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אנו ארגמן: נדב השב״ב ראש  דפוסי את לומדים יי

בהפחסה" בו להבות □ויודעי היריב, של הפעולה
 עם פעלה שיתופי הכוללת סייבר" "קואליציית באמצעות יריבינו כנגד פועלים אנו

 של בעיצומה כעת נמצא השב״ב ועוד. הביטחון משרד הסייבר, רשות המוסד, צה״ל,
 העם האתון מעובדי מרבע למעלה שלנו. האנושי ההון שבליבה איתונית מהפכה

ועוד. אלקטרוניקה מהנדסי סייבר, הגנת מומחי מתכנתים, האקרים, טכנולוגיים:

ו עיריית ראש וליאני: רודולף(רודי) לשעבר יורק ני  ג׳
בסייבר המובילות המדינות אחת היא ישראל

 עצמך את לתקוף עליך פרצות, מפני 80%כ- של ביטחון להיקף להגיע כדי
 לאתר לך יעזור זה פנימית. והגנה חיצונית הגנה לך שיש למרות קבוע, באופן
פוטנציאליות. זליגה בעיות עם הפתחים את מועד מבעוד

 מעורגלת, פלדה טון 42,000 -
 תותחים 8 קרופ, תוצרת ממיטב
 28ל- (בנוסף מ׳׳מ 380 בקוטר

 יותר) קטנים בקטרים תותחים
 במשקל פגזים 20 שפולטים

 לטווח בדקה טון 16 של כולל
 משימוש הוצאה - קילומטר 36

 אווירי טורפדו מפגיעת כתוצאה
 דו-כנפי ימי מטוס ששיגר יחיד
 הטנק, עץ. שלד על בד עשוי
 את מיצה הבליץ, מלחמת מלך

 דו- חלול מטען כאשר יתרונותיו
 השריון את להכניע הצליח שלבי

 החומרים ושכפ״ץ האקטיבי
 האתגר המורכבים. הקרמיים
 מקבל חדיש מטוס של השרידה

 דולר, מיליון 100 בעלות מענה
 "חמקן" להישאר היכולת מחיר

 נ׳׳מ. סוללות משובצת בזירה
 מנוטרלת המסורתית והארטילריה

 (הפוליטית החובה ידי על למחצה
 מנזקים להימנע והאנושית)
 מפשע. בחפים ופגיעה סביבתיים

 המעצמות", בכתר "היהלום אפילו
 מספק לא כבר הגרעינית, הפצצה
 "חתיכת מסתם יותר ביטחון

 אסטרטג שום יוקרתית". פחם
 לא הקרב שאחרי היום על שחושב
 מעשרות אחת אף לשימוש ישחרר

 והמימן האטום פצצות אלפי
 70ב- המעצמות במחסני שנאגרו

 גרעיני נשק האחרונות. שנים
 תכשיט בלבד, הרתעה נשק הוא

 מוכחת ביכולת לגבות שנועד
 "תמות השמשוני האיום את

 בתחום ורק פלישתים". עם נפשי
 הטכנולוגיה סייבר, מלחמת אחד,
 לתוקפן, מעשי יתרון נותנת עדיין

 השלטון. בשירות להאקר
 מעצמה להכניע מגויס האקר איך

עולמית?

 עדיין (ואולי התחוללה החודש
 חסרת סייבר מתקפת מתחוללת)

 ארוכה שורה על בהיקפה תקדים
 וארגונים ממשלתיים מוסדות של

 במערב. מדינות בעשרות פרטיים
 בדעתם חלוקים עדיין המומחים

 והיעדים המהומה מחוללי על
 הפרימיטיביים הכלים שלה.

 לחשוד מהם לחלק גורמים יחסית
 "מיליטנטים" בדאע״ש, או באיראן

 מטרות מלתקוף נרתעים שלא
 רשות כמו "רכות", אזרחיות
 או בבריטניה הלאומית הבריאות
 באירופה לאומי ביטוח מוסדות

 על מצביעים אחרים היבשתית.
 המופרע ששליטה קוריאה, צפון

 מסתורית התערבות על זועם עדיין
 70” שלו. הטילים בתוכנית

 הקוראנים מהשיגורים אחוז
 ללא נכשלים הנוכחית בפאזה
 מומחה אומר לעין", נראית סיבה
NSA בעילום להישאר שחייב 
 חושדים קוריאנים "הצפון שם.

 שלהם, למעבדות חדר שמישהו
 הם ואיך. מי יודעים לא אבל

 שהגורם בתקווה עבר לכל יורים
 את יגלה ובכך יגיב המסתורי

עצמו".
 אצבעות טביעת רואה "אני

 אומרת רוסיה" של מובהקת
 גרמניה. בשירות סייבר חוקרת

 KGB מקצין מצפה שאני מה ״זה
 כאשר לעשות פוטין, כמו בדימוס,

 ברעש מתנפצת קריטית מזימה
 למעורבות מתכוונת אני מביך.

 הבחירות במערכת הרוסית
 שהותקפו השרתים בארה״ב.

 בפני מטרה היוו לא בבריטניה
 )Mules(היו"פרדים" הם עצמם.

 החדירה מתקפות נערכו מהם
הזמן והגיע - הבחירות לקמפיין
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זיואמיתי

החלטתישניםכמה"לפני
מחמשתלאחדישראלאתלהפוך

־העובסייברהמוביליםהכוחות
אבלשם,כבראנחנולדעתילמי.

־ומתתמידימאבקהואהסייבר
ראשאתמולאמרכך—משך"

בכנסנתניהו,בנימיןהממשלה,
אביב.תלבאוניברסיטתהסייבר
־בהזדמנתניהוהתרכזבנאומו
הסייבר.בענףהעסקיותנויות

כיגםבכנסאמרנתניהו
משתירציניעסקהוא"הסייבר
שהאיוםמשוםהראשונה,סיבות:
כשהכלמתרחבורקהזמן,כלגדל

ביןהיוםההבדלדיגיטציה.עובר
ההייבלתעשיותלואובטקתעשיות

שקורהתהליךוזהמצטמצם,טק
בתשתיתמדינה,אחריבמדינה
אחריתעשייהתשתית,אחרי

במהפעםימשיךורק—תעשייה
לכן,הדברים.שלהאינטרנטכת

אקספוננציאלי.באופןגדלהצורך

הצבאעלרקלהגןצריךלאכבר
אלא—קריטיותתשתיותעלאו
רשותאתהקמנולכןעסק.כלעל

הלאומית.הסייבר
כשיששלי,הצבאי"מהניסיון

הדרךבשטח,פזוריםכוחותהרבה
הולכים','לשםלסמןהיאהנכונה

יצטרפו.כולםואז—לנועולהתחיל

הרשות.הקמתידיעלעשינוזהאת
עשרותחודשכלעובריםאנחנו

זהוברגעהלאומית,ברמהמתקפות
סייברמתקפותחמשעדשלושיש

כמהועודהמיידייםהחשודיםמצד
גםרוציםאנחנולכן,שחקנים.
אחרותממשלותעםפעולהלשתף
הזה".במאמץ
ב"השכינתניהוהוסיףעוד

ממשלתראשלישראלמגיעבוע
בבגודהשלישיתהכלכלה—הודו
בהידוקרוצהוהוא—בעולםלה

מיםכמותחומים,בהרבההקשרים
זהכךבסייבר.גםאבלוחקלאות,

עמה.מדברשאניממשלהכלעם
פעולהאתנולשתףרוציםכולם

שנקראדברהיהפעםבסייבר.
במההתפוגגוהואהערבי,החרם
שלנוהיכולתוביניהןסיבות,רבה

בשחמשחקזההטכנולוגי.בתחום
באטרנהפכתוישראלמהיר,מט

0%24עם—הזהבמשחקקטיבית
בעולם".הסייברהשקעותמכלל

בההזדעלגםדיברנתניהו
"התחוםהענף:שמציגמנויות

השוקולמעשהמהירבאופןגדל
בהישראבמשקלכולם.פתוח

בסטאשלעצוםמספרישלי
700או600אולי—רטבאפים

פעםואם—הסייברבתחוםמהם
באשאתהלהגידחיסרוןהיהזה

בלהיתרוןזהבסייברמישראל,
ישראלית'".חברה'אניגיד,

יתרון"ישראליותלחברותישהסייבר"בתחוםנתניהו:
וזהמצטמצם,להייבטקלואובטקתעשיותביןשההבדלככלמתרחבהסייבר"איוםהממשלה:ראשאמראביבתלבאוניברסיטתהסייברבכנס
עסק"כלעלאלא—קריטיותתשתיותאוהצבאעלרקלהגןצריךלאמדינה.אחרבמדינהשקורהתהליך

בתחוםפעולהישתפווארה"בישראל
־תואתמולהכריזכך—הסייברהגנת
ארה"ב,לנשיאבכיריועץבוסרט,מאס
הסייברבכנסבדבריוטראמפ,דונלד

אביב.תלבאוניברסיטת
בשלבינמצאההסכםכינראהבוסרט,לפי
יובילהאמריקאיהצוותאתראשונים.גיבוש
הלבן,בביתהסייברתחוםמתאםג'ויס,רוב

לביבוהמשרדהחוץמשרדFBI,–הבשיתוף
ייקחוהישראליבצדארה"ב.שלפניםטחון
הסייברורשותהשב"כהמשטרה,גופיחלק

ראשמתניה,אביתרד"רבהובלתהלאומית,
הממשלה.ראשבמשרדהסייברמערך

עליעבדו"הצוותיםבכנס:אמרוסרט
המידע.ושיתוףהמו"פבתחוםפעולהשיתוף

טראמפשלההבטחהבסיסעלראשוןצעדזהו

עליעבדוהצוותיםישראל.ממשלתלראש
בתשתיותפוגעותשהןלפנימתקפותבלימת

בביששיששהגמישותמאמיןאניקריטיות.
בארה"ב".גםשיאומצופיתוחיםתאפשרראל
בהמשהטכנולוגיהמכוחות"אתםסיכם:הוא

עיניים.אליכםנושאיםואנובעולם,מעותיים
גבולות".איןספייסלסייבר

זיואמיתי

נתניהו,בנימיןהממשלהראשסייברבהגנתפעולהישתפווארה"בישראלמסתמן:
מגןכהןגילצילום: בכנסאתמול

גויכמןרפאלה

שקד,איילתהמשפטים,שרת
בכנסבנאומהאתמולהאשימה
גוגלפייסבוק,אתהלאומיהסייבר
המסיתיםתכניםבהפצתוטוויטר
בריבונותןבפגיעהובכךלטרור,

בכנסדבריהבפתחמדינות.של
באוניברסיטתשנהכמדישנערך

כדוגמהשקדהציגהאביבתל
המכונההאחרוןהטרורגלאת

בבשבלדבריה,היחידים"."טרור
שנחקרו,מקריםעשרהמתוךעה

הסתהמתוכניהושפעוהמחבלים
ברשת.נחשפושאליהם

לשמורהמדינהשל"יכולתה
מתערערהפנימיביטחונהעל

לרעהמנוצלותשבוהאופןבגלל
ידיעלהסייברמרחבשלתכונותיו

אמרההטרור",ותומכיהמסיתים
שלמאופיונובעת"התופעהשקד.
העולםאתשהפךהסייבר,מרחב

התוכןספקיותקטנה.אחתלשכונה
הפכור"ג(וטוויטר;פייסבוק)גוגל,

באיראןאזרחכללדובר;פועלכל
ובארה"ב;בישראלהשפעהלבעל
אזרחיםלמגייסדאע"שפעילוכל

לטרור".אירופים
בתופעתהשליטהלדבריה,

שלבידיהןנמצאתהטרורהפצת
העולםומדינותהתוכן,ספקיות
ובהסכמתןאלהבחברותתלויות
הבעיה,בהן.הפעילותאתלווסת
בחברותשמדוברהיאהשרה,לדברי

שלמגבלהוקיימת—בינלאומיות
עליהן.המקומיהחוקאכיפתיכולת

־המחשיפתשלהרגילים"הכלים
נגדםראיותאיסוףמעצרם,סיתים,

־במישימיםאינםלדיןוהעמדתם
־האינטכשמנגד,המקרים,רבית
הנאההמונית,הפצהמאפשררנט

לשטחימחוץופעולהמאנונימיות,
־ביהנעשהעלהמשפיעהישראל
שראל".

מנסותוגוגל"פייסבוק
פוגעניים"תכניםלמגר
מובילההיאכיציינהשקד

מנתעלומהלכיםחוקיםשלשורה
בהם—ברשתהטרורעםלהתמודד

מחלקתעםבשיתוףצוותהקמת

המדינהפרקליטותשלהסייבר
לדבריה,מסיתים.תכניםלאיתור

במארסלפעולהצוותהחלמאז
ותכניםדפיםכ–3,500הוסרו2016,

ויוטיוב.מפייסבוקלטרורמסיתים
השרעםיחדמקדמתשקד
אתארדן,גלעדפנים,לביטחון

־בקעברשכברהפייסבוק,חוק
שנה.כחצילפניראשונהריאה
המשפטביתהחוק,הצעתפיעל

רשאי,יהיהמינהלייםלעניינים
־המוצולהוציאהמדינה,לבקשת

תוכןלהסירתוכןלספקיותרה
יעשוולאבמידהמהרשתמסית
שקדמקדמתבנוסףמיוזמתן.זאת
־לאתגישהחסימתשיאפשרחוק
טרור.המעודדיםרים

כיבנאומהשקדציינהעוד
הגרמניהחוקאתלומדתהיא

מתקדמים,חקיקהבשלבישנמצא
50עדשלקנסותיוטלושלפיו
טכנולוגיהחברותעליורומיליון
פוגעניתוכןבהסרתיסייעושלא

־אליעידודלשנאה,הסתהכמו—
וסמליההמדינהשלהשמצהמות,

נוספות.ועבירות
הרשתותאתמחייבגםהחוק

חוקילאתוכןלהסירהחברתיות
ועדהדיווחמקבלתשעות24בתוך
פחותתוכןשלבמקריםימיםשבעה
שלו.הפוגענותברמתמובהק

שקדציינהדבריהבסוף
־החבשלמעורבותןאתלטובה
־למבניסיוןופייסבוקגוגלרות
המסיתיםהתכניםהפצתאתגר

בינההטמעתבאמצעותברשת
הפלטפורמותגביעלמלאכותית

שלהן.האינטרנטיות

מדינות"בריבונותופוגעותמסיתותהחברתיות"הרשתותשקד:
שהחלמאזהשרה,לדברימדינותשלבריבונותבפגיעהאותןוהאשימה—החברתיותהרשתותשללתפקידןהתייחסהשקד,איילתהמשפטים,שרת
ויוטיובמפייסבוקלטרורמסיתיםותכניםדפיםכ–3,500הוסרו2016,במארסלפעולהמדינהופרקליטותהמשפטיםמשרדשלמשותףסייברצוות

פיטוסיאוליבייהצילום:
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a.שאנחנילהםהבהרנו
שלהםמהפעילותמוסרדים
מאודרבהבחומרהושנראה

להתערבותניסיונות
עצמו"הבחירותיוםשלבתהליך
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המועצהוחבראובמהברחהנשיאשלהסייבריועץהאחרוןלינוארעדדניאל,מייחל

ביןששררהמשברעומקעללראשונהאורשופךהברית,ארצותשללאומילביטחון

להטותרוסיהניסיונותרקעעללנשיאות,הבחירותבתקופתהקרמליןלביןהלבןהבית

אומרהואבפאניקה",שהיינואומרהייתי"לאטראמפ.דונלדשללטובתותוצאותיהאת

סמוחה??שחרבחשש"הבחירותיוםאל"נכנסנואבלל־ס,בלעדיבראיון
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ארצותלנשיאותהבחירותלפניקצרמן

שלקהילתואחריהאחרון,בנובמברהברית

מעלברורהיהכברהאמריקאיתהמודיעין

במגווןברשתפועלתשרוסיהספקלכל

הביתאייםתוצאותיהן,אתלהטותכדידרכים

בגיןכהעדתקדיםחסרתבצורההקרמליןעלהלבן

הקיברנטית.בזירהפעילות

שונים“,ערוציםדרךמסריםהרוסיםאל”שלחנו

יועץהיההאחרוןינוארשעדדניאל,מייקלמאשר

במועצהחברוהיהאובמהברקהנשיאשלהסייבר

”הבהרנו.Gלבלעדיבראיון

ושנראהשלהם,מהפעילותמוטרדיםשאנחנולהם

ביוםלהתערבותניסיונותמאודרבהבחומרה

מניסיונותיהםלסגתלהםאמרנועצמו.הבחירות

שלהם“.הפעילותאתולהפסיק

עזר?וזה

הסוף,לקראתשכן.חושבאנימסוימת,”ברמה

מהתרחישיםוחלקירדהשלהםהפעילותרמת

התממשו,לאהבחירותיוםלקראתאותישהטרידו

עליהם.השפעהשלנולמסריםשהיוחושבשאניכך

דניאל,מוסיףבחשש“,הבחירותיוםאל”נכנסנו

תגובהמכניזםבנינובפאניקה.היינולא”אבל

יכוליםהיינומשתבשהיהבאמתמשהושאםכדי

עשינוזמןנקודתשבאותהחושבאניבו.לטפל

העםרצוןאתישקפושהבחירותכדישיכולנומה

הלגיטימי“.המנצחיהיהבהןושהמנצח

שהובילוהאירועיםאתלשחזרמתבקשכשהוא

לטובתהתערבותבגיןרוסיהנגדגורפותלהאשמות

לחקירתבבחירות,טראמפדונלדשלמועמדותו

שללפיטוריוהביאהשכברמתוקשרתאף.בי.איי

לאומילביטחוןהמועצהראששללהדחתוראשה,

הנשיא,להדחתדברשלבסופותובילאףואולי

מודעתהבריתארצותממשלתכימספרדניאל

מאזהסייברבתחוםנגדהעוינתרוסיתלפעילות

קוכעל4102עלמצביעהואזאת,עםומתמיד.

המים.פרשת

שהרוסים”הבנואומר,הואהשנה“,”באותה

הגבולותאתמותחיםשהםיותר,אגרסיביים

בעברקודם.אליהםהגיעושלאלמקומותומגיעים

מותחיםשהםיותר,אגרסיבייםשהרוסים”הבנו
אליהםהגיעושלאלמקומותומגיעיםהגבולותאת

סמויהבצורהלרשתותנכנסיםהיוהרוסיםבעברקודם.
שהםלראותהתחלנוב–4102יוצאים.ואזאליהןנכנסיםאו
ראינוהרשתות.מפעיליאתואתגרובתוכןנשארופשוט
כה“עדראינושלאאגרסיביותרמתאצלם

ישראל
segamiytteG
איור:
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אוסמויהבצורהלרשתותנכנסיםהיוהרוסים

לראותהתחלנוב־4102יוצאים.ואזאליהןנכנסים

מפעיליאתואתגרובתוכןנשארופשוטשהם
ראינושלאאגרסיביותרמתאצלםראינוהרשתות.

לפעילותמודעיםנהיינו2016ובמהלךכה,עד
יותר.אינטנסיביתרוסית

למערכותנכנסושהםהבנוהקיץ"במהלך
שלוההדלפההדמוקרטית,המפלגהשלהמידע

אחרתברמהשהםלהביןלנוגרמהמשםהחומרים

כדידרכיםלבחוןהתחלנוהזהבשלבפעילות.של

שלנו.האלקטורליתהמערכתטוהרעללשמור

שמנהליםגופיםמולסמכותלנושאיןמכיוון

ואילופדרליגוףאנחנובשטחהבחירותאת

המחוזאפילואוהמדינהברמתנעשותהבחירות

עלשאחראיםגורמיםעםשותפויותליצורהתחלנו
המערכותעללשמורכיצדלהםייעצנוהתהליך,

בכך.לסייעשיכוליםשירותיםלהםוהצענושלהם
עלולאפעולהשיתוףעלשבנויהיחסיםמערכתזו
ושליטה".פיקוד

סקיוריטיהסייברבתחוםהאדירהההשקעההאם
יותרמוגןלהיותלעולםגרמההאחרונותבשנים

הברזמניתהשתכללותםשמאאוסייבר,איומיבפני

ופגיעיםחשופיםכולנואתהפכההתוקפיםשל

האםחד־משמעיתלפסוקיודעלאדניאלמבעבר?

משימתכימבהיראולםיותר,רעאוטובמצבנו

הולכתסייבראיומימפניהעולםעלההגנה

כל"אנחנולדבריו,לביצוע.יותרקשהונעשית

מוסיפיםאנחנוהקיברנטי.החללאתמגדיליםהזמן

שמקושריםמכשיריםמיליוןל־01ביןיוםמדי

אומכוניותטלפונים,מחשבים,זהאםלאינטרנט,

יותרלהטרוגניאותוהופכיםגםאנחנומקררים.

כמומאלו.אלושוניםהללוהמכשיריםשכלמכיוון

לאוםמדינותפושעים,שחקניםועודעודכן,

שלהםהאינטרסיםאתומקדמיםלמשחקמצטרפים

ברשת.פעילותבאמצעות

קוריאהלצפוןלסין,לרוסיה,מתייחסים"אנחנו

בתחום,שפועלותהעיקריותכמדינותולאיראן
בונותאחרותמדינותמאודשהרבההיאהאמתאבל

לצורכירקלאהסייבר,בתחוםיכולותלעצמן

חושבאניהשפעתן.אתלהגדילכדיגםאלאריגול

בכלמאשריותרכיוםמוכניםהללושהשחקנים

לנזקולגרוםסיכוניםלקחתבעבראחרזמן
הקיברנטי.בעולם

אתרימשחיתיםהיושניםעשרלפני"אם

לכך,מעבראמיתיים.נזקיםעושיםכיוםאינטרנט,
ממוחשבות,במערכותיותרתלוייםשאנוככל

מספיקמבוגראניגדלה.בהןפגיעהשלההשפעה
ברשת,בעיההייתהאםשבהםהימיםאתלזכור
במצבאחרים.דבריםעללעבודיכוליםהיואנשים

הביתה".אנשיםישלחופשוטארגוניםכיום,כזה

מבוססתהלוחמהשהתפתחותאומרדניאל

שלכליםארגזלבנותמדינותמחייבתהסייבר

מהיודעותשהןכפיבדיוקסייבר,לאירועיתגובות

יותר.קונבנציונליתפעילותשלבמקרהעושותהן

מתקבלמהלומדותלאוםמדינותשבההתקופה"זו
שלהן,הסייברפעילותמבחינתלאומההדעתעל

פוגעיםשלאהבנהשמתגבשתחושב"אני

אלושלום.שלבתקופותקריטיותבתשתיות

הקרובותבשניםיותרשיתבהרוחושבשאנידברים
בעולםההתנהגותכללילגביכלליקונצנחסושייווצר

שלאשחקניםיהיותמידזאת,עםהקיברנטי.

נגדםתגובהלכךתהיהאבלהנורמה.לפייתיישרו

הנורמות"על־פייפעלוהמדינותשרובחושבואני

חברותעבורכאלוחוקיםגםיהיודברשלובסופו

הסטנדרטיםשלהמתארשקוויחושבאניפרטיות.

שמשתמשיםמביניםכולםכיום.מתעצביםהללו

מסוימתרמהעוברכשזהאבללרגל,כדיבסייבר

עברושבזמניםכמוזהתגובה.כךעללהיותחייבת

נתפסוהמרגליםאםאבלמרגלים,שישידעוכולם

תוצאות.לכךהיוהגבול,אתעברואו

פוגעיםשלאהבנהשמתגבשתלי"נראה

אנישלום.שלבתקופותקריטיותבתשתיות

הקרובות,בשניםיותריתבהרושהדבריםמאמין
בעולםההתנהגותכללילגביקונצנזוסשייווצר
שלאשחקניםיהיושתמידמובןהקיברנטי.

ואניתגובה,לכךתהיהאבלהנורמה,לפייתיישרו

הנורמות".על־פייפעלוהמדינותשרובחושב

התקופה"זודניאל:
לאוםמדינותשנה

סלמתקבלמהלומדות
מבחינתלאומההדעת

שלהן"הסנרפעילות

דיוע1רכיגםמתכנתים,רקלא
בישראל,חופשהדניאלבילהכעשורלפני

הסייברשבועאירועיבמסגרתכאןביקורואולם

בפעםביוני(29-25)החודשבסוףשיתקיים

ביקוריהיהאביב,תלבאוניברסיטתהשביעית

תעשייתיש"לישראלפה.שלוהראשוןהעבודה

לטפחרוצהואנימאוד,חזקהסקיוריטיסייבר

איתנועובדותשכברהחברותעםהיחסיםאתפה

להתעדכןוגםנוספות,חדשותחברותאלינוולצרף
אצלכם",המוביליםהגורמיםעםבתחוםבנעשה
שבפתח.הביקורעלנשאלכשהואדניאלאומר

כמהלפניהלבןבביתשירותואתשסייםלאחר

Cybei-71לנשיאה־64בןדניאלמונהחודשים,
Threat Allianceמובילותחברותשששלגגארגון, ארגון

סקיוריטי,אינטלסיסקו,)ביניהןהסייברבתחום

ידעשיתוףשמטרתולמשל(פוינטוצ׳קסימנטק

והמתגבר.ההולךהאיוםכנגדפעולהודרכי

שעלהיאהארגוןלהקמתשהובילהההבנה
בתחוםהשונותהשחקניותביןהעזההתחרותאף

אםלמשל,כךמשותף.אינטרסלכולןישהלוהט,

אחדאצלחדשמסוגסייברבמתקפתנתקלתסיסקו

שגםעדלהמתיןתצטרךלאפוינטצ׳קמלקוחותיה,

אתלפתחבינתייםותוכליותקף,מלקוחותיהאחד

הנדרשת.ההגנה

ואובמה.פוטין

תגובהמכניזם"בנינו

נאמתמשהושאםנדי

היינומשתבש,היה

נו"לטפליבולים

בממשלדניאלשלהארוכההקריירהבחינת

בתפקיד.להצבתוטובהסברמספקתהאמריקאי

לביטחוןבמועצהוכחברלנשיאמיוחדכיועץ
שלפעולותיהםביןלתאםנדרשהואלאומי

רביםמודיעיןוגופיסוכנויותממשלתיים,משרדים

מסוים.אבטחהלסטנדרטקוליישרלכולםולגרום

בקשרשנמצאהפדרליכגורםדניאלשימשבזמןבו

שכדיהבנהמתוךהפרטי,במגזרגדוליםגופיםעם

נקודותמנצליםהאקריםמשימתם,אתלבצע
המבוצרותההגנהחומותאתלמוטטבמקוםתורפה.

כללבדרךהםהממשל,אנשימולםשמעמידים

במערכותמאתריםשהםחרכיםדרךלהסתנןיבחרו

מוגנות.פחותהרבה

בבחירתםלראותאפשרלכךטובותדוגמאות

לפרוץשעברהבשנההרוסיםההאקריםשל
גוףהדמוקרטיתהמפלגהשלהמחשובלמערכות
vr Systemsשללמערכותיהאולגמרי,אזרחי
ממוחשביםהצבעהשירותישמספקתפרטיתחברה

סוכנויותשלהאחרוןהחשדפלורידה.במדינת

המטרותהעדפתבתחוםהאמריקאיותהמודיעין

ידיעותלאחרונהממששתלהשרוסיההואהרכות,

סעודיהביןהטריהמשבראתלהחריףכדימזויפות

קטאר.לביןערבומדינות
כיהןבממשל,שלוהאחרוןבתפקידהצבתולפני

במשרדהמודיעיןאגףכראששניםבמשךדניאל

רקלאהיהתפקידוהלבן.בביתוהתקציבהניהול
הולמתבצורהתקציביםהקצאתעלאחראילהיות

שהכספיםלוודאגםאלאהשונות,לסוכנויות

ומנוצליםליעדםמגיעיםאכןאליהןהמוזרמים

הפיקוחעלהאחראיהיההואלכןקודםהנכון.באופן

הנחתיםחילשלהצי,שלומעשיהםתקציביהםעל

מבצעיתהיערכותעלהמופקדתהתוכניתושל

ראשוןתוארבעלהואצפויים.לאלתרחישים
תוארפרינסטון,מאוניברסיטתציבוריתבמדיניות

ותוארהרווארדמאוניברסיטתתחוםבאותושני

מהאוניברסיטהלאומייםמשאביםבתכנוןנוסףשני

הבירה.בוושינגטוןלאומיתלאומילביטחון

טכניתהשכלהללאלתפקידשהגיעאדםבהיותו

עדכשנתייםשעברומעריךהואהמחשבים,בתחום

עםהטכניים.המונחיםבכלשולטשהואשהרגיש

טכנולוגיותבתחוםברקעשהמחסורסבורהואזאת,

שלוהשיחמבנידרששהואמשוםלו,סייעהמידע

הצליחרבותופעמיםפשוטה",באנגליתהסברים

אוהתירוציםההבטחות,מאחוריעומדמהלגלות

מובנותשאינןבבאזז־וורדםשנעטפוההתחמקויות

מהתעשייה.חלקשאינםלאלו

אומר,הואולקרוא",ללמודממשיך"אני
בתחום,לעבודהחשובהטכניההיבטבעוד"אבל
שפועליםשהארגוניםרואהאתהדבר,שלבסופו
שיודעיםאלוהםסקיוריטיהסייברבתחוםהיטב

לצרכיםמענהלתתאותם,לאמןאנשים,להפעיל

שבשניםחושבאניועוד.שלהםפסיכולוגיים

אבלמתכנתים,הרבההזהבתחוםרואהאתההבאות

חוקיםלכתובכיצדשמביניםדיןעורכיהרבהגם

וכר.עובדהתחוםאיךשמביניםכלכלניםלתחום,

אינטר־דיסציפלינרי".מאודתחוםזה

השקטההמלחמהישדאל־איראן,
מרביםאנחנוב־סוכאןהתחוםאחרשעוקבמי

כהשעדיודעהאחרונותבשניםאותולסקר

כאוטיתהסייברבתחוםהעולמיתההתנהלותהייתה

ובראשםהעשור,מתחילתאירועיםשלשורהלמדי.

הווירוסיםבאמצעותהאיראניהכורשלהתקיפה

לעולםהבהירו"פליים",מכןולאחר"סטוקסנט"
פגיעותםואתהתחוםשלההרסניהפוטנציאלאת

השחקנים.כלכמעטשל

התרחשותהשעלאחרת,מרשימהסייברמתקפת

אלשהוצאהלאחרכחודשב־סלראשונהפורסם

הספנותחברתנגד2011בדצמברכוונההפועל,
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קוריאהלצפוןלסין,לרוסיה,מתייחסים"אנחנו

בתחום,שפועלותהעיקריותכמדינותולאיראן
בונותאחרותמדינותמאודשהרבההיאהאמתאבל

ריגוללצורכירקלאהסייבר,בתחוםיכולותלעצמן
הללוהשחקניםהשפעתן.אתלהגדילכדיגםאלא

בעבראחרדמןבכלמאשריותרכיוםמוכנים

לקחת

$TS1$לקחת$TS1$

$DN2$לקחת$DN2$הקיברנסי"בעולםלנזקולגרוםסיכונים

החברהלעובדיאיריסל.איראן,שלהלאומית

המחשביםאתוהדליקולעבודהבבוקרשהגיעו

למערכתשחדרוההאקריםהפתעהחיכתה
לאהעבודהשעותלפניאיריסלשלהמחשוב

לאהעובדיםמ־000,6לאישאבן.עלאבןהשאירו

אחתכלנמצאתהיכןמושגשלבדלכעתהיה

יכלולאהםהחברה.שבטיפולהמכולותמאלפי

הוטענוכברהןאםמהן,אחתכלבתוךישמהלדעת

מוקמוהןוהיכןהחברהשלהספינות5 המ־1אחתעל

אחדעללשינועמחכותבכללהןשמאאועליהן,

מטעןטוענתהחברהשבהםהנמליםבאחדהרציפים

לאשרתיהועלהחברהמחשביעלאותו.ופורקת

דבר.נותר

רקלאגרמוהםבכך:הסתפקולאהפורצים

אףאלאתקדים,חסרתלוגיסטיתלקטסטרופה

התקשורתרשתשלהארכיטקטורהאתמחקו
שחזורעלמחשבהכלהותירווכךהחברהשל

שבשעותלשעראפשרפנטזיה.בגדרהמערכת

מנהליניסוהקטסטרופה,גילוילאחרשחלפו

בדיוקמהלנחששלההמחשביםואנשיאיריסל
אפשרזאת,עםהייתה.כלאלהיעלםלרשתגרם

שהגיעהלתהיות,שהתשובהלמדיבטוחיםלהיות

הפנימוכשכבריותר,מאוחרשעותכמהאליהם

דובראדםאותם.גםהפתיעהמזלם,בישאת

שהסיבההבהירהחברהלמשרדישהתקשרפרסית

בספינותיהמשנעתשאיריסלהעובדההיאלתקיפה

רק"זוהאיראנית.הגרעיןלתוכניתשמיועדמטען

השיחה.אתשניתקלפניהאלמוניהבטיחאזהרה",

סבלהתקופהבאותהמפתיע,מאודלאבאופן

מערכותשלמסתורייםמשיבושיםישראלגם

מערכתהותקפהשבובחודששונות.ממוחשבות

החשמל,חברתיורסיפראיריסלשלהמחשוב
החברהשלוהבקרההשליטהמרכזכירון־טל,יפתח

אתרישללהפלתםסייבר.התקפותכמהבפניעמד

משרדישלארוכהורשימהצהלהמוסד,השבב,

ראשבלשכתהתייחסולכן,קודםחודשממשלה

סייבר.מתקפתשלתוצאותכאלהממשלה

אלהמודיעיןבקהילתהתייחסודומהבאופן

לשיתוקשגרמהבהרבה,מתוקשרתאחרתתקלה
יכוליםלא"אנחנו.2010בדצמברסלקוםרשת

בקהילתהעבודההנחתאבל%00 ,ב־001בטוחיםלהיות
רשתלשיתוקגרםמדינתישגורםהיאהמודיעין

מודיעינימקורל־סאמר,2010בדצמברסלקום

ימיםכמהרקקרהשזהלב"שיםשנים.כמהלפני

בטהראן,חוסלואיראניםגרעיןמדעניששניאחרי
לישראל".החיסוליםאתמייחסיםושהאיראנים

סלקוםשמנויילפניהרבהקייםהיהכמובן,האיום,
וגםשלהםהתקשורתרשתקריסתאתבשרםעלחוו

לראשונהנחשפובעולםהעיתוניםשקוראילפני

ב־0102אובמההנשיאשנשאבנאוםסטוקסנט.לשם

הואהאמריקאי,במטכלהסייברפיקודהקמתלרגל

לרשתכברפרצוסייברשפולשייודעים"אנחנואמר:

סייברהתקפותאחרותושבמדינותשלנו,החשמל

הקיברנטיהאיוםשלמות.עריםלהחשיךהצליחו

בפנישעומדיםביותרהחמוריםהאתגריםאחדהוא

שלנו".הכלכלהובפנישלנוהלאומיהביטחון

התרחשואליהםהתכווןשאובמההאירועים

בפברוארהמערב.שללבותשומתאתוהסבובברזיל

החשמלזרםלהפסקתסייברהתקפתגרמה2005

עשרותוהותירהז׳ניירודהלריומצפוןכפריבאזור

מכן,לאחרוחצישנתייםמנותקים.אדםבניאלפי
לניתוקדומההתקפהגרמה,2007בספטמברב־72
הפעם,בברזיל.סנטואספריטוממדינתבחלקהזרם
למשךחשמלללאנותרואדםבנימיליוןכשלושה
שלזהותםלגביחד־משמעיותהוכחותאיןיומיים.

שקשהבסכומיםלנזקשגרמהההתקפהמובילי

ששנילכךרומזותנסיבתיותראיותאולםלהעריך,

שערךהסיני,הצבאשלעמלופריהםהאירועים
משמעותיותהתקפותלקראתכלים""ניסוילכאורה

אחרות.מדינותשלחשמלרשתותעליותר

הסייברשלהארבנר"הפדל

הבינההבריתארצותשבההשנהגםהייתה2007

זההסייבר.לאיוםרצינותביתרלהתייחםשעליה

בטוחיםלא"שאנחנוזרה,שמעצמהלאחרקרה

אתשמנהללואים,ג׳יםשאמרכפילזהותה",באשר

חוללהואסטרטגיים,בינלאומייםלמחקריםהמרכז

עבורשחיברלואים,שלנו".הארבור"הפרלאת

הסייבראיוםשלאופיואתשמפרטדוחאובמה

פריצותכללההתקיפהכיאמרהברית,ארצותעל

לנאסא.אפילוהחוץ,למשרדההגנה,למשרד

מבחינההמתקדמותהסוכנויותלכלפרצו"הם

שלטרה־בייטיםוהורידוומדעיתטכנולוגית

לאנשיםשגרמהמאסיבית,התקפההייתהזומידע.

להתעורר".
בנובמברהאחרונות.היולא2007שלהפריצות

לאחתלחדורכלשהומדינתיגורםהצליח2009

מערכתהפנטגוןשלביותרהמסווגותהמערכות

המרכזפיקודסנטקום,שלוהבקרההפיקוד

החזיתותנמצאותאחריותושתחתהאמריקאי

לנטרימיםכמהובמשךובאפגניסטןבעיראק

ראשקומי,ג׳מס

המודח,האף.בי.אי

בסנאט.מעיד

נהיינו2016"במהלך

רוסיתלפעילותמודעים

יותר"אינטנסיבית

הנודבבושאו,

הווירוסיםאיראן.

מבןולאחר"סטוקסנט"
לעולםהבהירו"פלם",
ההרסניהפוטנציאלאת

הסברלוחמתשל

לראותיכלו"הםדרכן.שעברהמידעכלאת

ולהפריעמסמכיםלקרואהתנועה,כיווןאת
מהפיקודחלקהיוהםכאילוזהשביצענו.לפעולות

לואים.אמרהאמריקאי",

ראששהיהמקונל,"מייק"ג׳וןבדימוםהאדמירל

1992ביןלאומילביטחוןהאמריקאיתהסוכנות

האחראיהיההבןבושממשלובתקופתל־6991,

לתוכניתאמרהאמריקאיות,המודיעיןזרועותעל

שרוצהתוקףהיהאילוכידקות"60התחקירים

בוחרהיההואהברית,לארצותאסטרטגינזקלגרום

הוסיףהסתם","מןהקיץ.בשיאאוהחורףבשיא

המזרחיבחוףהחשמלזרםאתמכבה"הייתימקונל,

ומנסההמערבי,בחוףגםואוליהברית,ארצותשל

נמצאיםהללוהדבריםמתגלגל.אפקטליצור

יששלנושלאויביםמאמיןאניהאפשר.בתחום

הבריתוארצותכזו,התקפהלפועללהוציאיכולת

אותה".להדוףכדימספיקמוכנהאינה

סייברמתקפתכמובן,הוא,האולטימטיביהסיוט

למתקפהקונבנציונלית.מתקפהמגיעהשאחריה
מערכתשבהבמדינהרבות:צורותלהיותיכולות

לפתעמפסיקההלאומיהביטוחשלהתשלומים
להניחאפשראלפים,למאותקצבאותלשלם

הלאומיוהמורלתתרופףהחברתיתשהלכידות

מדינהאותהשלהסלולררשתותאםבשפל;יהיה

תוחמרשרקפאניקהשתיגרםלוודאיקרוביקרסו,

תפקידיםבעליהמוניאלשהגישהכשיתברר

כמעטתהיההמילואיםמערךחייליואלקריטיים

מתקפתשלהסופיבשלבאםאפשרית;בלתי
מלפעול,יחדלוהרמזוריםמערכותכלהסייבר
ושירותיםכוחותלשנעמאודתתקשהמדינהאותה

החזית.אלחיוניים

רוסיםהאקריםכאשרבעברהתקבלהלכךדוגמה

הפיקודמרכזישלתפקודםאתמועדמבעודשיבשו
הרוסיתהפלישהלפניויוםגיאורגיה,שלוהמטה

מוסקבהפתחה,2008בקיץהאחרונה,שללשטחה

נרחבת.סייברבהתקפת

בתשתינתגד1ל1תהשקענו!

שיעמדוהגדוליםהאתגריםשאחדאומרדניאל

מההואהבאותבשניםסקיוריטיהסייבראנשיבפני

שבהמציאותהדבריםשלהאינטרנטשמכונה

לגמריאנלוגייםהיוכהשעדמכשיריםויותריותר

לרשת.יתחברו

מכלרשתותעללהגןדרכיםלמצוא"נצטרך

כמויותלנותעלהשלאבצורההללוהמכשירים

לאקולגרוםשנצטרךחושבאניאדירות.כסף
פושעישלהפעולהלצורתמותאמתלהיותסיסטם

עלמאודגבוההחזרלהםיששכרגעמפניסייבר
למצואצריכיםאנחנוכן,כמומאוד.נמוכההשקעה

הטעויותשיעוראתניכרתבצורהלהורידדרכים

הרעים'של׳בחוריםכדיבתוכנותהבאגיםאתאו
נגדנו".לנצליוכלושהםפרצותפחותיהיו

בסקטוררבהעבודהעודדרושהדניאל,לדברי
מוגניםלהיותכדישוניםתעשייהובסוגיהפרטי

מטבעהפיננסים"לתעשייתסייבר.מתקפותבפני

אניאבלעצמה,עללהגןקליותרהיההדברים

תשתיתחברותהקרובותבשניםשנראהחושב

עצמן.עלבהגנהמאודהרבהלהשקיעשיצטרכו

שההשקעהלוודאהשארביןהואשלנוהתפקיד

שניתן".ככליעילהתהיהבהגנהשלהן

jfM

g@globes.co.il
רויטרסצילןמים:

2.0רכב

להקדים
לפריצהתרופה

מאוחר,גילוישלשיטותעללהסתמךיכולותאינןלרכבסייברהגנתמערכות

וסגןלשעבר8200מפקדלמשלמחשביםרשתותעלבהגנההנהוגות

בתלשהתקייםבכינוסדיברולשעברהאמריקאיתלאומילביטחוןהסוכנות

הרכבהגנתעולםשלהייחודייםהמאפייניםעלהסייברשבועבמסגרתאביב

בר־שיאסף

בראשיתשנערך2017הסייברשבועאירועיצד

קיימהאביב,תלאוניברסיטתשלחסותהתחתהקיץ

סקיוריטיקראמבההישראלית,הרכבאבטחתחברת
(Karamba Karamba SSecurity)ביןמפגשאביבתלבנמל(, בנמל ת

דודיבתעשייה.וגורמיםעיתונאיםמשקיעים,לביןבכיריה

מענייניםאישיםשניבמפגשאירחשותף,ומייסדיורברזילי,

NSA־nראשסגןלשעבראינגלים,כריםמהתחוםמאוד

מפקדההררי,ודניהאמריקאית(,לאומילביטחון)הסוכנות
.8200יחירתשללשעבר

כפרופסורכיוםמשמשב־4102,מהסוכנותשפרשאינגליס,

וכדירקטורהאמריקאיהצישלבאקדמיהסייברהגנתללימורי
היתר,ביןלכותרות,עלההואקפיטל.פלדיןההשקעותבגוף

והסרטפנואודןאדוארדהנורעהמרליףנגרבפומבישיצאכמי

עליו.שיצרו

אשחומת

מענייניותאבחנותכמההמפגשבמהלךסיפקוהאישיםשני

הגנתביןההברלעלריבראינגליסכיום.הסייברעולםעל

מהאקרים.המכוניתהגנתלביןהכלליהמחשביםבעולםסייבר

להסתפקלעתיםניתןממוחשבותמערכותעלבהגנהלדבריו,
וטיפולחרירהזיהויכלומר,(Detectional)האיתורבשיטת

שהאיוםשברגעכיווןבכך,להסתפקאפשראיהרכבבתחוםבה.

