הקורס 
המידע  אבטחת  מנהל  עבור  ביותר  הטוב  הכלים  ארגז  להקניית  בעולם  המוביל 
הניסיון  בסיס  על  ובלעדית,  ייחודית  בצורה  נבנה  הקורס  וותיק).  (חדש  בארגון 
המצטבר של סגל המרצים הבכיר של החברה, הן בצד האקדמי והן בצד הפרקטי. 
בארץ  ביותר  הבכירים  המידע  אבטחת  מנהלי  את  משלב  שלנו  המרצים  סגל 
ובעולם, אשר שיתפו את הידע והניסיון שלהם בבניית מסלול ההכשרה הטוב ביותר 

בתחום ניהול אבטחת המידע.

:(ISACA מבית) הקורס מכין באופן מלא לבחינת ההסמכה הבינלאומית
 CISM® (Certified Information Security Manager) 

 הסמכה בינלאומית מובילה למנהלי אבטחת מידע

קהל היעד
הקורס מיועד למנהלי אבטחת מידע (חדשים וותיקים כאחד), מנהלי תחום הגנת 
יועצים,   ,IT מנהלי  מנהלי מחשוב,  (קב"ט),  פיזית  מנהלי תחום אבטחה  הסייבר, 
מנהלי רשת, וכל העוסק בתחום אבטחת המידע והגנת הסייבר אשר רוצה לשפר 
את מיומנויות הניהול שלו ולרכוש ארגז כלים ושיטות להתמודדות עם האתגרים 

השונים שתפקידו של מנהל אבטחת המידע מציב בפניו.



®

סילבוס הקורס
הקורס מתחלק לשני חלקים:

חלק א' – הרצאות בזום ותרגולים  •
CISM® חלק ב' – סדנת הכנה לבחינת ההסמכה הבינלאומית  •

חלק א‘
ההכנה  בסדנת  ויתורגלו  יילמדו  אשר  הנושאים  במגוון  מרצה,  עם  מקוונות  הרצאות 

:CISM®-לבחינת ההסמכה הבינלאומית של ה
(Security Governance) מודול 1 – ממשל אבטחת מידע •

• מודול 2 – ניהול סיכונים והלימה לרגולציה
(Information Risk Management and Compliance)  

• מודול 3 – פיתוח וניהול תוכניות אבטחת מידע
(Information Security Program Development and Management)  

• מודול 4 – ניהול אירועי אבטחת מידע 
(Information Security Incident Management)  

למידע נוסף אודות ההסמכה, הרשמה לבחינה, וזכאות ניתן לקרוא באתר בכתובת 
הבאה:

http://www.isaca.org/Certification/CISM-Certified-Information-S
ecurity-Manager/How-to-Become-Certified/Pages/default.aspx

חלק ב‘
סדנת הכנה ייחודית ובלעדית, להכנה לבחינת ההסמכה. 

(ראה פירוט בהמשך הברושור).



ts-college.co.il

למה כדאי ללמוד
TS-COLLEGE במכללת 

• המסלול היחידי בארץ עם הסמכות בינלאומיות מוכרות ומובילות בעולם
• החברה היחידה שהעבירה עד כה עשרות מסלולי הכשרה להסמכות הבינלאומיות

• אחוזי הצלחה מעל 95% בבחינות ®CISM האחרונות
• מיטב המרצים מהארץ ומחו"ל – אשר ישולבו במסגרת הקורס

• תרגול מעשי רב ומגוון בנושאים עכשוויים בתחום אבטחת המידע, סייבר והגנת הפרטיות
• NETWORKING עם מיטב הבכירים בשוק הישראלי והעולמי

(ISSA) חברות שנתית באיגוד העולמי לאבטחת מידע •

ייחודיות של מכללת TS-COLLEGE במסגרת מסלול הלימודים

• ייעוץ קריירה בתחום הגנת הסייבר
• תוכנית מנטור אישי – לליווי בתחום הסייבר (עם מיטב הבכירים במשק)

• עיצוב קורות חיים והכנה לראיונות עבודה
• שירותי השמה לבכירים בתחום אבטחת המידע והגנת הסייבר

ייחודיות של מכללת TS-COLLEGE בשילוב קריירה בתחום הסייבר

TS-COLLEGE ערכות לימוד דיגיטליות ייחודיות ובלעדיות למכללת •
• מערכת LMS דיגיטלית מתקדמת

• סביבת לימודים דיגיטלית מתקדמת
• ספריה דיגיטלית ייחודית ובלעדית

TS-COLLEGE ספריית ספרים מקצועיים ייחודית ובלעדית למכללת •

ייחודיות של מכללת TS-COLLEGE בערכת הלימוד

• לא עברת את הבחינה – קבל קורס חוזר חינם (ללא אותיות קטנות)
• אפשרויות קידום למצטיינים – המצטיינים בקורס יוכלו לגשת לבחינות ההסמכה

  שלנו, ולהפוך להיות חלק מהסגל מרצים הבכיר שלנו במכללה.

