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האם ניתן לסכל את ההסכם בין איראן והמעצמות באמצעות מתקפת סייבר?

משחק סימולציית מלחמה שנערך באוניברסיטת ת"א קבע כי מתקפת סייבר מתוחכמת, 
בעלת חתימה נמוכה וללא עכבות ברורים – עשויה ליצור אי ודאות אזורית, להגביר את 

החשדנות הקיימת ממילא בין איראן וארה"ב ולהוביל לקריסת המו"מ

משחק סימולציית מלחמה שנערך באוניברסיטת תל אביב קבע כי ניתן לסכל את ההסכם 
הסימולציות  מעבדת  מבית  המשחק,  סייבר.  מתקפת  באמצעות  והמעצמות  איראן  בין 
SIMLAB ומרכז הסייבר שבאוניברסיטת תל אביב, ביקש לצאת מנקודת הזמן הנוכחית, 
ערב הגעה אפשרית להסדר עם איראן, ולדמות עמדות ופעילויות של שחקנים אזוריים 

בתגובה להתפתחויות במו"מ הגרעיני.

כאמור, על פי מסקנות המשתתפים במשחק - מתקפת סייבר מתוחכמת, בעלת חתימה 
החשדנות  את  להגביר  אזורית,  ודאות  אי  ליצור  עשויה   – ברורים  עכבות  וללא  נמוכה 

הקיימת ממילא בין איראן וארה"ב ולהוביל לקריסת המו"מ.

יו"ר מרכז הסייבר ע"ש בלווטניק באוניברסיטה, האלוף )במיל'( פרופ' איציק בן ישראל, 
הסביר את הרציונל שמאחורי המשחק. "הרעיון בסימולציה היה להשתיל מיפגע סייבר 
להסכם  שמתנגדים  רבים  גורמים  שישנם  לחלוטין  ברור  הגרעין.  שיחות  את  שיסכל 

המתגבש. מה שהשחקנים לא ידעו בזמן אמת זה שקטאר, בסיוע האקרים מאוקראינה, 
היא זו שאחראית להדלפת מידע מגמתי ושקרי המצביע על הפרה איראנית של הסיכום 
עם המעצמות. הגם שלא הוכח דבר – ראינו כיצד המידע הלא בדוק הזה גורם לסערה 
מדינית-ביטחונית אדירה עד כדי פיצוץ השיחות. המסקנה העיקרית היא שמספיק קורטוב 
של אי ודאות בכדי להוביל לאובדן שליטה מוחלט. מרכיב הסייבר במתקפה שכזו קריטי, 
קל וחומר כאשר השחקנים גם כך לא סומכים אחד על השני . הסייבר מכניס אלמנט חזק 
של אי ודאות, מה שמוביל לחישובים מוטעים ובסופו של דבר יכול להוביל להסלמה או 

אף למלחמה כוללת".

יו"ר מעבדת SIMLAB בסדנת יובל נאמן באוניברסיטת ת"א, ד"ר חיים אסא, הסביר כי 
"המשחק החל בהדלפה מודיעינית אודות מתקן צנטריפוגות סודי שהאיראנים מסתירים, 
זאת בניגוד לכל ההבנות עם המעצמות. הידיעה הפכה לנחלת הכלל ויצרה תגובת שרשרת 
בינלאומית – כאשר כל העת לא ברור כלל שהמידע נכון. המשחק שיקף היטב את המתיחות 
ארה"ב  דוגמת  ידידותיות,  מדינות  בין  ביחסים  גם  לייצר  יכול  שכזה  שאירוע  האדירה 
בישראל  כמעט,  אוטומטי  באופן  חשדו,  אחרים,  שחקנים  כמו  האמריקאים,  וישראל. 
אך בשורה התחתונה זה לא שינה דבר. גם לא שינתה דבר העובדה שבדיעבד הסתבר 
שמדובר בהדלפה שקרית ומגמתית שהאחראית עליה, במשחק לפחות, היא קטאר, שגם 
לה אינטרס בקריסת המו"מ הגרעיני. עצם ההדלפה הזו הובילה למתח ביחסים החשדניים 
לבדיקת  פקחים  הכנסת  לאפשר  מטהרן  דרשו  האמריקאים  לאיראן,  ארה"ב  בין  כך  גם 
גורמים שהחלו את  אותם  והמשחק הסתיים בפיצוץ המו"מ.  סירבו  הטענות, האיראנים 
הפללה,  שמשלבת  בפעולה  אלא  בדיבורים  לא  יעדם.  את  השיגו  הזו  הסייבר  מתקפת 

תחכום ויצירתיות".

מסקנה בולטת מהמשחק מתקשרת לשיח סביב הוועדות הבינ"ל לבדיקת פשעי מלחמה, 
כי  מעידים  הממצאים  ישראל.  שעורכת  צבאי  מבצע  כל  לאחר  כמעט  שקמות  לכאורה, 
שחקנים בינ"ל רבים, בראשות ארה"ב וסין, יבקשו בעתיד הקרוב לכונן אמנה אשר תבקש 
להגביל את השלכותיה ההרסניות של לוחמת סייבר. ד"ר חיים אסא הסביר: "אנחנו חיים 
ולהוביל  יכולות לפגוע באופן אנוש במרקם החיים האנושי  סייבר  בעידן שבו מתקפות 
לפגיעה ממשית בחיי אדם. אל מול המציאות הזו, אין ספק שיעלה הצורך באמנות בינ"ל 

ובגיבושם של כללי מלחמה חדשים הלקוחים בחשבון גם את הזירה החדשה הזאת".   



ד"ר אביתר מתניה: "האתגר העיקרי הוא לבנות את רשות הסייבר החדשה" 

ד"ר מתניה התייחס גם לתעשייה במסגרת כנס הסייבר ה-5 של סדנת יובל נאמן שמתקיים היום בתל אביב. "התעשייה 
הישראלית צריכה גם להצליח לייצר חברות בוגרות, לא רק חברות הזנק", אומר ד"ר מתניה.

התפקיד שלנו לבנות את היכולות של ישראל בעולם הסייבר", אומר ד"ר אביתר מתניה במסגרת כנס הסייבר ה-5 
של סדנת יובל נאמן שמתקיים היום בתל אביב. "האתגר שלנו הוא לבנות את האקו סיסטם של ישראל בסייבר כולל 

אקדמיה, תעשייה והון אנושי.
"תעשיית הסייבר הישראלית התחילה לפני יותר מעשרים שנים. על בסיס הידע הקיים והיכולות, בנינו את האקו 
סיסטם בשנים האחרונות. חלק ממאמץ זה כולל הקמה של חמישה מרכזי מחקר אקדמאים. הכנו גם אסטרטגיה 
בסייבר. בפברואר האחרון הממשלה אימצה שתי רגולציות על בסיס אסטרטגיה זו. הקמנו גם את מטה הסייבר, זהו 

למעשה ארגון סייבר ממשלתי. זה לא פשוט להקים ארגון כזה.
"בחמש השנים הבאות האתגר הוא להקים את רשות הסייבר הלאומית שתהיה אחראית על הגנה של ישראל בסייבר. 
עם  שיעבוד  אנשים  מאות  של  אזרחי  ארגון  זהו  אישי.  באופן  עבורי  עיקרי  אתגר  זה  הראשונים.  בצעדים  אנחנו 

הקהילה הביטחונית. גם כאן מדובר באתגר לא פשוט.  
רגולציה,  דרך  שנים.  מחמש  יותר  יקח  זה  בסייבר.  הישראלי  המשק  של  השרידות  את  לבנות  רוצים  גם  "אנחנו 
תקנות ממשלתיות ועוד. אתגר נוסף הוא ליישם את החלטת הממשלה מפברואר. עוד אתגר הוא לבנות זירת סייבר 
בינלאומית. אנחנו רוצים לעבוד קרוב יותר עם ידידים, ולהשפיע על הדרך שבה עולם הסייבר העולמי מתפתח. לא 

רק בהיבט טכנולוגי, אלא גם המדיני, הכלכלי, המשפטי וכיוונים אחרים".
ד"ר מתניה נותן דגש לעולם האקדמיה ואומר כי חמשת מרכזי המחקר האקדמאים הם החשובים ביותר לישראל. 
"זה הצעד הראשון שעשינו במטה", אומר ד"ר מתניה. "אי אפשר לדבר על עוצמה בסייבר, על הובלה בסייבר, 
בלי מובילות אקדמאית. אוניברסיטאות צריכות לעבוד עם הממשלה והתעשייה למצוא טכנולוגיות חדשות להגן על 
עצמנו. מרכזי המחקר הללו צריכים לצור גם דרכי חשיבה חדשות שהן לא רק תשובות לשאלות קיימות, אלא להביא 

חשיבה חדשה שתוביל אותנו לשאלות חדשות שיביאו לאיזון בין התוקפים למגנים".
"צריך חברות גדולות"

הרבה  מייצרת  שהיא  הישראלית  התעשייה  כלפי  הטענות  אחת  ההזנק.  חברות  לשאלת  גם  התייחס  מתניה  ד"ר 
פיצ'רים, אבל לא יודעת לפתח חברות גדולות. צ'ק פוינט, אימפרבה וסייבר ארק הן יוצאות מהכלל, כאשר לרוב 
היזם הישראלי בונה חברה ומוכר בשנים הראשונות בטרם החברה תופסת נפח בינלאומי. "התעשייה הישראלית 
צריכה גם להצליח לייצר חברות בוגרות, לא רק חברות הזנק", אומר ד"ר מתניה. "אם נצליח, העתיד של התעשייה 
יהיה במקום הנכון. אינטגרציה ושירותים, לא רק טכנולוגיה חדשה. יש לנו פתרונות מכל התחומים, זה נכון. אבל 

בעתיד, זה לא יספיק. צריך חברות גדולות. זה המפתח לתעשייה מפותחת".
תפקיד הממשלה

זה  יחד,  יעבדו  לכך שכולם  לגרום  הוא  "תפקיד הממשלה  הגלגל השלישי.  הוא  ואקדמיה, הממשל  לצד תעשייה 
התפקיד שלנו במטה, לגרום לשיתוף פעולה. הסייבר הוא מפתח לעתיד ישראל", מסביר ד"ר מתניה. "הממשלה 
צריכה לאפשר את השוק ולתמוך בו. לדוגמא הפרויקט בבאר שבע. זה מאמץ שהוא גם ממשלתי. אנחנו נפתח שם 
בתחילת שנה הבאה את הCERT הלאומי. אנחנו עובדים למיסוי מיוחד לחברות סייבר. אנחנו לא צריכים להחליף את 

השוק החופשי או האקדמיה, אלא להיות שם אתם. לעודד את ההתפתחות הזו".

נתניהו עוקץ את איראן: "אנחנו יודעים שאירן תוקפת אותנו בסייבר, אך אנו 
נחושים להגן על עצמנו" 

נתניהו  בנימין  הקונצנזוס", אמר ראש הממשלה,  הזמן מאתגרים את  כל  נובע מכך שאנו  בסייבר  "היתרון שלנו 
במסגרת כנס הסייבר ה-5 של סדנת יובל נאמן שנערך בתל אביב. "השינוי הגדול ביותר בכלכלה העולמית הוא 
האינטרנט. הצבתי יעד לפני מספר שנים שישראל תהיה מובילה בסייבר. זה התפקיד שלי כראש ממשלה שזה ישאר 

כך.

"בשוק הסייבר אתה לא יכול לנוח על זרי דפנה. צריך כל הזמן לחדש כדי להישאר מובילים. לכן, הקמנו שתי זרועות 
מגובות בהחלטת ממשלה. רשות הסייבר שתגן על המשק האזרחי. וזרוע הסייבר בצה"ל שתגן על הצבא.

"ההחלטה הכי קשה היא איפה לשים את ההגנה. סביב בסיס חיל אוויר? סביב חברת חשמל? עד איפה אתה מגיע עם 
ההגנה. ואם מישהו עובר את ההגנות, מה אתה עושה? איך משתפים מידע? אלו שאלות קשות ומאתגרות. אתה יכול 
לא לעשות כלום, או שאתה יכול לארגן את עצמך לאתגר החדש. להסתדר תוך כדי תנועה. אנחנו לומדים תוך כדי 
תנועה. ויכולים לשתף מה אנחנו עושים עם מדינות אחרות. ישראל היא ייחודית כי יש לה הרבה אנשים שמתמחים 
בתחום. אבל זו לא רק כמות האנשים. אלא זו התרבות של ישראל שמאתגרת את הקונצנזוס. זה בDNA של ישראל.

"כאשר יש שילוב של אקדמיה, צבא וביון, יש לך סיליקון ואלי. זה מה שעשינו בבאר שבע. זה מתכון לבניית העתיד 
במקום אחד מרכזי. מקום שבו נוצרת תרבות של חדשנות. אנו מעודדים את הדור הצעיר להיכנס לתחום הזה. בכל 
שנה אנו מכניסים צעירים לצבא ומעודדים אותם להיות יצירתיים. העבודה שלנו היא לשמר את המכונה הזו. אנו 

מחוייבים לזה. זה הקטר שלנו לחמישים שנים הבאות.

"לא מזמן נפגשתי עם אריק שמידט מגוגל. הוא אמר שישראל שניה בסייבר מבחינת נפח פעילות רק לסיליקון ואלי. 
לפיו, התרבות בישראל הופכת אותה למיוחדת. תרבות קשה לשכפל. אנו הולכים להשקיע הרבה בחינוך, יש לנו 
תוכניות סייבר מיוחדות בבתי ספר ובצבא. הסייבר לא יעלם. הבעיות של הגנה בסייבר כה מאתגרות, שהן יהפכו 

ליותר מורכבות.

"האיום הגדול ביותר הוא על ממשלות. הן רוצות להגן על הכלכלה, הפרטיות של האזרחים ועוד היבטים. ]אנחנו 
יודעים[ שאירן תקפה אותנו. היא עשתה זאת גם למדינות נוספות. אנו נחושים להגן על עצמנו ומחוייבים להיות 

מובילים בסייבר העולמי. אם אתם לא בישראל, אתם צריכים להיות. ואם אתם כאן, תעשו יותר".





















https://www.youtube.com/watch?v=NgonV1uhLCU&feature=youtu.be

תמלול:
והיא  ריגול בשיחות הגרעין,  ישראל השתילה תוכנת  ז'ורנל, לפיה  הוול סטריט  ידי  לידיעה שפורסמה על  : אנחנו  ב"ק  שרה 
ממשיכה להכות גלים, שווייץ הודיעה שתחקור את הפרשה, גם אוסטריה, ואיתנו אלוף במילואים פרופ' יצחק בן ישראל, ראש 

המרכז לחקר הסייבר באונ' תל אביב, שלום לך. 
פרופ' יצחק בן-ישראל, ראש המרכז לחקר הסייבר באונ' תל אביב : שלום לכם. 

שרה ב"ק : לפי מה שאתה מבין, זאת היתה תוכנית ריגול מאוד מורכבת, מסובכת?
פרופ' יצחק בן-ישראל : טוב, זה זה עובדה, כי הדו"ח שקספרסקי פרסם עליה, זה שמתאר אות כתוכנה מאוד מורכבת. מה 

שלא ברור זה מי שם אותה, ולאיזה צורך. 
שרה ב"ק : רגע, אז לפני כן תסביר לנו למה זה מורכב, אבל להדיוטות כמונו? 

פרופ' יצחק בן-ישראל : זו תוכנה, מה פירוש תוכנה? זה מדובר בשורות קוד שמבצעות הרבה מאוד פעולות, כשאת מסתכלת 
ואת מנסה להעריך כמה אנשים היו צריכים לשבת ולכתוב תוכנה כזאת, שהיא יש לה תכונות מאוד יחודיות, היא למשל היא לא 
נרשמת בזיכרון של המחשב כשאתה בא לחפש בזכרון אתה לא מוצא אותה, אלא רק כל פעם שאתה מדליק את המחשב, 
היא נכנסת לך פנימה. אתה מסתכל על ההיקף על המורכבות, ובסוף אפשר להעריך שמדובר בקבוצה מאוד גדולה של אנשים 

אולי אפילו אלפי אנשים, שישבו והקדישו הרבה מאוד זמן לכתוב אותה. אז לכן היא מורכבת. 
עידן קוולר : זה לא מחדל בכלל שהיא התגלתה? 

פרופ' יצחק בן-ישראל : אין דבר בחיים שלא מתגלה בסוף. אתה מכיר משהו שלא התגלה בסוף? 
עידן קוולר : אני לא, אבל אולי אתה כן, כי אתה בא מהמקומות האלה. 

פרופ' יצחק בן-ישראל : הכל זמני. לא מתגלה לא מתגלה, ...

ידועה, הייתי חושבת מראש שברור שבשיחות הגרעין  : אבל ממה הסערה הגדולה? כלומר, אני כן, כאשת ריגול  שרה ב"ק 
כשהאיראנים נמצאים במלון, מדינות המערב תרצנה לדעת מה קורה שם בחדרים. 

פרופ' יצחק בן-ישראל : זה באמת הגיון מאוד בריא, וכתוצאה מההגיון הזה, זו הסיבה שהעיתונות קושרת את שמה של ישראל 
לעניין הזה, ולא כתוצאה מאיזה סיבה אחרת. 

שרה ב"ק : אה, כלומר קספרסקי לא אמר שישראל היא זו שריגלה. 
שרה ב"ק : לא, לא, קספרסקי אפילו לא הזכיר את ישראל. 

עידן קוולר : אלא הוול סטריט ז'ורנל עשה את זה כמו שאתה אומר, התקשורת. 
פרופ' יצחק בן-ישראל : כן, התקשורת עשתה את זה, כי התוכנה לא כתובה לא בעברית, ולא בסינית, ולא באנגלית, היא כתובה 
בשפת מכונה בקוד. ואם מוצאים שם לפעמים איזה מילה שהיא כתובה ממש בשפה מדוברת, זה בדרך כלל שמישהו שם את 
זה בשביל להפליל בכלל צד שלישי. במקרה הזה לא מצאו גם את זה, ולכן הסיבה היחידה שזה נקשר לישראל, זה באמת 

ההגיון שאת הפעלת כרגע, שאנשים אומרים, מי צריך להיות מעוניין? מי יש לו את היכולת?
שרה ב"ק : גם ארצות הברית צריכה להיות מעוניינת. 

פרופ' יצחק בן-ישראל : בדיוק. גם האמריקאים צריכים להיות מעוניינים, ואני מקווה שהם גם עושים את זה, לדעת מה האיראנים 
אומרים בחדרי חדרים לפני שהם נכנסים לחדר המשא ומתן ומביעים את העמדות שלהם הפומביות. 

עידן קוולר : ואפרופו ישראל, כנס באונ' תל אביב בעוד שבועיים עם סימולציה של מלחמת סייבר, ספר לנו על זה. 
פרופ' יצחק בן-ישראל : זה כנס השנתי החמישי הבין לאומי שאנחנו עושים, גם השנה בשנה שעברה היה לנו כ-5,000 איש, גם 
השנה הכנס ייפתח כמובן על ידי ראש הממשלה, ויבואו מומחים מכל העולם, ישראל נחשבת אחת המומחיות המובילות בעולם 

בתחום הזה, גם לא סתם קושרים לעצמנו, העיתונות העולמית קושרת לנו עלילות כאלה ואחרות, 
שרה ב"ק : כתרים כאלה ואחרים, 

פרופ' יצחק בן-ישראל : כתרים זה כבר עניין מפוקפק, אותו קספרסקי למשל, זו תהיה הפעם הראשונה ב-5 האחרונות שהוא 
מטעמים של לוח זמנים לא יגיע, אבל הוא כל 4, ארבעת הכנסים הקודמים היה, יגיעו לפה מומחים מתחומי הממשלה, מומחים 
600 תלמידי תיכון שלומדים לבגרות אבטחת סייבר,  לילדים, איזה  לנו מושב שיוקדש  יהיה  מתחומי הטכנולוגיה, האקדמיה, 

תחרות של הקינג, 
שרה ב"ק : מעניין, 

פרופ' יצחק בן-ישראל : זה בעצם שבוע שלם שמתחיל במשחק מלחמה, דרך אגב, זה אחד מהדברים שהאירוע הזה מראה, 
גם המשחק שאנחנו תכננו לגמרי במקרה, קשור לחיבור שבין הגרעין האיראני ובין של לוחמת סייבר, לגמרי במקרה יצא לנו, 

זה פרומו טוב לכנס האירוע הזה, הוא יתחיל ... 
שרה ב"ק : בסוף יתברר שאתם השתלתם את הוירוס כדי לעשות פרומו לכנס. 

פרופ' יצחק בן-ישראל : אז זה קורה לנו כל שנה, ואנשים שואלים אותי, רק הם לא שמים לב שכל שבוע יש איזה אירוע, כך 
שמתי שאתה עושה כנס, יש לך כאן, 

עידן קוולר : אגב קספסקי זה מנורטון כשהיינו ילדים היינו מתקינים אנטי וירוס, נכון? זה החברה שפיתחה, 
שרה ב"ק : זה החברה, ... 

עידן קוולר : כן, כן, 
פרופ' יצחק בן-ישראל : נורטון זה חברה אחת, מקפי סימנטק זה חברות אחרות, קספרסקי הוא החברה הגדולה ביותר, זה 

אותו דבר. 
עידן קוולר : כן. 

שרה ב"ק : הרוסית. 
פרופ' יצחק בן-ישראל : זאת החברה הגדולה ביותר בעולם הלא מערבי. 

עידן קוולר : או. קיי. תודה רבה לך שהיית איתנו, 
שרה ב"ק : תודה. 

פרופ' יצחק בן-ישראל : תודה לך.



https://www.youtube.com/watch?v=1zPZMriY7WY&feature=youtu.be

תמלול:
ליאור פרידמן : בדרך כלל חוששים ממסכים אדומים בוול סטריט, היום למשך ארבע שעות המסכים בבורסה הגדולה והחשובה 
בעולם לא הראו שום דבר, או איזה מן הודעת שגיאת כזאת, בגלל תקלת מחשב מסתורית שדומות לה קירקעו היום גם 3500 
טיסות של ענקית התעופה יונייטד, וגם את אתר וול סטריט ז'ורנל. זו כנראה לא מתקפת סייבר כמו שחששו, אבל זו בהחלט 

תזכורת עד כמה מוחשי האיום הזה. שלום ליאור טבנקין.
ליאור טבנסקי : ליאור טבנסקי, שלום.

ליאור פרידמן : שלום שלום. חוקר סייבר, ביטחון לאומי מאוניברסיטת תל אביב. שמענו גם מהבית הלבן, יש איזה אנחת רווחה 
שזה לא האקרים, אבל זה שיש תקלות זה לא אמור להרגיע או להטריד אותנו פחות, נכון?

ליאור טבנסקי : בהחלט כן. החברה שלנו תלויה לחלוטין במחשבים, והחוסן של המערכות האלה ישפיע במישרין על החוסן של 
החברה. במקרה הזה אנחנו כנראה מדברים על מתקפה, אבל רק לפני כמה שבועות ראינו... לא מדברים על מתקפה, אבל 
לפני כמה שבועות ראינו אירועים חמורים שמידע חסוי של הממשל האמריקאי כנראה נגנב בשלמותו על ידי האקרים. אנחנו 
במצב די בעייתי, המדינות המפותחות לא מצליחות להתאים את עצמן לשינוי. לאורך ההיסטוריה מדינות קמו ונפלו בדיוק על 

הדבר הזה, על היכולת ל...
ליאור פרידמן : אתה מדבר ברמה, אתה מדבר ברמה מדינתית, זאת אומרת זה לא נעצר רק בחברת תעופה או בבורסה איקס.

ליאור טבנסקי : ודאי, כן
ליאור פרידמן : או בחברה וואי, אלא זה באמת ברמה מדינתית.

ליאור טבנסקי : כמו שזה לא נעצר במחלקת כוח אדם של הממשל הפדרלי, משמה הודלף המידע, נגנב המידע, זה לא נעצר 

גם בבורסה. המדינה היא מכלול שלם, גם במגזר הפרטי וגם במגזר העסקי, וודאי הצבא ורשויות הביטחון מוכרחות לפעול יחד.
דוריה למפל : אז אתה בעצם מצביע פה על משהו מאוד חמור, אתה אומר אין תוכנית ב'.

ליאור טבנסקי : יכול להיות שיש תוכנית ב', אבל היא לא עובדת מי יודע מה. התקלות האלה הם לא דבר נדיר. ובתור מי שעובד 
גם במקצוע הזה של ניהול רשתות מחשבים, זה לא דבר נדיר וברוב המקרים פשוט התקלות האלה לא מגיעות לתודעה של ה...
ונחזור רגע למה ש... לפני כמה שעות חשבנו שזו מתקפת  : עכשיו רגע, אם שניה נעזוב את הדברים האלה  דוריה למפל 

האקרים. אם נהיה קצת קונספירטיבים, יכול להיות שזו מתקפת האקרים ולא מספרים לנו?
ליאור טבנסקי : ודאי שיכול להיות. זה החלק הקשה במימד הזה של הסייבר, שיש קושי מהותי לדעת...

דוריה למפל : זאת אומרת יכול להיות... מתקפת האקרים ולא יודעים, ויכול להיות שיודעים ולא מספרים.
ליאור טבנסקי : כן.
דוריה למפל : נכון?

ליאור טבנסקי : יותר סביר שלא יודעים.
ליאור פרידמן : הא הא.

ליאור טבנסקי : בואי נגיד ככה.
דוריה למפל : הם לא משאירים עקבות?

ליאור פרידמן : אבל רגע, בואי נגיד, שניה, מעניין לראות את ארגון התאגדות ההאקרים...
דוריה למפל : כן, שאתה חבר בה.

ליאור פרידמן : אנונימוס, זה הציוץ שלהם מאתמול שהם אומרים מעניין האם מחר יהיה יום רע עבור וול סטריט, נותר לנו רק 
לקוות. וזה אתמול, זאת אומרת... הנה זה מוסיף...

דוריה למפל : זה יכול להיות מקרי.
ליאור פרידמן : נזרוק קצת עוד שמן למדורת הקונספירציה.

ליאור טבנסקי : נכון, אבל אני מייחס מעט מאוד חשיבות לארגון הזה שכל עיסוקו זה יחסי ציבור, בגדול, זאת אומרת ארה"ב 
צריכה לחשוש כמו שישראל צריכה לחשוש ממתקפות של גופים בעלי יכולת מדינתית, לא מקבוצה של אידיאליסטים כאלה 
שיש להם היום כלים הרבה יותר טובים לעשות נזק, אבל האיום האמיתי מגיע מאיום מדינתי. עכשיו אם רוסיה או סין שארה"ב 
לא פעם מאשימה אותם באירועים כאלה, היו רוצות לגרום להם נזק, בודאי שהם היו פונים למגזר הפיננסי מכיוון שהאמריקאים 
יותר  כנראה משהו  עושים  היו  הם  מה שכן  אבל  למשחק.  מחוץ  יישאר  הפיננסי  הזדמנות שהמגזר  בכל  לדרוש  הראשונים 

מתוחכם שלא היה מתגלה תוך כמה שעות ומביא להפסקת מסחר ועצירת המסחר.
ליאור פרידמן : תגיד לי...

ליאור טבנסקי : אלא לזריית חוסר ודאות במערכת.
ליאור פרידמן : לישראל יש יכולת טובה יותר? זהה לזו של האמריקאים להתמודד עם דברים כאלה?

ליאור טבנסקי : בוא נגיד ככה, ברמה המערכתית אנחנו נמצאים במצב טוב מאוד. אני חיברתי ספר יחד עם פרופ' יצחק בן 
יזרעאל, שעתיד לראות אור בקרוב. לפני כמה שבועות ערכנו כנס באוניברסיטת תל אביב  ישראל על סייבר סקיוריטי אין 
בנושא הזה, הכנס השנתי של הסייבר. הגיעו אלפי אנשים, כולל משלחות מאוד רציניות מחוץ לארץ, אז אנחנו במצב לא רע 
מבחינת היכולת לשלב את המגזרים השונים בחברה. האמריקאים ודאי הם בליגה אחרת גם מבחינת השאיפות האסטרטגיות 

שלהם, גם מבחינת הכושר התעשייתי והאקדמי, הם ודאי בליגה הכי גבוהה בעולם, יותר טובים מכולם וזה מה ש...
דוריה למפל : נו, אבל עדיין קורים מצבים כמו שאנחנו רואים היום.

ליאור טבנסקי : בדיוק מה שאני אומר, למרות היכולת והמודעות והכסף, הם לא מצליחים להגן על עצמם ועל המגזר הפרטי 
שלהם ועל המגזר ה... שלהם.

: ואתה אומר שיש פתרון למצב כזה, נגיד כמו שראינו ביונייטד איירליינס היום, שקורסים מחשבים של חברת  דוריה למפל 
התעופה, יש פתרון שלא כרוך בפשוט לעכב את כל הטיסות עד שתיפתר התקלה?

ליאור טבנסקי : לא לא, תקלות יקרו, השאלה, השאלה היא לא מה עושים עם תקלה בודדת בחברה אחת, אלא מה עושים 
ברמה המדינתית שכל החברה שלנו תלויה במחשבים ואויב מתוחכם יכול לנצל את הענין הזה, וכל גופי ההגנה שלנו יהפכו 
פתאום לבלתי רלוונטים לחלוטין. זה המצב שצריך להטריד אותנו, זה מצב שקרה לא פעם אחת בהיסטוריה ואני חושב שאנחנו 

עדים לתקופת שינוי כזאת.
ליאור פרידמן : טוב. ליאור טבנסקי, חוקר סייבר מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.



http://www.iba.org.il/program.aspx?scode=1863393

תמלול:
 אתמול הודיעה ארה"ב כי השיחות הוארכו עד ה- 7 ביולי איתנו ד"ר חיים אסא , ראש הסימלאב של אוניברסיטת תל אביב, 

אתם מתעסקים בסימולציות של מצבים וכו'. 
מנחה: האם האיראנים בכלל פוחדים מזה שיש אופציה ישראלית לפחות מבחינה תיאורטית?

ד"ר חיים אסא: אני לא יודע, אני לא במודיעין האיראני אבל אני חושב שלא.
מנחה: האיום הזה של אופציה צבאית הוא כבר לא איום מבחינת איראן?

ד"ר חיים אסא: אני לא מה ההגדרות של האיומים על ידם, אבל אני לא מעריך שהם לא רועדים מפחד אם כי הם מוכנים, הם 
בכונניות.

מנחה: נתנו להם מספיק זמן להיערך עם כל השמועות האלה של אופציה צבאית אז נתנו להם מספיק זמן להיערך.
ד"ר חיים אסא: אני חושב שדיברנו יותר מדי ואני חושב שזה היה מיותר.

מנחה: אז מה אנחנו יכולים לעשות? 

ד"ר חיים אסא: קודם כל לפי המשחקים שאנחנו ניהלנו לאחרונה ..
מנחה: אתם מייצרים כל מיני סוגים של משחקי סימולציות בין מעצמות, מתקפת סייבר , דברים כאלה שמדמים בעצם משברים 
בשיחות הגרעין והדברים שאתה מדבר עכשיו זה סוג של אנליזה מהמשחקים האלה . אבל עכשיו בוא נדבר על העיקרון, לפי 

המשחקים ולפי הידע שיש לכם על איראן וכולי מה ישראל עוד יכולה לעשות בשלב הזה?
ד"ר חיים אסא: היא לא יכולה הרבה, היא לא שחקן משמעותי, היא הוציאה את עצמה למעשה מהמשחק. 

מנחה: אנחנו הוצאנו את עצמנו או שדחפו אותנו?
ד"ר חיים אסא: אנחנו הוצאנו את עצמנו עם צעקות מיותרות.

מנחה: ההתנהלות של ראש הממשלה?
ד"ר חיים אסא: לדעתי כן, ואני מביע את העמדה הזו כבר הרבה שנים, עוד בקדנציה הראשונה שלו כשהוא התחיל נגד איראן.
מנחה: אבל בוא נדבר רגע ברמה האסטרטגית כרגע, אתה אומר שהוצאנו מחוץ לשיחות הגרעין, מה אפשר לעשות בשלב 

הזה, ה-7 ביולי זה עוד שבוע?
ד"ר חיים אסא: אני לא חושב שאנחנו צריכים לעשות הרבה, אני חושב שההסכם הוא טוב. שטייניץ אולי חושב שלא אבל אני 
חושב שכן וזו ההערכה שלי ואני לא מייצג שום גוף, אבל התעסקתי בזה הרבה שנים, אני חושב שבלי הסכם הם יגיעו למה 
שהם רוצים להגיע או מה שהם חושבים להגיע, למערב לא יהיה נקרא לזה "תירוץ" לעשות משהו ממה שהם חושבים לעשות , 

בטח שתחת דגל לאום, אם יהיה הסכם יש להם. 
מנחה: אבל ההסכם הזה הוא לא אידאלי מבחינת ישראל?