סייברהגנתשכך,היותנגרמו.כברהפגיעהאוהתאונהבפנים

.(Preventional)מניעתיתלהיותחייבתברכב

אבטחתבסיכוניהטיפולפילוסופייתשכלהיאהרברמשמעות

רמתמחד,רכב.בכליכשמדוברלהשתנותצריכהדיגיטלימידע

המחשבים.בעולםמהמקובלמשמעותיתגבוהההנדרשתההגנה

שנחשפיםברגעשבההשיטהעללהסתמךאפשראימאידך,

במערכותומטמיעיםאותםלומדיםאחרים,ואיומיםוירוסים

בדיעבדאםיידרשהדברכיברורכי)אםרומותממוחשבות

אשחומתמעיןליצורהואהצורךהמניעתית(.ההגנהכשלה

מראש.לחדורלאיומיםמאפשרתשאינה

קראמבהחברתשלהאסטרטגיהעםהיטבמתיישבהדבר

הגישהפיעלהאירוע.אתשאירחההישראלית,סקיוריטי

"מסתובב"אינוהסייבראבטחתמערךשלה,ההגנתית

בנקודות"יושב"אלאהמערכת,בתוךהעיבודנבכיבין

נקודות)בעיקרלרכבהמידעשלהשונותהכניסה

שימושהיאקראמבהשלהשיטהוהחיישנים(.התקשורת

?ן***

בראסףצילומים:הרריודני)מימין(אינגלסכריס



Conferences Round Tables Workshops Competitions Social Events

Tel Aviv University, Israel

- 16 -- 17 -

Fotoliaצלום:tg;•שינוישמזוההברגעעצמהאוטמתהמערכת

וברגעהמקוריות,היצרןבהגררות

בהגררותכלשהושינוישמזוהה

יורעתהמערכתהכניסות,באחת

עצמה.אתלאטום

קראמבהשללשיטההמתנגרים

המנגנוןאתלעקוףניתןכיגורסים,

ויצירתהמערכתהטעייתיריעלהזה

כךאחרות.הןהיצרןהגררותשבומצבשמרמהשוואמצג
במקרההרכב.שלהממוחשבתלמערכתנוחהחרירהמתאפשרת

בכליחלקיותאוטונומיתנהיגהמערכותלהטמעת

הציבוריים.בכבישיםשנוסעיםרכב

מרצדםטפלה,)כמושונותחברות

מערכותמשלבותואאודי(

הרכבבכליכברמאודמתקדמות

,sמודל)טסלהשלהןהנוכחיים
שזהA8ואאוריקלאסמרצרס

הברותלעומתוזאתהושקה(עתה

עםלהמתיןשמעריפותטויוטה,כמו

חדירהזיהויכלומר,(Detectional)האיתורבשיטתלהסתפקלעתיםניתןממוחשבותמערכותעלבהגנה

נגרמוכברהפגיעהאוהתאונהבפניםשהאיוםשברגעכיווןבכך,להסתפקאפשראיהרכבבתחוםבה.וטיפול

המערכתבתוךבחופשיותיפעלהאיוםאפשרי,אכןהדבראםכזה,

ברכב.ויפגע

הנוסףהפרמטר
ישראל.בטחוןבפרסמעוטר,8200שללשעברמפקרההררי,

ועדוחינוךמחקלאותתחומים,במגווןפעילהואמצהלפרשמאז

מרוברכאשרמחשב,מאבטחתלהבדיללדבריו,עסקי.למודיעין

להתחשבישבפרט,וברכבבכללהדברים(של)האינטרנטב־ר01

המשתמש.בטיחותביותרהחשובגםשהואנוסף,בפרמטר

באופןשפועלותובחומרהבתוכנהלהסתפקאפשראיכזובסביבה
לעבוד.נדרששהואכפיבריוקיעבודשהמכשירצריךכאןסביר.

באשרהחכמההתחבורהבעולםכיוםהקייםלוויכוחמצטרףהדבר

בשלותיהיואלהשבולעידןביותרהמתקדמותהמערכותכניסת

הרגולטורים.עםהרמוניתעבורהותהיהלגמרי

אולםהחוק,נגדדברעושותאינןואאודימרצדסטסלה,

מחויבהואהאוטונומיות,היכולותלמרותכילנהגמבהירות

לאחרונהאמראירופהטויוטהמנכלהרכב.עלבשליטהלהישאר

טכנולוגיהללקוחותלספקיכוללא"אתהכיבישראל,בביקור

.(Bulletproof)קליעיםחסינתלאהיאעודכלחדשה
כיווןהיתר,ביןיותר,עודחשובהדברלרכבהסייברהגנתבתחום

ואםהמערכת,לעמירותבאשררבהמשמעותאיןהנהגשלפעולת

יחרולהיפגע.אוניםחסרעצמולמצואעשויהנהגפגועה,המערכת

תיעצר".לא"שהטכנולוגיהמשוכנעהואכיהרריצייןזאת,עם

היום.סהראתהברשלבסופוישנולאלרבדיו,האיומים,

 "האינטרנט בעולם: החשובים המידע אבטחת ממומחי שנייר, ברום
!8 זיו אמיתי אנשים" שיהרגו סייבר מתקפות יהיו יותר. נהפן־לקטלני

TheMarker י
 הסייבר: מומחה של הזעם נבואת

להתערב" צריכות ממשלות ייהרגו. "אנשים
בתחום: הגדול האיום לדעתו טמון היכן והסביר באחרונה, בישראל ביקר מידע, לאבטחת בעולם החשובים מהמומחים שנייר, ברום ראיון

אחר" משחק כבר זה בקיר, מכוניות של להתנגשות לגרום אפשר אם אבל - כך כל חשוב לא זה נמחק, שלך האקסל גיליון ״אם

זיו אמיתי

 עוד פרצה שגו גיוס בדיוק
 בשם ענקית סייגר מתקפת

מח במערכות ופגעה פטיה,
 (ראו העולם ככל חיוניות שוב

 דב־ נשא שנייר כרום תיבה),
 הלאומי הסייכר ככנם רים

 שנייר אכיב. תל כאוניכרפיטת
 מהחשוכים אכטחה מומחה הוא

 טיפוסי "מפחידן" ואינו כעולם,
הכ נציגי להיות שנוטים כפי
 דרכם שזו — האבטחה רות

 זאת, למרות מוצרים. למכור
מאוד. חושש הוא גם

 תעשיית אנחנו, הזמן "רוב
-המי על בלשמור עסוקים הסייבר,

 עם מתעסקים כשאנחנו אבל דע,
-בהר גדול האיום הפיזי, העולם

 "יש בכנס. בנאומו שנייר אמר בה",
 אקסל קובץ של קריסה בין הבדל

 של התנגשות לבין נתונים ואובדן
 על מדברים כשאנחנו מכוניות.

-בע אנחנו הדברים, של האינטרנט
 בכל הממשי, העולם על מדברים צם

 אלא החכם, המקרר רק לא - הרמות
 מחשבים אלפי בעצם הוא מטוס גם

 היא מידע אבטחת באוויר. שעפים
 השלכות עם מקום, בכל הכל, של
הכל. על

-התנג של בעידן "אנחנו
-לפ המחשבים עולם בין שות

 שנייר. טען הפיזית", רדיגמה
-יש אנשים ברור: שלו התסריט

 היא שלי "התחזית בחייהם. למו
 יותר לקטלני נחפר שהאינטרנט

 אנשים, שיהרגו מתקפות יהיו -
 צריכות ממשלות הזה ובמקום
להתערב". להתחיל

 ספרו, על לחתימה הרצאה בין
-לשא עמנו. לשיחה זמן שנייר מצא

 לעולם נזק על הדיבורים כל אם לה
 הם אדם, חיי סיכון כדי עד הפיזי,

 של ההפחדה מתעשיית חלק לא
-"תסת השיב: הוא הסייבר, חברות

 ראינו האחרונים. החודשים על כל
-הב הבריאות מערכת על מתקפה
 לדחות נאלצו חולים ובתי ריטית,

-מת בסקנידנביה ראינו מטופלים;
 חימום במערכות שפגעה כופר קפת

 תחנת על מתקפה ראינו לבתים,
 להפסקת שגרמה באוקראינה כוח

 על מתקפה באחרונה וראינו חשמל,
 בדאלאס(מתקפה הסירנות מערכת

 הסירנות למערכת שגרמה אלחוטית
 גרמה מכר וכתוצאה לפעול, בעיר

-המשטר למוקד שיחות לעשרות
 א״ז). המרכזייה, קריסת כדי עד תי

 חושב לא אני שקורים. דברים אלה
 דבר זה מכונית נגד כופר שמתקפת

היא היחידה השאלה בלתי־אפשרי.

וקני! עופר ום:7צי טיפוסי מפוזידן לא עונייר. ברוס

 דבר לא היא מכונית נגד כופר "מתקפת
 האם היא היחידה השאלה בלתי־אפשרי.

 שנחכה, חושב אני לצערי, לאסון? נחכה
עושים" כלל בדרך אדם שבני מה זה כי

 גרוע, באופן נכתבת התוכנה "רוב
 תוכנה על לשלם רוצים לא אנחנו כי

 על וזול מהר מעדיפים אנחנו איכותית.
באגים" בתוכנה יש ולכן איכותי, פני

האחרזנה? הסייבר במתקפת נפגע נזי
למ עדים היינו שעבר השבוע כפור

 "המתקפה נוספת. גלובלית סייכר תקפת
 פטיה המכונה וכעולם, כישראל האחרונה

)Petya או Notpetya,( מתקפת לא היא 
מתק אלא כהתחלה, שחשכו כפי כופרה

 מידע. להשמיד שנועדה ,wiper מסוג פה
 כופר, תשלום דורשת זו מתקפה גם אמנם

מוחז אינם הקבצים התשלום לאחר אך
 העברת לאחר מיד מושמדים אלא רים,

 מנהל גמליאל, נאה עדי מסביר הכסך",
הסייכר חכרת של הראשי הטכנולוגיות

.2BSecur
 מוכיחה המתקפה כופר, לא או כופר

 ברוס של המרכזית הטענה את רבה במידה
-מער משרת המחשבים עולם שלפיה שנייר,

-במ לפגיעה ולכן קריטיות, ויותר יותר כות
הפיזי. העולם על השלכות יש כבר חשבים

 היתר בין נפגעו האחרונה במתקפה
t השילוח חברת הבאים: הגופים n t, 

 שיבוש כדי עד נפגעה פדקס, שבבעלות
-נג משמעותי נזק החברה; של משלוחים

 הדנית הספנות ענקית של למסופים רם
Maersk להש שיכול במה העולם, בכל-

 הבינלאומי המסחר על הקצר בטווח פיע
 הסייבר ממתקפת נפגעו באוסטרליה כולו;

 השוקולד יצרנית של מפעלים האחרונה
-הת הרכבת מערכת נפגעו, עוד קדברי.
-אוק בירת בקייב, התעופה ושדה חתית

 רוסנפט הרוסית האנרגיה חברת ראינה,
w הבריטית הפרסום וחברת pp. מלבד

-בר רושמות קופות במתקפה נפגעו אלה
-והרשי רבים כספומטים קמעונות, שתות

ארוכה. עוד מה
Petya חוזר שידור רבה במידה היא 

 מאי, מאמצע wannacry מתקפת של
 בכל מחשוב במערכות פגעה היא שגם

 רשת היתה שבהן שהמשמעותית העולם,
 לא המתקפות בשתי בריטית. חולים בתי

-במ ישראליות. לחברות נזקים על ידוע
-הש בסוף לגמרי, במקרה וכנראה קביל,

 הלאומית הסייבר רשות דיווחה שעבר בוע
 בתי על אחרת מתקפה של נפל ניסיון על

 ידי על שסובל ניסיון - בישראל חולים
ההגנה. תוכנות

זיו אמיתי

 חושב אני לצערי, לאסון? נחכה האם
 בדו־ד אדם שבני מה זה כי שנחכה,

עושים". כלל
-"הפרדי שנייר: אומר עוד

 המידע אבטחת עולם של גמה
 אחד שלאף ההיגיון על נבנתה

 קורס שלר האתר אם אכפת לא
 זה - נמחק האקסל גיליון אם או
 אפשר אם אבל חשוב, כזה לא

 מכוניות של להתנגשות לגרום
-דיגי לקלפיות לפגוע או בקיר

אחר". משחק כבר זה טליות,

 לעדכוני ידאג "מי
למכוניות?" תוכנה
 שנייר של ההתפכחות רגע

 חברת על הגדולה המתקפה היה
 .2016 באוקטובר Dyn השרתים
 היה הזאת במתקפה המיוחד

 רובוטים צבא על התבססה שהיא
 השרתים. את לתקוף שגויסו

 מצלמות היו האלה הרובוטים
 מוצרים ועוד מדפסות רשת,
 לא כלל הם בבית. לאנשים שהיו
 נפרצו, שלהם שהמכשירים ידעו
המתקפה. מרשת חלק הם וכעת

 כיום יש כי וטוען חוזר שנייר
 נכתבת התוכנה "רוב שוק: כשל

 רוצים לא אנחנו כי גרוע, באופן
-אנ איכותית. תוכנה על לשלם

 פני על וזול מהר מעדיפים חנו
 באגים", בתוכנה יש ולכן איכותי,

 תוכנה "חברות בהרצאה. אמר
-שמ מהנדסים צוותי מחזיקות

 (פאצ׳ים), אבטחה פרצות תקנים
 של בחברות עובד לא זה אבל

 אין להן - זולות רשת מצלמות
 את שיכתוב מי אין סייבר, צוותי
 אי־אפ־ ולעתים האבטחה, טלאי

 למוצר, קושחה לעדכן בכלל שר
-ולק לפח אותו לזרוק צריך אלא
 "במכונית מוסיף. הוא חדש", נות

 שנה 20ל- ותחזיק היום שנמכרת
 לעדכוני לה ידאג מי הקרובות,

 אף הזאת? התקופה לאורך תוכנה
 שייהרגו מעריך אני לכן, אחד.

 ממשלות שבו המקום וזה אנשים,
להתערב". נדרשות

 דברים יש שנייר, לטענת
-לפ יכולים אינם השוק שכוחות

 הבטיחות חגורות על "תחשוב תור.
 העסקי המודל מה - למשל ברכב,
 קיימות הן שלהן? השוק מה שלהן?

-רגו בגלל אלא השוק, בגלל לא
 האוכל - תחום בכל זה כך לציה.

 הכל - רפואיים מוצרים במסעדות,
 לכאן הגעתי אני ממשלתי. בפיקוח
-הטי לפני אותו בדקתי לא במטוס.

 אני כזאת, יכולת לי אין גם סה,
 זה. את שיעשו הרשויות על סומך
להיות יכול - בסייבר הדבר אותו
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זמן קצר לפני הבחירות לנשיאות ארצות-הברית בנובמבר האחרון, ואחרי שלקהילת המודיעין האמריקאית כבר היה ברור מעל 
לכל ספק שרוסיה פועלת ברשת במגוון דרכים כדי להטות את תוצאותיהן, איים הבית הלבן על הקרמלין בצורה חסרת תקדים 

עד כה בגין פעילות בזירה הקיברנטית.

"שלחנו אל הרוסים מסרים דרך ערוצים שונים", מאשר מייקל דניאל, שעד ינואר האחרון היה יועץ הסייבר של הנשיא ברק 
אובמה והיה חבר במועצה לביטחון לאומי, בראיון בלעדי ל-G. "הבהרנו להם שאנחנו מוטרדים מהפעילות שלהם, ושנראה 

בחומרה רבה מאוד ניסיונות להתערבות ביום הבחירות עצמו. אמרנו להם לסגת מניסיונותיהם ולהפסיק את הפעילות שלהם".

וזה עזר?

"ברמה מסוימת, אני חושב שכן. לקראת הסוף, רמת הפעילות שלהם ירדה, וחלק מהתרחישים שהטרידו אותי לקראת יום 
הבחירות לא התממשו, כך שאני חושב שהיו למסרים שלנו השפעה עליהם.

"נכנסנו אל יום הבחירות בחשש", מוסיף דניאל, "אבל לא היינו בפאניקה. בנינו מכניזם תגובה כדי שאם משהו באמת היה 
משתבש היינו יכולים לטפל בו. אני חושב שבאותה נקודת זמן עשינו מה שיכולנו כדי שהבחירות ישקפו את רצון העם 

ושהמנצח בהן יהיה המנצח הלגיטימי".

כשהוא מתבקש לשחזר את האירועים שהובילו להאשמות גורפות נגד רוסיה בגין התערבות לטובת מועמדותו של דונלד טראמפ 
בבחירות, לחקירת אף.בי.איי מתוקשרת שכבר הביאה לפיטוריו של ראשה, להדחתו של ראש המועצה לביטחון לאומי ואולי 

אף תוביל בסופו של דבר להדחת הנשיא, דניאל מספר כי ממשלת ארצות-הברית מודעת לפעילות רוסית עוינת נגדה בתחום 
הסייבר מאז ומתמיד. עם זאת, הוא מצביע על 2014 כעל קו פרשת המים.

 "הבהרנו לרוסים שנראה בחומרה רבה מאוד 
ניסיון להתערבות בבחירות בארה"ב"
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"באותה השנה", הוא אומר, "הבנו שהרוסים אגרסיביים יותר, שהם מותחים את הגבולות ומגיעים למקומות שלא הגיעו אליהם 
קודם. בעבר הרוסים היו נכנסים לרשתות בצורה סמויה או נכנסים אליהן ואז יוצאים. ב-2014 התחלנו לראות שהם פשוט נשארו 

בתוכן ואתגרו את מפעילי הרשתות. ראינו אצלם רמת אגרסיביות שלא ראינו עד כה, ובמהלך 2016 נהיינו מודעים לפעילות 
רוסית אינטנסיבית יותר.

"במהלך הקיץ הבנו שהם נכנסו למערכות המידע של המפלגה הדמוקרטית, וההדלפה של החומרים משם גרמה לנו להבין שהם 
ברמה אחרת של פעילות. בשלב הזה התחלנו לבחון דרכים כדי לשמור על טוהר המערכת האלקטורלית שלנו. מכיוון שאין לנו 

סמכות מול גופים שמנהלים את הבחירות בשטח - אנחנו גוף פדרלי ואילו הבחירות נעשות ברמת המדינה או אפילו המחוז - 
התחלנו ליצור שותפויות עם גורמים שאחראים על התהליך, ייעצנו להם כיצד לשמור על המערכות שלהם והצענו להם שירותים 

שיכולים לסייע בכך. זו מערכת יחסים שבנויה על שיתוף פעולה ולא על פיקוד ושליטה".

האם ההשקעה האדירה בתחום הסייבר סקיוריטי בשנים האחרונות גרמה לעולם להיות מוגן יותר בפני איומי סייבר, או שמא 
השתכללותם הבו-זמנית של התוקפים הפכה את כולנו חשופים ופגיעים מבעבר? דניאל לא יודע לפסוק חד-משמעית האם 

מצבנו טוב או רע יותר, אולם מבהיר כי משימת ההגנה על העולם מפני איומי סייבר הולכת ונעשית קשה יותר לביצוע. לדבריו, 
"אנחנו כל הזמן מגדילים את החלל הקיברנטי. אנחנו מוסיפים מדי יום בין 5 ל-10 מיליון מכשירים שמקושרים לאינטרנט, אם זה 

מחשבים, טלפונים, מכוניות או מקררים. אנחנו גם הופכים אותו להטרוגני יותר מכיוון שכל המכשירים הללו שונים אלו מאלו. 
כמו כן, עוד ועוד שחקנים - פושעים, מדינות לאום - מצטרפים למשחק ומקדמים את האינטרסים שלהם באמצעות פעילות 

ברשת.

"אנחנו מתייחסים לרוסיה, לסין, לצפון קוריאה ולאיראן כמדינות העיקריות שפועלות בתחום, אבל האמת היא שהרבה 
מאוד מדינות אחרות בונות לעצמן יכולות בתחום הסייבר, לא רק לצורכי ריגול אלא גם כדי להגדיל את השפעתן. אני חושב 

שהשחקנים הללו מוכנים כיום - יותר מאשר בכל זמן אחר בעבר - לקחת סיכונים ולגרום לנזק בעולם הקיברנטי.

"אם לפני עשר שנים היו משחיתים אתרי אינטרנט, כיום עושים נזקים אמיתיים. מעבר לכך, ככל שאנו תלויים יותר במערכות 
ממוחשבות, ההשפעה של פגיעה בהן גדלה. אני מבוגר מספיק לזכור את הימים שבהם אם הייתה בעיה ברשת, אנשים היו 

יכולים לעבוד על דברים אחרים. במצב כזה כיום, ארגונים פשוט ישלחו אנשים הביתה".

דניאל אומר שהתפתחות הלוחמה מבוססת הסייבר מחייבת מדינות לבנות ארגז כלים של תגובות לאירועי סייבר, בדיוק כפי 
שהן יודעות מה הן עושות במקרה של פעילות קונבנציונלית יותר. "זו התקופה שבה מדינות לאום לומדות מה מתקבל על 
הדעת ומה לא מבחינת פעילות הסייבר שלהן, ובסופו של דבר יהיו גם חוקים כאלו עבור חברות פרטיות. אני חושב שקווי 

המתאר של הסטנדרטים הללו מתעצבים כיום. כולם מבינים שמשתמשים בסייבר כדי לרגל, אבל כשזה עובר רמה מסוימת 
חייבת להיות על כך תגובה. זה כמו שבזמנים עברו כולם ידעו שיש מרגלים, אבל אם המרגלים נתפסו או עברו את הגבול, היו 

לכך תוצאות.

"נראה לי שמתגבשת הבנה שלא פוגעים בתשתיות קריטיות בתקופות של שלום. אני מאמין שהדברים יתבהרו יותר בשנים 
הקרובות, שייווצר קונצנזוס לגבי כללי ההתנהגות בעולם הקיברנטי. מובן שתמיד יהיו שחקנים שלא יתיישרו לפי הנורמה, אבל 

תהיה לכך תגובה, ואני חושב שרוב המדינות יפעלו על-פי הנורמות".

לא רק מתכנתים, גם עורכי דין

לפני כעשור בילה דניאל חופשה בישראל, אולם ביקורו כאן במסגרת אירועי שבוע הסייבר שיתקיים בסוף החודש )29-25 ביוני( 
בפעם השביעית באוניברסיטת תל-אביב, יהיה ביקור העבודה הראשון שלו פה. "לישראל יש תעשיית סייבר סקיוריטי חזקה 

מאוד, ואני רוצה לטפח פה את היחסים עם החברות שכבר עובדות איתנו ולצרף אלינו חברות חדשות נוספות, וגם להתעדכן 
בנעשה בתחום עם הגורמים המובילים אצלכם", אומר דניאל כשהוא נשאל על הביקור שבפתח.

לאחר שסיים את שירותו בבית הלבן לפני כמה חודשים, מונה דניאל בן ה-46 לנשיא ה-Cyber Threat Alliance, ארגון גג של 
שש חברות מובילות בתחום הסייבר )ביניהן סיסקו, אינטל סקיוריטי, סימנטק וצ'ק פוינט למשל( שמטרתו שיתוף ידע ודרכי 

פעולה כנגד האיום ההולך והמתגבר.

ההבנה שהובילה להקמת הארגון היא שעל אף התחרות העזה בין השחקניות השונות בתחום הלוהט, יש לכולן אינטרס משותף. 
כך למשל, אם סיסקו נתקלת במתקפת סייבר מסוג חדש אצל אחד מלקוחותיה, צ'ק פוינט לא תצטרך להמתין עד שגם אחד 

מלקוחותיה יותקף, ותוכל בינתיים לפתח את ההגנה הנדרשת.

בחינת הקריירה הארוכה של דניאל בממשל האמריקאי מספקת הסבר טוב להצבתו בתפקיד. כיועץ מיוחד לנשיא וכחבר 
במועצה לביטחון לאומי הוא נדרש לתאם בין פעולותיהם של משרדים ממשלתיים, סוכנויות וגופי מודיעין רבים ולגרום לכולם 

ליישר קו לסטנדרט אבטחה מסוים. בו בזמן שימש דניאל כגורם הפדרלי שנמצא בקשר עם גופים גדולים במגזר הפרטי, מתוך 
הבנה שכדי לבצע את משימתם, האקרים מנצלים נקודות תורפה. במקום למוטט את חומות ההגנה המבוצרות שמעמידים מולם 

אנשי הממשל, הם בדרך כלל יבחרו להסתנן דרך חרכים שהם מאתרים במערכות הרבה פחות מוגנות.

דוגמאות טובות לכך אפשר לראות בבחירתם של ההאקרים הרוסים בשנה שעברה לפרוץ למערכות המחשוב של המפלגה 
הדמוקרטית - גוף אזרחי לגמרי, או למערכותיה של VR Systems, חברה פרטית שמספקת שירותי הצבעה ממוחשבים במדינת 

פלורידה. החשד האחרון של סוכנויות המודיעין האמריקאיות בתחום העדפת המטרות הרכות, הוא שרוסיה שתלה ממש 
לאחרונה ידיעות מזויפות כדי להחריף את המשבר הטרי בין סעודיה ומדינות ערב לבין קטאר.

לפני הצבתו בתפקיד האחרון שלו בממשל, כיהן דניאל במשך שנים כראש אגף המודיעין במשרד הניהול והתקציב בבית 
הלבן. תפקידו היה לא רק להיות אחראי על הקצאת תקציבים בצורה הולמת לסוכנויות השונות, אלא גם לוודא שהכספים 

המוזרמים אליהן אכן מגיעים ליעדם ומנוצלים באופן הנכון. קודם לכן הוא היה האחראי על הפיקוח על תקציביהם ומעשיהם 
של הצי, של חיל הנחתים ושל התוכנית המופקדת על היערכות מבצעית לתרחישים לא צפויים. הוא בעל תואר ראשון במדיניות 

ציבורית מאוניברסיטת פרינסטון, תואר שני באותו תחום מאוניברסיטת הרווארד ותואר שני נוסף בתכנון משאבים לאומיים 
מהאוניברסיטה לביטחון לאומי לאומית בוושינגטון הבירה.

בהיותו אדם שהגיע לתפקיד ללא השכלה טכנית בתחום המחשבים, הוא מעריך שעברו כשנתיים עד שהרגיש שהוא שולט בכל 
המונחים הטכניים. עם זאת, הוא סבור שהמחסור ברקע בתחום טכנולוגיות המידע סייע לו, משום שהוא דרש מבני השיח שלו 

הסברים ב"אנגלית פשוטה", ופעמים רבות הצליח לגלות מה עומד מאחורי ההבטחות, התירוצים או ההתחמקויות שנעטפו 
בבאזז-וורדס שאינן מובנות לאלו שאינם חלק מהתעשייה.

"אני ממשיך ללמוד ולקרוא", הוא אומר, "אבל בעוד ההיבט הטכני חשוב לעבודה בתחום, בסופו של דבר, אתה רואה שהארגונים 
שפועלים היטב בתחום הסייבר סקיוריטי הם אלו שיודעים להפעיל אנשים, לאמן אותם, לתת מענה לצרכים פסיכולוגיים שלהם 
ועוד. אני חושב שבשנים הבאות אתה רואה בתחום הזה הרבה מתכנתים, אבל גם הרבה עורכי דין שמבינים כיצד לכתוב חוקים 

לתחום, כלכלנים שמבינים איך התחום עובד וכו'. זה תחום מאוד אינטר-דיסציפלינרי".

ישראל-איראן, המלחמה השקטה

מי שעוקב אחר התחום - וכאן ב-G אנחנו מרבים לסקר אותו בשנים האחרונות - יודע שעד כה הייתה ההתנהלות העולמית 
בתחום הסייבר כאוטית למדי. שורה של אירועים מתחילת העשור, ובראשם התקיפה של הכור האיראני באמצעות הווירוסים 
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"הפרל הארבור שלנו". לואיס, שחיבר עבור אובמה דוח שמפרט את אופיו של איום הסייבר על ארצות-הברית, אמר כי התקיפה 
כללה פריצות למשרד ההגנה, למשרד החוץ, אפילו לנאס"א. "הם פרצו לכל הסוכנויות המתקדמות מבחינה טכנולוגית ומדעית 

והורידו טרה-בייטים של מידע. זו הייתה התקפה מאסיבית, שגרמה לאנשים להתעורר".

הפריצות של 2007 לא היו האחרונות. בנובמבר 2009 הצליח גורם מדינתי כלשהו לחדור לאחת המערכות המסווגות ביותר 
של הפנטגון - מערכת הפיקוד והבקרה של סנטקום, פיקוד המרכז האמריקאי שתחת אחריותו נמצאות החזיתות בעיראק 

ובאפגניסטן - ובמשך כמה ימים לנטר את כל המידע שעבר דרכן. "הם יכלו לראות את כיוון התנועה, לקרוא מסמכים ולהפריע 
לפעולות שביצענו. זה כאילו הם היו חלק מהפיקוד האמריקאי", אמר לואיס.

האדמירל בדימוס ג'ון "מייק" מקונל, שהיה ראש הסוכנות האמריקאית לביטחון לאומי בין 1992 ל-1996, ובתקופת ממשל בוש 
הבן היה האחראי על זרועות המודיעין האמריקאיות, אמר לתוכנית התחקירים "60 דקות" כי אילו היה תוקף שרוצה לגרום 

נזק אסטרטגי לארצות-הברית, הוא היה בוחר בשיא החורף או בשיא הקיץ. "מן הסתם", הוסיף מקונל, "הייתי מכבה את זרם 
החשמל בחוף המזרחי של ארצות-הברית, ואולי גם בחוף המערבי, ומנסה ליצור אפקט מתגלגל. הדברים הללו נמצאים בתחום 

האפשר. אני מאמין שלאויבים שלנו יש יכולת להוציא לפועל התקפה כזו, וארצות-הברית אינה מוכנה מספיק כדי להדוף 
אותה".

הסיוט האולטימטיבי הוא, כמובן, מתקפת סייבר שאחריה מגיעה מתקפה קונבנציונלית. למתקפה יכולות להיות צורות רבות: 
במדינה שבה מערכת התשלומים של הביטוח הלאומי מפסיקה לפתע לשלם קצבאות למאות אלפים, אפשר להניח שהלכידות 

החברתית תתרופף והמורל הלאומי יהיה בשפל; אם רשתות הסלולר של אותה מדינה יקרסו, קרוב לוודאי שתיגרם פאניקה 
שרק תוחמר כשיתברר שהגישה אל המוני בעלי תפקידים קריטיים ואל חיילי מערך המילואים תהיה כמעט בלתי אפשרית; אם 

בשלב הסופי של מתקפת הסייבר כל מערכות הרמזורים יחדלו מלפעול, אותה מדינה תתקשה מאוד לשנע כוחות ושירותים 
חיוניים אל החזית.

דוגמה לכך התקבלה בעבר כאשר האקרים רוסים שיבשו מבעוד מועד את תפקודם של מרכזי הפיקוד והמטה של גיאורגיה, ויום 
לפני הפלישה הרוסית לשטחה של האחרונה, בקיץ 2008, פתחה מוסקבה בהתקפת סייבר נרחבת.

השקעות גדולות בתשתיות

דניאל אומר שאחד האתגרים הגדולים שיעמדו בפני אנשי הסייבר סקיוריטי בשנים הבאות הוא מה שמכונה "האינטרנט של 
הדברים" - מציאות שבה יותר ויותר מכשירים שעד כה היו אנלוגיים לגמרי יתחברו לרשת.

"נצטרך למצוא דרכים להגן על רשתות מכל המכשירים הללו בצורה שלא תעלה לנו כמויות כסף אדירות. אני חושב שנצטרך 
לגרום לאקו סיסטם להיות מותאמת לצורת הפעולה של פושעי סייבר מפני שכרגע יש להם החזר גבוה מאוד על השקעה נמוכה 

מאוד. כמו כן, אנחנו צריכים למצוא דרכים להוריד בצורה ניכרת את שיעור הטעויות או את הבאגים בתוכנות כדי של'בחורים 
הרעים' יהיו פחות פרצות שהם יוכלו לנצל נגדנו".

לדברי דניאל, דרושה עוד עבודה רבה בסקטור הפרטי ובסוגי תעשייה שונים כדי להיות מוגנים בפני מתקפות סייבר. "לתעשיית 
הפיננסים מטבע הדברים היה יותר קל להגן על עצמה, אבל אני חושב שנראה בשנים הקרובות חברות תשתית שיצטרכו 

להשקיע הרבה מאוד בהגנה על עצמן. התפקיד שלנו הוא בין השאר לוודא שההשקעה שלהן בהגנה תהיה יעילה ככל שניתן".

"סטוקסנט" ולאחר מכן "פליים", הבהירו לעולם את הפוטנציאל ההרסני של התחום ואת פגיעותם של כמעט כל השחקנים.

מתקפת סייבר מרשימה אחרת, שעל התרחשותה פורסם לראשונה ב-G כחודש לאחר שהוצאה אל הפועל, כוונה בדצמבר 2011 
נגד חברת הספנות הלאומית של איראן, איריסל. לעובדי החברה שהגיעו בבוקר לעבודה והדליקו את המחשבים חיכתה הפתעה 

- ההאקרים שחדרו למערכת המחשוב של איריסל לפני שעות העבודה לא השאירו אבן על אבן. לאיש מ-6,000 העובדים לא 
היה כעת בדל של מושג היכן נמצאת כל אחת מאלפי המכולות שבטיפול החברה. הם לא יכלו לדעת מה יש בתוך כל אחת 

מהן, אם הן כבר הוטענו על אחת מ-115 הספינות של החברה והיכן הן מוקמו עליהן, או שמא הן בכלל מחכות לשינוע על אחד 
הרציפים באחד הנמלים שבהם החברה טוענת מטען ופורקת אותו. על מחשבי החברה ועל שרתיה לא נותר דבר.

הפורצים לא הסתפקו בכך: הם גרמו לא רק לקטסטרופה לוגיסטית חסרת תקדים, אלא אף מחקו את הארכיטקטורה של רשת 
התקשורת של החברה וכך הותירו כל מחשבה על שחזור המערכת בגדר פנטזיה. אפשר לשער שבשעות שחלפו לאחר גילוי 

הקטסטרופה, ניסו מנהלי איריסל ואנשי המחשבים שלה לנחש מה בדיוק גרם לרשת להיעלם כלא הייתה. עם זאת, אפשר 
להיות בטוחים למדי שהתשובה לתהיות, שהגיעה אליהם כמה שעות מאוחר יותר, כשכבר הפנימו את ביש מזלם, הפתיעה גם 

אותם. אדם דובר פרסית שהתקשר למשרדי החברה הבהיר שהסיבה לתקיפה היא העובדה שאיריסל משנעת בספינותיה מטען 
שמיועד לתוכנית הגרעין האיראנית. "זו רק אזהרה", הבטיח האלמוני לפני שניתק את השיחה.

באופן לא מאוד מפתיע, באותה תקופה סבלה גם ישראל משיבושים מסתוריים של מערכות ממוחשבות שונות. בחודש שבו 
הותקפה מערכת המחשוב של איריסל סיפר יו"ר חברת החשמל, יפתח רון-טל, כי מרכז השליטה והבקרה של החברה עמד בפני 

כמה התקפות סייבר. להפלתם של אתרי השב"כ, המוסד, צה"ל ורשימה ארוכה של משרדי ממשלה חודש קודם לכן, התייחסו 
בלשכת ראש הממשלה כאל תוצאות של מתקפת סייבר.

באופן דומה התייחסו בקהילת המודיעין אל תקלה אחרת מתוקשרת בהרבה, שגרמה לשיתוק רשת סלקום בדצמבר 2010. 
"אנחנו לא יכולים להיות בטוחים ב-100%, אבל הנחת העבודה בקהילת המודיעין היא שגורם מדינתי גרם לשיתוק רשת סלקום 
בדצמבר 2010", אמר ל-G מקור מודיעיני לפני כמה שנים. "שים לב שזה קרה רק כמה ימים אחרי ששני מדעני גרעין איראנים 

חוסלו בטהראן, ושהאיראנים מייחסים את החיסולים לישראל".

האיום, כמובן, היה קיים הרבה לפני שמנויי סלקום חוו על בשרם את קריסת רשת התקשורת שלהם וגם לפני שקוראי העיתונים 
בעולם נחשפו לראשונה לשם סטוקסנט. בנאום שנשא הנשיא אובמה ב-2010 לרגל הקמת פיקוד הסייבר במטכ"ל האמריקאי, 
הוא אמר: "אנחנו יודעים שפולשי סייבר פרצו כבר לרשת החשמל שלנו, ושבמדינות אחרות התקפות סייבר הצליחו להחשיך 

ערים שלמות. האיום הקיברנטי הוא אחד האתגרים החמורים ביותר שעומדים בפני הביטחון הלאומי שלנו ובפני הכלכלה שלנו".

האירועים שאובמה התכוון אליהם התרחשו בברזיל והסבו את תשומת לבו של המערב. בפברואר 2005 גרמה התקפת סייבר 
להפסקת זרם החשמל באזור כפרי מצפון לריו דה ז'ניירו והותירה עשרות אלפי בני אדם מנותקים. שנתיים וחצי לאחר מכן, 
ב-27 בספטמבר 2007, גרמה התקפה דומה לניתוק הזרם בחלק ממדינת אספריטו סנטו בברזיל. הפעם, כשלושה מיליון בני 

אדם נותרו ללא חשמל למשך יומיים. אין הוכחות חד-משמעיות לגבי זהותם של מובילי ההתקפה שגרמה לנזק בסכומים שקשה 
להעריך, אולם ראיות נסיבתיות רומזות לכך ששני האירועים הם פרי עמלו של הצבא הסיני, שערך לכאורה "ניסוי כלים" לקראת 

התקפות משמעותיות יותר על רשתות חשמל של מדינות אחרות.

ה"פרל הארבור" של הסייבר

2007 הייתה גם השנה שבה ארצות-הברית הבינה שעליה להתייחס ביתר רצינות לאיום הסייבר. זה קרה לאחר שמעצמה זרה, 
"שאנחנו לא בטוחים באשר לזהותה", כפי שאמר ג'ים לואיס, שמנהל את המרכז למחקרים בינלאומיים ואסטרטגיים, חוללה את 
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ראש השב"כ חושף: 
"אנחנו תוקפים האקרים בעולם"

נדב ארגמן נשא דברים בכנס הסייבר באוניברסיטת תל-אביב ואמר כי שירותי הביטחון פועלים באופן יזום נגד גורמים 
המבקשים לפגוע בישראל דרך התקפות סייבר. "איתרנו למעלה מ-2,000 מפגעים פוטנציאליים"

אסף גולן

ראש השב"כ נדב ארגמן חשף כי שירותי הביטחון פועלים באופן יזום נגד האקרים במקומות שונים בעולם שמנסים לפגוע 
בישראל. "אנו לא רק מתגוננים אלא גם תוקפים האקרים בעולם. כל מיני האקרים שפועלים נגדנו בעולם חווים לאחרונה תקלות 

בפעילות שלהם", אמר ארגמן בכנס הסייבר הבינלאומי שמתקיים באוניברסיטת תל-אביב. 

לפי ארגמן, בשנה האחרונה השב"כ מתמודד עם איומי סייבר מצד מדינות, ארגוני טרור, והאקרים יחידים: "אנו מתמודדים 
בתחום עם השותפים שלנו ופעלנו בכמה מישורים להגן על ישראל. נמשיך בכל מקום כדי לסכל את האיום במקום רחוק מהבית, 

וההאקרים שפועלים נגדנו צריכים לחכות להפתעות נגדם לא רק במרחב הקיברנטי אלא גם במישור הפיזי. מי שתוקף אותנו 
יזכה לתגובות משולבות". 

  

ראש השב''כ נדב ארגמן בוועדת חוץ וביטחון צילום: דודי ועקנין

עוד סיפר ארגמן כי בשנה וחצי האחרונות הצליחו שירותי הביטחון לאתר למעלה מ-2,000 מפגעים פוטנציאליים באמצעות 
שימוש בטכנולוגיה. "אנו פועלים יחד עם המוסד, אמ"ן, רשות הסייבר ומדינות חברות בעולם. היריבים שלנו מתמקדים בחיבור 

בין המחשבים לעולם הפיזי ואנו מייצרים מערכת הגנה לסיכול אפקטיבי. ראש הממשלה החליט לייצר ומענה כללי לכל 
האיומים האלו".     

ארגמן גם הסביר על הערכות השב"כ לעידן הלוחמה האלקטרונית: "ארגנו את תחום הטכנולוגיה שלו לאגף אחד שיאגד את כל 
הפעילות, זה מערך סטראט אפ בלתי פוסק. למעלה מרבע אנשי הארגון הם אנשי תוכנה וסייבר בעקבות האתגרים והמשימות 

שלפנינו. אנו מתחרים בצורה מכובדת בשוק הפרטי ואנו מעסיקים את מיטב המוחות בתחום".
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 חדרו האקרים בישראל: מעט וגם - בארה״ב באירופה,
 קשה פגיעה • כופר ודרשו אסטרטגיות למטרות

 מערכת הופלו, ממשלתיים מחשבים באוקראינה;
09 ענו׳ גנוניו, איה! • נפרצה בצ׳רנוביל הקרינה ניטור

 גלובלית: סייבר מתקפת
קרסו שלמות ממונות

 בצירנוביל הקרינה חות את שתשרת המערבת ת1 • מדינות 9 נלנהות תקנו האקרים
כופר לשלם "לא הסייבר: רשות • קורבן נפלו ישראליות הברות שלוש • הותקנה

שובל ולילך גטניו אילן

 ע:־ גלובלית בייבר מתקפת *
4r ,של לכופר דרישה עם קית 
 על שננעל מחשב לכל דולרים 300
 אחר אתמול פגעה ההאקרים, ידי

 אסטרטגיים במפעלים הצהריים
 גם ובהמשך ובאוקראינה ברוסיה

 בהולנד, אסטרטגיים במפעלים
נפ בישראל ובבריטניה. בספרד

ור ישראליות, חברות שלוש געו
 שנפגע למי המליצה הסייבר שות

אליה. ולפנות כופר לשלם לא
 ־Group הרוסית הסייבר חברת

1B הסימולטנית המתקפה כי מסרה 
 אסטרטגיות, במטרות בזמן בו פגעה

 רמת את שמנטרת המערכת דוגמת
-המ תחילת עם בצ׳רנוביל. הקרינה
-רו את האוקראינים האשימו תקפה

 המסכים על למתקפה. באחריות סיה
 הופיעה המותקפים המחשבים של

 רואים אתם אם באנגלית: הודעה
 שלך הקבצים אז הזה, המלל את

 הוצפנו. שהם מכיוון זמינים אינם
 למצוא בניסיון עסוקים אתם אולי
 אל אבל הקבצים, את להציל דרך

 יכול אינו איש זמנכם. את תבזבזו
ההצפ־ שירות בלי אותם לשחרר

נתקעו כספומטים

-נית להודעה בהמשך שלנו". נה
 הכופר את לשלם כיצד הוראות נו

 המחשבים את לשחרר כדי בביטקוין
המוצפנים.

 המתקפה כי סבורים סייבר מומחי
-מת את בעוצמתה לעבור עלולה

 בחודש שהיתה WannaCry קפת
-הישרא הסייבר אבטחת חברת מאי.
-מת מקור את זיהתה ניוטרון לית
 אוקראינה רוסיה, על הסייבר קפת

 בת כופר נוזקת "פטיה", ואירופה:
-מומ שפריר, ניר לדברי שנתיים.

 ניוטרון, בחברת מידע לאבטחת חה
-להת ממשיך האימים "תרחיש

שיש לחשיבות נוספת הוכחה ממש;

ניתחו מהנדסים

s—*-׳*י״

 ומטות מדינות בין כוחות באיחוד
 מיידיים פתרונות לייצר כדי סייבר

כופר". ולדרישות לנוזקות

השב״ב של ההתמודדות
 השב״ב ראש למתקפה, קשר ללא

 של באירוע אתמול נאם ארגמן נדב
 של השנתי הלאומי הסייבר שבוע

 ע״ש בינתחומי סייבר למחקר המרכז
אביב. תל באוניברסיטת בלווטניק
-האחרו "בשנה אמר: ארגמן

-שו עם יחד שב״כ, מתמודד נה
 וההגנה המודיעין בקהילת תפיו

-בת אתגרים מגוון מול בסייבר,
דרך מעצמתיים, מאיומים זה: חום

-האק ועד טרור ארגוני מצד איומים ?
 עצמם. מטעם שפעלו יחידים רים ט
 מימשנו אלה איומים סיכול לצורך %
-מתוחכ ומבצעים פעולות עשרות ^

-מא לאור ועדיין, ומוצלחים. מים
 ראוי הסייבר, של המתעתעים פייניו

-יכו לגבי וזהירים צנועים שנישאר
-הנ על הרמטית תמונה לקבל לתנו
זה". במרחב עשה

 מודיעין "באמצעות לדבריו,
 רבים. פיגועים סוכלו כבר איכותי

 היא בודד מפגע לאתר ההצלחה
 המורכבות למרות עצום. אתגר
-הצ שותפיו עם יחד שב״כ הזאת,

-טכנולו התאמות באמצעות ליח
 מאז ומבצעיות, מודיעיניות גיות,

-מב לאתר היום, ועד 2016 תחילת
 מפגעים 2,000מ־ יותר מועד עוד

פוטנציאליים". בודדים
-פו "אנו כי עוד הדגיש ארגמן

 באמצעות יריבינו כנגד עלים
-שיתו הכוללת סייבד, ׳קואליציית

 רשות המוסד, צה״ל, עם פעולה פי
 שב״כ ועוד. הביטחון משרד הסייבר,

 ביון ארגוני עם עבודה קשרי מקיים
 ובניסיון בידע לסייע ונכון בעולם,
 שמולם הטרור איומי מול שנצברו

המערב". מדינות כיום מתמודדות
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יועצו של טראמפ: 
"נעמיק את שת"פ הסייבר עם ישראל"

תומאס בוסרט, מומחה טרור המייעץ לטראמפ, אמר בכנס בינלאומי באוניברסיטת ת"א: "ישראל היא מכוחות הטכנולוגיה 
המשמעותיים בעולם ואנו נושאים אליה עיניים". ראש הממשלה נתניהו: "האיום גדל והולך בכל מקום"

איתמר אייכנר

רוה"מ: "כשאתה מדבר על סייבר או על טכנולוגיה 
מתקדמת זה יתרון לומר 'אני חברה ישראלית'"

נתניהו נאם בשבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב והתייחס גם לביקורו הצפוי של ראש ממשלת הודו בישראל. רוה"מ אמר 
כי "הוא רוצה בהידוק היחסים עם ישראל בהרבה תחומים – במים, בחקלאות, בבריאות, אבל גם בסייבר ויש לו סיבה טובה 

מאוד לעשות את זה"

עמי רוחקס דומבה

ישראל וארה"ב צפויות להעמיק את שיתוף הפעולה בתחום הסייבר - כך הודיע היום )ב'( תומאס בוסרט, יועץ בכיר לנשיא 
דונלד טראמפ בנושאי התמודדות עם טרור, שדיבר בכנס הסייבר הבינלאומי באוניברסיטת תל אביב.