TS-COLLEGE יתרונות נוספים למכללת



סדנת הכנה לבחינת ההסמכה 
CISM® הבינלאומית

במהלך הסדנא, יינתנו לתלמידים בחינות דמי, שמטרתן לבחון את הבנת החומר הנלמד, 
ואת רמת הידע שנצבר עד למועד הבחינה. מטרת הבחינה היא לחשוף את התלמידים 

לסוג ולסגנון השאלות, ולהתמודדות עם קשיים שונים בבחינה (מבחינת הזמן, והשפה).

חלק א' בסדנא – בחינות דמי

 TRICKY) כחלק מהפתרון של הבחינה, אנו מציגים לתלמידים את השאלות הבעייתיות 
וגם  הבחינה,  במהלך  ובעייתיות  מטעות  שאלות  לזהות  כיצד  ומלמדים   ,(QUESTIONS

מלמדים שיטות לענות בצורה מהירה ויעילה על השאלות הללו.
הערה: הפתרון לבחינה מהווה גם חזרה על החומר הנלמד, והמרצה מציג בפני התלמידים 

את כלל הנושאים שנשאלו בבחינה, תוך מתן הסברים ונימוקים על התשובות הנכונות.

חלק ב' בסדנא – פתרון הבחינה

מטרה נוספת של בחינות הדמי, היא לאפשר לסגל המרצים לאתר נקודות חולשה אצל 
התלמידים (עפ"י נושאים), ולבנות פרופיל לימוד אישי, בהתאם למודולים (פרקים ונושאים) 

ולנקודות שזוהו כחלשות בבחינת הדמי. יינתן פרופיל אישי לכל תלמיד.

חלק ג' בסדנא – פרופיל לימוד אישי

מטרה נוספת של בחינות הדמי, היא לאפשר לסגל המרצים לאתר נקודות חולשה אצל 
התלמידים (עפ"י נושאים), ולבנות פרופיל לימוד אישי, בהתאם למודולים (פרקים ונושאים) 

ולנקודות שזוהו כחלשות בבחינת הדמי. יינתן פרופיל אישי לכל תלמיד.

חלק ג' בסדנא – פרופיל לימוד אישי

מתומצת,  בצורה  לבחינה,  שרלוונטי  הלימוד  חומר  כל  על  חזרה  ישנה  הסדנא,  במהלך 
וממוקדת. החזרה על החומר, מתבצעת בצורה פרונטאלית, הן ע"י שאלות, והן באמצעות 

הצגת חומר הלימוד ע" המרצה.

חלק ד' בסדנא – חזרה על חומר הלימוד

נושאים  לאותם  לבחינה,  וממוקד  אחרון  מיקוד  מבצעים  אנו  הסדנא,  של  האחרון  בחלק 
אשר יהיו בבחינת ההסמכה, ואשר זוהו כבעייתיים בעקבות בחינות הדמי. יושם דגש רב על 

הנושאים, ותרגול שאלות בנושאים הרלוונטיים לבחינה.

חלק ה' בסדנא – מיקוד אחרון לבחינה



 TS-COLLEGE ערכת הלימוד של

ערכה בסיסית
• ספר לימוד
• ספר תרגול

• לומדה ייחודית (לבחינות דמי)
(CISM® עבור ההסמכה הבינלאומית של) בחינת דמי •

• מצגות הקורס

ערכה בסיסית
• ספר לימוד
• ספר תרגול

• לומדה ייחודית (לבחינות דמי)
(CISM® עבור בחינת ההסמכה הבינלאומית של) 3 בחינות דמי •

• מצגות הקורס
• גישה למערכת LMS  (גישה לחומרי עזר נוספים כגון מצגות, סיכומים, ועוד)



לוגיסטיקה
תאריך פתיחת הקורס: 

כפי שיפורסם באתר המכללה, ובטופס הרישום

משך הקורס  
•כחודש וחצי

לו"ז (שעות וימים):
• תדירות: פעמיים בשבוע, בשעות הערב.

