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בלעדי בישראל:
(ISC)² CCFP Seminar for Expert-Level Cyber Forensics
ההסמכה הבינלאומית הנחשבת ביותר בעולם אבטחת המידע
יומיים בשבוע (ערב ,ב'+ה' 06 ,שעות) – ראה תאריך פתיחה בדף הבית באתר
מבוא
ארגון  (ISC)2בישראל ,באמצעות מכללת  ,See Securityמתכבדים להציעך את הקורסCCFP :
 - Cyber Forensicsהיחיד בארץ המכין להסמכת  CCFPעם החומרים המקוריים של .(ISC)2
הסמכת  CCFPמאמתת את כשירותו של מומחה חקירות ,כמוגדר על-ידי המטה הקיברנטי.
האימון מבוצע באמצעות כלים מסחריים ידועים ,טכניקות מתקדמות ועבודת  Hand onמרובה,
המאפשרים סימולציות של אירועי חקירה אמיתיים ברשת ,ובאינטרנט.
מעבר לחקירת מחשב המסורתית ,מכסה התוכנית גם תחומים כמו חקירת דואר אלקטרוני ,יישומים,
מדיה חברתית ומכשירים ניידים.
מעבר לתרגול במעבדה ,יחשפו הסטודנטים לשיקולים משפטיים ומוסריים ,ילמדו את יסודות מדע
הזיהוי הפלילי הדיגיטלית ,יכירו טכנולוגיות מתפתחות והיברידיות בעלות השפעה על חוקר זיהוי פלילי.
הקורס הוא שילוב של הרצאות ,תרגולי מעבדה ,הצגות מדריך ובחינה מעשית עם ביקורת לאחר
בחינה.

תיאור הקורס
הקורס מיועד למומחי ביניים ולאנשי מקצוע מתקדמים בעלי לפחות  3שנות ניסיון בתחומים של טכניקות
לזיהוי פלילי ונהלים ,סטנדרטים של פרקטיקה ,ועקרונות משפטיים ואתיים המבטיחים את דיוקו ,שלמותו,
ומהימנותן של ראיות דיגיטליות.
אנשי מקצוע בטכנולוגיות המידע הבוחרים לקחת קורס זה יכולים לצפות כי ישפרו מהותית את הידע
והכישורים הקשורים למעבדה לזיהוי הפלילי בתחום ה Cyber -וישפרו את סיכוייהם לצלוח את מבחן
.CCFP
התוכנית בת  60שעות עוסקת ב 6 -דומיינים:
 Digital Forensics
 Application Forensics
 Hybrid and Emerging Technologies

 Legal and Ethical Principles
 Investigations
 Forensic Science

המכללה הינה היחידה שרשאית לשווק את הקורס המקורי .חומרי הלימוד הרלבנטיים למבחן לא
מועברים על-ידנו לאף גורם אחר.
קורסי  (ISC)2הרשמיים זמינים בכל רחבי העולם בעזרת נציגי הארגון ,ובהם מכללת See Security
).(Authorized Education Affiliates
חומרי הלימוד מתוכננים ומעודכנים לקראת כל מועד של קורס מחדש על-מנת לשקף היטב את
השינויים החלים בענף ,ומכאן – במבחנים עצמם.
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קהל יעד
בהתחשב ביישומים המגוונים של זיהוי פלילי בסייבר ,הקורס מתאים לאנשי מערך אכיפת
החוק ,לאנשי אבטחת מידע ארגוניים ,לאנשי משפט ,גורמים ממלכתיים ,ובכלל זה:







בוחנים משפטיים דיגיטליים באכיפת החוק העוסקים בחקירות פליליות.
אנשי מקצוע בתחום פשעי אינטרנט ואבטחת סייבר במגזר הציבורי או הפרטי.
מהנדסי מחשבים ומומחי אבטחת סייבר בארגונים.
יועצים משפטיים וגילוי אלקטרוני העוסקים בליטיגציה.
אנליסטים ,מומחי מודיעין  Cyberהעוסקים בהגנה או אנשי סוכנויות מודיעין.
יועצים מומחים.

מטרות הקורס:
 מעבר על החומר  :דגשים על הנושאים החשובים והתמקדות בקונספטים מורכבים ,תוך איתור
נקודות התורפה האישיות של כל מועמד.
 הכנה למבחן (סוגי שאלות ,אופי השאלות ,שיטות עבודה ,טיפים להצלחה )...

חומרי הלימוד ומבחני ההסמכה
חומרי הלימוד מתוכננים ומעודכנים לקראת כל מועד של קורס מחדש על-מנת לשקף היטב את
השינויים החלים בענף ,ומכאן – במבחנים עצמם.
ניסיון :מועמדים חייבים להיות בעלי תואר אקדמי של  4שנות לימוד ,בתוספת  3שנים של ניסיון בזיהוי
פלילי דיגיטלי במשרה מלאה ,או ניסיון  ITב 3 -מתוך ששת הדומיינים.

עלות התכנית
 סך  ₪ 11,500כולל מע"מ .ההרשמה למבחן מבוצעת באופן עצמאי באמצעות  PearsonVUEועלות
המבחן אינה כלולה במחיר הקורס ,בהתאם להנחיות הארגון.

להרשמה:
 אלוירה אליסייב.elvira@see-security.com ,052-8787889 ,03-6122831 ,
.avi@see-security.com ,054-5222305
 אבי ויסמן,

מתכונת הלימודים:
 40שעות ,בימי ראשון ורביעי בערב משעה  ,17:30פעמיים בשבוע בקמפוס מכללת See Security
ברמת-גן.

הערות:





פתיחת כל תכנית מותנית במספר הנרשמים.
דמי ההרשמה אינם מוחזרים ,אלא במקרה של אי פתיחת התכנית על ידי המכללה.
דמי ההרשמה ומבחנים חיצוניים כלשהם אינם כלולים בשכר הלימוד.
המכללה מביאה לידיעת הנרשמים והתלמידים כי ייתכנו שינויים במערך התכנית ,במועדי
הלימודים והבחינות או בכל נושא אחר .הודעה על כל שינוי תימסר למשתתפים.