ד"ר חיים אסא: השאלה היא מה החלופות .
מנחה: אתה אומר בעצם שבשבוע האחרון שנותר ישראל לא יכולה לעשות כלום? היא צריכה לשבת ולראות את ההסכם הזה 

נחתם עם אפס השפעה ישראלית?
ד"ר חיים אסא: לדעתי כן, לצערי כן, אני לא חושב שהיא יכלה גם קודם, אני חסיד של תפיסה אחרת מראש הממשלה הנוכחי 
, התפיסה הזו אומרת איראן היא בעיה אמריקאית, היא בעיה של העולם, תנו לאמריקאים לפתור את זה, יש להם את הכוח 

לעשות את זה, יש להם את היכולות והם יודעים מה הם עושים. 
מנחה: זה נשמע שיש הסכם שאיראן מנחת בו בגדול

ד"ר חיים אסא: אני לא חושב שאנחנו עוסקים פה בניצחון או לא, אני חושב שהדבר החשוב הוא האם ההסכם הזה יכול להביא 
יכולת בקרה וזו השאלה הדרמטית, יכולת בקרה עמוקה אינטנסיבית כמעט על כל אלמנט ועל זה הויכוח הגדול ועל זה כל 
הסיפור , אם אכן זה יקרה ותהיה מערכת בקרה מאוד מאוד משמעותית וחזקה אז יכול להיות שהרווחנו ואם לא תהיה אז 
נגיד אוקיי האיראנים הפסידו אבל רצים כמו משוגעים לאן שהם רוצים 6,000 צנטריפוגות יראו כבר בכל האתרים הפתוחים 
כזה  באופן עקרוני הסכם  קיים,  זה דבר שהוא   – עליו  לא דבר שצריך להסכים  זה  מזמן,  כבר  בנושא שלהם  שמתעסקים 
יותר איזשהו לחץ עליהם, איזשהו איום מצד המערב כשגם רוסיה בסיפור הזה , זה מאוד חשוב. עכשיו אם לא יהיה הסכם זו 
האלטרנטיבה, אני חושב שרק רע יצא מזה ואני חושב שגם לאובמה וקרי וכל החבורה שם ודווקא הדמוקרטים חשוב שיהיה 
יכולות לאתר  היום  יש   , גבוהות, מעמיקות  יאפשרו לארה"ב בקרה ברמות  היא הבקרה. אם  ושוב הנקודה הקריטית  הסכם 
דברים חדשים, יש היום מודיעין גם טכנולוגי וגם מכל מיני סוגים שמאפשר לאתר דברים חדשים ושוב יש פה גם עניין של 
אמון, אני רוצה להסביר את המונח הזה , זה משהו שלמדנו במשחקים, האמון הזה זה נכון שהוא נפיץ , מול מי שאתה חותם 
הסכם שתהיה לך מידה של אמון מול מי שאתה חותם מולו ואז אתה נותן לו יותר אפשרויות , ברגע שהחתימה היא באווירה 
קשה ובעוינות, חשדנית , לא מאמינים שעובדים אחד על השני ובטוחים שעובדים עליהם הסיפור הוא בצרות, אני חושב שאם 
נצליח לדחות את האיראנים ב-10-12 שנים אני חושב שזה יפה מאוד, הרבה דברים יכולים לקרות ב-10-12, מדברים על 15 או 
20 שנה, אני לא מאמין שזה יקרה, כמו שאנחנו רואים את התהליכים במזרח התיכון ובאזורים האלה זה תהליכים מאוד חזקים 
והם יותר חזקים מהאיראנים ומההסכם הזה, עוד הרבה דברים, עוד הרבה מים יעברו בירדן הזה והרבה תהפוכות יהיו וזה טוב 

לדחות אותם. 



https://www.youtube.com/watch?v=o8EKFSLP4Sw&feature=youtu.be

תמלול:
אהרון ברנע: אנחנו פותחים בדיווח שלפיו ישראל דיווחה אחרי שיחות הגרעין עם איראן. שווי. הודיעה היום שתחקור את הפרשה, 
בממשל האמריקני לא מתייחסים ישירות לדו"ח של החברה הרוסית קספרסקי אלא רק מדגישים כי ימשיכו לשמור על סודיות 

השיחות. מצטרף אלינו הד"ר טל פבל, מומחה לאיומי אינטרנט וסייבר, שלום ד"ר פבל.

ד"ר טל פבל: ערב טוב.
 

אהרון ברנע: תשמע, בהנחה שהדיווח הזה הוא נכון איך הוחדר הוירוס לחדרי המלונות באירופה?
ד"ר טל פבל: טוב מעיון בדו"ח של חברת קספרסקי שפורסם שלשום, הטענה בפסקה הראשונה של העמוד הראשון בדו"ח 
וירוס בצורה מאוד מאוד ממוקדת ככל  ניסיון לפגוע באמצעות החדרת  שככל הנראה מדובר בהנדסה חברתית, איזשהוא 

הנראה בשלבים הראשונים כנגד עובדי החברה 
 

אהרון ברנע: אבל איך זה נעשה?
ד"ר טל פבל: במרבית המקרים הדברים האלה מבוססים על משלוח של הודעות דואר אלקטרוניות עם קבצים נגועים, תוך 
התבססות על כך שאנחנו כעובדים , אנחנו כאנשים פרטיים , אנחנו מאוד מאוד נסתקרן מההודעות הללו, נפתח אותן, נפתח 
את הקבצים, ברגע שפתחנו את הקבצים המחשבים שלנו נגועים, המחשבים שלנו ניתנים לשליטה, לנטרול, ניתן לראות את כל 

הפעולות בהם וכפועל יוצא מזה מכאן גם להתחיל ולצעוד לעבר יתר המחשבים ברשת לנטרל את הפעילות בהם וכך להגיע 
באמת לתוצאות שמדובר בהם.

 
אהרון ברנע: זה סוג של וירוס?

ד"ר טל פבל: כן אבל חשוב להזכיר שבהקשר הזה אחד הלקחים שאפשר לקחת מאירוע כזה ומרבים דומים לו בעבר הקרוב 
מאוד שהכל מתחיל מאיזה חוליה חלשה אחת או חוליות רבות אבל מחוליות חלשות בשרשרת הארגונית שאנחנו משתמשי 
האינטרנט, אנשים שמשתמשים בדואר אלקטרוני, אנשים שמתפתים לפתוח קישורים בלתי מזוהים ובלתי מוכרים, להכיר את 
הפרטים שלנו , לפתוח קובצי דוא"ל והדברים האלה רלוונטים, מהווים חוליה חלשה ופריצה לרשתות באירועים הכי גדולים שיש, 

בין אם זה לחברות קטנות ובין אם זה מגה דליפות של מידע בסדרי גודל של מאוד מיליוני דולרים.
תגיד, מהו מאפשר הוירוס הזה ברגע שמצליחים להשתיל אותו, מהו מאפשר לגלות? רק תכתובת בתוך המחשבים?

זה בהתאם למה שהוא יועד , אנחנו עדים לאירועים דומים בעבר הקרוב והרחוק שחלק מהמטרות היו לגרום לנזק, כאן הטענה 
היא לפי הדו"ח הזה של חברת קספרסקי שהמטרה הייתה לא לגרום לנזק אלא לאסוף מידע, כלומר לא נוזקה אלא רוגלה. 
לפחות לפי הדיווחים, המטרה של הדבר הזה היה לאסוף את כל המידע האפשרי מהאזנה וניטור של מחשבים כאלה ואחרים, 
בין אם זה מחשבים, בין אם זה מערכות המידע בבתי המלון או טלפונים סלולריים, שוב ע"פ הדו"ח הזה של חברת קספרסקי 

בלבד.
אהרון ברנע: טוב תשמע, הרי בישראל מכחישים את הדיווחים ואומרים כי מדובר בקשקוש, אין כאן אקדח מעשן שמפליל את 

ישראל?
ד"ר טל פבל: ללא ספק לא וראינו את זה במקרים דומים בעבר, גם כאלה שיוחסו לישראל שלא היה ואין אקדח מעשן וגם 
במקרים רבים מהעבר המאוד מאוד קרוב, רק לפני מספר ימים התבשרנו על פריצה למחשבי או למעבדות המחשב של משרד 
הפנים האמריקאי וגניבת 4 מיליון רשומות של עובדי הממשל בעבר ובהווה, גניבת או הדלפת מיליון ורבע רשומות של מקבלי 
פנסיה ביפן, סביר להניח שאנחנו לא נדע כיוון שזה לא טיל ששוגר מאיפשהו ויש לו חתימה מאיפה יצא, מי שיגר אותו והיכן 
נחת. אנחנו מדברים על מרחב שהרכיב הדומיננטי המרכזי בו זה יהיה החוסר יכולת לייחס את הפעולה שבוצעה לגורם שעשה 
את זה ומעבר לזה ע"פ רוב הגורם שיותקף לא ידע, מדובר על ממוצע של בערך 200-250 יום מרגע ביצוע התקיפה ועד המועד 
שבו היא מתגלה. דברים שאם היינו מתרגמים את זה לעולם הפיזי מבחינת שיגור טיל, חדירה של חוליה, זה היה דברים שהם 

בלתי יאומנו. 
 

אהרון ברנע: ד"ר פבל, תודה רבה לך על הדברים הללו.



https://www.youtube.com/watch?v=YwgOJYbShu0&feature=youtu.be

תמלול:
גיא זוהר : המאגר הביומטרי. מבקר המדינה פירסם היום דו"ח מטריד על תקופת המבחן של המאגר הביומטרי ומצא לא מעט 
ליקויים. בתור התחלה, האם בכלל נחוץ מאגר כזה? המבקר מותח ביקורת על כך שלא הוצגו מספיק נתונים כדי לקבוע בכלל 
שיש צורך במאגר. הבעיה שהמאגר אמור כביכול לפתור היא גניבת זהויות, התחזות. אבל המבקר קובע שבדיוק על התופעה 
הזו אין מספיק נתונים. גם היום, שנתיים אחרי שהמאגר נבחן, עדיין אין תשתית של נתונים שאפשר להתבסס עליה. בתחושת 
בטן זה כנראה מצליח מאוד, זה מה שאומרים האחראים על הפרוייקט הזה. אז זה ליקוי אחד, יש עוד. לא הייתה למשל תכנית 
עבודה מפורטת לתקופת המבחן. יש איזה פרוטוקול כללי. מאות אלפי טביעות אצבע של אזרחים שהסכימו להשתתף נעשו 
בסורקים שהתגלו כלא איכותיים מספיק ולא היה ניתן להשתמש בהם. מעניין כמה זה עלה ... כל המערכת שנבדקה בתקופת 
באמת  יעלה  כמה  מעניין  ייכנס.  אם  לפעולה  ייכנס  לפעול כשהמאגר  לא המערכת שאמורה  זה  זמנית,  בכלל  היא  המבחן 
להחליף. אז מה בעצם בודקים? וכל העיכובים והתקלות הובילו כמובן לביזבוז של מיליוני שקלים. גם המבקר מבין את זה. 
תקופת המבחן אמורה להסתיים ביום ראשון, אוי! עיתוי שכזה. השר סילבן שלום, שר הפנים קרא את הדו"ח עוד לפני שהוא 
פורסם לציבור וכבר הודיע שהוא מבקש להאריך את תקופת המבחן בתשעה חודשים נוספים וזאת בלי שנגענו בסוגייה של 

רמת האבטחה שמאגר כזה צריך ואיך היא נבדקה
ד"ר ערן טוך, כנס הסייבר הבינל"ל, אוניברסיטת תל אביב : המאגר הזה זה המאגר, הוא ייחודי בעולם, הוא ראשוני בעולם. אנחנו 
לא יודעים מה יקרה ואם אין את אבטחת המידע ברמה שהיא יוצאת דופן ואם אין את המנגנונים להגנה על הפרטיות, אז אני 

חושב שזה דבר מאוד מסוכן. שיטות אחרות כפי שמדענים הציעו יכולות למנוע את הנזק הזה אבל, עוד פעם, הם לא נבדקו
גיא זוהר : כן, ויש הערב התפתחות עוד יותר דרמטית, בעיננו לפחות, כי הוועדה שמייעצת לשר הפנים לעניין המאגר הביומטרי 
ממליצה להוציא את טביעות האצבע מהמאגר ולהשאיר רק מאגר של תמונות פנים, זה הכל. ניק קוליוחין שלנו, שהביא לנו 
את הידיעה לפני כמה זמן, מסביר שההוצאה של טביעת האצבע משנה לחלוטין את מהות המאגר וגם את כל הדיון סביב 

הבעייתיות שלו כך שגם מתנגדים חריפים למאגר, יכול להיות שיצליחו להשלים איתו ללא טביעת האצבע. הוועדה ממליצה 
עוד שלא להאריך את הפיילוט, להחליט כבר עכשיו על הקמת מאגר קבוע מקוצץ. בתגובה פירסמה הרשות לניהול המאגר 
הביומטרי הודעה לפיה, עכשיו אני מצטט, דיונים מקצועיים בנוגע לתכולת המאגר התקיימו בפורומים רלבנטים. מחר תתכנס, 
אפרופו פורומים רלבנטים, ישיבה דחופה משותפת של שתי וועדות כנסת שעוסקות בנושא - וועדת חוקה חוק ומשפט וועדת 
המדע לדיון בבקשת השר להאריך את הפיילוט. את הניסוי בפני הוועדות יעמוד גם המסמך של הוועדה המייעצת. נראה, אולי 

יורידו את תביעות האצבע ויילכו עם זה קדימה



https://www.youtube.com/watch?v=Om3iZqvcQF8&feature=youtu.be

תמלול:
אורי לוי: דיברנו במהלך התוכנית על מתקפת הסייבר שארעה במהלך השבוע האחרון בארה"ב, הטענה היא שהסינים עומדים 
מאחורי הדבר הזה, הסינים מכחישים הכחשה גורפת, יש לנו שני אורחים באולפן בת"א בנושא הזה. לא תמיג מקיימים הודעה 

רשמית ומסודרת שאנחנו לא אחראית לעניין הזה , אבל אני מניח שהתקשורת בעניין הזה גם מחייבת אותם.
ליאור טבנסקי וארז קריינר נמצאים באולפן בת"א, שבת שלום לשניכם באולפן. ליאור אני רוצה להתחיל איתך ברשותך, מה 

אנחנו יודעים בעצם על המאבק הבין מעצמתי בנושא הסייבר?
ליאור טבנסקי: המקרה הזה מצטרף לשרשרת של מקרים שבהם ארה"ב מודיעה שמעגלים חשובים, מאגרי מידע חשובים 
וזו בעיה מהותית, יש סבירות די גבוהה שגם  ומערכות בממשל ובשוק הפרטי נחדרו, אנחנו לא יודעים מי עומד מאחורי זה 

האמריקאים לא יודעים ברוב המקרים מה קורה.
מנחה: אבל הטענה של האמריקאים אומרת ככה, זה לא יכול להיות אלא מדינה בגלל עוצמת המתקפה, כן יש בזה וארה"ב 
כמו לכל מדינה יש המון אויבים בעולם, אין ספק שמימד הסייבר הזה עומד לשנות את היחסים הבינלאומיים בכלל ובתחום 
הביטחון בפרט, ואין תשובות כרגע לאף אחת מהמדינות בעולם. אוניברסיטת ת"א הקימה בשנה שעברה מרכז מחקר בינתחומי 
לחקר נושא הסייבר ואני עוסק שם בתחום של יחסים בינלאומיים. מה שכן מעורר שאלה אצלי לפחות, זו העובדה שארה"ב היא 

המדינה בעולם בתחום, היא התחילה את הדיון בסיכון של מרחב הסייבר עוד בשנות ה-90 המוקדמות.

אורי לוי: זה אומר שהיא צריכה להיות הכי מוגנת ארה"ב?
ליאור טבנסקי: ודאי יש לה את הכסף, יש לה את המודעות, יש לה את הטכנולוגיה והמדע ובכל זאת ארה"ב לא מצליחה להגן 

על עצמה, על מוסדות המדינה ודאי שלא על המוסדות בשוק הפרטי והעסקי שלה וזה מאוד מדאיג.

אורי לוי: בוא ניקח את זה לצד השני, גם אנחנו יודעים על הסינים בעניין הזה בלי להאשים אותם חס וחלילה, אבל נניח נשאל 
שאלה, מה אנחנו יודעים על הסינים?

ליאור טבנסקי : אנחנו לצערנו רוב מה שאנחנו יודעים על הסינים מגיע בתיווך אמריקאי כי זה מתורגם לאנגלית, בוא נגיד 
ככה שהסינים כמדינה גדולה ועם שפע מעצמתי, תנסה לנצל כל טכנולוגיה או כל תחום פעולה על מנת להשיג את היעדים 
האסטרטגיים שלה, זה המצב היחסים הבינלאומיים לצערנו, כל מדינה עושה מה שהיא רוצה ומה שהיא רואה לנכון ובמאבק 
האסטרטגי בין שתי המדינות אין שום סיבה להניח שתחום הסייבר בין אם זה גישה למידה ובין אם זה שיבוש מערכות יישאר 

מחוץ לתחום.

אורי לוי: אז אתה יודע רק לפני חודש פורסם שארה"ב תיתן ליפן או תספק ליפן מידע או דרך איך להתמודד עם מתקפות 
, היא הותקפה גם בעבר.. יש לה בכלל את הכלים למרות שפתחת  סייבר, היום אחרי שהיא הותקפה ואיך שהיא מותקפת 

ואמרת שיש להם את כל הכסף וכל המערכות הטכנולוגיות השאלה אם יש להם את המערכות האנושיות לזה?
גם  אומרת  זאת  האלה,  הקבוצות  לסגור את  איך  טכנולוגית של  בעיה  לא  היא  פה  הבעיה  שכן,  חושב  אני  טבנסקי:  ליאור 
טכנולוגית , הבעיה העיקרית היא בהרבה מקרים בהיסטוריה גם כשיש לך את הטכנולוגיה, את הכסף ואת הכוח אדם אתה 
עלול גם לא להיערך נכון ולהפסיד את המערכה, את המלחמה וכך הלאה, אז כן יש ערך גדול בכך שאתה בצד של האמריקאים 

ואתה עובד איתם בשיתוף פעולה, זה גם אינטרס אמריקאי להוביל נורמות בינלאומיות כאלו. 
אורי לוי: אתה מסכים עם ההנחה שאין דבר כזה מערכת מוגנת באמת במלוא מובן המילה? 

ליאור טבנסקי: כן, זה אבל גם נכון לא רק בסייבר אלא גם בעולם הפיזי המסורתי, אנחנו צריכים למצוא את האיזונים הנכונים 
בין הדילמות לבין הערכים הסותרים שיש לנו כחברה דמוקרטית בין מה שאנחנו מוכנים להשקיע, מה המשמעות של זה לזכויות 

אדם וכך הלאה.

אורי לוי: בקיצור לא לשים הכל במחשב אחד, זה מה שאתה אומר?
ליאור: לא, זה אומר הסמכויות שמקבלות סוכנויות ההגנה מעוררות הרבה שאלות, כמו שאנחנו רואים את זה בדיון האמריקאי 
לא מזמן ואלה בדיוק השאלות שמונעות או מקשות על מדיניות דמוקרטיות חופשיות לייעל את יכולת ההגנה שלהם, כי יש לנו 
דילמות מהותיות שלא קל לפתור אותם, מה בדבר זכויות האדם, זכויות העיסוק, הזכות לפרטיות וכך הלאה. הסוגיות האלה 

ואחרות הן חלק קבוע במדיניות והן גם יעלו בכנס שייערך באוניברסיטת תל אביב בעוד שבועיים.



https://www.youtube.com/watch?v=7te2RT3WIko

תמלול:
אלכסנדרה לוקש: אנחנו מתחילים עם פרשת הריגול שישראל ביצעה או לא ביצעה בזמן שיחות הגרעין בשוויץ, התובע הכללי 
במדינה אישר היום כי נפתחה חקירה בנוגע לחשדות לרבות פריצה והחרמת מחשבים, הבוקר הגיבה סגנית שר החוץ ציפי 
חוטובלי לפרסום הזה בוול סטריט ג'ורנל: "אין בסיס לכל הדיווחים הבינ"ל על המעורבות של ישראל בעניין, מה שהרבה יותר 
חשוב זה שנמנע הסכם רע. שבסופו של יום נמצא טת עצמנו עם מטרייה גרעינית של איראן. מדינת ישראל צריכה לעשות 
הכל כדי למנוע למציאות של איראן גרעינית. הרבה יותר חשוב כרגע להמשיך להיאבק בזירה הדיפלומטית כדי למנוע חתימת 

הסכם רע לישראל. 
איתנו באולפן ד"ר טל פבל מומחה לענייני סייבר, המכללה האקדמית כנרת ואיש ישראל היום בועז ביסמוט. 

אז 007 , יהלומים לנצח, ישראל ווירוסים לנצח זה מה שקורה ב2015 ד"ר טל פבל?
 

ד"ר טל פבל: ללא ספק, אנחנו רואים השכם וערב מקרים רבים של בהם המרחב הקיברנטי והשימוש בו הוא מהווה כלי נשק 
כמו דעאש  טרור  ארגוני  פושעים,  ארגונים עסקיים,  ארגונים,  זה  אם  בין  ואחרים  כאלה  הכלים של שחקנים  נוסף בארסנל 
וכדומה ואפילו שחקנים מדיניים, המקרה הזה הוא אחד מני רבים זה צף ועולה לתקשורת, אבל אנחנו רואים השכם וערב, לפני 
מספר ימים ראינו על 4 מיליון רשימות שנגנבו ממשרד הפנים האמריקאי של עובדי הממשל בעבר ובהווה, 1.25 מיליון רשומות 

שמקבלת פנסיה ביפן, הדברים האלה קורים על ימין ועל שמאל כל יום. 
תגובת דובר הבית הלבן לפרשה: "אנחנו מודעים לדו"ח הזה, אלה טענות של חברה פרטית על ממשלה אחרת, לכן לא נתייחס 
לדיווח הזה. באופן כללי אני יכול לומר שאנחנו נוקטים צעדים כדי לוודא שהפרטים החסויים של המו"מ לא נחשפים במהלך 

המו"מ. אנחנו תמיד מודעים לצורך לנקוט צעדים כדי שהדיונים שלנו יישארו חסויים. 
 

אלכסנדרה לוקש: למה מפנים אצבע מאשימה כלפי ישראל?

ד"ר טל פבל: טוב אז זה נסיבתי בלבד, ואפילו זה הרבה יותר נסיבתי מבחינת עד כמה הדבר הזה קלוש, הטענה היא כזאתי 
שהדבר הזה שנקרא דוקו נקודה שתיים מבחינת הקוד שבו הוא מאוד מאוד דומה למשהו דומה שאותה חברת קספרסקי 
גילתה לפני 4 שנים שנקרא אז דוקו. וגם קראו לזה דוקו ב'?כן, יש איזה רמיזה כזו כיוון שאז כשגילו את זה הטענה הייתה של 
בדיוק כמו שעמיתי אמר מי יכול להיות לזה אינטרס – ישראל, אה אז אוקי נייחס את זה לישראל, עכשיו גם כן אמרו הקוד של 
זה מאוד מאוד דומה למה שגילנו אז , אם אז ייחסנו את זה לישראל אז אין כאן Made in Israel , אין כאן שיוך וגם לעולם לא 
יהיה שיוך ברמת הקוד. בהקשר הזה אני רק אציין שבסוף החודש יש כנס סייבר בינלאומי באוניברסיטת תל אביב ושמה בין 

השאר גם ידונו דברים שכאלה, מכלול רחב של איומי אינטרנט וסייבר בינלאומיים שכאלה שזה אחד מהדברים הללו. 
 

אלכסנדה לוקש: הוא ננסה להבין איך התועלת או איך הוירוס הזה עובד? בעצם אם נניח שיש איזשהי מצלמה במחשב הוא 
יכול להפעיל אותה גם בלי שנדע שהיא מופעלת?

ד"ר טל פבל: ללא ספק וזה היופי שבעולם הזה של המרחב הקיברנטי, שלמעשה אנחנו לא מדברים על איזשהוא אמפיזי 
שבמדיה שמשוגר טיל, במידה שמישהו חוצה את הגבול אנחנו יודעים מי חצה מאיפה חצה מה ומה הייתה המטרה שלו, אנחנו 
מדברים על איזשהו עולם שנשמע לנו פנטזיה ומשהו בדיוני שהוא אי שם במחשכי המחשבים אבל הוא מאוד מאוד אמיתי 
ומאוד תוקף אותנו מדי יום ביומו. אבל הוא עדיין במקום הזה של די סמוי מן העין, כלומר ברגע שמישהו נכנס למחשב, המישהו 
הזה יכול להיות אדם, ארגון פשיעה טרור ומדינה, יש סבירות גדולה שאנחנו לא נמצא אותו במשך הרבה מאוד זמן, הממוצע 

אגב מדבר על 250 יום עד שנמצא אותו.
 

אלכסנדרה לוקש: אז איך בכלל גילו שיש וירוסים במחשבים האלה?
ד"ר טל פבל: מעולה, יופי , אז הטענה היא כזאתי, הדו"ח של קספרסקי התפרסם לפני יומיים ב-9 ביוני והוא מדבר על זה 
שהפסקה הראשונה של הדו"ח, שלושת השורות הראשונות מדברות על כך שהיה ניסיון לתקיפת פישין מאוד מאוד ממוקדת 
כנגד אחד מהמשרדים שלהם, מפה התחיל להתגלגל כדור שלג, מה שלוקח אותנו למקום שאם יש לקח שניתן ללמוד- לא 
לפתוח אימיילים שאנחנו לא מכירים, לא לפתוח כל מיני הודעות מיילים של פישינג כאלה, כיוון שאנחנו המשתמשים החוליה 
החדשה ביותר ומרגע שפתחנו מייל כזה, מרגע שהמחשב שלנו הודבק ניתן לחדור לא רק למחשב שלנו ולנטרל אותו , כל 

הרשת ריגולית.
 

אלכסנדרה לוקש: בעצם איפה שנפלו כוכבות הווליווד נפלו גם הדיפלומטים בשיחות הגרעין עם איראן. 
אלכסנדרה לוקש: ישראל היא סוג של מעצמה קיברנטית? זה סוג של מצב גם בלי שנודה בזה? 

ד"ר טל פבל: הייתה טענה של אם אני לא טועה לפני מספר שנים בכנס הרצליה של ראש אמ"ן כמדומני, תתקן אותי אם אני 
טועה שטען שישראל היא אחת מהמדינות הללו אבל שוב כל מה שאנחנו מדברים נסמך באמת על הדו"ח הזה של 46 עמודים 

שפורסם לפני יומיים. מעבר לזה אנחנו לא יודעים, ואני אגיד עוד משהו, בספק אם נדע אי פעם מה היה שמה.
 

אלכסנדרה: אם כן אז תגידו שוב ונשוחח על זה, תודה רבה לכם. 

ערוץ



https://www.youtube.com/watch?v=xFf2fLcoQY4&feature=youtu.be

תמלול:
מנחה: ולדימיר רב ציון

מרואיין: ד"ר טל פבל לאינטרנט ואיומים מקוונים .המכללה
האקדמית כנרת

לפי החלטת הרמטכ"ל גדי אייזנקוט, תוך שנתיים בצה"ל תקום
זרוע הסייבר. ד"ר פבל מסביר שהקמת הזרוע החדשה בצה"ל
תאפשר לשלוט על איומים מקוונים. מפקד הזרוע כנראה יהיה

אחראי על כל נושא המחשוב בראיה רוחבית יותר של הגנה. ד"ר
טל פבל מוסיף שעולם הסייבר הוא לא עולם המציאות ולכן

הגדרות התפקיד הן רחבות יותר ואם למשל בעזרת הטנקים
אפשר לספק הגנה הרמטית, באינטרנט אין הרמטיות. בסוף החודש,

באוניברסיטת תל אביב יתקיים כנס הסייבר הבינלאומי שבו ידונו
על הגנה ועל מדיניות ההגנה. התפקיד של זרוע הסייבר יהיה
תפקיד מאוד רציני חוצה חילות וזה אתגר גדול מאוד לצה"ל.



https://www.youtube.com/watch?v=Gw0eIumziDI&feature=youtu.be

מנחה: תודה ליאור טבנסקי שאתה מצטרף אלינו. אתה מומחה חוקר במרכז הסייבר באוניברסיטת תל אביב כך שאתה מכיר 
טוב את כל הנושא הזה. מה קרה בדיוק במלונות בשיחות הגרעין בשוויץ?

ליאור טבנסקי: שלום. טוב, אנחנו כמובן לא יודעים בדיוק מה קרה, אנחנו מעריכים לפי ההודעה לעיתונות של חברת קספרסקי, 
חברה רוסית מאוד מכובדת, בהודעה לעיתונות שמדובר על מערכת שהם מכנים אותה " מערכת לריגול מאוד מתקדמת" 
והם מעולם לא ראו דבר שכזה. לאחר שהם גילו אותה הם ערכו בירור עם הלקוחות שלהם וגילו שזה קרה בכמה מלונות. בין 
הלקוחות שהודבקו היו 3 מלונות שבהם נערכו השיחות בין המעצמות לאיראן, זה מה שאנחנו יודעים. והוול סטריט ג'ורנל פרסם 

ביום חמישי את המסקנה שישראל ריגלה אחרי הועידות האלה עם איראן.

מנחה: מה שרוסיה אומרת זה שזו הייתה התקפה ומי שעומדת מאחוריה היא ישראל?

ותכנון  יותר מזה זה דורש מודיעין  והוא נכנס למערכת מאוד מתוחכמת,  יוצא דופן  ליאור טבנסקי: הוירוס עצמו הוא מאוד 
מוקדם, במרחב הקיברנטי אנחנו לא רואים מבצעים, זו רמה של פרקפציוניזם זו רמה של תחכום וזה דורש הרבה מאמצים, לכן 

ההנחה היא שמשהו שדורש מאמצים, תחכום ומודיעין ההנחה ההגיונית היא שמדינה עומדת מאחורי זה.

מנחה : למעשה הוירוס הוחדר למחשב והנפגעים לא שמו לב שהוחדר להם משהו למחשב?
ליאור טבנסקי: זה לצערי המצב הרגיל, בדרך כלל החברות עצמן שהציוד שלהן נפגע לא מגלות את דבר ההתקפה ואם הן 
מגלות את זה רק אחרי בדרך כלל, אחרי שמישהו אומר להן את זה. זה המצב הרגיל באבטחת מידע, במקרה הזה אם נניח 
שמישהו החליט להחדיר משהו כזה מתוחכם למערכת של המלון עדיין לא ברור מה זה עשה, גם לחברה שעלתה על זה אין שום 
מידע מה זה עשה, היא יודעת מה זה יכל היה לעשות אבל שום דבר על מה זה עשה בפועל. יש פה סיפור מעניין עם ארומה של 
סרטי ג'יימס בונד, תקיפה באירופה וריגול וזו הסיבה שאנחנו מתעסקים בזה. אבל זה מצביע על הבעיה האמתית של פגיעה 

במחשבים, רמת ההגנה היום לא גבוהה , להגיד את זה באנדר סטייטמנט, וחברות וגופים ממשלתיים סובלים מפגיעות ונזקים.

מנחה: מה הוירוס עושה? האם הוירוס יכול לפעיל מצלמה ומיקרופון ?:
ליאור טבנסקי : יש להניח שהמרגלים השתמשו בציוד שהניחו שיהיה קיים במלון, זו ההנחה שלי כמובן. מה שכן צריך לזכור זה 
שברגע שאתה הצלחת לחדור למערכת של המחשבים, יש לך את היכולת לעשות דברים רבים במערכות אחרות שקשורות 

למחשב מכיוון שהם יושבות על אותה תשתית. 

מנחה: אתם מארגנים כנס שקורה בסוף החודש הזה באוניברסיטת תל אביב בו ידונו הנושאים הללו, האם הנושא הזה של 
אבטחת סייבר כבר מוכר לכולם?

ליאור טבנסקי: כן, חשוב לזכור שהעניין פה הוא לא רק מלחמה או קונפליקט אלא גם הזדמנויות. אנחנו מביאים לכנס לארץ 
דיפלומטים. גם אנשים שעוסקים במדיניות, עסקים, אקדמיה,  ביותר בעולם, לא רק אנשי מחשבים,  את המומחים הטובים 
לממשלת ישראל יש תוכנית להשתמש ביכולות הטובות של ישראל, בתעשייה, באקדמיה –גם כדי לשפר את רמת ההגנה וגם  

כדי לקדם היבטים הדיפלומטיים, והכלכליים. 

מנחה: שאלה אחרונה ליאור טבנסקי, האם יהיו עוד מקרים כאלו בעתיד? והאם תמיד מגלים את התוצאה בסוף?
ליאור טבנסקי: יכול להיות שכן, אבל אם מגלים אותם אחרי שכבר שהנזק נעשה אין בזה יותר מדי תועלת, במקרה הזה יוג'ין 
קספרסקי  הכריז שמי שתקף אותנו טעה כיוון שאנחנו המומחים הכי טובים בעולם ולכן פיצחנו את הפריצה. מצד שני יש 
להניח שמי שהשתיל את זה יצר גרסה משוכללת של תוכנה של 2011. יש להניח שמי שהשתמש בתוכנה, יש לו כבר יכולת יותר 

מתקדמת. בזמן הקרוב אין שום סיבה להניח שנפסיק לראות מקרים כאלה של ריגול והתקפות סייבר. 

