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CSDF – Digital Forensics

 המכללה  אודות 

  התמחותית  בינלאומית  מכללה  הנה  See Security מכללת

 תוך ,  זמנה בכל  זה בתחום בלעדית  עוסקת ,  הסייבר  למקצועות

 . ממלכתיים גורמים  עבור שנבנתה הדרכה  במתודולוגית שימוש 

  העולם  רחבי לכל הלימודים תכניות את מייצאת המכללה

  ובאמצעות     See Security International  המותג  באמצעות

 מנהל  .בטחוני ביצוא  העוסקים שם-ידועי ישראליים  סייבר  גופי 

 ממובילי  הינו,  ויסמן אבי מר,  המכללה משולבת שבה הקבוצה

 מקצועות  סדרת"א  בנושא ישראל לממשלת יועץ,  הסייבר  ענף

,  ל" ובחו  בארץ השידור בערוצי פרשן",  בישראל   הסייבר הגנת

 האלוף  )לצד IFIS מידע לאבטחת הלאומי הפורום של מקימו

 משותף  מנכ"ל (,  עמידרור יעקב ,  לשעבר  ל "המל  וראש '  במיל 

 בחברה,  SeeHR  הסייבר  בענף אדם  כוח  להשמת  בחברה 

בSee Secure Consultingסייבר  הגנת    לייעוץ   חברה, 

   See Eventsבשם    Managed SEIM/SOC  לפתרונות 

 See Security College  לסייבר הבינלאומית   ובמכללה 

International . 

  סייבר ה  מערך: בישראל הסייבר מקצועות  אסדרת  אודות 

 הלאומי 

  כיחידה  הממשלה ראש  משרד במסגרת  פועל  אשר  המערך

  נושא ב  מחייבת(  רגולציה)  אסדרה להפעיל החליט,  עצמאית 

  ומפעיל ,  הסייבר  בעולם  השונים  המקצועות  של  הגדרתם 

חלק ממקצועות    . מקצוע לכל הידע  לתכני בנוגע  ברורות  המלצות 

 . IR- ועולמות ה  SOC -סביבת ההבנת הסייבר דורשים 

 Digital Forensics - PWFIהתכנית ללימודי   אודות 

נטי  בעלי  רבות,  שנים  כיצד  ילאורך  להבין  ביקשו  לסקרנות  ה 

הראיות אותן יילמד    מנתחים ומזהים אירועי פשיעה ממוחשבים. 

התקיפה, מקור התקיפה ולנבא  למצוא יכולות לעזור באיתור סוג  

 . IR-מידע יקר ערך ביכולת להתמודד עם התקפה בצוותי ה 

כיצד   נלמד  זו  הן המתודולוגיות  לבצע פורנזיקה בתכנית  , מה 

 וכלי העזר המשמשים לשם כך, ומהן הטכניקות. 

 SANS FOR508התוכנית בעלת תאימות גבוהה לתכנית 

 

 קהל יעד 

 . המחקרי של הגנת סייבר לבעלי עניין להתפתח בתחום  

• IT security professionals. 

• SoC analysts. 

• Digital Forensics experts. 

• Others with the passion and eagerness to 

discover and learn new topics. 

 מטרת התכנית 

   בנושאי    לבוגרים תהיה    התכנית בסיום מעמיקה  הבנה 

 . דמתפורנזיקה מתק 

 קבלה  תנאי

• Basic understanding of networking: TCP/IP, 

Routing, Forwarding. 

• Reading and understanding code. 

• Basic understanding of Windows Server and 

Linux Shell commands. 

• Basic understanding of well-known protocols 

such as HTTP/HTTPS, DNS, SMTP, FTP, SSH. 

• PC/MAC with Intel i5/i7/i9 CPU, 16GB of RAM 

and an SSD storage. 

• Local administrator account is must. 

• VMware Workstation/Fusion installed. 

 מתכונת הלימודים 

או    מפגשי ערב  10שעות במתכונת של    50  - משך התוכנית כ

אקדמיות  5בני    בוקר מתקיימים    . שעות  במתכונת הלימודים 

אפשרות עם  בקבוצת    פרונטלית  הדדית  תמיכה  לצד 

WhatsApp  בשנה.  פעמים 3-כ. המסלול נפתח 

 

 

 

 

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


  

MALWARE ANALYSIS 

LEVEL-1 

 
 03-6122593, פקס:  03-6122831, טל': 52520 –גן -, רמת1ז'בוטינסקי 

 security.com-college@see     security.com-www.see 

3 

 חובות אקדמיות 

  המפגשים. מ  90%-בקיימת חובת נוכחות   •

 קיימת חובת עמידה בדרישות סיום )עבודה או מבחן(.  •

 (. )מעבדה( בכיתה Hands-onתרגול ): בנושאים הטכניים  •

 הסמכות בינלאומיות זכאות לתעודה ו 

 . See-Securityלעומדים בדרישות, תוענק תעודה מטעם 

   .מי שאינם עומדים בדרישות, יהיו זכאים לתעודת השתתפות

 הערות 

 נרשמים.  15בכמות של תכנית מותנית הפתיחת  •

דמי ההרשמה אינם מוחזרים, אלא במקרה של אי פתיחת   •

 המכללה. התכנית על ידי 

ייתכנו   • כי  והסטודנטים  הנרשמים  לידיעת  מביאה  המכללה 

שינויים במערך התכנית, במועדי הלימוד והבחינות או בכל  

 נושא אחר. הודעה על שינוי תימסר למשתתפים. 

