
 

 

 לימודילתכנית ה
Cyber Forensics level-1 

 (פי אסדרת מקצועות הסייבר בישראל-הכנה על)

 

 

       

 

 

Let's be a Cyber Forensics Expert. 
Let's Start. Let's learn the process, techniques and tools for 

performing a digital forensics investigation to obtain data 

related to computer crimes. 

Let's get the objective of getting a solid understanding of what 

is considered valuable digital media used as a forensic 

evidence for an investigation, and knowledge of how data is 

stored, retrieved and analyzed. 

Why? Because there is no other way... 
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 Cyber Forensics level-1 ללימודיתוכנית ה

 תוכנית ממוקדת לאוכלוסיות טכנולוגיות, לבעלי רקע במחשבים להכשרת מומחי חקירות.

 אורן אלימלךמנהל הקורס: מר 

 אודות המכללה

התמחותית  בינלאומית הנה מכללה See Securityמכללת 

מכללות מסוגה  7 -ת מאח, וסייברלמקצועות ניהול רשתות 

תוך שימוש   ועוסקת בלעדית בתחום זה בכל זמנה, בעולם

 . גורמים ממלכתיים הדרכה שנבנתה עבור במתודולוגית

כל רחבי העולם, לצאת את תכניות הלימודים יהמכללה מי

ות , ובאמצעSee Security Internationalבאמצעות המותג 

 שם העוסקים ביצוא בטחוני.-גופי סייבר ישראליים ידועי

הסייבר מר אבי ויסמן, הינו ממובילי ענף  ,מנהל המכללה

 יו"ר  בישראל, השידור  בערוצי  מבוקש  ויועץ  פרשן , בישראל

 וכן מנכ"ל משותף ,IFIS הפורום הלאומי לאבטחת מידע

 – Cyberיעוץ יל , בחברהSeeHR - בחברה להשמת כוח אדם

See Consulting בחברה לפתרונות ,Managed 

SEIM/SOC – See Events , ובמכללה הבינלאומיתSee 

Security College International. 

 מבוא לתכנית

"מומחי חקירה", הינה תוכנית אשר נבנתה תוכנית הלימודים 

בסיס -בישראל בשיתוף גורמים ממלכתיים ביטחוניים ועל

דרישות מטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה, במטרה 

אמצעים לפענוח ב להפעיל ולשלוט Forensicsלהכשיר מומחי 

שחזור ופענוח כשלי תוכנה וחומרה, לצורך , מחשב אירועי

  עתם בעתיד.לצורך מני -וכמובן 

נועד לספק אמצעים לפענוח אירועי פשיעת  Forensicsסט כלי 

  .מחשב

 השימוש בכלים מסוג זה מבוצע בדרך כלל במקרים הבאים:

לצורך בחינת מערכות מחשב אשר  –במסגרת משפטית  .1
 שימוש את הנאשמים, הנתבעים או את התובעים.

מרה גבי מדיות שניזוקו עקב כשל חו-לצורך שחזור מידע על .2
 או תוכנה.

מנת להבין את התהליכים המתקיימים במערכת לצורך -על .3
שיפור ביצועים, או לצורך שחזור תקלה לצורך מניעתה 

 בעתיד.

מנת להבין את התהליכים המתקיימים במערכת בעת -על .4
חדירת תוקף, לצורך הבנת ההתקפה ומניעתה בעתיד, או 

 .לצורך זיהוי התוקף
 

אדם בעל ידע מטה הסייבר הגדיר את דרישות המקצוע כך: 

 עדכני ויכולת מעשית גבוהה בנושאי תחקור אירועים 

(Forensics) בעל ידע וכישורים כדלקמן: 

 .בסיס ידע כמו של מיישם הגנת סייבר .1

 .שחזור מידע ונתוניםיכולת  .2

 .פענוח אירועיםיכולת  .3

  .Reverse Engineeringשל   הכרה בסיסית .4

 שימור ראייתי.יכולת  .5

  חקירת זמן אמת לעומת חקירת אקס פוסט.הכרת  .6

  .וטכנולוגיות רלבנטיות הכרת כלים .7

  משפטי.ההיבט ההכרת  .8

  הכרת גופי חקירה רלוונטיים בישראל וסמכויותיהם. .9

 כתיבת דו"ח בדיקה מסכם.כושר ל .10

 קהל יעד

, בעלי ידע מעשי בתחום התשתיות )מערכות הפעלה ותקשורת

בוגרי תואר ראשון וכן  (ידע בסיסי בכלי אבטחה בסיסייםורצוי 

. המסלול לא חומרה\במדעי המחשב, הנדסת תוכנה שניאו 

 מתאים למתחילים.

 מטרת התכנית

לצורך שליטה  Forensicsמומחי הכשרת אנשי מקצוע כ

 מחשב. פענוח אירועיוהפעלה נכונים של כלי 

 סגל המרצים

 CISSP -ו CISM מוסמך, מר אורן אלימלך

 מרצה בכיר בתכנית , See Securityשל 

Forensics   .לאורן ניסיון של של המכללה

שנים בייעוץ, ליווי פרויקטים  20מעל 

מומחה חקירות  בתחום הסייבר, ואינטגרציה

סייבר מוסמך ומרצה בכיר לגופים ממלכתיים 

 .ופרטיים בארץ ובחו"ל

mailto:elvira@see-security.com
http://www.see-security.com/
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 הסמכות

לעומדים בדרישות התוכנית, התוכנית נבנתה לצרכי ידע מעשי. 