בין השאר הוחלט על הקמת צוותים משותפים שאותם יובילו יועץ הסייבר של הבית הלבן, רוב ג'ויס, וראש מערך הסייבר 
הלאומי במשרד ראש הממשלה, ד"ר אביתר מתניה. בצד האמריקני יהיו שותפים בצוות מחלקת המדינה, המשרד לביטחון 

המולדת וה-FBI. בצד הישראלי שותפים לו מטה הסייבר הלאומי, שב"כ וגופים נוספים. צוותי העבודה יעסקו בתחומי מחקר 
ופיתוח )מו"פ(, הגנה על תשתיות קריטיות, חילופי מידע ועוד. הסיכום הוא פועל יוצא של ביקור טראמפ בישראל. שתי 

המדינות מנהלות שיתוף פעולה פורה בתחום הסייבר ההגנתי וההתקפי, ולפי פרסומים זרים פיתחו יחד ב-2011 את "סטוקסנט" 
)Stuxnet( - תולעת המחשב שתקפה את תוכנית הגרעין האיראנית באמצעות פגיעה במערכות בקרה תעשייתיות מסוג 

SCADA מתוצרת חברת "סימנס", ששולטות בצנטריפוגות בכור הגרעיני בנתנז.

בוסרט באוניברסיטת תל אביב )צילום: מוטי קמחי(

 "הנשיא טראמפ מדגיש את מסירותינו לישראל ונכונותנו להגן עליה - בוודאי מפני טילים של חיזבאללה וחמאס", אמר בוסרט 
בכנס. "אנחנו מקווים לחיות בעולם שבו ילדים לא רצים למקלטים. עלינו לבנות קואליציה של שותפויות, ועד שזה יקרה נבסס 

הסכמים דו-צדדיים עם מדינות. ארה"ב תנוע קדימה באופן בינלאומי כפי שעשינו עם אנגליה וכעת עם ישראל, בשותפויות 
והסכמים הדדיים. ישראל היא מרכז מבוסס ידע עם מגזר טכנולוגי. אתם מכוחות הטכנולוגיה המשמעותיים בעולם ואנו נושאים 

אליכם עיניים".

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בכנס: "הגנה בסייבר היא עסק רציני כי זה איום הולך וגדל בכל מקום. כל דבר הופך להיות 
דיגיטלי. האבחנה בין טכנולוגיה גבוהה לטכנולוגיה נמוכה נעלמת במהירות. ובעוד זה קורה במדינה אחת אחרי השנייה, 

בתעשייה אחת אחרי השנייה, בתשתית חיונית אחת אחרי השנייה, ובעוד אנו נכנסים לעולם של 'האינטרנט של הדברים", 
הצורך בהגנה בסייבר צומח בקצב מואץ'. "זאת בעיה שניצבת בפני כל הממשלות, לא רק בהגנה על הצבאות שלהן, גופי 
הביטחון שלהן, התשתיות החיוניות שלהן, העסקים שלהן וכל ארגון אחר. השאלה כיצד לגשת לכך היא שאלה שממשלות 

נאבקות איתה". הוא התייחס להקמת רשות לאומית להגנה בסייבר: "לכולם מידע מאובטח: לממשלה, לארגונים השונים 
ולעסקים. אנו יכולים לתקשר בצורה מאובטחת והגופים שנמצאים בתוך הסייברנט יכולים לתקשר זה עם זה לא רק כדי להגיב 

להתקפות אלא כדי למנוע אותן בעזרת התרעות, בעזרת הדרכה, בעזרת הוראה של דוקטרינה מערכתית".

"אם פעם זה היה חיסרון לומר שאתה בא מישראל, היום 
כשאתה מדבר על סייבר או על טכנולוגיה מתקדמת זה 
יתרון לומר 'אני חברה ישראלית'. יתרון גדול" – כך אמר 
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך נאומו בכנס הסייבר 
הבינלאומי באוניברסיטת תל אביב. נתניהו המשיך ואמר כי 

"היום רוצים אותנו בכל העולם ומכל העולם באים הנה".

ראש הממשלה המשיך והתייחס גם למקומה של ישראל בין 
המדינות המובילות בפיתוח טכנולוגיה במגוון תחומי החיים. 
הוא התייחס במיוחד לביקורו הצפוי של ראש ממשלת הודו, 
בתחילת יולי ואמר כי "זהו אחד מראשי הממשלה החשובים 

בעולם, עם הכלכלה השלישית בעולם שגדלה במהירות.

"הוא רוצה בהידוק היחסים עם ישראל בהרבה תחומים – במים, בחקלאות, בבריאות, אבל גם בסייבר ויש לו סיבה טובה מאוד 
לעשות את זה".

שבוע הסייבר של אוניברסיטת תל אביב נפתח אתמול עם חשיפתה של רשות הסייבר הלאומית שהוקמה לאחרונה. במהלך 
יום הדיונים אתמול אמר רפי פרנקו, ראש אגף אסדרה והכשרה ברשות כי "כל חייל משוחרר יכול ללמוד על חשבון הפיקדון 

מקצועות סייבר. יש גם הסבת אקדמאים על חשבון המדינה " .

מנכ"ל רכבת ישראל שחר איילון אמר באותו אירוע כי "רכבת ישראל תמכור פתרונות סייבר לעולם הרכבת".

איילון אמר כי בימים אלו משלימה רכבת ישראל סקר סיכונים שבתומו תפתח מוצרי הגנה בסייבר. על פי איילון, מוצרים אלו 
יוצעו בעתיד למכירה לחברות רכבות בחו"ל.
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"אנו לא יודעים אם עידן חדש זה של לוחמת סייבר יהיה פחות פטאלי מעידן הלוחמה הקלאסית"; כך אמר היום המפקד לשעבר 
של יחידת 8200, תת אלוף )במיל'( אהוד שניאורסון, בשבוע הסייבר באוניברסיטת ת"א. 

"ההיסטוריה מלמדת ששינוי חוקי המשחק מעלה אימפריות חדשות, והחוקים הישנים מתפוגגים. אך ישראל השכילה להשתלב 
בחוקים החדשים, לאור מצבה הגיאוגרפי והגיאופוליטי", כך שניאורסון, שהוסיף: "אתגר העשור האחרון הוא לייצר הגנה ראויה 
ומוכנות מבצעית. אני חושב שתפיסת הסייבר כטכנולוגיה שגויה. סייבר צריך להיתפס כנושא מבצעי, שמצריך פתרון ותפיסה 

הולמת, כולל אמצעים טכנולוגיים".

הבוקר המשיכו להגיע דיווחים על עוד נפגעים ממתקפת הסייבר, כולל ניסיונות תקיפה גם בישראל. הרשות הלאומית להגנת 
הסייבר דיווחה על מספר ניסיונות תקיפה על מחשבים בבתי חולים. המחשבים שנדבקו טופלו מיידית ולא נגרם נזק. לדברי 

הרשות, האירוע נעצר על ידי אנשי אבטחת המידע בארגונים יחד עם הרשות, ונמצא במעקב וטיפול צמוד. בתי החולים המשיכו 
ברציפות תפקודית.

גיא סגל, מוביל פעילות הסייבר ב-IBM ישראל, אמר אתמול, כי "הפגיעה הפעם הייתה בחולייה הפגיעה והחלשה – ארגוני 
הבריאות. לפי מחקרים של IBM סקיוריטי, עדכוני מערכות הגנה בארגונים מורכבים, כמו ארגוני בריאות, לוקחים חודשים רבים 

עד שנה, לכן ארגונים כאלה פגיעים יותר לחולשות אסטרטגיות בחודשים שלאחר פרסומן".

ראש השב"כ לשעבר יובל דיסקין אמר אתמול בשבוע הסייבר באוניברסיטת ת"א, כי "אין כיום מספיק מוחות בעולם אבטחת 
הסייבר. רבים מתעשיית הסייבר שוכחים שתקיפות סייבר לא קורות מעצמן. מאחורי המתקפות עומדים בני אדם וצריך כוח 

אדם כדי להתמודד עמן. אני מאמין שטרוריסטים לומדים את מגבלות המשחק. כל המצוי בעולם זה מבין את פוטנציאל הפגיעה 
של תקיפות הסייבר והוא גדול יותר ממה שראינו עד כה, גם בהקשר של התקיפה האחרונה שראינו בימים האחרונים.

אנשים אומרים שאם זה כל כך קל – מדוע זה לא קרה עד כה? אני מזכיר לכם את אסון התאומים, אף אחד לא האמין שאסון 
מעין זה יכול לקרות, והוא שינה את העולם".

חבר הקונגרס האמריקני טד ליו מקליפורניה פנה לרשות הביטחון הלאומית NSA בבקשה לעשות ככל שביכולתה כדי לעצור 
את ההפצה של נוזקת הכופר, שמתפשטת בעולם בהמשך למתקפה שהחלה באוקראינה. ליו רואה ב-NSA אחראית לדרך שבה 

מנוצלת פירצת EternalBlue במערכת ההפעלה חלונות, באמצעות כלי שהיא פיתחה כדי לחדור למחשבים ברשת. 

"על פי דיווחים שונים, נראה ששתי מתקפות הכופר אירעו בגלל שכלי הפריצה של NSA הגיעו לציבור באמצעות ארגון בשם 
ShadowBrokers", כתב חבר הקונגרס. "הדרישה הדחופה שלי היא שאם NSA יודע איך לעצור את המתקפה הגלובאלית הזו, 

הוא צריך מייד לפעול. ואם ל-NSA יש כלי שיכול 'להרוג' את המתקפה, הוא צריך להפעילו עכשיו". 

אנשי הבולשת הפדראלית בארה"ב תיחקרו עובדים אמריקניים של חברת הסייבר הרוסית קספרסקי לאב, במסגרת חקירה של 
פעילויות החברה. סוכני הבולשת הגיעו לבתיהם של העובדים, בכמה ערים בארה"ב, אם כי ללא צו חיפוש. 

בחודש שעבר העידו אנשי המודיעין האמריקני בפני ועדת הסנאט, כי הם בודקים את השימוש של גורמי ממשל בתוכנות ההגנה 
של מעבדות קספרסקי. הסנאטורים הביעו דאגה מהאפשרות שמוסקבה עלולה להשתמש במוצרי קספרסקי כדי לתקוף רשתות 

מחשבים אמריקניות, במיוחד לאור ההאשמות של גורמי מודיעין על כך שרוסיה פרצה למערך הדואר האלקטרוני של המפלגה 
הדמוקרטית האמריקנית כדי לשבש את הבחירות לנשיאות בשנת 2016. רוסיה הכחישה האשמות אלו. 

מעבדות קספרסקי אישרו היום בהודעה, כי סוכני הבולשת "התממשקו" עם כמה מעובדיה בארה"ב, לדיונים במה שהחברה 
מכנה שיחות של "בדיקת נאותות". הבולשת הפדרלית סירבה להגיב לידיעה.

מחברת קספרסקי נמסר בתגובה, כי "כחברה פרטית אין לקספרסקי לאב כל קשרים עם אף ממשלה בעולם בכל הקשור 
למאמצי הריגול ברשת. לחברה יש היסטוריה של 20 שנים בתחום של אבטחת מידע לעולם הטכנולוגי, של שמירה תמיד על 
התנהלות עסקית אתית ברמה הגבוהה ביותר. קספרסקי לאב מאמינה כי אין זה מקובל כלל שהחברה מואשמת שלא בצדק 
בלי הוכחות שיכולות לתמוך בהאשמות שקריות אלו. קספרסקי לאב זמינים לסייע לכל האירגונים הממשלתיים בכל חקירה 

המתקיימת, והחברה מאמינה כי בחינה מעמיקה יותר שלה תאשר שלהאשמות אלו אין כל בסיס".

"עידן לוחמת הסייבר עלול להיות פטאלי"
 המפקד היוצא של יחידת העילית 8200 בכנס הסייבר הלאומי: 

 מתקפות רשת עלולות להיות קטלניות כמו לוחמה קלאסית
הבוקר: ניסיונות תקיפה בבתי חולים בישראל

אילן גטניו

בית החולים בנהריה // צילום: סוכנות ג'יני
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כךאחרומידבארה"ב,האחרונותבבחירות
לוחמתבתחוםחדשעידןנפתחבצרפת,
־העיקהמודיעיןסוכנויותראשיהסייבר.

גלוימסמךעליחדחתמוארה"בשלריות
־ביטלהםישכילציבורמודיעיםהםשבו
התערבוברוסיהשגורמיםבקביעהמלאחון

אלהשגורמיםמאודסבירלהערכתם,האחרונות.בבחירות
ליועציוהקשרבדברהשאלההרוסי.השלטוןידיעלהופעלו
בחקירה.עדייןוהיאפחות,ברורהטראמפהנשיאשל

פריצהבתחילתהפשוטה:הייתהההתערבותטכניקת
שלהאישי)ולמחשבהדמוקרטיתהמפלגהמטהלמחשבי
־מאמתוךמסמכיםאלפיבפרסוםוסופהקלינטון(הילארי
קלינטון,שלבעיותעלרמזומהמסמכיםחלקאלה.גרים
־לשחיהקשוריםולחשדותלבריאותה,הנוגעבכלבמיוחד
היוככולם,רובםהמפלילים,המסמכיםכיברורכיוםתות.

פורייהקרקעעלנפלוהםהבחירותבלהטאבלמזויפים.
הבוחר.עלוהשפיעו
־לההמקוםזההרוסית,הפעולהשיטתעלמדבריםכאשר
כברבוצעההראשונההמתועדתהסייברתקיפתכיזכיר

למ־שפרצהמזרח־גרמנית,פשעקבוצתידיעל1986־ב
המעבדהאתבזמנוניהלהזוברקלי.אוניברסיטתשלחשב

נשקכליארה"בעבורשפיתחהלורנס־ליוורמור,הלאומית
הקבוצההגיעהברקלישלהמחשבדרךחדשים.גרעיניים

גרעינייםתכנוניםמשםוגנבהלורנס־ליוורמורשללמחשב
היהוהואהקג"ב,שלסוכןהיההקבוצהראש"רק"בפיתוח.
להם.משלםמישידעהיחיד

זקןברוסיהישמפוברקמידעשתילתשללהיסטוריה
ציון"זקנישל"הפרוטוקוליםאתשחיברמילמשל,כך,ארוך.
המודיעיןשירותי-ה"אוכרנה"היתהשנה(ממאהיותר)לפני
כוללפעמים,מספרשונהששמם-המהפכהלפנירוסיהשל

שיחקהה"דיס־אינפורמציה"פס"ב.וכיוםיותר,מאוחרקג"ב
רקוהסייברהרוסית,בדוקטרינהמפתחתפקידומתמידמאז
לביצועה.יותרנוחמכשירלהנתן

בארה"בבבחירותהרוסיתהמעורבותאתלהשוותמעניין
בתקשורתלדוןאסרהצרפתיהחוקבצרפת.למעורבותה

כמההבחירות.לפנייומייםשישייוםמחצותהחלבבחירות
שלג'יגה־בייטתשעהוהורידמישהופרץחצותלפנישעות
שעהמקרון.עמנואלשלהבחירותממטהואימייליםמסמכים
־שהמסמטעןאבלבפריצה,הקמפייןמטההודהחצותלפני
מזויפים.שפורסמוכים

בטענתספקהטילהמסמכים,פורסמושבווויקיליקס,אתר
־הכמסמכיםמספרעלהצביעמקרוןשלהמטהאבלהזיוף,
קיריליותבאותיותהערותרשומותהיושבהםבמאגרלולים

־המבעליל.ומפוברקמגוחךמידעשהכילונוספיםומסמכים
והסוףבזיוף,שמדוברהודיעהזוהוכרעה.התקשורתעלערכה
שלבקמפייןהדיגיטליהמטהראשהודיעהבחירותאחריידוע.

כתובותבעצמוושתלהפריצהלאפשרותהתכונןכימקרון
פיפיות.כחרבכאןשימשהההונאהמפוברקים.ומסמכיםשווא

שלהסייבריועץשהיהמידניאל,למייקלהיהמהמעניין
בבחירות,הסייברממדעללומרהלבן,בביתאובמההנשיא
תל־באוניברסיטתהשבועשנערךהבינלאומיהסייברבכנס

מיג'ויס,רובכךעליאמרמהלשמועמענייןמנגד,אביב.
טראמפ.אצלכיוםתפקידאותובדיוקשממלא
־ושישהישן,העולםעודאינוהיוםשהעולםברורכך,אוכך
גםאלאהמקובליםהסייברלאיומירקלאלהיערךצריכהראל

־המחאתלהעציםניסיוןכמושגרתית,לאסייברלהתערבות
√וכדומה.בשלטון,האמוןערעורהישראלית,בחברהלוקות
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עופר וקנין

בדיוק ביום שבו פרצה עוד מתקפת סייבר ענקית בשם פטיה, ופגעה במערכות מחשוב חיוניות בכל העולם, ברוס שנייר נשא דברים בכנס הסייבר
הלאומי באוניברסיטת תל אביב. שנייר הוא מומחה אבטחה מהחשובים בעולם, ואינו "מפחידן" טיפוסי כפי שנוטים להיות נציגי חברות האבטחה — שזו

דרכם למכור מוצרים. למרות זאת, גם הוא חושש מאוד.

"רוב הזמן אנחנו, תעשיית הסייבר, עסוקים בלשמור על המידע, אבל כשאנחנו מתעסקים עם העולם הפיזי, האיום גדול בהרבה", אמר שנייר בנאומו
בכנס. "יש הבדל בין קריסה של קובץ אקסל ואיבוד נתונים לבין התנגשות של מכוניות. כשאנחנו מדברים על האינטרנט של הדברים, אנחנו בעצם

מדברים על העולם הממשי, בכל הרמות — לא רק המקרר החכם, אלא גם מטוס הוא בעצם אלפי מחשבים שעפים באוויר. אבטחת מידע היא של הכל,
בכל מקום, עם השלכות על הכל.

TechNation

נבואת הזעם: "האינטרנט נהפך לקטלני - אנשים ייהרגו"
אחד המומחים החשובים בעולם לאבטחת מידע, ברוס שנייר, ביקר באחרונה בישראל, והסביר היכן טמון האיום הגדול בתחום

ברוס שנייר. לא מפחידן טיפוסי
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Yun Dong-jin/אי־פי

"אנשים מעדיפים תוכנות זולות"

רגע ההתפכחות של שנייר היה המתקפה הגדולה על חברת השרתים Dyn באוקטובר 2016. המיוחד במתקפה הזאת היה שהיא התבססה על צבא
רובוטים שגויסו לתקוף את השרתים. הרובוטים האלה היו מצלמות רשת, מדפסות ועוד מוצרים שהיו לאנשים בבית. הם כלל לא ידעו שהמכשירים

שלהם נפרצו, וכעת הם חלק מרשת המתקפה.

שנייר חוזר וטוען כי יש כיום כשל שוק: "רוב התוכנה נכתבת באופן גרוע, כי אנחנו לא רוצים לשלם על תוכנה איכותית. אנחנו מעדיפים מהר וזול על פני
איכות, ולכן יש בתוכנה באגים", אמר בהרצאה. "חברות תוכנה מחזיקות צוותי מהנדסים שמתקנים פרצות אבטחה (פאצ'ים), אבל זה לא עובד בחברות
של מצלמות רשת זולות — להן אין צוותי סייבר, אין מי שיכתוב את טלאי האבטחה, ולעתים אי־אפשר בכלל לעדכן קושחה למוצר, אלא צריך לזרוק אותו
לפח ולקנות חדש", הוא מוסיף. "במכונית שנמכרת היום ותחזיק ל–20 שנה הקרובות, מי ידאג לה לעדכוני תוכנה לאורך התקופה הזאת? אף אחד. לכן,

אני מעריך שייהרגו אנשים, וזה המקום שבו ממשלות נדרשות להתערב".

סוכנות האינטרנט והאבטחה של דרום קוריאה, לאחר תקיפת סייבר גלובלית שנחשדה כי יצאה מצפון קוריאה

לטענת שנייר, יש דברים שכוחות השוק אינם יכולים לפתור. "תחשוב על חגורות הבטיחות ברכב, למשל — מה המודל העסקי שלהן? מה השוק שלהן?
הן קיימות לא בגלל השוק, אלא בגלל רגולציה. כך זה בכל תחום — האוכל במסעדות, מוצרים רפואיים — הכל בפיקוח ממשלתי. אני הגעתי לכאן

במטוס. לא בדקתי אותו לפני הטיסה, גם אין לי יכולת כזאת, אני סומך על הרשויות שיעשו את זה. אותו הדבר בסייבר — יכול להיות שמצלמת הרשת
אצלך בבית היא חלק מרשת המתקפה על שרתי Dyn, אבל מה אכפת לך? אין לך תמריץ בנושא, לכן צריך חוק. זו גם לא צריכה להיות האחריות של

האזרח, כי זה לא בידיים שלו".

— פרסומת —

7/4/2017 TechNation - TheMarker - "נבואת הזעם: "האינטרנט נהפך לקטלני - אנשים ייהרגו

http://www.themarker.com/technation/1.4223363 2/11

"אנחנו בעידן של התנגשות בין עולם המחשבים לפרדיגמה הפיזית", טען שנייר. התסריט שלו ברור: אנשים ישלמו בחייהם. "התחזית שלי היא
שהאינטרנט נהפך לקטלני יותר — יהיו מתקפות שיהרגו אנשים, ובמקום הזה ממשלות צריכות להתחיל להתערב".

בין הרצאה לחתימה על ספרו, מצא שנייר זמן לשיחה עמנו. לשאלה אם כל הדיבורים על נזק לעולם הפיזי, עד כדי סיכון חיי אדם, הם לא חלק מתעשיית
ההפחדה של חברות הסייבר, הוא השיב: "תסתכל על החודשים האחרונים. ראינו מתקפה על מערכת הבריאות הבריטית, ובתי חולים נאלצו לדחות

מטופלים; ראינו בסקנידנביה מתקפת כופר שפגעה במערכות חימום לבתים, ראינו מתקפה על תחנת כוח באוקראינה שגרמה להפסקת חשמל, וראינו
באחרונה מתקפה על מערכת הסירנות בדאלאס (מתקפה אלחוטית שגרמה למערכת הסירנות בעיר לפעול, וכתוצאה מכך גרמה לעשרות שיחות למוקד

המשטרתי עד כדי קריסת המרכזייה, א"ז). אלה דברים שקורים. אני לא חושב שמתקפת כופר נגד מכונית זה דבר בלתי אפשרי. השאלה היחידה היא
האם נחכה לאסון? לצערי, אני חושב שנחכה, כי זה מה שבני אדם בדרך כלל עושים".

.

עוד אומר שנייר: "הפרדיגמה של עולם אבטחת המידע נבנתה על ההיגיון שלאף אחד לא אכפת אם האתר שלך קורס או אם גיליון האקסל נמחק — זה
לא כזה חשוב, אבל אם אפשר לגרום להתנגשות של מכוניות בקיר או לפגוע לקלפיות דיגיטליות, זה כבר משחק אחר".

— פרסומת —
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DANIEL LEAL-OLIVAS/אי־אף־ מחשב של בית חולים בלונדון שהותקף

"פרטיות היא היבט של אבטחת מידע — זה בעצם אותו דבר", הוא מסביר. "למשל, מצלמת רשת — אתה רוצה להגן עליה כדי שלא תהיה חלק מרשת
רובוטים אינטרנטית (Botnet), אבל גם כדי שלא יציצו לך".

יש לך עמדה בוויכוח הלוהט מי מבין תוכנות המסרים המיידיים מספקת יותר פרטיות למשתמש — ווטסאפ, סיגנל או טלגרם?

"זה לא חד משמעי, אבל לדעתי טלגרם היא החלשה מבין השלוש. אני משתמש בסיגנל ובווטסאפ וגם ב-iMessage (התוכנה המובנית באייפון), אבל
לא בטלגרם".

בסוגיית הפרטיות אנחנו רואים מגמות הפוכות: האיחוד האירופי מקדם את תקנות הפרטיות המחמירות GDPR, אבל בארה"ב של עידן
טראמפ מאשרים לספקיות אינטרנט למכור מידע על הרגלי הגלישה של משתמשים לגופים מסחריים. לאן הולך העולם? מי ינצח?

"בעיני, אנחנו — הצד של תומכי הפרטיות — ננצח, כי זו זכות אדם. אבל האמת היא שבארה"ב יש שלטון תאגידים, שבו כל אחד עושה מה שהוא רוצה,
ואין שיח מפותח על פרטיות ברשת. יידרש זמן, אולי עשרות שנים, אבל בסוף זה ישתנה".

מי נפגע במתקפת הסייבר האחרונה?

בסוף השבוע שעבר היינו עדים למתקפת סייבר גלובלית נוספת. "המתקפה האחרונה בישראל ובעולם, המכונה פטיה (Petya או Notpetya), היא לא
מתקפת כופרה כפי שחשבו בהתחלה, אלא מתקפה מסוג Wiper, שנועדה להשמיד מידע. אמנם גם מתקפה זו דורשת תשלום כופר, אך לאחר

התשלום הקבצים אינם מוחזרים, אלא מושמדים מיד לאחר העברת הכסף", מסביר עדי נאה גמליאל, מנהל הטכנולוגיות הראשי של חברת הסייבר
.2BSecur
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הרעיונות ששנייר משמיע כבר כמה חודשים, בעיקר בבלוג שלו, שהוא תחנת חובה לכל מי שעוסק בתחום, מתחילים להדהד כבר בקרב מומחי סייבר
אחרים. בכנס הסייבר ביטאה אסתי פשין, מנהלת מפעל הסייבר של התעשייה האווירית, דברים ברוח דומה, וקראה להדק את הרגולציה בתחום.

D–Link העוסקת באיכות ובטיחות של מוצרים, תבעה את יצרנית הראוטרים ומצלמות הרשת ,(FTC) בינואר נרשם תקדים כשרשות הסחר האמריקאית
בגין אבטחת מידע לקויה במוצריה ואיום על פרטיות המשתמש. FTC טענה כי המוצרים הנידונים הכילו "דלתות אחוריות" שאיפשרו גישה זדונית אליהם,

כולל לשידור הווידאו מהמצלמה, והחברה אף לא דאגה לתקן את פרצות האבטחה גם כשהן כבר נחשפו. הנושא נלמד בימים אלה ברשות הסייבר
הישראלית כמקרה מבחן.

שנייר הוא קריפטוגרף, בעל תואר שני בהנדסת מחשבים. מלבד זאת הוא חבר דירקטוריון ב–Electronic Frontier Foundation, העמותה
האמריקאית החשובה בתחום הזכויות הדיגיטליות וחופש הרשת. הוא מרצה במרכז ברקמן לאינטרנט וחברה ובאוניברסיטת הרווארד, וגם חיבר כמה

ספרים בתחום הסייבר. בנוסף לכל אלה, הוא גם איש עסקים. חברת הסייבר שהקים, רזיליאנט (Resilient), נרכשה באחרונה בידי יבמ, וכעת הוא עובד
של הענק הכחול.

במה עוסקת החברה שלך?

"בתחום התגובה לאירועי סייבר (Incident Response). זהו פתרון לחלוקת משימות בעת משבר, לא רק לאנשי אבטחת המידע, אלא גם למחלקת
המשפטים, למנהלים וכן הלאה — כי בעת משבר אנשים נוטים לשכוח דברים".

איך אתה מחלק את הזמן בין הבלוג לפעילות הציבורית ולעסקים?

"אני טס הרבה".

בישראל פועלות כ–400 חברות סייבר. אם היית צריך לייעץ ליזמים, איזו בעיה בתחום היא הדחופה ביותר שמצריכה פתרון?

"אין בעיה אחת שהיא הגדולה והחשובה ביותר, ולכן טוב שיש פה כל כך הרבה חברות. הייתי מציע ליזמים לבדוק את השוק שבו הם רוצים לפעול ואת
מבנה התמריצים שלו (מהזווית של התוקף, א"ז)".

"פרטיות היא היבט של אבטחת מידע"

העמדות החריפות שמשמיע שנייר לא נוגעות רק לסכנות שהוא רואה במתקפות סייבר ובצורך בהתערבות ממשלתית, אלא נוגעות גם לסוגיות של
פרטיות ברשת ואבטחת מידע. שניר סבור כי שיטות האיסוף הדיגיטליות של הסוכנות לביטחון לאומי האמריקאית (NSA) כוללניות, ופוגעות בזכות של

אזרחים תמימים לפרטיות ברשת. את שיטות האבטחה והבידוק בשדות תעופה, למשל, שאומצו אחרי הפיגוע במגדלי התאומים בניו יורק ב–2011, הוא
מכנה "הצגה".
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כופר או לא כופר, המתקפה מוכיחה במידה רבה את הטענה המרכזית של ברוס שנייר, שלפיה עולם המחשבים משרת מערכות יותר ויותר קריטיות, ולכן
לפגיעה במחשבים כבר יש השלכות על העולם הפיזי.

במתקפה האחרונה נפגעו בין היתר הגופים הבאים: חברת השילוח TNT, שבבעלות פדקס, נפגעה עד כדי שיבוש משלוחים של החברה; נזק משמעותי
נגרם למסופים של ענקית הספנות הדנית Maersk בכל העולם, במה שיכול להשפיע בטווח הקצר על המסחר הבינלאומי כולו; באוסטרליה נפגעו

ממתקפת הסייבר האחרונה מפעלים של יצרנית השוקולד קדברי. עוד נפגעו, מערכת הרכבת התחתית ושדה התעופה בקייב, בירת אוקראינה, חברת
האנרגיה הרוסית רוסנפט וחברת הפרסום הבריטית WPP. מלבד אלה נפגעו במתקפה קופות רושמות ברשתות קמעונות, כספומטים רבים והרשימה

עוד ארוכה.

Petya היא במידה רבה שידור חוזר של מתקפת WannaCry מאמצע מאי, שגם היא פגעה במערכות מחשוב בכל העולם, שהמשמעותית שבהן היתה
רשת בתי חולים בריטית. בשתי המתקפות לא ידוע על נזקים לחברות ישראליות. במקביל, וכנראה במקרה לגמרי, בסוף השבוע שעבר דיווחה רשות

הסייבר הלאומית על ניסיון נפל של מתקפה אחרת על בתי חולים בישראל — ניסיון שסוכל על ידי תוכנות ההגנה.

למחצית החברות בישראל אין מנהל הגנת סייבר

לרגל שבוע הסייבר, שהסתיים בשבוע שעבר, ערכה חברת ייעוץ הסייבר קונפידס (Konfidas) עם פירמת הייעוץ וראיית החשבון דלויט, המרכז למחקר
סייבר בינתחומי על שם בלווטניק באוניברסיטת תל אביב ואיגוד האינטרנט הישראלי — סקר מקיף בקרב חברות, תחת הכותרת: "מצב הגנת הסייבר

בישראל".

לפי הסקר, חלה ירידה ניכרת במספר אירועי הסייבר המשמעותיים: 15% מהחברות שהשתתפו בסקר דיווחו על אירוע כזה, לעומת 48% ב–2016.
נראה כי השיפור הושג בזכות עלייה במודעות ובפעילות הסייבר בארגונים, ואכן נרשמה עלייה במדדים כמו בניית תוכנית מודעות והדרכה, תרגולים

.(CISO) והעסקת מנהל הגנת סייבר בחברה

בנוסף, נראה כי ארגונים גדולים ערוכים הרבה יותר מחברות קטנות. כך, למשל, 77% מהחברות שבהן יותר מ–2,000 עובדים מעסיקות CISO, לעומת
28% מהחברות של עד 100 עובדים. בממוצע, לכמחצית מהחברות אין מנהל סייבר. גם בכל הקשור לדיווח לדירקטוריון על סיכונים ואירועי סייבר ניכר
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פתח את כל התגובות

15

יחס ישר לגודל החברה. בנוסף, 36% מהחברות הקטנות ערכו סקר סיכוני סייבר בשנה האחרונה, לעומת 52% בתאגידים הגדולים.

כשנשאלו החברות ממי הן מבקשות עזרה בעת מתקפת סייבר, ענו 45% מהן כי הן פונות לחברות פרטיות; 32% פונות לרשות הסייבר הלאומית; ורק
27% מהן פונות למשטרה.

מהסקר עולה עוד כי הנזק הגודל ביותר ממתקפת סייבר הוא בכלל תדמיתי (35%). מיד אחר כך ציינו 19% במקום הראשון נזק של הפסקת פעילות;
שיעור דומה טען כי הנזק המשמעותי ביותר הוא כלכלי. 65% מהחברות שדיווחו על מתקפה אמנם דיווחו על נזק ישיר ועקיף מוערך בסך פחות מ–100

אלף שקל, אך 4% מהחברות דיווחו על נזק של יותר מ–5 מיליון שקל.

החברות נשאלו בסקר גם, "מהם המכשולים הגדולים ביותר ליישום תוכנית הגנת הסייבר בארגון?" 40% מהן השיבו כי הקושי הוא חוסר בתקציבים,
33% השיבו כי הסיבה היא חוסר בידע בתחום, ו–20% הלינו על מחסור בכוח אדם מיומן (ייתכנו כפילויות בתשובות). הסיבה האחרונה היא גם המנוע
למגמת המעבר לשירותי סייבר מנוהלים שניתנים על ידי חברות חיצוניות. 50% מהמנהלים מסרו בסקר כי תקציב הסייבר שלהם יגדל בשנה הקרובה.

בסקר השתתפו 382 מנהלים ממגוון תפקידים (בקרה פנימית, מחלקה משפטית, אבטחת מידע, תפעול ועוד) וממגוון תעשיות, שבראשן היי־טק, לצד
בנקאות, משרדי ממשלה, אקדמיה, ביטוח, קמעונות, ותיירות.
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שרת המשפטים בכנס הסייבר באוניברסיטת ת"א: "בשבעה מתוך
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המשפטים, שרת  אמרה  כך  ברשת",  ושנאה  לטרור  מקום  שאין  היום  מבינות  ופייסבוק  "גוגל 
המאבק את  סקרה  שקד  אביב.  תל  באוניברסיטת  הבוקר  שנפתח  הסייבר  בכנס  שקד,  איילת 

בטרור הרשתי, שהותנע מטרור היחידים לפני כשנתיים.

 

קראו עוד בכלכליסט:
נשיאת העליון נגד שרת המשפטים: פועלת בצורה לא עניינית במינוי שופטים

שקד הופכת גם את מינויה של אסתר חיות למשחק פוליטי
אינטל הקימה מרכז סייבר בארץ, תשקיע מיליוני דולרים בחברות בתחום

 
 

היחידים. טרור  שכונה  הטרור  בגל   ,2015 בספטמבר  שלי  בתודעה  נצרב  "זה  שקד,  לדברי 
בשבעה מתוך עשרה מקרים שנחקרו התברר שהמחבלים פעלו בהשפעת תכני הסתה אליהם
זו תופעה נחשפו ברשת. הדלק המרכזי היה ההסתה והשבח למחבלים ברשתות החברתיות. 
הדבר זה  פוגשת  שאני  המשפטים  שרי  כל  עם  אסטרטגית.  משמעות  בעלת  חדשה ומסוכנת 

הראשון או השני שעולה, סיכון הביטחון תוך ניצול המרחב המקוון".
 

 
 

שקד סקרה את הצעדים שנקטה: "במרץ 2016 הקמנו כוח משימה ביןמשרדי שמאתר תכנים
מ24 פחות  תוך  היום  משתפרות,  התוצאות  להסרה.  לספקיות  בקשות  מגישים  ואנו  מסיתים 

שעות מתקבלות ומוסרות רוב הבקשות.
 

"אנו שואפים לכך שהספקיות עצמן יעשו את הסינון כמו שהן עושות בפרסומי פדופיליה. בנוסף,
אנו מקדמים חוק להסרת תכנים באמצעות צו שיפוטי בהינתן סכנה ממשית לביטחון המדינה או

לחייו של אדם. חוק נוסף שנשקל הוא חסימת גישה לאתרים שמקדמים הסתה לטרור".
 

שופטת בית המשפט העליון עדנה ארבל שעומדת בראש ועדה לבחינת השיימינג לעובדי ציבור,
להסתה קורבן  היה  אפי  ניצב  תת  יישנה,  לא  ברכה  אפי  שסיפור  "מטרתנו  בכנס:  אמרה 
ברשתות. הוא לא עמד בה וביקש להציל את כבוד משפחתו. הגיע למבוי סתום, וביקש לשחרר

את משפחתו מהסיוט".
 
 

צילום: משה גורלישרת המשפטים איילת שקד (ארכיון)
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10:32 25.06.17
 

המשפטים, שרת  אמרה  כך  ברשת",  ושנאה  לטרור  מקום  שאין  היום  מבינות  ופייסבוק  "גוגל 
המאבק את  סקרה  שקד  אביב.  תל  באוניברסיטת  הבוקר  שנפתח  הסייבר  בכנס  שקד,  איילת 

בטרור הרשתי, שהותנע מטרור היחידים לפני כשנתיים.

 

קראו עוד בכלכליסט:
נשיאת העליון נגד שרת המשפטים: פועלת בצורה לא עניינית במינוי שופטים

שקד הופכת גם את מינויה של אסתר חיות למשחק פוליטי
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ארבל סיפרה על עדותו של אחיו של ברכה בפני הוועדה: "אפי אמר לנו: אין לי יותר מקום בלב
שנרצחים בכדורי אנשים  את המשפחה. יש  שיחסלו  אותנו עד  לא יעזבו  לחיצים מורעלים. הם 
שלא יפגעו כדי  הצידה  אלך  המקלדת.  על  אות  אות ועוד  עוד  באמצעות  הנרצחים  אקדח ויש 
בכם", אמרה והוסיפה: "ברכה הוכפש במסגרת יחסיו עם הרב פינטו. טענת הרב פינטו בדבר
שמסית לתמיכה, ומי  כתובת ויד מושטת  שתהיה  כליל. חשוב  שוחד בידי ברכה נשללה  קבלת 

יידע שימוצה עמו הדין.
 

ריבלין שהוביל אליעזר  "עד נוסף שהופיע בפני הוועדה היה שופט בית המשפט העליון לשעבר 
בפסקי דינו גישה מצננת שהתנגדה לחשיפת טוקבקיסטים אנונימיים בהיעדר חקיקה שמסמיכה
חשיפה כזו. ריבלין תמך בהצעת החוק שמצדדת בצווי הסרה ואמר שזה מקובל בהרבה שיטות
משפט. אתה לא מטיל אחריות על בעל האתר, אבל אם אתה מבקש מבעל האתר והוא אינו

מסיר ניתן להטיל עליו אחריות".
 

אבל על הרשת,  אחד הטיל מגבלות  שמצד  ארדואן  את  לדוגמא  ארבל, הביא  סיפרה  ריבלין, 
דווקא השימוש בוואטסאפ הציל את שלטונו מניסיון הפיכה.

"כיפה אדומה", סיכמה ארבל, "כבר לא מסתובבת ביער אלא במרחב האינטרנטי שם אורבים
הציידים. וזה מחייב עירנות הורים ומורים. זו לא הלשנה אלא דיווח מחייב". 

 
פרקליט המדינה, שי ניצן, אמר כי "המרחב האנונימי מאפשר התחזות לאחר. מסית בכיכר ציון
זהותו". מסית ברשת יכול והשאלה היא האם במקרה השתמש ב"מסית את  לא יכול להסתיר 
שנאההסתה הפגנת  באותה  דיברה,  אף  הליכוד, וחלקה  צמרת  ניצבה  זו  בכיכר  ציון".  מכיכר 

המפורסמת שבה הונפו תמונות של ראש הממשלה יצחק רבין במדי אס.אס.
 
 

 
 

שינוי עברנו  הרסנית.  השפעה  לה  שיש  החדשה  העיר  כיכר  הוא  האינטרנטי  "המרחב 
בתוך להסית  בחו"ל  לגורמים  בינלאומי ומאפשר  הוא  "המרחב  ניצן ופירט:  הסביר  אסטרטגי", 

המדינה. איסוף הראיות מחייב פניה לספקיות שאינן בישראל. ההפצה זולה ומיידית".
 

של משמעותית  הגברה  "יש  החדשה:  למציאות  הפרקליטות  של  התשובות  את  את  מנה  ניצן 
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צילום: יאיר שגיאפרקליט המדינה שי ניצן (ארכיון)
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המפורסמת שבה הונפו תמונות של ראש הממשלה יצחק רבין במדי אס.אס.
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"אין מספיק מוחות בעולם אבטחת הסייבר. פתרונות רבים פונים פנימה ומעטים מדי כלפי חוץ. רבים מתעשיית הסייבר שוכחים 
שתקיפות סייבר לא קורות מעצמן. מאחורי המתקפות עומדים בני אדם וצריך כוח אדם כדי להתמודד עמן", כך אמר יובל 

דיסקין, ראש השב"כ לשעבר, בשבוע הסייבר באוניברסיטת ת"א. 

"אני מאמין שטרוריסטים לומדים את מגבלות המשחק. כל אחד המצוי בעומק עולם הסייבר מבין את פוטנציאל הפגיעה של 
תקיפת סייבר. והוא גדול יותר ממה שראינו עד כה, גם בהקשר של התקיפה האחרונה שראינו בימים האחרונים. אנשים אומרים 

שאם זה כל כך קל – מדוע זה לא קרה עד כה? אני מזכיר לכם את אסון התאומים, אף אחד לא האמין שאסון מעין זה יכול 
לקרות, והוא שינה את העולם", וא הוסיף.

ראש השב"כ לשעבר הוסיף ואמר כי "אני מצוי כיום בין היתר בתעשיית הרכב האוטונומי, )דיסקין הקים את חברת סיימוטיב 
יחד עם חברת פולקסוואגן העולמית המתמחה בפתרונות סייבר לרכבי ההווה והעתיד(, הרבה חושבים כיצד להגן על הרכב. אך 
זה לא מספיק. ניתן להגן על המכונית במגוון דרכים, אבל אם התשתית של הרכב פגיעה אז יוכלו לתקוף צי שלם של מכוניות. 

כדי להגן על הרכב האוטונומי יש לצאת החוצה ולהסתכל על מלוא התהליך".

"מה על מקבלי ההחלטות בעולם לעשות? ראשית, לא להיות פאסיביים, לא באופן ההתנהלות ולא בהגנה. אני חושב שכיום 
מנהלים צריכים להסתכל מחוץ לארגון, לזהות את השינויים ולאתר אותם. יש לגוון את הזירה כדי לייצר רמות הגנה חדשות ויש 

להסתכל על כך במשקפיים הוליסטיים. בנוסף, עלינו להסתכל החוצה ולפתח טכנולוגיות ויכולות חדשות. כדי לפתח יכולות 
חדשות יש לקבל החלטות כנגד רוב האנשים כי תפקידך כמנהל הוא לנהל ולקבל החלטות".

 דיסקין: "עלינו להסתכל החוצה 
ולפתח טכנולוגיות ויכולות חדשות"

ראש השב"כ לשעבר אמר בכנס הסייבר באוניברסיטת ת"א כי "אין מספיק מוחות בעולם אבטחת הסייבר. פתרונות רבים 
פונים פנימה ומעטים מדי כלפי חוץ. רבים מתעשיית הסייבר שוכחים שתקיפות סייבר לא קורות מעצמן. מאחורי המתקפות 

עומדים בני אדם וצריך כוח אדם כדי להתמודד עמן"

אור הלר

שרת המשפטים, איילת שקד התייחסה היום )ראשון( לאלימות ברשת והדגישה על מי צריכה להיות בכל הקשור לתכנים 
מסיתים ברשת. "הקשר בין ההסתה ברשתות לביצוע פעולות טרור הוא תופעה חדשה עם משמעות אסטרטגית. למעשה, ישנה 
פגיעה בריבונות המדינה בגלל מרחב הסייבר. על ספקיות האינטרנט להסיר תכנים פוגעניים בעצמן", אמרה השרה שקד במהלך 

כנס בשבוע הסייבר הלאומי באוניברסיטת ת"א.

פרקליט המדינה, שי ניצן התייחס להסתה ברשת ואמר כי "ההסתה ברשת היא כיכר העיר החדשה. על אף שמדובר בעבירות 
מילוליות, הענישה עלתה בצורה משמעותית. בתי המשפט הבינו שמדובר בעבירות מסוכנות וכיום ניתנים עונשים של מאסר 

בפועל ואני מניח שהענישה תעלה בעתיד. דווקא ההקפדה על גבולות השיח תאפשר חופש ביטוי אמיתי".

השרה שקד בכנס שבוע הסייבר הלאומי באוניברסיטת ת"א, היום // צילום: גדעון מרקוביץ'

"מסוף שנת 2014 הוגשו כ- 150 כתבי אישום בנושא הסתה. השנה עד כה הוגשו כ- 25 כתבי אישום. מדובר בעלייה דרמטית של 
מאות אחוזים. לצד הגברת האכיפה, אנו פועלים בשיטה חדשה בשם "אכיפה אלטרנטיבית חלופית", לה שותפות הפרקליטות 

ומטה הסייבר הלאומי. זאת על ידי חסימה, הרחקת המשתמש, סינון מתוצאות חיפוש ועוד צעדים המתואמים לכך שזהות 
המבצע אינה ידועה. כך אנו מתמודדים גם עם העבריין וגם עם הפרסום העברייני יחד. מדינת ישראל היא לא סין ולא רוסיה, אך 

העולם חייב להשתנות וחייבים להבין שההסתה הורגת", סיכם ניצן.