תודה רבה ליאור טבנסקי, מומחה חוקר במרכז הסייבר באוניברסיטת ת"א.



פרופ' יצחק בן ישראל, כנס הסייבר- "רצועת הביטחון", גל"צ

https://www.youtube.com/watch?v=GaBKc5bnVeo&feature=youtu.be

ג'קי חוגי : השבוע מתקיים תרגיל העורף הלאומי נקודת מפנה , השנה השמינית . תרגיל שנועד לשכלל את מערכות ההגנה על 
העורף , הוא כלל גם היבטים של לוחמת סייבר . איתנו הפרופסור יצחק בן ישראל אלוף במילואים , ראש המרכז הרב תחומי על 
שם בלבטניק לחקר הסייבר, באוניברסיטת תל אביב, ערב טוב לך . פרופ' צחק בן ישראל : ערב טוב לכם .ג'קי חוגי : ראשית 
אתה תוכל לומר לנו אילו היבטים של לוחמה מהסוג הזה תורגלו בימים האחרונים במסגרת התרגיל ?פרופ' צחק בן ישראל : 
בלוחמת סייבר שלא כמו לוחמת טילים היא לא מגיעה באופן ישיר לאזרח הרגיל בעורף כן , כשיורים עליך טילים אתה צריך 
לתרגל בתור אזרח איך אתה יורד למקלט , או נכנס לממ"ד וכל הדברים מהסוג הזה . בלוחמת סייבר אין טילי סייבר שעפים 
באוויר ויכולים לפגוע באזרחים באופן אינדיבידואלי , אבל יש בהחלט טילי סייבר במירכאות , שאם האוייב ישלח אותם הוא יכול 
לשתק את מערכות החשמל , מערכות הרמזורים וכל מיני מערכות אחרות שמפוקחות על ידי מחשב . אם תסתכל סביב תראה 
שאין למעשה שום מערכת חשובה בחיים שלנו החל מחשמל דרך אספקת המים וכיוצא בזה , שהיא לא מפוקחת מחשב . לכן 
,ג'קי חוגי : התסריט הקיצון הוא שיום אחד יקומו אזרחי מדינת ישראל וימצאו שאין להם חשמל למשל ? פרופ' צחק בן ישראל : 
כן, זה לא יהיה יום אחד זה יהיה מן הסתם זה יבוא ביחד עם ההתקפה הקינטית ההתקפה של הטילים והרקטות הרגילה , בשביל 
להגדיל את המהומה את הכאוס פה בעורף, ובשביל למנוע מכוחות כמו פיקוד העורף ואחרים לעזור לאזרחים. ולכן, התרגול 
הזה של הסייבר התרחיש של הסייבר האלה נועדו יותר לתרגל את המערכות שאמורות לספק לנו את השירותים החיוניים , מה 
הם עושים שבתוך כל המהומה הזאת פתאום הרכבות לא עובדות , כי מתגלה שם איזה וירוס , או מערכת החשמל משותקת 
אני מדבר על החשמל הארצי, או המעליות בבתים לא עובדות וכיוצא בדבר הזה , וכל זה אפשר לגרום בטכניקות של וירוסים 
של סייבר כאלה , ראה דוגמה כתוצאה מהצנטרפוגות הידועות שב- 2010 מישהו שם וירוס שם בבקרים במחשבים שמפקחים 
על הסיבוב שלהם וגרמה גם להתרסקותם, אותם הבקרים מפקחים גם על טורבינות שמייצרות חשמל , או על ערכות אספקת 
המים ובאותה וטכניקה של וירוסים אפשר לגרום לשיתוק של מערכות גדולות וכבדות בחיים שלנו . בתי חולים לדוגמה , בית 
חולים שאתה נכנס לחדר בבית חולים , אין חדר בלי כמה וכמה מחשבים בתוכו או מכונותצ שמפוקחות על ידי מחשבים , ג'קי 
חוגי : אתה דיברת..פרופ' צחק בן ישראל : כל הדברים הללו מחייבים מחשבה .ג'קי חוגי : אתה מדבר על מערכות חשמל , בתי 
חולים ותחבורה וקראת לזה טילי סייבר , אבל בכל זאת זה לא הורג זה לא מכאיב זה גם נשמע קצת רחוק כרגע , יש בדברים 

האלה .פרופ' צחק בן ישראל : לא , זה לא נכון .
ג'קי חוגי : אני אומר כאן סיבה לניחומים , או שזה נחמת שוטים ?פרופ' צחק בן ישראל : זה יותר נחמת שוטים . זה לא נכון אני 
אתן לך דוגמא , קח לדוגמה אני יודע מערכת אמרתי בתי חולים , אם אתה משתק כמה מערכות חיוניות בבתי חולים אנשים 
ימותו , קח דוגמה אחרת רכבת , רכבת ישראל למשל יש בן אדם שקוראים לו נהג , ויש לו כמה תפקידים בחיים לנהוג זה לא 
אחד מהתפקידים שלו , הרכבת מנוהגת על ידי מחשב , שדואג בין היתר שרכבת אחת לא תתנגש לה ברכבת אחרת , אבל 
אם מישהו ייכנס לתוכנה באמצעות איזה שהוא וירוס וישנה אותה אז התוכנה יכולה לדאוג לזה שבמקום שימנעו התנגשויות 
שרכבת תתנגש ברכבת ואז יכול להיות לך בתאונת רכבת אחת אנחנו ברוך השם לא היה לנו תאונות כאלה עד היום בישראל 
, היה לנו בדרך כלל תאונת רכבת באיזה שהוא רכב , או גמל שעומד על הפסים אבל לא רכבת ברכבת, תאונה אחת כזאת 
יכולה להביא למאות הרוגים .ג'קי חוגי : או.קי. אז עכשיו אחרי שהרגעת אותי , פרופ' צחק בן ישראל : בסופו של דבר אפשר 
לגרום לנזק שכואב ממש . כן , להרוגים .ג'קי חוגי : כן הנקודה הזאת ברורה . עכשיו אחרי שנרגענו אתה יכול למיטב ידיעתך 
אנחנו מוגנים מפני זה נכון להיום . ג'קי חוגי : בוא נאמר ככה, אין אף פעם אתה לא יכול להגיד על הגנה שהיא מאה אחוז פול.. 
אבל אם אני אסתכל באופן יחסי על מדינת ישראל מול שאר העולם אז ההערכה המקובלת בעולם זה שאנחנו אחת מנאמר 
שלושת המדינות הראשונות בעולם מבחינת הגנה, אנחנו בדרך כלל משיגים את שאר העולם בהערכות שלנו להגנה , החל 
מזה שיש לנו במשרד ראש הממשלה מטה סייבר לאומי שהוא דואג לפקח על כל התזמורת הזאת של שחקני הסייבר .ג'קי 

חוגי : מיד נדבר עליה .
 , : וכלה בזה שבתרחישים של הגנה לאומית של תרגילים כמו התרגיל שנערך בימים אלה בישראל  פרופ' צחק בן ישראל 
הסייבר הוא חלק מהתרגיל , חלק מהתרחיש והמדינה נערכת אליו . ולכן , יחסית לשאר העולם , אנחנו ערוכים יותר טוב אולי 
מכל מדינות העולם , זה לא צריך לנחם אותנו יותר מדי , כי בדברים האלה הטכנולוגיה מתקדמת כל כך מהר שלהיות יותר 
טוב מהאשר זה עוד לא מספיק .ג'קי חוגי : או.קי. לפני שנפרד ממך , זה יקרה עוד כמה דקות נזכיר רק שב- 22 בחודש הזה 
יפתח כנס הסייבר הבינלאומי באוניברסיטת תל אביב זו השנה החמישית, שאתה אדוני עומד בראשו , אירוע בשיתוף , מטה 

הסייבר הלאומי ומשרד החוץ .ותרן אותי אם אני טועה , אתה המלצת לראש הממשלה להקים רשות לאומית לסייבר והמלצה 
זו כמובן התקבלה , אני מניחש היו שם בדו"ח שלך גם כמה המלצות משנה , אתה תוכל לספר עליהם קצת ?פרופ' צחק בן 
ישראל : תראה כן , היו לעניין הזה היו נאמר שני שלבים , הראשון לפני ב- 2011 שראש הממשלה זה ראש הממשלה הנוכחי 
קיבל החלטה להקים את מטה הסייבר הלאומי ולפתוח את השוק להפוך את ישראל בעצם למרכז עולמי של פיתוח טכנולוגיות 
להגנת סייבר , זה נעשה בארבע השנים האחרונות דרך אגב , בהצלחה יוצאת מן הכלל בניצוחו של מטה הסייבר הלאומי, 
אני אתן לך רק מספר אחד או שניים לדוגמה , ישראל הגיעה מתקרבת להיות בערך עשרה אחוז מהשוק העולמי של מוצרי 
סייבר בעולם, המכירות של מוצרים שמקורם בישראל , ברמת ההשקעות במחקר ופיתוח זה אפילו מתקרב לחמישה עשר אחוז 
מהשוק העולמי , זה לדוגמה .ולפני כשנה , או פחות, חצי שנה בינואר האחרון הושלם המהלך הזה על ידי החלטת הממשלה 
להקים רשות לאומית לסייבר שאמורה להיות דרך אגב , אנחנו המדינה היחידה הראשונים לא היחידה , אבל הראשונים שעשו 
את זה אמורה לפתור את המתח שיש בהגנת סייבר בין צרכי הביטחון מחד ובין הפרטיות של האזרח מאידך . כי כשאתה רוצה 
להגן על הסייבר מרחב הסייבר זה אומר בעצם , איזו שהיא חדירה מסוימת למחשבים , לתקשורת ביניהם וכיוצא בזה ואנחנו 
לא רוצים לעשות את זה כן על ידי פגיעה בפרטיות של האזרחים . איך בדיוק מאזנים בין שני הדברים האלה אין לנו ממי ללמוד 
, כי כאמור כמו שאמרתי לך אנחנו אולי הראשונים בעולם וכתוצאה מהדבר הזה נאלצנו להמציא לעצמנו איזה שהוא מכניזם 
שהוא עכשיו בבניה שיאזן בין שני הצרכים האלה. זו גם דרך אגב אחת הסיבות לזה שבכנס שאתה הזכרת יגיעו לפה מאות 
רבות של אנשים , שנה שעברה דרך אגב הגיעו מכחמישים מדינות וזה הכנס החמישי כבר שאנחנו עושים מחמישים מדינות 
וכחמשת אלפים איש בסך הכל היו בכנס , וגם השנה , השנה הוא יהיה אפילו יותר . ללמוד בעצם מה בדיוק אנחנו עושים פה 
בישראל , כי במקרה הזה אין לנו על מי להסתכל ולהעתיק ממנו .ג'קי חוגי : אנחנו נסיים במלים האלה ברשותך פרופסור יצחק 

בן ישראל , תודה רבה .פרופ' צחק בן ישראל : תודה לכם .



https://soundcloud.com/glz-radio/teoxpandhimv

תמלול:
שיבל כרמי מנסור : עכשיו שיחה עם הפרופ' הווארד שמידט, מי שהיה יועצו של הנשיא אובמה לענייני סייבר, אחד התחומים 
המסקרנים, ומי שיאמר, מאתגרים ואפילו מאיימים, שהתפתחו בעשור האחרון. פרופ' שמידט. פתחתי עם הפרופ' שמידט עם 
בקשה בעצם להסביר לנו מה זה בעצם סייבר. שזה מונח שעדיין אפוף מיסטיקה ברובו. שמידט אומר, שסייבר הוא בעצם 
מונח שהתפתח מאבטחת מחשבים. ואז אבטחת מידע. היום, הוא אומר, עם התעצמות האיומים, גם הטרמינולוגיה התפתחה. 
והיום האיומים הם לא מישהו שמשחית אתר או מישהו שנגנב לו כרטיס אשראי, אלא פשעים הרבה יותר רחבים בהיקפם וגם 
שמאיימים על הביטחון הלאומי. בקישור טבעי, המשכנו לדבר, פרופ' שמידט ואני, על הפריצה לפני שבועיים למאגרי הממשל 
בארה''ב, שנחשבת לגדולה ביותר בתולדותיה. היא חשפה מספרי תעודות זהות ומידע רב על מיליוני עובדים ועובדים לשעבר 
שאנחנו  המרכזיות  הסוגיות  אחת  זו  היום.  בעולמנו  טבעית  מדרגה  עליית  בסה'כ  שזו  איתי  מסכים  שמידט  פרופ'  בממשל. 
מדברים עליהם בשנים האחרונות. אומר פרופ' שמידט. כשהייתי יועץ תחת הנשיא בוש, פיתחנו אסטרטגיה לטיפול במערכות 
מידע ממשלתיות. אבל כשחזרתי כיועץ לענייני סייבר תחת הנשיא אובמה, גילינו שהדברים האלה לא יושמו. אנחנו מדברים פה 
על בין ארבעה לעשרים מיליון אזרחים שנחשפו, והכל מתנקז לדבר אחד, לפי פרופ' שמידט. אי מילוי הוראות. זה לא שאין לנו 
טכנולוגיה, זה לא שאין לנו אנשי אבטחה חכמים, אבל אנחנו חייבים לתת לדברים האלה עדיפות עליונה ולא לחכות שמשהו 
יקרה.שאלתי את הפרופ' שמידט על עיקרון האבטחה באמצעות עמימות, שלפיו, רק המפתח מודע לחולשות במערכת שלו, 
ולכן אין צורך לסתום את הפריצות המסוימות האלה. כמה זה נפוץ היום במערכות מידע ממשלתיות, שמטבען, לא יכולות להיות 
מפוקחות כמו כל חברה אחרת. פרופ' שמידט מסביר, שכבר לא משתמשים במונח הזה, אבל זה בדיוק מה שקורה לעיתים 
מסוימות. הדחיינות בטיפול בבעיות אבטחה היום היא חמורה עוד יותר. מכיוון שכבר לא מדובר בקהילה קטנה, אלא במיליונים 
עם גישה לאינטרנט. יש כ''כ הרבה חוקרים שעושים עבודה לגיטימית, אומר שמידט. ויש כ''כ הרבה חוקרים שהם פושעים. אבל, 
אני אומר לשמידט, אבל שום מערכת הגנה, בטוחה ככל שתהיה, לא תהיה הרמטית בפני פריצות. זו אחת הסוגיות הגדולות 
שאני מאד מודאג מהם ברמה הלאומית. אנחנו רואים הסלמת סייבר, אם תרצה, בה כל כלי הפריצה, גם כאלה שמדינות 
משתמשות בהן, משתכללים. לאף-אחד מאיתנו, אומר מי שהיה יועצו של אובמה לענייני סייבר, אף אחד מאיתנו לא נמצא 
בעמדת כוח במשחק הזה. ההסלמה הזו לא תעזור לאף אחד. היא מנוגדת לכל מה שקיוינו כבעלי עסקים וכחברה, להשיג דרך 

האינטרנט. אנחנו חייבים לקיים דו שיח של הבנה ולהגיד די מספיק.

 פרופ' יצחק בן ישראל, כנס הסייבר בראיון ל"הבוקר הזה", רשת ב' 

http://192.118.60.6/radio/2015/06/11/6422302.mp3?preventCache=3282017

יעקב אחימאיר : בוקר טוב לך האלוף במילואים יצחק בן ישראל. אל"מ יצחק בן ישראל : בוקר טוב. יעקב אחימאיר : אתה ראש 
מעבדת סימלב, לסימולציות של מתקפות סייבר וריגול באוניברסיטת תל אביב. ואני רוצה לשאול אותך אדוני, אני מניח שזו 
איננה, זוהי תופעה שגרתית שמשתילים מכשירי האזנה כדי לעקוב אחר שיחות מדיניות חשובות, נכון? אל"מ יצחק בן ישראל 
: כנראה שזה תופעה שגרתית. תרשה לי רק לתקן קודם את התואר. אני ראש מרכז הסייבר של אוניברסיטת תל אביב, ואחד 
היחידות שלנו זה הסימלב הזאת שאתה דיברת שבראשה עומד ד"ר ... יעקב אחימאיר : אני מקבל את התיקון. ובכן לגבי שגרת 
התופעה הזאת של השתלת מכשירי האזנה, זה לא חדש. אל"מ יצחק בן ישראל : לא. זה לא חדש. אני גם לא בטוח שכל הרעש 
העולמי במקרה הזה הוא נכון. לפי ה, עצם ההודעה של קספרסקי עצמה אותו הווירוס הוא התגלה במיליוני מחשבים, ובין כל 
המיליונים גם אותה שלושה מלונות שלפי האנליזה של קספרסקי התארחו בהם משלחות איראניות לשיחות הגרעין. אז בין, אני 
בטוח שאם תבוא למיליונים האלה תמצא עוד הרבה שלושה כל מיני דברים שהם קשורים להרבה מאוד דברים וככה נראה לי 
שהדמיון עובד פה שעות נוספות. יעקב אחימאיר : אבל בכל אופן, זה לא מקרה שבמלון או בשלושה מלונות שבהם מתקיימות 
השיחות, דווקא במלונות האלה קיימים גם הצ'יפים הללו. אל"מ יצחק בן ישראל : אבל זה נמצא גם בעוד כמה מיליוני מקומות 
... זה כמו וירוס ביולוגי שעכשיו ידבקו בו מיליון אנשים בעולם,  אחרים שאינם המלונות האלה. וכשיש לך משהו שהוא מופץ 
ובהם שלושה פרסים שהיו שותפים בשיחות הגרעין. אז באמת אתה יכול להוציא את השלושה האלה מתוך המיליון ולהגיד 
אהה, בגלל זה מישהו הפיץ את הווירוס. יש בזה הרבה מאוד ספקולציה. בכלל אחד הבעיות בסייבר זה שאתה אף פעם לא 
יודע מי שתל, למה שתל, ואיך שתל. אתה רק יכול לגלות את הימצאותה של המחלה, הימצאותו של התוכנה, הימצאותה של 
התוכנה המזיקה הזאת הווירוס, בתוך המחשבים, וכל השאר הוא ספקולציה צרופה. יעקב אחימאיר : ברור. בדרך כלל מאשימים 
את הסינים. אל"מ יצחק בן ישראל : כן, גם זה ספקולציה הרבה מאוד פעמים. יעקב אחימאיר : כן. אל"מ יצחק בן ישראל : 
ומאשימים אתה יודע לפי סימנים כמו אומרים השעות שבהם זה הגיע, זה שעות העבודה בסין. רק שפה במקרה הזה שעות 
העבודה נגיד יכול להיות בישראל, רק ששוכחים ששעות העבודה בישראל למשל הם גם שעות העבודה כמו ברוסיה. שהיא 
דרך אגב מרכז עולמי לטכנולוגיות של ריגול. יש הרבה מאוד דמיון פה. מה שכן אני חושב שאפשר ללמוד מזה זה שהתחום 
הזה של הסייבר והתחום המסורתי של גרעין שככה עמד במרכז הדיון העולמי בכל המלחמה הקרה ב, כשבעים שנה אחרונות 
מתערבבים אחד בשני, ויוצרים מכניסים איזה רמה מסויימת של אי וודאות האחד לשני, והדבר הזה יש לו פוטנציאל נפץ בפני 
עצמו. אנחנו, זה דרך אגב אחת הסיבות בכך שאותה יחידת סימולציה שהזכרת הרגע באוניברסיטת תל אביב, בכנס הסייבר 
הגדול שיהיה בעוד שבועיים תתחיל, נתחיל אותו במשחק סימולציה שהוא בנינו את התרחיש בלי שידענו שקספרסקי יעשה 
לנו טובה ויחשוף את הדוקו הזה, נתחיל אותו בתרחיש שהוא מערב באמת את שיחות הגרעין עם סייבר ונראה איזה חגיגה תצא 
מזה. יעקב אחימאיר : כן. אבל אני מניח שלא תעסקו בהשתלה במלונות תל אביב. אני רוצה לשאול אותך פרופ' בן ישראל, 
אבל אתה יודע כהדיוט כמותי למשל, זה מאוד הגיוני שישראל תרצה לדעת באמצעות האמצעי הטכנולוגי המתקדם הזה מה 

קורה בשיחות עם איראן. אם אנחנו כל כך מאוימים על ידי איראן, חשוב לנו לדעת מה קורה שמה, לא כן? 
אל"מ יצחק בן ישראל : אז קודם כל זה מאוד הגיוני, אתה צודק. וב' זה גם אפילו הייתי אומר כדאי שמי שיש לו בעיות מהסוג 
הזה יעשה את זה. זאת אומרת זה, זה חלק מחוקי המשחק. אבל זאת בדיוק הסיבה שנטען שזה נעשה על ידינו, כי זה מאוד 
הגיוני. לא כי יש איזה, אתה מבין, התוכנה שמוצאים אותה, היא לא כתובה בעברית או ברוסית, או בסינית, התוכנה שמוצאים 
אותה היא כתובה בשפת מכונה. וכל השאר זה עומד באמת לפי ההיגיון. וכמו שאתה אומר זה הגיוני, כדאי אפילו אם לא עשו 
את זה עד היום, כדאי שירשמו ויעשו דברים כאלה. כי באמת זה בעיה ביטחונית ישראלית שאנחנו צריכים לאסוף עליה מידע 
בכל דרך אפשרית. אבל זה שזה הגיוני זה עוד לא אומר שזה מה, יעקב אחימאיר : כן. אל"מ יצחק בן ישראל : היה ... יעקב 
אחימאיר : טוב, ברור שגם על התוכנה לא חרוטה הכתובת Made in Israel. אל"מ יצחק בן ישראל : נכון. יעקב אחימאיר : אני 
רוצה לשאול אותך עוד, אלוף במילואים יצחק בן ישראל, באיזו מידה זה שוב עלול להעכיר, להזיק, להצל על היחסים שלנו עם 
ארה"ב, אתה יודע ישראל והאזנה בקשר לארה"ב גם קשר עקיפין זה, תמיד לא יוצא דבר סימפתי מכך. אל"מ יצחק בן ישראל 
: קודם כל לפי הטענה של קספרסקי עצמו מדובר בשלושה מלונות שבהם התארחו המשלחות האיראניות. לא המשלחות 
האמריקאיות. יעקב אחימאיר : כן. אבל בכל אופן, אל"מ יצחק בן ישראל : האיראנים, יעקב אחימאיר : זה קשור לארה"ב, אל"מ 
יודע אם לא עשו את זה בעצמם, דרך אגב, גם הם  : אין שום, אין שום, האמריקאים לא יחלמו אפילו, לא  יצחק בן ישראל 
מעוניינים לדעת מה המשלחות האיראניות מדברות בחדרי חדרים לפני שהם נפגשות איתם בשולחן המשא ומתן. אבל גם 
אם היה נודע לאמריקאים שאנחנו מרגלים באמצעות טכנולוגיה כזאת אחרי האיראנים, אני לא חושב שמישהו בארה"ב היה 
מתרגש מהעניין הזה. יעקב אחימאיר : כן. מה עוד שישראל או אישים בכירים בישראל אמרו לא אחת, אני לא מציג את זה 
כשאלה, אלא מציג את זה כעובדה לתועלת מאזיננו, תמיד אמרו אנחנו יודעים הכל מה שמתרחש בשיחות עם איראן. אנחנו 
יודעים הכל. אי אפשר לעבוד עלינו כמו שאומרים. על כל פנים, אני מאוד רוצה להודות לך האלוף במילואים יצחק בן ישראל, 

תודה רבה לך ובוקר טוב. אל"מ יצחק בן ישראל : בוקר טוב.
 



 ד"ר יניב הראל, ד"ר טל פבל, כנס הסייבר בראיון יומן השבוע", רשת ב' 

https://www.youtube.com/watch?v=NpDq1GRHbjg&feature=youtu.be

עולה  כוח  ישראל  של  בהיותה  שמכירים  בעולם  המומחים  טובי  את  מרכז  אביב  בתל  הקרוב  בשבוע  שייערך  הסייבר  כינוס 
בתחום הזה, במוקד הדיונים בכינוס: איומי הסייבר על ישראל שיולידו ככל הנראה גם את זרוע ללוחמת סייבר בצה"ל. לוחמים 
, כתבתו של דן ביילסקי: " השבוע החליט הרמטכ"ל להקים זרוע סייבר בגלל התפתחות של התחום הזה, גורם  נגד סייבר 
בכיר בצבא הבהיר כי מדובר במהלך שאמור למקסם את יכולות הסייבר. מנכ"ל קבוצת פתרונות הסייבר של EMC, וראש 
"הסייבר  בצה"ל:  הסייבר  זרוע  הקמת  על  מברך  הראל  יניב  ת"א,  אוניבריסטת  של  הסייבר  מרכז  של  המחקר  אסטרטגיית 
מרחב  של  האלמנטים  כל  את  הזה  במרחב  נראה  שאנחנו  להגיד  יהיה  נכון  פעולה  וכמרחב  פעולה  מרחב  להיות  מתפתח 
פעולה לחימתי , יהיו בו התקפות , יהיו בו הגנות, יהיה בו כל מה שקראנו בקלאוזביץ על אלמנטי המלחמה הקלאסית יקרו גם 
במרחב הסייבר בהדרגה ולכן אני גם חושב שההחלטה מאוד נכונה מצד ראשי הצבא, הרמטכ"ל לקבל החלטה על הקמת 
זרוע הסייבר, זרוע שמסתכלת לא רק על הפעלת הכוח אלא גם על בניין הכוח על כתיבת תורה הפעולה וכן הלאה ושתנסה 
להסתכל בפרספקטיבה שלמה על המרחב הזה כמרחב ולא רק כאוסף של כל מיני יכולות. ד"ר טל פבל מומחה לענייני סייבר 
סבור כי חובה עלינו לבחון מהו מרחב קיברנטי ומהם האיומים שניצבים לפניהם: "החיים המודרניים שלנו הם נשלטי מחשב, 
במידה ואני מצליח להיכנס למערכות ששולטות לצורך העניין על רמזורים של עיר גדולה ולשים את כולם בירוק הנזק יכול 
להיות מאוד מאוד ממשי, זאת היכולת לשבש את החיים הפיזיים של כל אדם ואדם של ארגון ושל מדינה בכללותם מתוקף 
זה שהחיים האלה הם נשלטי מחשב וכפועל יוצא מכך ברגע שהצלחתי להיכנס למערכות המחשב הללו , בין אם זה מערכות 
מידע ובין אם זה מערכות תפעול ולפגוע ולשנות ולשבש אותן או לתפוס בהן שליטה חזקה יש פה בעיה. מבחינתי אין מדובר 
בהכרח בלהתקיף אתרי אינטרנט להשחית אותם, להפיל אותם. אני אקצין ואומר שלשיטתי המרחב הקיברנטי או מתקפת 
סייבר מתחילה במקום שבו הסייבר נגמר. הרבה מאוד מקשרים התקפות קיברנטיות עם התקפות על אתרי אינטרנט, אבל 
במידה ויותקף אתר כלשהו של ארגון מסויים על פי רוב הנזק שייגרם לו זה נשק למוניטין , נזק מורלי , זה לא נזק תפעולי אלא 
אם מדובר בחברת פיטוסט וכדומה גם זה בקושי, אבל ביום שיצליחו להיכנס לא לאתר האינטרנט אלא למערכות תפעוליות, 
למערכות הליבה ולהן לגרום נזק ובהן לשלוט פה יגרם נזק משמעותי למדינה, לארגון ולפרט. דרך אגב נושאים שכאלה ידונו 
בשבוע הבא בכנס הסייבר הבינלאומי שייערך באוניברסיטת ת"א, ונושאים כאלה ואחרים באירוע שצפוי להיות בהחלט מעשיר 

ומרתק.
דן ביילסקי: עכשיו אני מבין שאנחנו בעצם נחשבים למדינה שיודעת להגן על עצמה אז איפה הבטן הרכה שלנו ? 

טל פבל: " הבטן הרכה היא מתוקף זה שזה מרחב ללא גבולות , אנחנו לא מדברים על איזשהו מרחב פיזי שבו התחום הוא 
תחום. לצורך העניין אם משוגר טיל ממדינה מסויימת אנחנו יודעים מיידית מהיכן שוגר הטיל, על ידי מי , איפה הוא פגע, זה 
, למה כיוון שזה לא בעולם הפיזי שפגיעה כולם רואים. אף אחד לא יראה את השריפה  מרחב שבו הנסתר רב על הנגלה 
שנוצרת , הזנק נגרם בתוככי המחשבים , אי שם במסכי המחשבים ואת זה לא בהכרח רואים. האויבים פה יכולים לראות רבים 
ומגוונים מדוע , כיוון שאין פה צורך להגיע פיזית וזה אחד הדברים המרכזיים. שווה בנפשך עולם שבו עולה מטוס לשמיים אתה 
לא יודע מאיפה הוא עלה, על פי רוב אתה לא יודע גם שהוא הפציץ אחרי שהוא הפציץ, אתה תגלה את זה חודשים רבים 
לאחר מכן, שחקן אחד בולט והוא דווקא לא ארגון מדינתי , גוף שנקרא הצבא הסורי האלקטרוני, לפחות על פי הטענה 5-6 
צעירים שבשעות הפנאי נפרעים מאויבותיה של סוריה בזירה הקיברנטית, בזירה האינטרנטית , החבר'ה האלה פועלים מזה 
4 שנים, האירוע הכי מפורסם שלהם לפחות מבחינה תקשורתית היה פריצה לחשבון הטוויטר של סוכנות הידיעות אסושיידד 
פרס לפני שנתיים והצבא זיהה שהנשיא אובמה, היו שני פיצוצים בבית הלבן ואובמה נפצע, כמובן שהדבר הזה גרם לנזק 
מיידי באמצעות נפילות בבורסות בארה"ב וזה אירוע אחד מיני רבים, לא מן הנמנע או אולי ייתכן שיש אירועים שהם היו נסיונות 
להתקפת סייבר או היו התקפות סייבר ממשיות והועיל וזה לא טיפל פיזי שנחת אז אנחנו לעולם לא נדע שהדבר הזה היה 

התקפת סייבר ולא תקלת מחשב כזו או אחרת או החלפת שרת או התמודדות עם תקלה בתוכנה.
דן בייסלקי: בשבועיים האחרונים שמענו על פריצות למערכות בארה"ב וחשיפת פרטים של מיליוני עובדי מדינה בארה"ב, על 

ישראל מומחים בעולם אומרים שאנו מדינה מוגנת דיגטלית אבל אין ספק שאסור להישאר שאננים בתחום המתפתח הזה.
 

רשת ב' – ראיון עם הווארד שמידט

http://192.118.60.6/radio/2015/06/24/6454012.mp3?preventCache=5884525

גם  יועצו של הנשיא,  הוא שימש  ביותר בבית הלבן. במשך שנים  : האוורד שמידט שרת באחד התפקידים הבכירים  שדרן 
אובמה, גם בוש, הממונה על האבטחה המקוונת בתקופת שלטונם של שני הנשיאים. היום הוא מייעץ למעבדת קספרסקי, 
שרק לאחרונה חשפה את הרוגלה, על פי החשד רוגלה ישראלית שהאזינה לכאורה לשיחות הגרעין בשווייץ. היום הוא מבקר 
לפני שנחשפה  קיימנו אתמול,  אתו  הראיון  אביב. את  באוניברסיטת תל  הבינלאומי השנתי  הסייבר  כנס  בישראל במסגרת 
פרשת ההאזנות לנשיאי צרפת. אבל השיחה הזאת התמקדה במידה רבה במדיניות האמריקנית בעולם המקוון, בעידן שבו 
סנודן וויקיליקס חושפים את התנהלותו של ארצות הברית, התנהלות הביון האמריקני, הריגול, המעקב אחר השיחות. אני שאלתי 

את הארוורד שמידט, יועצם של אובמה ובוש, האם הממשל האמריקני לא הגזים? 
רוב האנשים מסכימים שהדברים הלכו רחוק מדי, באופן מסורתי בהיסטוריה, לא זו של ארצות הברית אלא בכלל בחיים יש 
נדנדה, הדבר קורה, יש תגובת נגד ולהפך. אני חושב שאנחנו רואים באחרונה תהליך אוטומטי שהוא תיקון שבו מתחילים להבין 
שכן צריך להגן על הביטחון הלאומי נגד טרור, נגד פושעי סייבר, נגד מדינות עוינות. אבל זה לא חייב לבוא על חשבון הפרטיות 

ועל חשבון חופש הביטוי. 
שאלתי את שמידט, איך הוא רואה את המעשה שעשה אדוארד סנודן, המדליף הידוע, את ההדלפות שאיפשרו לעולם לדעת 

שכל התקשורת מנותרת?
בעוד עשרים או שלושים שנה מהיום יהיו מי שיקראו לסנודן בוגד, יהיו מי שיקראו לו גיבור, כך היום אנחנו מתבוננים באנשים 
עם העבר. הזמן יגיד את שלו. המעשה שלו אולי נעשה בכוונה טובה אבל זה היה מעשה פשיעה שהיה בו משום הפרה של 
הסכם עם הממשלה. כשאתה מבצע פשע עליך להתייצב מול בית המשפט, אומר יועצו של הנשיא אובמה, יועצו של הנשיא 

בוש לשעבר, ואני בוטח בבית המשפט שהוא יוכל להכריע בסוגייה הזאת.
ושמי ששירת תחת שלטון בוש ואובמה, שאלתי את הווארד שמידט, האם ראית הבדלים ביחס של הממשלים לתחום ההגנה 

בתחום הסייבר?
צריך להיות זהיר כשמשווים את שני הנשיאים, ונזכור שאחרי שבוש נכנס לתפקידו אירעו הפיגועים הגדולים, 11 בספטמבר , 
כולם אזרחים ואנשי ממשל, צבא ואקדמיה, כולם חיפשו דרכים לוודא שזה לא יקרה שוב, כך שכולם היו מאוד עסוקים בלוודא 
ייצאו מכלל שליטה. כן הצלחנו לדחוף מדיניות חשובה בתחום הגנת המרחב הוירטואלי שמחזיקה מעמד עד  שדברים לא 
היום, ניהול נקודות הפגיעות שלנו, שיתוף פעולה בינלאומי, חינוך ואימון ועוד. כך שלמרות שהאיום שהיה על ארצות הברית ועל 
מדינות אחרות הצלחנו לעבוד. כשמדברים על הנשיא אובמה, כאן היו שנים של שקט יחסי בתחום הטרור כלפי ארצות הברית, 
בין ממשל לממשל בתחום  דגשים אחרים  כך שהיו  בהידוק האבטחה,  הבינלאומי,  שיתוף הפעולה  בהגברת  כאן התמקדנו 

הסייבר.
שאלתי את הווארד שמידט, האם היום בשנת 2015 יש חשש שתפרוץ מלחמה בגלל סייבר?

