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קורס סוקר מוביל לתקן אבטחת מידע ISO 27001

"כדי ליצור שינוי
לא מספיק לדבר.
צריך לעשות.
המרכז ללימודי
אבטחת מידע
וסייבר שם לו
מטרה ליצור
אליטות חדשות
בתחום אבטחת
המידע והגנת
הסייבר אשר
ישתלבו בתעשייה
המקומית
והעולמית".

מי אנחנו?
קבוצת TITANS SECURITY
קבוצת  TITANS SECURITYמאגדת לתוכה מספר חברות בת ,וחטיבות עסקיות
שונות אשר מספקות שירותים מקצועיים במגוון תחומים בעולם ה , IT -אבטחת
המידע והסייבר.

להלן החברות בת בקבוצת : TITANS SECURITY

TS-COLLEGE
חטיבת ההדרכה שלנו ,מבית קבוצת  , TITANS SECURITYמספקת מגוון עשיר
של קורסים ומסלולי הכשרה בתחום אבטחת המידע ,ניהול סיכונים ,סייבר ,תקינה
ורגולציה .החטיבה מספקת שירותי הדרכה במכללה שלנו או באתר הלקוח.

TS-CONSULTING
חטיבת הייעוץ שלנו ,מבית קבוצת  , TITANS SECURITYמספקת שירותי ייעוץ
וניהול פרויקטים בתחום אבטחת המידע ,הגנת הסייבר ,פרטיות ,ניהול סיכונים,
המשכיות עסקית ועוד.

TS-HR
חטיבת ה HR -שלנו מספקת שירותי מיקור חוץ ,השמה והכוונה לשוק העבודה.
החברה מסייעת לבוגרים שלנו להשתלב בצורה מהירה לשוק העבודה ,תוך שירותי
ייעוץ ,הדרכה והכנה לראיונות עבודה והתאמת הפרופיל למשרות הדרושות ביותר
בשוק אבטחת המידע והגנת הסייבר בארץ.

SIMPLICERT
החברה מספקת שירותי פיתוח ,הדרכה והטמעה של לומדות ,תוכנות ,פורטלים
ארגוניים ומרכזי הדרכה והכשרה פנימיים (בתוך הארגון) וחיצוניים (באמצעות
מערכות  LMSבענן) .לחברה יש מגוון רחב של מוצרים ופתרונות תוכנה כגון
לומדות ,פורטלים ומשחקים אינטראקטיביים KIT ,להכשרה ולימוד עצמי בנושאים
שונים ועוד.
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אודות קורס ISO 27001 Lead Auditor
בעידן הדיגיטלי של היום ,שבו איומי הסייבר הולכים וגוברים לצד דרישות של תקינה
ורגולציות רבות שצצות להן בכל שנה ,מאתגרות אפילו את הארגונים הגדולים
והמסודרים ביותר.
מידת ההצלחה או הכישלון של מנהל תחום ניהול אבטחת המידע בתפקידו תלויה
בכושר מנהיגותו להוביל את הארגון כולו להבנה שניצול נכון של טכנולוגיית אבטחת
המידע והגנת הסייבר אל מול ניהול יעיל ואפקטיבי של סיכוני הסייבר המשתנים מדי
יום יכול להביא להצלחת הארגון בסביבה התחרותית בה הוא מתנהל כיום.
מנהל תחום ניהול אבטחת המידע אשר רוצה להצליח חייב להפנות את עיקר
מרצו להבנת הסביבה העסקית והארגונית אותה הוא משרת ,להבנת האסטרטגיה
התחרותית של הארגון ,ולבניית התוכנית הטובה והמשכנעת ביותר לניהול והערכת
סיכוני אבטחת מידע וסייבר ,התואמת את האסטרטגיה העסקית של הארגון.
יחד עם זאת ,מנהל תחום ניהול הסיכונים חייב להבין את כיווני ההתפתחות של
הטכנולוגיה ,לדעת כיצד לבחור את טכנולוגיות אבטחת המידע והגנת הסייבר
המתאימות לארגון (אל מול תהליך הערכת סיכונים הולם) בתקציב הנכון ובזמן
המתאים ,ולהביא לניהול סיכוני סייבר יעיל ואפקטיבי בארגון.
כמו כן ,חשוב לציין את שיתוף הפעולה בתוך הארגון אל מול גורמים שונים בתהליך
ניהול אבטחת המידע ,היות ותחום זה משיק לכלל היחידות העסקיות בארגון ,היכן
שקיים מידע רגיש ו\או נכסים קריטיים לארגון ,אשר יכולים להשפיע על תהליך
ניהול והערכת הסיכונים.
( TS-COLLEGEהמרכז ללימודי אבטחת מידע ומקצועות הסייבר) ,מבית קבוצת
 ,TITANS SECURITYהרכיבה את המסלול המקצועי ביותר להכשרת סוקר מוביל
לתקן אבטחת מידע  ,)ISO 27001) ISO 27001 Lead Auditorעם הסמכה
בינלאומית של ארגון  PECBהעולמי.
ההסמכה מאפשרת לבוגריה להבין את רזי המקצוע של הסוקר ,בעת תהליך
ההתעדה לעמידה בדרישות התקן ,להוביל מבדק ,ולבחון את עמידותו של הארגון
בדרישות התקן.
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מדובר בקורס
ייחודי ומקצועי
שמעשיר את הידע
של התלמידים
בתחום ניהול סיכוני
אבטחת מידע
וסייבר .הקורס בנוי
היטב והמרצים
יודעים היטב את
מלאכתם.
ממליץ בחום"
עידו מ - .משרד
ממשלתי.