שבוע הסייבר הלאומי השנתי של מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה ומשרד החוץ מתקיים זו השנה זו השנה 
השביעית באוניברסיטת ת"א. שבוע הסייבר מפגיש בין מומחי סייבר וחוקרים מובילים מהארץ ומהעולם, לצד קובעי מדיניות, 
גורמי ביטחון בינלאומיים, דיפלומטים ואנשי עסקים בכירים לדיונים וסדנאות שעוסקים, בין היתר, בהיבטים דיפלומטיים של 

טרור ופשעי סייבר, שיתופי פעולה בינלאומיים וטרור מקוון, סייבר וחינוך הדורות הבאים בתחום, משפט וסייבר בישראל 
ובעולם, מגמות חדשות ופתרונות חדשניים להגנה, לוחמת סייבר ועוד.

השרה שקד: 
“הספקיות צריכות להסיר תכנים פוגעניים”

שרת המשפטים שקד התייחסה בכנס הסייבר הלאומי לקשר בין הסתה ברשת לטרור

מערכת ישראל היום
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גוגל על אביב תל באונ הסייבר שרתהמשפטיםבכנסמרכז
טרור ופייסבוקלהסירתכני

6 צפיות  טכנולוגיה  19:56 06/02/2017  Protocol מערכת פרוטוקול 

שרת המשפטים נשאה נאום בפני מעל 70 שגרירים ונספחים
דיפלומטיים ממדינות העולם בכנס שנערך היום בבית

התפוצות בתל אביב מטעם מרכז הסייבר באוניברסיטת תל
אביב.

 השרה בכנס מרכז הסייבר דיברה על נושא ההסתה ברשתות, הטרור, ועל

פעולות משרד המשפטים בזירה העולמית והישראלית להתמודדות עם תופעות

אלו. שקד אמרה כי על חברות האינטרנט, כגון גוגל ופייסבוק, להגביר את

מעורבותן בנעשה במרחביהן ולהסיר תכנים מסיתים המעודדים פעילות טרור. היא חשפה כי כ80%

מהבקשות שהגישה המדינה מחברות האינטרנט להסרת תכנים מסיתים ותומכי טרור התקבלו, באופן מלא או

חלקי".

בפתח דבריה הדגישה שקד את העובדה שבתחילתו של גל הטרור האחרון שהיה מכונה "טרור היחידים" 

התברר כי ב7 מתוך 10 המקרים הראשונים, המפגעים הושפעו מתכנים אליהם נחשפו ברשתות החברתיות

ובאינטרנט.

"גם בהמשך גל הטרור", המשיכה שקד את דבריה, "ראינו במובהק כי הדלק המרכזי – לא פחות מזה – שמניע

את המפגעים הוא ההסתה והשבח למפגעים שברשתות החברתיות ובאינטרנט. הקשר הסיבתי המובהק הזה,

בין ההסתה ברשתות החברתיות לבין ביצוע פעולות טרור בפועל – היא תופעה חדשה, מסוכנת, ובעלת

משמעות רחבה ואף אסטרטגית".

שקד ציינה כי יכולת האכיפה של החוק המקומי הינו מוגבל, שכן רוב חברות האינטרנט הן חברות

ביןלאומיות. "למעשה נוצרת פגיעה בריבונות ויכולתה של המדינה לשמור על ביטחונה הפנימי מתערער בגלל

האופן שבו מנוצלות תכונותיו של מרחב הסייבר לרעה על ידי המסיתים ותומכי הטרור".

בעיה זו הובילה את השרה שקד למציאת פתרונות, במספר מישורים שונים, ובהם:

1. הקמת כוח משימה בין משרדי, בהובלת מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, ובשיתוף גורמי הביטחון

השונים. צוות זה מאתר תכנים מסיתים ומגיש בקשות משפטיות להסרה של התכנים האסורים. שקד סיפרה כי

מאז תחילת פעילותו של כוח המשימה הוגשו כ 1,800 בקשות להסרת דפים ותכנים ומעל ל1,400 בקשות

התקבלו באופן מלא או חלקי (מעל 78% הצלחה).

2. שיח מול חברות האינטרנט הגדולות, כגון גוגל ופייסבוק, לצורך מיצוי האינטרסים המשותפים של המדינה

ושל כל אחת מהחברות, מתוך נקודת מוצא שהספקיות אינן מעוניינות לקדם טרור ואלימות בקרבן. "הדרך עוד

ארוכה, ואנחנו סבורים שעל הספקיות להגביר את מידת מעורבותן בנעשה על גבי הפלטפורמות שלהן" אמרה

שקד, והוסיפה: "עם זאת, אנחנו מתחילים לשאת פירות ואנחנו מוצאים את הספקיות הגדולות קשובות

לאינטרסים של ישראל".
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3. קידום הצעת חוק, יחד עם השר לביטחון פנים גלעד ארדן, להסרת תכנים מהאינטרנט באמצעות צו שיפוטי.

הכוונה היא להשתמש בסמכות מכוח הצעת חוק זו במקרים של כישלון השיח מול ספקיות השירות

והאינטרנט.

4. הצטרפותה של מדינת ישראל לאמנת בודפסט בדבר פשעי מחשב מה שמאפשר לישראל לשתף פעולה

עם מדינות אחרות באכיפת עבירות המתבצעות במרחב הסייבר.

לבסוף, סיכמה שקד את דבריה ואמרה: "התפתחות המרחב המקוון היא אחת ההתפתחויות המופלאות שיצר

האדם. אני חשה מחויבות עמוקה לשמירת הטוב שבמרחב המקוון, תוך ביעור עיקש של הרע שצומח בתוכו

ושצומח מתוכו ומשפיע גם על ביטחוננו הפיזי".
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ראש השב"כ, נדב ארגמן, נשא היום )שלישי( דברים באוניברסיטת ת"א במסגרת שבוע הסייבר הלאומי ה-7, וחשף כי האקרים 
המנסים מעת לעת לפגוע בישראל, "נתקלים בתקלות בלתי צפויות": "שירות הביטחון הכללי מתמודד בשנה האחרונה, יחד עם 

שותפיו בקהילת המודיעין וההגנה בסייבר, מול מגוון אתגרים בתחום".

 ארגמן הוסיף כי השב"כ מתמודד עם איומים מעצמתיים, דרך איומים מצד ארגוני טרור ועד להאקרים יחידים שפעלו מטעם 
עצמם: "לצורך סיכול איומים אלה, מימשנו עשרות פעולות ומבצעים מתוחכמים ומוצלחים. ועדיין, לאור מאפייניו המתעתעים 

של הסייבר, ראוי שנישאר צנועים וזהירים לגבי יכולתנו לקבל תמונה הרמטית על הנעשה במרחב זה."

ארגמן הסביר כי מערך הסייבר לא נועד לסיכול פגיעות מחשוב ותקשורת מקוונת, אלא גם לסיכול איומים בטחוניים ממשיים: 
"באמצעות מודיעין איכותי שהתקבל במערך הסייבר שלנו, כבר סוכלו פיגועים רבים. ההצלחה לאתר מפגע בודד מהווה אתגר 

עצום. למרות המורכבות הזאת, שב"כ יחד עם שותפיו, הצליח באמצעות התאמות טכנולוגיות, מודיעיניות ומבצעיות, מאז 
תחילת 2016 ועד היום, לאתר מבעוד מועד למעלה מ-2000 מפגעים בודדים פוטנציאלים. השיפורים הטכנולוגיים פורצי הדרך, 

יחד עם היכרות שטח ועבודה מבצעית, תרמו רבות להורדת רף הטרור ולהתמודדות מוצלחת של מדינת ישראל מול איום פיגועי 
הבודדים". 

"רבע מעובדי השב"כ - האקרים או מתכנתים"

למרות ההצלחות של מערך הסייבר, ארגמן מבקש שלא לחגוג מוקדם מהצפוי: "לאור מאפייניו המתעתעים של הסייבר, ראוי 
שנישאר צנועים וזהירים לגבי יכולתנו לקבל תמונה הרמטית על הנעשה במרחב זה". עוד הסביר ארגמן כי הדרך היחידה 
מבחינתו להבטיח את המשך ההצלחות בתחום, על כל גופי הביטחון והמודיעין לפעול ביחד: "בסייבר,'שילוביות' היא שם 

המשחק, ולא ניתן אחרת. אנו פועלים כנגד יריבינו באמצעות 'קואליציית סייבר' הכוללת שיתופי פעולה עם צה"ל, המוסד, 
רשות הסייבר, משרד הביטחון ועוד. שב"כ מקיים קשרי עבודה עם עמיתים מארגוני ביון בעולם, ונכון לסייע בידע ובניסיון 

שנצברו מול איומי הטרור שמולם מתמודדות כיום מדינות המערב". 

"אנו מצליחים לבצע כל זאת רק בזכות ההון האנושי שלנו. כבר כעת, למעלה מרבע מעובדי הארגון הינם טכנולוגיים: 
האקרים, מתכנתים, מומחי הגנת סייבר, מהנדסי אלקטרוניקה ועוד. אנחנו שואפים לקלוט את ההאקרים הטובים ביותר, כחלק 

מההתמודדות עם אתגרי הסייבר אל מול מכלול היריבים, בדגש על מדינות ומעצמות."

שבוע הסייבר מפגיש מומחי סייבר וחוקרים מובילים מהארץ ומהעולם, לצד קובעי מדיניות, גורמי ביטחון בינלאומיים, 
דיפלומטים ואנשי עסקים בכירים לסבב שולחנות עגולים, דיונים וסדנאות שעוסקים, בין היתר, בהיבטים דיפלומטיים של טרור 

ופשעי סייבר, שיתופי פעולה בינלאומיים וטרור מקוון, סייבר וחינוך הדורות הבאים בתחום, משפט וסייבר בישראל ובעולם, 
מגמות חדשות ופתרונות חדשניים להגנה, לוחמת סייבר ועוד.

בגדול, מתקפת הניסוי הראשונה נגד "מטרה S-2960" הלכה טוב. בשלב הראשון של המתקפה, כתב האיש שהוציא אותה 
לפועל, אמנם נרשמה עלייה רגעית בניצולת המעבד של מחשב המטרה ל-66%, אולם אחרי דקה היא צנחה ל-22% ואחרי חמש 

דקות ל-11%. אף פקודה לא נרשמה בהיסטוריה ולא נוצרו הודעות מערכת שעשויות היו לעורר חשד. זהות כותב המסמך - איש 
מחלקת הסייבר של ה-CIA - נותרה עלומה, אולם הפרויקט שעליו הוא עבד, כמו פרויקטים רבים אחרים של סוכנות הביון 

האמריקאית, נחשפו ביום שלישי שעבר באתר ההדלפות וויקיליקס וזעזעו את כל מי שאינו חלק מקהילת המודיעין.

8,761 המסמכים הפנימיים של הסוכנות שמחזיקה ההדלפה הנוכחית, מתארים עד כמה עמוקה שליטתו של המודיעין האמריקאי 
במידע שעובר באמצעים אלקטרוניים ועד כמה מופרכת היא התקווה ששימוש במכשירים או בתוכנות מסוימים יגנו על 

הפרטיות שלנו. מהמסמכים שנכתבו בין 2013 ל-2015 עולה כי אנשי הסייבר של ה-CIA יכולים לפרוץ כל מכשיר אלקטרוני וכל 
מערכת הפעלה. הם משתילים תוכנות האזנה על טלוויזיות ומתעניינים בהשתלטות מרחוק על כלי רכב; הם מסוגלים לצלם 
את המטרות שלהם באמצעות המצלמות המובנות במחשבים, באייפדים או בטלפונים; הם יכולים להקליט אותם באמצעות 

המיקרופונים שמוטמעים בהם; הם משתמשים בתוכנות של ארגוני פשיעה רוסיים כדי לטשטש עקבות, והם יכולים לגנוב מידע 
מכל מכשיר ולהשתיל עליו כל דבר שרק ירצו.

כמעט תמיד, למותקפים לא יהיה מושג. מחקר שערכה הסוכנות האמריקאית לביטחון לאומי לפני כמה שנים, העלה שמתוך 
מאות חברות שהותקפו על-ידי האקרים של הסוכנות, רק 6% בכלל הבינו שהן היו קורבן למתקפת סייבר, וגם אז התובנה הזו 

נבטה במוחם רק כתשעה חודשים בממוצע לאחר התקיפה.

שמו של ההאקר, איש ה-CIA שדיווח לחבריו ביחידת הסייבר על תקיפת "מטרה S-2960", נמחק מן המסמכים לפני פרסומם. 
הוא מופיע בהם רק כ"משתמש 75335". עם זאת, אפשר להסיק מהמסמכים שהוא מפתח זוטר יחסית, ושהוא מאוד יסודי. לאחר 

החדירה הראשונית אל מחשב המטרה, מתאר 75335, הוא התקין עליו את אקוומן, תוכנה זדונית מתוצרת הסוכנות שנועדה 
לסרוק את המכשיר שנפרץ, לאתר עליו את הקבצים שהסוכנים שיזמו את הפריצה הגדירו מראש כבעלי ערך, להצפין אותם, 

ואז לשלוח אותם לשרת סודי ומאובטח.

משתמש 75335 ממשיך לתאר את השלבים הבאים בניסוי בפרטי-פרטים. הוא כותב שבדק איך התוכנה מתפקדת כשמנתקים 
את מחשב המטרה מהחשמל או מהרשת באופן מפתיע; אם היא משאירה אחריה סימנים כשמסירים אותה ואם התקנה 

מחודשת שלה מייצרת אירועים כאלו או אחרים; מה קורה שמנסים להתקין אותה שוב אף שהיא כבר מותקנת. הוא מדווח 
לבוסים שלו שאקוומן עובדת מצוין, אבל ניכר שהעליות בניצולת המעבד בשלב התקיפה הראשונית מטרידות אותו. תוכנות 

הגנה עשויות לראות בעליות החדות הללו אינדיקציה לניסיון פריצה, וה-CIA הרי אוהב לעבוד במחשכים. 75335 לא רוצה 
לראות שפיצים חדים מדי כשהוא מתבונן בגרף ניצולת המעבד. יש לו עוד עבודה. הוא ימשיך לשייף את הקוד.

הבנאליות של המעקבים

נבירה באלפי המסמכים המסווגים בוויקיליקס היא חוויה משונה. מצד אחד, ברור לחלוטין מדוע ה-CIA רואה בהדלפה אסון 
מודיעיני מהשורה הראשונה. המסמכים חושפים חלק ניכר מהיכולות ומהמתודולוגיה של אנשי מחלקת הסייבר של הסוכנות. 

אפשר להבין מהם שסוכנות הביון כלל אינה טורחת לשבור את מפתחות ההצפנה של אפליקציות כמו טלגרם או ווטסאפ, אלא 
מיירטת את ההודעות עוד לפני שהן יוצאות לדרכן; אפשר להתוודע לשיטות שבהן סוכנים משתלטים על מערכות ממוחשבות 

ואז שואבים מהן את המידע הרלוונטי, ואפשר גם לקרוא שאלון ארוך שסוכנים נדרשים למלא לקראת מבצע, ושעל סמך 
התשובות שבו, מפתחים עבורם אנשי הסייבר את הכלים המתאימים.

"מערך הסייבר הצליח לאתר בשנה וחצי 2,000 מפגעים"
ראש השב"כ, נדב ארגמן חשף כי הארגון מסכל איומים ביטחוניים גם במישור הטכנולוגי • "מתמודדים עם איומים מעצמתיים 

והאקרים שפועלים מטעם עצמם"

מערכת ישראל היום

משימה בלתי אפשרית
שיבוש רמזורים? השתלטות מרחוק על רכבים? הפלת רשתות החשמל והסלולר? הצחקתם ת'האקר. 8,761 המסמכים הפנימיים 
של ה-CIA שהודלפו בוויקיליקס בשבוע שעבר, מבהירים עד כמה מופרכת היא המחשבה שיש מכשירים או תוכנות שיכולים 

להגן על הפרטיות שלנו בעולם האלקטרוני.

שחר סמוחה
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מצד שני, רוב החומר שהודלף רחוק מלהיות מרתק. יש בו דוחות ארוכים על תיקוני באגים בתוכנות זדוניות, ויכוחים על שימוש 
בפרוטוקולים כאלו ואחרים, ניסיונות להבין מדוע שרת סודי בעצם אינו מסתיר את כתובת ה-IP כנדרש, טענות לגבי מחסור 

בטלפונים ישנים לניסויים, וכמובן התכתבויות פנימיות ענפות שקל לזהות בהן סרקסטיות, הומור, חריצות, עצלנות, רדיפת כבוד 
או כיסוי-תחת - אבות המזון של התנהלות בכל סביבת עבודה משרדית.

הבנאליות של רוב הטקסטים, וגם העובדה שלרבות מהתוכנות יש שמות משעשעים שמעידים על ההעדפות התרבותיות של 
המפתחים שלהן - "ריקיבובי" ו"פייט קלאב" לדוגמה - מאפשרים לעיתים לשכוח עד כמה מצמררת המטרה הסופית של מאמצי 

המודיעין האמריקאי: לדעת הכול, על כולם, כל הזמן, ובכל אמצעי.

לאור המדיניות הזאת, קשה שלא לחייך באירוניה כשנזכרים שבאוקטובר האחרון המליץ ראש ה-FBI )הסוכנות האמונה על 
ביטחון הפנים בארצות הברית( ג'יימס קומי לציבור האמריקאי לכסות את המצלמות במחשבים שלהם. מישהו שעשה זאת עוד 

לפני כן הוא מייסד ומנכ"ל פייסבוק מארק צוקרברג, שנוהג לכסות בנייר דבק את המצלמה במחשב הנייד שלו.

"אנחנו לא לומדים מההדלפה האחרונה שום דבר מפתיע", אומר האלוף במילואים והפרופ' יצחק בן ישראל, שעומד בראש מרכז 
הסייבר באוניברסיטת תל אביב. "מה אנחנו כן יודעים? שה-CIA יודע לחדור לכל סוג של מדיה שבני אדם מפעילים. במקרה של 

סנודן היה חידוש, כי הוא חשף את זה שמאזינים לאזרחים אמריקאים, שזה אסור בחוק. פה אין את ההאשמה הזאת. אומרים 
רק שיש את הטכנולוגיה לחדור".

כשאני שואל אותו אם הטלפון האישי שלו מאובטח בצורה כלשהי, הוא אומר שלא. "הוא לא מאובטח ואני מתייחס אליו ככה. 
אני יודע שכל מה שאני כותב כאן, כל אחד בעולם יכול לשבת ולקרוא אותו. בגלל זה אין לי פה סודות אישיים. הדבר היחיד פה 
שהוא רבע רגיש הוא לוח הזמנים שלי, אבל אני לא חושב שאני אובייקט מספיק מעניין בשביל שירותי מודיעין. את החמאס זה 

עשוי לעניין, אבל להם אין את היכולות האלה".

לדבריו, חלק מהפרסום - למשל החשיפה על כך שהאמריקאים מסוגלים לקרוא את ההודעות שהמשתמש שולח עוד לפני 
הצפנתן - מזיק לאמריקאים מאוד. "חיזבאללה ודומיו לא יוכלו לעשות עם המידע הזה משהו, אבל אם האויב זה רוסיה, אז 

עכשיו הם יוכלו לבנות לעצמם מנגנוני הגנה. בגלל זה אני לא אופתע אם המקור להדלפה הזאת זה בכלל הרוסים".

בן ישראל מצביע על כך שפרסום המידע כעת מפריך את הטענה מאחורי המאבק המשפטי שניהל ה-FBI נגד חברת אפל 
בשנה שעברה. "התקשורת סיפרה לנו שה-FBI רצה להגיע למידע באייפון של הטרוריסט מסן ברנדינו, ושהוא לא היה מסוגל 
לפתוח אותו בעצמו ולכן הוא פנה לאפל וביקש ממנה עזרה. אפל סירבה בגלל ההתחייבות מול הלקוחות שלה, ה-FBI פנה 
לבית משפט כדי שיכריח את אפל, ובסופו של דבר, הוא הודיע שהוא מוותר משום שהוא קנה את המידע מחברת סלברייט 

בפתח תקווה. לכאורה, היה מדובר בסיפור טכנולוגי: שה-FBI רצה לפרוץ לטלפון של אפל ולא ידע איך לעשות את זה, אבל אל 
תחשוב לשנייה שה-FBI לא יודע לפרוץ לטלפון של אפל.

"אם ה-FBI לא היה יודע לעשות את זה, אני הייתי מפטר את ראש ה-FBI היום בבוקר. הבעיה האמיתית שהייתה בסיפור הזה 
- ושמההדלפות האחרונות רואים בבירור - היא לא בעיה טכנולוגית אלא בעיה של חוק. ל-FBI אסור היה לפרוץ למכשיר כי הוא 
 FBI-היה שייך לאזרח אמריקאי ואחרי פרשת סנודן סגרו את האזורים האפורים בתחומים האלה. בסופו של דבר, עורך דין של ה

מצא פרצה בחוק שאומרת שאם הם קונים את התוכן ממדינה שאין לה איסור לחדור לטלפון של אזרח אמריקאי, אז חוקית 
זה בסדר. אני מספר את הסיפור הזה כדי להדגים עד כמה המגבלות בתחום הסייבר אינן מגבלות טכנולוגיות אלא חוקיות 

וחברתיות".

היכולות של השב"כ

גם תת-אלוף במילואים דורון תמיר, שכיהן כקצין מודיעין ראשי בתחילת שנות ה-90 ובין 2012 ל-2014 מילא שני תפקידי ראש 
אגף במטה הסייבר הלאומי, אומר שדבר במסמכי ה-CIA שהודלפו לא הפתיע אותו. "מבחינתי, אין במסמכים הללו דברים ממש 

חשובים, פשוט הציבור מתוודע אליהם כשיש משבר", הוא אומר. "אני לא מעט שנים מודע להתפתחויות הטכנולוגיות הללו. 
האזנה לטלפונים סלולריים זו טכנולוגיה שזמינה כבר לפחות 15 שנה. שימוש בטלפון סלולרי או במחשב והפיכתו למיקרופון גם 

אם הוא כבוי וממרחק של עשרות אלפי קילומטרים, זה לא דבר חדש.

"איך עושים את זה? יש שלוש צורות עיקריות. הראשונה זה שנתנו לך במתנה או גרמו לך לקנות מכשיר שעושה כבר את 
העבודה; האפשרות השנייה היא שיתחברו אליך. תקעו לך איזה דיסק און קי במחשב או בטלפון כשאתה לא שם לב; 

האפשרות השלישית היא האפשרות הטכנולוגית של השתלטות מרחוק, וכאן בעצם יש את ההתפתחות העיקרית שאנחנו 
מדברים עליה. בהתחלה היא הייתה פחות טובה, אבל היום אני אומר לך שכל דבר שקורן - גם אם נדמה לך שהוא סגור וגם אם 

הוצאת את הסים מתוכו - אפשר לעשות בו שימוש".

תמיר, שמשמש כיו"ר חברת אבטחת הסייבר CSG, מגדיר את האסטרטגיה של המודיעין האמריקאי כ"הם רוצים לדעת כל 
דבר, על כל אחד, בכל מקום. את הידע לעשות את זה יש גם לנו, אבל מבחינת התקציבים - אמריקה זה אמריקה. כשאנחנו 

לא יודעים משהו, זה לא בגלל שאין לנו את הידע הטכנולוגי להשיג אותו, אלא בגלל שאין לנו מספיק כסף כדי להושיב אנשים 
לפתח את זה".

הצצה נדירה ליכולות של מערכת הביטחון הישראלית בתחום הסייבר, התאפשרה ממש לאחרונה מקריאת כתב האישום שהוגש 
נגד ולנטין מזלבסקי מהכפר שיבלי. מזלבסקי, יליד 1977, עלה מבלארוס מתוקף חוק השבות, התאסלם בישראל במהלך שירותו 

הצבאי, ובשנים האחרונות התקרב מאוד לדת. כתב האישום שהוגש נגדו, מפרט כיצד ניהל בשנה האחרונה קשרים עם אנשי 
דאעש בסוריה עד כדי ניסיון לצאת מישראל על מנת להגיע לשטחים שבשליטת הארגון.

בחודשים אוקטובר ונובמבר 2016, כך על-פי כתב האישום, שוחח מזלבסקי עם אנשי דאעש בשם "אבו עבדאללה" ו"אבו רכאן" 
באמצעות אפליקציית זילו )מעין מכשיר קשר מקוון לאנדרואיד(. בינואר 2017, נטען בכתב האישום, המשיך מזלבסקי לתקשר 
עם אנשי דאעש באמצעות אפליקציית טלגרם והתכתב עם אדם דובר רוסית בשם "ע"א רחמן". לאחר השיחה עם אותו אדם, 

רכש מזלבסקי כרטיס טיסה לכיוון אחד לטורקיה, אך יציאתו מן הארץ נמנעה על-ידי השב"כ והוא הוזהר. למרות זאת, כך נטען, 
המשיך מזלבסקי לתקשר עם אנשי דאעש באמצעות הטלגרם, וכן למחוק מן הטלפון הנייד שלו תכנים שמעידים על קשריו עם 

אנשי הארגון.

אזכור האפליקציה מעניין במיוחד מכיוון שהמשתמשים בטלגרם מייחסים לה בטיחות יתרה וסבורים שהיא חסינה מפני ציתות. 
למעשה, ההצלחה של טלגרם בשנתיים האחרונות מיוחסת לעליית המודעות לכך שממשלות וארגוני ביון מצותתים לכל סוגי 

התקשורת האלקטרונית עקב חשיפותיו של אדוארד סנודן. על אף שכתב האישום הלקוני נגד מזלבסקי לא מפרט כיצד השיג 
השב"כ גישה לתכתובות הענפות שמזלבסקי לכאורה ניהל )ואז מחק(, ברור ממנו כי מערכת הביטחון הישראלית מתגברת 

בקלות על יכולות ההצפנה המהוללות של טלגרם.

כשאני שואל על כך את פרופ' בן ישראל, שהיה גם הרוח החיה מאחורי הקמת מטה הסייבר הלאומי, הוא מושך בכתפיו ומחייך.

האיום הקיברנטי הגלובלי

כידוע, פריצות סייבר לא משמשות רק לאיסוף מודיעין אלא גם מאפשרות לצד התוקף להוציא את המלחמה אל העולם הפיזי. 
שורה של אירועים מתחילת העשור, ובראשם התקיפה של הכור האיראני באמצעות הווירוסים "סטוקסנט" ולאחר מכן "פליים", 

הבהירו לעולם את הפוטנציאל ההרסני של התחום ואת פגיעותם של כמעט כל השחקנים.

אולם האיום היה קיים הרבה לפני שקוראי העיתונים בעולם למדו על הסטוקסנט. בנאום שנשא ברק אובמה ב-2010 לרגל 
הקמת פיקוד הסייבר במטכ"ל האמריקאי, הוא אמר כי "אנחנו יודעים שפולשי סייבר פרצו כבר לרשת החשמל שלנו, 

ושבמדינות אחרות התקפות סייבר הצליחו להחשיך ערים שלמות. האיום הקיברנטי הוא אחד האתגרים החמורים ביותר 
שעומדים בפני הביטחון הלאומי שלנו ובפני הכלכלה שלנו".
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האירועים שנשיא ארצות הברית התכוון אליהם התרחשו בברזיל והסבו את תשומת לבו של המערב. בפברואר 2005 גרמה 
התקפת סייבר להפסקת זרם החשמל באזור כפרי מצפון לריו דה ז'נרו והותירה עשרות אלפי בני אדם מנותקים. שנתיים וחצי 

לאחר מכן, ב-27 בספטמבר 2007, גרמה התקפה דומה לניתוק הזרם בחלק ממדינת אספריטו סנטו בברזיל. הפעם, כשלושה 
מיליון בני אדם נותרו ללא חשמל למשך יומיים. אין הוכחות חד-משמעיות לגבי זהותם של מובילי ההתקפה שגרמה לנזק 
בסכומים שקשה להעריך, אולם ראיות נסיבתיות רומזות לכך ששני האירועים הם פרי עמלו של הצבא הסיני. על-פי אותן 
הערכות, ההאקרים הסינים חיבלו ברשת הברזילאית כניסוי כלים ובדיקת היתכנות לקראת התקפות משמעותיות יותר על 

רשתות חשמל של מדינות אחרות לגמרי.

2007 הייתה גם השנה שבה ארצות הברית הבינה שעליה להתייחס ביתר רצינות לאיום הסייבר. זה קרה לאחר שמעצמה זרה, 
"שאנחנו לא בטוחים באשר לזהותה", כך ג'ים לואיס, שמנהל את המרכז למחקרים בינלאומיים ואסטרטגיים בארצות הברית, 

חוללה את "הפרל הארבור שלנו". לואיס, שחיבר עבור הנשיא אובמה דוח שמפרט את אופיו של איום הסייבר על ארצות 
הברית, אומר כי התקיפה כללה פריצות למשרד ההגנה, למשרד החוץ, וכנראה גם למשרד האנרגיה ולנאס"א. "הם פרצו לכל 

הסוכנויות המתקדמות מבחינה טכנולוגית ומדעית והורידו טרה-בייטים של מידע. זו הייתה התקפה משמעותית, שגרמה 
לאנשים להתעורר ולומר שאנחנו צריכים לטפל בנושא הזה".

הפריצות של 2007 לא היו האחרונות. בנובמבר 2009 הצליח גורם מדינתי כלשהו לחדור לאחת המערכות המסווגות ביותר 
של הפנטגון - מערכת הפיקוד והבקרה של סנטקום, פיקוד המרכז האמריקאי שתחת אחריותו נמצאות החזיתות בעיראק 

ובאפגניסטן - ובמשך כמה ימים לנטר את כל המידע שעבר דרכן. "הם יכלו לראות את כיוון התנועה, לקרוא מסמכים ולהפריע 
לפעולות שביצענו. זה כאילו שהם היו חלק מהפיקוד האמריקאי", אמר לואיס.

האדמירל בדימוס ג'ון "מייק" מקונל, שהיה ראש הסוכנות האמריקאית לביטחון לאומי בין 1992 ל-1996, ובתקופת ממשל בוש 
הבן היה האחראי על זרועות המודיעין האמריקאיות, אמר לתוכנית התחקירים "60 דקות" כי "אילו הייתי תוקף שרוצה לגרום 

נזק אסטרטגי לארצות הברית, הייתי בוחר בשיא החורף או בשיא הקיץ. מן הסתם, הייתי מכבה את זרם החשמל בחוף המזרחי 
של ארצות הברית, ואולי גם בחוף המערבי, ומנסה ליצור אפקט מתגלגל. הדברים הללו נמצאים בתחום האפשר. אני מאמין 

שלאויבים שלנו יש יכולת להוציא לפועל התקפה כזו, וארצות הברית אינה מוכנה כדי להדוף אותה".

התרגיל של הרוסים

הסיוט האולטימטיבי הוא, כמובן, מתקפת סייבר שאחריה מגיעה מתקפה קונבנציונלית. למתקפה יכולות להיות צורות רבות: 
במדינה שבה מערכת התשלומים של הביטוח הלאומי מפסיקה לפתע לשלם קצבאות למאות אלפים, ניתן להניח שהלכידות 
החברתית תתרופף והמורל הלאומי יהיה בשפל; אם רשתות הסלולר של אותה מדינה יקרסו, קרוב לוודאי שתיגרם פאניקה 

שרק תוחמר כשיתברר שהגישה אל המוני בעלי תפקידים קריטיים ואל חיילי מערך המילואים תהיה כמעט בלתי אפשרית; אם 
בשלב הסופי של מתקפת הסייבר כל מערכות הרמזורים יחדלו מלפעול, אותה מדינה תתקשה מאוד לשנע כוחות ושירותים 

חיוניים אל החזית.

דוגמה לכך התקבלה בעבר כאשר האקרים רוסים שיבשו מבעוד מועד את תפקודם של מרכזי הפיקוד והמטה של גיאורגיה, ויום 
לפני הפלישה הרוסית לשטחה של האחרונה, בקיץ 2008, פתחה מוסקבה בהתקפת סייבר נרחבת. אחת משיטות הפעולה של 
הרוסים, מספר מקור בקהילת המודיעין הישראלית, הייתה יצירתית במיוחד: "הרבה לפני הפלישה הרוסית, פרצו חיילי הסייבר 

שלהם למחשבים של מרכזי הגיוס של גיאורגיה, והצליחו לשלוף מתוכם קבצי אקסל שכללו את רשימות כל חיילי המילואים 
שאמורים להיות מגויסים במקרה של מלחמה.

"כמו בכל רשימה כזו, מופיע לצד שמו של כל חייל גם מספר הטלפון שלו. הרוסים היו יכולים כמובן למחוק את הקבצים האלה, 
אבל אז עצם הפריצה הייתה מתגלה. לכן, מה שהם בחרו לעשות היה להריץ סקריפט ששינה בצורה רנדומלית את הספרה 

האחרונה בכל אחד מאלפי מספרי הטלפונים של החיילים. כשהחלה הפלישה הרוסית והגיאורגים רצו לגייס מילואים, אמנם היו 
להם רשימות של החיילים, אבל הן לא היו שוות כלום".

תמיר כמעט נוחר בבוז כשאני שואל אותו על אפשרויות לחבלה מרחוק בסוגי מערכות שונות. לכבות חשמל לבניין מסוים? "זה 
קל"; לתקוע מעלית בין קומה לקומה? "בטח. למעלית יש מחשבון? אז חותכים לו את המידע ברמה אלקטרונית. הוא בכלל 
לא צריך להיות מחובר לאינטרנט"; לשרוף את כל הנתיכים בארון חשמל של דירה מסוימת? "אפשר. ודאי שאפשר. כל דבר 

שהוא אלקטרוני, דיגיטלי או חשמלי אפשר לתקוף מרחוק בכל מיני היבטים. אתה שואל אותי אם אפשר להשתלט על מערכת 
רמזורים ולנטרל אותה? אפשר".

לדבריו, כשהיה במטה הסייבר הלאומי, הוא שאל פעם את מקבילו הגרמני אם לארצו יש תוכנית מסודרת להתמודדות עם 
תקיפה שתנטרל את כל אמצעי התקשורת במדינה. "הוא אמר לי שיש להם מחסנים שלמים עם אופניים, ושהם מתכננים 

שרצים ייסעו בין משרדי הממשלה ויעבירו הודעות. כל מדינה צריכה שתהיה לה תוכנית להתמודד עם תרחיש כזה", הוא מחייך.

ההזדמנות העסקית של ישראל

עם כל הכבוד לצבא ולביטחון, האפקט המשמעותי של הפרסום האחרון, כך לדברי פרופ' בן ישראל, יהיה דווקא על המגזר 
העסקי. "אני חושב שיצרנים מסוימים עכשיו ימתגו את עצמם כ'בעלי טכנולוגיה מיוחדת של הגנה נגד ה-CIA'", הוא אומר. 

"חברות ינצלו את ההדלפה כדי למכור אמצעי ביטחון ספציפיים. הדבר הזה יהיה טוב מאוד לעסקים ישראליים כי אצלנו החלו 
להתעסק בתחום הסייבר כבר לפני חמש-שש שנים, וזה מה שהפך את ישראל למרכז סייבר עולמי.

"השכלנו להבין שיהיו סיפורים כאלו בעתיד, ושאנחנו הולכים לעולם כזה, וזה מה ששם אותנו לפני כולם. ב-2016 הייצוא 
הישראלי בסייבר של מוצרים ושל שירותים היה קרוב ל-10% מהשוק העולמי. ההשקעות בישראל ב-2016 במחקר ופיתוח בתחום 

הסייבר היו 20% מההשקעות בתחום בעולם. זה אומר שיהיה לנו יתרון של כמה שנים קדימה.

"מתוך 500 החברות המובילות בעולם במכירות בתחום הסייבר, ישראל נמצאת במקום השני עם 38 חברות לעומת 137 חברות 
אצל האמריקאים שנמצאים במקום הראשון, אבל הדוח הזה אפילו אומר שלמעשה יש יותר חברות ישראליות ברשימה, משום 
שמספר חברות שהמטה שלהן נמצא כעת בארצות הברית הן בעצם חברות שמרכזי המחקר והפיתוח שלהן נמצאים בישראל".

בן ישראל מציין כי הוא סבור שהציבור מתחיל להבין עד כמה הוא חשוף, אבל גם שרוב בני האדם לא מוטרדים במיוחד מהמצב 
הזה כפי שנטען. "עובדה שאנשים ממשיכים להחזיק תמונות עירום שלהם וחומר מביך אחר על הטלפונים שלהם", הוא אומר. 

"אנו צריכים להיות מוטרדים אם סוכנויות המודיעין שלנו עוברות על החוק. אם זה קורה, הן יכולות לעשות דברים רעים. לעומת 
זאת, יש היבטים אחרים בפרטיות שהם קריטיים לחברה ולכלכלה כמו למשל הקניין הרוחני שיש לך, שאם מישהו גונב לך אותו, 

הפסדת את כל ההשקעות שלך. אי אפשר לקיים כלכלה בריאה - בטח במקום שבו היא מבוססת על ידע כמו בישראל - מבלי 
שתהיה פרטיות עסקית. זה דבר שיכול להרוס את המדינה. אם לא ימצאו לזה פתרון, המדינה תתמוטט. לכן מטפלים בזה".

על אף שבן ישראל מדגיש כי לעולם לא ניתן יהיה להגן על מערכת ממוחשבת בצורה מושלמת, הוא אומר שהיתרון בהשקעה 
בהגנת סייבר משמעותית הוא שקיומה מוציא מן המשחק את כל מי שאינו שחקן חזק ונחוש. "אם למשל המוסד הישראלי 

יחליט שהוא רוצה לפרוץ אליך הביתה, תאמין לי שלא רב בריח ולא אזעקה יעצרו אותו. אבל אם תגן על עצמך בצורה טובה, 
לא יפרצו אליך הפורצים הפשוטים, הנרקומנים שמחפשים ארנק שהשארת על השולחן", הוא מסכם בחיוך.
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רודי ג'וליאני מפזר אופטימיות; 
גיל שויד זוכה באות מגן הסייבר

וגם: על מה שוחחה עדי סופר-תאני, מנכ"לית פייסבוק ישראל, עם מיליארדר האינטרנט טדי שגיא?

שירי דובר  שירי חביב ולדהורן 

ההבטחה של ג'וליאני

ראש עיריית ניו-יורק לשעבר מפזר אופטימיות

אל הקוקטייל שערכו אמש )ב'( פירמת EY ישראל ומשרד עו"ד שטיינמץ הרינג גורמן ושות' לציון עשור לכנס הנדל"ן שלהם, 
הגיע אורח מיוחד - ראש עיריית ניו-יורק לשעבר, רודולף )רודי( ג'וליאני, המכהן היום כראש מחלקת סייבר, פרטיות וניהול 

סכסוכים בפירמת עורכי הדין הבינלאומית גרינברג טראוריג.

מתחם האירועים "אביגדור" בתל-אביב פגשו אותו המוזמנים, ושמעו אותו טוען כי "אם טראמפ יצליח בחלק מהרפורמות שהוא 
רוצה לעשות, ארה"ב תחזור לצמיחה של 3%. ואם יצליח להעביר את רובן, היא תוכל לחזור לצמיחה של 4% ולכך השפעה 

עצומה על תחום הנדל"ן".

ג'וליאני העריך שנראה הורדת מסים בארה"ב עוד לפני סוף השנה. למי שלא הספיק להתרשם - מחר יפתח ג'וליאני את יום 
המסחר בבורסה בתל-אביב.

רונן בראל, יו"ר פירמת EY בישראל, דורון שהרבני ויורם טיץ, המנכ"לים המשותפים וחן שיין, שותף בכיר ומנהל תחום הנדל"ן 
בפירמה, קיבלו את פניהם של: שולם לפידות, מנכ"ל אי.די.בי; נתן חץ, בעל השליטה באלוני חץ; חיים פייגלין ורן בן אברהם, 

מבעלי צמח המרמן; רונית הראל, מנכ"לית S&P מעלות; אבי לוי, מנכ"ל מליסרון; חנה הולנדר, ראש חטיבת אשראי בהפניקס; 
דרור נגל, מנכ"ל אזורים; משה רוזנבלום, מנכ"ל קניוני עופר; ישראל רייף, יו"ר אפקון ושלמה נדל"ן; דורי סגל, מנכ"ל גזית גלוב; 
שלמה זוהר, מנכ"ל איידיאו; עוה"ד דני הרינג, יענקל'ה שטיינמץ ומני גורמן, שותפים במשרד עורכי הדין שטיינמץ, הרינג, גורמן 
ושות'; איש העסקים הרצל חבס; גיל שרון, יו"ר גולן טלקום; שלמה נחמה, מבעלי השליטה באלומיי; אורן הוד, מנכ"ל אפריקה 

ישראל מגורים; עדיאל שומרון, מנכ"ל רמ"י; גיל רושניק, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן; דן טהורי; ואחרים.
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גיל שויד קיבל סוס טרויאני

מייסד צ'ק פוינט זכה באות מגן הסייבר

גיל שויד, שהקים את חברת צ'ק פוינט ומנהל אותה, זכה ב"אות מגן הסייבר", במסגרת "שבוע הסייבר הלאומי" ה-7 הנערך 
באוניברסיטת תל-אביב.

אות מגן הסייבר ניתן כהכרה בהישגים יוצאי דופן בתחום, ולראשונה התכנסה ועדה במטרה למסד את הענקת האות. חברי 
הוועדה שבחרו בשויד הם ד"ר גיורא ירון, ד"ר שלמה מרקל, ד"ר גל שמואלי, אלוף )מיל'( פרופ' יצחק בן ישראל וגילי דרוב-
היישטיין. שויד נבחר בשל מה שהוגדר כתרומתו הייחודית והבלתי מעורערת לסייבר בישראל, לאחר שהפך את צ'ק פוינט 

לאחת מענקיות השוק. לדבריהם, "החברה, שהקדימה את זמנה, מעסיקה מעל 4,000 עובדים ב-43 מדינות, והיא פילסה את 
הדרך לחברות סייבר רבות". בנוסף ציינו שצ'ק פוינט תורמת לאקדמיה ולמחקר. "בימים אלה אנו עדים למתקפות סייבר 

מתוחכמות שעד לאחרונה נחשבו לתרחישים רחוקים ולא מציאותיים", אמר שויד שהתריע שמרבית החברות אינן מוגנות מפני 
המתקפות. "ארגונים חייבים להשקיע בבניית אסטרטגיה לעתיד של הגנת הסייבר, ולא להסתפק רק בפתרונות נקודתיים 

שמאפשרים למתקפות לפגוע בארגון".

כפי שניתן לראות בתמונה, האות הוא למעשה דגם מוקטן של מיצג הסוס הטרויאני שהוצב בשנה שעברה בכניסה 
לאוניברסיטת תל-אביב במסגרת שבוע הסייבר. מדובר באלפי חלקים של מכשירים שנפגעו מהתקפות סייבר, שמהן נבנה "סוס" 

שמטרתו יצירת מודעות לסכנות בתחום.

חוגגים סייבר באומן 17

ועוד בענייני סייבר - כאמור, אתמול נפתח שבוע הסייבר הלאומי, כאשר אירוע הפתיחה התקיים באומן 17 בתל-אביב, ביוזמת 
.TEAM8 חברת הסייבר

 IroNet במסגרת האירוע עלו על הבמה ל-8 דקות בלבד כל אחד, מומחי סייבר שונים, בהם גנרל קית' אלכסנדר, מנכ"ל ונשיא
Cybersecurity ולשעבר ראש הסוכנות לביטחון לאומי בארה"ב )NSA( ומפקד פיקוד הסייבר האמריקאי, והציגו מרכולתם 

בנושא.

אלכסנדר, שוחח בהמשך עם נדב צפריר, מנכ"ל TEAM8, ועם מוטי אלמליח, מנכ"ל בזק בינלאומי, על אתגרי הסייבר ועל 
האטרקציה שהציגה בזק בינלאומי במקום, בה דאג להתנסות באופן אישי - מטוס פוגה בגודל מלא )ששירת את חיל האוויר 

בעבר( המציע למתעניינים סימולציית טיסה וירי לעבר מטרות קרקעיות.
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6/26/2017 יבר יש 57 מתקפות סי "חדשות 2  "בכל רגע 

http://www.mako.co.il/newsmoney/techq2_2017/Articlef1da9322c93ec51004.htm 1/2

כתבי חדשות 2 מדווחים לכם על אמצעי הטכנולוגיה הכי מתקדמים, מה קורה בענף ההייטק ועל עולם המדע המתפתח

חדשות 

"בכל רגע יש 5-7 מתקפות סייבר"
בכנס הסייבר השנתי נאם גם רה"מ נתניהו שהדגיש עד כמה

ישראל היא כוח מוביל בתחום אבטחת הסייבר העולמי. "פעם
היה זה חיסרון להגיד שאתה בא מישראל. היום כשאתה מדבר
על סייבר או טכנולוגיה זה יתרון לומר 'אני חברה ישראלית'",

אמר נתניהו
חדשות 2 | חדשות 2 | פורסם 26/06/17 11:59 

ראש הממשלה נתניהו נאם היום (שני) בשבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב
והתייחס לאתגר הביטחוני איתו מתמודדת ישראל ומתמודד העולם כולו בשנים

האחרונות. "לפני כמה שנים החלטתי להפוך את ישראל לאחת המדינות המובילות
בתחום אבטחת הסייבר ולדעתי אנחנו שם  אבל זה אתגר מתמיד", אמר רה"מ.

לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו

"אבטחת סייבר היא איום הולך וגדל בכל מקום", הסביר נתניהו. "הכל היום הופך
להיות דיגיטלי וכשזה קורה במדינה אחר מדינה, תעשייה אחר תעשייה, וכשאנחנו

נכנסים לעולם של האינטרנט, הצורך באבטחת סייבר גדל. זו בעיה לכל הממשלות,
לא רק להגן על הצבא שלהן או הארגונים הביטחוניים, אלא גם על העסקים שלהן. אנו
חווים בכל חודש עשרות מתקפות סייבר, ובכל רגע נתון יש 57 מתקפות על הרשת

הלאומית שלנו מצד גורמים שונים". 
 

בנאומו הסביר ראש הממשלה כי ההחלטה של ישראל בנושא הייתה הקמת רשות
סייבר לאומית. "אנחנו יכולים לתקשר בדרך מאובטחת, והצדדים בתוך הרשת יכולים
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מצא כתבה זו ב:
http://www.mako.co.il/newsmoney/techq2_2017/Article

f1da9322c93ec51004.htm
www.mako.co.ilכל הזכויות שמורות ל

מצאתם טעות בכתבה? ספרו לנו ונתקן

תגיות: אבטחת סייבר   בנימין נתניהו  

לתקשר אחד עם השני ולא רק להגיב למתקפות  אלא גם למנוע אותם. אני צופה
שבסוף כל הארגונים יהיו חלק מהרשת הזו ואנחנו מוכנים לשתף פעולה עם ממשלות

אחרות כי אנחנו טובים יותר ביחד". 
 

עוד הוסיף נתניהו כי מדובר בתחום בו ישראל מצטיינת ולכן היום זה יתרון גדול
בתחום הזה לבוא מישראל. "פעם היה זה חיסרון להגיד שאתה בא מישראל. היום
כשאתה מדבר על סייבר או טכנולוגיה זה יתרון לומר 'אני חברה ישראלית'. רוצים

אותנו בכל העולם ומכל העולם באים הנה. זה ביטוי לשינוי בסטטוס של ישראל. 20%
מההשקעות בסייבר הפרטי נמצאות בישראל".
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האחרונות. "לפני כמה שנים החלטתי להפוך את ישראל לאחת המדינות המובילות
בתחום אבטחת הסייבר ולדעתי אנחנו שם  אבל זה אתגר מתמיד", אמר רה"מ.

לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו

"אבטחת סייבר היא איום הולך וגדל בכל מקום", הסביר נתניהו. "הכל היום הופך
להיות דיגיטלי וכשזה קורה במדינה אחר מדינה, תעשייה אחר תעשייה, וכשאנחנו

נכנסים לעולם של האינטרנט, הצורך באבטחת סייבר גדל. זו בעיה לכל הממשלות,
לא רק להגן על הצבא שלהן או הארגונים הביטחוניים, אלא גם על העסקים שלהן. אנו
חווים בכל חודש עשרות מתקפות סייבר, ובכל רגע נתון יש 57 מתקפות על הרשת

הלאומית שלנו מצד גורמים שונים". 
 

בנאומו הסביר ראש הממשלה כי ההחלטה של ישראל בנושא הייתה הקמת רשות
סייבר לאומית. "אנחנו יכולים לתקשר בדרך מאובטחת, והצדדים בתוך הרשת יכולים
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ששבים" שאנחנו עגומה««ה ישו "המציאות
מסחרי" גוף של התקפה בעצם זה מדינה של מתקפה כמו שנראה משהו "לפעמים הבא?": הסייבר קורבן יהיה מי  באבטחה ״חור הפאנל משתתפי

קינן עידו מאת

 עמדו מיטשטשים גבולות
 - באבטחה ״חור מושב במוקד

 הבא?" הסייבר קורבן יהיה מי
 של ההון שוק בוועידת שנערך

 קבוצת עם בשיתוף "גלובם"
t הסייבר e a ms. מדובר 

 סייבר מתקפת בין בגבולות
 הגדרות בין לעסקית, מדינתית

 האחריות בין והתקפה, הגנה של
 העסקי המגזר ושל המדינה של
 הרגולטורים של התפקידים ובין

 סייבר. באבטחת בטיפול השונים
 להעמיק לא או להעמיק "האם

 הרגולציה?", של התפקיד את
 אלון עו״ד המושב, מנחה שאל
 מיתר במשרד שותף סהר,

 "יש טל. לשם גבע ליקוורניק
 עלי תגן שהמדינה ציפייה לי

 קרקע־ מטיל יורט כשמטוס
 להיות צריכה האם אוויר.

 פוגעים אם שונה ציפייה לי
 שלו הקריטיות במערכות

 יש האם מיורט. הוא זה ובגלל
 בהתערבות אחר תפקיר למרינה

 העדיפויות סדרי בקביעת או
 לקחת צריכים מגנים שבו באופן

 לתחומים מעבר עצמם על
 נמצאת שבהם הספציפיים

הרגולציה?".
 תפקיר יש למדינה האם

 לתפקיד מעבר סייבר באבטחת
 "התשובה מדינה? של רגיל
 פרופ׳ השיב שכן׳", ׳ברור היא

 סדנת ראש ישראל, בן יצחק
 באוניברסיטת למדע נאמן יובל
 להוריד רוצה מישהו "אם ת״א.

 הוא ברירינג, הכוח תחנת את
 רוצה מישהו אם טיל. יורה

 את ולשתק סייבר טיל לירות
 - הטורבינות של הקונטרולרים

 אי זה, את לעשות יכול לא הוא
 על שייפול טיל להעיף אפשר

 צריך זה הטורבינות. של המחשב
 בעולם, מקום מאיזשהו לצאת
 הכל ואם לסרבר מסרבר לו נוסע
 מגיע בסוף שצריך כמו הולך

 לעשות יכול אתה לטורבינה.
 הטורבינה, על סייבר הגנת

 זה דברים, מיני וכל פיירוולים
 עם שעומדים המאבטחים כמו

 בכניסה שמצפצפים הסורקים
 יעילות. אותה בערך זה לסופר,

 נכשל, הכל אם אומרת, זאת
 של בפתח הגנה גם תעשה

 רוצה אתה אם אבל הטורבינה.
 לתפוס צריך אתה יעיל, להיות

 סרברים לא זה אבל בדרך. זה את
 חברת בתור אתה איך שלך,

 ל־ משהו לעשות יכול החשמל
malware (נחקה) לה שרצה 

 אנשים של סרברים על בדרך
 יכולה המדינה רק אחרים?
 לך תהיה אחרת זה. את לעשות

מדי". מאוחרת הגנה
 ישראל בן פרופ׳ זאת, עם
 "במינימום ברגולציה תומך

 של התערבות מדי יותר שצריך.
אני טוב. לא פעם אף זה הממשלה

ישראל בן פרופייצוזק

בסקי1זל1ק נמרוד ד״ר

 שהממשלה ממשהו דוגמה אתן
 ולפני שנים, שש לפני החליטה

 גדול רעש היה שנה־שנתיים
 צעד לקחת רצתה הממשלה כי

 אקוסיסטם שיהיה כדי אחורה:
 תעשייה צריך אתה סייבר של

 עצמה, את שמחזיקה עצמאית
 את מחזיקה לא תעשיה אף ופה

 אז מייצאת לא היא אם עצמה
 מייצא אתה איך ייצוא. צריך אתה

 תיפול שהטכנולוגיה בלי סייבר
 מלמ״ב יש בביטחון הרעים? בידי

 במערכת הביטחון על (הממונה
 על הפיקוח ואפ״י(אגף הביטחון)

 מבקש ואתה הביטחוני) היצוא
 בין הברלים כמה יש רישיון.

 לתעשיית הביטחון תעשיית
 כמה זה בביטחון הסייבר:
 אפ״י, מדור יש גדולות, תעשיות
 הם מו״מ. ויעשו אפ״י עם שידברו

 שהם לפני לפרויקט נכנסים לא
הסוף. ער הדרך כל את יורעים

 קבוצות מלא יש "בסייבר
 ידברו שהם תבקש אם קטנות,

 ויגיעו הביטחון משרד עם
 שיעשה מי יהיה לא - להסכמים

 לא והם הטכנולוגי. הפיתוח את
 אלא המדינה ידי על ממומנים

 שאתה לך תאר הפרטי. השוק
 מיליון 10 פרטי ממשקיע מבקש
 את אבזבז שאני ואחרי דולר,

 אם שלך, דולר מיליון 10ה־
 ואבקש לאפ״י אלך אצליח, אני

 - לא לי יגידו ואולי רישיון,
 שווה לא שלך ההשקעה כל ואז

 לא בישראל רק למכור כי כלום,
מפתחים. לא זה בשביל שווה,

 החלטנו שנים שש "לפני
 כל הבאה: הרגולציה את שנגריר

 להגנה סייבר מערכת שמפתח מי
שמפתח ומי רישיון, צריך לא

בלומנשטיק ברחרמן מיכל

בנמוווא מוט׳

" /

 רישיון. צריך להתקפה מערכת
 מטה עבודת עשו הממשלה גופי

 מה להגדיר אפשר אם שאלו -
 ועלה התקפה, זה ומה הגנה זה

 האפור התחום כל שאת הרעיון
 הבעיה אותו. ונהרה דיונים נעשה

 הופכים תמיד אז ביטחון, שזה
 מגדילים - לשחור האפור את
 את הורגים אבל הביטחון את

 להישאר הוחלט בסוף התעשייה.
 אחד לכל ניתן - הירוע בכלל
 ואם רוצה, שהוא איך לפרש
 מדי, יצירתי מישהו נתפוס
 לה וקרא התקפית מערכת שלקח

 אכיפת של כלים נפעיל הגנתית,
ותביעות". חוק

סיכעים" ל1"ניה
 אגף ראש בנמוחא, מוטי
 בבנק והביטחון הסייבר
 איומי נראים איך סיפר לאומי,
 פרקטית: מבט מנקודת סייבר

 לבנק לאפשר שלי "התפקיד
 עם סבירה בצורה להתנהל

 המרחב סביר. סיכונים ניהול
 קודם הוא בו מתנהל שאני

 מה האיומים, מהם ההבנה כל
 ההשקעה מידת מה נדרש,

 מהאיומים להגנה הנדרשת
 אנחנו שני ומצד העסקיים:

 בנק עם צמוד מאוד עובדים
 הנחיות שמחלק ישראל,

 יכול הוא משמעות. להן שיש
 קיצון במקרה לעשות להחליט

 ולראות ביקורת לעשות לבוא
שלו. בהנחיות עומד אני אם

 לאומי בנק אם מזה, "יותר
 הדיגיטל את להוביל שרוצה

 שירותים מעלה והחדשנות
 וחצי שנתיים התכתשנו - לענן

אישור. לקבל ישראל בנק עם

סהר ן1אל ״ד1ע

V•'.

 הרשות במגרש, חדש שחקן יש
 במשרד הסייבר להגנת הלאומית

 הכניסה היא הממשלה. הראש
 שהוא שחקן עור הזה למגרש

 לשיתוף שמעבר מקצועי, גורם
 יכול שהוא העיקרי הדבר ידע,
 אירועים של בזמנים זה לי לתת
 ומשמעותיים גדולים מאוד

 לבנק ואין בהם, נתקל שהבנק
 אותם לפתור יכול אמיתית דרך

 היכולות כל את יפעיל אם גם
 בבנק שקורה שלמה מאחר שלו.

 גופים יש אז לאומית, השפעה יש
 מה ביניהם. לתווך צריך שמישהו

 להוא, התקשר ההוא קודם? קרה
והסתדרו. איתו דיבר

 ההסדרה מבחינת להיום "נכון
 אירוע יש אם להיות, שהולכת

 של לאומית משמעות יש שבו
 עוד יש לפחות אז הנפגע, הגוף
 לבין ביני לתווך שיורע גוף

 רוצה שאני האחרים הגופים
 נורא היה זה פעם אליהם. להגיע

 אני תוקפת מדינה זה אם - ברור
 פשיעה ארגון זה אם מתעסק, לא
 היטשטשו האלה הגבולות כן. אני

 במגרש שחקנים ואנחנו לחלוטין
 אם להגיד צריך לא אני הזה.

 או מדינה יש התקיפה מאחורי
הגדולים". של במשחק אני לא.

 שנראה משהו "לפעמים
 זה מרינה של מתקפה כמו

 מסחרי", גוף של התקפה בעצם
 ברוורמך מיכל כך על העירה

 כללית מנהלת בלומנשטיק,
 באז׳ור, סקיורטי סייבר

 פעילות על וסיפרה מיקרוסופט,
 "הכרזנו בתחום. שלה החברה
 חברת עור של קנייה על עכשיו

 בעצם, ישראלית. סייבר אבטחת
- במקרה זה בישראל שזה זה

באבטחה ר1ח
קוזלובסקי, נמרוד ד״ר

JVP Labs, HFN שותף,

rTTT1,*־:pl 

בנמוחא, מוטי
 הסייבר אגף ראש

לאומי בנק והביטחון,

צפריר, נדב
 ומפקד Teams מנכ״ל
לשעבר 8200 יחידה
ישראל, בן יצחק פרום׳
 נאמן יובל סדנת ראש

ת״א נ׳1א למדע,
 ברוורמן מיכל

 מנהלת בלומנשטיק,
 סקיורטי סייבר כללית

מיקרוסופט באז׳ור,

מנחה:
 שותף, סהר, אלון עו״ד
 גבע ליקוורניק מיתר
טל לשם

 להסתכל נחושים לא אנחנו
 פה יש אבל ישראל, על רק

 למה טובות. מאוד הזדמנויות
 שחקן להיות החליטה מיקרוסופט
 החזון האבטחה? בתחום משמעותי

 לעשות הוא מיקרוסופט של
 באשר פרודוקטיבי אדם כל

 ברגע איומים, שיש ברגע הוא.
 להשתמש מפחרים שאנשים
 כל בגלל הדיגיטליות במריות

 יכולים לא אנחנו האיומים,
 נושא לכן שלנו, החזון את לממש

 כל לנו. אסטרטגי מאוד האבטחה
 היה, תמיד תשתיות של הנושא

 את לאבטח דאגה מיקרוסופט
 אבטחה אבל שלה. המוצרים כל

 קרה זה - אסטרטגי כנושא
 האחרונות. שנים ומשהו בשלוש

 משקיעה מיקרוסופט ולכן
 של הנושא בכל בפיתוח המון

 חברות קניית אבטחה, פתרונות
 שיש מרגישים שאנחנו איפה

 לסגור רוצים ואנחנו חסכים לנו
 מהירה יותר בצורה הפער את

 בתוך פיתוחים לעשות מאשר
 מעל משקיעים אנחנו הבית,

 בפיתוח בשנה דולר מיליארד
 חברות. לרכישת מעבר אבטחה

 לזה נדאג לא אם - בנפשנו זה
 של עתידה כל זה, את נעשה ולא

בסכנה". מיקרוסופט
 הרבה האמיתית "המציאות

 שאנחנו ממה עגומה יותר
 נמרוד ד״ר הזהיר חושבים",

jv^ שותף קוזלובסקי, p, 
 80־70 יש בממוצע ״בארגונים

 כשבודקים שונים. סייבר מוצרי
 את עושים מהם גדול חלק אותם,
 אפילו זה ולפעמים פעולה, אותה
 במהירויות בביצועים, פוגע

- נוסף דבר עצמה. ובאבטחה

 המוצרים רוב את כשבודקים
 מפעיל לא בין שאתה מגלים
 למודולים אותם למפעיל אותם

 בפיירוול בדיקות עשו בודדים.
 וגילוי הפונקציות מגוון כל על

 מופעל שהוא או כבוי, שהוא שאו
 יחסית מוגבלת מאוד בצורה

 של המורכבות בגלל ליכולות,
 הכי המורכבות המוצרים. ניהול
 קונפיגורציה לעשות היא גדולה

 אותם, לנהל אבטחה, מוצרי של
 ההתנגשויות עם ביניהם לסנכרן

ביניהם". שיש המובנות

חצב" של "שאלה
 שאנחנו שבזמן היא "הבעיה
 התוקפים גם מערכות, מפתחים
 נדב אמר מערכות", מפתחים
 ולשעבר Teams מנכ״ל צפריר,
 "השאלה .8200 יהירה מפקד

 התחרות קצב. של שאלה היא
 כרגע למידה. תחרות היא בסוף

 כמערכת המנצח בצר לא אנחנו
 המנצח בצר שנמצא מי הגנתית,

 ההתקפיות. המערכות אלו
 DNCT1 על שהיתה ההתקפה
 לפני הדמוקרטית) (המפלגה

 לעומת כולם. את הפתיעה שנה
 היו אילולא בצרפת, זאת,

 מופתעים, היו הם אותם תוקפים
 מקובל. דבר להיות הופך זה

 פעם שבכל היא השנייה הבעיה
 מדינתית, יכולת שנחשפת
 מיליונים עשרות בה שהושקעו
 שזה לקהל יותר, ולפעמים

 את להפוך היכולת אותו, מעניין
 בסיסית, די היא התקפי לכלי זה
 לכן מטורפת. תשתית צריך לא

 לי נדמה לינארי. לא הוא הקצב
 ההגנה עולם של הפיתוח שקצב

 מרי יש ובהתקפה לינארי, הוא
 דרמטית מדרגה קפיצת פעם

מוכנים. לא כולם את שתופסת
 דבר של שבסופו חושב "אני
 הגנה בעולם גם לעבור נצטרך

 מהירות, יותר מדרגה לקפיצות
 יעזור לא תפיסה. שמשנות

 עליו ולעשות מירע המון לקחת
 לשנות צריכים אנחנו אנליזה.

 מתייחסים אנחנו שבה הצורה את
 להתחכם לנסות צריך למידע.

 לראש להיכנס לתוקפים,
 פועלים הם איך להבין שלהם,
 ליותר שלהם החיים את ולהפוך

 שבתחרות מנת על מסובכים,
 נהיה אנחנו פעם מרי הזאת
 לעבור שני, דבר המנצח. בצד

 הגנה של חדשה לפרריגמה
 להגן נצליח שלא שאומרת -

 הכל שנה 20 לפני פעם. כמו
 לפרסם. מה ובחרת פרטי היה

 ואתה גלוי הכל הפוך, זה עכשיו
 מאוד בצורה להגן מה על בוחר

 שצריך תהליכים יש ממוקדת.
 משמעותית. בצורה להשתנות

 מאוד דברים על שנגן ברגע
 להעלות נוכל וליבתיים בסיסיים
 המירע את רק אנליזה למערכת
 החלטות ולקבל הרלוונטי

ס רלוונטיות".

6/27/2017 יבר י סי ו למעלה מ2000 מפגע "ראש השב"כ: "השנה איתרנ
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 אודות

סייבר מפגעי למעלהמ איתרנו השנה כ ראשהשב
נדב ארגמן דיבר בכנס הסייבר באוניברסיטת תל אביב ואמר כי: "האקרים ברחבי העולם המאיימים לפגוע בישראל 'חווים' מעת לעת תקלות

בלתי צפויות"

אקטואליה וחדשות  27/06/17 11:02  נועם אמיר 

 ראש השב"כ נדב ארגמן דיבר הבוקר (ג') בכנס הסייבר באוניברסיטת תל אביב והתייחס לאסטרטגיית הסייבר

של מערכות הביטחון נגד האקרים מרחבי העולם המאיימים לפגוע בישראל: "אויבינו צריכים לצפות להפתעות

במרחב הפיזי המושפעות מהמרחב הקיברנטי", אמר ראש השב"כ.

ארגמן הוסיף כי: "האקרים ברחבי העולם המאיימים לפגוע בישראל 'חווים' מעת לעת תקלות בלתי צפויות.

אנחנו פועלים נגד יריבינו בקואליציית סייבר עם אמ"ן, המוסד ועוד כמה ארגונים וגם עם מדינות ידידותיות

בעולם". ארגמן אמר כי מאז 2016 סוכלו בהצלחה מבעוד מועד "למעלה מ2000 מפגעים בודדים פוטנציאליים",

הדבר התאפשר לדבריו באמצעות "התאמות טכנולוגיות מודיעיניות ומבצעיות".

כמו כן חשף ארגמן בדבריו כי  ״בתקופה האחרונה אירעו מספר מקרים שממחישים את האיום האסטרטגי: איום

על תשתיות עד הסתה שמחוברת ישירות לטרור היחידים"

 

נועם אמיר

כתב ערוץ 20 לענייני צבא וביטחון
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ראש השב"כ על פעילות הסייבר: 
"האקרים נגד ישראל חווים תקלות בלתי צפויות"

נדב ארגמן התייחס לאיומי הטרור הרשתי בכנס הסייבר באוניברסיטת תל אביב וחשף כי פעילות הסייבר של הארגון ושותפיו 
הובילה מאז 2016 לאיתור אלפי מחבלים לפני שיצאו לפיגועים: "תרם רבות להורדת רף הטרור ואיום המפגעים הבודדים"

כך פעלו בשב"כ נגד טרור היחידים בזירת הסייבר: ראש 
השב"כ נדב ארגמן אמר הבוקר )יום ג'( בהתייחסות 

ללוחמת הסייבר ש"שב"כ אחראי לסיכול איומים של טרור 
וחבלה. זה בא לידי מימוש גם בזירת הסייבר".

כדי להמחיש את הדברים סיפר ארגמן כי שב"כ, יחד עם 
שותפיו בזירת הסייבר, הצליח מאז תחילת 2016 לאתר 

2,000 מחבלים עתידיים פוטנציאליים לפני יציאתם 
לביצוע פיגוע. "השיפורים הטכנולוגיים פורצי הדרך יחד 
עם היכרות שטח ועבודה מבצעית תרמו רבות להורדת 

רף הטרור ואיום פיגועי הבודדים", אמר ראש השב"כ.

ארגמן הסביר עד כמה משמעותי איום הסייבר: "סיכול 
טרור בעולם הפיזי יביא בדרך כלל לפגיעה בתשתית 

הטרור להתאושש ממנו. בסייבר לעומת זאת, לאחר שסוס טרויאני נוטרל ונחתם, כל מה שנדרש מהתוקף הוא שינוי של כמה 
שורות קוד על מנת לשגר אותו מחדש. גם כשפגעת ונטרלת, ההתאוששות מיידית".

הוא אמר ש"האקרים חווים תקלות בלתי צפויות" וציין כי פיגועים רבים סוכלו בזכות פעילות הסייבר. הוא אמר ששב"כ מנהל 
את לוחמת הסייבר בקואליציה עם אמ"ן, עם המוסד ועם שותפים בעולם. ארגמן אמר את הדברים במסגרת כנס שבוע הסייבר 

שנערך באוניברסיטת תל אביב.

"המענה הנדרש באיומי הסייבר מצריך מאיתנו שימוש באסטרטגיות ייחודיות. כפי שבעולם הממשי אין אנו מסתפקים בהגנה 
פסיבית אלא רודפים את אנשי הטרור במקומותיהם, כך גם בזירת הסייבר. אנו לומדים את דפוסי הפעולה של היריב ולהכות בו 

בהפתעה ובמגוון שיטות", אמר ראש השב"כ.

אתמול נאם בכנס ראש אגף התקשוב וההגנה בסייבר, אלוף נדב פדן. הוא ציין בדבריו כי "צה"ל פוגש שחקנים לא מתוחכמים 
יחסים כמו חיזבאללה או חמאס, שבכלים פשוטים מצליחים להטריד אותנו לא מעט. בניגוד לעבר, אנו מבינים שהיום חייבים 

לנהל נגדם מערכת לחימה של ממש וזה דורש מאיתנו עליונות טכנולוגית ומבצעית".

פדן הבהיר כי האיומים במרחב הסייבר הוביל להרחבת האתגרים בצה"ל. "אם פעם ידענו לסמן את המאיימים עלינו, היום 
המרחב גדל בסדרי גודל כך שחוקי המשחק השתנו בו והם ממשיכים ומשתנים כל הזמן. אם פעם היו מסעות של צעירים 

לפטרה, היום המסעות הם מסעות חדירה למחשבים של מעצמות זרות".

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אתמול בכנס כי "הגנה בסייבר היא עסק רציני כי זה איום הולך וגדל בכל מקום. כל דבר 
הופך להיות דיגיטלי. האבחנה בין טכנולוגיה גבוהה לטכנולוגיה נמוכה נעלמת במהירות. ובעוד זה קורה במדינה אחת אחרי 

השנייה, בתעשייה אחת אחרי השנייה, בתשתית חיונית אחת אחרי השנייה, ובעוד אנו נכנסים לעולם של 'האינטרנט של 
הדברים', הצורך בהגנה בסייבר צומח בקצב מואץ".

נתניהו הוסיף כי "זאת בעיה שניצבת בפני כל הממשלות, לא רק בהגנה על הצבאות שלהן, גופי הביטחון שלהן, התשתיות 
החיוניות שלהן, העסקים שלהן וכל ארגון אחר. השאלה כיצד לגשת לכך היא שאלה שממשלות נאבקות איתה".

6/25/2017 ות י וג ול יטק, מיחשוב, טלקום, טכנ י ומחשבים  פורטל חדשות ה יבר"  אנשים  ו דרך ארוכה עד להגנה הרמטית בסי יש לנ י: " י כרמל ות בוק י וג ול …ב, טלקום, טכנ
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בוקי כרמלי: "יש לנו דרך ארוכה עד להגנה הרמטית בסייבר"
No | אבטחת מידע וסייבר,חדשות,כתבות ראשיות In 14:13 @ 2017 ביוני On 22  Posted By

Comments

"ההגנה בסייבר, בישראל כמו בעולם, היא מאמץ אינסופי. על מנת להגן בצורה מספקת, אתה חייב לדעת את

האיומים, ולצערי, לא כל איומי הסייבר ידועים. יש לנו עוד דרך ארוכה לעבור, על מנת שנוכל לומר שאנו

מוגנים לחלוטין", כך אמר בוקי כרמלי, ראש הרשות הלאומית להגנה בסייבר במשרד ראש הממשלה.

בראיון בלעדי לאנשים ומחשבים אמר כרמלי כי "יש הבדל בין להגן על ארגון ולהגן על מדינה. יש דברים

שמדינה עושה וארגון לא, כי זה לא כלכלי – או כי זה אסור".

בפברואר 2015 החליטה הממשלה על הקמת הרשות [1], שייעודה להגן על מרחב הסייבר האזרחי של מדינת

ישראל, והגדירה את אחריותה ותפקידיה.

הרשות החלה לפעול ב2016, עם מינויו של כרמלי כראשה – על ידי ראש הממשלה ובאישור הממשלה. "אנו

יחידת סמך עצמאית במשרד ראש הממשלה, שתפקידה לרכז ולהכווין את כלל מאמצי ההגנה והחוסן של

הסייבר במגזר האזרחי", ציין, "תוך שמירה על זכויות הפרט והקניין".

לדבריו, "סייבר הוא התפתחות מושג אבטחת המידע. מרחב הסייבר הישראלי הוא אוסף תהליכים ונתונים

דיגיטליים – מאנשים ועד חברות".

מים זורמים ולא מזוהמים

הרשות אחראית לכלל המרחב האזרחי, למעט גופים ביטחוניים, סוכנויות ביון והתעשיות הביטחוניות. באוגוסט

2016 קיבלה לידיה הרשות את סמכויות הטיפול במערכות ב25 גופי תשתיות קריטיות, לצד הטיפול במשרדי

הממשלה, יחידות סמך ממשלתיות, חברות ציבוריות ופרטיות והאזרחים.

"בסוף, מרחב הסייבר כולל את כולם", אמר כרמלי, "הקמת הרשות מבטאת אמירה מהפכנית של הממשלה.

באה המדינה ואומרת שאנחנו אחראים לקיומו התקין של מרחב הסייבר בישראל ועלינו לדאוג שהוא יהיה כמו

פתיחת ברז מים בבית: שתמיד יהיו מים זורמים ושהם לא יהיו מזוהמים. זהו מסר מהותי, כי הממשלה לוקחת

אחריות על המרחב האזרחי. העולם מביט בנו ובונה את עצמו בצורה דומה".

ההגנה על מרחב הסייבר, הסביר כרמלי, "כוללת כמה אבני בניין: מודל חוסן בסייבר, המורכב מאבטחת מידע

קלאסית, של הגנה סטטית. מעליו יש מודל הגנה דינאמית והשכבה השלישית נוגעת לבניית 33 תרחישי תגובה,

מזיהוי החדירה ועד החזרה לשגרה, עם סילוק המתקפה – עם פעילות שקטה בתחילה וגלויה לאחר מכן".

אבן בניין נוספת, אמר, "היא חלק מתורה לפיה בסוף מדינה נדרשת לשלושה מרכיבים: יתירות; שונות, שהיא

כלי מהותי בהגנה ועומדת בניגוד לחשיבת מהנדסים, כי היא המקשה על תוקף למחזר את הצלחותיו. המרכיב

השלישי הוא יכולת השתנות. קשה לשנות את המערכות ואת נפש האדם – אבל יש לשאוף לכך, כי תהליך

ההשתנות – בדומה לחישוף, מאפשר לגלות מתקפות סייבר לא מוכרות".

אבן בניין נוספת, אמר כרמלי, "היא בעולם הטכנולוגי, בניית יכולות הגנה והתראות, כמכפיל כוח ברמת

המדינה. אנו משקיעים במעבדות ובחיישנים, לטובת זיהוי תקיפות והנגשה לשוק. הרשות לא יכולה להפיץ את

ה'מוצרים' שלה בעצמה – ועושה זאת באמצעות 15 רגולטורים מגזריים".
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בנוסף, אמר, "אנו נמצאים בקשרים עם תעשיית הגנת הסייבר, רוכשים מידע מהתעשייה, לצד מודיעין קלאסי

שאנו צורכים מגורמי הביון".

תורת ההגנה הלאומית

באפריל השנה הרשות פרסמה טיוטה לתורת ההגנה הארגונית בסייבר [2]. "מדובר במהלך גדול וייחודי: זו

הפעם הראשונה שנכתבת תורת הגנה לאומית לארגון. המסמך נבנה על בסיס ידע וניסיון בינלאומיים, תוך

התאמת הדרישות למאפיינים הישראליים", ציין.

"אין זכות קיום לרשות המגנה על המרחב האזרחי – בלא הלימה לגופים אחרים", אמר כרמלי. "הרעיון המסדר

הוא מרחב אחד גדול, עם רציפות ועם סינרגיה. יש לנו הסכמי הסדרה עם כל גופי הביטחון הרלוונטיים, מי

עושה מה ומתי. לפי החלטת ממשלה, ראש הרשות עומד בראש פורום הגנה לאומי".

נשים בסייבר

"אחד הדברים המטרידים אותי", ציין כרמלי, "הוא שאין מספיק נשים בתפקידים בכירים בעולם הטכנולוגי

בכלל ובסייבר בפרט. הצבתי לעצמי יעד בקדנציה שלי, להגיע לכך שמתוך שמונת האגפים, בראש אחד מהם

לפחות תעמוד אשה – בלא הנחות. זה לא טריוויאלי. יש ברשות ארבע נשים בתפקידים בכירים, ונפעל להגדלת

הנתון".

הרשות מונה 170 איש, כשני שליש מהם עובדי מדינה והשאר במיקורחוץ. במענה לביקורת בשוק, לפיו הרשות

"שואבת" אנשי מקצוע איכותיים בסייבר, אמר כרמלי כי "הממשלה החליטה לרכז את מאמץ ההגנה בסייבר. יש

לי אחריות לבזר אנשים אלה, עם הידע והכלים – לכל המקומות".

"אנשינו נמצאים כל הזמן בשטח, מסתובבים עם הרגולטורים, כדי להנחיל ידע. לא בטוח שריכוז המאמץ הוא

חיסרון, אבל האתגר הגדול הוא להגדיל את היקף העוסקים במלאכה – וזו משימה לאומית הגולשת הרבה

מעבר להגנה בסייבר".

"אנו גוף אזרחי, רשות – ולא סוכנות איסוף", הסביר. "איננו פועלים מתחת למכ"ם. נעבוד תמיד בהסכמה עם

הגופים המותקפים, תוך בניית בלמים ואיזונים".

הרשות קשורה לשני חוקים. האחד, התיקון לחוק להסדרת ביטחון, שהסמיך את ראש הרשות כגוף "קצין

מוסמך", למנות ממונה ביטחון ולקבוע כללים להגנה על מידע מסווג והגנת הסייבר. החוק השני, המוכר בשם

"חוק הסייבר" – טרם עבר.

באפריל השנה פורסם כי ראשי מערכת הביטחון [3] יצאו במכתב חריף לבנימין נתניהו, ראש הממשלה, על

החוק להפעלת רשות הסייבר, בו נטען כי אף שהובטח לגופים הביטחוניים שהמהלך להקמת הרשות ייעשה

בתיאום מלא עימם – אין הדבר כך.

במכתב נכתב כי "הצעת החוק להקמת רשות הסייבר, מהווה פגיעה חמורה בליבת העיסוק הביטחוני של מדינת

ישראל". בתגובה אמר כרמלי כי "החוק יעניק סמכויות לרשות באשר לנגישותה למשק, בנוסף לתשתיות

קריטיות. הכל ייעשה בהסכמה, עם ליווי משפטי – ומבלי לפגוע בסמכויות הקיימות כיום בידי הגופים האחרים".

סגירת פערי כוח אדם מקצועי

"ערכנו מחקר לגילוי כשלי שוק בתחום, גילינו שחסרים 2,5003,000 מגיני סייבר במדינה, ושלא ניתן לתקן את

זה על ידי השוק. הפער גדל – ולא קטן. גיוס מבוגרים וחרדים, לצד יוזמות של משרדי הממשלה, הם חלק

מהמענה", ציין.

"החלטנו לאייש משרות בממשלה תחילה, עם תהליכי הסמכות. עד סוף העשור נסגור את הפער, עם הגדלת

כמות העוסקים במלאכה, הגדלת משכורתיהם והנחלת עוד ידע".

6/25/2017 ות י וג ול יטק, מיחשוב, טלקום, טכנ י ומחשבים  פורטל חדשות ה יבר"  אנשים  ו דרך ארוכה עד להגנה הרמטית בסי יש לנ י: " י כרמל ות בוק י וג ול …ב, טלקום, טכנ

http://www.pc.co.il/topnews/244147/print/ 3/3

"הקמנו אתר חדש לרשות [4], בהמשך נעלה את המודעות לנושא ההגנה בסייבר דרך המדיה החברתית,

עריכת כנסים ופעילות מול מנכ"לים ודירקטורים", סיכם כרמלי. המטרה – לייצר תרבות סייבר לאומית".

"בתחום הגנת הסייבר האזרחית, מצבנו טוב יחסית לעולם. בתחום הגנת הסייבר לתשתיות קריטיות – מצבנו

טוב מאוד. צריך להמשיך להשקיע בשלושה צירים עיקריים, באיכות, בכמות – משאבים חומריים ובבניית תרבות

הגנתית. אני רוצה Design for Security – ברמת במדינה".

כרמלי ואנשיו ירצו במסגרת שבוע הסייבר הלאומי [5] שייערך בשבוע הבא.
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בנוסף, אמר, "אנו נמצאים בקשרים עם תעשיית הגנת הסייבר, רוכשים מידע מהתעשייה, לצד מודיעין קלאסי

שאנו צורכים מגורמי הביון".

תורת ההגנה הלאומית

באפריל השנה הרשות פרסמה טיוטה לתורת ההגנה הארגונית בסייבר [2]. "מדובר במהלך גדול וייחודי: זו

הפעם הראשונה שנכתבת תורת הגנה לאומית לארגון. המסמך נבנה על בסיס ידע וניסיון בינלאומיים, תוך

התאמת הדרישות למאפיינים הישראליים", ציין.

"אין זכות קיום לרשות המגנה על המרחב האזרחי – בלא הלימה לגופים אחרים", אמר כרמלי. "הרעיון המסדר

הוא מרחב אחד גדול, עם רציפות ועם סינרגיה. יש לנו הסכמי הסדרה עם כל גופי הביטחון הרלוונטיים, מי

עושה מה ומתי. לפי החלטת ממשלה, ראש הרשות עומד בראש פורום הגנה לאומי".

נשים בסייבר

"אחד הדברים המטרידים אותי", ציין כרמלי, "הוא שאין מספיק נשים בתפקידים בכירים בעולם הטכנולוגי

בכלל ובסייבר בפרט. הצבתי לעצמי יעד בקדנציה שלי, להגיע לכך שמתוך שמונת האגפים, בראש אחד מהם

לפחות תעמוד אשה – בלא הנחות. זה לא טריוויאלי. יש ברשות ארבע נשים בתפקידים בכירים, ונפעל להגדלת

הנתון".

הרשות מונה 170 איש, כשני שליש מהם עובדי מדינה והשאר במיקורחוץ. במענה לביקורת בשוק, לפיו הרשות

"שואבת" אנשי מקצוע איכותיים בסייבר, אמר כרמלי כי "הממשלה החליטה לרכז את מאמץ ההגנה בסייבר. יש

לי אחריות לבזר אנשים אלה, עם הידע והכלים – לכל המקומות".

"אנשינו נמצאים כל הזמן בשטח, מסתובבים עם הרגולטורים, כדי להנחיל ידע. לא בטוח שריכוז המאמץ הוא

חיסרון, אבל האתגר הגדול הוא להגדיל את היקף העוסקים במלאכה – וזו משימה לאומית הגולשת הרבה

מעבר להגנה בסייבר".

"אנו גוף אזרחי, רשות – ולא סוכנות איסוף", הסביר. "איננו פועלים מתחת למכ"ם. נעבוד תמיד בהסכמה עם

הגופים המותקפים, תוך בניית בלמים ואיזונים".

הרשות קשורה לשני חוקים. האחד, התיקון לחוק להסדרת ביטחון, שהסמיך את ראש הרשות כגוף "קצין

מוסמך", למנות ממונה ביטחון ולקבוע כללים להגנה על מידע מסווג והגנת הסייבר. החוק השני, המוכר בשם

"חוק הסייבר" – טרם עבר.

באפריל השנה פורסם כי ראשי מערכת הביטחון [3] יצאו במכתב חריף לבנימין נתניהו, ראש הממשלה, על

החוק להפעלת רשות הסייבר, בו נטען כי אף שהובטח לגופים הביטחוניים שהמהלך להקמת הרשות ייעשה

בתיאום מלא עימם – אין הדבר כך.

במכתב נכתב כי "הצעת החוק להקמת רשות הסייבר, מהווה פגיעה חמורה בליבת העיסוק הביטחוני של מדינת

ישראל". בתגובה אמר כרמלי כי "החוק יעניק סמכויות לרשות באשר לנגישותה למשק, בנוסף לתשתיות

קריטיות. הכל ייעשה בהסכמה, עם ליווי משפטי – ומבלי לפגוע בסמכויות הקיימות כיום בידי הגופים האחרים".

סגירת פערי כוח אדם מקצועי

"ערכנו מחקר לגילוי כשלי שוק בתחום, גילינו שחסרים 2,5003,000 מגיני סייבר במדינה, ושלא ניתן לתקן את

זה על ידי השוק. הפער גדל – ולא קטן. גיוס מבוגרים וחרדים, לצד יוזמות של משרדי הממשלה, הם חלק

מהמענה", ציין.

"החלטנו לאייש משרות בממשלה תחילה, עם תהליכי הסמכות. עד סוף העשור נסגור את הפער, עם הגדלת

כמות העוסקים במלאכה, הגדלת משכורתיהם והנחלת עוד ידע".
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יועץ הסייבר של אובמה: 
רוסיה לא השפיעה על הבחירות בארה"ב

מייקל דניאל, יועץ הסייבר של נשיא ארה"ב לשעבר, אמר את הדברים בראיון לגל"צ ■ "אני בהחלט חושב שהרוסים או כל 
אחד אחר לא שינו את ההצבעות. התוצאות משקפות באופן ישיר את מי שאזרחי ארה"ב בחרו להצביע עבורו"

מייקל דניאל, יועץ הסייבר של נשיא ארה"ב לשעבר ברק אובמה, טוען בראיון לכתבת גלי צה"ל, יערה אגמי חורי, כי "רוסיה לא 
השפיעה על מערכת הבחירות בארה"ב".

לדברי דניאל, "אני בהחלט חושב שהרוסים או כל אחד אחר לא שינו את ההצבעות. התוצאות משקפות באופן ישיר את מי 
שאזרחי ארה"ב בחרו להצביע עבורו".

מייקל חושף בפנינו את מסקנותיו בתור מי שהיה בלב העניינים בכל הקשור למעורבות רוסיה במירוץ לנשיאות ארה"ב, בהם 
נבחר דונלד טראמפ. כשנשאל האם הנשיא טראמפ אכן שיתף פעולה עם הרוסים כדי להשפיע על הבחירות, הוא העריך כי 
הנשיא הנוכחי דווקא לא התערב: "אני לא יכול להגיב על זה, אבל המערכת האמריקאית מיוסדת על מספר רב של איזונים 

ובלמים. החקירה על מעורבות רוסיה צריכה להמשיך בדרכה".

 

כנשאל האם טראמפ עשוי להיות מודח בעקבות הפרשה, דניאל סירב לענות. הוא גם סירב להשיב האם ההאשמות נגד אובמה, 
לפיהן הנשיא לשעבר צותת לשיחות טראמפ במהלך הבחירות לנשיאות - אכן נכונות: "אין לי תגובה על סוג כזה של פעילויות, 

זה מחוץ לתחום האחריות שלי כיועץ להגנה מפני סייבר", אמר.

על הבוס לשעבר אובמה יש למייקל דניאל רק מילים טובות. "זה תפקיד מאד קשה. צריך לוודא שיש לך מספיק יכולת להגיב 
למתקפות סייבר, וזה גם לי להיות בכוננות 24/7, זה מאתגר מאד".

מייקל מבקר בישראל במסגרת שבוע הסייבר של אוניברסיטת תל-אביב. לאחר שסיים את שירותו בבית הלבן לפני כמה 
חודשים, הוא מונה לנשיא "הברית נגד איום הסייבר", ארגון-גג שפועל נגד איום הסייבר. בין החברות איתן הוא משתף פעולה 

נמצאת גם צ'ק פוינט הישראלית: "ישראל התגלתה בשנים האחרונות כאחד המומחיות בהגנת וביכולות סייבר בכל העולם. זה 
ישתלם לישראל ככל שהעולם הופך להיות יותר ויותר דיגיטלי", אמר.
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יועץ הסייבר של אובמה: רוסיה לא השפיעה על
הבחירות בארה"ב

מייקל דניאל, יועץ הסייבר של נשיא ארה"ב לשעבר, אמר את הדברים
בראיון לגל"צ ; "אני בהחלט חושב שהרוסים או כל אחד אחר לא שינו
את ההצבעות. התוצאות משקפות באופן ישיר את מי שאזרחי ארה"ב

בחרו להצביע עבורו"

מייקל דניאל, יועץ הסייבר של
נשיא ארה"ב לשעבר ברק
אובמה, טוען בראיון לכתבת
גלי צה"ל, יערה אגמי חורי, כי

"רוסיה לא השפיעה על
מערכת הבחירות בארה"ב".

לדברי דניאל, "אני בהחלט
חושב שהרוסים או כל אחד

אחר לא שינו את ההצבעות.
התוצאות משקפות באופן

ישיר את מי שאזרחי ארה"ב בחרו להצביע עבורו".

מייקל חושף בפנינו את מסקנותיו בתור מי שהיה בלב העניינים בכל הקשור למעורבות
רוסיה במירוץ לנשיאות ארה"ב, בהם נבחר דונלד טראמפ. כשנשאל האם הנשיא טראמפ
אכן שיתף פעולה עם הרוסים כדי להשפיע על הבחירות, הוא העריך כי הנשיא הנוכחי דווקא
לא התערב: "אני לא יכול להגיב על זה, אבל המערכת האמריקאית מיוסדת על מספר רב

של איזונים ובלמים. החקירה על מעורבות רוסיה צריכה להמשיך בדרכה".

כנשאל האם טראמפ עשוי להיות מודח בעקבות הפרשה, דניאל סירב לענות. הוא גם סירב
להשיב האם ההאשמות נגד אובמה, לפיהן הנשיא לשעבר צותת לשיחות טראמפ במהלך
הבחירות לנשיאות - אכן נכונות: "אין לי תגובה על סוג כזה של פעילויות, זה מחוץ לתחום

האחריות שלי כיועץ להגנה מפני סייבר", אמר.

על הבוס לשעבר אובמה יש למייקל דניאל רק מילים טובות. "זה תפקיד מאד קשה. צריך
לוודא שיש לך מספיק יכולת להגיב למתקפות סייבר, וזה גם לי להיות בכוננות 24/7, זה

מאתגר מאד".

מייקל מבקר בישראל במסגרת שבוע הסייבר של אוניברסיטת תל-אביב. לאחר שסיים את
שירותו בבית הלבן לפני כמה חודשים, הוא מונה לנשיא "הברית נגד איום הסייבר",

ארגון-גג שפועל נגד איום הסייבר. בין החברות איתן הוא משתף פעולה נמצאת גם צ'ק
פוינט הישראלית: "ישראל התגלתה בשנים האחרונות כאחד המומחיות בהגנת וביכולות

סייבר בכל העולם. זה ישתלם לישראל ככל שהעולם הופך להיות יותר ויותר דיגיטלי", אמר.

