
 

 

 לימודילתכנית ה  

Cyber Forensics level-2 
 (פי אסדרת מקצועות הסייבר בישראל-הכנה על)

 

 

       

 

 

Let's be a Cyber Forensics Expert. 
Let's be an experienced cyber forensics professional, we 

already have the proficiency and perspective to effectively 

apply cyber forensics experience, and we need more 

knowledge to be even better. Why? Because there is no other 

way... We will learn about conducting analysis on memory 

images and generating reports. Students will be armed with the 

knowledge, tools, and processes required in conducting 

memory forensics and producing a report that can withstand 

legal scrutiny. 
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 Cyber Forensics level-2 ללימודיתוכנית ה

 .Forensics basics -בתוכנית ממוקדת לאוכלוסיות טכנולוגיות, לבעלי רקע 

 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

, ובאמצעות See 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

", הינה תוכנית אשר Forensics Level-2"תוכנית הלימודים 

-נבנתה בישראל בשיתוף גורמים ממלכתיים ביטחוניים ועל

בסיס דרישות מטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה, 

  .Forensics Level-1כהמשך לתכנית 

 בתחוםמיועד לאנשים המעוניינים להרחיב את הידע הקורס 

ים , וללמוד על נתונים נדיפים המאוחסנותתמונפענוח מזיכרון וה

 םמשתתפיהבזיכרון, אשר אבדו כאשר המערכת מופעלת. 

, המצויה בזיכרוןכגון תוכנה זדונית  ראייתילחלץ מידע ילמדו 

נוסף היסטוריה באינטרנט, ומידע , passphrases / סיסמאות

 :Hand-onמיומנויות וידע רלוונטי  ירכשוהתלמידים  זיכרון.מה

 Introduction to Memory Forensics 

 Memory Acquisition 

 Volatility for RAM Analysis 

 File Carving 

 Fuzzy Hashing 

 Analysis of Extracted Malware Specimen 

 

אדם בעל ידע מטה הסייבר הגדיר את דרישות המקצוע כך: 

 עדכני ויכולת מעשית גבוהה בנושאי תחקור אירועים 

(Forensics) בעל ידע וכישורים כדלקמן: 

 .של מיישם הגנת סייברבסיס ידע כמו  .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

  וסמכויותיהם.הכרת גופי חקירה רלוונטיים בישראל  .9

 כתיבת דו"ח בדיקה מסכם.כושר ל .10

 קהל יעד

 Cyberהפורנזיקה אן בוגרי בעלי ידע מעשי בתחום 

Forensics level-1.המסלול לא מתאים למתחילים . 

 מטרת התכנית

 כראיה תלספק הבנה מוצקה של מדיה דיגיטלית המשמש

לרבות הבנת המתודולוגיה של אחסון משפטית לחקירה, 

 .זיכרוןהעם דגש על ניתוח  איחזורם וניתוחם, הנתונים

 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

בכיר לגופים ממלכתיים סייבר מוסמך ומרצה 

 .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-2".  

לתעודת השתתפות, מי שאינם עומדים בדרישות יהיו זכאים 

ולהשלמת מחויבויותיהם )השתתפות חוזרת / עבודות 

 ומשימות( ללא תשלום.

 עלות

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

 תנאי קבלה

  .בעלי ידע בסיסי בכלים וטכניקות חקירה פליליות דיגיטליות 

 לינוקס ובעולם הפתרון בעיות  יכולת-Windows  בהיבטי
 שורת הפקודה., ועבודה עם תצורה, עבודה ברשתהתקנה, 

 של המערכת כלי הניהול  הכרה של(Sysinternals Suite) 

 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

 שעות כיתה ומשימות אישיות

 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/
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Curriculum: 

DAY 1 

Students will learn get Introduction to Memory 

Forensics. During the first day, we will cover the 

following topics: 

Lessons: 

 What is in RAM?  
 Why Physical Memory Analysis  
 Identify Malicious Property  
 Memory Analysis Challenges  
 Memory Analysis Tools  
 Acquiring the RAM, Hibernation Files, 

Page/Swap Files  
 Acquisition Tools (Winen, FastDump, FTK 

Imager, EnCase, MDD, DumpIT) 
 Remote Acquisition  

DAY 2 

Students will learn about using Volatility for RAM 
Analysis.  

Lessons: 

 Introduction to Volatility Framework 
 Memory Analysis with Volatility  
 Virtual Address Descriptors (VAD) tree  
 Volatility Modules  
 Volatility Plug-ins  
 Network Connections, Loaded DLLs, Open Files,  
 Extracting Process Memory, EXEs, and DLLs 

from RAM  

 Recovering Passphrases and Encryption Keys  
 Analyzing RAM for Malware  

  

DAYS 3-4 

Students will conduct analysis of extracted malware 

Specimen. 

Lessons: 

 Static Analysis 
 Dynamic Analysis  
 Code Analysis  

DAY 5 

Students will conduct a memory analysis of an 
infect relevant workstation. After which, they will 
be required to write a comprehensive forensic 
report detailing relevant evidence detected. 

 

 מועמד ללימודים:הצהרת 

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 
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