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2018-2015 הפוקת םוכיס
יפלע,LargeףינסלMediumףינסמונכפהו64%-בלדגםירבחהרפסמ§

.ימלועהISACAלשםינוירטירקה

תכמסהילעבברקברקיעב,31%-בהלעהכמסההילעבדוגיאירבחרפסמ§

CISM.

ינעוצקמלשבררפסמתופרטצהתובקעבהנתשמדוגיאהירבחליהמת§

.עדימתחטבאורבייסתנגה

יונישלויתאהדוקלםיעגונה,דיתעינפיפוצםיילהנמוםייכרעםייונישועצוב§
.התומעהםש

ימואלהרבייסהךרעממתילאמרופהרכהתארקלדוגיאהתוכמסה§

.)ךילהתב(

CSX-וCRISCתוכמסהיסרוק§ Fundamentalsםידומילהתינכותבובלוש

.ןליארבתטיסרבינואבםיקסעלהנמלס״היבלש

םירוטלוגרברקב,ףסומךרעהנקמה,ליבומיעוצקמםרוגכבצוממדוגיאה§

.םיליבומםייתלשממםימרוגו

ןהוהפוריארוזאבםיפינסהברקבןה,ליבומףינסכבצוממילארשיהףינסה§

.ימלועהISACAהטמב

 המוציעב אצמנ דוגיאה
 אוהו הנפמ תדוקנ לש
 תארקל בטיה ךורע
 ול םייופצה םירגתאה
תואבה םינשב



םינשה ךרואל תורבח ישדחמ זוחאו םירבח רפסמב יוניש

12/23/183

2015 תנשמ לחה
 ירבח רפסמ חמצ
64%-ב דוגיאה

 תא וניצחש רחאל
 ,םירבחה300 ףר
 םאתהב ,ונכפה
ISACA תורדגהל
לודג ףינסל

 ישדחמ זוחא
 הלע רשא תורבח
 ,2015 תנשמ לחה
תפלוחה הנשב דרי
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 לודיגה רועיש
 םירבחה רפסמב
 לארשיISACA לש
 תיתועמשמ לודג
 לש לודיגה רועישמ
 הפוריא רוזא
 ימלועה לודיגהו

ללוכה

 עבונ לודיגה
ISACA תוליעפמ
 תומגממ אלו לארשי

תוימלוע וא תוירוזא
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2015 תנש דע
 יסרוק2-כ ומייקתה

CISAהנשב

2016-מ לחה
CISM יסרוק ופסונ
 רפסמוCSX-F-ו

 ללוכה םיסרוקה
חמצ
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 תוביצי המשרנ
 ילעב רפסמב
 ,CRISC תוכמסה

CGEITרפסמבו 
 תכמסה ילעב

CISAלודיג לח 
ןותמ

 הדח הילע הלח
 יכמסומ רפסמב

CISMהאצותכ 
 יגטרטסא דוקיממ
 תוכמות תולועפו
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 דוגיא ירבח ברקב תוכמסה יקיזחמ רפסמב יוניש



31% לש לודיג לח דוגיא ירבח ברקב תוכמסה יקיזחמ תוגלפתה יוניש
 לש ללוכה רפסמב
תוכמסה ילעב

 תא הניש דוגיאה
 עבר םויכו וינפ
 םניה םירבחהמ
 תנגה םוחתמ
 רבייסה
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26%
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10%

2016
הכמסה ילעב221

CGEIT CRISC CISA CISM
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26%

2018
הכמסה ילעב290
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:ץראב הפישח