• שעות הקורס: 17:30 – 21:00
• ימים: כפי שיפורסם באתר החברה ובטופס הרישום

הטבה ייחודית: 
(ISSA) חברות שנתית לאיגוד העולמי לאבטחת מידע 

להטבות ומלגות נוספות:
ניתן ליצור קשר עם המכללה בטלפון: 077-5150340

או לסגל המקצועי:
קורל מור - אחראית רישום: 052-253-9280

אלן סדובניק - מנהל אקדמי: 054-252-0833
חיים שמידוב - מנהל אקדמי: 054-723-6678



בוגרים משתפים (המלצות הבוגרים שלנו)

המידע.  אבטחת  ניהול  לעולם  הנוגעים  רבים  עניין  בתחומי  ונגע  מתודית,  בצורה  מובנה  היה  הקורס 
פרויקטים  ניהול  מיומנויות  לחיזוק  מאוד  שתורם  "פלא"  דבר  הוא   – סיום  פרויקט  של  הרעיון  בנוסף, 

בתחום אבטחת המידע
– אריק וולובסקי, מנהל אבטחת המידע במחלקת הביטחון של פלאפון

יצאתי מהקורס עם ארגז כלים מלא גם בפן הטכנולוגי, אבל חשוב יותר, בפן הניהולי. הקורס מובנה 
בצורה מתודולוגית, ומתייחס לכל העולמות אבטחת המידע

– אייל אסרף, מנהל אבטחת המידע בבנק לאומי למשכנתאות

לאחר תקופה כה מקסימה הגיע הזמן לומר תודה. תודה שהחומר הוגש בצורה כ"כ ברורה, מובנת 
הפרונטאליות,  השעות  למסגרת  ומעבר  בשיעור  שעלתה  שאלה  לכל  שהקדשת  הזמן  על  ומסודרת. 
לדברים הקטנים,  אפילו  וההתייחסות  על הדאגה  לבחינות ההסמכה.  ובייחוד במהלך סדנת ההכנה 

וכמובן על האווירה הטובה שהייתה בשיעורים. כיף לראות מרצה שאוהב את המקצוע ומשקיע 
– מיטל בן-דוד, אחראית תחום סקרים בבנק הפועליםבתלמידים כל כך!"

בתחום  השנים  במשך  שצברתי  לידע  משמעותית  תוספת  מהווה  הקורס 
ומועבר בצורה  והחומר מעניין, מאתגר  אבטחת המידע. המדריכים מעולים, 
גמר  הפרויקט  הצגת  ואת  הגשה  העבודות  את  אהבתי  במיוחד  מעניינת. 

– אייל אסרף, מנהל אבטחת המידע בבנק לאומי למשכנתאות

המדריכים  המידע.  אבטחת  בתחום  השנים  במשך  שצברתי  לידע  משמעותית  תוספת  מהווה  הקורס 
מעולים, והחומר מעניין, מאתגר ומועבר בצורה מעניינת. במיוחד אהבתי את העבודות הגשה ואת הצגת 

הפרויקט גמר בקורס. זה תרם רבות להתנסות מול הנהלת הארגון." 
– שלומי מרדכי, מנמ"ר הקריה האקדמית אונו

תודה על החשיפה לדרך ולעקרונות לניהול אבטחת המידע, ובמיוחד בתחום ניהול הסיכונים. זה תרם 
לי רבות במסגרת העבודה. בנוסף, הפרויקט גמר עשה את שלו, וכבר בחזרה לעבודה, גילינו כמה זה 

תרם בהתמודדות מול הנהלת הארגון
–ניב לב, מנהל אבטחת מידע במשרד ממשלתי

על אף שעברתי לא מעט קורסים בחיי, חייב להודות שהקורס הפתיעה אותי לטובה. גיליתי דברים שלא 
ידעתי שחסרים לי בארגז הכלים של ה-CISO, וגם הכרתי חברים נהדרים וקולגות למקצוע בקורס. 
מאוד נהנתי מהידע והשיתוף של חלק מהמרצים בקורס, אין חכם כבעל ניסיון. ניכר כי בקורס הושקעה 

חשיבה רבה מבחינת בניית התכנים, התרגול, ועבודות ההגשה 
–יעקב דולמצקי, מנהל אבטחת מידע במשרד ממשלתי

הקורס היה מעניין ומאוד שימושי. המרצים ברורים, מקצועיים ונתנו הרבה דוגמאות והסברים מן השטח. 
רואים שהושקעה מחשבה רבה בבניית הקורס

–אהוד אברהמי, יועץ אבטחת מידע בחברת אבנט

הקורס היה מעניין ותרם לי רבות במסגרת עבודתי כמנהל אבטחת מידע בארגון. יצאתי מהקורס עם 
ארגז כלים משלי, ושמחתי לראות את החיבור בין החלק העיוני לחלק המעשי בשטח

–אסף לוי, מנהל אבטחת מידע