תמיד יש חשש שהמצב ייצא מכללי שליטה. אחד החששות הוא מפעילות התקפית של המדינה שתגרום בעקבותיה פעילות 
התקפית נגדית של מדינה אחרת שתפגע בתחומי חיים אחרים שאינם חלק מהממשל. למשל בחברות פרטיות. וכאן בהחלט 
עולה השאלה כיצד מערבים את החברה האזרחית, כיצד הם מערבים חברות פרטיות בקביעת מדיניות הסייבר. הווארד שמידט 

בהחלט מייחס לכך חשיבות.
שאלתי אותו גם איך הוא מתייחס למקומה של ישראל בתחום הסייבר, בתחום ההגנה ובתחום ההתקפה?

כשאתה מגן על עצמך כל כך הרבה אתה בהחלט מפתח מיומנויות, כשתשאל אנשי מקצוע בכל העולם הם יגידו לך שישראל 
היא מדינה מובילה בתחום הסייבר , גם בתחום ההתקפי וגם בתחום ההגנתי. ישראל פיתחה מיומנויות וגמישות רבה, יכולת 
להשתמש באמצעים הללו באופן מתון. ארצות הברית וישראל טובות מאוד בתחום הזה והן המדינות המובילות, אומר הווארד 

שמידט, מי שהיה יועצו של הנשיא אובמה ויועצו של הנשיא בוש בתחום הסייבר.
 



שר הביטחון בכנס הסייבר- צבע הכסף, רשת ב'

http://192.118.60.6/radio/2015/06/24/6453564.mp3?preventCache=4149814

אסתי פרז : שר הבטחון מגלה בכינוס הסייבר באונ' תל אביב כי איראן וארגוני טרור תקפו את ישראל במרחב הקיברנטי, אבל 
לא נגרמו נזקים של ממש, עוד פרטים מביא כתבנו דן ביילסקי. 

דן ביילסקי : שר הבטחון משה יעלון אומר בכינוס הסייבר כי מדינה מתקדמת צריכה להיות מסוגלת להגן על עצמה בעולם 
הסייבר, ולתקוף את אויביה על מנת להרתיע אותם. לדבריו במרחב הסייבר, תוקף בעלות נמוכה יכול להשיג הישגים של ממש. 
משה יעלון, שר הבטחון : במבצע צוק איתן בקיץ שעבר, מדינת ישראל הותקפה במרחב הזה במרחב הסייבר, על ידי מדינה, 
ועל דעת עצמם. הותקפו אתרים ממשלתיים, אתרים  ידי פצחנים, האקרים, שפעלו לבדם  ועל  ידי ארגוני טרור,  איראן, על 
מועד  מבעוד  נערכה  ישראל  משום שמדינת  הללו,  בהתקפות  נזק משמעותי  שום  לנו  נגרם  לא  כלכליים.  ואתרים  צבאיים, 

להתגונן מפני התקפות שכאלה. 
דן ביילסקי : שר הבטחון הדגיש שכדי להכיר את היכולת של האוייב הקיברנטי, צריך לאסוף עליו מודיעין כדי לזהות אותו. יש לנו 
יכולות לתקוף במרחב הזה, וניתן להגיע לפעילות התקפית עד כדי הכרעתה של המדינה על ידי פגיעה בנקודות האסטרטגיות 

שלה, אמר שר הבטחון. 
משה יעלון : מרחב הסייבר יוצר כמובן גם הזדמנויות לתקיפת אויבינו. במרחב הסייבר, ניתן לפגוע במדינה לעיתים קרובות 
בלי להשאיר טביעות אצבע גם אם חושדים בך, אבל ניתן להגיע לפעילות התקפית, עד כדי הכרעתה של מדינה אם פוגעים 

בנקודות התורפה שלה, או באינטרסים החשובים שלה. 
דן ביילסקי : עוד אמר כי הפשיעה בעולם הסייבר, עולה בהיקפה הכלכלי על זו של פשיעת הסמים. שר הבטחון סבור כי שיתוף 
פעולה בין הממשלה לתעשיית הסייבר חיוניים להגנתה של ישראל. גם שיתוף פעולה בין מדינות חיוני למלחמה הזו כדי שתהיה 

יעילה ביותר, אמר השר יעלון.
 

 103FM פרופ' יצחק בן ישראל, כנס הסייבר בראיון לניסים משעל 

https://www.youtube.com/watch?v=4MWzobF7Qds&feature=youtu.be

ניסים משעל : וול סטריט ג'ורנל חשף כי תולעת סייבר ישראלית הושתלה במלונות שאירחו את חברי המשלחת, המשלחות 
השונות במהלך שיחות הגרעין. בנושא הזה בדיוק אנחנו נגיד שלום לפרופ' יצחק בן ישראל, אלוף במילואים, ראש המרכז הרב 

תחומי לחקר הסייבר באוניברסיטת תל אביב. שלום לך. 
אל"מ פרופ' יצחק בן ישראל : שלום לכם. 

ניסים משעל : שמע זה עולם דמיוני ומסקרן. תספר לי שאני ככה עם דמיון, איך זה עבד? 
אל"מ פרופ' יצחק בן ישראל : סליחה רגע, אה, אני לפיה הדווח מישהו החדיר תוכנה שהיא וירוס שעוקב אחרי מחשבים כולל 
המיקרופון שיש במחשבים הללו, מצלמות המעקב וכל מה שקשור לכמיליון מחשבים. ובהם שלושה, שלוש, שלושה מלונות 
שבהם התכנסו המשלחת האיראנית לשיחות הגרעין עם איראן. מה שמאפשר לעקוב אחרי האנשים הללו. עכשיו כמובן שאם 
זה נמצא במיליון מחשבים מהם שלושה של גרעין, מאוד יכול להיות שכל החיבור לעניין הזה הוא חיבור של הכותב הדוח, ולאו 

דווקא חיבור שהיה במציאות. 
ניסים משעל : כלומר, כלומר בוא, אנחנו יושבים בחדר, עושים ישיבה, כן, אתה ואני, ואיפה, איפה, איפה התולעת הזאת נמצאת, 

במחשב, כלומר אם אני יושב במקום שאין מחשב, אז הם לא יכולים להאזין לי. 
אל"מ פרופ' יצחק בן ישראל : אם אתה יושב במקום שבו אין מחשב, לא יכולים להאזין לך. ואם אתה יושב בחדר שבו יש בצד 
איזה שהוא מחשב או מצלמת מעקב בחדר הזה, מה שיש היום כמעט בכל מקום שמסתכלת על, עלינו, עליך ועלי, אז אפשר 

לעקוב עלינו דרך המצלמת המעקב בהנחה שהיא מחוברת למחשב של המלון וכיוצא בזה. 
ניסים משעל : וזה גם אפשר לקרוא קבצים ממחשבים. 

אל"מ פרופ' יצחק בן ישראל : או לקרוא, עם המצלמה אתה יכול לקרוא לא רק קבצים, אלא גם רישומים בכתב יד. 
ניסים משעל : כלומר על פי הפרסום בוול סטריט ג'ורנל, ככה ישראל עמדה, לכאורה כן, מה קורה בשיחות האלה, כלומר היא 

לא הייתה צריכה דיווחים מארה"ב או ממדינות אירופאיות. 
אל"מ פרופ' יצחק בן ישראל : לפי הדיווחים זה נכון. למרות שאני אומר צריך מאוד להטיל בספק את העניין הזה כי כשאתה 
וירוס ביולוגי שעכשיו הוא תוקף מיליון איש חולים בו, ובין המיליון איש האלה  וירוס תחשוב על  יודע חשוב על  ... אתה  מוצא 
אותה  בערך  זה  רדיו.  בשדרני  לפגוע  שנוגע  וירוס  זה  ההה,  לך  כותב  עכשיו  ומישהו  כן,  רדיו,  שדרני  שלושה  שיש  מוצאים 

ההסתברות כמו שלושת המלונות הללו שמדובר כאן. 
ניסים משעל : עכשיו מי שחשף את זה, זה חברה רוסית, 

אל"מ פרופ' יצחק בן ישראל : קספרסקי, כן. 
ניסים משעל : קס, כלומר? 

אל"מ פרופ' יצחק בן ישראל : יוג'ין קספרסקי הוא, הוא מנהל חברת אבטחת מחשבים הגדולה בעולם הלא מערבי. הוא היה 
אצלנו דרך אגב, אנחנו כל שנה עושים כנס בינלאומי לסייבר באוניברסיטת תל אביב, וגם השנה בעוד שבועיים. והוא היה 
הדובר בכל הכנסים עד היום, בן אדם מאוד ציורי. הוא זה שחשף בזמנו את וירוסים קודמים שיוחסו לישראל. וגם הפעם הוא זה 

שכתב דוח, הוא דרך אגב לא מייחס את זה לישראל, מי שמייחס את זה לישראל זה העיתון שפרסם את זה. 
ניסים משעל : אין ספק שזה מתוחכם מאוד, נכון? זה וירוס מאוד מתוחכם. 

אל"מ פרופ' יצחק בן ישראל : זה וירוס מתוחכם. אבל יש לא מעט גופים בעולם כולל האמריקאים בעצמם שהם יהיו מעוניינים 
שיש להם את היכולת לכתוב וירוסים מתוחכמים כאלה, ויהיו מעוניינת לדעת מה המשלחת האיראנית שנפגשת איתם מדברת 

בחדרי חדרים. 
ניסים משעל : אז אולי אנחנו עשינו לו, גם להם את העבודה בסוף. 

אל"מ פרופ' יצחק בן ישראל : אם זה אנחנו. 
ניסים משעל : אם זה אנחנו. תודה רבה לך. בוקר טוב. 

אל"מ פרופ' יצחק בן ישראל : תודה לכם.
 



ד"ר טל פבל, כנס הסייבר, "יומן 90", רדיו אמצע הדרך
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איתן רונן : שלום לכם מאזינות ומאזינים.הווירוס הזה יודע הכל, להדליק בעצמו את המצלמה והמיקרופון של המחשב שנדבק, 
למחוק קבצים, להעביר קבצים, לרגל אחר מידע, ועכשיו טוענת חברת קספארסקי הרוסית כי הווירוס הזה הוחדר לשלושה בתי 
המלון שבהם התנהלו שיחות הגרעין עם איראן. חברת האבטחה ציינה כי זהו וירוס שייתכן שמאחוריו עומדת מדינה, ואף דאגו 
להעניק לו את השם דוקו ב'.בעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם הדוקטור טל פבל מומחה לאיומי אינטרנט וסייבר מהמכללה 

האקדמית כנרת. צהריים טובים לך.
טל פבל : צהריים טובים לך ולמאזינים

איתן רונן : האם הסיפור הזה נראה מספיק רציני לקורא מתוחכם שכמוך?
טל פבל : תראה נקודת המוצא היא שאנחנו נסמכים בכל הידיעה הזאת על אותו דוח של חברת קספארסקי שפורסם אתמול. 
דוח מאוד טכני, מפורט, מקיף בן 46 עמודים. זהו, זה מה שאנחנו מסתמכים, אנחנו לא יכולים להצליב את זה עם שום מקור 
מידע אחר. אנחנו כן יודעים פה שהטענה היא שמדובר בכלי, תוכנה, שנועד לרגל לפחות לפי הדוח הזה, אחר שיחות הגרעין 
בין איראן לבין המעצמות P5 פלוס אחד, במספר בתי מלון, כשהכוונה היא שלכלי הזה לפחות לפי הטענה כמו  שהתנהלו 
שאמרת, היא להזין למחשבים, להשתלט על מחשבים ומערכות בבתי המלון בין אם זה מצלמות במערכות הניהול של החדרים, 
מעליות אזעקות וכדומה, טלפונים סלולרים, כל זאת לפי הדוח מתוך מטרה להשיג כמה שיותר מידע אחר השיחות הללו, שיחות 
הגרעין שמתנהלות שם. זאת הטענה הבסיסית. עכשיו יש כאן כמה וכמה דברים. דובר בדיוק כמו שאמרת, קראו לזה דוקו ב' 
או דוקו 2.0. למה? כיוון שלפני ארבע שנים הייתה אותה חברת קספארסקי גילתה כלי שנועד לריגול גם אחרי תעשיית הגרעין 
האיראנית וקראו לו דוקו, שבו נטען לכאורה שישראל עומדת מאחורי זה. למה נטען? האם בשורות הקוד היה כתוב מייד אין 
איזראל או הבה נגילה? כלל וכלל לא. עדויות הן אפילו לא נסיבתיות, הן עדויות של אינטרס. הטענה הייתה למי היה יכול להיות 
אינטרס להשיג מידע על הגרעין האיראני? ישראל. אוקיי אז בוא נגיד שישראל עומדת מאחורי הדבר הזה, אז לפני ארבע 
שנים. היום הכלי הזה שהלכו ובדקו את שורת הקוד שלו אז אמרו רגע זה מאוד מאוד דומה לאותו כלי שהיה לנו לפני ארבע 
שנים כשאמרנו שהוא ככל הנראה תוצר של מדינה, ככל הנראה של ישראל.אז אני מניח שישראל עומדת מאחורי הדבר הזה 
היום. חשוב מאוד להגיד, אין פה מאפיינים וסביר להניח שלעולם לא יהיה כאן זיהוי או משהו שניתן יהיה לייחס בצורה ישירה 
וזה אחד הדברים שמאפיינים את המרחב הקיברנטי הזה, וזה לא רק את האירוע הספציפי הזה. כל פעילות במרחב הקיברנטי 
ולאן היא הגיע. אנחנו  יצאה  ויודעים מאיפה היא  הזה היא אנונימית. אנחנו לא עוסקים בחוליית חמאס שחצתה את הגבול 
מדברים על מתקפה שמבוצעת באמצעות מחשבים, אנחנו לא יודעים מי התוקף ומאיפה הוא הגיע, ובמקרים לא מועטים אנ 
חנו כלל לא נדע שהותקפנו. רק כדי לסבר את האוזן, אם חוליית חמאס נכנסת למדינה בתוך דקות או שעות אתה יודע מזה. 
כאשר מתקפה שכזאת מבוצעת על ארגון כלשהו, בממוצע מדברים על כך שמשך הגילוי מרגע האירוע עד שזה מתגלה, 
הוא בממוצע 250 יום. כלומר שווה בנפשך מקרה שבו 250 יום חוליית חמאס מסתובבת בארץ מבלי שנדע עליה, מבחינת הנזק 

שהיא יכולה לעשות.
איתן רונן : כן. אבל בעצם...

טל פבל : הנסתר רב פה על הנגלה.
איתן רונן : כן. האתגר שבעצם מי שמשתיל וירוס כזה הוא בעצם להיות בלתי נראה כשהתוקף שולט בכל מה שנעשה באותו 

מתחם, אותו חדר, אותו בית מלון. 
טל פבל : נכון, הדוח עצמו מדבר על כך שהיו מיליוני מופעים לכלי הריגול הזה, ברחבי אירופה, המזרח התיכון ואסיה, ושלושה 
מופעים נמצאו בבתי המלון. הלכו ובדקו מה משותף לבתי המלון האלה. כלומר...כשהלכו וחשפו מה משותף לבתי המלון האלה 
כי בהם התנהלו שיחות הגרעין. כלומר יכול להיות זיקות נוספות בין המופעים של אותה תוכנת ריגול. זה רק מעצים... בין אם 
התוכנה הזאת, בין אם כלי הריגול הזה באמת נועד לרגל אחר שיחות הגרעין האלה ובין אם לא, זה רק מעצים את היות המרחב 
האינטרנטי המרחב הקיברנטי הזה כלי נשק נוסף בידי גורמים פרטיים בידי ארגונים בידי חברות בידי גורמי פשיעה וטרור, 
ואפילו בידי מדינות, כאשר השימוש פה הוא... כמובן שככל שארגון יותר גדול ומדינתי, רמת התחכום היא רבה יותר ורמת הנזק 
רבה יותר. חשוב להגיד שהמרחב הקיברנטי הופך להיות כלי נשק בידי גורמים נוספים, בידי גורמי פשיעה בידי גורמי טרור, 

כאשר פה אנחנו לא צריכים את המידע הפיזי.
איתן רונן : שמענו בעבר, כמו שציינת על וירוסים או על תולעת דומים, האם הווירוס החדש הזה מביא איתו יכולות שלא היו? 
בהשוואה  שיפורים  כאן  שיש  היא  בהכרח.הטענה  היא שלא  אז הטענה   : פבל  קפיצת מדרגה?טל  פה  שיש  אתה מתרשם 
לאותו כלי מלפני ארבע שנים הדוקו 1.0, אבל כטענה בסיסית המטרה שלו הייתה לאסוף מידע, לא בהכרח ללכת ולבצע נזק 
אלא לאסוף מידע ממערכות מחשב ומטלפונים סלולריים והשתלטות על המערכות הללו, והשגת מידע רב ככל הניתן בין אם 

באמצעות השתלטות על הטלפוניה והאזנה לשיחות, איתור אנשים ואיתור מספרי חדרים כך נטען באחת הכתבות, השתלטות 
על מצלמות ומערכות אזעקה, כלומר כל היכולות הללו של איסוף מידע כפועל יוצא מזה שאנחנו השגנו דריסת רגל בתוך 
מערכות המחשב ומערכות הטלפוניה של יעד כזה או אחר. חשוב לזכור שאירועים כאלה קיימים השכם והערב, רבים שלא 
מגיעים לתודעתנו הציבורית היומיומית, לפני שבוע דווח על דליפת ארבעה מיליון רשומות ממערכות מחשב של משרד הפנים 

האמריקאי של גורמי ממשל בעבר ובהווה.
איתן רונן : וניסו לייחס את זה לסינים.

: לפני שבוע אני אישית כתבתי על דליפת מיליון ורבע רשומות של מקבלי פנסיה ביפן, שככל הנראה האצבעות  טל פבל 
הופנו לסין. מיליוני רשומות של מבוטחי שירותי רפואה בארצות הברית שגם שם האצבעות מופנות כלפי סין. כלומר, השימוש 
במרחב הקיברנטי בין אם לצורכי ריגול, לצורכי נזק, לצורכי איסוף מידע, לצורכי חבלה לצורכי טרור, פשיעה, סחיטה, זה הופך 
מיום ליום לכלי יותר ממשי - לא הייתי קורא לו לגיטימי - אבל כלי ממשי שבאמת נעשה בו שימוש. אנחנו רואים החל מהמדינה 
האיסלאמית והיכולות שלה להשתמש לצורכי תעמולה, וכלה באמת בגורמי פשיעה ואפילו גורמי טרור, סליחה ואפילו גורמים 
בנתונים  שימוש  לעשות  עוברים  ויותר  יותר  זה שהם  על  דווח   - קיברנטיים  פושעים  נזכיר שהפעילות של  אם  די  מדינתיים. 
רפואיים, לגנוב נתונים רפואיים, כי הם שווים פי עשרה ועשרים בשוק השחור, מאשר נתוני האשראי שלנו ומאשר הנתונים 
האישיים שלנו. כלומר אנחנו רואים שימוש רב במרחב הזה על ידי בכל השחקנים, בין אם זה שחקנים בודדים, עבור בארגוני 

פשיעה וטרור וכלה בשחקנים מדינתיים.
איתן רונן : אז אפשר לומר שיש וירוסים דומים שניתן להשיג בשוק החופשי ויכול לשמש גם לריגול תעשייתי או לכל אינטרס 

של חברה כזאת או אחרת.
טל פבל : בהחלט.

איתן רונן : ואנחנו בעצם לא יודעים. אז אולי יש דרך כלשהי באמת למשתמש שלא מבין כל כך במחשבים להגן על עצמו? ברור 
ש אי אפשר להגן ולאבטח את הכל.טל פבל : תראה, ה... אני תמיד אומר שעוצמתה של השרשרת חשפה את החולייה החלשה 
ביותר והחולייה החלשה ביותר היא תמיד אנחנו המשתמשים. ואחד הלקחים שבאמת צריך לקחת מזה, זה לא להתפתות למה 
יודעים מה הקובץ הזה, מי השולח, לא לפתוח. כי במקרים  שנקרא הנדסה חברתית. קיבלנו מייל שנשלח אלינו ואנחנו לא 
רבים מאוד בעבר, הגניבה, החדירה, הפריצה הייתה באמצעות איתור נקודות תורפה כאלה, איתור נקודות חולשה. אנשים 
בתור המערכות ששלחו אליהם מיילים, פתחו את המיילים ומהרגע שפתחו את המייל הושגה שליטה על מערכת המחשב של 
אותו עובד, ניטרו את הפעילות ומשם השתלטו על מחשבים נוספים באותה רשת. אחד המקרים היותר מפורסמים מהחודשים 
האחרונים שגם גילהתה חברת קספרסקי, גניבה של סכום פנטסטי ובלתי ידוע שבין 300 מיליון למיליארד דולר מ-100 בנקים 
הוא לחדד את  הזה,  יש משהו שניתן לקחת מהאירוע  מיילים. אם  הזה של שליחת  בדיוק באופן  ברחבי העולם, שהתחילה 
המודעות של העובדים, כל עובד באשר הוא. גם אם זה בבית, מייל ביתי, לא לפתוח קבצים שאנחנו לא מכירים, לא להזין את 
הפרטים האישיים שלנו בקישורים שאנחנו לא מכירים או לא סומכים עליהם, מבחינת חסמו לך את כרטיס האשראי חסמו לך 

את חשבון הבנק בבקשה תיכנס לקישור ותזין את פרטיך. 
איתן רונן : בעצם כאן מבצעים פעולת פישינג.

טל פבל : לחלוטין. הדברים הבסיסיים האלה שבהם אנחנו יכולים ליפול שאפשר להוליך אותנו שולל בהם, שהם על פניו בסך 
הכל פתחתי אימייל והזנתי את הפרטים שלי, משם הרשת הארגונית עצמה יכולה להיות פרוצה ומשם לעוד מחשב ועוד מחשב 
עד לכדי מחשב של באמת נזק, השבתה, גניבת מידע, גניבת נתונים וכספים, וזה לא דברים מופרכים זה לא דברים בעלמא 
אלא דברים ממשיים. החולייה החלשה ביותר זה אנחנו המשתמשים, זה אנחנו הגורם האנושי, ואותנו אי אפשר לשדרג מבחינת 

מערכת הפעלה, אי אפשר לשדרג אותנו מבחינת אנטי וירוס, ואת זה אנחנו צריכים לדעת. 
איתן רונן : כן, מעניין מאוד. דוקטור טל פבל מומחה לענייני אינטרנט וסייבר המכללה האקדמית כנרת נקווה שבמחשבים שלנו 

הכל בסדר. תודה רבה לך.
טל פבל : אני רק אציין דבר אחד, כל האירועים הללו ותופעות שכאלה נדון בהם בכנס הסייבר הבינלאומי שיתקיים בסוף 

החודש הזה באוניברסיטת תל אביב. צפוי להיות באמת מרתק בעיקר לאור האירועים שאנחנו חווים בעת האחרונה. 
איתן רונן : כן במרחב הזה אף פעם לא משעמם. תודה רבה וצהריים טובים.

טל פבל : תודה לך ולמאזינים.
איתן רונן : להתראות





Israel Confirms It Was Cyber Attack Target

Wednesday, June 24, 2015

Defense Minister Moshe Ya'alon confirmed Wednesday that Israel was the target of cyber 
attacks by Iran during last summer's Gaza war and by Hezbollah, which reportedly ran an 
operation going back three years.

Speaking at an international cyber security conference at Tel Aviv University, Ya'alon insisted 
"no significant damage" was inflicted by Iranian operatives, terror organizations and hackers 
who targeted government, military and economic sites during the July-August 2014 
Operation Protective Edge.

He also confirmed for the first time findings from Tel Aviv-based Check Point Software 
Technologies, which reported to its clients in March that Israel, several Western countries 
and other Mideast states had since 2012 been targets of a sustained cyber spying campaign 
that the company believed was run out of Lebanon.

At the time, Check Point did not specifically name Hezbollah as the culprit for the cyber 
spying campaign, which the company dubbed "Volatile Cedar." It only noted that command-
and-control servers supporting malware activities were traced to a hosting company in 
Lebanon, while several other servers were registered with "a very similar" Lebanese address. 
According to the cyber security and information technology firm, the campaign was based 
on Trojan horse computer malware planted in its targets, which was activated to collect data 
over extended periods.

"Monitoring these cyber infections was very challenging, due to the numerous ways in which 
they were disguised by the hackers," the Check Point report noted.

But Ya'alon, in his Wednesday address, flagged Hezbollah for the Trojan horse penetrating 
cyber campaign. "A few months ago it was reported that activities by Israeli security 
specialists uncovered and destroyed a Trojan horse planted in Israeli systems by, according 
to the report, the Hezbollah organization," he said.

"Today it's obvious that the cybernetic field is a war-fighting domain in and of itself, which 
includes defense and offense. While conventional warfare is conducted in geographic 
theaters and on land, sea, air and even space, this domain knows no borders. The cyber 
domain has no geographic boundaries," Ya'alon said.

More than 10 years ago, as then-Israel Defense Forces (IDF) chief of staff, Ya'alon recalled, he 
authorized the establishment of the C4I Branch as part of the IDF General Staff.

Last week, he approved a decision by Lt. Gen. Gadi Eisenkot, IDF chief of staff, to establish 
a Cyber Command within two years that would integrate defensive operations and 
developments now performed by the C4I Branch with collection and offensive operations 
performed by Unit 8200 and other sectors of Military Intelligence.

"The capabilities and the requirements of today oblige us to make organizational changes 
and to stand up this new command," Ya'alon said.



Netanyahu: «Ciberseguridad, motor de 
crecimiento económico»

Detalles Publicado: 24 Junio 2015  Escrito por Danny Schwarz 
«En diez años Israel planea capitalizar las crecientes amenazas cibernéticas para ser el 
centro del desarrollo de tecnología de la defensa en ciberseguridad», dijo el primer ministro 
Binyamín Netanyahu.

«Somos el centro de la producción de startups, un referente en ciberseguridad y debemos 
ver esta industria como nuestro futuro. La ciberseguridad será nuestro motor de crecimiento 
económico en los próximos 50 años», dijo el mandatario en la Conferencia Internacional 
Anual de Ciberseguridad, en la Universidad de Tel Aviv.

La ciberseguridad actualmente ya representa un motor de la economía israelí. Al cierre de 
2014, los ingresos por ventas de software de este tipo sumaron 6.000 millones de dólares, lo 
cual equivale a 10% de las ventas totales de esta industria, de acuerdo con datos de forma 
de seguridad McAfee.

El país también es una fuente de nuevos negocios para el sector. A finales del año pasado, el 
Centro de Datos de Fondos de Capital de Israel, IVC Research Center, registró 220 startups o 
emprendimientos dedicados a proteger la información digital.

La escalada de amenazas fue la razón para que Israel se decidiera a darle un mayor impulso 
al desarrollo de las herramientas de ciberseguridad.

Netanyahu señaló que capitalizar las pérdidas globales que los hackers causan año con año 
a empresas, ciudadanos y gobiernos es una oportunidad de negocio atractiva. El costo anual 
del cibercrimen en el mundo es de aproximadamente 400.000 millones de dólares, según 
McAfee.

Para lograrlo el gobierno israelí fue más allá de la creación de startups. Hace tres años y 
medio formó la Unidad Nacional de Ciberseguridad, encargada de ver por el crecimiento del 
sector.

Sus estrategias beneficiarán a la industria, así como a los sectores educativo y militar.

Netanyahu anunció que se conformará una unidad independiente de las Fuerzas de 
Defensa de Israel (FDI) especializada en ciberseguridad, que colaborará con empresas, los 
emprendedores y la academia en la ciudad de Beer Sheva en donde el gobierno dispuso la 
operación del «CyberSpark», un complejo en el que colaborarán todos los involucrados en 
el sector.

«A diferencia de otras naciones decidimos movernos y hacer que las cosas pasen. Nos 
llevamos a nuestro NSA, a los emprendedores y a las transnacionales a Beer Sheva. Ahí 
tendremos un ecosistema que constantemente estará innovando para el future», agreg el 
primer ministro.

Hacia 2020 se espera que se formen dos bases militares en Beer Sheva, en medio del 
Negev, cerca de la antigua base de la unidad de inteligencia 8-200. En tres años se espera 
que compañías transnacionales, sobre todo de Silicon Valley, instalen centros de desarrollo 

tecnológico.

Si bien el objetivo principal del plan de ciberseguridad israelí es elevar la participación de 
esta industria en su Producto Interno Bruto (PIB) también es una vía para combatir mejor los 
ataques cibernéticos de otras naciones.

«La gran pregunta siempre es dónde poner la valla de defensa. Hoy, el enemigo más fuerte 
son otros gobiernos, como Irán, de quien detectamos ciberataques. Nos debemos seguir 
defendiendo. No podemos bajar la guardia», destacó Netanyahu.

Israel mantiene una fuerte resistencia contra Irán por la sospecha de ataques cibernéticos 
dirigidos a su infraestructura crítica.



 Liban: Israel a la capacité de pirater
les trajectoires des missiles du Hezbollah

29 juin 2015

RUn ancien général de Tsahal : nous avons la capacité de pirater les systèmes de guidage des 
missiles sophistiqués du Hezbollah Le projet de Tsahal d’intégrer ses unités de cyberguerre 
était aussi à l’agenda, alors que d’autres se demandent si cela « affaiblirait » les capacités 
d’Israël et que d’autres le voient comme une « évolution naturelle »

Des opérateurs dans la salle de cybercontrôle  de la Marine israélienne. (photo credit:IDF 
SPOKESPERSON’S UNIT)

Israël a la capacité de pirater (« hacker ») les missiles du Hezbollag électroniquement 
programmées par ordinateur, afin de les neutraliser et les empêcher de poser une menace, 
a déclaré mercredi l’ancien Général de Brigade de Tsahal, inchas Barel Buchris, à l’Université 
de Tel Aviv.

S’exprimant sur la Cyber-révolution dans les affaires militaires, dans un panel d’anciens 
généraux de Tsahal, Yair Cohen et Daniel Gold, l’ancien Chef de la Sécurité intérieure (Shin 
Bet) Carmi Gillon et le Vice-Amiral de Tsahal Ophir Shoham, qui travaille sur les questions 
de cybernétique au Ministère de la Défense, l’ancien chef de l’Unité 8200 répondait aux 
questions d’Or Heller, de la Chaîne 10, au sujet des cybercapacités de l’Etat, face à l’arsenal 
de missiles deu Hezbollah qui s’élève à plus de 100.000 roquettes et missiles.

Bien que Buchris ait précisé que la majorité des roquettes du Hezbollah, qui sont faiblement 
équipées de technologies et donc moins destructives, du coup, elles ne peuvent être 
atteintes par les capacités de piratage par moyens électroniques, en revanche ses roquettes 
high-tech les plus perfectionnées en sont assurément la cible.