גלובס ניוזלטר - כל העדכונים והידיעות החמות עכשיו אצלכם במייל >>

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
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אריאל כהנא, יאיר קראוס, אסף גולן ודליה מזורי | 29/6/2017 11:33

מתקפת סייבר על בתי חולים ברחבי הארץ
מחשבים בכמה בתי חולים בישראל נדבקו במתקפת סייבר. מהרשות

הלאומית להגנת הסייבר נמסר שהנזק טופל מיד, ולא נגרם נזק.
פעילות בית החולים נמשכה כרגיל

תגיות: סייבר

ניסיונות למתקפת סייבר נעשו במהלך הלילה (ה') בכמה בתי חולים ברחבי הארץ, בין
השאר בצפון ובירושלים. מהרשות הלאומית להגנת הסייבר נמסר כי "כמה מחשבים בכמה

בתי חולים נדבקו וטופלו מיידית, ולא נגרם כל נזק". 
 

שאטרסטוק צילום: 

עוד נמסר מהרשות: "האירוע נעצר אצל אנשי אבטחת המידע בארגונים יחד עם הרשות
להגנת הסייבר ונמצא במעקב וטיפול צמוד". הודגש כי הפעילות בבתי החולים לא נפגעה,
והם הוסיפו לתפקד כרגיל במהלך המתקפה ולאחריה. בבית החולים רמב"ם נבדק החשד

לפגיעה בשתי תחנות עבודה. כמו כן נפגעו בתקיפה בתי החולים בפוריה ובנהריה.
מאיכילוב ומשיבא מסרו שלא נרשמה תקיפה. 

אחראי מערכות ואבטחת מחשבים במרכז הרפואי זיו בצפת, יוסי קידושין, מסר כי לפני
שלושה ימים התקבלה התראה ממשרד הבריאות על סכנה לחדירת וירוסים למערכות

המחשוב. לאחר שאמש נודע לצוות האבטחה שאירעה פריצה למחשבים של אחד מבתי
החולים הסמוכים בצפון, נערכו בבית החולים בהתאם, התחברו למערכות המחשוב של בית

החולים, והעבירו לילה לבן בהתגוננות נגד מאות ניסיונות פריצה. "לשמחתנו, הצלחנו
לעמוד בפרץ ולא נרשמה פריצה למערכת המחשבים של המרכז הרפואי זיו", אמר קידושין.

ברקע המתקפה עומדת מתקפת הסייבר הענקית שאירעה השבוע באירופה, וגרמה
להשבתת חברות ומשרדי ממשלה. באוקראינה דיווחו על מתקפת הסייבר הגדולה

בתולדותיה שמקורה ברוסיה, וסגן ראש הממשלה אמר שמערכת המחשבים הממשלתית
קרסה. גם חברות ענק מרוסיה, דנמרק, בריטניה והולנד היו בין הנפגעות, והתקיפות הגיעו

עד ארה"ב. 
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7 חנויות אונליין עם משלוח חינם לארץ
תכל'ס- מגזין ישראכרט

הכי מביך שיש: מה קרה לספורטאית
בתחרות?

אף רופא שיניים לא הסכים לטפל בי עד ש...
Dr. Balan

הביקורות מהללות: "סרט המכוניות הטוב
ביותר" NBC. צפו בטריילר של מכוניות 3

YouTube
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ניימן לע''מ נבדק החשד לפגיעה בשתי תחנות עבודה. בית החולים רמב''ם צילום: מארק 

   
בחודש שעבר תקפו האקרים חברות מסחריות, ארגונים התנדבותיים ובתי חולים ברחבי
אירופה, באחת ממתקפות הסייבר הגדולות בכל הזמנים. כ-75 אלף אתרים נפרצו ב-99
מדינות במשך יומיים, וארגון המעצמות G7 קרא להקמת כוח משימה בינלאומי שיילחם

במתקפות הסייבר. 

ראש השב"כ לשעבר, יובל דיסקין, אמר הבוקר באירועי שבוע הסייבר באוניברסיטת תל
אביב כי פוטנציאל הפגיעה של תקיפות הסייבר גדול יותר ממה שראינו עד כה. "אנשים

אומרים שאם זה כל כך קל – מדוע זה לא קרה עד כה? אני מזכיר לכם את אסון התאומים,
אף אחד לא האמין שאסון מעין זה יכול לקרות, והוא שינה את העולם", אמר דיסקין. 

"אין מספיק מוחות בעולם אבטחת הסייבר", טען ראש השב"כ לשעבר. "פתרונות רבים
פונים פנימה ומעטים מדי כלפי חוץ. רבים מתעשיית הסייבר שוכחים שתקיפות סייבר לא
קורות מעצמן. מאחורי המתקפות עומדים בני אדם, וצריך כוח אדם כדי להתמודד עמן". 

דיסקין הוסיף: "אני מאמין שטרוריסטים לומדים את מגבלות המשחק. כל אחד המצוי
בעומק עולם הסייבר מבין את פוטנציאל הפגיעה של תקיפת סייבר. והוא גדול יותר ממה

שראינו עד כה, גם בהקשר של התקיפה האחרונה שראינו בימים האחרונים. אנשים
אומרים שאם זה כל כך קל – מדוע זה לא קרה עד כה? אני מזכיר לכם את אסון התאומים,

אף אחד לא האמין שאסון מעין זה יכול לקרות, והוא שינה את העולם. רבים מתעשיית
הסייבר שוכחים שתקיפות סייבר לא קורות מעצמן. מאחורי המתקפות עומדים בני אדם

וצריך כוח אדם כדי להתמודד עמן. 
״אני מצוי כיום בין היתר בתעשיית הרכב האוטונומי (דיסקין הקים את חברת סיימוטיב יחד
עם חברת פולקסוואגן העולמית המתמחה בפתרונות סייבר לרכבי ההווה והעתיד), רבים

חושבים כיצד להגן על הרכב. אך זה לא מספיק. ניתן להגן על המכונית במגוון דרכים, אבל
אם התשתית של הרכב פגיעה אז יוכלו לתקוף צי שלם של מכוניות. כדי להגן על הרכב

האוטונומי יש לצאת החוצה ולהסתכל על מלוא התהליך". 

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

פייסבוק

את ו- 177  חברים נוספים אוהבים את זה

Nrg360
277,935 סימוני 'אהבתי'

שימוש באפליקציהאהבת

בלוגים

שוויץ של בנק הפועלים - פועלים  הכירו את הנכס החשוב 
בנק הפועלים

''מרגש נערים'': גורשה מהבריכה – בגלל בגד הים

למה זה בעייתי להפסיק לעשן ומה כדאי לעשות?
Quiteam

אוי ואבוי: האם זה הטרנד הכי דוחה שתראו?

מארס טורקי כפול
שטראוכלר נדב 

שנת 2016 – זה הזמן לפעול נגד הרוע 
כלב מאיירס

דוד ברבי, צלצול מאחותי, מחזור שירים בספר
חדש 
רן יגיל

צו השעה: פשוט לדבר טוב
נגר לי פלא-זי Recommend 0

מישהו מקליד
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אריאל כהנא, יאיר קראוס, אסף גולן ודליה מזורי | 29/6/2017 11:33

מתקפת סייבר על בתי חולים ברחבי הארץ
מחשבים בכמה בתי חולים בישראל נדבקו במתקפת סייבר. מהרשות

הלאומית להגנת הסייבר נמסר שהנזק טופל מיד, ולא נגרם נזק.
פעילות בית החולים נמשכה כרגיל

תגיות: סייבר

ניסיונות למתקפת סייבר נעשו במהלך הלילה (ה') בכמה בתי חולים ברחבי הארץ, בין
השאר בצפון ובירושלים. מהרשות הלאומית להגנת הסייבר נמסר כי "כמה מחשבים בכמה

בתי חולים נדבקו וטופלו מיידית, ולא נגרם כל נזק". 
 

שאטרסטוק צילום: 

עוד נמסר מהרשות: "האירוע נעצר אצל אנשי אבטחת המידע בארגונים יחד עם הרשות
להגנת הסייבר ונמצא במעקב וטיפול צמוד". הודגש כי הפעילות בבתי החולים לא נפגעה,
והם הוסיפו לתפקד כרגיל במהלך המתקפה ולאחריה. בבית החולים רמב"ם נבדק החשד

לפגיעה בשתי תחנות עבודה. כמו כן נפגעו בתקיפה בתי החולים בפוריה ובנהריה.
מאיכילוב ומשיבא מסרו שלא נרשמה תקיפה. 

אחראי מערכות ואבטחת מחשבים במרכז הרפואי זיו בצפת, יוסי קידושין, מסר כי לפני
שלושה ימים התקבלה התראה ממשרד הבריאות על סכנה לחדירת וירוסים למערכות

המחשוב. לאחר שאמש נודע לצוות האבטחה שאירעה פריצה למחשבים של אחד מבתי
החולים הסמוכים בצפון, נערכו בבית החולים בהתאם, התחברו למערכות המחשוב של בית

החולים, והעבירו לילה לבן בהתגוננות נגד מאות ניסיונות פריצה. "לשמחתנו, הצלחנו
לעמוד בפרץ ולא נרשמה פריצה למערכת המחשבים של המרכז הרפואי זיו", אמר קידושין.

ברקע המתקפה עומדת מתקפת הסייבר הענקית שאירעה השבוע באירופה, וגרמה
להשבתת חברות ומשרדי ממשלה. באוקראינה דיווחו על מתקפת הסייבר הגדולה

בתולדותיה שמקורה ברוסיה, וסגן ראש הממשלה אמר שמערכת המחשבים הממשלתית
קרסה. גם חברות ענק מרוסיה, דנמרק, בריטניה והולנד היו בין הנפגעות, והתקיפות הגיעו

עד ארה"ב. 
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7 חנויות אונליין עם משלוח חינם לארץ
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הכי מביך שיש: מה קרה לספורטאית
בתחרות?

אף רופא שיניים לא הסכים לטפל בי עד ש...
Dr. Balan

הביקורות מהללות: "סרט המכוניות הטוב
ביותר" NBC. צפו בטריילר של מכוניות 3
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הכי מטוקבקות

בנק הפועלים: אין מקום להסדר, נקדם
פשיטת רגל לפישמן

 .1

אופציית שאראס נפלה, הצעה משודרגת
לבלאט

 .2

פרקליטו של פישמן: "הוא נלחם להחזיר כל
שקל";

 .3

ציפי רפאלי תוקפת: ״וולקאם טו יזרעאל״  .4

אישום: רפי רפאלי איים על סגן ראש העיר
הוד השרון

 .5

ברכבת שוקלים: תשלום על נסיעה עם  .6

מהפכת השירות הגיעה לשוק הגז

מי החברה שמובילה את המהלך?

גוגל כמונופול טבעי / דעה
הגיע הזמן לראות בגוגל ובפייסבוק מונופולים טבעיים  לא כדי לפרק אותן או
למנוע מהן מלהתרחב, אלא בדיוק להפך: לעזור להן להמשיך לגדול, אך לחייב
אותן לתרום לחדשנות ולתחרותיות באמצעות פתיחת הפטנטים שלהן לציבור

הרחב

פורסם:  07.06.17 , 07:52 ד"ר רועי צזנה

גוגל שחררה לאחרונה כלי חיפוש חדש: לשונית המאפשרת לכם לחפש בתוכן הפרטי שהעליתם
למגוון השירותים של גוגל. זוכרים שביקרתם את סבתא, אבל לא זוכרים בדיוק מתי? החיפוש
האישי יוכל להציג לכם את מועד הביקור האחרון לפי המידע מאפליקציית גוגל מפות שלכם, את

התמונות שצילמתם בבית של סבתא ואת כל האימיילים שלכם לגבי סבתא.
 

Search Engine מדובר עדיין בשירות ניסיוני וראשוני, עליו דיווח לראשונה אתר
Roundtables, ולא כל המשתמשים נחשפים אליו במלואו. ייתכן שישאר ויתרחב לכולם וייתכן
שיעלם מחר בבוקר. כך או כך, הוא מדגים נקודה חשובה: בעידן האינטרנט, אנו עוברים באופן
בלתי נמנע למנצחים גדולים  לכאלו החולשים על כמויות גדולות של מידע ומספקים ממשק אחד

מוצלח המאפשר למשתמשים לאתר את מבוקשם בערימות המידע.

 
 

ואכן, אין חברה שמבינה את העיקרון הזה טוב יותר מגוגל, שמנסה לרכוש חברות מסביב לעולם
כדי שתוכל ליהנות מבעלות על מידע רב יותר. בדרך זו רכשה גוגל את ווייז שמספקת לה מידע

על המתרחש בכבישים, ואת נסט (חברה שפיתחה מכשיר חכם לשליטה במזגנים הביתיים)
שמספקת מידע על המתרחש בבתים פרטיים. את מדיניות הרכישה של גוגל מתאר מנכ"ל
אלפאבית (חברת האם של גוגל) לארי פייג' כ"מבחן מברשת השיניים": אם חברה מסוימת
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שירות

חברה לקידום תוכן שיווקי

זירת הקניות

 Sponsored Links by Taboola 

מספקת שירות שבו עושה האדם הפשוט שימוש פעםפעמיים ביום, ומשפר את חייו, הרי שגוגל
תתעניין ברכישתה.

 
חברות קטנות יותר אינן מסוגלות לאחד את אותה כמות מידע כדי לספק את השירותים שגוגל

מספקת. וככל שגוגל חולשת על מידע רב יותר, כך היא יכולה לייעל את שירותיה ולמשוך
משתמשים נוספים שיעניקו לה עוד מידע בו תוכל להשתמש כדי לייעל את שירותיה ולמשוך

משתמשים נוספים ש...
 

ובכן, הבנתם את העניין.
 

כתוצאה מהמעגל המתמיד של רכישת משתמשים חדשים ומידע חדש ושיפור השירותים,
מסוגלות חברות בודדות לגדול ולצמוח בלי הפסקה: גוגל, פייסבוק, אמזון. וזה הדבר הטוב

ביותר שיכול לקרות למשתמשים, אבל גם בעל פוטנציאל להשפיע לרעה על החברה.
 

למה זה טוב כלכך? מכיוון שכאשר חברה אחת חולשת על מספר רב של שירותים ומתאמת
אותם זה עם זה (כפי שגוגל הדגימה עם הלשונית החדשה), היא מסוגלת לספק ערך רב יותר
למשתמשים. אם ניקח את גוגל בלבד לדוגמה, הרי שמדובר בישות אחת שמספקת באותה
חבילה שיחות טלפון (גוגל מסנג'ר והנגאאוט), צפייה בווידאו והאזנה למוזיקה (יוטיוב), אימייל
(ג'ימייל), גישה לאינטרנט (גוגל Loon), שירותים פיננסיים (גוגל Wallet), ידיעות מהעיתונות
(גוגל ניוז), שמירת תמונות וקבצים (גוגל דרייב ופוטוז) ובקרוב גם נסיעה ברכבים אוטונומיים,

חוויות מציאות מדומה ושירות משלוחים באמצעות רחפנים.
 

 
כל אלו יהיו מתואמים זה עם זה, כך שנוכל להשתמש בארנק גוגל כדי לשלם על נסיעות בכלי
רכב אוטונומיים, לעשות חיפוש לאחור בכל שיחות הווידאו שערכנו או במצלמותגוגל שצילמו

אותנו במסעותינו בעולם הפיזי, לקבל המלצות על הסרטונים המתאימים ביותר עבורנו ביוטיוב,
ובקרוב גם לקבל ייעוץ רפואי המסתמך על המקומות בהם ביקרנו ועל כל המידע שגוגל אספה

עלינו ממגוון השירותים בהם השתמשנו.
 

אין ספק  החיים בעולם של גוגל יהיו יעילים יותר, נוחים יותר ובוודאי גם זולים יותר.
 

אבל, הם לא יהיו בשליטתנו.
 

כאשר חברה אחת מספקת מספר רב כלכך של שירותים חשובים, ולצדה רק עוד מספר קטן
מאוד של חברות ענק אחרות, השוק כבר אינו פתוח לחידושים כמקודם. בשוק שבו מתחרות

חברות רבות זו בזו, יכול כל משתמש להיות בטוח שימצא את השירות המתאים לו ביותר, מכיוון
שהחברות מתחרות על ליבם של המשתמשים. אך, כאשר יש רק מספר קטן של חברות,

התחרות ביניהן פוחתת, ויכולתם של הצרכנים לדרוש שירותים מסוימים או לכפות על החברות
דרכי התנהלות מסוימות, פוחתת בהתאם.

 
זהו, למעשה, המצב אליו אנו מתחילים להיכנס כיום. פייסבוק מרשה לעצמה לחסום משתמשים

ולמחוק עמודים של משתמשים שמבקרים אותה, מכיוון שאין אף רשת חברתית אחרת
שמתקרבת אפילו לחמישית מגודלה. גוגל מרשה לעצמה לשחק עם תוצאות החיפוש ולהמליץ
על שירותיה על פני שירותים שמספקות חברות אחרות מאותה סיבה בדיוק. ואם המשתמשים
אינם מרוצים מכך... ובכן, מה יעשו? ילכו למנוע החיפוש של בינג? של יאהו? קשה למצוא כיום

אנשים מן השורה שמשתמשים בשירותים הללו. גוגל היא ענקית החיפוש הבלתימעורערת.
 

אז מה עושים?
קיימות הצעות רבות לפתרונות: לפרק את החברות הגדולות, לעצור את מסע הרכישות של
חברות קטנות שהן מנהלות, או להפעיל יותר רגולציה ממשלתית. אף אחד מהפתרונות הללו
אינו מתאים לגמרי לעולם החדש של האינטרנט, שבו אנו רוצים חברות גדולות ככל האפשר
שיספקו שירותים יעילים יותר, אך מעוניינים עדיין לשמר את החדשנות והתחרותיות שעומדות

בבסיס הצלחת השוק החופשי והקפיטליזם.
 

הפתרון הסביר יותר עשוי להיות דומה לזה שממשלת ארצות הברית בחרה בו כדי לאפשר את
יצירתם של מונופולים 'טבעיים': שווקים בהם הגיוני שרק חברה אחת או שתיים יהיו בעלות כוח

עליון.
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כל אלו יהיו מתואמים זה עם זה, כך שנוכל להשתמש בארנק גוגל כדי לשלם על נסיעות בכלי
רכב אוטונומיים, לעשות חיפוש לאחור בכל שיחות הווידאו שערכנו או במצלמותגוגל שצילמו

אותנו במסעותינו בעולם הפיזי, לקבל המלצות על הסרטונים המתאימים ביותר עבורנו ביוטיוב,
ובקרוב גם לקבל ייעוץ רפואי המסתמך על המקומות בהם ביקרנו ועל כל המידע שגוגל אספה

עלינו ממגוון השירותים בהם השתמשנו.
 

אין ספק  החיים בעולם של גוגל יהיו יעילים יותר, נוחים יותר ובוודאי גם זולים יותר.
 

אבל, הם לא יהיו בשליטתנו.
 

כאשר חברה אחת מספקת מספר רב כלכך של שירותים חשובים, ולצדה רק עוד מספר קטן
מאוד של חברות ענק אחרות, השוק כבר אינו פתוח לחידושים כמקודם. בשוק שבו מתחרות

חברות רבות זו בזו, יכול כל משתמש להיות בטוח שימצא את השירות המתאים לו ביותר, מכיוון
שהחברות מתחרות על ליבם של המשתמשים. אך, כאשר יש רק מספר קטן של חברות,

התחרות ביניהן פוחתת, ויכולתם של הצרכנים לדרוש שירותים מסוימים או לכפות על החברות
דרכי התנהלות מסוימות, פוחתת בהתאם.

 
זהו, למעשה, המצב אליו אנו מתחילים להיכנס כיום. פייסבוק מרשה לעצמה לחסום משתמשים

ולמחוק עמודים של משתמשים שמבקרים אותה, מכיוון שאין אף רשת חברתית אחרת
שמתקרבת אפילו לחמישית מגודלה. גוגל מרשה לעצמה לשחק עם תוצאות החיפוש ולהמליץ
על שירותיה על פני שירותים שמספקות חברות אחרות מאותה סיבה בדיוק. ואם המשתמשים
אינם מרוצים מכך... ובכן, מה יעשו? ילכו למנוע החיפוש של בינג? של יאהו? קשה למצוא כיום

אנשים מן השורה שמשתמשים בשירותים הללו. גוגל היא ענקית החיפוש הבלתימעורערת.
 

אז מה עושים?
קיימות הצעות רבות לפתרונות: לפרק את החברות הגדולות, לעצור את מסע הרכישות של
חברות קטנות שהן מנהלות, או להפעיל יותר רגולציה ממשלתית. אף אחד מהפתרונות הללו
אינו מתאים לגמרי לעולם החדש של האינטרנט, שבו אנו רוצים חברות גדולות ככל האפשר
שיספקו שירותים יעילים יותר, אך מעוניינים עדיין לשמר את החדשנות והתחרותיות שעומדות

בבסיס הצלחת השוק החופשי והקפיטליזם.
 

הפתרון הסביר יותר עשוי להיות דומה לזה שממשלת ארצות הברית בחרה בו כדי לאפשר את
יצירתם של מונופולים 'טבעיים': שווקים בהם הגיוני שרק חברה אחת או שתיים יהיו בעלות כוח

עליון.
 

 Promoted Links by Taboola 

חופשת קיץ בסקיאתוס יוון
החל מ 359 $ לאדם

לרכישה >>

עד 30% הנחה בביטוח המקיף
לרכב ו12 תשלומים שווים!

להצעת מחיר >>

ידיעות אחרונותמהדורת
סופ"ש לחודש מתנה!

היכנסו עכשיו >>

Huawei P10 הסמארטפון
64GB מסך 5.1” מצלמה

20+12MP
לרכישה >>

תבנית אינגליש קייק איכותית
עשויה מאלומיניום טהור

לרכישה >>

יונדאי איוניק אוטו' 2017 ב
1,899 ₪ תשלום חודשי

להרשמה חינם >>

השקה 50%! אלבום קלאסי
פרימיום 80 עמ' רק ב130 ₪

היכנסו עכשיו >>

מרחבי הרשת
יש כסף בסוף המנהרה: ראיון נוקב על הבנקים בישראל

צרכנות פיננסית פרקטי

רשלנות רפואית באונקולוגיה באילו מקרים ניתן להגיש
תביעה?

עורכי דין רשלנות רפואית כספי סרור

 

גוגל וגם פייסבוק

המרה"

 

6/7/2017 ynet גוגל כמונופול טבעי / דעה  דיגיטל
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נשירה טבעית או בעיה אמיתית?

תוכן פרסומי

1 מכל 3 גברים עומד להיות קירח? אם הנתון
הזה מדאיג אותך, כדאי שתבחן את מצבך

 
דוגמה טובה לכך היא רשת תקשורת הטלפון בסוף המאה ה19 בארצות הברית. בבניין טיפוסי

גדול ניתן היה למצוא עשרות קווי טלפונים שונים, שכל אחד מהם הופעל עלידי חברה אחרת
ואף אחד מהם לא היה מסוגל לתקשר עם האחרים. היה צורך בחברה אחת שתקנה את כל

המתחרות, תקים רשת אחת אחידה ותזכה במונופול טבעי שמשרת את הציבור.
 

ממשלת ארצות הברית בחרה
להעביר את המונופול על שוק
הטלפון לחברת AT&T, אך
חייבה אותה בפיקוח מחירים
ובהשקעת חלק גדול מרווחיה

במחקר ובפיתוח בשוק
התקשורת. ולא זאת בלבד, אלא

שכל הפטנטים שהמציאה
החברה עברו לרשות הציבור

בתשלום סמלי. כתוצאה
מהפטנטים הללו הוקמו חברות
אחרות ששינו את העולם מאז,

כטקסס אינסטרומנטס, מוטורולה
ואחרות.

 
אולי, לפיכך, הגיע הזמן לראות

בגוגל ובפייסבוק מונופולים טבעיים  לא כדי לפרק אותן או למנוע מהן מלהתרחב, אלא בדיוק
להפך: לעזור להן להמשיך לגדול, אך לחייב אותן לתרום לחדשנות ולתחרותיות באמצעות

פתיחת הפטנטים שלהן לציבור הרחב.
 

ד"ר רועי צזנה, חוקר במרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק באוניברסיטת תל אביב,
ממארגני שבוע הסייבר הבינלאומי שיתקיים ב2529.6.17 ומחבר הספר "השולטים בעתיד"

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו

 
לפנייה לכתב/ת 

שתף בשתף בעיתון שישי לחודש מתנה!הרשמה לניוזלטרשלחו כתבה

סייברגוגלתגיות:

(AFP :צילום) סונדאר פיצ'אי, מנכ"ל גוגל
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גרוסמן: ציפי לבני תהיה ראשת ממשלה מצוינתלא נגיע לשום מקום עם האחים ניסנוב
Ynet

איזה הבדל! קבלו 7 מטבחים לפני ואחרי שיפוץ
Ziv kitchens

מיליארדי שקלים רדומים שוכבים בחברות הביטוח ובבתי השקעות
Real Invest חיסכון

דיווח: כך נראה הOnePlus 5 שיושק החודש

לקראת הקיץ שמגיע  איך תיהני משיער מדהים ונקי מקשקשים?

ידידות: 1:1 בין דנמרק לגרמניהרשת Sears מוכרת חולצות לשחרור פלסטין

ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף הבוקר )שני( בכנס הסייבר באוניברסיטת תל אביב, והתייחס לאיומים ולפעילות ישראל 
בנושא. במהלך נאומו טען ראש הממשלה כי "בכל רגע נתון ישנם בין שלוש לחמש מתקפות ברמה הלאומית".

"אנחנו מוכנים לשתף פעולה עם ממשלות אחרות בנושא", הוסיף ראש הממשלה, "פעם זה היה חיסרון לומר שאתה מישראל. זו 
הסיבה שהחרם הערבי נעלם. רוצים אותנו בכל העולם . ישראל הפכה למטרה טובה להשקעה בתחום . נכון ל-2016, יש לנו 20% 

מההשקעות העולמיות בסייבר".

לדברי נתניהו, "שוק הסייבר פתוח לכולם. זהו שוק מתפתח מאוד ועליך להיות שחקן שח מהיר". לטענתו, "זה מה שישראל 
עושה ולכן זהו יתרון לבוא מישראל".

לקראת ביקורו של ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, לישראל אמר נתניהו כי "ר"מ הודו רוצה בהידוק הקשרים עם ישראל 
בהרבה תחומים - גם בסייבר".

עוד אמר כי, "איום הסייבר מתפתח בכל מקום - בכל מדינה ובגל תחום - כי כל דבר הופך לדיגיטלי. הצורך בהגנת סייבר נחוץ". 
על פיו, ההחלטה של מדינת ישראל על מנת להגן על עצמה מפני תקיפות אלו, הייתה להקים רשות סייבר לאומית. "הצדדים 

בתוך הרשת המאובטחת יכולים לתקשר באופן מאובטח. לא רק להילחם במתקפות אלא גם לבלום אותן", אמר.

נתניהו: "בכל רגע נתון - 3 עד 5 מתקפות סייבר על 
ישראל" 

במהלך כנס הסייבר באוניברסיטת תל אביב אמר ראש הממשלה, כי "העליונות של ישראל בתחום, הפכה אותה להשקעה - 
והעלימה את החרם הערבי". בנוסף אמר נתניהו כי בכוונתו לקדם שיתוף פעולה בנושא עם מדינות אחרות
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ראש השב"כ נדב ארגמן נשא הבוקר )שלישי( דברים במסגרת שבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב. ארגמן התייחס לאתגרים 
הביטחוניים בתחום הסייבר ולדרך בה ארגונו פועל בנושא. "מאז תחילת 2016 איתרנו למעלה מ-2,000 מפגעים בודדים 

פוטנציאלים", אמר.

ארגמן הסביר את חשיבות זירת הסייבר בהתמודדות עם האתגרים הביטחוניים הנוכחיים. "כבר סוכלו פיגועים רבים. ההצלחה 
לאתר מפגע בודד מהווה אתגר עצום", ציין. "השיפורים הטכנולוגיים פורצי הדרך, יחד עם היכרות שטח ועבודה מבצעית, תרמו 

רבות להורדת רף הטרור ולהתמודדות מוצלחת של מדינת ישראל מול איום פיגועי הבודדים".

ארגמן התייחס להתמודדות של השב"כ עם איומי הסייבר. "אנו לומדים את דפוסי הפעולה של היריב, ויודעים להכות בו 
בהפתעה במגוון דרכים ושיטות", הוסיף. "האקרים ברחבי העולם הפועלים לפגוע בישראל, חווים מעת לעת תקלות בלתי 

צפויות".

ראש הממשלה נתניהו נאם אתמול בשבוע הסייבר והתייחס לאתגר הביטחוני איתו מתמודדת ישראל ומתמודד העולם כולו 
בשנים האחרונות. "לפני כמה שנים החלטתי להפוך את ישראל לאחת המדינות המובילות בתחום אבטחת הסייבר ולדעתי אנחנו 

שם - אבל זה אתגר מתמיד", אמר רה"מ.

אנו חווים בכל חודש עשרות מתקפות סייבר, ובכל רגע נתון יש 5-7 מתקפות על הרשת הלאומית שלנו

"אבטחת סייבר היא איום הולך וגדל בכל מקום", הסביר נתניהו. "הכל היום הופך להיות דיגיטלי וכשזה קורה במדינה אחר 
מדינה, תעשייה אחר תעשייה, וכשאנחנו נכנסים לעולם של האינטרנט, הצורך באבטחת סייבר גדל. זו בעיה לכל הממשלות, לא 

רק להגן על הצבא שלהן או הארגונים הביטחוניים, אלא גם על העסקים שלהן. אנו חווים בכל חודש עשרות מתקפות סייבר, 
ובכל רגע נתון יש 5-7 מתקפות על הרשת הלאומית שלנו מצד גורמים שונים".

בנאומו הסביר ראש הממשלה כי ההחלטה של ישראל בנושא הייתה הקמת רשות סייבר לאומית. "אנחנו יכולים לתקשר בדרך 
מאובטחת, והצדדים בתוך הרשת יכולים לתקשר אחד עם השני ולא רק להגיב למתקפות - אלא גם למנוע אותם. אני צופה 

שבסוף כל הארגונים יהיו חלק מהרשת הזו ואנחנו מוכנים לשתף פעולה עם ממשלות אחרות כי אנחנו טובים יותר ביחד".

עוד הוסיף נתניהו כי מדובר בתחום בו ישראל מצטיינת ולכן היום זה יתרון גדול בתחום הזה לבוא מישראל. "פעם היה זה 
חיסרון להגיד שאתה בא מישראל. היום כשאתה מדבר על סייבר או טכנולוגיה זה יתרון לומר 'אני חברה ישראלית'. רוצים אותנו 

בכל העולם ומכל העולם באים הנה. זה ביטוי לשינוי בסטטוס של ישראל. 20% מההשקעות בסייבר הפרטי נמצאות בישראל".

“האקרים הפועלים לפגוע בישראל חווים תקלות”
ראש השב”כ נדב ארגמן נשא דברים בכנס הסייבר באוניברסיטת ת”א והתייחס להתמודדות הארגון עם איומי הסייבר: “אנו 
לומדים את דפוסי הפעולה של היריב, ויודעים להכות בו”. בהתייחסו לאיום טרור המחבלים היחידים אמר כי “מאז תחילת 

2016, איתרנו יותר מ-2,000 מחבלים פוטנציאלים - השיפורים הטכנולוגיים תרמו להתמודדותנו”

ניר דבורי

6/26/2017 יבר יש 57 מתקפות סי "חדשות 2  "בכל רגע 
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כתבי חדשות 2 מדווחים לכם על אמצעי הטכנולוגיה הכי מתקדמים, מה קורה בענף ההייטק ועל עולם המדע המתפתח

חדשות 

"בכל רגע יש 5-7 מתקפות סייבר"
בכנס הסייבר השנתי נאם גם רה"מ נתניהו שהדגיש עד כמה

ישראל היא כוח מוביל בתחום אבטחת הסייבר העולמי. "פעם
היה זה חיסרון להגיד שאתה בא מישראל. היום כשאתה מדבר
על סייבר או טכנולוגיה זה יתרון לומר 'אני חברה ישראלית'",

אמר נתניהו
חדשות 2 | חדשות 2 | פורסם 26/06/17 11:59 

ראש הממשלה נתניהו נאם היום (שני) בשבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב
והתייחס לאתגר הביטחוני איתו מתמודדת ישראל ומתמודד העולם כולו בשנים

האחרונות. "לפני כמה שנים החלטתי להפוך את ישראל לאחת המדינות המובילות
בתחום אבטחת הסייבר ולדעתי אנחנו שם  אבל זה אתגר מתמיד", אמר רה"מ.

לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו

"אבטחת סייבר היא איום הולך וגדל בכל מקום", הסביר נתניהו. "הכל היום הופך
להיות דיגיטלי וכשזה קורה במדינה אחר מדינה, תעשייה אחר תעשייה, וכשאנחנו

נכנסים לעולם של האינטרנט, הצורך באבטחת סייבר גדל. זו בעיה לכל הממשלות,
לא רק להגן על הצבא שלהן או הארגונים הביטחוניים, אלא גם על העסקים שלהן. אנו
חווים בכל חודש עשרות מתקפות סייבר, ובכל רגע נתון יש 57 מתקפות על הרשת

הלאומית שלנו מצד גורמים שונים". 
 

בנאומו הסביר ראש הממשלה כי ההחלטה של ישראל בנושא הייתה הקמת רשות
סייבר לאומית. "אנחנו יכולים לתקשר בדרך מאובטחת, והצדדים בתוך הרשת יכולים
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כתבי חדשות 2 מדווחים לכם על אמצעי הטכנולוגיה הכי מתקדמים, מה קורה בענף ההייטק ועל עולם המדע המתפתח

חדשות 

"בכל רגע יש 5-7 מתקפות סייבר"
בכנס הסייבר השנתי נאם גם רה"מ נתניהו שהדגיש עד כמה

ישראל היא כוח מוביל בתחום אבטחת הסייבר העולמי. "פעם
היה זה חיסרון להגיד שאתה בא מישראל. היום כשאתה מדבר
על סייבר או טכנולוגיה זה יתרון לומר 'אני חברה ישראלית'",

אמר נתניהו
חדשות 2 | חדשות 2 | פורסם 26/06/17 11:59 

ראש הממשלה נתניהו נאם היום (שני) בשבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב
והתייחס לאתגר הביטחוני איתו מתמודדת ישראל ומתמודד העולם כולו בשנים

האחרונות. "לפני כמה שנים החלטתי להפוך את ישראל לאחת המדינות המובילות
בתחום אבטחת הסייבר ולדעתי אנחנו שם  אבל זה אתגר מתמיד", אמר רה"מ.

לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו

"אבטחת סייבר היא איום הולך וגדל בכל מקום", הסביר נתניהו. "הכל היום הופך
להיות דיגיטלי וכשזה קורה במדינה אחר מדינה, תעשייה אחר תעשייה, וכשאנחנו

נכנסים לעולם של האינטרנט, הצורך באבטחת סייבר גדל. זו בעיה לכל הממשלות,
לא רק להגן על הצבא שלהן או הארגונים הביטחוניים, אלא גם על העסקים שלהן. אנו
חווים בכל חודש עשרות מתקפות סייבר, ובכל רגע נתון יש 57 מתקפות על הרשת

הלאומית שלנו מצד גורמים שונים". 
 

בנאומו הסביר ראש הממשלה כי ההחלטה של ישראל בנושא הייתה הקמת רשות
סייבר לאומית. "אנחנו יכולים לתקשר בדרך מאובטחת, והצדדים בתוך הרשת יכולים
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ישיר: ראש השב"כ בשבוע הסייבר
ראש השב"כ נדב ארגמן נושא דברים בכנס הסייבר

באוניברסיטת תל אביב: ארגמן צפוי להתייחס להתפתחויות
הביטחוניות והדיגיטליות. ישיר
חדשות 2 | חדשות 2 | פורסם 27/06/17 09:38 

מצאתם טעות בכתבה? ספרו לנו ונתקן

תגיות: אבטחת סייבר   בנימין נתניהו   כנס הסייבר   נדב ארגמן  

ישיר: ראש השב"כ נדב ארגמן נושא הבוקר (שלישי) דברים במסגרת שבוע הסייבר
באוניברסיטת תל אביב. ארגמן צפוי להתייחס לאתגרים הביטחוניים בתחום הסייבר

ולדרך בה ארגונו פועל בנושא. אנו מעבירים בשידור ישיר את דבריו באתרי
.Online 2 חדשות

לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו

ראש הממשלה נתניהו נאם אתמול בשבוע הסייבר והתייחס לאתגר הביטחוני איתו
מתמודדת ישראל ומתמודד העולם כולו בשנים האחרונות. "לפני כמה שנים החלטתי
להפוך את ישראל לאחת המדינות המובילות בתחום אבטחת הסייבר ולדעתי אנחנו

שם  אבל זה אתגר מתמיד", אמר רה"מ.

"אבטחת סייבר היא איום הולך וגדל בכל מקום", הסביר נתניהו. "הכל היום הופך
להיות דיגיטלי וכשזה קורה במדינה אחר מדינה, תעשייה אחר תעשייה, וכשאנחנו

נכנסים לעולם של האינטרנט, הצורך באבטחת סייבר גדל. זו בעיה לכל הממשלות,
לא רק להגן על הצבא שלהן או הארגונים הביטחוניים, אלא גם על העסקים שלהן. אנו
חווים בכל חודש עשרות מתקפות סייבר, ובכל רגע נתון יש 57 מתקפות על הרשת

הלאומית שלנו מצד גורמים שונים". 
 

בנאומו הסביר ראש הממשלה כי ההחלטה של ישראל בנושא הייתה הקמת רשות
סייבר לאומית. "אנחנו יכולים לתקשר בדרך מאובטחת, והצדדים בתוך הרשת יכולים

לתקשר אחד עם השני ולא רק להגיב למתקפות  אלא גם למנוע אותם. אני צופה
שבסוף כל הארגונים יהיו חלק מהרשת הזו ואנחנו מוכנים לשתף פעולה עם ממשלות

אחרות כי אנחנו טובים יותר ביחד". 
 

עוד הוסיף נתניהו כי מדובר בתחום בו ישראל מצטיינת ולכן היום זה יתרון גדול
בתחום הזה לבוא מישראל. "פעם היה זה חיסרון להגיד שאתה בא מישראל. היום
כשאתה מדבר על סייבר או טכנולוגיה זה יתרון לומר 'אני חברה ישראלית'. רוצים

אותנו בכל העולם ומכל העולם באים הנה. זה ביטוי לשינוי בסטטוס של ישראל. 20%
מההשקעות בסייבר הפרטי נמצאות בישראל".
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תגיות: אבטחת סייבר   בנימין נתניהו   כנס הסייבר   נדב ארגמן  

ישיר: ראש השב"כ נדב ארגמן נושא הבוקר (שלישי) דברים במסגרת שבוע הסייבר
באוניברסיטת תל אביב. ארגמן צפוי להתייחס לאתגרים הביטחוניים בתחום הסייבר

ולדרך בה ארגונו פועל בנושא. אנו מעבירים בשידור ישיר את דבריו באתרי
.Online 2 חדשות

לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו

ראש הממשלה נתניהו נאם אתמול בשבוע הסייבר והתייחס לאתגר הביטחוני איתו
מתמודדת ישראל ומתמודד העולם כולו בשנים האחרונות. "לפני כמה שנים החלטתי
להפוך את ישראל לאחת המדינות המובילות בתחום אבטחת הסייבר ולדעתי אנחנו

שם  אבל זה אתגר מתמיד", אמר רה"מ.

"אבטחת סייבר היא איום הולך וגדל בכל מקום", הסביר נתניהו. "הכל היום הופך
להיות דיגיטלי וכשזה קורה במדינה אחר מדינה, תעשייה אחר תעשייה, וכשאנחנו

נכנסים לעולם של האינטרנט, הצורך באבטחת סייבר גדל. זו בעיה לכל הממשלות,
לא רק להגן על הצבא שלהן או הארגונים הביטחוניים, אלא גם על העסקים שלהן. אנו
חווים בכל חודש עשרות מתקפות סייבר, ובכל רגע נתון יש 57 מתקפות על הרשת

הלאומית שלנו מצד גורמים שונים". 
 

בנאומו הסביר ראש הממשלה כי ההחלטה של ישראל בנושא הייתה הקמת רשות
סייבר לאומית. "אנחנו יכולים לתקשר בדרך מאובטחת, והצדדים בתוך הרשת יכולים

לתקשר אחד עם השני ולא רק להגיב למתקפות  אלא גם למנוע אותם. אני צופה
שבסוף כל הארגונים יהיו חלק מהרשת הזו ואנחנו מוכנים לשתף פעולה עם ממשלות

אחרות כי אנחנו טובים יותר ביחד". 
 

עוד הוסיף נתניהו כי מדובר בתחום בו ישראל מצטיינת ולכן היום זה יתרון גדול
בתחום הזה לבוא מישראל. "פעם היה זה חיסרון להגיד שאתה בא מישראל. היום
כשאתה מדבר על סייבר או טכנולוגיה זה יתרון לומר 'אני חברה ישראלית'. רוצים

אותנו בכל העולם ומכל העולם באים הנה. זה ביטוי לשינוי בסטטוס של ישראל. 20%
מההשקעות בסייבר הפרטי נמצאות בישראל".
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)צילום: ליאת מנדל(

תסריט נוסף, דומה אך שונה מאוד. זהו ערב פסח. כמו רבים אחרים תכננתם ארוחה גדולה. 20 בני משפחה וחברים אמורים 
להגיע בעוד מספר שעות להתחיל בקריאת ההגדה. אתם בשיא ההכנות וכבר שבוע כל מה שמעסיק אתכם הן הכנות לארוחת 
הערב. מה שאתם לא יודעים, זה שלפני ארבעה חודשים, התנור החכם שלכם נדבק בווירוס ייחודי, אשר המתין בדיוק למועד 

זה.

בשעה 15:00 בצהריים, שעות ספורות לפני הארוחה, התנור שלכם, כמו 32 אלף תנורים נוספים בישראל, ננעלים בווירוס כופרה 
אשר דורש תשלום של 500 דולר )בביטקויין כמובן( בשביל לאפשר לכם לחזור לעשות בו שימוש. תוכלו כמובן לקרוא לטכנאי 
שיתקין את התנור מחדש, אבל יעברו מספר ימים עד שהוא יגיע כי עכשיו חג ו-74 אנשים מבוהלים ובוכים כבר התקשרו אליו 

לפניכם. והאורחים עוד מעט פה. עבור חלקנו, זה יכול להיות תסריט מפחיד יותר מאשר תסריט הרכב.

תסריטים שעלולים להתרחש

תסריטים אלו נשמעים לעיתים מופרכים או לקוחים מעולם המדע בדיוני, אך למעשה הם כלל אינם כאלה. מכוניות חכמות, כמו 
גם תנורים ומקררים חכמים, נפרצו מספר פעמים בשנים האחרונות וחוקרי אבטחת מידע הוכיחו כיצד הם מסוגלים להשתלט 

עליהן מרחוק. מומחי סייבר עולמיים ידונו בנושא בהרחבה בשבוע הסייבר הלאומי שיתקיים באוניברסיטת תל אביב בסוף חודש 
יוני השנה.

על רקע זה יודגש שאירועי הסייבר האחרונים מוכיחים לנו שוב ושוב שמכשירים חכמים אשר נמכרים היום בחנויות אינם 
מאובטחים וניתן בקלות רבה מאוד להתחבר אליהם, לגנוב הם מידע פרטי, לעשות בהם שימוש בשביל לעקוב אחרינו וכן 

להשתלט עליהם.

אין לעצור את הקדמה בגלל פחד, אך עלינו להיות מודעים וערניים שכן, אם לנו לא יהיה אכפת מרמת האבטחה במכשירים 
אותם אנחנו קונים - ליצרנים לעולם לא יהיה אינטרס לייצר מכשירים מאובטחים.

הכותב הינו CTO, המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק באוניברסיטת תל אביב

האינטרנט של הדברים. זהו ללא ספק אחד הטרנדים המרגשים ביותר של תקופתנו. ממיקרוסופט וגוגל לחברות סטארט-אפ 
וסטודנטים משועממים, כולם עוסקים בזה ולא בכדי. האינטרנט של הדברים עתיד להשפיע על חיינו כמעט בכל היבט אפשרי.

כבר היום אפשר לקנות מברשת שיניים שבודקת כמה טוב אתה מצחצח ובאיזו תדירות, כיסוי למיטה ששולט בטמפרטורה 
שלה ובודק את איכות השינה שלך, ומצוף חכם לחכה שמוצא דגים באופן עצמאי. הנעליים החכמות שלך בקרוב יבקשו מהדלת 

להיפתח כשתתקרב והדלת תודיע למכונת הקפה שעבר עליך יום ארוך ועמוס בישיבות. מכונת הקפה תבדוק עם שאר מכונות 
הקפה במשרד שלא שתית יותר קפה מהכמות המומלצת לפני שתחליט אם להכין לך קפה רגיל או נטול קפאין.

המקרר, שיודע שבעוד כמה ימים אתה מארח חברים לארוחת ערב יציע לך מתכונים שונים. את המתכונים, אגב, הוא בחר על 
בסיס ניתוח הפייסבוק של החברים שלך וניתוח איזה סוגי אוכל הם אוהבים. וכשתבחר את המתכון, הוא באופן עצמאי יזמין 

מהסופר את כל המרכיבים החסרים בבית )או את המנה המוכנה אם, כמוני, אין לך זמן לבשל(.

