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 :יתקוסעת ןויסינ
 
 

 
 עדימ תויגולונכט בושחמ ףגא ,לועפתו תויתשת תדיחי להנמ –  םויה – 7201 :ביבא לת תטיסרבינוא

  עדימ תוכרעמו בושחמ תויתשת אשונל יוגיה תדעווב רבח   – םויה – 2016 :הכרעהו תוניחבל יצרא זכרמ

 עדימ תויגולונכטו בושחמ ףגא ,CTO ,ישאר תויגולונכט להנמ   –  םויה – 2012 :ביבא לת תטיסרבינוא

  ,בושחמ  תויתשת אשונב עדימ תויגולונכטו בושחמ ל"כנמס רזוע  –  2012 – 2008 :ביבא לת תטיסרבינוא

 עדימ תחטבאו תרושקת                                                                                       

 עדימ תויגולונכטו בושחמ ףגא ,)CISO( עדימה תחטבא להנמ –   7201 - 2200 : ביבא לת תטיסרבינוא

 ,םיטקיורפו תוכרעמ ןונכת ,תרושקתו בושחמ תויתשת טקטיכרא  –  0820 – 2200 : ביבא לת תטיסרבינוא

 עדימ תויגולונכטו בושחמ ףגא                                                                                       

  IIX – ילארשיה טנרטניאה ףלחמ לוהינ לע הנוממ  –   םויה – 2000 :ילארשיה טנרטניאה דוגיא

 il.* ילארשיה תומשה םשרמ תכרעמ תקוזחת   –  5020 - 0200:ילארשיה טנרטניאה דוגיא

 תיאטיסרבינואניבה תשרה לוהינו ןונכת תווצ   –  םויה – 1999 :יאטיסרבינואניב םיבושיח זכרמ

 )ידסומ ןיבה עדימה תחטבא תווצ( CERT-LANI ב רבח                                                                                      

 יאפוריאה טקיורפה תווצב רבח ,EDUROAM ה טקיורפ תא להנמ                                                                                      

 administrator network & Systems eniorS –  2002 – 1999 :ביבא לת תטיסרבינוא

 בושחמ תויתשת לש םיטקיורפל םיכרצ ןויפא ,תונוש תוכרעמ ןונכת                                                                                      

             UNIX יתרש לוהינו הנקתה administrator network & Systems –  1999 – 1996 :ביבא לת תטיסרבינוא

                                                     תוטלוקפבו םייזכרמ                                                                                     

 בושחמה ףגא לש הכימתה זכרמב ךמות –  1996 -  1995 :ביבא לת תטיסרבינוא

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 :ילוהינ ןויסינ
 
 :םידבוע לוהינ
 .םייגולונכט םיחמומ רפסמו םירודמ 4 ,םישנא 30 תב הדיחי לוהינ •
 .ביבא לת תטיסרבינואב עדימ תויגולונכטו בושחמ ףגא לש ריכבה לוהינה תווצב רבח •
 
 :ביצקת לוהינ
 ביבא לת תטיסרבינואב תויתשתה יכרעמ גורדשל ח״ש 30,000,000 ס״ע )שמוח( תיתנש בר תינכת לוהינ •
 הנשב ח״ש ןוילימ 5-4 כ לש )הדיחיה ביצקת( ףטוש ביצקת להנמ •
 

 :ירחסמ
 ח״ש ינוילימ לש תואקסעב םינרצי לומו םילודג םיקפס לומ שכרו ןתמו אשמ יכילהת לוהינב חכומ ןויסינ •
 
 :יללכ
 רבשמ יבצמב תוטלחה תלבקב תחכומ תלוכי •
 םיבר ןיינע ילעב םיברעמה חווט יכורא םיכילהת לוהינב תחכומ תלוכי •
 פ״עבו בתכב ,תילגנאו תירבעב האלמ הטילש •
 דאמ ההובג ימצע דומיל תלוכי לעב •
 םיריכב לוהינ יגרד םע הליעי הרוצב רשקתל תלוכי ,ההובג תוריש תעדות •
 
 
 
 :יגולונכט ןויסינ
 
 