תיאור הקורס
כללי
מכללת  ,TS-COLLEGEמבית קבוצת  ,TITANS SECURITYחיברה את הקורס
המוביל בישראל ובעולם להקניית כלי הניהול המתקדמים ביותר עבור יועצים ומומחי
אבטחת מידע ,על בסיס הניסיון המצטבר של סגל המרצים הבכיר של החברה ,הן
בצד האקדמי והן בצד הפרקטי.

מבנה הקורס
הקורס מורכב משני חלקים עיקריים:
•חלק א' –  4מודולים של עקרונות המבדק לתקן
•חלק ב' – סדנת הכנה לבחינה הסופית
במסגרת הקורס ניתן דגש מיוחד לניתוח אירועים ודיונים בין משתתפי הקורס ומנחיו
על בסיס ניתוח מקרים אמיתיים ( )Case Studiesשל אירועים אמיתיים בארגונים
שונים בארץ ובחו"ל .זאת במטרה להקנות למשתתפי הקורס את הכישורים להבין
את התמונה הכוללת והרחבה של תפקיד סוקר מוביל לתקן אבטחת מידע
. ISO 27001

קהל יעד
הקורס מיועד למנהלי אבטחת מידע ,יועצי אבטחת מידע ,מומחי אבטחת מידע,
מנהלי רשתות ותקשורת נתונים ,יועצי מחשוב ואבטחת מידע ,מנהלי  , ITמנמר"ים,
מבקרי מערכות מידע ,ולכל העוסק בתחום ניהול והערכת סיכונים ו\או הביקורת,
הרוצים להעשיר את הידע בתחום ניהול והערכת סיכונים.

דרישות הקורס
בסיום הקורס ,משתתפי הקורס ייאלצו לעבור בחינת הסמכה בינלאומית של .PECB

הסמכה בינלאומית
לאלו שיעברו בהצלחה את בחינת ההסמכה ,תוענק הסמכה בינלאומית של סוקר
מוביל לתקן אבטחת מידע  ,ISO 27001מבית הארגון  PECBהעולמי.
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סילבוס הקורס (תמצית) – חלק א'
מודול Introduction to ISMS – 1
•עקרונות של המנא"מ ()ISMS
•פרקי המנא"מ ()ISMS
•תהליך ההתעדה לתקן

מודול Audit Principles, Preparation and – 2
Alaunching of an Audit
•עקרונות בסיסיים בביצוע מבדק
•גישות שונות לאיסוף ראיות במבדק
•התנעת תהליך המבדק
•שלב ראשון של המבדק
•הכנות לשלב השני של המבדק (מבדק באתר הלקוח)
•שלב שני של המבדק – חלק א'