Ce panel de généraux et chefs des services de renseignements a débattu aussi l’annonce 
récemment faite par Tsahal que l’armée allait unifier toutes ses cyber-unités séparées, dont 
les unités offensives, défensives, des renseignements et de recherche sous un seul et même 
commandement – ce qui est salué par les Huiles comme un geste visionnaire – pour évaluer 
si c’est une évolution positive. ce problème est depuis longtemps en discussion, du fait qu’un 
responsable de premier plan de Tsahal ait commenté, lors d’une autre conférence d’avril 
2014, qu’il ne s’attendait pas à ce que ces cyber-unités soient réunifiées.

Cohen, l’un des trois chefs principaux de l’Unité 8200, a affirmé qu’il perçoit les problèmes 
de cybersécurité comme cruciales, mais que si les capacités de l’Unité 8200 s’en voyaient 
amoindries, dès qu’elle serait rattachée au commandement des cyber-unités, cela serait 
problématique.

Les Etats-Unis, a t-il fait remarqué, ont mené un long débat pour savoir s’il fallait transférer la 
NSA sous un nouveau commandement unifié et, à la fin, ils ont décidé que non.

« L’Unité 8200 est une organisation qui a connu de nombreux succès jusqu’à maintenant », a 
t-il dit, ajoutant que Tsahal doit prendre la décision avec prudence ».

Faisant écho à certains des doutes formulés par Cohen, tout en lui apportant un soutien 

qualifié, Gillon a déclaré : « Je suis certain qu’on a besoin d’un commandement unifié des 
unités cybernétiques – est-ce que cela fonctionnera? Je n’en suis pas sûr, à cause d’autres 
expériences que nous avons eu dans la communauté de la sécurité.Bien qu’elles ne soient 
pas toujours coordonnées, Gillon remarque que les capacités en cybernétique existent au 
sein de Tsahal depuis des années.

Gold s’est montré plus positif à propos de ce changement, en disant qu’il y a « d’énormes 
potentialités en intégrant les cyber-renseignements et la cyber-défense » et que « ce sont les 
résultats et l’efficacité qui sont bien plus importants que la structure ou la forme ».

Shoham, en même temps, a désigné ce mouvement comme une évolution naturelle, 
découlant des orientations qui lui servent de précurseurs et que Tsahal a réalisé il y a plus de 
dix ans.

Tsahal « continuera d’utiliser les piliers importants dont nous disposons déjà, tout en 
bâtissant de nouvelles capacités », dit-il.

L’opinion la plus favorable est venue de Buchris, qui a désigné cette unification comme « la 
meilleure décision prise par le Chef d’Etat-Major jusqu’à présent » et il a exprimé sa confiance 
dans le fait que l’unité 8200 pourra être absorbée « de la bonne façon qui sied ».

Un peu plus tôt, le Ministre de la Défense Moshe Ya’alon a pris la position la plus forte et la 
plus explicité en public, adoptée par un responsable israélien, concernant la volonté du pays, 
non seulement de mener des cyber-attaques de représailles, mais surtout de constituer un 
mur de dissuasion générale en matière de cyber-attaques.

Ya’alon a reconnu que des adversaires comme l’Iran, le Hezbollah et d’autres cyberpirates 
(hackers) « nous attaquent aussi bien militairement que sur leplan économique » et dit que 
« nous devons les attaquer en retour ».

Son prédécesseur, Ehud Barak, était bien plus circonspect dans ses commentaires sur les 
capacités offensives du pays en matière de cyberguerre, mais le monde virtuel a évolué 
rapidement depuis que Barak a démissionné, il y a deux ans et demi.

Ya’alon a aussi discuté du besoin d’établir des lois et des normes intenrationales plus claires, 
en matière de cyberguerre, parce que les attaques sont devenues plus fréquentes.



Israël s’impose en matière de cybersécurité
 LE MONDE ECONOMIE | 25.06.2015 à 11h30 • Mis à jour le 25.06.2015 à 16h16 

Depuis son petit bureau de Netanya, dans le nord d’Israël, Tania navigue avec aisance à 
travers le « Web profond », cet Internet inaccessible via les moteurs de recherche classiques. 
Sa cible ? Les forums russes consacrés à des opérations de fraude à la carte bancaire ou à 
l’élaboration de logiciels malveillants. Tania dialogue en ligne avec les cybercriminels qui 
fréquentent ces plates-formes. Maîtrisant parfaitement leurs codes et leur langage, elle ne 
laisse rien transparaître de sa véritable identité. « Sur la Toile, je jongle entre cinq profils 
différents que j’utilise à tour de rôle », indique-t-elle.

Dans la vie réelle, la jeune femme aux boucles brunes, d’origine ukrainienne, est une 
ancienne d’une unité de l’armée israélienne spécialisée dans le renseignement. Elle travaille 
aujourd’hui comme analyste chez SenseCy, l’une de ces entreprises qui font les beaux jours 
de l’Etat hébreu en matière de cybersécurité.

Alors qu’une conférence internationale réunit les pontes du secteur à Tel-Aviv du 22 au 25 
juin, Israël peut aujourd’hui revendiquer son statut de superpuissance dans la cyberdéfense. 
Ce pays de seulement 8 millions d’habitants contrôle déjà 10 % du marché à l’international, 
selon les données publiées fin mai par le Bureau national israélien de la cybernétique.

En cinq ans, le nombre d’entreprises israéliennes pouvant proposer un service ou un produit 
breveté ou commercialisé a doublé : elles étaient 300 en 2014. Parmi elles, beaucoup comme 
SenseCy forment une nouvelle génération réinventant les techniques...

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/25/israel-s-impose-en-
matiere-de-cybersecurite_4661690_3234.html#eaVv5jwjaePgDQ3C.99

Netanyahu appelle au calme après le lynchage dans le Golan
Times of Israel Staff 23 juin 2015, 19:08

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a averti mardi qu’Israël poursuivra les personnes 
impliquées dans le lynchage hier dans le Golan d’un blessé syrien et a appelé les dirigeants 
druzes à garder le calme.

L’attaque de Majdal Shams, qui est décrite dans les médias hébreux comme un lynchage, est 
la deuxième agression menée contre une ambulance transportant des Syriens blessés en 
l’espace d’une journée.

Les Druzes ont agi par crainte qu’Israël ne soit en train d’aider les mêmes djihadistes qui 
menacent leurs coreligionnaires de l’autre côté de la frontière.

« Je considère cela avec la plus grande gravité. Nous ne permettrons à personne de faire 
lui-même la loi », a déclaré Netanyahu lors d’une conférence sur la cyber-sécurité à Tel-Aviv.

« Nous ne laisserons personne entraver les soldats de Tsahal dans leur mission. Nous allons 
trouver ceux qui ont perpétré ce lynchage et nous allons les soumettre à la loi. »

Netanyahu a qualifié la communauté druze, de « communauté splendide avec qui nous 
avons un lien fraternel, des citoyens de l’Etat d’Israël » et a demandé aux dirigeants druzes 
d’inciter au calme et de demander à leurs coreligionnaires de « respecter la loi, respecter les 
soldats de Tsahal et à ne pas faire la loi eux-mêmes ».



Israel ve en hackers y robo 
de datos su motor económico

Por: Gabriela Chávez/ Enviada | Martes, 23 de junio de 2015 a las 16:00
TEL AVIV, ISRAEL (CNNExpansión) — Israel, la llamada “nación startup”, es el país que mayor 
cantidad de nuevas empresas con base tecnológica en el mundo. Para los siguientes 10 
años el país planea capitalizar las crecientes amenazas cibernéticas para convertirse en el 
centro del desarrollo de tecnología para la defensa en ciberseguridad, de acuerdo el primer 
ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

“Logramos convertirnos en el centro de la producción de startups y actualmente somos un 
referente en ciberseguridad. Sin embargo, debemos ver esta industria como nuestro futuro. 
La ciberseguridad será nuestra máquina de crecimiento económico para los próximos 
50 años”, dijo el premier durante la apertura de la Conferencia Internacional Anual de 
Ciberseguridad, en la Universidad de Tel Aviv.

La ciberseguridad actualmente ya representa un motor de la economía israelí. Al cierre de 
2014, los ingresos por ventas de software de este tipo sumaron 6,000 millones de dólares 
(mdd), lo cual equivale a 10% de las ventas totales de esta industria, de acuerdo con datos 
de forma de seguridad McAfee.

El país también es una fuente de nuevos negocios para el sector. A finales del año pasado, el 
Centro de Datos de Fondos de Capital de Israelí, IVC Research Center, registró 220 startups o 
emprendimientos dedicados a proteger la información digital.

La escalada de amenazas fue la razón para que Israel se decidiera a darle un mayor impulso 
al desarrollo de las herramientas de ciberseguridad.

Netanyahu dijo que capitalizar las pérdidas globales que los hackers causan año con año a 
empresas, ciudadanos y gobiernos es una oportunidad de negocio atractiva. El costo anual 
del cibercrimen en el mundo es de aproximadamente 400,000 mdd, según McAfee.

Para lograrlo el gobierno israelí fue más allá de la creación de startups. Hace tres años y 
medio formó la Unidad Nacional de Ciberseguridad, encargada de ver por el crecimiento del 
sector.

Sus estrategias beneficiarán a la industria, así como a los sectores educativo y militar.

Recientemente, la administración de Netanyahu anunció que se conformará una unidad 
independiente de la milicia especializada en ciberseguridad, que colaborará con empresas, 
los emprendedores y la academia en la ciudad de Beerseba, al sur de Israel, en donde el 
Gobierno dispuso la operación del “CyberSpark”, un complejo en el que colaborarán todos 
los involucrados en el sector.

“A diferencia de otras naciones hemos decidido movernos y hacer que las cosas pasen. 
Nos llevamos a nuestro NSA, a los emprendedores y a las transnacionales a Beerseba. Ahí 
tendremos un ecosistema que constantemente está innovando para el futuro”, dijo el primer 
ministro.

Hacia 2020 se espera que se formen dos bases militares en Beerseba, en medio del desierto, 

cerca de la antigua base de la unidad de inteligencia 8200, un sitio conlindante con la franja 
de Gaza. En tres años se espera que compañías transnacionales, sobre todo de Silicon Valley, 
instalen centros de desarrollo tecnológico.

Arma contra enemigos

Si bien el objetivo principal del plan de ciberseguridad israelí es elevar la participación de 
esta industria en su producto interno bruto también es una vía para combatir mejor los 
ataques cibernéticos de otras naciones.

“La gran pregunta siempre es dónde poner la valla de defensa. Hoy, el enemigo más fuerte 
son otros gobiernos, como Irán, de quien hemos detectado ciberataques. Nos debemos 
seguir defendiendo. No podemos bajar la guardia”, dijo el primer ministro.

Israel ha mantenido una fuerte resistencia contra Irán por la sospecha de ataques cibernéticos 
dirigidos a su infraestructura crítica. 



Menor privacidad en internet = 
mayor seguridad, según Israel

Por: Gabriela Chávez/Enviada | Jueves, 25 de junio de 2015 a las 16:06
TEL AVIV, ISRAEL (CNNExpansión) — Para ganar la batalla contra los cibercriminales y espías 
digitales, los ciudadanos deben entender que el concepto de privacidad como se conoce 
actualmente debe desaperecer o perderse en cierto sentido, consideró la directora de 
Ciberprogramas de la Industria Aeroespacial Israelí, Esti Peshin.

En el último año la magnitud y profundidad de los ciberataques expuso la fragilidad de 
corporativos transnacionales (como Sony), de gobiernos y hasta de fimas ciberseguridad 
como la rusa Kaspersky Labs.

Hasta el momento, ninguna de las investigaciones detrás de estos ciberataques ha logrado 
definir al 100% quién los ejecutó o cuáles fueron los motivos. Pero Peshin propone una 
solución: “Si se logra una regulación internacional se podría hacer de Internet un espacio 
seguro”.

Consideró necesario que los Gobiernos o las empresas puedan monitorear la actividad, 
datos e información de los ciudadanos para asegurar que la red sea segura.

Peshin, quien también se desempeña como directora general en asuntos de alta tecnología 
en el Parlamento Israelí, sugirió establecer estándares de operación claros y homogéneos 
para contrarrestar los ataques dirigidos que hoy ocurren.

“Debemos que tener un espacio seguro en la red, es un derecho. Uno en el que se pueda 
comprobar que un perfil de una red social de una adolescente de 14 años es de verdad y no 
el de una persona de 40 años que quiere engañar a niños. Hay muchas cosas en la red que 
no son ciertas y crean ruido en otros sectores. Son ideas para los hackers maliciosos”, dijo.

Al escribir el nombre “Hugo Tesa” en el buscador, se despliegan cientos de páginas que 
dirigen a la presentación de este hacker y piloto aviador donde muestra el proceso para 
hackear un avión comercial usando sólo un smartphone  Android.

“Si él puede ponerlo, los hackers tienen acceso a la misma información y eso es malo. Internet 
debe ser un espacio seguro para que cualquiera lo navegue”, dijo.

Peshin dijo que los controles de internet deberían centrarse en restringir la cantidad y calidad 
de información que se puede publicar en la red.

Agregó que la misión israelí de ciberseguridad hacia el futuro es que las empresas y los 
ciudadanos entiendan que la red es el nuevo campo de batalla.

Organismos de distintos gobiernos como el estadounidense, con leyes como SOPA o 
PIPA, han respaldado algún tipo de regulación a la red y aunque no han tenido éxito, las 
discusiones sobre el tema siguen abiertas. Grupos de activistas en pro de la red libre como la 
ONG Electronic Frontier Foundation (EFF) han externado su preocupación sobre la viabilidad 
de una regulación de este tipo.

Defendiendo el campo de batalla

Durante la Conferencia Internacional sobre Ciberseguridad 2015, celebrada esta semana en 
Tel Aviv, Israel, el ministro de Defensa de dicho país, Moshe Ya’alon, dijo que “el ciberespacio 
debe ser visto como el próximo campo de batalla” y que su defensa implica que ciudadanos, 
gobierno, academia y las empresas del sector privado unan esfuerzos.

“Aunque existe una unidad encargada de la ciberdefensa, eso no nos exime como militares 
a entender al enemigo para poder ganar la batalla. Tenemos que entender las capacidades 
cibernéticas del enemigo para podernos defender en la arena de la ciberguerra”.

Señaló que los gobiernos están en todo su derecho de estudiar a otros países para prevenir 
un ataque cibernético.

Sobre este derecho, el director de tecnología de la Unidad Nacional de Ciberseguridad, Tal 
Steinherz, dijo a CNNExpansión que actualmente Israel coopera con entidades privadas 
y firmas de ciberseguridad para conocer las más recientes tendencias en el sector y las 
vulnerabilidades a las que pudieran exponerse. 



The Double-Edged Sword of Cyber Warfare
Uploaded on 2015-06-29

Recently the Israeli army formally recognized cyber weapons as a fourth dimension of 
warfare, alongside land, air and sea, the defense minister sang the praises of digital weapons, 
saying that they can attack and conquer enemy assets without leaving a trace.

 “Cyberspace enables the attack of another nation state in offensive action, even reaching 
victory without leaving any fingerprints, even if it is suspected,” Defense Minister Moshe 
Ya’alon said at the fifth annual Cyber Security Conference at Tel Aviv University, according to 
a conference statement. “We are already there; we are not talking about some distant future. 
We have experienced this in Israel’s day-to-day actions against its enemies.”

The reference to offensive action was somewhat rare and it came just two weeks after Israel 
was fingered as a suspect in a cyberattack against participants in the nuclear negotiations 
with Iran.

On June 10 the Russian cybersecurity firm Kaspersky Lab ZAO asserted that it had been 
hacked and that the spyware smuggled into its own system had also been used to target 
three luxury European hotels, each of which hosted officials taking part in the international 
nuke talks.

The viruses, the Wall Street Journal reported, enabled the attackers to operate microphones 
in the hotels and compress and steal video feeds.

While the new virus bore no overt links to Israel, the Journal wrote, it was so complex and 
borrowed so heavily from Duqu, a program believed to be Israeli, that it “could not have been 
created by anyone without access to the original Duqu source code,” Kaspersky asserted in 
its report. Former heads of Unit 8200, Israel’s NSA equivalent, and the Shin Bet shrugged at 
the accusation. Carmi Gillon, a former head of the Shin Bet security service, speaking at a 
panel on cyber and military affairs, described a Russian attempt to spy on Israel’s Moscow 
embassy in the 1950s. He said the KGB at the time dug a nearly mile-long tunnel under the 
building in order to insert listening devices. “The policy is the same policy, the targets are the 
same targets, only the tools have changed,” he said.

Others suggested that the old code had been made public and could have been copied and 
pasted by anyone.

Brig. Gen. (res) Pinchas Buchris, a former head of Unit 8200, said that, “cyber capability will 
change the world.” He and Brig. Gen. (res) Yair Cohen, another former 8200 commander, 
touched on the offensive benefits of cyberwarfare. Cohen said Israel should strive to replicate 
with cyberweapons its opening salvo of the Six Day War, in which the IAF destroyed 180 
enemy jets in three hours.

Buchris suggested, for instance, that while Hezbollah’s “stupid” or unguided rockets were 
immune to cyberattacks, its guided missiles could be targeted with cyberweapons. “Yes, you 
can deal with that,” he said.

In general, though, Cohen said that cyberwarfare “favors the weak and not the strong.” And 
Buchris likened the situation to a balloon. He said cyber protectors are forced to try to guard 
the balloon with their hands while the attackers need only to strike “with a pin.”

Gillon suggested that today a terror organization could take over a jet plane and “achieve 
something like 9-11″ without fielding any flesh and blood attackers. In terms of 21st century 
military threats, he said that cyber “is second only to nuclear weapons.”

Ya’alon noted that criminal cyber activity is so prevalent today that it surpasses drug-related 
crimes internationally, but said that Israel has invested in protection and development to the 
point of being “a superpower.”



Cyber Week 2015 Underway
Wednesday, 01 July 2015 06:44 By Viva Sarah Press 

Israel exported more than $6 billion in cybersecurity products in 2014.

Leading international cyber experts, policymakers, researchers, security officials, and 
diplomats are in Tel Aviv this week for the Fifth Annual International Cybersecurity Conference. 
The meeting is part of the National Cyber Week 2015 yearly event.

Israel is known as a center of excellence for cybersecurity thanks to its defense expertise 
and technological prowess. In 2014, Israel exported more than $6 billion in cybersecurity 
products, roughly doubling the total of the previous year.

“We have established two government resolutions: One is to create the national cyber 
security authority, and the second is the decision to create the IDF cyber forces,” said Prime 
Minister Benjamin Netanyahu at the conference.

“The greatest threat comes from governments, specifically Iran,” said Netanyahu. “We are 
determined to protect ourselves by using a combination of government, military, academia 
and business. We are moving ahead and committed to stay ahead. ”

The June 22-25 conference — held jointly this year by the Yuval Ne’eman Workshop for 
Science, Technology and Security, the National Cyber Bureau, the Prime Minister’s Office, the 
Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research Center (ICRC) and Tel Aviv University — includes 
workshops, lectures and discussions on methods and ideas concerning evolving cyber 
technologies

Among the guests taking part are Maureen Ohlausen, Commissioner of the US Federal Trade 
Commission; Internationally renowned security technologist, Bruce Scheier; Former Cyber 
Advisor to Presidents Barack Obama and George W. Bush/former CSO at Microsoft Howard 
Schmidt; as well as other global and domestic leaders from the political, military, technology, 
economic and academic arenas.

Participating Israeli technology and cybersecurity firms include Check Point, EMC, IBM, Intel 
Security, Lockheed International, Microsoft Cloud, Enterprise Security, Qualcomm, Team 8, 
Verint, and more.

Netanyahu also spoke about the efforts to cultivate a professional cyber-community in 
Israel’s south, saying that, “in Beersheva, we decided to place our own NSA … right next to 
the University to have there our national cyber headquarters and a new cyber park, which is 
expanding with many firms joining it. In a small place the culture can grow and thrive.”

US Ambassador to Israel Daniel Shapiro spoke about the importance of US Israel cooperation 
on cyber security issues.

“We’re working also work with other countries to help us combat cyber crime,” said Shapiro. 
“I expect the US and Israel to continue working together to support global economic 
prosperity.” 
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"All the time we see attacks coming from all our opponents, both Iran and terror organizations," 
Eviatar Matania, head of the Israel National Cyber Bureau, told journalists at the Fifth Annual 
International Cybersecurity Conference in Tel Aviv last month. "We see it, for example, during 
the last operation in Gaza, but we see it also day to day. The problem with cyber is, it is not 
just during emergency times -- it happens all the time."

At the same conference, the Iranian nuclear negotiations were the focus of a war game 
designed to test Israel's preparedness for a cyber crisis.

The exercise, developed by Tel Aviv University's simulation lab SIMLAB, involved Qatari actors 
spreading false information about a new secret Iranian nuclear facility that flew in the face 
of existing restrictions.

The fictional scenario set off a series of events that derailed talks over Iran's nuclear program.

The simulation highlighted the fog of war in any cyber conflict, which Iddo Moed, cybersecurity 
coordinator in Israel's Ministry of Foreign Affairs, called "one of the most important attributes 
in international relations with cyber."

"This kind of uncertainty will be there. It's a fact," he said. "When you're attacked, this attack 
may have already taken place a year ago."

New security

Israel has regulated cybersecurity for critical infrastructure organizations since 2002, but the 
government has rushed in recent years to keep up with the fast-changing threat to national 
systems.

The Israel National Cyber Bureau, which reports to the prime minister's office, was set up 
three years ago to deal with the widening array of civilian cyber challenges.

More recently, the banking sector has had to adapt its practices, and private banks and 
credit card companies now have until Sept. 1 to comply with a cyberdefense directive issued 
through the Bank of Israel.

Reading power plant

[+] The natural-gas-fueled Reading power plant is a staple of Tel Aviv's coastline. Officials say 
Israeli critical infrastructure came under cyberattack during the war in Gaza last year. Photo 
by Blake Sobczak.

"This is not an information security directive -- it doesn't have a checklist of how you are 
going to protect your servers," explained Rachel Jacoby, head of the Operational Risk and 
Cyber Management Unit at the Banking Supervision Department of the Bank of Israel. "By 
the term 'cyberdefense' -- and not 'cybersecurity' -- you can get the perspective of the cyber 
threat landscape and understand that protecting this arena is much more than security."

Her supervision department was established 3 ½ years ago to strengthen Israeli banking 
and credit card companies' resilience to cyberattacks through coordination, guidance and 
enforcement tools.

Since then, the BSD has launched an interbank professional forum that meets every few 
weeks, in addition to enacting baseline cybersecurity requirements for banks of all sizes. 

Jacoby's unit is encouraging growth of an information-sharing group modeled after the 
Financial Sector-Information Sharing and Analysis Center in the United States.

"Israel really is a strategic target of attack because of the geopolitical situation," Jacoby said, 
adding that there are pros and cons to the country's small size. "On the one hand, damage to 
an Israeli bank can harm the banking system, unlike a nation such as the USA ... on the other 
hand, it's easier and perhaps more effective to share intelligence and information if there are 
not so many banks and not so many sectorial and national entities dealing with cyber."

As in the United States, in Israel, the financial industry has a reputation for being progressive 
in its approach to cyberdefense, with lessons and strategies trickling out to other sectors.

The best defense

Israel has adopted the old mantra that the best offense is a good defense, although applying 
that to the cyber arena hinges on the ability to identify who is actually attacking you.

"Any progressive country that has enemies must be able to defend itself in the cyber arena," 
Defense Minister Ya'alon said. "It would be better that each such country under threat could 
also have the capability to strike against its enemies -- even if only in retaliation against their 
strikes -- in order to deter them."

The Israeli approach to cyber is in keeping with the country's military history.

Since winning against the odds in its 1948 war of independence and the Six-Day War in 1967, 
Israel has shed its underdog reputation by developing or acquiring state-of-the-art military 
technology and grooming a large percentage of the population for armed service.

The country is widely known to have developed its own arsenal of nuclear missiles, although 
the government has not acknowledged such a weapons program.

In a similar vein, Israel has warned it can outgun enemies in the cyber arena -- Ya'alon 
declared the country a "cybernetic superpower" -- while denying any role in some of the 
advanced hacking campaigns that have been traced back to its military and intelligence 
units (EnergyWire, July 1).

The military has recently begun a yearslong restructuring to unite cyberattack and -defense 
units under the same roof. Maj. Minche of the C4I Corps noted that even the country's 
cyberdefenders must train on offense to hone their skills.

"As far as we know, we are the only military in the world to do live cyberattacks on our own 
networks," he said, observing that a recent exercise knocked out a few thousand live military 
computers. "One of our main goals is not only to provide the high-tech capabilities, [but] to 
provide tension to our defenders."

Minche said recent conflicts, including Protective Edge, had highlighted the "tight relationship 
between the kinetic world and the cybernetic world" -- the physical and the virtual.

The IDF's planned reorganization, its Sim City and Israel's counterstrike capabilities are all 
aimed at keeping up with that convergence.

"Our goal is to defend Israel and win the war; doesn't matter who is our enemy," Minche said.



 A 'cyber superpower' prepares for war
Blake Sobczak, E&E reporter

RAMAT GAN, Israel -- A group of Israeli soldiers gathers around a miniature city replete with 
houses, traffic lights and a nuclear plant. A toy train circles the town.

One of the assembled troops explains how the simulated city runs on Arduino, an open-
source digital platform that can stand in for critical networks such as power grids.

It can also be hacked.

With a few commands on his computer, the soldier speeds up the train until it careens off 
the tracks.

The attack may not be as simple to carry out in the real world. But "these scenarios aren't far-
fetched, as we could see during Stuxnet," a lieutenant in the Israel Defense Forces explained, 
referring to the complex computer virus that infected Iranian nuclear centrifuges in the late 
2000s.

The Stuxnet attack was widely attributed to Israeli and U.S. intelligence agencies, who have 
denied involvement. Regardless of Stuxnet's author, the worm's implications have been 
global, opening eyes to the potential for digital strikes on physical infrastructure.

The Israeli military's cyberdefense center here outside of Tel Aviv is aimed at preparing 
soldiers for the brave new world of warfare.

The Sim City offers a training environment modeled after the supervisory control and data 

acquisition (SCADA) systems that undergird everything from surveillance cameras to oil 
pipelines.

But the city "is not only for the SCADA systems," explained the lieutenant in charge of 
cyberdefense training at the Ramat Gan military base. The officer requested anonymity for 
information security purposes. "It's also to make the defenders understand their responsibility 
and what can happen if they fail their mission," the officer said.

Strictly speaking, the IDF is responsible only for the defense of its own network. But in a small 
country such as Israel, the roles of the military in cyberspace can overlap with other areas of 
the government and even private critical infrastructure.

"The society builds an army that builds a society that builds an army," said Maj. Oron Minche, 
offering a loose translation of a Hebrew saying about the IDF.

Minche is spokesman for the IDF's C4I Corps, a defensive branch that stands for Command, 
Control, Communications, Computers and Intelligence.

"We don't have the same [information technology] challenge the Americans do -- we don't 
have Hawaii, we don't have Afghanistan. Our IT maneuvers are close," Minche said in an 
interview.

"When the scale is different, it makes our life easier."

War games

Some adversaries are intent on making Israel's life harder.

The country has faced cyberattacks from a range of foes. In 2013, a toll road system in Haifa 
was hacked, jamming traffic in the area and causing thousands of dollars in damages. The 
following year, companies tied to Israel's Iron Dome missile defense system were breached 
for their technology, according to evidence uncovered by security blogger Brian Krebs. In 
March, researchers at cybersecurity firm Check Point Software Technologies Ltd. attributed 
the "Volatile Cedar" malware campaign to Lebanon, noting that the hackers aimed their 
attacks at defense contractors, media companies and other organizations with ties to Israel.

Israel faced coordinated attempts to disrupt national systems during Operation Protective 
Edge, a 2014 war in Gaza that claimed more than 2,200 Palestinian and more than 70 Israeli 
lives, according to leading officials.

"In Operation Protective Edge last summer, the state of Israel was attacked in the cyber arena 
by a country, by Iran," said Moshe Ya'alon, Israel's defense minister, in a Hebrew-language 
speech at a cybersecurity conference in Tel Aviv last month. "Government sites were attacked, 
military sites were attacked, and economic sites were attacked."

Israeli concerns over Iran have mounted in recent days as the United States seeks to wrap 
up negotiations over Tehran's nuclear program. It's not clear how a nuclear deal will test 
Israel's cyberdefenses. Security researchers say Iran has upped its cyber capabilities since 
being caught unawares by Stuxnet and have tied several advanced online threats back to 
Persian-speaking hackers. Last week, Israel's cyberdefense authority warned of an impending 
cyberattack, Haaretz reported, although it's not known what prompted the urgent alert.



Cyber warfare: A new, dangerous world
By Isaac Ben-Israel | Ynet June 23, 2015

Op-ed: Discovery of sophisticated computer virus at hotels hosting Iran nuclear talks points 
to a new phenomenon embodying a new danger: Cyber technology makes it possible to not 
only spy and obtain information, but to also plant misleading information.

We have yet to digest the meaning of the reports that China allegedly broke into databases 
with information about millions of federal workers in the United States, and a new affair has 
already emerged in which Israel is accused of planting a sophisticated computer virus (called 
Duqu 2.0) in hotels which hosted the Iranian delegation for the nuclear talks with the US and 
Europe.

This time too, the report arrived from Eugene Kaspersky’s Moscow-based information security 
company. In his special art of publicity, he immediately caught the global media’s attention 
without explicitly accusing anyone of the attack (it was only the press which attributed it 
to Israel). One has to be amazed by his speculative skills. He says the virus attacked several 
million computers in the world, including the three mentioned hotels. Who can guarantee 
that those were the actual targets?

Even after the virus is discovered, it’s impossible to determine who sent it: It’s not written in 
Hebrew, Chinese or Russian, but in machine language. This is a unique phenomenon in the 
world of cyber, which is known as the attribution problem: Who can the attack be attributed 
to? As there is no way to determine that for certain, different speculations can be raised, such 
as: We suspect the Chinese (or Israel) because the virus is always sent during Beijing’s (or Tel 
Aviv’s) working hours. By the way, Tel Aviv’s working hours are similar to Moscow’s working 
hours, for example…

Then why is the accusing finger being pointed at Israel? Because according to common 
sense, Israel is interested in knowing what the Iranians prepare in their closed hotel rooms 
before presenting their positions in the negotiating room. While this is definitely common 
sense, it also applies to the US itself and to a series of other countries which are interested in 
knowing how the Iranians prepare for the discussions. Including Russia, of course.

Israel is considered a cyber world power, but it’s not the only one. The list includes countries 
like Russia, the US and China. Recently published figures about the growth in Israel’s cyber 
security industry point to our special standing in the world in this field: In the past four 
years, since setting national policy and establishing the National Cyber Bureau in the Prime 
Minister’s Office, the number of companies engaging in cyber security in Israel has been 
doubled. Exports of products and services in this field have increased by more than 20% 
a year and are nearing a volume of about 10% of the global market. The number of exit 
plannings in this field has grown considerably (multiplied by four times in the past four 
years), etc.

That is the reason why the International Cybersecurity Conference, which will be held in 
Israel for the fifth time next week as part of the national Cyber Week, organized by the 

Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research Center at Tel Aviv University with the support of 
the National Cyber Bureau, has become a center of attraction for all cyber experts in the 
world.

Kaspersky, by the way, will not attend the conference for the first time. Some link it to the 
dramatic announcement about the discovery of the new virus, but we should remember 
that he made similar announcements before the previous conferences as well (when the 
Duqu 1.0 and Flame viruses were making headlines). Someone has already asked, cynically, 
whether Kaspersky makes sure to “promote” the conference every year. The answer to this 
question can be found in the frequency of such events: There is hardly a week in which a new 
cyber affair is not exposed.

In any event, the recent incident points to a new phenomenon which embodies a new 
danger: Mixing cyber warfare with the nuclear issue. Cyber technology makes it possible not 
only to spy and obtain information, but also to plant misleading information. That’s why next 
week’s cyber events will begin with a war game discussing such a scenario.

Major-General (res.) Prof. Isaac Ben-Israel is the chairman of the Israel Space Agency and 
head of the Interdisciplinary Cyber Research Center at Tel Aviv University.



 Netanyahu at the 5th Annual Cybersecurity Conference:
Challenge Assumptions

Martin McKeay Security Advocate, Akamai Tecnologies Limited

Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel, gave the opening speech at the 5th Annual 
Cybersecurity Conference in Tel Aviv. After asking his audience if they spoke Hebrew and 
getting minimal response, he gave a short introduction in that language. When he was done, 
the audience clapped. He asked, “Did you lie when you said you don’t understand Hebrew or 
did you just assume that what I said was worth clapping for?”

This set the tone for his speech, where he urged the audience to challenge their assumptions, 
adding that cybersecurity is all about challenging how the world around us works: “We have 
to constantly learn simply to maintain our positions. This is the new norm; that change is 
always here and always accelerating.”