 : See-Securityתוענק תעודה מטעם 

"מוסמך חקירות אירועי מחשב"  

"Cyber Security Forensics 

Professional level-1".  

מי שאינם עומדים בדרישות יהיו זכאים לתעודת השתתפות, 

ולהשלמת מחויבויותיהם )השתתפות חוזרת / עבודות 

בעלי רקע בחקירות מחשב יכולים  ומשימות( ללא תשלום.

 בכפוף להנחיות הארגון. )ISC(2של  PCCFלגשת למבחני 

 עלות

 . כולל מע"מ₪  9,400י רישום וכן דמ₪  400סך 

 תנאי קבלה

  באנגליתקריאה. 

  או באישור ועדת חריגים(שנות לימוד 12בוגר( * 

 .ראיון אישי עם אבי ויסמן 

  רקע קודם בניהול רשתותWindows   או Linux  או
. התלמיד נדרש להכיר מערכות הפעלה כגון באבטחת מידע

Windows ו-Linux פרוטוקולי תקשורת ומודל ,TCP/IP 
 .WEB-ואת עולם ה

 שעות לימוד ביתי(. 80 -נכונות לעבודה עצמית מונחית )כ 

 פגישת יעוץ: /למידע נוסף 

 security.com-elvira@see ,8787889-052, 6122831-03 ,אליסייב מידע מינהלי: אלוירה

 security.com-avi@see  ,5222305-054, 5799555-03 ,אבי ויסמן  : יועץ אקדמי

 ומשימות אישיותשעות כיתה 

 שעות משימות אישיות. 80שעות כיתה ומעבדה, וכן  40

 מתכונת לימודים

)צמוד לתחנת רכבת  הלימודים בקמפוס המכללה ברמת גן

,  21:00עד  17:30פעמיים בשבוע בערב, מתקיימים , מרכז(

 .שעות אקדמיות למפגש 4

 מטלות תכנית הלימודים

 מהמפגשים 80%-קיימת חובת נוכחות ב.  

  .ראה תקנון קורס הגשה מלאה של כל שיעורי הבית(
 במכללה(.

  תרגול ) -בנושאים הטכנייםHands-on ( בכיתה )מעבדת
 מחשבים(.

 

עובד משרד הבטחון / צה"ל / משרד ראש הממשלה / 

 רשות הסייברהסייבר / מטה 

ההרשמה תחת פטור  דרכיבדוק עם הנהלת המכללה 

 .לימודי ההמשך, לגבי מסלול זה ולגבי ספק יחיד

  
 
 

 

 

  

mailto:elvira@see-security.com
http://www.see-security.com/
mailto:elvira@see-security.com
mailto:avi@see-security.com
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Curriculum: 

DAY 1  

Students will learn get familiar and discuss media 
collection, file-systems, partitions and data storage 
type and structures their importance and the proper 
evidence handling and acquisition required in order 
to ensure a forensically-sound process. 

Lessons: 

 Digital Forensics introduction 
 Methodology + legal issues in Forensics 
 Storage types 
 Storage Acquisition 
 File-System Internals (NTFS) 
 Time-based analysis 
 Event log analysis 
 Log file investigation 
 Image Analysis 
 Email tracing 
 Network Traffic acquisition 
 Network Traffic analysis 
 Volatile RAM acquisition 
 Memory analysis introduction 
 Writing a Forensic Report 

DAY 2  

Students will learn about setting up a Forensic 

workspace.  

Lessons: 

 Preparation of target media / wiping using EnCase / 
Helix / dc2dd 

 Forensic imaging using FTK Imager / EnCase 
 Identification and discussion of various digital media 

that has been and could have been useful in a forensic 
investigation 

 Forensic imaging of different media using FTK Imager / 
EnCase 

  

  

DAY 3  

Students will become familiar with Forensics for 

Windows, metadata value and exif-data in forensic 

analysis. 

Lessons: 

 Forensic analysis of raw image using Autopsy 
 Exif-data analysis 
 Data search & filters 
 Viewing of data in hex editor 

DAY 4  

Students will learn the proper techniques for 

Forensic reporting and documentation. 

Lessons: 

 Analysis on a second raw image 
 Answer a line of questions that pertain to the provided 

image 
 Conduct imaging and analysis of a third image 
 Draft a comprehensive forensic report 

DAY 5  

Students will conduct a forensically-sound 
acquisition and analysis of assigned media. After 
which, they will be required to write a 
comprehensive forensic report. 

 

 הצהרת מועמד ללימודים:

הריני מאשר/ת בזאת כי קראתי את דף מידע זה והבנתי את 

תכנו. ידוע לי כי עלי לעמוד בדרישות הלימוד כתנאי לקבלת 

 תעודה.

 

 _________תאריך:_________________ שם:

  

 

 

We invented a methodology 

for cyber education, 

because nobody else did it. 

See Security 
International 
Cyber College 

mailto:elvira@see-security.com
http://www.see-security.com/