מודול On-Site Audit Activities – 3
•שלב שני של המבדק – חלק ב'
•התקשרות ודיווח במהלך המבדק
•נהלי ביצוע המבדק
•יצירת תוכנית מבדק
•טיוטה ראשונית של ממצאים ואי-התאמות

מודול Closing the the Audit – 4
•תיעוד המבדק
•סגירת המבדק
•הערכה של תהליך המבדק
•יתרונות מבדק פנימי
•ניהול תוכנית למבדקים פנימיים
•כשירות מקצועית והערכה של סוקרים
•סגירת תהליך ההכשרה

יום  – 5בחינת סיום
•בחינת דמי (תרגול)
•בחינת סיום
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"אחד הקורסים
הטובים ביותר
שהשתתפתי בו
בשנים האחרונות.
הקורס מכין אותך
בצורה טובה
לבחינת ההסמכה"
קובי לכנר -מנהל
אבטחת המידע
בחברת
PLAYTECH

ערכת הלימוד שלנו
ספרי לימוד
ספרי לימוד שכוללים בין היתר את המצגות של הקורס ,וחומרי עזר נוספים.

ספרי תרגול
ספרי תרגול שכוללים בין היתקן ניתוח מקרה ,סיכומים של החומר הנלמד בכיתה,
ושאלות תרגול שונות.

מערכת LMS
פורטל אינטראקטיבי ,שבו התלמידים יכולים למצוא חומרי לימוד ,חומרי עזר ,ולנהל
שיחות עם המרצים ותלמידי הקורס ,באמצעות הפורום שלנו.

לומדה אינטראקטיבית
לומדה אינטראקטיבית שמסייעת לתלמידים ללמוד ולהתכונן בצורה יעילה
ואפקטיבית לבחינת ההסמכה.

בחינות תרגול
בחינות דמי ,שנועדו לתרגול לקראת בחינת ההסמכה.
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מנחה ומרצה הקורס
מר דני אברמוביץCISSP, CISM, CRISC, CISA, CGEIT ,
מר דני אברמוביץ הינו אחד מהבכירים בתעשייה המקומית בעולם אבטחת המידע
והגנת הסייבר ,בעל למעלה מ 20 -שנות ניסיון בתחום זה בכלל ,ובתחום ההדרכה
בפרט.
דני הינו מייסד ונשיא הקבוצה  , TITANS SECURITYוהינו אישיות מוערכת בקרב
קהילת אבטחת המידע המקומית והעולמית .לפני כן ,דני שימש כמנהל אבטחת
מידע בארגונים רבים בארץ ובעולם ,ביניהם חברות היי-טק בינלאומיות ומשרדי
ממשלה.
בנוסף ,דני מלווה ארגונים רבים בייעוץ ובניית מתודולוגיות לניהול והערכת סיכונים,
ביניהם בנקים ,חברות פרמצבטיקה ,חברות טלקום ,משרדי ממשלה ,אקדמיה,
חברות היי-טק ועוד.
בנוסף ,דני משמש גם כנשיא של האיגוד העולמי לאבטחת מידע ( ,)ISSAהצ'אפטר
הישראלי ,וחבר בפורומים בכירים בתחום אבטחת המידע בארץ ובעולם.
דני הינו כותב (בעל תור קבוע) במגזין  ,GLOBAL SECURITYומרצה בעל שם
מוערך להסמכות בינלאומיות ביניהם  CISSP ,CISM ,CISA ,CRISCועוד .בנוסף,
דני שימש כיועץ מקצועי לבניית שאלות ומערכי לימוד עבור חלק מההסמכות
הבכירות בעולם ניהול אבטחת המידע כגון  ,CISM ,CISOועוד.
דני בעל הסמכות רבות בעולם אבטחת המידע ,ביניהםCISSP ,CISM ,CISA ,
CRISC ,CGEIT ,ISO 27001 Lead Auditor ,ISO 22301 Lead Auditor, CEH
ועוד.
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