אילוסטרציה

אם זה עדיין נשמע לחלקכם כמדע בדיוני, אזי הגיע הזמן להתעורר ולהבין שזו המציאות שאותה אנו יוצרים. כבר היום אנחנו 
פוגשים מכוניות ללא נהג, רחפנים שעושים משלוחי חבילות, ורובוטים שמנתחים.

אין ספק שהעתיד מרגש ועמוס בפוטנציאל אבל, אל לנו לשכוח את החוק הבסיסי הקשור בכל שינוי טכנולוגי או בכלל. כל 
שינוי מייצר הזדמנויות חדשות ואיומים חדשים. תמיד. עולם שבו המון חפצים יהיו חכמים, מלאי חיישנים ומחוברים לאינטרנט, 

הוא עולם שבו יש הרבה יותר תסריטי תקיפה ומטרות לתקוף.

מבחינה טכנולוגית, העתיד, ללא ספק, מסוכן

הפגיעה הראשונה שאנחנו נחווה בעולם האינטרנט של הדברים היא פגיעה בפרטיות שלנו. אמנם, כבר היום אנו חיים בעולם 
שבו פרטיותנו, עד כמה שנותר ממנה, נמצאת בסכנה. חברות ענק כמו גוגל, פייסבוק ואפל, בהיבטים מסוימים, יודעות עלינו 

יותר ממה שאנחנו יודעים על עצמנו.

עולם החפצים החכמים הוא עולם שבו ניתן לאסוף עלינו הרבה יותר מידע ומהרבה יותר סוגים. מידע כמו כמה אנחנו ישנים 
ובאיזו תדירות אנחנו מקיימים יחסי מין, מה אנחנו אוכלים וכמה פעמים ביום אנחנו צוחקים, מהי טמפרטורת הגוף שלנו בכל 

שעה ביום ועוד. מידע זה מוערך בכסף רב עבור תאגידי ענק כמו גוגל ופייסבוק. חברות אלה עושות שימוש במידע מעין זה 
במטרה למצוא דרכים טובות יותר למכור לנו עוד מוצרים וכן לגרום לנו לעשות שימוש רחב יותר במוצריהן.

תסריט איום מעניין יותר, כלל אינו עוסק במידע הפרטי שלנו, אלא במשהו הרבה יותר מסקרן, ולעיתים גם מסוכן, והוא 
השתלטות מרחוק על מכשירים חכמים.

דמיינו את התסריט הבא. אתם יושבים במכונית האוטונומית שלכם וצופים בטלוויזיה. לפתע, מבלי שעשיתם דבר, מופיעה 
מודעה על המסך - "ערב טוב לכם, אנו שמחים להודיע לכם כי השתלטנו על הרכב. בשביל להוכיח זאת, נגרום לרכב שלכם 

עכשיו לנוע באיטיות ימינה ושמאלה. יש לכם 20 דקות לשלם לנו או ש...". ברכב האוטונומי שלכם, לא בטוח שבכלל יש הגה. 
ואם יש הגה, אז יכול להיות שהוא הפסיק לתפקד. הרכב מאיץ אט אט למהירות שמתחילה להיות מסוכנת. מה תעשו?

זהירות! האינטרנט של החיים
כל שינוי מייצר הזדמנויות חדשות ואיומים חדשים. תמיד. עולם שבו המון חפצים יהיו חכמים, מלאי חיישנים ומחוברים 

לאינטרנט, הוא עולם שבו יש הרבה יותר תסריטי תקיפה ומטרות לתקוף

מני ברזילי



Conferences Round Tables Workshops Competitions Social Events

Tel Aviv University, Israel

- 76 -- 77 -

ההכרזה בוועדת המודיעין של הסנאט האמריקני על כך שהאקרים בתשלום פעלו ליצירת "פייק ניוז" כדי למנוע את בחירת 
הילרי קלינטון ופועלים גם בבחירות בצרפת ובגרמניה, משקפת את המגמה שבה רשת האינטרנט בכלל והרשתות החברתיות 
בפרט משמשות ככלי מרכזי להשפעה ועיצוב תודעה. עדיין מוקדם להעריך את תוצאת חקירת הסנאט בנושא, אך ניתן ללמוד 

גם ממקרי בוחן מהשנים האחרונות שבהם נעשה שימוש מדינתי מערכתי לעיצוב תודעה לטובת אינטרסים רוסיים.

במשך תקופה ארוכה מאז פלישתה לחצי האי קרים בתחילת 2014, רוסיה מנסה לשבש את הבנתו של המערב לגבי הנעשה 
במלחמה על ידי הצפה של תוכן חסר ערך באתרים חדשותיים ודפי מדיה חברתית שונים. השימוש בשיטה זו נעשה בעיקר על 
ידי "טרולים" - אלו פועלים מעשרות אלפי חשבונות מזויפים ברשתות החברתיות, מפרסמים ספאמים, ומידע לא נכון בבלוגים 

וקבוצות דיון.

מטרת הטרולינג הרוסי היא לא רק לנסות לשכנע בעד השקפת עולם מסוימת, אלא לשלוט באופן זרימת המידע. בנוסף, בזירות 
המדיה בהן פועלים גורמים רוסיים, ישנו ניסיון לערער את אמינות אתרי האינטרנט "המותקפים" כמקור מידע. אמצעי נוסף הינו 

שימוש של הרוסים בקמפיינים של לוחמה פסיכולוגית. קמפיינים אלה מתמקדים בהפצת מסרים חתרניים או מסיתים, כלפי 
קבוצות חברתיות שונות ומטרתם היא ליצור פילוג בדעת הקהל.

האיחוד האירופי נמצא כיום במוקד התעמולה הרוסית על יד שימוש במערך ענף של ערוצי טלוויזיה ואתרי אינטרנט. הציר 
המרכזי של המערך הוא רשת הטלוויזיה הבינלאומית RT- )Russia Today(. ערוץ זה תוקצב בשנת 2015 בסכום של 400 מיליון 

דולרים והוא מתוכנן להתפרש על פני מאה מדינות ברחבי העולם. לצדו, פועל בסנט פטרסבורג המרכז לחקר האינטרנט, 
שפועל 24 שעות ביממה להפצת טרולינג רוסי.

רוסיה גם מעפילה את הלוחמה התודעתית שלה מול מדינות שונות על ידי מתקפות סייבר. מתקפות אלו מבוצעות כלפי מגוון 
רחב של תשתיות ואתרים, וחלק מן התקיפות מכוונות כלפי גורמים ספציפיים במדינות היעד, המפיצים מידע המנוגד לנרטיב 

הרוסי.

דוגמה לתקיפה כזו מגיעה מפינלנד: בחודש אפריל האחרון, האתר של קבוצת התקשורת Veli-Pekka Kivimäki ספג מתקפת 
סייבר רוסית. קבוצה זו מורכבת מעיתונאים, אשר חותרים לחשיפת האמת בנוגע למלחמה המתחוללת באוקראינה. באותו 

הזמן, האתר של מפלגת האיחוד הנוצרי-דמוקרטי הגרמני )מפלגתה של מרקל( ספג גם הוא מתקפה.

בגרמניה הפיצה התקשורת הרוסית בשנה שעברה אתרי חדשות וברשתות החברתיות "ידיעה חדשותית", לפיה ילדה ממוצא 
רוסי המתגוררת בגרמניה נאנסה על ידי פליטים. העובדה כי המשטרה הגרמנית לא מצאה שום סימוכין לסיפור, לא פגעה 

בהפצת הדיווחים, אלא גרמה לתקשורת הרוסית להציג את חוסר הראיות כניסיון טיוח גרמני של המקרה. במישור התעמולתי, 
הפצת הסיפור נועדה ליצור תדמית, לפיה גרמניה נהפכה למדינה שפחות בטוח לחיות בה, בשל התגברות כניסת המהגרים 

למדינה.

באמצעות התקפות מתוחכמות בדרך של מניפולציה ופרסום מכוון של מידע כוזב, והשגת שליטה על מידע, הצליחו הרוסים 
לשבש תחושות ביטחון, ולהסיט קשב ציבורי ותקשורתי במערב לגביי הנעשה בשטחי הלחימה באוקראינה וסוריה וכן להשפיע 

על בחירות בארה"ב ואירופה. המקרה הרוסי מצביע על ניהול מערכה תודעתית אפקטיבית, כולל שיתוף פעולה בין יחידות 
מדיה חברתית, מודיעין וסייבר תורמים להכפלת כוחה של העוצמה הצבאית והמדינית, ברמה הטקטית והאסטרטגית.

דניאל כהן הינו חוקר סייבר, טרור ותודעה במרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, אשר יערוך 
את שבוע הסייבר הלאומי השנתי במהלך חודש יוני. אופיר בראל הינו מתמחה המכון למחקרי ביטחון לאומי.

דעה: מזימת הטרולינג הרוסי ברשתות החברתיות
באמצעות התקפות מתוחכמות בדרך של מניפולציה ופרסום מכוון של מידע כוזב, והשגת שליטה על מידע, הצליחו הרוסים 
לשבש תחושות ביטחון, ולהסיט קשב ציבורי ותקשורתי במערב לגביי הנעשה בשטחי הלחימה באוקראינה וסוריה וכן 

להשפיע על בחירות בארה”ב ואירופה

דניאל כהן ואופיר בראל

ן יהיה לא לעולם "בסייבר  נפלא עסק 1זה - אחד קבוע פתרו
" אינסופי ו

Posted By’26 הטוני ;סי On 14:02 @ 2017 ביוני In ראויות ות,כתבות1וסייבר,חדע מידע אבטחת | No Comments

 הוא והאיום לדיגיטלי הופך דבר כל כי רצינית, עסקית הזדמנות גם בחובו טומן הוא אבל רציני, איום הוא "הסייבר
ן הממשלה, 1ראע אמר כך אינסופי", נתניהו. בנימי

^ך. אתגר "זהו לדבריו, אביב. תל באוניברסיטת הסייבר בוע1ע של ני1הע ביומו(בי) המפתח דובר היה נתניהו  מתמ
^ך. באופן וגדל ההולך באיום מגובר כי רציני עסק הוא הסייבר  כל כי נקודה, בכל מקום בכל נמצא הסייבר נמ

 פעילות, מגזר כל יר,1מכע כל כל, חובק הסייבר ת.1טע1מטע והיי-טק לואו-טק בין ההבדלה לדיגיטלי. הופך דבר
מעריכי(אקספוננציאלי)". באופן וגדל הולך הסייבר לאיומי למענה הצורך תעשייה. כל

 צבא ארגוני על רק לא הסייבר איומי מפני להגן צורך "יש נתניהו, אמר מדינה", בכל לה1ממע של בבעיה "מדובר
ומגזר". מגזר מכל ארגונים על אלא קריטיות, תחתיות על רק לא וביטחון,

 הלאומית ות1רע את להקים החלטנו "לכן הממשלה, 1ראע אמר זה", דה1בע הפועלים גורמים מדי יותר שיש "ראינו
 בסים על קובעת. היא1ע המתווה לפי קו רו1ייע ראלי1היע pשnב והגורמים הגופים כלל1כדיע הסייבר, להגנת
^אר לה1ממע בין תיאום יהא ככה ק,1במע הגופים כלל את מארגנים אנו ות,1הרע הקמת  כל ככה הארגונים. ובין

 על אותן, למנוע אלא למתקפות להגיב רק לא נוכל ככה לו. המקבילים לבין בינו ר1לתקע יוכל לתחום מידייך
התראות". ידי ועל לתחום ארגונית תרבות והטמעת חינוך בסים

^ובור צני את ל ^וו־אל נגד החרם ני י
 ברמה מתקפות 5 עד 3 יש הרגע "מה נתניהו, הלאומית",אמר ברמה סייבר מתקפות רות1עע חווים אנו הודע! "מדי

הלאומי". הסייבר חוסן את מעלה הגורמים כלל בין הפעולה דיתוף הלאומית.

 כי הזמן, כל גיאומטרית בצורה גדל "הוא הממשלה, 1ראע אמר נפלא", עסק הוא סייבר העסקית ברמה "גם
 בקצב אבל - MAD המגזין של מרגלי נגד בסיפורי'מרגל כמו אינסופי, עסק זהו אחד. קבוע פתרון יהיה לא לעולם
יותר". מהיר

 במהירות. הגדל וק1זהוע הסייבר. לתחום סטארט-אפ חברות 600-700 כיום ראל1ביע "יש הממשלה, 1ראע לדברי
יתרון". זה כיום מוראלי. בא לומר'אני חסרון היה זה פעם מוראליות. בהיותן יתרון יש הללו לחברות

 נרנדרה ממחלתה, 1ראע יגיע אחדים ימים בעוד במהירות. צומחת כלכלתה ר1אע ענק מדינת היא "הודו לדבריו,
 וגם - בריאות חקלאות, מים, פעולה, תפו1יע המדינות ש\זי בהם תחומים הרבה יהיו ראל.1ביע לביקור נוודי,

 את גוברות בפרט והסייבר בכלל הטכנולוגיה בסייבר. פעולה יתוף1ע רוצים כולם לכך, טובה סיבה \יש בסייבר.
ראל".1יע נגד החרם ניצני

 בחברות ההפקעות סך ,2016 החולפת, נה1"בע נתניהו. סיכם בסייבר", להשקעות יכה1מע למקור הפכה ראל1"יע
 וזה - רציני איום זה רציני, עסק הוא סייבר העולמי. ההפקעות מסך 20% על עמד בתחום ראליות1יע סטארט-אפ

רציני". עסק

^ל הלאומי הסייבר בוע1ע ^נתי  בשיתוף אביב, תל באוניברסיטת בלווטניק ע״ש בינתחומי סייבר למחקר המרכז ה
 מומחי ומפגיע! באוניברסיטה, הרביעית נה1הע זו מתקיים - החוץ רד1ומע רה"מ רד1במע הלאומי הסייבר מערך
 י1ואנע דיפלומטים בינלאומיים, ביטחון גורמי מדיניות, קובעי לצד ומהעולם, מהארץ מובילים וחוקרים סייבר

וסדנאות. דיונים עגולים, שולחנות לסבב בכירים עסקים

 מקוון, וטרור בינלאומיים פעולה שיתופי סייבר, ופעועי טרור של דיפלומטיים בהיבטים היתר, בין עוסקים, אלה
 להגנה, ניים1חדע ופתרונות ות1חדע מגמות ובעולם, ראל1ביע וסייבר פט1מע בתחום, הבאים הדורות וחינוך סייבר

ועוד. סייבר לוחמת
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ראש השב"כ נדב ארגמן נאם הבוקר )שלישי( בכנס הסייבר באוניברסיטת תל אביב, וסיפק על המאבק בטרור נגד ישראל 
שמתרחש בזירת הסייבר.

"כפי שבעולם הממשי אין אנו מסתפקים בהגנה פאסיבית, אלא רודפים את אנשי הטרור במקומותיהם – כך גם בזירת הסייבר. 
אנו לומדים את דפוסי הפעולה של היריב, ויודעים להכות בו בהפתעה במגוון דרכים ושיטות", סיפר ארגמן.

לדבריו האקרים ברחבי העולם הפועלים לפגוע בישראל, חווים מעת לעת תקלות בלתי צפויות. "בשנה האחרונה מתמודד 
השב"כ יחד עם שותפיו בקהילת המודיעין וההגנה בסייבר, מול מגוון אתגרים בתחום זה: מאיומים מעצמתיים, דרך איומים מצד 

ארגוני טרור, ועד להאקרים יחידים שפעלו מטעם עצמם.

''לצורך סיכול איומים אלה, מימשנו עשרות פעולות ומבצעים מתוחכמים ומוצלחים. ועדיין, לאור מאפייניו המתעתעים של 
הסייבר, ראוי שנישאר צנועים וזהירים לגבי יכולתנו לקבל תמונה הרמטית על הנעשה במרחב זה".

ארגמן הדגיש כי בסייבר, "שילוביות" היא שם המשחק. ''אנו פועלים כנגד יריבינו באמצעות 'קואליציית סייבר' הכוללת שיתופי 
פעולה עם צה"ל, המוסד, רשות הסייבר, משרד הביטחון ועוד. שב"כ מקיים קשרי עבודה עם עמיתים מארגוני ביון בעולם, ונכון 

לסייע בידע ובניסיון שנצברו מול איומי הטרור שמולם מתמודדות כיום מדינות המערב".

הוא סיפר כי "באמצעות מודיעין איכותי שהתקבל במערך הסייבר שלנו, כבר סוכלו פיגועים רבים. ההצלחה לאתר מפגע 
בודד מהווה אתגר עצום. למרות המורכבות הזאת, שב"כ יחד עם שותפיו, הצליח באמצעות התאמות טכנולוגיות, מודיעיניות 

ומבצעיות, מאז תחילת 2016 ועד היום, לאתר מבעוד מועד למעלה מ-2000 מפגעים בודדים פוטנציאלים.

''השיפורים הטכנולוגיים פורצי הדרך, יחד עם היכרות שטח ועבודה מבצעית, תרמו רבות להורדת רף הטרור ולהתמודדות 
מוצלחת של מדינת ישראל מול איום פיגועי הבודדים".

ארגמן חשף כי השב"כ נמצא כעת בעיצומה של מהפכה אירגונית, ובליבה - איגוד כלל תחומי הטכנולוגיה והסייבר לכדי זרוע 
אחת. ''התוצאה היא אגרוף טכנולוגי חזק ומרוכז. עוצמת האגרוף הזה נובעת משילוב בין דיסיפלינות: תחומי הסייבר על כל 

גווניו, בצד תחומי הטכנולוגיה הקלאסית, שמתפתחים עם הארגון מיום היווסדו. מערך הסייבר והטכנולוגיה של שב"כ הוא 
סטארט-אפ בלתי פוסק".

"אנו מצליחים לבצע כל זאת רק בזכות ההון האנושי שלנו. כבר כעת, למעלה מרבע מעובדי הארגון הינם טכנולוגיים: 
האקרים, מתכנתים, מומחי הגנת סייבר, מהנדסי אלקטרוניקה ועוד. אנחנו שואפים לקלוט את ההאקרים הטובים ביותר, כחלק 

מההתמודדות עם אתגרי הסייבר אל מול מכלול היריבים, בדגש על מדינות ומעצמות".

יודעים להפתיע את האויב ולהכות בו
ראש השב”כ נדב ארגמן: מאז תחילת 2016 ועד היום, הצלחנו לאתר מבעוד מועד למעלה מ-2000 מפגעים בודדים פוטנציאלים.

יוני קמפינסקי 

 מבעוד לאתר הצלחנו השב״ב: ראש
בודדים מפגעים 2000מ־ למעלה מועד

יבאהצ 1פרנ1ס מאת

-ארג נדב השב״ב ראש
 הסייבר בבנם אתמול נאם מן

 על וסיפק אביב, תל באוניברסיטת
-שמתר ישראל נגד בטרור חמאבק

 שבעולם "כפי הסייבר. בזירת חש
 בחגנח מסתפקים אנו אין חממשי

 אנשי את רודפים אלא פאסיבית,
 גם כף - במקומותיחם הטרור
 את לומדים אנו חסייבר. בזירת
 ויודעים חיריב, של חפעולח דפוסי
 דרכים במגוון בהפתעת בו לחכות

ארגמן. סיפר ושיטות",
 ברחבי האקרים לדבריו

 בישראל, לפגוע הפועלים העולם
 בלתי תקלות לעת מעת חווים

 מתמודד האחרונה "בשנה צפויות.
 בקהילת שותפיו עם יחד השב״ב

 בסייבר, וההגנה המודיעין
 זה: בתחום אתגרים מגוון מול

 איומים דרך מעצמתיים, מאיומים
 להאקרים ועד טרור, ארגוני מצד

עצמם. מטעם שפעלו יחידים
 אלה, איומים סיכול "לצורך

 ומבצעים פעולות עשרות מימשנו
 ועדיין, ומוצלחים. מתוחכמים

 של המתעתעים מאפייניו לאור
 צנועים שנישאר ראוי הסייבר,
 לקבל יכולתנו לגבי וזהירים

-במ הנעשה על הרמטית תמונה
זה". רחב

 בסייבר, כי הדגיש ארגמן
 המשחק. שם היא "שילוביות"

-באמ יריבינו כנגד פועלים "אנו
 הכוללת סייבר׳ קואליציית’ צעות

 המוסד, צה״ל, עם פעולה שיתופי

 הבטחון משרד הסייבר, רשות
 עבודה קשרי מקיים שב״ב ועוד.

 בעולם, ביון מארגוני עמיתים עם
 שנצברו ובנסיון בידע לסייע ונכון
-מתמו שמולם הטרור איומי מול

המערב". מדינות כיום דדות
-מו באמצעות” כי סיפר הוא

 במערך שהתקבל איכותי דיעין
 פיגועים סוכלו כבר שלנו, הסייבר

 מפגע לאתר ההצלחה רבים.
 למרות עצום. אתגר מהווה בודד

יחד שב״ב הזאת, המורכבות

 באמצעות הצליח שותפיו, עם
 מודיעיניות טכנולוגיות, התאמות

 ועד 2016 תחילת מאז ומבצעיות,
 למעלה מועד מבעוד לאתר היום,

-פוטנ בודדים מפגעים 2000מ־
ציאלים.

-פו הטכנולוגיים "השיפורים
 שטח היכרות עם יחד הדרך, רצי

 רבות תרמו מבצעית, ועבודה
 ולהתמודדות הטרור רף להורדת
 מול ישראל מדינת של מוצלחת

.”הבודדים פיגועי איום

-נמ השב״ב כי חשף ארגמן
 מהפכה של בעיצומה כעת צא

 כלל איגוד - ובליבה ארגונית,
 לכדי והסייבר הטכנולוגיה תחומי

 אגרוף היא "התוצאה אחת. זרוע
 עוצמת ומרוכז. חזק טכנולוגי
 בין משילוב נובעת הזה האגרוף

 על הסייבר תחומי דיסיפלינות:
-הטכנו תחומי בצד גווניו, כל

 שמתפתחים הקלאסית, לוגיה
 מערך הווסדו. מיום הארגון עם

שב״ב של והטכנולוגיה הסייבר

פוסק". בלתי סטארט־אפ הוא
 זאת כל לבצע מצליחים אנו”

 שלנו. האנושי ההון בזכות רק
-מעו מרבע למעלה כעת, כבר
 טכנולוגיים: הינם הארגון בדי

 הגנת מומחי מתכנתים, האקרים,
 אלקטרוניקה מהנדסי סייבר,
 את לקלוט שואפים אנחנו ועוד.

 כחלק ביותר, הטובים ההאקרים
 הסייבר אתגרי עם מההתמודדות

 על בדגש היריבים, מכלול מול אל
.”ומעצמות מדינות



Conferences Round Tables Workshops Competitions Social Events

Tel Aviv University, Israel

- 80 -- 81 -

ראש הממשלה נתניהו נאם היום (שני) בשבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב והתייחס לאתגר הביטחוני איתו מתמודדת

ישראל ומתמודד העולם כולו בשנים האחרונות. "לפני כמה שנים החלטתי להפוך את ישראל לאחת המדינות המובילות

בתחום אבטחת הסייבר ולדעתי אנחנו שם – אבל זה אתגר מתמיד", אמר רה"מ.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

"אבטחת סייבר היא איום הולך וגדל בכל מקום", הסביר נתניהו. "הכל היום הופך להיות דיגיטלי וכשזה קורה במדינה אחר

מדינה, תעשייה אחר תעשייה, וכשאנחנו נכנסים לעולם של האינטרנט, הצורך באבטחת סייבר גדל. זו בעיה לכל

הממשלות, לא רק להגן על הצבא שלהן או הארגונים הביטחוניים, אלא גם על העסקים שלהן. אנו חווים בכל חודש עשרות

מתקפות סייבר, ובכל רגע נתון יש 5-7 מתקפות על הרשת הלאומית שלנו מצד גורמים שונים".

בנאומו הסביר ראש הממשלה כי ההחלטה של ישראל בנושא הייתה הקמת רשות סייבר לאומית. "אנחנו יכולים לתקשר

בדרך מאובטחת, והצדדים בתוך הרשת יכולים לתקשר אחד עם השני ולא רק להגיב למתקפות – אלא גם למנוע אותם. אני

צופה שבסוף כל הארגונים יהיו חלק מהרשת הזו ואנחנו מוכנים לשתף פעולה עם ממשלות אחרות כי אנחנו טובים יותר

ביחד".

עוד הוסיף נתניהו כי מדובר בתחום בו ישראל מצטיינת ולכן היום זה יתרון גדול בתחום הזה לבוא מישראל. "פעם היה זה

חיסרון להגיד שאתה בא מישראל. היום כשאתה מדבר על סייבר או טכנולוגיה זה יתרון לומר 'אני חברה ישראלית'. רוצים

אותנו בכל העולם ומכל העולם באים הנה. זה ביטוי לשינוי בסטטוס של ישראל. 20% מההשקעות בסייבר הפרטי נמצאות

בישראל".

רה"מ נתניהו: "בכל רגע יש 5-7 מתקפות סייבר"
בכנס הסייבר השנתי נאם גם רה"מ נתניהו שהדגיש עד כמה ישראל היא כוח מוביל בתחום אבטחת הסייבר

העולמי. נתניהו: "היום זה יתרון להגיד שאתה מישראל'"

חדשות 2

פורסם: 12:04, 26/06/2017

בנימין נתניהו, סייבר  תגיות:

S H O P  N O W

-30%
SUMMER SALE

+  F R E E  S H I P P I N G

פרסומת

כלכלה

ראש השב"כ נדב ארגמן נשא הבוקר (שלישי) דברים במסגרת שבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב. ארגמן התייחס

לאתגרים הביטחוניים בתחום הסייבר ולדרך בה ארגונו פועל בנושא. "מאז תחילת 2016 איתרנו למעלה מ-2,000

מפגעים בודדים פוטנציאלים", אמר.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

ארגמן הסביר את חשיבות זירת הסייבר בהתמודדות עם האתגרים הביטחוניים הנוכחיים. "כבר סוכלו פיגועים רבים.

ההצלחה לאתר מפגע בודד מהווה אתגר עצום", ציין. "השיפורים הטכנולוגיים פורצי הדרך, יחד עם היכרות שטח ועבודה

מבצעית, תרמו רבות להורדת רף הטרור ולהתמודדות מוצלחת של מדינת ישראל מול איום פיגועי הבודדים".

ארגמן התייחס להתמודדות של השב"כ עם איומי הסייבר. "אנו לומדים את דפוסי הפעולה של היריב, ויודעים להכות בו

בהפתעה במגוון דרכים ושיטות", הוסיף. "האקרים ברחבי העולם הפועלים לפגוע בישראל, חווים מעת לעת תקלות בלתי

צפויות".

ראש הממשלה נתניהו נאם אתמול בשבוע הסייבר והתייחס לאתגר הביטחוני איתו מתמודדת ישראל ומתמודד העולם

כולו בשנים האחרונות. "לפני כמה שנים החלטתי להפוך את ישראל לאחת המדינות המובילות בתחום אבטחת הסייבר

ולדעתי אנחנו שם – אבל זה אתגר מתמיד", אמר רה"מ.

אנו חווים בכל חודש עשרות מתקפות סייבר, ובכל רגע נתון יש 5-7 מתקפות על הרשת הלאומית שלנו

"אבטחת סייבר היא איום הולך וגדל בכל מקום", הסביר נתניהו. "הכל היום הופך להיות דיגיטלי וכשזה קורה במדינה אחר

מדינה, תעשייה אחר תעשייה, וכשאנחנו נכנסים לעולם של האינטרנט, הצורך באבטחת סייבר גדל. זו בעיה לכל

הממשלות, לא רק להגן על הצבא שלהן או הארגונים הביטחוניים, אלא גם על העסקים שלהן. אנו חווים בכל חודש

עשרות מתקפות סייבר, ובכל רגע נתון יש 5-7 מתקפות על הרשת הלאומית שלנו מצד גורמים שונים".

ראש השב"כ בכנס הסייבר: "האקרים הפוגעים בנו חווים
תקלות"

ראש השב"כ נדב ארגמן נשא דברים בכנס הסייבר באוניברסיטת ת"א והתייחס להתמודדות הארגון עם איומי

הסייבר: "אנו לומדים את דפוסי הפעולה של היריב, ויודעים להכות בו"

ניר דבורי, חדשות 2

פורסם: 09:42, 27/06/2017

כלכלה

ראש השב"כ בכנס הסייבר: "האקרים הפוגעים בנו חווים תקלות" | "זה יתרון להיות מישראל". רה"מ

עוד הוסיף נתניהו כי מדובר בתחום בו ישראל מצטיינת ולכן היום זה יתרון גדול בתחום הזה לבוא מישראל. "פעם היה זה

חיסרון להגיד שאתה בא מישראל. היום כשאתה מדבר על סייבר או טכנולוגיה זה יתרון לומר 'אני חברה ישראלית'. רוצים

אותנו בכל העולם ומכל העולם באים הנה. זה ביטוי לשינוי בסטטוס של ישראל. 20% מההשקעות בסייבר הפרטי

נמצאות בישראל".

בנאומו הסביר ראש הממשלה כי ההחלטה של ישראל בנושא הייתה הקמת רשות סייבר לאומית. "אנחנו יכולים לתקשר

בדרך מאובטחת, והצדדים בתוך הרשת יכולים לתקשר אחד עם השני ולא רק להגיב למתקפות – אלא גם למנוע אותם.

אני צופה שבסוף כל הארגונים יהיו חלק מהרשת הזו ואנחנו מוכנים לשתף פעולה עם ממשלות אחרות כי אנחנו טובים

יותר ביחד".

אוניברסיטה, מחבל, סייבר, שב"כ, תל אביב  תגיות:

http://reshet.tv/
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רק 40 אנשים שילמו את הכופר הנדרש במתקפת הסייבר, כך עולה מנתונים חדשים של חברת 2BSecure, חברת אבטחת

המידע והסייבר של מטריקס. בישראל המתקפה הייתה מצומצמת הרבה יותר, כאשר רוב המותקפות היו חברות ממגזר

נותני השירות המשפטיים, מרביתן קטנות ובינוניות.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

בהודו הושבתה חברת הנמלים לאחר שמאות מחשבים במערכות שלה נדבקו בווירוס, וגם כספומטים רבים באוקראינה

הושפעו ממנו כאשר התקיף את הבנקים. כל מומחי הסייבר בעולם מנסים לאתר את מקור המתקפה, אולם הווירוס טרם

זוהה באופן מוחלט – אם כי הוא דומה לווירוס WannaCry שתקף בחודש מאי עשרות בתי חולים באנגליה וחברות נוספות.

מומחי סייבר בישראל הסבירו כי הודות למודעות ולמוכנות בארץ, מספר החברות שנפגעו היה קטן. עם זאת, מסבירים

בחברת אבטחת המידע ESET כי "אנחנו עדים ליותר ויותר גלים של מתקפות כופר וככל הנראה נמשיך לראות מתקפות

כאלה. אנחנו ממליצים לחדד את ההוראות בארגונים, לעדכן את מערכות ההפעלה ולא לפתוח קבצים מכתובות מייל לא

מוכרות".

מני ברזילי, מהמרכז למחקר סייבר באוניברסיטת תל אביב, הסביר כי ממדי הנזק מהמתקפה עדיין לא ברורים: "יש סבירות

גבוהה שמחר, כשאנשים יפתחו את המחשבים והמיילים במשרד, היקף המתקפה יגדל. אירוע מן הסוג הזה צפוי לחזור על

עצמו שוב בקרוב".

רק 40 שילמו את הכופר במתקפת הסייבר
רק 40 משתמשים הסכימו לשלם להאקרים תשלום תמורת הסרת תוכנת הרוגלה במסגרת מתקפת הסייבר, כך

עולה מנתונים עדכניים. בישראל היקף הפגיעה מצומצם

עידו סולומון, חדשות 2

פורסם: 11:37, 28/06/2017

כלכלה

בכיר בבית הלבן: “העולם צריך להגביר את שיתוף 
הפעולה נגד מתקפות הסייבר”

לאחר מתקפת סייבר נוספת קוראים בוושינגטון למאמץ עולמי משותף. “צריכים לשפר את ההגנות ולייצר הרתעה”, אמר 
בכיר בבית הלבן. היועץ של טראמפ ללוחמה בטרור המבקר בישראל: “אתם מכוחות הטכנולוגיה המשמעותיים בעולם ואנו 
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איתמר אייכנר וגיא לוי

"העולם צריך לשפר את מערכות ההגנה שלו נגד מתקפות סייבר, אם רוצים לשמור על רשת האינטרנט פתוחה וחופשית", כך 
אמר אמש )ג'( גורם בכיר בבית הלבן בהתייחסו למתקפת הסייבר הבינלאומית שהחלה באוקראינה והתפשטה למדינות נוספות 
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הנחיות הרשות הלאומית להגנת הסייבר: כך תגנו על מחשבכם
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את מערכות ההגנה והן את מערכות ההתקפה. צריך ליצור הרתעה כך שיהיו השלכות כלפי מי שמבצע תקיפות סייבר, והוא 
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רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת
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מומחי סייבר בישראל הסבירו כי הודות למודעות ולמוכנות בארץ, מספר החברות שנפגעו היה קטן. עם זאת, מסבירים

בחברת אבטחת המידע ESET כי "אנחנו עדים ליותר ויותר גלים של מתקפות כופר וככל הנראה נמשיך לראות מתקפות

כאלה. אנחנו ממליצים לחדד את ההוראות בארגונים, לעדכן את מערכות ההפעלה ולא לפתוח קבצים מכתובות מייל לא

מוכרות".

מני ברזילי, מהמרכז למחקר סייבר באוניברסיטת תל אביב, הסביר כי ממדי הנזק מהמתקפה עדיין לא ברורים: "יש סבירות

גבוהה שמחר, כשאנשים יפתחו את המחשבים והמיילים במשרד, היקף המתקפה יגדל. אירוע מן הסוג הזה צפוי לחזור על

עצמו שוב בקרוב".

רק 40 שילמו את הכופר במתקפת הסייבר
רק 40 משתמשים הסכימו לשלם להאקרים תשלום תמורת הסרת תוכנת הרוגלה במסגרת מתקפת הסייבר, כך

עולה מנתונים עדכניים. בישראל היקף הפגיעה מצומצם
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כלכלה

כך תוודאו שהמחשב שלכם לא ייפגע

אמיר כרמי, מנהל הטכנולוגיות של ESET ישראל, מסביר כי אנחנו עדים ליותר ויותר גלים של מתקפות כופר. "ככל הנראה

נמשיך לראות מתקפות שעושות שימוש בכלים שדלפו מה-NSA", הוא אומר. חברות אבטחת הסייבר בעולם עדיין מנסות

להבין את היקף המתקפה, ואילו אירגונים באילו מדינות בדיוק נפגעו.

תוכנת הכופר "פטיה" שהחלה במתקפה היום אינה חדשה והיא קיימת עוד מסוף 2016. התוכנה מנצלת פרצת אבטחה

במערכות ההפעלה של מייקרוסופט, ששחררה בתגובה לפרצה עדכון אבטחה המוגדר "קריטי" עוד במארס האחרון. מומחי

אבטחת מידע מדגישים כי משתמשים שמערכת ההפעלה שלהם מעודכנת לא יכולים להיפגע. מעבר לעדכון של מערכת

ההפעלה, מומלץ שעל המחשב תותקן גם תוכנת אנטי-וירוס שיש לעדכנה לפחות מדי שבוע.

מרגע שמחשב נדבק, התוכנה מקבלת הרשאות מיוחדות ומפעילה מחדש את המחשב. לאחר האתחול, הגישה לקבצים

נחסמת לחלוטין וכל מה שנמצא על המחשב מוצפן באמצעות קוד מיוחד שנמצא רק אצל ההאקרים, שדורשים בתמורה

תשלום. בדומה למתקפת הסייבר הקודמת, גם הפעם אין דרך לשחרר את הקבצים ללא תשלום.

ההודעה שנשלחה למחשבים שהותקפו

האקרים, מתקפת סייבר  תגיות:

S H O P  N O W

-30%
SUMMER SALE

+  F R E E  S H I P P I N G

פרסומת
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מתקפת הסייבר הזו תופסת את היועץ לביטחון המולדת ולוחמה בטרור של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, תומס בוסרט, 
ואת מתאם ביטחון הסייבר בבית הלבן, רוב ג'ויס, בביקור ראשון בישראל. שלשום הם נפגשו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו 

וסיכמו איתו על הקמת צוותי עבודה משותפים לישראל ולארה"ב בנושאי מדיניות בינלאומית בתחום הסייבר, הגנה על תשתיות 
קריטיות, מחקר ופיתוח, פיתוח הון אנושי ותחומים נוספים. כבר אתמול התקיימה ישיבה ראשונה של צוותי העבודה האלה.

אתמול ערך בוסרט סיור מוסק בישראל וביקר בגבול הצפוני, שם קיבל סקירות על המצב בסוריה. בוסרט התרשם עמוקות 
מיכולות הסייבר של ישראל ומהמתודולוגיה שישראל בנתה למלחמה בסייבר. "ישראל היא מרכז מבוסס ידע עם מגזר טכנולוגי, 

אתם מכוחות הטכנולוגיה המשמעותיים בעולם ואנו נושאים אליכם עיניים. למרחב הסייבר אין גבולות", אמר שלשום בוסרט 
בנאומו בכנס הסייבר הבינלאומי באוניברסיטת תל אביב.

"אנו לא יכולים לשכוח את האתגרים המאיימים על עסקים קטנים המחזיקים את הכלכלה שלנו. איומי סייבר ממשיכים לגדול, 
המורכבות מעמיקה. עלינו למרכז ממשלות ותעשייה ולהטמיע פרקטיקות אבטחת סייבר. סביב העולם יש מדינות שעושות את 

זה טוב יותר מאחרות, וישראל היא אחת מהן. אנו לא יכולים להגיע לרמת האבטחה שאנחנו רוצים ללא שותפות עם מדינות 
ואקדמיה", הוסיף. "האסטרטגיה צריכה להיות מושתתת על הטמעה של נורמות. אין מנוע טוב יותר לקפיטליזם וצמיחה מאשר 

האינטרנט, הוא משקף את ערכינו ואנו מוצאים בו מדינות השותפות לערכינו ונכונות להגן עליהם".

פגישת נתניהו ובוסרט שלשום)צילום: עמוס בן גרשום לע"מ(

גורם בבית הלבן אמר בהקשר זה דברים שינעמו מאוד לאוזניו של השר לביטחון פנים גלעד ארדן, שמנהל מאבק נגד פייסבוק 
וטוויטר שאינן נלחמות מספיק בהסתה ברשתות החברתיות. לדברי אותו גורם, הרשתות החברתיות הפכו פלטפורמות לגורמי 

ג'יהאד אסלאמי, והדבר הזה בלתי נסבל. "יש פה אתגר פילוסופי מהמעלה הראשונה. יש מדינות שרוצות לעשות חקיקה 
ורגולציה להתמודדות עם זה. ממשל טראמפ ישב עם מנהלי הרשתות החברתיות הגדולות ודן איתם בבעייתיות שקיימת כאן. 

לא פגשנו מישהו שרוצה רדיקליזציה של תוכן ברשתות. יש כאן שלושה אתגרים: המינון, המהירות והנחישות. מה רדיקלי ומה 
לא. יש כאן גם שאלה פוליטית אם מדינה צריכה להתערב".

הגורם הדגיש, כי ברגע שאדם משבח בפייסבוק או בטוויטר התקפת טרור, ומעלה תמונה של דקירה או פיגוע דריסה וכותב: 
"טוב מאוד שזה קרה וכל הכבוד" - על הרשת החברתית להסיר מייד את העמוד. "לאחר מכן יש שאלה אם מדובר בהסתה 

לאלימות או שסתם מדובר בילד טיפש. אבל אסור לעבור על כך לסדר היום, צריך לגלות אפס סובלנות להסתה ברשתות 
החברתיות".

 Wannacry ישראל, מסביר כי "מדובר במתקפת כופר כלל עולמית. לעומת מתקפת ESET אמיר כרמי, מנהל הטכנולוגיות של
הקודמת, במתקפה הנוכחית בישראל זוהו ניסיונות התקפה והיא המדינה השלישית בעולם בהיקף התקיפות אחרי אוקראינה 
ואיטליה. אנחנו עדים ליותר ויותר גלים של מתקפות כופר וככל הנראה נמשיך לראות מתקפות שעושות שימוש בכלים שדלפו 

מה-NSA. אנחנו ממליצים לחדד את ההוראות בארגונים, לעדכן את מערכות ההפעלה ולא לפתוח קבצים מכתובות מייל לא 
מוכרות".

על פי הדיווחים, היו חברות, כולל חברות ישראליות, ששילמו או לפחות ניסו לשלם את הכופר. מדובר בסכומים לא גבוהים 
שנעים בין 5,000 ל-7,000 דולר. רוב החברות שנפגעו הן חברות קטנות.

המתקפה החלה עם הדיווח של סגן ראש ממשלת אוקראינה אתמול בשעות הצהריים, ולפיו רשת המחשבים של הממשלה 
נפלה. הוא פרסם בטוויטר תמונה של מסך מחשב המראה הודעת שגיאה שהופיעה בכל מסכי הממשלה. "רוסיה עומדת מאחורי 

המתקפה, כנראה לקראת 'יום החוקה שיחול ביום רביעי", האשים שר הפנים האוקראיני.

במקביל דווח כי נמל התעופה המרכזי של הבירה קייב "הותקף על ידי הודעות ספאם" ואף ייתכן כי טיסות יידחו או יבוטלו 
בעקבות כך. חברות ענק ברחבי אירופה דיווחו כי הותקפו, בהן ענקית התרופות "מרק", חברת הייעוץ WPP וחברת הספנות 

"מארסק", וגם בארה"ב החלו דיווחים על שיבושים. שר הפנים האוקראיני הוסיף כי נראה שהתקיפה הנרחבת במדינה דומה לזו 
שהכתה בכל העולם במאי האחרון עם תוכנת הכופר Wannacry - ששיתקה 200 אלף מחשבים ב-150 מדינות. הוא הוסיף כי 

לדעתו ייקח כמה ימים לתקן את הנזק שנגרם.
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צילום : ידיעות אחרונות

חדשות • 13.05.2017

הפרצה האנושית
יצחק בן־ישראל

בסוף השבוע הותקפו מחשבים בכ־100 מדינות בעולם במתקפת סייבר־כופר - מתקפה שבה הנתונים
במחשב מוצפנים על ידי גורם נעלם ולא ניתן יותר להשתמש בהם ללא מפתח מיוחד לפתיחת ההצפנה. אלא
שהמצפין מבקש כופר (בדרך כלל סכום לא גדול, שנמצא בהישג ידו של הקורבן) תמורת המפתח. התופעה

חדשה יחסית (בת כשלוש שנים) ומונעת על ידי ארגוני פשע המחפשים רווח קל. התשלום במטבע
הווירטואלי ביטקוין מקל מאוד את הסחיטה, בגלל הקושי בזיהויו של מקבל התשלום.

 
המיוחד במתקפה הפעם הוא רוחב היריעה שלה, והעובדה שנעשתה תוך ניצול פרצה שהייתה גלויה לכל
בתוכנת החלונות (ווינדוס) של מייקרוסופט. הפרצה נחשפה לפני מספר חודשים, ומייקרוסופט הזדרזה

והוציאה לה תיקון אבטחה. כל מי שעידכן והוסיף את התיקון, לא נפגע.
 

הפושעים ניצלו, מעבר לפרצה הטכנולוגית בתוכנה, גם "פרצה" אנושית: אנשים אינם מזדרזים לעדכן את
תוכנות האבטחה שלהם. התופעה הזו נפוצה במיוחד כשמדובר בארגונים גדולים, שבהם תהליך הבחינה של
העדכון, הפצתו והתקנתו עשוי להימשך כמה חודשים. על זה בדיוק בנו הפורצים: הצלחתם מעידה על כך

שעשרות אלפי קורבנות עדיין לא התקינו את עדכון האבטחה.
 

אחת הדוגמאות הבולטות לכך היא מערך בתי החולים בבריטניה, שהתברר כי לא היו מוגנים, והצפנת
הקבצים במחשביהם גרמה לשיבוש גדול בפעולתם. לא מדובר רק במערכות מידע החיוניות לפעולת בית

החולים. יש מערכות רבות, מבוקרות מחשב, המופעלות בבתי חולים, והוצאת המחשבים מכלל פעולה
עלולה לגרום לאובדן חיים. לכן נאלצו בתי החולים הללו לנקוט פעולות חירום, ובכללן העברת ניתוחים
דחופים לבתי חולים אחרים. האי־מוכנות של בתי החולים בבריטניה חמורה שבעתיים על רקע העובדה

שמתקפת סייבר־כופר כזו בוצעה כבר על בית חולים שם לפני כמה חודשים.
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ומה אצלנו? נכון לרגע כתיבת מאמר זה לא התגלו תקיפות כופר במערכות קריטיות. אחת הסיבות לכך היא

ההתרעה וההנחיות שהוציאו בשבוע האחרון אנשי הרשות הלאומית להגנת הסייבר. הרשות, לצד מטה
הסייבר, הן חלק ממערך הסייבר הלאומי הפועל במשרד ראש הממשלה. זהו מערך ייחודי שאינו קיים כמעט

בשום מדינה אחרת, ומציב את ישראל בראש רשימת המדינות שהתכוננו ברצינות לאיומי הסייבר.
 