Talking about the relationship between government and business, Netanyahu told a story 
about his college years in Cambridge, MA, USA and a large, ugly building in Kendall Square 
with bars on the windows. He found out that this was used by a government organization 
(NSA or CIA or other, he didn’t know), for interfacing with the local colleges. This interface 
led to many of the ideas that later formed the basis for Silicon Valley and other tech centers, 
a pattern that he believes Israel should follow in order to be successful today, tomorrow and 
50 years in the future.

Netanyahu highlighted one of the biggest problems facing the information security realm 
today: lack of trained people. This is a problem worldwide, not just in Israel, he said: “In the 
US alone there are over 300,000 open cybersecurity jobs. This is nearly 6% of all open jobs 
within the country.”

 In order to fill the gap between the available talent today and what will be needed to secure 
the future, he stated that Israel is working with universities to put governmental headquarters 
in and near universities in order to help educate the next generation of security professionals.

He held up the city of Be’er Shiva as a center of high tech and security partnership between 
the government and private sector, stating that there had been over $1bn worth of startups 
purchase in Israel over the last year alone and hundreds of millions of dollars pumped into 
investments with the security sector. To continue to encourage this growth, his government 
will be giving tax breaks to organizations that put their security organizations in the Be’er 
Shiva area. 

As a member of the audience, the portion of his presentation that was most challenging was 
Netanyahu’s discussion of defense in the cyber realm: “Where do we draw the fence? Do we 
draw it around the company? Around the generation plant? Around the airport? Who do you 
notify?”

The prime minister stated that even though his country was under attack by both hackers 
and by non-governmental organizations, by far the biggest concern to him was hostile 
governments who he said were attacking the privacy of his people and the resources of his 
government. The efforts of bringing the Israeli Cyber Command, the business-government 

partnerships in Be’er Shiva and the thrust of teaching more students about cybersecurity 
are all part of a concerted response to the forces Netanyahu believes are arrayed against his 
country. 

Quoting a recent visit from Eric Shmidt, head of Google, Netanyahu stated that Israel is the 
number-two incubator of security technology, only behind Silicon Valley itself in terms of 
security innovation. This is not a position he seemed to be willing to relinquish any time 
soon.

“We are moving ahead and we are committed to staying ahead. If you are not investing in 
Israel, you should be. If you’re already in Israel, you should be doing more.”



 Israeli experts say new generation of hackers
pose growing threat

by Robert Swift, The Media Line

 The attacks perpetrated by today’s generation of hackers have evolved in both sophistication 
and capability, say cyber security experts. Governments and large corporations must now 
protect themselves from what have become known as APTs – Advanced Persistent Threats.

If attacks of the past were designed to be a nuisance which would clog up servers or collapse 
websites under bombardments of junk mail, then APTs can be understood as a long term 
effort to infiltrate a system without alerting the victim to the intrusion.

Technological advances have had a large role in bringing about the new threat but just as 
important is the sophisticated organizational techniques that hackers are now using, Hudi 
Zack, a representative of US Information Technology Verint Systems cyber department, told 
The Media Line. Technology which was previously only affordable to governments is now in 
the hands of criminals and this has increased the danger, he said.

But it is the way in which hackers are organizing their attacks which is the game changer. 
“The attackers are very patient, they know exactly where they want to go, they go in low 
profile, under the radar, (and) get to where they want” Zack said, explaining that hackers 
may take months to complete what are known as “low and slow” attacks against a server. 
Infiltrations are conducted like a military operation, Zack explained, with clear phases.

First an attacker will conduct a reconnaissance of a target creating “an intelligence picture of 
the entity they want to attack,” from which vulnerabilities and entry points into a network can 
be identified, Zack said. Next attackers will infiltrate the target. This can be done using fishing 
emails or by infecting an employee’s computer while they are outside of the protection of 
their work place, Zack said.

One favored method of intelligence services is to infiltrate state official’s networks via hotel 
Wi-Fi during diplomatic meetings, as an attacker can predict a target being in a specific 
location in advance. “It is easier to hack into an Iranian official’s computer whilst he’s in a 
European hotel than when he is in his office in Tehran, for example,” Zack said.

Once a virus is inside a network it then generally communicates back to its operators and 
begins to spread towards the specific location on the network that is desirable – “Usually the 
first point of infiltration is not where it wants to go – it wants to go to the financial system, to 
the data center, to the CEO’s computer.”

Cyber security experts have identified three or four groups which hackers generally tend 
to belong to. The first and least threatening is young computer enthusiasts who become 
involved in hacking for fun or out of a sense of curiosity; secondly there are politically 
motivated hacktivists including groups like Anonymous. Although these two groups are 
possibly the best known caricatures of hackers they are actually the ones governments and 
corporations are least worried about.

That privilege falls to organized criminal gangs-- groups who try to steal, damage or ransom 
data for financial gain, and to state-run cyber espionage units. It is the criminal and security 

agency hackers that have the resources and the sophistication to conduct the APT attacks 
that states and corporations are concerned with.

Governments are aware of the threat and are reacting to it, a marketing manager for Israeli 
Aerospace Industries (IAI) who wished not to be named, told The Media Line. IAI, both Israel’s 
largest defense contractor and a subsidiary of the government, has branched out into the 
cyber security realm – a move increasingly common among leading arms manufacturers.

The IAI manager pointed to comments by Lieutenant General Gadi Eizenkot, Israel’s most 
senior officer, that a fourth branch of the military, cyber warfare, will be formed in the coming 
years.  This new organization will stand alongside the land, sea and air branches which have 
traditionally been the basis for militaries in the twentieth century, and will form a unified 
defense against cyber threats to Israel.

The fact that both Prime Minster Benjamin Netanyahu and Defense Minister Moshe Ya’alon 
spoke at this year’s International Cyber Conference at Tel Aviv University, indicated how 
seriously Israel – a country renowned for its high-tech capabilities – is taking cyber security.

Consolidation of resources into dedicated cyber units is increasingly the strategy governments 
are moving towards, Daniel Cohen, research fellow with The Institute for National Security 
Studies told The Media Line. A second approach is the recognition that cyber security is 
not simply a concern for the military and for critical infrastructure but for profit orientated 
companies too.

Both these ideas can be seen in the announcement by the Israeli government earlier in 2015 
of the intention to create a cyber-bureau to protect civilian private interests, Cohen said. 
Such an organization would be designed to prevent aggressor states damaging the Israeli 
economy by disrupting private enterprises, Cohen explained.

A third manner in which governments are working to protect themselves is through the 
creation of human capital which once sufficiently trained would provide a stockpile of 
experts able to defend against cyber threats, Cohen said. Cyber defenders have an arsenal 
of tools with which to defend against hackers. Computer forensics can be used to try to 
identify a perpetrator and to reverse engineer an attack in order to formulate a defense for 
the future. Cyber intelligence units are also increasingly monitoring social media and hacker 
forums to identify trends in methods of infiltration and to predict when and where attacks 
will be made.

If today’s cyber threats have governments scrambling to restructure their security apparatus 
then tomorrow’s dangers are likely to be no less worrying. When asked to predict what will 
come next Cohen suggests that computer espionage will become increasingly powerful and 
prevalent. Even more alarming perhaps is Cohen’s assessment that in the near future terrorist 
groups, especially those being used as armed proxies by states, will gain the capability to use 
APTs and will make use of them to target governments and their citizens.

Israel, both the perpetrator and the victim of a number of infamous hacking attacks (if 
internet rumors can be believed), is placed at the forefront of the growing cyber warfare 
arena. With both one of the Middle East’s largest high-tech industries and most advanced 
militaries the Jewish state will wish to maintain its edge in this emerging field.



Israel’s Cyber Security Head Seeks U.S Investors

by JPUpdates Staff

Israel is the second only to the United States as the largest exporter of cyber products. There 
are over 200 companies and dozens of research and development ventures in Israel working 
on developing cyber security. In 2013, Israel had $3 billion worth in cyber security exports 
representing 5% of the global internet security market, which totals nearly $60 billion. At 
the head of this Israeli effort is Eviatar Matania, the head of the Israeli National Cyber Bureau.

Matania is in Washington now, seeking investors to continue the important effort. On 
Tuesday, he was at the U.S. Chamber of Commerce, where he said investors have poured 
$500 million into Israeli cyber security startups in the past few years. The Wall Street Journal 
spoke to him about the future of cyber security.

This is in preparation for a National Cybersecurity Authority that Israel will be organizing 
next year. Cyber security can be more difficult for larger countries like the US, but easier for 
relatively small ones like Israel. While issues of cyber security are addressed by one body, 
the National Security Agency (NSA) in the US, Israel has both public bodies and private 
companies that are encouraged, and in some cases even forced, to cooperate. Attacks can be 
against civilian, governmental or even military targets. The government began overseeing 
cyber defense in 2002 and Matania has reported that so far, no attacks have been successful. 
Some attacks can target critical infrastructures and be as devastating as a physical attack.

He also said that many of the hackers have the capability to operate globally.

“You have some attack or campaign, the day after it could be in another country,” he said. 
“The crime organizations have the same [capabilities] here or there.”

He also warned that the battleground was constantly developing, the threats always 
changing, so defense was an ongoing battle.

“There is no total defense,” he said. “The most important point is to be ready for the future 
threats,” he said. “The current capabilities of what nations or states or terror organizations do, 
is not what you will see in three to five years.”

The cyber war is not just defensive. The Central Intelligence Agency and the Israeli 
government allegedly activated Stuxnet, a computer worm that disabled parts of the Iranian 
nuclear program in 2010. When asked about that, Matania answered, ““I’m not the one to ask 
about it.”

Cyber Week 2015, one of the most important annual cyber events, will be held in Israel on 
June 22nd -25th, 2015. The key event of the conference series, the 5th Annual International 
Cybersecurity Conference, will be held at Smolarz Auditorium, Tel Aviv University on June 
23rd and 24th

 Top Israeli Security Officials Denies Responsibility
For Cyber Attack Against Iran

by JPUpdates Staff

Former top Israeli defense officials have denied that Israel had anything to do with a 
recent case of cyber-attack against Iran. In March, the US accused Israel of spying on the 
international negotiations over Iran’s nuclear program and using the intelligence gathered 
to persuade Congress to undermine the talks. The claims seemed to take on more weight 
when two weeks ago, Israel was accused of having used the Duqu 2 virus to spy on the 
Iran nuclear talks. The Wall Street Journal reported that Internet-security company Kaspersky 
believed that someone planted the Duqu virus in the hotels at which the Iran nuclear talks 
were held, in order to spy on them.

At the time, Deputy Minister of Foreign Affairs Tzipi Hotovely denied Israel’s involvement. 
“There is no basis for the international reports claiming Israel was involved in the matter,” 
Hotovely told Israel Army Radio (Galei Tzahal).

In a Guardian report, Costin Raiu, director of Kaspersky Lab’s global research and analysis 
team, said: “The people behind Duqu are one of the most skilled and powerful advanced 
persistent threat groups and they did everything possible to try to stay under the radar.”

The Jerusalem Post reported that former IDF Brig.-Gen. Yair Cohen, speaking at a cyber 
conference at Tel Aviv University on Wednesday, denied the charges, saying, “Kaspersky has 
its own interests,” quipping that there was “no sign of the name Shoshanna from Unit 8200 
written” on the virus.

Former Israel Security Agency (Shin Bet) head Carmi Gillon related to the virus’ origins saying, 
“it could be someone else”.  Former IDF Brig.-Gen. Pinchas Barel Buchris said Kaspersky needs 
to provide more information about “what is in the footprint” before the accusations against 
Israel can be considered as definitive.

Israel was considered a suspect in the Duqu virus because of a similarity it bore to a previous 
successful cyber attack against the Iranian nuclear facilities called Stuxnet.

General Cohen surmised that Stuxnet was made “with $100 million by a superpower”, 
pointing the accusing finger back at the US. He wondered why such a formidable power 
would not have changed the code five years later.

Stuxnet is a computer worm that was discovered in June 2010. It was designed to attack 
industrial programmable logic controllers (PLCs). The virus was transferred to the computers 
in the Iranian labs on USB keys that were used to move files to Iran. Once inside the system, 
the code reprogrammed so-called PLC (programmable logic control) software to give 
attached industrial machinery new instructions. In this case, the new code manipulated 
valves on the centrifuges to increase the pressure inside them and damage the devices as 
well as the enrichment process.  It was believed at the time that Stuxnet was a joint Israeli/
American effort.



Hack a computer? All you need is a PITA, says Israeli team

By David Shamah June 23, 2015, 6:16 pm

Working in a coffee shop could be hazardous to your laptop’s security, a Tel Aviv 
University study shows

That innocent-looking pita sandwich someone is ostensibly eating across from you at your 
neighborhood café could contain a cyber-spying system that could infiltrate the most secure 
document encryption protocols on your laptop.

Worse, said Tel Aviv University researchers, there is little computer users can do to protect 
themselves.

“Physical mitigation techniques… could include Faraday cages,” special grounded metal screens 
that can keep such radiation out, or in. “However, inexpensive protection of consumer-grade PCs 
appears difficult,” the team said.

In a paper released Tuesday, the researchers described how cheap, Radio Shack-type equipment 
– easily hidden inside a standard-size pita bread – could be used to “read” the electromagnetic 
pulses emanating from a standard laptop’s keyboard, including the keystrokes used to decrypt 
secure documents.

The TAU team playfully named the attack PITA – Portable Instrument for Trace Acquisition. The 
study, authored by researchers Daniel Genkin, Itamar Pipman, Lev Pachmanov, and Eran Tromer, 
was released to coincide with a major cyber-security conference taking place at Tel Aviv University 
this week.

“We successfully extracted keys from laptops of various models running GnuPG (popular open 
source encryption software, implementing the OpenPGP encryption standard), within a few 
seconds,” the TAU team wrote in the paper, titled Stealing Keys from PCs using a Radio: Cheap 
Electromagnetic Attacks on Windowed Exponentiation.

Besides OpenPGP, the team was able to successfully duplicate the attacks on other popular, and 

ostensibly secure, encryption implementations, including RSA and ElGamal.

“The attack sends a few carefully-crafted ciphertexts, and when these are decrypted by the 
target computer, they trigger the occurrence of specially-structured values inside the decryption 
software,” the researchers said.

Using a device that can receive radio signals – an actual radio, or a USB dongle that can receive 
broadcasts and play them back on a computer – the researchers were able to observe fluctuations 
in the electromagnetic field surrounding the laptop and translate those fluctuations into keystrokes 
using analysis software.

The paper provides full details on how what equipment is needed (all of it cheaply available at 
local electronic stores or on the web), how to assemble and connect the parts, and even how to 
fold it up into a pita bread. The equipment detects the fluctuations in the electromagnetic pulse 
emanated by hardware (keyboard and processor) when the computer tries to decrypt the signals 
(the decryption modules contain components that can be exploited to run automatically when 
encrypted text is encountered).

By sending out these trick texts, hackers could steal the authentication keys on a user’s computer, 
allowing them free access to encrypted documents and data.

A PITA attack would likely be used by hackers in conjunction with an attack that “sweeps” data and 
documents off a computer. If that data is encrypted, it’s unlikely the hackers would be able to read 
it (depending on how strong the encryption is) – but with the encryption keys, the hackers could 
figure out encrypted information like credit card numbers, passwords, and more.

The only caveat is that the “spy” pita needs to be within 50 centimeters (about 20 inches) of the 
target. On the other hand, the team said, the entire operation can be accomplished within seconds 
– making the attack perfect for hackers hanging out at coffee shops, where many computer users 
take advantage of electrical outlets, free wifi, and strong brews to get some serious work done. A 
hacker could obtain the keys in a “drive-by” – or rather “walk-by” – attack, carrying their “poisoned 
pita” on a tray with real food. The study noted, however, that “signal quality varied dramatically 
with the target computer model and probe position.”

The TAU team is not the first to think of using electromagnetic pulses to hack systems. In 2014, Ben 
Gurion University researchers could use cellphone-based malware to pick up the electromagnetic 
radiation emanating from keyboards, monitors, and other equipment to read key information. The 
BGU team demonstrated how data collected by malware previously placed on a computer (via a 
phishing attack or other method) could be sucked out by a cellphone that created a local network 
using the electromagnetic pulses emanating from hardware. The information could be lifted from 
the target system even if it was not connected to the Internet, or even a local area (Ethernet) 
network.

The worst part, said the team, is that there is little computer users can do to prevent these attacks 
– other than staying out of cafés and keeping their laptops away from pita sandwiches.

Unfortunately, the team said, “preventing such low-level leakage prevention is often impractical” 
because implementing any effective measures (such as Faraday cages) would either be major 
hassles due to the excessive hardware requirements, or slow down performance to the extent that 
users would not be able to get any work done.

“Even when a cryptographic scheme is mathematically secure and sound, its implementations 
may be vulnerable to side-channel attacks that exploit physical emanations,” the team said. The 
hack “can target commodity laptop computers. We have tested numerous laptop computers of 
various models and makes” – and when it comes to a PITA attack, every laptop user needs to be 
concerned.



The double-edged sword of cyber warfare

By Mitch Ginsburg June 24, 2015, 9:27 pm

While Israel acknowledges ‘day-to-day’ use of offensive digital weapons, experts warn 
of its growing vulnerability

One week after the Israeli army formally recognized cyber weapons as a fourth dimension 
of warfare, alongside land, air and sea, the defense minister on Wednesday sang the praises 
of digital weapons, saying that they can attack and conquer enemy assets without leaving 
a trace. 

“Cyberspace enables the attack of another nation state in offensive action, even reaching 
victory without leaving any fingerprints, even if it is suspected,” Defense Minister Moshe 
Ya’alon said Wednesday at the fifth annual Cyber Security Conference at Tel Aviv University, 
according to a conference statement. “We are already there; we are not talking about some 
distant future. We have experienced this in Israel’s day-to-day actions against its enemies.”

The reference to offensive action was somewhat rare and it came just two weeks after Israel 
was fingered as a suspect in a cyberattack against participants in the nuclear negotiations 
with Iran.

On June 10 the Russian cybersecurity firm Kaspersky Lab ZAO asserted that it had been 
hacked and that the spyware smuggled into its own system had also been used to target 
three luxury European hotels, each of which hosted officials taking part in the international 
nuke talks.

The viruses, the Wall Street Journal reported, enabled the attackers to operate microphones 
in the hotels and compress and steal video feeds.

While the new virus bore no overt links to Israel, the Journal wrote, it was so complex and 

borrowed so heavily from Duqu – a program believed to be Israeli — that it “could not 
have been created by anyone without access to the original Duqu source code,” Kaspersky 
asserted in its report.

“The policy is the same policy, the targets are the same targets, only the tools have changed,” 
he said.

Others suggested that the old code had been made public and could have been copied and 
pasted by anyone.

Brig. Gen. (res) Pinchas Buchris, a former head of Unit 8200, said that “cyber capability will 
change the world.”

He and Brig. Gen. (res) Yair Cohen, another former 8200 commander, touched on the offensive 
benefits of cyberwarfare. Cohen said Israel should strive to replicate with cyberweapons its 
opening salvo of the Six Day War, in which the IAF destroyed 180 enemy jets in three hours.

Buchris suggested, for instance, that while Hezbollah’s “stupid” or unguided rockets were 
immune to cyberattacks, its guided missiles could be targeted with cyberweapons. “Yes, you 
can deal with that,” he said.

In general, though, Cohen said that cyberwarfare “favors the weak and not the strong.”

Buchris likened the situation to a balloon. He said cyberprotectors are forced to try to guard 
the balloon with their hands while the attackers need only to strike “with a pin.”

Gillon suggested that today a terror organization could take over a jet plane and “achieve 
something like 9-11 without fielding any flesh and blood attackers.

In terms of 21st century military threats, he said that cyber “is second only to nuclear 
weapons.”



 Despite lynching, Ya’alon vows to continue aid to
wounded Syrians

By Avi Lewis June 24, 2015, 4:14 pm

After mob kills injured man in IDF ambulance, defense minister says Israel will still 
offer medical assistance; won’t be dragged into war

Two days after twin attacks by Druze residents of Israel on ambulances carrying wounded 
Syrians left one dead and another severely hurt, Defense Minister Moshe Ya’alon said 
Wednesday that medical assistance will continue to be offered to victims arriving at Israel’s 
border. 

Ya’alon also reiterated that Israel will maintain a policy of non-involvement in the Syrian civil 
war, despite calls by Druze leaders in the Jewish state to defend or absorb residents of a 
number of Syrian-Druze towns that have come under fire by jihadi organizations.

“We understand the feelings of Israeli Druze and their worry for the fate of their brothers in 
Syria. We will not allow ourselves to be dragged into a war that is not our own,” Ya’alon told a 
cyber-security confab at Tel Aviv University.

“We will continue providing humanitarian aid to children, women and wounded arriving 
at our borders because these are our values. No other party will determine our policy,” he 
added.

An IDF ambulance that was attacked by Druze Israeli residents in the Golan Heights as it 
ferried Syrian war casualties for medical treatment in Israel, June 22, 2015. (Basel Awidat/
Flash90)

An IDF ambulance that was attacked by Druze Israeli residents in the Golan Heights as it 
ferried Syrian war casualties for medical treatment in Israel, June 22, 2015. (Basel Awidat/
Flash90)

Israeli and Golan Heights Druze have called upon the Israeli government to cease offering 
cross-border medical aid to spillover casualties from the civil war, after a Channel 2 report 
(Hebrew) last week portrayed wounded Syrians in Israeli hospitals telling viewers they would 
take up arms against the Druze when they return to the war-torn state.

Druze in Syria are loyal to the Assad regime and routinely battle alongside Hezbollah fighters 
against Sunni jihadists groups such as the Islamic State and the Nusra Front, as well as more 
moderate factions such as the Free Syria Army.

Nine people from two Druze villages in northern Israel were arrested by police overnight 
Tuesday and into Wednesday on suspicion they had been involved in the ambulance attacks 
— four from the Galilee town of Hurfeish and five from the Golan Heights village of Majdal 
Shams.

The suspects will be brought before the Nazareth Magistrate’s Court for a hearing later 
Wednesday.

Israeli soldiers treat a wounded Syrian man at a secret military field hospital in the Golan 
Heights. (photo credit: screen capture, Channel 2)

Israeli soldiers treat a wounded Syrian man at a secret military field hospital in the Golan 
Heights. (photo credit: screen capture, Channel 2)

The attackers in both incidents apparently believed the ambulances were carrying members 
of the Nusra Front, though the IDF denied it provides medical treatment to Islamist rebels 
and insisted it only treats injured civilians.

The two attacks on the ambulances were roundly condemned by Israel’s leadership, with 
Prime Minister Benjamin Netanyahu vowing to catch those who “took the law into their own 
hands.”

The Jewish state routinely takes in and treats Syrians injured in the civil war, and the Israel 
Defense Forces has set up a field hospital along the border, though it transports more serious 
cases to hospitals elsewhere in the country, without prejudice to which side of the civil war 
the injured was fighting on, according to the IDF.



Netanyahu calls for calm after Golan Heights lynching
By Times of Israel staff June 23, 2015, 4:52 pm

After Druze mob attacks ambulance and kills wounded Syrian, PM says perpetrators 
will be punished

Prime Minister Benjamin Netanyahu warned Tuesday that Israel would prosecute those 
involved in the mob killing of a wounded Syrian in the Golan Heights a day earlier, and 
appealed to Druze leaders for calm. 

The Majdal Shams attack, which is being described in Hebrew-language media as a lynching, 
was the second assault on an ambulance carrying wounded Syrians in a day, as Druze acted 
on fears that Israel was aiding the same jihadists threatening their coreligionists across the 
border.

“I view this with utmost gravity. We will not allow anyone to take the law into their hands,” 
Netanyahu said at a cyber-security conference in Tel Aviv. “We will not allow anyone to hinder 
IDF soldiers in their mission. We will locate those who perpetrated this lynching and we will 
deal with them to the fullest extent of the law.”

Netanyahu called on leaders of the Druze community, “a splendid community with whom 
we have a brotherly bond, citizens of the State of Israel,” to push for calm and to entreat their 
coreligionists to “respect the law, respect IDF soldiers and not take law into your hands.”

The attack took place late Monday night, as the ambulance was carrying two wounded 
Syrians into Israel for treatment, escorted by an IDF vehicle. A mob of some 150 people 
hurled rocks at the cars, killing one of the injured men, further wounding the second one — 
who is now in critical condition — and lightly injuring two Israeli soldier.

It wasn’t clear who perpetrated the lynching, or whether they were citizens of the State 
of Israel. The vast majority of Syrian Druze living in the Golan Heights do not have Israeli 
citizenship.

In a Tuesday report, the mouthpiece of the Assad regime, the Syrian Arab News Agency, 
praised the mob who attacked the ambulance and claimed that the wounded on board 
were al-Nusra Front jihadists.

“Two terrorists from al-Nusra Front were killed Monday when heroes of the occupied Golan 
confronted a Zionist ambulance which was transporting them to receive treatment at one of 
the Israeli entity’s hospitals,” the report said.

The IDF vigorously denied claims that it permits jihadists entry to Israel for medical treatment 
and said that those on board the ambulance were civilians.

An ambulance attacked in the Golan Heights on June 22, 2015. (Screen capture: Channel 2)

An ambulance attacked in the Golan Heights on June 22, 2015. (Screen capture: Channel 2)

However, an IDF spokesperson noted that background screening for injured people arriving 
at the border for treatment may be difficult because no “filter” exists to ensure that the 

injured were civilians.

“The IDF doesn’t have a filter at the border fence. The moment an injured person [arrives], 
the State of Israel opens its gates and [treats him],” IDF spokesman Motti Almoz said Tuesday, 
but added that “the claim that we aid the al-Nusra Front is simply incorrect.”

Syrian and Druze flags at a pro-Assad protest in the Druze village of Majdal Shams in the 
Golan Heights on Monday. (Melanie Lidman/Times of Israel)

Syrian and Druze flags at a pro-Assad protest in the Druze village of Majdal Shams in the 
Golan Heights on Monday. (Melanie Lidman/Times of Israel)

The attack on the military ambulance was the second such attack in a day — an earlier 
incident in the Israeli-Druze village of Hurfeish ended with no injuries.

The Druze, members of a mystic sect that broke away from Shiite Islam in the 11th century, 
are ideologically loyal to the countries in which they reside. Israel’s Druze speak Hebrew and 
many serve in the IDF.

However, residents of the four Druze villages in the Golan Heights — including Majdal Shams 
— which were captured by Israel in 1967, remain outwardly loyal to the Syrian regime and 
have mostly refused to accept Israeli citizenship or serve in the IDF.

The leader of Israel’s Druze, Sheikh Moafaq Tarif, attributed the attack to “outlaws,” but said 
that the the Druze community had become “extremely inflamed” in recent days by a Channel 
2 report (Hebrew), in which Syrian-war injured seeking treatment in Israel were quoted as 
saying they would seek to harm members of the Druze faith after recuperating.

Spiritual Leader of the Druze Community in Israel Sheikh Moafaq Tarif, October 20, 2013. 
(photo credit: Mark Neyman/GPO/FLASH90)

Spiritual Leader of the Druze Community in Israel Sheikh Moafaq Tarif, October 20, 2013. 
(photo credit: Mark Neyman/GPO/FLASH90)

“This is not our way and we’re hurt over what happened. This is a criminal act carried out by 
outlaws,” Tarif told Army Radio Tuesday.

“I call on everyone to remain calm and to act responsibly. This is a testing time for us all. 
The Druze faith, the Druze values and the Druze customs forbid harming the wounded. We 
vehemently condemn incidents like these,” he said.



Israel's Defense Minister Ya'alon at 5th Annual International 
Cybersecurity Conference: "Cyberspace enables attacking 

other nation states without (leaving) a footprint"

Written by Cybersecurity Conference  Published: 25 June 2015

Israel's Defense Minister Ya'alon at 5th Annual International Cybersecurity Conference: 
"Cyberspace enables attacking other nation states without (leaving) a footprint"

5th Annual International Cybersecurity Conference concludes today at Tel Aviv University

In his speech, given today at the 5th Annual International Cybersecurity Conference Tel 
Aviv University, Moshe (Bogie) Ya'alon, Israel's Minister of Defense, discussed Israel's cyber 
capabilities.

"Last summer, during Operation Protective Edge, Israel was attacked in the cyberspace by a 
state, Iran, by terrorist organizations, and by individual hackers. No significant damage was 
caused because we were ready for this threat."

"The cyberspace is a combative arena of its own accord, including intelligence gathering, 
attack and defense. Some believe that cyber warfare is reserved for nation states but reality 
proves that terror and criminal organizations operate in it as well, in addition to individual 
hackers. It is a space in which the attacker can achieve substantial achievements in relatively 
low cost. In order to understand potential enemies intelligence must be gathered."

"The cyberspace obviously created opportunities to attack our enemies. Just as the enemy 
can attack our systems, we can attack theirs. Cyberspace enables the attack of another 
nation state in offensive action, even reaching victory without leaving any fingerprints, even 
if it is suspected. We are already there; we are not talking about some distant future. We have 
experienced this in Israel's day to day actions against its enemies."

"A state that is being attacked by another nation in the cyber space must be able to recognize 
who attacked it. Therefore, gathering of intelligence is essential to the ability of launching a 

retaliatory attack and to deter further aggressor actions."

"For example, it is possible to attack a hospital and disable its systems in cyber warfare, 
which obviously raises moral and ethical questions just like in any other attack. When facing 
enemies that do not respect moral and ethical rules, as we have recently seen in Operation 
Protective Edge – despite the biased and hypocritical reports – we as a state first and for all 
observe our ethics, laws and international laws."

"But other enemies could attack our citizens indiscriminately; a terror organization could 
attack a hospital. Facing the flourishing of radical Islam worldwide, nations must be prepared 
to defend themselves in the cyberspace."

"It is possible in cyberspace to easily copy from one arena to the other. Criminal cyber activity 
is bigger worldwide than drug activity. Criminal fighting strategies are being used in the war 
against cyber terrorism."

"Terror warfare requires international cooperation, and the Western states have decided to 
enhance their intelligence gathering efforts. Israel has recognized the importance of this 
field and invested in it to the point it is a superpower. Facing the changes in this field and the 
growing threats, we have reached today the point of establishing the cyber core in the IDF. 
Initially we have focused on intelligence, security and defense. The situation today requires 
an organizational change and the new cyber corps will be responsible on both defense and 
offense."

In the opening of his speech, Ya'alon commented on current affairs. "We have experienced 
this morning once again missiles fired from the Gaza strip," said Ya'alon. "We see again internal 
conflicts in Gaza, and unfortunately, as Hamas is attempting to establish its sovereignty 
others fire as us in response. We obviously see Hamas as responsible for missiles launched at 
Israel's territories, and we have immediately responded with the destruction of the missile 
launcher and have decided to cancel some of the reliefs to Gaza inhabitants that were related 
to the Ramadan. This reality is completely unacceptable and we will continue to act in a firm 
and responsible manner to ensure the continuation of the quiet."

On the issue of the Druze outlaw attack on IDF ambulance carrying Syrian wounded 
refugees in the Golan Heights, Ya'alon said: "We understand the feelings of Israeli Druze and 
their worry for the faith of their brothers in Syria. We will not allow to be dragged to a war 
that is not our own. We will continue providing humanitarian aid to children, women and 
wounded arriving at our borders because these are our values. No other party will determine 
our policy."

The 5th Annual International Cybersecurity Conference runs through today at Tel Aviv 
University. Click here for the complete schedule.

The conference is held by the Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research Center (ICRC) and 
the Yuval Ne’eman Workshop for Science, Technology & Security at Tel Aviv University in 
cooperation with the Israeli National Cyber Bureau, Prime Minister’s Office.



produced Route 128 and Route 495, a Silicon Valley, replicated pretty much the same way in 
Stanford, in the San Francisco area with that other Silicon Valley.

And I thought: That's a pretty good combination. You have government investment of 
military and security intelligence and academia that produces spawns, business start-ups, 
and that's essentially what we decided to do in Be'er Sheva. We've decided to take our NSA 
and our other associated units, put them in the Negev and smack, in Be'er Sheva, right next 
to the university, to have our National Cyber Headquarters, Ben-Gurion University, and a 
cyber-park, which is rapidly expanding with some of the world's leading firms.

This is a prescription of getting the forces that can build the future in one place, in a small 
place where that culture that I spoke about can grow and thrive. And we encourage our 
young people who come out of the military to enter into these fields. It's not merely that 
they encourage themselves. We encourage it, and we'll be giving tax breaks in a few months 
to companies that go to Be'er Sheva in order to further enhance this ongoing investment 
because every year we take our brightest young men and women and we put them through 
our military and security system and encourage them to become entrepreneurs.

And so Israeli start-ups have been bought at the rate of about a billion dollars in the last 
eighteen months. We've had hundreds of millions of dollars of investment in the last year 
alone in Israeli start-ups, and more is coming. And our job is to make sure that this machine, 
this perpetual motion machine continues to move and at a rapid pace, and we're committed 
to it, and everything that we do. We view this as the future, we view this not just as an 
auxiliary part of our economic effort. We view it as a major, major thrust of our economic 
effort, a growth engine for the next fifty years.