 :הלעפה תוכרעמ
 
 :תואבה תוביבסב , Unix תוכרעמ לוהינב ןויסינ םינש 42

• Linux ללוכ OES Novell Slackware, Debian, Ubuntu, Fedora, ,7/RHEL3/4/5/6 
• Solaris תוכרעמל Sparc תוביבסלו x86 
• 6.x 5.3, Irix 
• 4.1.x SunOS  
• 4.3.x 4.2.x, 4.1.x, 3.2.x, AIX  
• 5.x 4.x, FreeBSD 
• 3.x 2.x, 2.0.1, BSD/OS 

 
 :תוינוגרא תוריש תוכרעמ
 
 :לש ףטוש לוהינו הנקתהב בחר ןויסינ
 esx vmware – תוינוגרא היצזילאוטריו תוכרעמ •
 il.* םחתמ לש DNS יתרש ללוכ -  )BIND יססובמ( DNS יתרש •
 תובית יפלא תורשע םע םייזכרמ ינורטקלא ראוד יתרש •
 tIronpor Cisco – ל״אוד ןוניס תוכרעמ •
 IDM -  Management Identity etIQN תוכרעמ •
 SSO - Manager Access etIQN תוכרעמ •
 Radius תוכרעמ •
  תכרעמ םע האלמ היצרגטניא ,OTP RSA תכרעמ לוהינ •
 .Mysql ו Informix גוסמ םינותנ דסמ יתרש לוהינ •
 IIX – ילארשיה טנרטניאה ףלחמ רובע, )א"בחמ( תיאטיסבינואניבה תשרה רובע ,תונוש הרקבו רותינ תוכרעמ לוהינ •

 .ביבא לת תטיסרבינוא לש תוכרעמה רובעו
 



 

 

 
 
 

 :תוינוגרא ןוסחא תוכרעמ
 
 1997 תנשמ ביבא לת תטיסרבינואב ןוסחאה יתוריש לע הנוממ •
 pNetAp לש ןוסחא יכרעמ םע ןויסינ תונש 22 •
 Clariion EMC גוסמ ןוסחא יכרעמ םע ןויסינ תונש 7 •
 

 :תונכית
  

 C תפשב הביתכב ןויסינ •
 .תונוש תופשב scripts תביתכב בחר ןויסינ •

 
 :עדימ תחטבא
 
 )2017-2002( ביבא לת תטיסרבינוא לש עדימה תחטבא להנמ •
 .םיינוגרא )CISO ( עדימ תחטבא ילהנמ תינכתב ןוינכטה ךמסומ •
 .Unix תוכרעמ תחטבאב בחר ןויסינ •
 .ForeScout תרבח לש IDS/IPS תוכרעמ םע בחר ןויסינ •
 Forescout תרבח לש NAC תוכרעמ םע בחר ןויסינ •
 .םינוש םינרצי לש Firewall תוכרעמ םע בחר ןויסינ •
 .filesystem ו WEB, Database תוביבסל ,Imperva תרבח לש הנגה תוכרעמ םע ןויסינ •
 (CERT) א"בחמ לש ידסומ ןיבה עדימה תחטבא תווצב רבח •
 

 :תרושקת
 

 .IIX – ילארשיה טנרטניאה ףלחמ לע הנוממ •
 ילארשיה טנרטניאה דוגיא לש תרושקתה תשר תא להנמ •
 )2017 תנש דע( ביבא לת תטיסרבינוא לש תשרה להנמ םוקמ אלממ •
 )ILAN – א"בחמ( תיאטיסרבינואניבה תשרה לוהינו ןונכת תווצב רבח •
 RX-IOS ו RAS יבתנ ללוכ ,Cisco  יבתנ םע בחר ןויסינ •
 Catalyst סופמק תורדסו )Nexus( רטנס הטד תורדס ,Cisco יגתמ םע בחר ןויסינ •
 Cisco לש  UCS תכרעמ םע ןויסינ •
 .SRX תרדסמ םגו ,MX תרדסמו M תרדסמ Juniper יבתנ םע בחר ןויסינ •
 .Networks Arista יגתמ םע בחר ןויסינ •
 ),ISIS ,OSPF BGP4, E/IGRP, RIP( םהינימל בותינ ילוקוטורפ , tcp/ip םע בחר ןויסינ •
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