תוכנית הלימודים מחייבת בהכנת שיעורי בית להשגת יעדי   •

 הלימוד. 

ובכללם, ספרי הקורס  משימות קריאה מהווים חובה לימודית,   •

 וחומרי הלימוד האחרים. 

 פגישת יעוץ  / למידע נוסף 

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

 

אקדמי:   ויסמןיעוץ    , 054-5222305,  03-5799555  , אבי 

security.com -avi@see

 

 )תכנית מלאה בעמוד הבא(  לימודים  תכנית

 יכולת שחזור נתונים  •

 יכולת פיענוח אירועי פשיעה ממוחשים  •

 הבנת תהליך זיהוי וחקירה בזמן אמת לעומת חקירה שלאחר מכן  •

 ראיות דיגיטליות הבנה של תהליך שימור  •

 

 Digital Forensicsהצהרת תלמיד בלימודי 

 הריני מאשר בזאת כי קיבלתי דף מידע זה, הבנתי את תכנו והסכמתי לתנאים המפורטים בו. 

 

 ________________חתימה ______________ תאריך: ____________ __________שם הנרשם: 
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Module 1 – Intro to Incident Response   

 

• Threat Actors 

• SOC Building Blocks 

• Live Demo - Show Me the Money – Use Case 

• Hands-On 1-1: Desktop Challenge 

• Hands-On 1-2: Incident Response Challenge 

• Relax & Assignment 1-1: Watch 

Module 2 – Intro to Practical Malware 
Analysis 

 

• Malware    & Malware Analysis 

• Analysis Techniques 

• Types of Malware 

• Malware Behavior 

• Live Demo - Persistence Mechanisms 

• Creating a Safe Analytical Environment 

• Live Demo - Performing Malware Analysis on 

windows 

• Live Demo - Armored Malware 

• Quiz 

• Assignment 2-1: Introduction to Practical 

Malware Analysis 

Module 3 – Build Your Malware Analysis 
Lab 

• Why you need you a Malware Analysis Lab and 

How to build it 

• Why do you need a Malware Analysis Lab ? 

• How to build it ? 

• Step 1. Your network 

• Step 2. Virtualization 

• Step 3. Analysis Machines 

• Step 4. Testing your environment 

• Step 5. Start your Malware Analysis 

• Quiz 

• Assignment 3-1: Analyze your Malware   

Module 4 – Intro to Practical Digital 
Forensics   

• Introduction   & Definition   

• Crime scene 

• The forensic lab   & tools 

• Quiz 

• Assignment 4-1: Files True Type   

Module 5 – Know your Forensics 
Investigation lab   & Tools 

• The Investigator Lab 

• The Lab 

• Hardware Pre-Requisites   

• The Investigator Software 

• Conclusion 

• File Signature Table / Magic Number 

• Hands-On 5-1: What is your type ? 

• Assignment 5-1: Job Interview 

Module 6 – Digital Forensics and 
Enforcement of Law 

• Cyber Crime Workflow 

• Digital Forensics and Enforcement of the Law 

• The Fourth Amendment 

• Chain of Custody 

• Anti-computer forensics 

• Anti-Forensics Methods 

• Anti-Forensics Tools 

• Hands-On 6-1: Steganography   

mailto:college@see-security.com
http://www.see-security.com/
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• Hands-On 6-2: Twitter Secret Messages   

• Assignment 6-1: Into the Square 

 

 

Module 7a – Practical Windows Forensics 
Investigation 

• Practical Windows Forensics 

• Digital Forensics-Primary Goals 

• Forensics Analysis Process 

• Forensics Investigation Process 

• Forensics Analysis Checklist 

• Most important Artifacts of Windows 7 

 

Module 7b – Windows Artifacts 

• Windows Registry 

• MRU   

• Shellbags 

• JumpLists 

• USB Device  

• MCAB Times 

• Recycle Bin 

• Event Log 

• RDP 

• Thumbs.db 

• Hands-On- USB Investigation 

• Assignment 7b-1: Multiple Device 

 

Module 8 – Memory Forensics   

• Prefetch 

• Page Files 

• Create Memory Dump 

• Analysis Dump Files : 

• Volatility 

• Volix 

• Memorize 

• Assignment 8-1: Bad Memory 

Module 9 – Reporting   & Cleanup 

• What we need to be documented 

• Write the Forensics Investigation Report 

• Store   & Cleanup evidence 

Modul 10 – Final Exercise 
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