A few days ago I had a visit in my office by Eric Schmidt, you’ve heard of him? Small company. 
He said to me: Israel is the digital powerhouse of the world. I said: Eric, you don’t think you're 
exaggerating? He said: Well, let me be precise. In absolute size, you're number two, after 
the Western Silicon Valley, but you're ahead of New York, you're ahead of Cambridge MAS, 
you're ahead of Cambridge England, he said. I don’t want to offend anyone. Dan Shapiro, the 
Ambassador of the US, this is an American citizen saying, and Matthew, that's what he said.

I'm just saying that there is tremendous growth. He said that he's investing in Israel, that he's 
done wonderfully well with a lot of these start-ups, he said: This is where the future is built 
because, he said, of this particular culture. Culture is very difficult to replicate. It's not clear 
how you repeat something like this, but it's happened here and our job is to make sure that 
it keeps on growing, so we're going to invest a lot in making sure that we have an abundant 
supply of young people, I mean kids who study math at the highest level. We have special 
programs for cyber education, both in our schools and in the military. We're absolutely, 
absolutely committed to this domain because we want to make sure that we're dominant.

I said that it's not going to go away because the problem of protecting the internet-driven 
products, services, is so vast, it's so challenging that it's just going to get more and more 
complicated. We have certainly hackers that attack, we have non-governmental organizations 
that attack. But the greatest threat comes from governments, and like-minded governments 
that want to protect the privacy of their citizens, their bank accounts, their infrastructure, 

their economies, have to work as far as they can together to cooperate against this new 
threat.

Specifically, Iran has been launching attacks against us, against Saudi Arabia, against the 
United States, against many others, and we're determined to enable ourselves to protect 
ourselves from these attacks and others. And the way we're doing it is this combination of 
government, military, academia and business. We think this is a potent opportunity.

My point to you is that we are moving ahead and we're committed to stay ahead. And I 
think each of you can have your own opportunity here. I think Israel is exciting, it's open, it's 
open for your business. I'm glad you're here in the 5th International Cyber Conference. The 
numbers grow each year, the investments grow each year, the opportunities grow each year, 
and I'm here to basically tell you if you're not in Israel, you should be; if you are, do more.

And one more word. If you haven’t met Eviatar Matanya, who is our National Cyber Director, 
you should know this guy. He's been doing a fabulous job and he'll keep on doing it in the 
years to come.

Thank you very much, thank you all."



 PM Netanyahu's Address at the 5th Annual International
 Cybersecurity Conference

Written by Prime Minister's Media Adviser  Published: 23 June 2015

"The whole point of your being here today, here in Tel Aviv University under the invitation 
of Professor Joseph Klafter and Major General Yitzhak Ben-Israel, my friend, and Ambassador 
Dan Shapiro and Ambassador Gould from Great Britain, I think you're all here because you 
know that we do question things. The whole point about cyber is you've got to question and 
challenge all the time. This is a rapidly-evolving discipline or lack of discipline. It's the fastest 
growing, fastest changing domain in the international economy and international security 
in our world.

The greatest force of change and growth is the internet-driven economy, with all its 
derivatives. It is changing by the hour, and we have to be constantly ahead of the curve. 
I've set a goal a few years ago to ensure that Israel is one of the leaders of cybersecurity. My 
job as Prime Minister is to make sure that it stays that way. We are living in a new normal of 
data generation. Each year, more data is accumulated and created than in the world's entire 
history. We're in the throes of a great change. We're moving from atoms to bits, from place to 
space. I don’t want to say that we're walking in the clouds, but we sort of are. And it requires 
that we be at the cusp, at the edge of innovation all the time.

The cyber needs and the cyber market is not a staid, low growth market where you can 
establish a position of dominance as we have and rest on your laurels. This is the classic high-
growth, super high-growth markets in which you have to constantly innovate to maintain 
your position. We've done that now. We said we'd be among the top three. We are. But we 
have to make sure that we're there ten years from now, twenty years from now, fifty years 
from now, because it's not going away. And therefore we have established two major arms 
to deal with this, two government resolutions that we accepted, that we passed a few weeks 
ago. One is to create the National Cybersecurity Authority, in order to build market resilience, 

in order to define how we approach the question of defense. I'll say more about that in a 
minute. And the second is the decision to create the IDF cyber forces. And we are eager to 
build capacities that endure and develop in order to have the cutting-edge needs that we 
need for national defense.

Let me say something about defense and cyber. The most difficult question is where you 
draw the fence. Do you draw it around a company? Do you draw it around an airbase or a 
power plant? And the answer is yes and no. Yes because you need it in every one of these 
installations, facilities or services. No because it's not enough. But how far do you go? Where 
do you draw the fence? And if somebody punctures that fence, what do you do about it? 
Who do you tell? How do you prepare in advance? Who do you share this information with? 
What do you do about it?

These are exceedingly complex questions and there are no obvious answers. And so in the 
face of this uncertainty, you can basically do two things. You can do something and just 
say: It's too complicated, I don’t know what the solution is. It's fast-evolving, or you can 
say: We'll organize ourselves by making decisions and moving forward. We have a saying 
in the military: We organize ourselves in movement. God, that's a terrible translation. I'll say 
it in Hebrew - מסתדרים תוך כדי תנועה. That means you move, you decide where you're going and 
you sort of get the forces, the vehicles, moving alongside as you decide a direction. We've 
decided on these two directions, I think they're monumental decisions. We may be ahead 
of most countries, we may be ahead of all countries, but we're moving, and we can see the 
change that is developing once we've decided what we're doing.

We learn as we go along. We can share with governments, with companies, with 
entrepreneurs what we're doing, well, some of what we're doing. I think that's important. 
And Israel is a unique place. It's unique because it has first of all a relatively large number of 
people who excel in this area, but I think it's not merely a question of numbers although I'll 
have something to say about that in a minute. It is a unique place because of the culture that 
we have that is absolutely necessary here and that is to challenge assumptions, challenge 
assumptions. This is something that is deeply embedded in the DNA of our people. The 
father of our nation, Abraham, challenged God. That's as big a challenge as you can have. 
And we have had that embedded in our culture throughout and it's very much something 
that we see in the development of businesses.

I think that we have another advantage, which is perpetual investment in this field. And 
our task is to take this perpetual investment and make it into not only a vehicle for national 
defense but also a vehicle for business. Now, I think there are many factors that have 
contributed to our concept of how to advance it, how to advance business here, but one of 
them was borne of an experience that I had studying in Cambridge Massachusetts a hundred 
years ago. I lived on the campus in a place called Kendall Square and I used to go down to 
the Sloan School where I went to school and right across the street was this warehouse, 
ugly, very different from the other buildings that you had there, I.M. Pei towers and modern 
facilities, and here there's this, right across the street where I live, this warehouse, opaque 
windows, bars, and I said: What is this? And I was told: Well, this is some kind of government 
labs, CIA, no, NSA – first time I heard those words, those letters – and of course what that 
was the implantation of government investments in the middle of a campus that eventually 



 Netanyahu regales cybersecurity conference with Israeli
achievements – including Eric Schmidt’s support

Jenna ShapiroJun 23, 2015

Israel’s prime minister explains how cyber efforts will move forward, and why 
international players should move to Israel

Eric Schmidt, Executive Chairman of Google, recently paid a visit to Israeli Prime Minister 
Benjamin Netanyahu. The conversation, as related by Netanyahu at the 5th Annual 
International Cybersecurity Conference on Tuesday, went something as follows:

“[Schmidt] said to me, ‘Israel is the digital powerhouse of the world.’

I said, ‘Eric, you don’t think you’re exaggerating?’

He said, ‘Let me be precise: You’re #2 after the western Silicon Valley, but you’re ahead of New 
York, ahead of Cambridge, Mass., Cambridge, England.’”

Israel’s status as a leader in the digital arena is now widely recognized. At the International 
Cybersecurity Conference, which took place at Tel Aviv University on Tuesday, Netanyahu 
applauded Israel’s digital might, with particular attention to the strength of the country’s 
cybersecurity. As of last year, within a global cybersecurity market estimated to be worth 
between $60-80 billion, Israel managed to attract a significant $5-7 billion of that sum.

Of the thousands at the event, delegates from 45 countries attended the conference this 
year. Netanyahu’s message was very much directed towards this international crowd, while 
remaining focused on current and future efforts of his own country.

Netanyahu said, “I think each of you can have your own opportunity here. I think Israel is 
exciting, open … I’m glad you’re here. The numbers grow each year, investments grow each 
year, opportunities grow each year.

Though he acknowledged Israel’s current leadership in the sector, Netanyahu’s message was 
evident: Complacency is not an option when it comes to cybersecurity. This sentiment of 
continuous urgency served as a theme at the conference, where other speakers on Tuesday 
included Gili Drob-Heistein (Executive Director of Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research 
Center), Professor Joseph Klafter (Tel Aviv University), Daniel B. Shapiro (Ambassador of USA 
in Israel), and Dr. Eviatar Matania (Head of the International Cyber Bureau).

The need for constant change in cybersecurity stems from the ever-changing nature of the 
beast.

“We are in the throws of great change,” said the prime minister. “We’re moving from atoms to 
bits, from place to space. I don’t want to say that we’re walking in the clouds, but we sort of 
are. And it requires that we be at the cusp, the edge, of innovation all the time.”

Though cyber warfare seemingly occurs in the clouds, Netanyahu outlined two concrete, 
governmental resolutions that Israel has recently made to combat the threat: first, the 
creation of a national cybersecurity authority, the National Cyber Bureau, and second, the 

creation of IDF cyber forces “to build capacities that endure and develop.”

Modeling Beersheba after Silicon Valley

Netanyahu saw the U.S. government investing in the middle of campuses, such as Harvard 
and Stanford.

He said, “I thought, that’s a pretty good combination. You have government investment … 
and academia that … spawns business startups. That’s pretty much what we’ve decided to 
do in Beersheba.”

Netanyahu intends for the southern city of Beersheba to be the country’s concentrated hub 
of cybersecurity efforts. A government initiative, which was launched at the beginning of 
2014, encourages people with ideas to move to the city. Major companies, including EMC, 
Lockheed Martin, and IBM, have already launched divisions there. The Israeli government’s 
tax breaks in the area also offer incentives to move to the cyber scene in the middle of the 
desert.

While Beersheba may be an attempt to replicate Silicon Valley, Netanyahu noted that certain 
aspects of Israel are harder to replicate, such as Israeli culture.

“[Israel] is a unique place because of the culture that is absolutely necessary here, [which] is 
to challenge assumptions. This is something that is deeply embedded in the culture of our 
people.”

This feature of Israeli culture is key in what Netanyahu described as the “fastest growing, 
fastest changing domain of national security in the world.”

Netanyahu also said “perpetual investment” adds to Israel’s success in the cybersecurity field.

“Our task is to take this perpetual investment and to make it into not only a vehicle for 
national defense, but also a vehicle for business.”

In either case, the wheels of change on these vehicles must rage on. Netanyahu made 
this need for momentum clear. Israeli efforts must continue to move forward, while other 
countries’ efforts should move to Israel.

“I’m here to tell you, if you’re not in Israel, you should be. If you are, do more.”

Cybersecurity’s on fire this year – i.e., the other reason Eric Schmidt paid Netanyahu a visit

It is hard not to count a week that passes in Israel without there being some kind of funding 
towards cybersecurity startups. In fact, Eric Schmidt was visiting Israel two weeks ago not 
only to visit Netanyahu, but also to chat with Team8’s first startup illusive networks, which 
raised $5 million on June 9. Eric Schmidt’s Innovation Endeavors funded Team8, a hot new 
cyber security startup, firm, and accelerator, to the tune of $18 million in February.



to derail the pending comprehensive nuclear agreement with Iran.

“According to the scenario of the game, Iran didn’t agree to inspections of the purported 
centrifuge facility and this caused a crisis of confidence,” Assa said. “In retrospect, it was clear 
the centrifuge facility didn’t exist; the report of its existence was based on false information 
planted in the course of a cyber attack” for purposes of torpedoing nearly two years of 
diplomacy.

Assa noted that another major conclusion of today’s simulation was the need for an 
International Cyber Treaty to deal with cyber-based fraud and deception during wartime.

“The purpose of such a treaty is clear: to prevent violent processes as a result of cyber 
operations… Just as there are international laws of conventional war, there must be a legal 
basis for laws of cyber war,” Assa said.

The war-game launched Israeli Cyber Week and the Fifth Annual International Cyber Security 
Conference to be held at Tel Aviv University through June 25. Tuesday’s conference will 
feature a policy address by Netanyahu.

Cyber attack ‘could derail Iranian nuclear agreement,’ 
war game finds

A “complex low signature cyber attack, which leaves behind no clear trail, could create 
regional uncertainty, and increase existing distrust between Iran and the US.”

A deal between and Iran over the Iranian nuclear program can be torpedoes by a powerful cyber 
attack, a war game carried out by SIMLAB, which is the simulation lab of Yuval Ne’eman Workshop 
for Science, Technology & Security at Tel Aviv University.

The war game, held on Monday to kick off the start a Tel Aviv University cyber conference, resulted 
in the conclusion that a “complex low signature cyber attack, which leaves behind no clear trail, 
could create regional uncertainty, and increase existing distrust between Iran and the US, leading 
to a collapse of nuclear talks.”

During the game, a cyber attack, launched by a player representing Qatar, resulted in false 
information about a secret Iranian uranium enrichment plant being planted within real information. 
The misleading account also contained claims that Iranian Supreme Leader Ayathollah Khamenei 
issued an order to increase the speed of activities at the fabricated nuclear site. The mixed false 
and true information was then leaked by the cyber attacker tto the international community, 
triggering a crisis, and a breakdown in nuclear talks.

Dr. Haim Assa, Chairman of SIMLAB, said the game began with an intelligence leak of falsified 
information, about covert Iranian centrifuges facility that Tehran had sought to hide, in violation 
of all agreements with the international powers.

The ‘leak’ soon turned into public knowledge around the world, and triggered a chain reaction of 
international events, without the information ever being confirmed.

The game saw distrust among allies as well; the US suspected Israel of being behind the leak, 
though the player representing Qatar was responsible.

The player representing the US demanded that Tehran allow inspectors in to check out the 
claims, and the Iranians rejected the demand, resulting in an end to negotiations. The Qatari 
cyber attackers achieved their aim – the collapse of nuclear talks – through a combination of 
incrimination, sophistication and creativity.

Maj.-Gen. (res.) Yitzhak Ben Yisrael, Chairman of the Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research 
Center (ICRC) at Tel Aviv university, said the rationale behind the simulation centered on a cyber 
attack that would thwart nuclear talks.

“It’s completely clear that there are many elements opposed to the agreement coming together. 
What the players did not know in real time is that Qatar, with the assistance of hackers from 
Ukraine, is the one leaked tendentious and false information, pointing to an Iranian violation of 
the arrangement with the powers,” Ben Yisrael said.

He added that in the simulation, “the unverified information caused a diplomatic-security storm 
that was powerful enough to wreck negotiations. The central conclusion is that a speck of 
uncertainty is enough to lead to a complete lack of control.” The cyber element in the (mock) 
attack was critical, Ben Yisrael said, all the more so due to the distrust among the players.

Cyber attacks can lead to miscalculations, which could lead to an escalation, or even a full-scale 
war, the organizers found.

The organizers also noted “the complete lack of faith all players had in Russia,” adding, “Our 
conclusion is that no one trusts the Russians. Throughout the game, the players all blamed 
[President] Putin for every negative development. In our game, Russia did nothing to justify being 
blamed, but this happened in any case, almost automatically.”



 Netanyahu Condemns Deadly Druze Attack on Wounded
Syrian Militants in Ambulance

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu condemned the mob killing of a wounded Syrian 
fighter in Israel’s Golan Heights on Monday and appealed to the Druze community for calm.

The attack occurred in the Druze village of Majdal Shams in the Golan Heights on Monday, 
when an Israel Defense Forces ambulance was carrying two wounded Syrian fighters to a 
hospital for treatment. A mob of about 150 people threw rocks at the escort, which killed 
one of the injured men and lightly injured two Israeli soldiers.

“I view this with utmost gravity. We will not allow anyone to take the law into their hands,” 
Netanyahu said during a speech at a cybersecurity conference in Tel Aviv. “We will not allow 
anyone to hinder IDF soldiers in their mission. We will locate those who perpetrated this 
lynching and we will deal with them to the fullest extent of the law.”

The mob killing was Monday’s second attack on an IDF ambulance carrying wounded Syrian 
fighters. Earlier, an IDF ambulance in the northern Druze Israeli town of Hurfeish was attacked 
by a mob, with no injuries reported.

Israel’s Druze community has recently been upset regarding the Jewish state’s policy of 
treating wounded Syrian fighters, some of whom may be part of jihadist rebel groups who are 
threatening Druze villages in Syria. This is especially true in the Golan Heights, where many 
Druze have elected not to take Israeli citizenship and remain loyal to the Syrian government.

According to the Jerusalem Post, Israeli Druze officials believe Hezbollah terrorist Samir 
Kuntar, who is Lebanese Druze, has been responsible for inciting violence among the Druze 
community in the Golan Heights.

Druze leaders have also appealed for calm and have condemned any attack on an IDF 
ambulance as a terrorist act.

“Whoever attacks an IDF vehicle is a terrorist, and the attack was a terrorist act,” Israeli Druze 
leader Salman Amar said.

Wargame shows cyber threat to Iran deal

Conducted at Tel Aviv University against the real-life backdrop of the June 30 deadline set by 
the P5+1 negotiators, the game’s scenario devised by Tel Aviv-based Simulations Laboratory 
& Strategic War-Games (SIMLAB) started with the online publication of sensitive documents 
leaked from the US Senate Select Committee on Intelligence.

The leaker, a former contractor with a US intelligence agency, went public upon discovering 
that several of the documents contained evidence of a new Iranian centrifuge facility that 
Tehran had attempted to hide from P5+1 negotiators. Another document presented a 
demand by Iran’s spiritual leader to accelerate activity at the site in order to attain a nuclear 
weapon in six months, while yet another document detailed a significant Russian military 
deployment in eastern Ukraine.

Despite denunciations by Iran and Russia that the documents were fabricated, according 
to the scenario, France announced it would withhold its signature on the pending deal 
and would resist removal of sanctions against Iran. Ukrainian President Petro Poroshenko 
demanded that the EU and NATO help defend it from the “Russian Czar.” And Israeli Prime 
Minister Benjamin Netanyahu called on US President Barack Obama to immediately walk 
away from a bad deal with the cheating, nuclear-racing sponsor of international terror.

Meanwhile, in Washington, intelligence agencies were scrambling to authenticate the 
documents, according to the scenario. US National Security Adviser Susan Rice warned 
publicly that if, indeed, Tehran had been secretly operating an undeclared facility, that the 
US would suspend talks and impose additional sanctions.

In the ensuing three hours — each hour representing a full day of intense diplomacy, military 
posturing and nonstop media coverage on traditional and social networks — experts playing 
a full spectrum of world actors saw Russia at the brink of war with the West and the nuclear 
deal with Iran in tatters.

Ultimately, gamers were able to prevent war with Russia, despite the downing of a Russian 
military aircraft by a cyber attack traced to Israeli technology. They could not, however, halt 
the downward spiral of events that finally led to collapse of the P5+1 deal with Iran.

Ultimately, gamers discovered that the leaked documents attesting to Iran’s hidden centrifuge 
facility were fabricated; the US contractor who leaked them was duped, the victim of a high-
value cyber attack by a Ukrainian hacker team funded by Qatar.

“We decided to create an interested party that wanted to postpone the nuclear agreement 
with Iran. So we devised a scheme by Qatar, which hired a Ukrainian hacker team to falsify 
documents and fool the contractor,” Adi Dror, SIMLAB manager, told Defense News.

SIMLAB Director Haim Assa, a senior Israeli strategist and an expert in Game Theory, said 
Monday’s simulation demonstrated that it is still conceivable at this late date for opponents 

TEL AVIV — An international war game played out here on Monday showed how a single 
cyber attack aimed at discrediting Iran could ultimately derail an impending nuclear 
deal between the world powers and Tehran.



 Netanyahu Details Israeli Cyber Defense Strategy, Efforts to
Consolidate Cybersecurity Programs

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu discussed on Sunday Israeli plans to consolidate 
cybersecurity efforts by establishing two umbrella organizations, one governmental and one 
military.

“The cyber needs and the cyber market is not a staid, low growth market where you can establish 
a position of dominance as we have and rest on your laurels,” said Netanyahu, addressing the 5th 
International Cybertech Conference at Tel Aviv University. “Therefore we have established two 
major arms to deal with this, two government resolutions that we accepted, that we passed a few 
weeks ago.”

The first of those two bodies is the National Cybersecurity Authority, which was established with 
the primary goal of protecting civilian cyberspace and the market, such as interference with 
banks or the Internet of Things.

Netanyahu said the authority would “build market resilience, in order to define how we approach 
the question of defense.”

Increasingly, governments in advanced countries are looking at potential threats to civilian 
infrastructure by hackers, such as the taking over of a hospital’s system, national banks, or 
electrical or water services.

The prime minister’s comments came as U.S. officials revealed that the extent of a recent cyber 
breach — believed to be Chinese — at the federal government’s Office of Personnel Management 
may have affected up to 12 million employees.

Israel’s highest-ranking cyber official, Eviatar Matania, who heads the Israeli National Cyber Bureau 
in the Prime Minister’s Office, has warned that Iran is working to bolster its cyber capabilities, 
which would include the ability to attack, over the next three to five years.

“Dealing with the cyber threat on the national level in the coming decades constitutes a 
strategic challenge that all countries must deal with,” Matania, who is playing a major role in the 
development of the new cyber authority, told the Wall Street Journal earlier this month.

According to the Israeli Foreign Ministry, the authority will “oversee cyber defense actions so as 
to provide a comprehensive response against cyber-attacks including dealing with threats and 
events in real time.”

The second arm Netanyahu discussed on Tuesday was the “IDF cyber forces.”

The IDF recently defined cyberspace as the fifth realm of combat, alongside land, air, water 
and space, according to Haaretz. The unit would bring together soldiers from intelligence and 
telecommunications units to prepare the army to defend its online networks.

Netanyahu said the greatest cyber threats are posed by governments, rather than individual 
hackers or nongovernmental organizations.

“The greatest threat comes from governments, and like-minded governments that want to protect 
the privacy of their citizens, their bank accounts, their infrastructure, their economies, have to 
work as far as they can together to cooperate against this new threat,” he said. “Specifically, Iran 
has been launching attacks against us, against Saudi Arabia, against the United States, against 
many others, and we’re determined to enable ourselves to protect ourselves from these attacks 
and others. And the way we’re doing it is this combination of government, military, academia and 
business. We think this is a potent opportunity.”

information and it shows the potential of cyber warfare on the Iranian front. The [Israel Defense Forces] has long understood that we 
must create a cyber warfare branch, and so that was established at the beginning of June. But as opposed to the IDF, in the civilian 
system, this story is more complicated and difficult because it doesn’t have the authority to invade the privacy of individuals like 
the military system sometimes does.

In a civilian network, there’s a tension between the need for security on the one hand and the need to protect privacy on the other, 
and the question is how to resolve it. You can’t ignore security for the sake of maximum protection of privacy, certainly in a country 
like Israel, and expose us to every whim of a terrorist. But the other extreme of security above all isn’t good, and doesn’t suit a 
democracy and the business environment.

For example, a few months ago someone was able to publish a list of Israeli bank account holders in Switzerland. This caused many 
problems for people, even though apparently no one broke the law. But there are people who didn’t want it to be known that they 
have such an account, maybe because they didn’t want their spouse to know. There was a lot of embarrassment for many people.

This kind of privacy is very important in the business world. The only path that remains is to find a balance, but the problem with 
balance is that we create it according to our life experience, and in this field of cyber warfare, we and the rest of the world don’t have 
any experience. We have nowhere to look and say, “Let’s do like they’ve done in America.” When we look at other countries, we find 
that we are on the front lines. There isn’t 100 years of history.

Al-Monitor:  Who do you think should lead the cyber regulation in Israel?

Ben-Israel:  Following the recommendation of a committee I chaired, the government of Israel decided in January 2015 that regulation 
in this field won’t be in the hands of the Shin Bet. If it were in their hands, there’s a fear that the interest of security will overwhelm 
the interest of protection of individual privacy. Until now, the defense of the State of Israel’s critical civilian infrastructures, like 
the electric company, was entrusted to the General Security Service [Shin Bet], but it’s unacceptable that the Shin Bet would be 
responsible for cyber security in all of the civilian realm.

We need a civilian body that is not connected to the security forces and has only one purpose: the health of the civilian Internet 
system. That it won’t have viruses. It won’t be responsible for preventing terrorism, but to make sure that viruses don’t run rampant 
in the channels of communication and the Internet. The cyber security agency now being created is civilian and composed of public 
figures and judges, similar to the Israel Securities Authority, which is an independent agency that does not receive instructions from 
the minister of finance or the prime minister.

This agency must work on several levels, mostly in regulation, meaning, for example, to condition a business license on the installation 
of a cyber security system, like car insurance is conditioned on installing an alarm system. The agency must set a standard for 
businesses for cyber security as a condition for a business license. It won’t be uniform for everyone, it will depend on the type of 
business and its size.

Al-Monitor:  What will regulation look like in the field of cyber security, in terms of enteties and procedures?

Ben-Israel:  It’s a question we thought a lot about, and in the end we reached the conclusion that it must be done through the natural 
regulators. If someone harms Israel’s banking system, he could do a great deal of damage to the economy. So how do you regulate 
and ensure information security for the banks? The agency won’t tell them how to secure their systems. It can make demands that 
would kill them financially, and so it will do so through the natural regulator of the banks.

For example, the agency would turn to the Bank of Israel and recommend to it how to secure information — that is, what regulation 
is required. The Bank of Israel is a regulator whose purpose is to ensure the stability of the banks and not information security. It 
needs to weigh these considerations against the damage that could be caused to the banks if it overemphasizes security. At the 
same time, we can assume that no one will do business with a bank whose information flows somewhere else. The only direct 
regulation the cyber agency will be in charge of is regulating cyber security companies.

Another element of the agency will be its connection with other civilian centers in the world, since cyber warfare has no borders. 
There will be an Israeli cyber emergency center, which will be in touch with similar centers throughout the world. A citizen could 
report a cyber attack and it would be possible to locate it before it does bigger damage.

In my estimation, the center will be active within two years.

Al-Monitor:  How close are we to passing the cyber security law?

Ben-Israel:  In the end, the law will be passed. To me, it’s clear. In the meantime, we don’t have enough experience. We don’t change 
laws every two days. There was an unsuccessful American attempt, and now everyone is mulling over the same dilemma.



How Israel balances cyber security, privacy
Despite the warnings of lawyers and experts in data security, on Feb. 15, the outgoing government authorized the creation of a 
national cyber defense authority. In a strongly worded letter to Attorney General Yehuda Weinstein, the opponents argued against 
the authorization of the program, because the agency to be created will hold many powers that could impinge on citizens’ privacy, 
without checks and balances.

Among the signatories of the letter are Boaz Dolev, formerly the head of Project Tehila, attorney Yoram Hacohen, the former head 
of the Law, Technology and Information Authority at the Ministry of Justice, and many lawyers and legal experts in the field of cyber 
security. According to them, the government’s proposal lacks “the creation of a civil mechanism for inspection and control over the 
authority’s activity — starting from periodic reports to the government and the public, to representing the objects of inspection and 
monitoring — in the private and business sectors — in the central decision-making processes.”

Preceding this decision was a year of fighting between the Shin Bet and the National Cyber Bureau at the prime minister’s office over 
the question of who will be responsible for the creation of the new agency. In the end, Prime Minister Benjamin Netanyahu decided 
to leave the Shin Bet out of the picture.

Professor Isaac Ben-Israel, the head of the Interdisciplinary Cyber Research Center at Tel Aviv University and one of the leading 
experts in the field in Israel and the world, thinks Netanyahu’s decision was necessary and correct. While at first Ben-Israel supported 
the Shin Bet’s position, in the end he changed his mind and recommended to Netanyahu that he place the agency under the 
jurisdiction of the prime minister’s office, mainly in order to protect civic interests in privacy and data security as much as possible.

On June 23, Netanyahu will be the guest of honor at the annual International Cybersecurity Conference at Tel Aviv University. Among 
the participants will be Minister of Defense Moshe Ya’alon and experts from all over the world, including David Koh, the head of 
the cyber bureau in Singapore. One of the central topics to be discussed at the conference will be the question of how to build a 
mechanism to protect the individual as part of the global cyber wars that are constantly escalating.

In a special interview with Al-Monitor, Ben-Israel, the chairman of the event, reveals the regulatory structure forming in Israel in the 
field of cyber security and estimates that in the end there will be no option but to deal with this issue through special legislation. As 
he sees it, very soon the government will make the installation of network security systems a condition for business licenses.

The text of the interview follows:

Al-Monitor:  Where do you think Israel stands compared to the rest of the world where it comes to protecting privacy? Citizens here 
and elsewhere are concerned about the rule of Big Brother.

Ben-Israel:  The field of cyber security is one of the special cases where the State of Israel is taking preventative steps, unlike its usual 
practices. It’s thinking forward and preparing itself. We have a country with a strong high-tech inclination and large professional 
groups that understand the threat in this field. In this case, the prime minister himself advanced the creation of the cyber security 
agency. I was at the discussions and I can say he took this threat to heart, and pulled all his weight to find a solution. He also justly 
decided in the end that the Shin Bet will not be responsible for the agency.

Since the prime minister knows our abilities in the field of cyber warfare, he asked himself what would happen if someone did 
something similar to us, and reached the obvious conclusion that this is a major threat. Since 2002, we in Israel have been protecting 
part of the critical infrastructure of the country, both military and civilian. We have systems for the discovery of attacks, and we’ve 
seen the attacks on Israel’s electric company. On a normal day there are hundreds of thousands of attempts to attack us by private 
individuals and organizations, Palestinian elements and countries.

We know that cyber warfare against civilian infrastructure, like airport and transportation systems, could kill hundreds of people 
— even more — and so it’s terrorism in the full sense of the word. Attacking the computer system of Israel Railways, for example, 
could cause a catastrophe if it causes two trains to collide. Therefore, in order to protect citizens, we have to have inspection and a 
mechanism for defense, with the maximum possible protection of privacy, and so removing the Shin Bet from the picture was the 
right thing to do.

Al-Monitor:  Does the prime minister’s high degree of involvement in this issue stem from his view of the threat from Iran, which he 
sees as the primary threat to Israel?

Ben-Israel:  Of course it’s also connected. There’s a claim that Israel is behind the bugging of hotels in Geneva, to listen to the 
Iranian delegation to the nuclear talks. I don’t know if Israel was involved, but in any case, whoever installed this virus wanted the 

Cyber Challenge 'Promotes Hacking for the 
Purpose of Security'

One of the activities at the fifth annual International Cybersecurity Conference in Tel Aviv 
was the Cyber Challenge, featuring the best technical minds in Israel proving their ability by 
overcoming various technical riddles and challenges.

The challenge was in a Capture-The-Flag format, in which the contestants had several hours 
to collect as many flags as they can.

“Every flag is a technology-related problem that they have to solve, a system they have to 
hack,” explained Guy Mizrahi, CEO of Cyberia advanced cyber solutions which initiated the 
contest.

He explained that, while the contest does promote hacking, it does so in order to promote 
“better security for software, for organizations, for companies.” 

The Cyber Challenge, held at the International Cybersecurity Conference in 
Tel Aviv, featured the best technical minds in Israel.



Israel's Cyber Threats - Not Just from Terrorists

Arutz Sheva spoke with Major Gen. (Ret.) Professor Isaac Ben-Israel on Wednesday, Head of the 
Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research Center (ICRC) and chairman of the Cybersecurity 
Conference currently being held at Tel Aviv University (TAU).

"The global market for cybersecurity products and services is estimated to be around $60 
billion USD per year, and Israel's share of the market is close to 10%," he noted. "I don't have 
to tell you that we are not 10% of anything else in the world." 

"Israel is considered to be a leading state, second perhaps only to the US," he added, 
explaining that this is why thousands of people have looked to Israel for their cybersecurity 
needs. 

Prof. Ben-Israel stated, as well, that the need for cybersecurity extends far beyond the realm 
of terror threats. 

"It's not only terror," he said. "The threat is coming from a long list of adversaries."

Among them, he said, are individuals - and even one person "can cause a lot of damage." 

"Sometimes they are insiders," he noted, adding the example of ex-employees who seek to 
damage their former businesses. Others, like Anonymous, are loosely organized groups with 
political agendas. 

"The most dangerous threat comes from states," he said. "They have enough endurance to 
develop something sophisticated."

Over the past year, great gains were made in cybersecurity - including the IDF reorganizing 
its own cyberdefense system to make a new, specialized command center to counter cyber 
threats. 

And that is the future, he said; not to eschew technological developments in the IDF out of 
fear, but making them less vulnerable to cyber attacks. 