 םע םישגפמו תואצרה
לארשיב םימרוג

12/23/188

שוביגבהלשממהשארדרשמבימואלהרבייסהךרעמלעויס§
.רבייסהתועוצקמ

.ןליארבתטיסרבינואםעהלועפףותיש§

רזוחתטויטלתוסחייתהורצואהדרשמבןוההקושתושרבתושיגפ§
.רבייסינוכיסלוהינ

.ךרעתוריינתושרלשןויעברעתרגסמבםירוטקרידלהאצרה§

-ב״הי,הלשממבעדימתחטבאילהנמםורופבהאצרהותופתתשה§
.בושקתהתושר

.תויתלשממה תורבחה לש םיימינפ םירקבמ םורופב האצרה§

.תויתלשממהתורבחהתושרתלהנהלהאצרה§

.ל״כשחבתרוקיבהתביטחלשםייסנניפםירקבמסנכבהאצרה§



 םע הלועפ ףותיש
 ימואלה רבייסה ךרעמ
 שאר דרשמב
הלשממה

12/23/189

 םע ,ימלועהISACA ל״כנמו יאישנ לש הדובע תושיגפ§
.ימואלה רבייסה ךרעמ ישאר

.רבייסה תועוצקמ שוביגו ןויפאב עויס§

 לש רשקהב ,רבדמה רוד תוינידמ שוביגב עויס§
.רבייסה תועוצקמ

.הטויט רדגב ןיידע–CISA, CISMתוכמסהב הרכה§

.רבייסה קוח ריכזתל תוסחייתה§

 תרות לש2.0 הסרג שוביגל יוגיה תדעווב תובלתשה§
.רבייסב הנגהה



:הימדקאל רשק

 תיב םע הלועפ ףותיש
 םיקסע להנמל רפסה
ןליא רב תטיסרבינואב

Cybersecurityסרוק-2016§ Fundamentalsבלוש

תטיסרבינואבםיקסעלהנמלרפסהתיבלשMBAתינכותב

םיימעפםייקתמזאמועדימתוכרעמתמגמבןליארב

.הנשב

תיבלשMBAתינכותבבלושCRISCסרוק–2017§

תמגמבןליארבתטיסרבינואבםיקסעלהנמלרפסה

.הנשבםיימעפםייקתמזאמועדימתוכרעמ

םוקיטקרפסרוקבסוה,CRISCסרוקלףסונב–2018§

.ISACAלשCRISCתניחבלהנכהסרוקלםייק

CRISCתכמסהןחבמןממלהטיסרבינואהתנווכב§

.םינייטצמםיטנדוטסל

ינוכיסלוהינאשונבםירוטקרידלןויעםויתכירע-2018§

לשממלהרדתקהםעלארשיISACAלשףותישב,רבייס

.ידיגאת



 תימואלניב תוליעפ
ISACA תרגסמב

הכימתךרוצלרתיהןיב,ימלועהISACAהטמלומתפטושתוליעפ§
.ןליארבתטיסרבינואוימואלהרבייסהךרעמלומתוליעפב

יגיצנלעדיתרבעוםיירוזאLeadershipיסנכבהליעפתופתתשה§
:םימוחתבISACAלשםייאפוריאםיפינס

.ףינסתוליעפתיגטרטסאשוביג§

.רבייסתנגהבםיקסועלםגםיאתתשךכ,ףינסתוליעפתמאתה§

.ףינסהתויוליעפתרגסמבבדנתהלדוגיאירבחתענה§

היצלומיסקחשמביבסהיסנלוףינסולארשיףינסלשהלועפףותיש§
םיפינסהשומישלץפוה,דוגיאבחתופש,לגלגתמרבייסעוריאל
.תיניטלההקירמאלשירוזאהסנכבהנשהגצוהוהפוריאב

,הירגנוהבISACAיפינסהלשםייתנשםיסנכבתוצרהלתונמזה§
.היגברונודנלניפ



 םייכרע םייוניש
םיילהנמו

דוגיאהלשתוליעפהימוחתתבחרהרואל,התומעהםשיוניש
לוהינורבייסהתנגהםוחתמםירבחותורבחלשתיביסמתופרטצהו
:םינוכיס

.״עדימתוכרעמתחטבאותרוקיבלילארשיהדוגיאה״-מ§
.״לארשיISACA״-ל§

הדבועהתאףקשלהרטמב,ISACAימושירבףינסהםשיוניש
:תימואלההמרביעוצקמהנעמקפסמףינסהש

ISACA”-מ§ Tel Aviv Chapter”.
ISACA”-ל§ Israel Chapter”.

:2009זאמןכדועאלרשא,דוגיאהןונקתןוכדע§
.הצעומוהלהנהירבחלתבייחמהקיתאףיעסתפסוה§
לשתוטלחהתלבקיעצמאוהדובעהתויורשפאתבחרה§

.הצעומהוהלהנהה
תוכמסהלסחיברתיהןיב,םיבייחתמםיפטושםינוכדע§

.תושדח



תונושה תודעווהו הצעומה ,הלהנהה ירבחל הדות
םימישרמה םיגשיהה לעו ךרדל תופתושה לע

תסנכנה דוגיאה תלהנהל החלצהבו
!ונחלצהו ונישע ,דחי