Chairman of cybersecurity conference tells Arutz Sheva Israel's cyber enemies 
can come from anywhere - even private individuals.

Expert: People Need to Know their Data is Private

Most people do not realize how much their data is being used for purposes they do not 
understand, internationally renowned security technologist Bruce Schneier told Arutz Sheva 
on the sidelines of the fifth annual International Cybersecurity Conference in Tel Aviv.

“Largely, I think surveillance is bad,” Schneier said, adding that surveillance is leading to a 
world where people are losing their abilities to speak their mind without their thoughts 
being recorded, “and that’s very dangerous. I’m not convinced we really understand the 
implications”.

At the same time, Schneier said, it is difficult to give up their cellphones or e-mail addresses 
because these are the “tools of modern life”.

“What I want to see is more agitation for strong privacy laws,” he added. “People really need 
the ability to know their data is private.”

Security technologist Bruce Schneier says countries should enact privacy 
laws so that individuals know their private data is secure.



Israel Confirms It Was Cyber Attack Target
By Barbara Opall-Rome 12:20 p.m. EDT June 24, 2015

TEL AVIV — Defense Minister Moshe Ya'alon confirmed Wednesday that Israel was the target 
of cyber attacks by Iran during last summer's Gaza war and by Hezbollah, which reportedly 
ran an operation going back three years.

Speaking at an international cyber security conference at Tel Aviv University, Ya'alon insisted 
"no significant damage" was inflicted by Iranian operatives, terror organizations and hackers 
who targeted government, military and economic sites during the July-August 2014 
Operation Protective Edge.

He also confirmed for the first time findings from Tel Aviv-based Check Point Software 
Technologies, which reported to its clients in March that Israel, several Western countries 
and other Mideast states had since 2012 been targets of a sustained cyber spying campaign 
that the company believed was run out of Lebanon.

At the time, Check Point did not specifically name Hezbollah as the culprit for the cyber 
spying campaign, which the company dubbed "Volatile Cedar." It only noted that command-
and-control servers supporting malware activities were traced to a hosting company in 
Lebanon, while several other servers were registered with "a very similar" Lebanese address. 
According to the cyber security and information technology firm, the campaign was based 
on Trojan horse computer malware planted in its targets, which was activated to collect data 
over extended periods.

"Monitoring these cyber infections was very challenging, due to the numerous ways in which 
they were disguised by the hackers," the Check Point report noted.

But Ya'alon, in his Wednesday address, flagged Hezbollah for the Trojan horse penetrating 
cyber campaign. "A few months ago it was reported that activities by Israeli security 
specialists uncovered and destroyed a Trojan horse planted in Israeli systems by, according 
to the report, the Hezbollah organization," he said.

"Today it's obvious that the cybernetic field is a war-fighting domain in and of itself, which 
includes defense and offense. While conventional warfare is conducted in geographic 
theaters and on land, sea, air and even space, this domain knows no borders. The cyber 
domain has no geographic boundaries," Ya'alon said.

More than 10 years ago, as then-Israel Defense Forces (IDF) chief of staff, Ya'alon recalled, he 
authorized the establishment of the C4I Branch as part of the IDF General Staff.

Last week, he approved a decision by Lt. Gen. Gadi Eisenkot, IDF chief of staff, to establish 
a Cyber Command within two years that would integrate defensive operations and 
developments now performed by the C4I Branch with collection and offensive operations 
performed by Unit 8200 and other sectors of Military Intelligence.

"The capabilities and the requirements of today oblige us to make organizational changes 
and to stand up this new command," Ya'alon said.

Israeli Cyber Exports Double in a Year
By Barbara Opall-Rome 12:38 p.m. EDT June 3, 2015

TEL AVIV — Israeli companies exported some US $6 billion in cyber-related products and 
services last year, a peak figure which surpasses the amount of Israeli defense contracts 
signed in 2014.

The latest data from Israel's National Cyber Bureau (NCB) shows a surge in cyber exports 
from US $3 billion in 2013 to $6 billion last year. According to NCB, that constitutes about 10 
percent of the estimated $60 billion global cyber market.

And when compared to Defense Ministry figures of $5.66 billion in new contracts signed 
in 2014, it means that for the first time, Israeli firms tallied more in cyber orders than in 
traditional aerospace and defense business.

"The cyber market in Israel is growing at a very rapid pace," said retired Maj. Gen. Itzik Ben-
Israel, head of the Interdisciplinary Cyber Research Center (ICRC) at Tel Aviv University. "Last 
year, Israeli cyber exports constituted about 8 percent of the global market. This year it's 
10 percent. Since 2013, the number of cyber companies here grew by 25 percent. And 
investments in new start-ups grew by some 40 percent. That's huge."

According to Ben-Israel, the actual amount of export orders concluded by Israeli companies 
— or multinational companies that do cyber business here — could be even higher. The 
$6 billion figure reported by Israel's NCB reflects only what the companies report to the 
government, he said.

"Unlike in defense, which is highly regulated, in cyber it's a free market," said Ben-Israel, a 
former head of the government task force that presaged Israel's NCB. "So just as companies 
don't need permission to sell civilian cyber-related products and services, they don't have to 
report every contract to the government."

Nevertheless, Ben-Israel said it was hard to compare the vitality of Israel's cyber sector to 
that of the defense and aerospace sector due to the overlap of companies selling to civilian, 
dual-use and defense markets.

"Remember, part of cyber is considered defense. Some companies that must report to MoD 
may also be reporting to the NCB," he said.

According to NCB data, 30 Israeli cyber companies attracted collective investment of $200 
million during 2014. And already in the first quarter of 2015, it notes that 10 Israeli firms 
received $90 million, a 40 percent hike compared to the same period last year.

As for public offerings, exit sales or mergers and acquisitions, NCB noted that eight Israeli 
companies last year raised an aggregate $700 million. In the first quarter of this year, it listed 
six firms as raising some $300 million.

Ben-Israel's ICRC and the NCB, a part of the Prime Minister's Office, will host their fifth annual 
cyber week, an international cyber security conference, at Tel Aviv University from June 22-
25.



Wargame Shows Cyber Threat to Iran Deal

By Barbara Opall-Rome 5:01 p.m. EDT June 22, 2015

TEL AVIV — An international war game played out here on Monday showed how a single 
cyber attack aimed at discrediting Iran could ultimately derail an impending nuclear deal 
between the world powers and Tehran.

Conducted at Tel Aviv University against the real-life backdrop of the June 30 deadline set by 
the P5+1 negotiators, the game's scenario devised by Tel Aviv-based Simulations Laboratory 
& Strategic War-Games (SIMLAB) started with the online publication of sensitive documents 
leaked from the US Senate Select Committee on Intelligence.

The leaker, a former contractor with a US intelligence agency, went public upon discovering 
that several of the documents contained evidence of a new Iranian centrifuge facility that 
Tehran had attempted to hide from P5+1 negotiators. Another document presented a 
demand by Iran's spiritual leader to accelerate activity at the site in order to attain a nuclear 
weapon in six months, while yet another document detailed a significant Russian military 
deployment in eastern Ukraine.

Despite denunciations by Iran and Russia that the documents were fabricated, according 
to the scenario, France announced it would withhold its signature on the pending deal 
and would resist removal of sanctions against Iran. Ukrainian President Petro Poroshenko 
demanded that the EU and NATO help defend it from the "Russian Czar." And Israeli Prime 
Minister Benjamin Netanyahu called on US President Barack Obama to immediately walk 
away from a bad deal with the cheating, nuclear-racing sponsor of international terror.

Meanwhile, in Washington, intelligence agencies were scrambling to authenticate the 
documents, according to the scenario. US National Security Adviser Susan Rice warned 
publicly that if, indeed, Tehran had been secretly operating an undeclared facility, that the 
US would suspend talks and impose additional sanctions.

In the ensuing three hours — each hour representing a full day of intense diplomacy, military 
posturing and nonstop media coverage on traditional and social networks — experts playing 
a full spectrum of world actors saw Russia at the brink of war with the West and the nuclear 
deal with Iran in tatters.

Ultimately, gamers were able to prevent war with Russia, despite the downing of a Russian 
military aircraft by a cyber attack traced to Israeli technology. They could not, however, halt 
the downward spiral of events that finally led to collapse of the P5+1 deal with Iran.

Ultimately, gamers discovered that the leaked documents attesting to Iran's hidden 
centrifuge facility were fabricated; the US contractor who leaked them was duped, the victim 
of a high-value cyber attack by a Ukrainian hacker team funded by Qatar.

"We decided to create an interested party that wanted to postpone the nuclear agreement 
with Iran. So we devised a scheme by Qatar, which hired a Ukrainian hacker team to falsify 

documents and fool the contractor," Adi Dror, SIMLAB manager, told Defense News.

SIMLAB Director Haim Assa, a senior Israeli strategist and an expert in Game Theory, said 
Monday's simulation demonstrated that it is still conceivable at this late date for opponents 
to derail the pending comprehensive nuclear agreement with Iran.

"According to the scenario of the game, Iran didn't agree to inspections of the purported 
centrifuge facility and this caused a crisis of confidence," Assa said. "In retrospect, it was clear 
the centrifuge facility didn't exist; the report of its existence was based on false information 
planted in the course of a cyber attack" for purposes of torpedoing nearly two years of 
diplomacy.

Assa noted that another major conclusion of today's simulation was the need for an 
International Cyber Treaty to deal with cyber-based fraud and deception during wartime.

"The purpose of such a treaty is clear: to prevent violent processes as a result of cyber 
operations... Just as there are international laws of conventional war, there must be a legal 
basis for laws of cyber war," Assa said.

The war-game launched Israeli Cyber Week and the Fifth Annual International Cyber Security 
Conference to be held at Tel Aviv University through June 25. Tuesday's conference will 
feature a policy address by Netanyahu.



 TAU collaborates with IATA on aviation
 technology and security

Collaboration to encompass big data, cyber security, authentication, security 
checks, and general security. 

By HAYAH GOLDLIST-EICHLER \  07/06/2015 15:53 

Tel Aviv University and the International Air Transport Association (IATA) announced on 
Monday that they signed a deal to collaborate on developing technology relevant to airplane 
and airport safety.

The areas in which IATA and the Tel Aviv University will cooperate include big data, cyber 
security, authentication, security checks and general security.

As part of the joint operations, representatives of the IATA will work together with Ramot, 
the university’s technology- transfer company, and the Blavatnik Interdisciplinary Cyber 
Research Center at Tel Aviv University and open a joint aviation innovation center to identify 
and develop knowledge and technology relevant to the field of international aviation.

In addition, the IATA became a member of the Cyber Center forum at the university and was 
among the sponsors of the International Conference on Cyber Security held recently at the 
university.

Tel Aviv University Vice President Prof. Raanan Rein, who signed the agreement on behalf of 
TAU, called it an important step in the university’s relationship with international companies 
and industry and demonstrates its leading role in entrepreneurship, innovation and research.

The IATA is a global organization incorporating 260 airlines and representing about 83 
percent of all passenger and cargo transport worldwide. It deals with a wide range of areas 
in airports including safety, security, financial issues, regulation, environment and a variety 
of processes aimed at simplifying and streamlining procedures on the ground and in the air.

Netanyahu: Israel Can Lead the Battle against Cyber-Terror

Prime Minister Binyamin Netanyahu explains how Israeli chutzpah has 
spurred innovation in cyber-defense.

By Arutz Sheva Staff First Publish: 6/23/2015, 2:41 PM

Cybersecurity has become one of Israel's top priorities, Prime Minister Binyamin Netanyahu 
stated Tuesday, at the 5th Annual International Cybersecurity Conference at Tel Aviv 
University (TAU). 

"We have established two government resolutions: One is to create the national cyber 
security authority, and the second is the decision to create the IDF cyber forces," he said. "The 
greatest threat comes from governments, specifically Iran. We are determined to protect 
ourselves by using a combination of government, military, academia and business. We are 
moving ahead and committed to stay ahead."

Netanyahu also reflected on why Israel has, specifically, pledged to transform the field of 
cyber-defense. 

"Israel is in a unique place, we have a large number of talented people in this field, but it's not 
only numbers," he said. "It is a unique place because of our culture, challenging assumptions 
is deeply embedded in our culture."

"Another advantage we have is perpetual investment," he added. "We need to make the 
cyber culture not only a vehicle for national defense, but also for business."

Netanyahu elaborated on the efforts to cultivate a professional cyber-community in Israel's 
south, saying that "In Be'er Sheva, we decided to place our own NSA … right next to the 
University to have there our national cyber headquarters and a new cyber park, which is 
expanding with many firms joining it. In a small place the culture can grow and thrive."

The government has stepped up its cybersecurity programs significantly over the past two 
years, and Netanyahu's remarks surface 10 days after Israeli cybersecurity company ClearSky 
said it had uncovered a massive Iranian cyber attack against Israel.

Attacks were launched against 40 Israeli targets and 500 other targets worldwide, including 
against reserve generals in the IDF, a security consulting company, and researchers, the firm 
told Army Radio.

In April, security researchers claimed that hackers had managed to penetrate computer 
networks associated with the IDF.

The Israel Security Agency (Shin Bet) revealed last year it had set up an elite cyber-defense 
unit to defend against an organized attack on Israeli cyberspace as well, and in September, 
the Israeli government set up its own National Cyber Defense unit.



 Former IDF general: We have ability to hack advanced
Hezbollah rockets

The IDF's plan to integrate its cyber-warfare units was also on the agenda, 
with some questioning whether it would "degrade" Israel's capabilities and 
others seeing it as a "natural evolution."

By YONAH JEREMY BOB \   6/24/2015 20:48 

Israel has the ability to hack advanced computerized Hezbollah rockets to stop them from 
posing a threat, former IDF Brig.- Gen. Pinchas Barel Buchris said Wednesday at Tel Aviv 
University.

Speaking on the Cyber Revolution in Military Affairs panel along with former IDF generals, 
Yair Cohen and Daniel Gold, former Israel Security Agency (Shin Bet) head Carmi Gillon and 
IDF Rear-Admiral Ophir Shoham who works on cyber issues in the Defense Ministry, the 
former Unit 8200 head was responding to questions by Channel 10’s Or Heller about the 
state’s cyber capabilities in dealing with Hezbollah’s supply of more than 100,000 rockets.

Although Buchris said the majority of Hezbollah’s rockets, which are low-tech and less 
destructive, cannot be impacted by Israel’s offensive cyber-hacking capabilities, its more 
powerful hi-tech rockets can indeed.

The panel also debated whether the IDF’s recently announced plan to unite all its separate 
cyber units including offensive, defensive, intelligence and research units into one command 
– hailed by top brass as a visionary move – was a positive development. The issue has long 
been under discussion with a senior IDF official commenting at a conference in April 2014 
that he did not expect the cyber units to become unified.

Cohen, one of the three former Unit 8200 heads, said he sees cyber issues as crucial but that 
if Unit 8200’s abilities are degraded when it is moved into the cyber command it would be 
problematic.

The US, he noted, had a long debate about whether to move the NSA into a new unified 
command and in the end decided not to.

“Unit 8200 has been a very successful organization until now,” he said, adding that the IDF 
“needs to make the decision carefully.”

Echoing some of Cohen’s doubts while providing qualified support, Gillon said, “I’m sure it [a 
unified cyber command] is needed – will it work? I’m not sure because of other experiences 
we’ve had in the security community.

Although not always coordinated, Gillon noted that Cyber abilities have existed in the IDF 
for years.

Gold was more positive about the change, saying there is “lots of potential by integrating 
cyber intelligence with cyber defense” and that “the outcome and effectiveness are even 
more important than the structure.”

Shoham, meanwhile, called the move a natural evolution, from precursor moves the IDF 
made some 10 years ago.

The IDF will “keep the important pillars we already have, while building new capabilities,” he 
said.

The most favorable comments came from Buchris, who called unification “the best decision 
of the IDF chief-of-staff so far” and expressed confidence that Unit 8200 would be absorbed 
“in the right way.”

Earlier, Defense Minister Moshe Ya’alon took the strongest and most explicit public stance 
yet by an Israeli official about the country’s willingness to carry out not just direct retaliation 
cyber attacks, but general deterrence cyber attacks, as well.

Ya’alon admitted that adversaries such as Iran, Hezbollah and other hackers “have been 
attacking us militarily and economically” and said “we need to attack them back.”

His predecessor, Ehud Barak, was far more circumspect in comments about the country’s 
offensive cyber capabilities, but the cyber world has evolved rapidly evolved since Barak 
stepped down two-and-ahalf years ago.

Ya’alon also discussed the need for setting clearer international laws and standards in the 
cyber warfare arena because attacks have become more frequent. 



The game saw distrust among allies as well; the US suspected Israel of being behind the leak, 
though the player representing Qatar was responsible.

The player representing the US demanded that Tehran allow inspectors in to check out the 
claims, and the Iranians rejected the demand, resulting in an end to negotiations. The Qatari 
cyber attackers achieved their aim - the collapse of nuclear talks - through a combination of 
incrimination, sophistication and creativity.

Maj.-Gen. (res.) Yitzhak Ben Yisrael, Chairman of the Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research 
Center (ICRC) at Tel Aviv university, said the rationale behind the simulation centered on a 
cyber attack that would thwart nuclear talks.

"It's completely clear that there are many elements opposed to the agreement coming 
together. What the players did not know in real time is that Qatar, with the assistance of 
hackers from Ukraine, is the one leaked tendentious and false information, pointing to an 
Iranian violation of the arrangement with the powers," Ben Yisrael said.

He added that in the simulation, "the unverified information caused a diplomatic-security 
storm that was powerful enough to wreck negotiations. The central conclusion is that a 
speck of uncertainty is enough to lead to a complete lack of control." The cyber element in 
the (mock) attack was critical, Ben Yisrael said, all the more so due to the distrust among the 
players.

Cyber attacks can lead to miscalculations, which could lead to an escalation, or even a full-
scale war, the organizers found.

The organizers also noted "the complete lack of faith all players had in Russia," adding, "Our 
conclusion is that no one trusts the Russians. Throughout the game, the players all blamed 
[President] Putin for every negative development. In our game, Russia did nothing to justify 
being blamed, but this happened in any case, almost automatically."

News from around the nation
EVEN BEFORE this prestigious gathering in Tel Aviv, there will be an equally brilliant group 
of people attending the fifth international Cyber Security Conference at Tel Aviv University’s 
Smolraz Auditorium on June 22-25.

Jointly organized by the Yuval Ne’eman Workshop for Science, Technology and Security, 
the National Cyber Bureau, the Prime Minister’s Office, the Blavatnik Interdisciplinary 
Cyber Research Center and Tel Aviv University, the conference will bring together leading 
international cyber experts, policymakers, researchers, security officials and diplomats for an 
exchange of knowledge, methods and ideas concerning evolving cyber technologies.

Prime Minister Benjamin Netanyahu will be among the speakers, as will former president 
Shimon Peres, Defense Minister Moshe Ya’alon; Maj.-Gen. (res.) Prof. Isaac Ben-Israel, chairman 
of the conference and head of the Blavatnik Center; Christopher Painter, coordinator for 
cyber issues at the Office of the Secretary of State in the US State Department; Howard A. 
Schmidt, former cyber adviser to President Barack Obama and president George W. Bush and 
former chief security officer at Microsoft; and several other luminaries from Israel, the US and 
elsewhere.

At the Herzliya Conference this week, Peres in conjunction with students from StandWithUs 
launched an anti-BDS campaign.



 'Ya'alon: Cyber 'is its own battlefield 
Defense Minister says Israel must counter cyber security threats with 
investment in cyber defense infrastructure. 

By JPOST.COM STAFF, YONAH JEREMY BOB \   06/24/2015 11:07 

Defense Minister Moshe Ya’alon called cyber "its own battlefield" Wednesday at a Cyber 
Conference at Tel Aviv University. He said Iran, terror organizations, cyber hackers, and 
Hezbollah activists have all threatened Israel militarily and economically in the cyber sphere.

"Cyber allows asymmetric attacks by weaker players with limited monetary  investment," he 
said, emphasizing the need for increased investment in cyber defense infrastructure that 
would counter the threats.

"Cyber attackers can hit us," he said, "but we need to hit them back."

Ya'alon also addressed the recent increase  in rocket attacks aimed at Israel by Gaza militants, 
adding that Hamas is being held responsible for Tuesday's rocket launch from the Gaza strip 
into an open area in Southern Israel's Yad Mordechai region, despite the fact that Islamic 
State affiliates took responsibility for the launch.

He said such rocket attacks from the Gaza Strip force the Israeli government to veto some of 
the measurements taken to ease the conditions of Palestinians in the strip during the month 
of Ramadan.

He then turned his attention to the recent attacks of Israeli Druse on IDF ambulances in the 
Galilee. "Israel is acting responsibly regarding the Syrian situation and will continue to rescue 
injured Syrians," despite recent events in the Druse communities, he said, calling the attacks 
on such humanitarian attempts "unreasonable."

 Cyber attack 'could derail Iranian nuclear agreement,' war
 game finds

 A "complex low signature cyber attack, which leaves behind no clear trail, 
could create regional uncertainty, and increase existing distrust between 
Iran and the US." 

By YAAKOV LAPPIN \  06/24/2015 05:23 

A deal between world powers and Iran over the Iranian nuclear program can be torpedoes 
by a powerful cyber attack, a war game carried out by SIMLAB, which is the simulation lab of 
Yuval Ne'eman Workshop for Science, Technology & Security at Tel Aviv University.

The war game, held on Monday to kick off the start a Tel Aviv University cyber conference, 
resulted in the conclusion that a "complex low signature cyber attack, which leaves behind 
no clear trail, could create regional uncertainty, and increase existing distrust between Iran 
and the US, leading to a collapse of nuclear talks."

During the game, a cyber attack, launched by a player representing Qatar, resulted in false 
information about a secret Iranian uranium enrichment plant being planted within real 
information. The misleading account also contained claims that Iranian Supreme Leader 
Ayathollah Khamenei issued an order to increase the speed of activities at the fabricated 
nuclear site. The mixed false and true information was then leaked by the cyber attacker tto 
the international community, triggering a crisis, and a breakdown in nuclear talks.

Dr. Haim Assa, Chairman of SIMLAB, said the game began with an intelligence leak of falsified 
information, about covert Iranian centrifuges facility that Tehran had sought to hide, in 
violation of all agreements with the international powers.

The 'leak' soon turned into public knowledge around the world, and triggered a chain 
reaction of international events, without the information ever being confirmed.



 The POSTman Knocks Twice: On paranoia and
psychobabble:Cheap shots at Bibi

Netanyahu has real enemies who would gladly destroy him politically. Some 
are within his own party. Within his own cabinet.

By AVRAHAM AVI-HAI \ 07/03/2015 01:10

 Avigdor Liberman was once an aide to Prime Minister Benjamin Netanyahu, and later forged a united electoral list 
between his party and the Likud.

He served as foreign minister in Netanyahu’s previous government. After all that proximity, he recently accused his 
former mentor and political partner of “political paranoia.”

Possibly Netanyahu lacks interpersonal relationship skills, but to use a psychological term in a press interview is 
a cheap shot. Furthermore, even if Netanyahu is excessively suspicious of other people, that may very well come 
with the turf. In other words, to be head of government in any country automatically means that there are people 
plotting to replace you.

Henry Kissinger, that wise old cynic of world geopolitics, said, “Even a paranoid has some real enemies,” and, “Just 
because you’re paranoid doesn’t mean they’re not after you.”

See the latest opinion pieces on our Opinion & Blogs Facebook page

Netanyahu has real enemies who would gladly destroy him politically. Some are within his own party. Within his own 
cabinet.

Within the Knesset. Abroad, from Washington to Tehran, many (most?) foreign leaders would be happy to deal with 
someone else as Israel’s prime minister.

So, Mr. Liberman, let’s not use psychobabble.

I can’t imagine a political leader anywhere who is not suspicious of cronies as well as rivals. Let’s take another political 
leader, with whom Liberman has met often: the president of Russia, Vladimir Putin. Vladimir Vladimirovich Putin is in 
his 60s, a judo champion and a former lieutenant- colonel in the KGB.

He is an almost absolute ruler and has been bolstering his power and wealth since he became prime minister in 
1999. Since then, in a system of musical chairs, he has held key power, either as prime minister or as president. His 
critics have been imprisoned, exiled or have had unexplained accidents or have been murdered.

Now look at his (Russia’s) position as he sees it. Forget about internal opposition.

He has many secret services and controlled mafias, plus a lapdog press and media to carry out his will. But the former 
great Soviet Union is now a truncated Russia.

Within its borders and along them, there are Muslim areas or states which are subject to jihadist and Shia influence, 
as well as Georgia and Armenia, both Christian and hostile. China, the giant, and Japan, the diminishing but still 
significant power, abut his eastern flanks. The United States via Alaska is in physical proximity, and its naval and air 
power loom over the Pacific.

President Putin has every right to ask how much CIA money and talent went into the relatively peaceful democratic 
revolution against the previous pro-Russian Ukrainian government. Or maybe he actually knows.

NATO and the US have also spread their cover over the three Baltic states of Estonia, Latvia and Lithuania, once part 
of the Czarist Russian Empire and later the Communist USSR.

Maybe Putin suffers from “political paranoia.”

After all Czarist Russia just about invented the conspiracy theory and the USSR actively conspired against the West. 
The KGB trains to disbelieve, and Putin’s father was a convinced Communist who undoubtedly believed (correctly, it 
would seem) that the capitalist world would do very much indeed to subvert Communist Russia.

No wonder Putin took Crimea from Ukraine. The US did not permit missiles in Cuba. Could Russia have NATO controlling 
its warm water ports and fleet on the Black Sea? Ergo, paranoia or not, Russia’s Putin sees himself threatened. And 
he is, for real. How wise the European leadership and the US were to crowd in on Russia so closely? Now Poland and 
certainly Romania live in fear that the neighboring Ukraine will fall into Russian hands or Russian influence.

For his part Putin sees the West encroaching on his European side, and China in Asia, Iran in the south.... Yes, Mr. 
Kissinger, Putin may be paranoid, but he has enemies.

Thus, psychobabbling about Bibi does nothing to enhance the political debate in this country. Liberman would 
never dare use such a word against Putin.

The psychobabble psychosis has even infected serious historians. At Columbia University I attended a course on the 
psychology of Martin Luther. The professor, a fine man and distinguished scholar, blanched when I said that putting 
a man dead more than 400 years on the psychologists’ couch is nonsense.

Former ambassador Michael Oren is a serious historian. His slip into the psychology of President Obama’s approach 
to the Muslim world is not only gratuitous, but did Oren, now an MK, a major disservice as well.

Returning to paranoia in politics and public life, how can we distinguish between it and criticism based on well-
honed responses to the excesses and errors committed by people in power? For example, why did the retiring (but 
not shy) outgoing inspector-general of the police, Yohanan Danino, only become a great crime-buster in his last year 
in office? Why is he visiting each and every police station in the country and throwing himself a farewell shindig, 
burning hundreds of thousands of our tax shekels.

Another possible paranoid episode. Why did Avigdor Liberman and his Yisrael Beytenu party always want the public 
security ministry? To return to Prime Minister Netanyahu, I am appalled at the prurient prying of the media. I don’t 
want to know about Bibi’s prostate. Can the PM not have any privacy about his private plumbing? Of course, he or 
his doctor should have announced that he is having tests and treatments for a common, benign illness which attacks 
many men his age.

Seeing all these conspiracies, real and imagined, I am developing my own conspiracy theories – so much so that I 
must end this column now and go see a shrink.

There are many among my friends.

But which one can I trust?



PM: We will capture those from Druze lynch mob

Prime Minister Benjamin Netanyahu addressed rising tensions in Israel's northern 
Druze communities Tuesday morning at an international cyber conference, saying 
that authorities wound capture those responsible for a Druze lynch mob that 
attacked an IDF ambulance on Monday night, wounding two soldiers and killing 
a Syrian rebel who was enroute to a hospital. 

"We are a State of laws," said Netanyahu. "We are not part of the anarchy that's 
spreading around us. We won't let anyone take the law into their hands; we won't 
let anyone interfere in the missions of IDF soldiers."

One of the soldiers who was wounded in the incident saw an improvement in 
his medical condition overnight and was expected to be released from Rambam 
hospital on Tuesday. The wounded Syrian who survived the attack with serious 
wounds was considered stable after an operation late Monday night

"I call on the leaders of the Druze community, which is a magnificent community 
with which we have brotherhood, I call on them to calm things down and say to 
every Druze citizen in Israel, respect the law, respect the soldiers, do not take the 
law into their own hands - this is what I ask our fellow Druze; this is what I ask from 
every citizen in the State of Israel," said Netanyahu.

The scene of the Druze attack on Monday night.

Members of the Druze community however, threatened Tuesday morning that 
they would continue preventing ambulances transporting wounded Syrian rebels 
to Israeli hospitals.

The Druze claim that Israel is caring for rebels from the al-Qaeda affiliated Nusra 
Front group, which recently killed some 20 ethic Druze in Syria. Many of Israel's 
Druze have family and friends across the Golan border and have been calling on 
Israel to provide them humanitarian and even military aid over the last few weeks.

One Druze resident in the Golan Heights told Ynet, "The incident yesterday 
happened because of the anger about the murder of our Druze brothers in Syria 
and the help that Israel is giving to the Nusra Front who are behind the murder 
of our family members. We, the Syrian Druze, hope for peace and don't want 
problems but when we are attacked we one sit in silence."

Netanyahu takes harsh stance against those who 'take the law into their own 
hands' in wake of Druze attack on an IDF ambulance; 'We are not part of the 
anarchy that's spreading around us.'

Hasaan Shalaan, Itamar Eichner   Published:06.23.15, 11:26 / Israel News

 Tech Talk: Tel Aviv hosts international
 cybersecurity conference

Well-known cyber experts, policy makers, researchers, security officials and 
diplomats, including US Ambassador to Israel Dan Shapiro, met at Tel Aviv 
University last week.

By ARIEL SHAPIRA \ 06/30/2015 21:06

Well-known cyber experts, policy makers, researchers, security officials and diplomats, including US Ambassador to 
Israel Dan Shapiro, met at Tel Aviv University last week for the 5th Annual International Cybersecurity Conference.
The conference was organized by Prof. Isaac Ben Israel and Dr. Eviatar Matania, the head of the Israeli National 
Cyber Bureau. It was held jointly this year by the Yuval Ne’eman Workshop for Science, Technology and Security, 
the National Cyber Bureau, the Prime Minister’s Office, the Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research Center (ICRC) 
and Tel Aviv University. It included workshops, lectures and discussions on methods and ideas concerning evolving 
cyber technologies.
A number of Israeli cybersecurity companies took part in the conference, including Qualcomm, Check Point and 
Intel Security.
“At any given time we have 250 researchers and assistants gathering information and fine-tuning their specialties in 
the field of cybersecurity,” TAU President Joseph Klafter said.
Shapiro said: “During the last five years, great attention has been focused on cyber issues the world over by 
governments, the private sector, civil society and the media. Certainly in both the United States and Israel our 
respective governments have created new mechanisms, policies and agencies to better manage our engagement 
on cyber issues and responses to cyber threats.”
“The United States and Israel are natural partners in working together on cyber issues due to our shared values and 
our open and democratic societies, as well as the extraordinary talent and innovation of our technical communities,” 
he said. “A vital part of our cyber policy is protecting Internet freedom.
We want the Internet to be an open, global space for freedom of expression.
The United States and Israel are continuing to cooperate on these issues... for our national security, our economic 
prosperity and our shared commitment to protect the freedom of expression of people across the planet.”
Matania said: “To a certain extent, the cybernetic threat bypasses all the huge security capabilities the state has built 
to prevent various threats. In a cyber world there are no borders, and the physical walls that have been built at an 
expense of billions simply will not help.”
“Investments in cyber companies in Israel have amounted to more than $250 million, and Israeli cyber companies 
have been acquired this year for a total sum of more than $1 billion,” he said.
Matania also spoke about Israel’s great achievements in the field of cybersecurity, especially the construction of the 
academy’s eco system and the human resources that made this possible.
Another achievement he spoke about was the founding of the new government organization that deals with cyber 
issues.
FairFly Israeli start-up FairFly has developed an app that searches for significantly lower fares for airplane tickets and 
then alerts passengers so that they can cancel their previous ticket and book the cheaper one. It has announced 
the completion of a $2 million round of financing from Blumberg Capital. FairFly had raised seed money from Waze 
cofounder Uri Levine, who is now chairman of the company.
After you buy an airplane ticket online, you download the FairFly app on your phone (available for iOS and Android) 
and then forward the e-ticket to trips@fairfly.
com. FairFly monitors the Internet, and when it finds a cheaper fare – factoring in the ticket’s cancellation fee – it 
alerts the customer.
At this point, you can either switch the flight on your own, or you can have FairFly do it for you (for free). The company 
plans to charge fees in the future.
FairFly was founded by three young entrepreneurs, Aviel Siman-Tov, Gili Lichtman and Ami Goldenberg.
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