דוגמה לכך ניתנה בשבוע שעבר מפי מייקל רוג'רס, ראש הסוכנות לביטחון לאומי (NSA) וראש מערך
הסייבר בארה"ב. בשימוע לא שגרתי, שנערך בדלתיים פתוחות בסנאט, נשאל האדמירל על קשריו עם

מערך הסייבר בישראל וענה שיש סיבה לכך שהוא פוגש את העומד בראש המערך, ד"ר אביתר מתניה, בכל
פעם שהוא מגיע לארץ או כאשר מתניה מגיע לארה"ב. רוג’רס רמז שישראל היא אחת המדינות שמהן יכולה

ארה"ב ללמוד בנושא זה.
 

ישראל השכילה, בעיקר בשש השנים האחרונות, לבנות מערך הגנה לאומי שאין לו, כאמור, אח ורע בעולם.
זו הסיבה שהפכנו אבן שואבת לחכמי הסייבר בעולם, וזו גם הסיבה לכך ששבוע הסייבר הישראלי, הנערך
בשיתוף משרד ראש הממשלה ומרכז הסייבר ע"ש בלווטניק באוניברסיטת ת"א, מושך אליו מדי שנה אלפי

אנשים מרחבי העולם. לכינוס שיתקיים בסוף יוני צפויים להגיע כ־7,000 איש מכ־50 מדינות.
 

הערת אזהרה: עולם הסייבר מאוד דינמי וקצב השינויים בו מהיר ביותר. הצלחה כיום אינה ערובה להצלחה
מחר. המנגנונים והיכולות שהוקמו עד כה אינם מאפשרים לנו להיות שאננים. √

פרופ' יצחק בן־ישראל הוא ראש מרכז הסייבר באוניברסיטת ת"א
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צילום : ידיעות אחרונות
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הפרצה האנושית
יצחק בן־ישראל

בסוף השבוע הותקפו מחשבים בכ־100 מדינות בעולם במתקפת סייבר־כופר - מתקפה שבה הנתונים
במחשב מוצפנים על ידי גורם נעלם ולא ניתן יותר להשתמש בהם ללא מפתח מיוחד לפתיחת ההצפנה. אלא
שהמצפין מבקש כופר (בדרך כלל סכום לא גדול, שנמצא בהישג ידו של הקורבן) תמורת המפתח. התופעה

חדשה יחסית (בת כשלוש שנים) ומונעת על ידי ארגוני פשע המחפשים רווח קל. התשלום במטבע
הווירטואלי ביטקוין מקל מאוד את הסחיטה, בגלל הקושי בזיהויו של מקבל התשלום.

 
המיוחד במתקפה הפעם הוא רוחב היריעה שלה, והעובדה שנעשתה תוך ניצול פרצה שהייתה גלויה לכל
בתוכנת החלונות (ווינדוס) של מייקרוסופט. הפרצה נחשפה לפני מספר חודשים, ומייקרוסופט הזדרזה

והוציאה לה תיקון אבטחה. כל מי שעידכן והוסיף את התיקון, לא נפגע.
 

הפושעים ניצלו, מעבר לפרצה הטכנולוגית בתוכנה, גם "פרצה" אנושית: אנשים אינם מזדרזים לעדכן את
תוכנות האבטחה שלהם. התופעה הזו נפוצה במיוחד כשמדובר בארגונים גדולים, שבהם תהליך הבחינה של
העדכון, הפצתו והתקנתו עשוי להימשך כמה חודשים. על זה בדיוק בנו הפורצים: הצלחתם מעידה על כך

שעשרות אלפי קורבנות עדיין לא התקינו את עדכון האבטחה.
 

אחת הדוגמאות הבולטות לכך היא מערך בתי החולים בבריטניה, שהתברר כי לא היו מוגנים, והצפנת
הקבצים במחשביהם גרמה לשיבוש גדול בפעולתם. לא מדובר רק במערכות מידע החיוניות לפעולת בית

החולים. יש מערכות רבות, מבוקרות מחשב, המופעלות בבתי חולים, והוצאת המחשבים מכלל פעולה
עלולה לגרום לאובדן חיים. לכן נאלצו בתי החולים הללו לנקוט פעולות חירום, ובכללן העברת ניתוחים
דחופים לבתי חולים אחרים. האי־מוכנות של בתי החולים בבריטניה חמורה שבעתיים על רקע העובדה

שמתקפת סייבר־כופר כזו בוצעה כבר על בית חולים שם לפני כמה חודשים.
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Scanned by CamScanner

"גוגל )Google( ופייסבוק )Facebook( הן חברות בינלאומיות וקשה לאכוף עליהן חוקים מקומיים. ההסתה שקיימת באתרים 
בינלאומיים מהווה פגיעה בריבונות ולכן, ובגלל טבע האינטרנט, הממשלה לא יכולה לממש את הריבונות שלה", כך אמרה שרת 
המשפטים, איילת שקד, במפגש עם שגרירים מכ-30 מדינות שערך הבוקר )ב'( המרכז הרב תחומי לחקר הסייבר באוניברסיטת 

תל אביב.

הרצאתה של שקד התמקדה בהסתה שקיימת באתרים הגדולים, בדרכים שנוקטת המדינה על מנת לפתור את הבעיה ובסוגיות 
חופש הביטוי. לדבריה, "כדי שהממשלה תוכל לממש את הריבונות שלה בתחום, החלטנו על שורה של פתרונות, ביניהם פנייה 

לחברות האלה, חקיקה והקמת מחלקת סייבר בפרקליטות המדינה, שמאתרת תוכן הסתה שקשור לפעילות טרור. לאחר 
שהתוכן אותר, אנחנו פונים לחברת האינטרנט במטרה להסיר אותו. אנחנו מקיימים דיאלוג עם גוגל ופייסבוק ומשקיעים בו 
משאבים רבים. יש לנו עוד דרך ארוכה והחברות הללו צריכות לעשות פעולות רבות, ובעיקר לנטר בעצמן תכנים מסיתים".

היא ציינה כי "העדיפות הראשונה היא פנייה לרשתות החברתיות כדי שיסירו את התוכן הפוגעני. במקרה שזה לא מצליח, 
המדינה החלה באחרונה להוציא צווים נגד החברות הללו, במהלך שנרקם בשיתוף פעולה ביני לבין השר לביטחון פנים, גלעד 

ארדן".

“הממשלה לא יכולה לממש את הריבונות - 
בגלל האינטרנט”

 המדינה פועלת כדי לשנות זאת בשורה של דרכים, בהן פנייה לחברות על מנת למנוע הסתה והקמת מחלקת סייבר בפרקליטות -
אמרה שרת המשפטים, איילת שקד ● היא ציינה שישראל משתפת פעולה עם מדינות אחרות במאבק נגד פשעי סייבר

מאת אבי בליזובסקי
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שני שליש מבקשות המדינה – נענות

לדבריה, עד כה הגישה המדינה כ-1,800 בקשות הסרה לפייסבוק ולגוגל, כולל ליוטיוב )YouTube(, שנמצאת בבעלותה, וכ-1,200 
מהן נענו – במלואן או בחלקן. בדברים שאמרה בספטמבר ציינה שקד כי פייסבוק נענית במידה זו או אחרת ל-95% מהבקשות 

של המדינה להסרת תכני הסתה.

שקד הוסיפה כי במישור הלא פורמלי, ישראל מקיימת מגעים עם מדינות אחרות כדי לקדם את המאבק בפשעי סייבר בכלל 
ובהסתה בפרט. שיתוף הפעולה הזה מתבסס גם על אמנת בודפשט, שישראל חתומה עליה.

"אנשים מנצלים לרעה את חופש הביטוי"

השרה שקד ציינה כי "בשבעה מתוך עשרת המקרים הראשונים בגל הטרור האחרון, שהחל בספטמבר 2015, המחבלים יצאו 
לדרך בזכות הסתה שנחשפו לה ברשתות החברתיות. מדינה מודרנית, שמקדישה את כל המשאבים כדי לשמור על אזרחיה, 

נתקלת מול אנשים שמנצלים לרעה את חופש הביטוי".

"אני רוצה לפתח את המרחב המקוון מבלי לפגוע בחופש הביטוי ולכן, דף שמסביר איך לדקור יהודים מהווה הסתה, אבל 
כשמישהו מוטרד ממצבו של מסגד אל אקצא – הדבר נופל בגדר חופש הביטוי", אמרה.

"לפני שהסייבר מהווה איום – הוא תופעה"

פרופ' יצחק בן ישראל, ראש המרכז הרב תחומי לחקר הסייבר באוניברסיטת תל אביב, אמר באירוע כי "אנחנו מנצלים את 
יכולות הסייבר למען החברה ויש אנשים רעים, פושעי סייבר, שעושים זאת כדי לגרום לנזק. לשם כך הוקמו מטה הסייבר 

הלאומי, שממליץ על מדיניות קיברנטית לאומית ומקדם את יישומה, והרשות הלאומית להגנת הסייבר".

"הסייבר הוא הצד האפל של המחשוב, ניצול הרשתות החברתיות הוא חלק מזה ולכן, אנחנו משלבים את שני הנושאים, כך 
שאותם גופים נאבקים בשניהם", ציין.

ד"ר אביתר מתניה, ראש מטה הסייבר הלאומי. צילום: ניב קנטור

כן דיבר באירוע ד"ר אביתר מתניה, ראש מטה הסייבר הלאומי. הוא אמר ש-"לפני שהסייבר מהווה איום – הוא תופעה. ניסיון 
להבנת הסייבר כתופעה דומה למהפכה התעשייתית ואנחנו חייבים להבין זאת כדי לפתור את הסוגיות הכרוכות בו. התופעה 

הזו משפיעה בכל היבט של החיים, כגון החברה והכלכלה, עוד לפני שזה מגיע לביטחון".

בהמשך הוא ציין ש-"חברות האינטרנט הגדולות יודעות עלינו יותר דברים משאנחנו יודעים על עצמנו וזה אפשרי בזכות יכולת 
ניתוח ה-Big Data. אלא שה-Big Data כאן עוד מלפני עידן האינטרנט".

ד"ר מתניה הוסיף: "למה אנחנו לא מדברים על הכלכלה האלקטרונית? למה מדברים רק על אבטחת סייבר? מכיוון שהסייבר 
הוא גם ממד ולכן, לא נוכל להשתמש בו לרווחת הכלכלה אם לא נצליח לאבטח את הדומיין. בגלל זה אבטחת הסייבר חשובה. 

בגלל סיבה זו, לפני שמדברים על היתרונות של תופעת הסייבר צריכים להתרכז באבטחה. לא מספיק לעשות זאת ברמת 
החברה הבודדת אלא גם ברמה הלאומית".

הוא ציין שישראל נחשבת לאחת המדינות הבולטות בעולם בתחום הסייבר ו-"לכן, בימים אלה הבריטים לומדים מאתנו כדי 
להקים רשות דומה".
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כנס הסייבר השנתי שנערך השבוע באוניברסיטת ת"א היה אמור להיות חגה של הרשות הלאומית להגנת סייבר, או בשמה 
המוכר יותר רשות הסייבר. אך שיחות שערך "כלכליסט" עם פעילים הענף ההייטק המקומי, ובכלל זה סטארט-אפים, חברות 

מבוססות, יועצי אבטחת מידע ורגולטורים, מצביעות על חוסר אמון ביכולות היחידה הממשלתית לסייע בהתמודדות עם איומי 
מתקפות רשת.

יתרה מכך, בשוק הפרטי חוששים מהתערבות המדינה במקרים של תקיפות שכאלה, מודאגים מהטלת אחריות במקרה של 
תקיפה ופשוט לא סומכים על המדינה שתדע להגן על מידע שרגיש. פעילים בשוק הסייבר אף מפקפקים ביכולותו של גורם 
ממשלתי להתמודד בהצלחה עם איומי סייבר בהשוואה לשחקנים פרטיים, ודאי בהתחשב בכך שבשלב זה סמכויות האכיפה 

שניתנו לו מוגבלות.

סקר בקרב מנהלי אבטחה שבוצע לקראת שבוע הסייבר בידי אוניברסיטת ת"א, איגוד האינטרנט הישראלי, חברת הייעוץ 
דלויט וחברת הסייבר קונפידס מצא ש-24% מהם לא מעוניינים במעורבות גורמים ממשלתיים בניהול משבר סייבר ארגוני. מתוך 

המשיבים שהתמודדו בפועל עם משבר סייבר בשנה החולפת 45% פנו לסיוע של חברות פרטיות לעומת 32% שפנו לרשות 
הסייבר.

"חברות לא רוצות שהמדינה תתערב"

הקמת מערך הסייבר הממשלתי בישראל החלה כבר ב-2011 עם הקמת מטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה, הגוף 
האחראי להטוויית מדיניות והמלצות ולתיאום בין הממשלה והגורמים האזרחיים. בשנה שעברה עלה מערך הסייבר שלב עם 

הקמת רשות הסייבר, שצפויה לתקציב שנתי של 200–150 מיליון שקל, ואחראית ליישום מדיניות הסייבר והענקת סיוע לגופים 
אזרחיים.

פעילותה של הרשות מתחלקת בין שני גופים: הראשון הוא CERT - מרכז תגובה וסיוע במקרי של אירועי אבטחת מידע; השני 
הוא SOC, שנועד להתמודד עם איומים וליישם פעילות נגד תוך שיתוף פעולה עם חברות פרטיות וגופי ביטחון. במובן זה 

פעילות רשות הסייבר הישראלית שונה מגופים מקבילים בארה"ב או אירופה, שאחראים רק לניהול התראות ואספקת מידע, 
ולרוב לא מתמודדים בעצמם את איומים אלא משאירים את אחריות זו לרשויות אכיפת החוק או חברות פרטיות.

אלא שבפועל לרשות הסייבר אין שום סמכות אכיפה מול החברות הפרטיות שחוות תקיפות רשת, ואלו אינן מחויבות לפנות 
אליה. במקום זאת הרשות נאלצת לסמוך על נכונותם של גורמים במשק להשתמש בה כגורם מסייע. "יש היעדר של תקינה 

לשירותים, מוצרים וספקים. אנחנו רוצים להנגיש שירותים בתקינה וולנטרית", הבהיר רפאל פרנקו, ראש האגף למגזר האזרחי 
ברשות הסייבר, בדברים שנשא במהלך הכנס. לעומת ישראל, בארה"ב ובאירופה חברות דווקא מחויבות לדווח על מתקפות 

האקרים שפגעו בהן, אם כי לא תמיד הן עושות כן ולא אחת פריצות מתגלות רק בדיעבד.

"חברות לא מעוניינות שהמדינה תתערב להן בעניינים ללא צורך, בטח כשמדובר בנושאי סייבר", פקפק גורם בכיר בתחום אבטחת 
המידע באחת מחברות הייעוץ הגדולות בעולם. "חברות שהותקפו חוששות שברגע שהמדינה תיכנס לעניינים, וברגע שתהיה 

רגולציה שתפקח עליהן, הן עשויות למצוא את עצמן מואשמות בתוצאות התקיפה. אף אחד לא רוצה לחטוף קנס או סנקציות".

נוזקת הכופר Wannacry, שפגעה במאות אלפי מחשבים בעולם וגם בישראל צילום: איי פי

עם זאת, לדבריו חוסר הרצון להסתייע בגורמי מדינה נובע מחששות ממשיים יותר מפחד מפני ענישה. "טיפול באירוע סייבר 
כולל העברת מידע, והחברות פשוט לא סומכות על המדינה שתדע להגן על המידע שלהן", אמר. "אירוע סייבר פוגע בחברה 

כספית, עסקית וגם במוניטין. אלה נתונים רגישים שלא בטוח שחברות ירצו לראות אותם מאוחסנים אצל גורם ממשלתי. הסכנה 
והנזק הפוטנציאלי גדולים במקרה והמידע יזלוג החוצה איכשהו".

במקום לפנות לסיוע מרשות הסייבר, חברות רבות מעדיפות לפנות לסיוע בשוק הפרטי, שמסוגל לספק מענה לרוב המוחלט 
של הדרישות בתחום, החל מהקמת מערך אבטחת מידע ועד ניטור וניהול אירועים מתפתחים. "הקמת מרכז התראות לאומי הוא 
בזבוז של כסף", טען גיא מזרחי, מנכ"ל חברת אבטחת המידע סייבריה. "זה שירות שחברות יכולות לקבל בשוק הפרטי בעלויות 

זניחות )מאות עד אלפי דולרים בודדים - ר"ק("

חובת דיווח מוטלת רק על פריצות למאגרי מידע

היעדר חובת דיווח אחידה על גופים עסקיים שנופלים קורבן לתקיפות רשת הפכה את הרגולציה בתחום אבטחת המידע לסוג 
של גבינה שוויצרית. רשויות הביטחון כגון השב"כ, משרד הביטחון וצה"ל מספקים הגנה לעצמם ולתשתיות קריטיות. חוק חדש 

שצפוי להיכנס לתוקף בשבועות הקרובים יעביר לידי רשות הסייבר חלק מסמכויות השב"כ בתחום אבטחת הרשת, באופן 
שיהפוך אותה לרגולטור עבור חלק מגופי התשתית, בהם מאגרי הגז תמר ולוויתן וחברת החשמל. אך החוק לא אומר בצורה אם 

הרשות צריכה רק לפקח על יישום המדיניות או לאכוף את היישום בפועל.

נוסף לאלה, גופים פיננסיים כמו הבנקים וחברות הביטוח כפופים לרגולציה של בנק ישראל ורשות שוק ההון )בעבר הפיקוח על 
הביטוח במשרד האוצר(. אך יתר החברות במשק אינן כפופות לשום חובת דיווח על תקיפות רשת, למעט במקרים של פריצות 

למאגרי מידע. תקיפות למטרת גניבת שמות משתמשים, ריגול או דרישות כופר לא חייבות בשום דיווח. גם אם לידי רשות 
הסייבר מגיע מידע על פריצות רשת לחברה, אין לה בשלב זה שום סמכויות לכפות חקירה או אכיפה. משטרת ישראל, שהיא 

הגוף היחיד בשלב זה שמוסמך לחקור פשעי רשת, ספגה ביקורת חריפה ממבקר המדינה על ניהול מערך הסייבר שלה, שאפילו 
לא מקטלג את תקיפות הרשת בנפרד מעבירות פליליות.

בחברות הביטוח מקדמים מצדם סוג של רגולציה עקיפה. "חברת ביטוח יכולה לחייב מבוטח ברף מסוים כדי לקבל ביטוח", 
הסביר שי סימקין, מנכ"ל סוכנות הביטוח האודן ישראל. "זה כמו ביטוח על רכב או בית - האם היית מתקין קודן או אזעקה אם 

הביטוח לא היה מחייב אותך?". אך פוליסות הביטוח לא מחייבות בדיקה תקופתית של אמצעי הסייבר והוכחה של האפקטיביות 
שלהם.

האתגרים שרשות הסייבר הצעירה מתמודדת איתם רבים. אם לא תצליח לשכנע את השוק הפרטי שכדאי לו לעבוד איתה, בין 
אם בהתנדבות ובין אם מתוקף חובת דיווח, קשה לראות אותה מצדיקה את קיומה.

האקר? נסתדר לבד: התעשייה בארץ לא סומכת על 
רשות הסייבר

הגוף הממשלתי האמון על הנושא נתפס כבלתי רלוונטי; בלי חובת דיווח מקיפה וללא סמכויות חקירה, הרשות הלאומית 
להגנת סייבר מתקשה לשכנע את החברות במשק הישראלי לפנות אליה בעת פריצות רשת והידבקות בנוזקות

רפאל קאהאן
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בזמן שחקירת המשטרה בפרשת כלי השיט של חיל הים בעיצומה )תיק 3000(, ההכנות לבנייתם ולקליטתם נמשכות כרגיל - כך 
אומר קצין בכיר בחיל בשיחה עם "מעריב־סופהשבוע". כזכור, מדובר בהחלטה לרכוש שלוש צוללות וארבע קורבטות )סער 6( 

ממספנות טיסנקרופ בגרמניה. את החברה הגרמנית מייצג איש העסקים מיקי גנור - הנחקר המרכזי בחשדות לשחיתות ולשוחד 
- ועורך דינו הוא דוד שמרון, בן דודו ופרקליטו של ראש הממשלה. שמרון נחקר במשטרה בפרשה זו אף הוא.

בעוד בניית הצוללות, הכשרתן וקליטתן תארך כעשור - וגם זה מותנה בממצאי החקירה בישראל ובתגובת ממשלת גרמניה - 
הרי שהסיפור של הספינות פשוט יותר. הן אמורות להגיע מנמל קיל ולהיקלט בחיל הים מ־2019 עד 2021. עלות הספינות עמדה 
בתחילה על כ־110 מיליון יורו לאחת, ובסך הכל כ־1.8 מיליארד שקל. ממשלת גרמניה התחייבה לממן שליש מעלות המיזם. עם 
חתימת החוזה, במאי 2015, הוכנס בו סעיף שמעניק לישראל אפשרות לשנות את מבנה הספינות כדי להתקין עליהן מערכות 

נשק וציוד מודיעין ייחודיים. לדברי הקצין הבכיר, לאחרונה הוחלט לממש את האופציה, ועלות הספינות תתייקר בכ־20%.

המספנות בנמל קיל בונות את שלד הספינות והמנועים, ואילו במספנת חיל הים בנמל חיפה - שגנור ושמרון קיוו להפריטה 
ולהעבירה לידי טיסנקרופ )ולגרוף עוד עמלות שמנות( - יותקנו מרבית המערכות שלהם.

אחת מאותן מערכות היא כיפת ברזל. לפני כמה חודשים בוצע ניסוי שבו יירטו טילי יירוט )טמירים( של כיפת ברזל רקטות 
גראד המצויות בידי חמאס וחיזבאללה. במבצע צוק איתן ב־2014 שיגר חמאס רקטות גראד לכיוון אסדת הקידוח של "תמר", 
אולם הן נפלו בים, במרחק רב ממנה. על פי רוב הערכות המודיעין של צה"ל, במערכות הבאות ינסו חמאס וחיזבאללה, שלו 

טילים ורקטות מדויקים בהרבה, לפגוע באסדות הגז של "תמר" ושל "לווייתן".

בנימוק של הגנה על מה שמכונה "המים הכלכליים" של ישראל החלו בחיל הים לדון לפני כשמונה שנים ברכישת ספינות 
חדשות. מאז, התוכניות עברו גלגולים רבים והועלו רעיונות שונים. תחילה הוצע להציב על דוברה ליד מתקני הגז מערכת הגנה 

מסוג ברק נגד טילי חוף־ים. אחר כך הוצע לרכוש ספינות משמר קטנות, שייבנו במספנות ישראל, יפטרלו ויגנו על האסדות. חיל 
הים העדיף כמובן להצטייד בספינות גדולות, שיהיו רב־משימתיות.

בסופו של דבר שכנע חיל הים את המטה הכללי ואת שר הביטחון אהוד ברק, שקיבלו ב־2012 החלטה עקרונית על רכישת 
ספינות גדולות. ברק החליט על פרסום מכרז בינלאומי שבו התעניינו חברות מאיטליה, ספרד וקוריאה הדרומית. ב־2015 ביטל 

נתניהו את המכרז, בעת ששר הביטחון היה משה יעלון. מאז פרש לפני כשנה מהממשלה, יעלון זועק מכל גבעת "שבתרבות" כי 
נתניהו פעל ממניעים זרים, ושמכל הסיפור נודף ריח של שחיתות. אפשר שהוא צודק, אבל צריך לשאול אותו היכן היה. לא זכור 

מקרה שבו אושר מיזם רכש כלשהו עבור צה"ל ששר הביטחון התנגד לו.

במקום המכרז הבינלאומי ניהל נתניהו שיחות עם הקנצלרית אנגלה מרקל, והשיג ממנה הנחה ומימון של 30% לבניית הספינות 
במספנות קיל. נוהל של "ספק יחיד" ללא מכרז אינו זר למערכת הביטחון. היו בעבר מערכות נשק ומיזמים נוספים שנרכשו 

בדרך זו, למשל מטוסי האימון לחיל האוויר, שנקנו באיטליה. יעלון יכול היה להתפטר כבר לפני שנתיים, במחאה על שלכאורה 
או כביכול עקף אותו נתניהו ופגע בסמכותו. הוא לא עשה זאת.

יכול להיות שבסופו של דבר תגלה חקירת המשטרה מעשי שחיתות, תשלומי שוחד ועמלות גבוהות של המעורבים, בהם אולי 
גם קצינים בכירים לשעבר בחיל הים; אבל הצורך בספינות הוא אמיתי. לא רק כדי להגן על מתקני הגז, אלא כדי לבצע את 

המשימות הרגילות של ביטחון על חופי ישראל וגם לצאת למבצעים בחופים של מדינות אויב.

ספינות סער 6 מצוידות במערכות נשק חדישות )מערכות לחימה, מכנים זאת בחיל( של ברק 8, מכ"ם, תותחים נגד מטוסים, 
צינורות טורפדו, מנחת מסוקים ועוד. בין השאר, כאמור, אפשר להציב עליהן מערכת כיפת ברזל. לדברי הקצין הבכיר, בגלל 

חשש מפני סבבי מלחמה נוספים הוחלט להכשיר את הספינות לכשירות מבצעית )"למבצע" אותן בשפת המינוחים והקיצורים 
ההולכת וגדלה של צה"ל( בזמן שיא. בעבר נדרשו חמש שנים מרגע השלמת בנייתה של הספינה ועד להתקנת מערכות הלחימה 

והכשרתן. הפעם זה ייעשה בשנה וחצי.

חיל הים הופך בשני העשורים האחרונים לחיל גדול וזולל תקציבים. זה נובע משינוי בתפיסה הצבאית ובדוקטרינת ההפעלה. 
ראשית, כלי השיט עוסקים במשימות של ביטחון שוטף - הגנה על מאות קילומטרים של הגבול הימי, מלבנון ועד עזה, רחוק 
מהחוף הישראלי בים התיכון ועד לזירת ים סוף. בעזרת הצוללות משמש החיל גם כזרוע אסטרטגית. לפי פרסומים זרים, הן 

יכולות לשאת ראשי חץ גרעיניים. לצד אלה, יש לו משימות מודיעין והנחתת כוחות מיוחדים בחופי אויב. וכמובן, חיל הים 
מכשיר עצמו למקרה של מלחמה, קטנה כגדולה.

האיומים הימיים על ישראל, ולא רק על אסדות הגז, מתגברים. חמאס בונה יכולת ימית ומנסה לשדרג אותה. בצוק איתן שלח 
הארגון ארבעה צוללנים שניסו לחדור לישראל, התגלו כשעלו לחוף זיקים ונורו. הם הגיעו בצלילה רגלית )סנפירים( פשוטה, 

ועברו מרחק די גדול של כשלושה קילומטרים, עם ציוד כבד יחסית שכלל נשק אישי וחומרי נפץ. הם נעזרו בצלילה במערכת 
נשימה סגורה, שלא מוציאה בועות ולכן מקשה על גילוי הצוללן. "אף שהתגלו", הדגיש הקצין הבכיר, "הם הפגינו יכולת יפה". 

לדבריו, "עוד לפני צוק איתן ידענו שיש להם יכולת כזו והתחלנו לפתח מערכת לגילוי צוללנים". אומנם המערכת פותחה, ממשיך 
הקצין, אך "אנו מחפשים פתרונות נוספים ויש לנו כמה כיוונים בניסיון לנטר את האזור התת־ימי".

לפי הערכת מודיעין חיל הים, הכוח הימי של חמאס מונה עשרות לוחמים, ולדברי הקצין הבכיר, המקצועיות שלהם עלתה. 

הערכת מודיעין חיל הים: הכוח הימי של חמאס, 
חיזבאללה ודאע"ש התגבר

במקביל לחקירת המשטרה בעניין רכישת הצוללות וכלי השיט ממספנות טיסנקרופ בגרמניה, חיל הים ממשיך להיערך לקליטת 
ארבע ספינות סער 6 ולהתעצם מול האיומים המתרבים שמציבים חיזבאללה, חמאס ואפילו דאע”ש סיני

01/07/2017 | יוסי מלמן, סופהשבוע
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העתירה מבקשת מבית המשפט להסביר "מדוע לא תפעל הצנזורה על פי סמכותה המוקנית לה על פי הדין ותבחן את תוכן 
החומרים שהובאו לבחינתה ולאישורה על ידי העותר, ותחווה את דעתה המקצועית אשר לפוטנציאל המסוכנות שבפרסום תוכן 

זה".

כמו כן מבקשת העתירה לבטל את הנחיית פרקליט המדינה מס' 14.14 הקובעת כי "המשיבה מספר אחת )קרי הצנזורה - י"מ( 
מנועה מלהפעיל את הסמכות המוקנית לה על פי דין". בתגובתה שנמסרה באמצעות הפרקליט רן רוזנברג מודה הפרקליטות 
כי לא נהגה כראוי כשלא פרסמה ברבים את ההנחיה המדללת את הצנזורה מחלק מסמכותה. עם זאת, היא סבורה כי עתה, 

משדבר קיומה מתפרסם בגלל עתירה זו, אין לחייבה לרשום אותה כמתחייב ברשומות. אשר לסמכויות הצנזורה אמרה 
הפרקליטות לבית המשפט כי הוקמה ועדה שעוסקת במכלול הבעיות של שמירת סודות בישראל והפרתם, ובמסגרת זו 

מסקנותיה יתייחסו גם לסמכות הצנזורה ומעמדה.

אשר לבקשתי להתיר לי לפרסם פרטים על הפרשה, או לכל הפחות פרטים שכבר פורסמו בעבר, ממשיכה הפרקליטות להתנגד 
בטענה של פגיעה בביטחון המדינה.

זה היה שבוע שהפגין את יכולות לוחמת הסייבר של ישראל, המציבות אותה ברביעייה המובילה בעולם לצד ארה"ב, בריטניה 
ורוסיה, ולא בהכרח בסדר זה. המוסד, בצעד נוסף של פתיחות והכרה בשינויים המתחוללים בעולם של המאה ה־21, השיק קרן 

הון־סיכון בבעלותו. הקרן תשקיע בכל שנה כ־10 מיליון שקל בחברות הזנק המפתחות טכנולוגיה שיכולה לעניין את הארגון 
בתחומי הליבה של עיסוקיו: מעקבים, האזנות, תצפיות חדירה לבתים, כריית מידע, הצפנה ומזעור המכשור למשימות אלה 

ואחרות.  כינוס הסייבר של אוניברסיטת תל אביב שהתקיים השבוע משך אליו מאות מומחים, פקידי ממשל, אנשי צבא וכוחות 
ביטחון מעשרות מדינות, שמבינים כי ישראל היא "המכה" של רעיונות, טכנולוגיות ופיתוח תוכנות של המרחב הקיברנטי. 

לוחמת סייבר הופכת בהדרגה לממד הרביעי של שדה המערכה, לצד היבשה, האוויר והים. בין הבאים לכנס היה טום בוסרט, 
יועץ לביטחון המולדת לנשיא דונלד טראמפ. בוסרט, שנפגש עם נתניהו, חתם על הסכם לשותפות בין המדינות בנושא ביטחון 

הסייבר. "המטרה", הסביר, "היא לעודד שיתוף פעולה בינלאומי, להפסיק את העוינות והיריבות, ליצור הרתעה ולהעניש את 
השחקנים הרעים". הוא ציין כי התרשם ביותר מהיכולת בישראל לאחר שביקר גם בבאר שבע, שעומדת להפוך לבירת הסייבר 

של המדינה.

משתתף אחר בוועידת הסייבר היה ג'זגוז מלצקי מפולין. במשך כ־22 שנה הוא מילא שורה של תפקידים בקהילת הביון של 
ארצו והיה ראש מודיעין החוץ )המקביל למוסד( הפולני. הוא מילא תפקיד זה פחות משנה ועזב לאחר שהסתכסך עם השר 

הממונה עליו. בין פולין לישראל יש קשרים ביטחוניים הדוקים, וזה יותר מעשור יש בין המדינות שיתוף פעולה פורה. ישראל 
מכרה ציוד מתקדם ביותר למערכת הביטחון הפולנית והדריכה את אנשיה בהפעלתו. האנקדוטה שמספר מלצקי היא שכשנכנס 

לתפקידו שלח מכתב לראש המוסד תמיר פרדו וביקש להיפגש עמו. זו בקשה די שגרתית - המוסד מקיים קשרים בדרגת 
אינטימיות זו או אחרת עם לפחות 100 מדינות בעולם, כנראה יותר. בשנים האחרונות מנהלים של סוכנויות ביון ממדינות רבות 

בעולם מבקשים להיפגש עם ראשי המוסד.

המכתב לפרדו נשלח כחודשיים לפני שעמד לסיים את תפקידו בסוף 2015. פרדו השיב בנימוס כי יעביר את הבקשה למחליפו 
יוסי כהן, אבל עד שהחלו התיאומים לפגישה ביניהם, עזב מלצקי את תפקידו. כעת, כשהוא אזרח פרטי ומגשש דרכו בשוק 

האזרחי, אומר מלצקי: "יש לנו הרבה מה ללמוד מיכולות הסייבר של ישראל".

שדרוג היכולת של חמאס התאפשר בזכות אימונים שהם עברו באיראן ואצל חיזבאללה בלבנון. בוגרי ההכשרות הללו חזרו 
לרצועה והפכו למדריכים של מגויסים חדשים. "אנו מניחים שהם מנסים גם להשתמש בכלים תת־ימיים", הוסיף הקצין.

אחד מאותם כלים הוא מתקן עם מנוע - שאפשר לרכוש בחנויות אזרחיות לצלילה - המאפשר לצוללן לנוע מהר יותר ולעבור 
מרחק גדול יותר. הכלי הזה יכול לסייע לאנשי חמאס, אך גם אנשי דאע"ש במחוז סיני עלולים לנסות לתכנן באמצעותו מתקפה 

ימית על אילת. בעבר תקפו אנשיו ספינות של חיל הים המצרי, ולכן עוקבים כנראה בחיל הים גם אחרי דאע"ש־סיני, אף 
שיכולתו הימית של הארגון, לפי שעה, נחותה ביותר.

היעד מספר אחת בסדרי העדיפויות של חיל הים, כמו בצה"ל כולו, הוא חיזבאללה. "בגלל הקשר הישיר עם איראן, חיזבאללה 
הוא האויב המתקדם והמתפתח ביותר שלנו", מציין הקצין הבכיר, "כמעט כל אמצעי לחימה שפותח באיראן מגיע לחיזבאללה". 

אפשר להעריך כי לחיזבאללה יש יחידות ייעודיות ללחימה ימית. בים הוא משתמש ביחידות קומנדו משוכללות, ומתחת לפני 
המים ביחידות צוללנים מאומנות היטב עם מכשור מתקדם. ומכאן שבצה"ל נערכים לתרחיש של חדירת צוללנים. אבל האיום 

הימי המרכזי של חיזבאללה הוא טילי חוף־ים. טיל כזה מתוצרת איראן )על בסיס פיתוח סיני( פגע בספינת חיל הים "חנית" 
במלחמת לבנון השנייה ב־2006.

מאז התעצמו יחידות טילאות החוף של חיזבאללה. הארגון מחזיק בידיו טילי שיוט מתקדמים ביותר מדגם "יאוחנט" מתוצרת 
רוסיה - שנמכרו לצבא סוריה או הועלמו, הוברחו או נמכרו לחיזבאללה תוך עצימת עין של מוסקבה. מדובר ככל הנראה 

בעשרות טילים. חיל הים רואה בטיל זה את האיום הגדול ביותר עליו במקרה של מלחמה. בהתאם לכך, החיל מתאים עצמו 
ומפתח תורת לחימה חדשה אל מול איום הטילים. "במשך שנים חשב חיל הים במונחים של לחימת ים־ים", אומר הקצין הבכיר, 

"האיום הזה הולך ופוחת בכל הגזרות ובייחוד מול חיזבאללה, שהעבירו את אמצעי הלחימה שלהם ליבשה. הם לקחו את יכולות 
הים־ים שלהם והניחו אותן בחוף". "ולכן", הוא מוסיף, "בחיל הים מדברים על עליונות ימית גם במונחים של איומים מהחוף לים. 

באופן עקרוני חיל האוויר ממשיך להיות מעין קבלן ביצוע נגד מטרות חוף. אבל בעת לחימה ישנו מרכיב זמן הביצוע וסדר 
העדיפויות. לא בטוח שבסדר העדיפויות של צה"ל חיל הים יהיה במקום הראשון מבחינת הקצאת מטוסים, ולכן איננו יכולים 

להיות תלויים בזמינות של חילות אחרים ועלינו לדאוג לעצמנו. כבר עתה יש לנו חימושים מובהקים לטפל באיום של יבשה־ים 
ולא רק של ים־ים".

לאחר מאבק משפטי של כמה חודשים נגד הצנזורית הראשית, תת־אלוף אריאלה בן אברהם, ונגד פרקליט המדינה שי ניצן, 
התיר אתמול בית המשפט העליון לפרסם את דבר קיומה של עתירה שעניינה פרשה ביטחונית מהעבר. תוך כדי כך נחשף גם 

קיומה של הנחיה נסתרת של הפרקליטות מלפני כ־15 שנה, שפגעה בעצמאותה של הצנזורה, רוקנה חלק מסמכויותיה, וכך גם 
פגעה בעבודתם של העיתונאים ובזכות הציבור לדעת. נוסף על כך, ההנחיה יצרה מצב שבו בנושאים מסוימים נשללה מאזרחי 

ישראל האפשרות לקבל מידע, אף שכבר פורסם בחוץ לארץ.

את העתירה העקרונית הגשתי עוד בחודש דצמבר באמצעות עורכי הדין שלומי זכריה ומיכל זיו, ורק השבוע אושר דבר 
פרסומה. זוהי פרשה ביטחונית שחוסה בצל צו איסור פרסום של בתי משפט. עם זאת, במרוצת השנים הוסר הצו באופן חלקי 

ופרטים על חלק מהפרשה פורסמו במקומות שונים.

במקביל הוציאה הפרקליטות הנחיה נסתרת )מספרה הוא 14.14( שצמצמה את סמכות הצנזורה המוקנית לה בחוק. ההנחיה אסרה 
על הצנזורה לטפל בחומרים שמגישה לה התקשורת, אם הם עוסקים בסוגיות ביטחוניות שלגביהן הוצאו צווי איסור פרסום, וזאת 
בלי לדון כלל בשאלה אם יש בכך משום פגיעה בביטחון המדינה. במילים אחרות, לפי ההנחיה הסודית הפכה הצנזורה לזרוע 
אכיפה נוספת של צווי איסור פרסום כמו המשטרה, הפרקליטות ובתי המשפט, אף שאין זה ייעודה והיא לא עסקה בכך במשך 54 
השנים הראשונות לקיומה. עם הגשת העתירה הוצא לגביה צו איסור פרסום גורף, ורק לאחר מאבק ממושך הותרו לפרסום דבר 
קיומה, וכן דבר קיומה של ההנחיה ותוכנה. השופט ניל הנדל שדן בנושא החליט גם כי עניינה המהותי של העתירה יידון בקרוב 

בפני הרכב של שלושה שופטים.
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שיתוף הפעולה בין יחידות הסייבר של ישראל וארה"ב מקבל תוקף רשמי: תומס בוסארט, יועץ ביטחון המולדת לנשיא ארה"ב, 
הודיע על חתימת הסכם בילטרלי בין ישראל וארצות הברית. ההסכם יסדיר ויגדיר את שיתוף הפעולי בין המדינות, במסגרתו יוקם 

מטה סייבר משותף. ההסכם נחשף היום )ב'( בכנס הסייבר של אוניברסיטת ת"א.

"הגידול באיומי הסייבר מחייב שיתופי פעולה עם מדינות נוספות בנושא", פתח ואמר בנימין נתניהו בנאומו באירוע. "מדינות רבות 
רוצות בשיתוף פעולה עם ישראל בנושא הזה. ראש ממשלת הודו צפוי לבקר בישראל בימים הקרובים והוא מעוניין גם בשיתוף 

פעולה עם ישראל בתחום הסייבר. מדובר בכלכלה השלישית בגודלה בעולם". מטה הסייבר המשותף ינוהל בידי ד"ר אביתר מתניה, 
ראש מערך הסייבר הלאומי במשרד ראה"מ והיועץ מיוחד בענייני סייבר לנשיא ארה"ב, רוב ג'ויס.

אביתר מתניה, ראש מטה הסייבר הלאומי צילום: גלעד קוולרצ'יק

"חוץ מהנושא המדיני, הסייבר הוא גם תחום עסקי מרתק, בו ישראל מתקדמת מאוד. פעם זה היה חיסרון לומר שאתה בא מישראל 
- כיום אם אתה אומר שאתה מישראל בתחום הסייבר זה יתרון גדול", הסביר נתניהו. ראש הממשלה לא התייחס ישירות להסכם 

שנחתם בין ישראל לארה"ב.

חדשות טובות לתעשיית האבטחה

ההסכם החדש הוא רק פורמליזציה של היחסים בין המדינות בנושא. ישראל וארה"ב מנהלות שיתוף פעולה פורה בתחום הסייבר 
ההגנתי וההתקפי כאחד מזה שנים רבות. שיתוף הפעולה החל עוד באמצע שנות ה-2000 ובין השאר הוליד, לפי מקורות זרים, את 

נשק הסייבר סטוקסנט שהופעל נגד איראן בסוף העשור האחרון.

ההסכם יאפשר לנהל מדיניות אחידה בתחום בין שתיים מהמדינות המובילות בעולם האבטחה. בנוסף, ההסכם מסדיר את פעילות 
הסייבר הביטחונית והפלילית, ויקל על חברות ישראליות למכור טכנולוגיות סייבר לרשויות האמריקאיות, שנדרשות לאישורים 

מיוחדים כדי לרכוש אותן מחברות זרות. מה שעשוי לשפר את היקף יצוא הסייבר הביטחוני הישראלי.

ראש השב"כ נדב ארגמן אמר היום )שלישי( כי מאז תחילת 2016 הצליח שירות הביטחון הכללי "לאתר מבעוד מועד למעלה 
מ-2,000 מפגעים בודדים פוטנציאליים, באמצעות התאמות טכנולוגיות ומודיעיניות". מאות מהם נעצרו, חלק הועברו לידי הרשות, 

וחלק קיבלו שיחות אזהרה.

בכנס שבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב הוסיף ארגמן כי "באמצעות מודיעין איכותי שהתקבל במערך הסייבר שלנו, כבר סוכלו 
פיגועים רבים. ההצלחה לאתר מפגע בודד מהווה אתגר עצום. השיפורים הטכנולוגיים פורצי הדרך, יחד עם היכרות שטח ועבודה 

מבצעית, תרמו רבות להורדת רף הטרור ולהתמודדות מוצלחת של ישראל מול איום פיגועי הבודדים".

לדברי ראש השב"כ, "בשנה האחרונה מתמודד שב"כ יחד עם שותפיו בקהילת המודיעין וההגנה בסייבר, מול מגוון אתגרים 
בתחום זה: מאיומים מעצמתיים, דרך איומים מצד ארגוני טרור, ועד להאקרים יחידים שפעלו מטעם עצמם. לצורך סיכול איומים 

אלה, מימשנו עשרות פעולות ומבצעים מתוחכמים ומוצלחים. ועדיין, לאור מאפייניו המתעתעים של הסייבר, ראוי שנישאר 
צנועים וזהירים לגבי יכולתנו לקבל תמונה הרמטית על הנעשה במרחב זה". הוא הוסיף כי "אנו לומדים את דפוסי הפעולה של 

היריב, ויודעים להכות בו בהפתעה במגוון דרכים ושיטות. האקרים ברחבי העולם הפועלים לפגוע בישראל, חווים מעת לעת 
תקלות בלתי צפויות".

לפי חודשיים פורסם ב"הארץ" כי בתוך מעט יותר משנה זוהו כ–2,200 פלסטינים, שלהערכת מערכת הביטחון נמצאו בשלבים 
שונים של כוונות והכנות לביצוע פיגועים, לרוב בדקירה או בדריסה. יותר מ–400 מהם נעצרו בידי צה"ל ושב"כ. חלקם הועמד 
לדין ואחרים הועברו למעצר מינהלי, מבלי שטיב החשדות נגדם הובהר להם ומבלי שאלה נבחנו לעומק בידי סמכות שיפוטית. 

שמותיהם של עוד כ–400 הועברו לרשות הפלסטינית, והם נעצרו בידי המנגנונים בגדה ועברו שיחות אזהרה מפני יציאה 
לפיגועים נגד ישראל. היתר, ולעתים הוריהם, קיבלו שיחות אזהרה מצד שב"כ וצה"ל. 

פעילות גופי המודיעין ברשתות, בעיקר ברשתות חברתיות, העלתה ביקורת בנוגע לשמירה על פרטיותם של גולשים, אך גם 
בנוגע לעובדה שחלק מהם נחקרים עוד לפני שעשו דבר. ראש אגף המודיעין בצה"ל, האלוף הרצי הלוי, התייחס בשבוע שעבר 

בכנס הרצליה לנושא ואמר כי "אם קבוצה מדברת ברשת על ביצוע פיגוע, ומתחילה לרכוש אמצעים, היינו רוצים לחיות במדינה 
שיודעת לפני - ולא בדיעבד".

"ישראל וארה"ב יקימו מטה סייבר משותף"
כך מסר נציג ממשלת ארה"ב במהלך כנס הסייבר של אוניברסיטת ת"א, במעמד ראש הממשלה נתניהו. לדברי ראה"מ, הצמיחה 

באיומי אבטחת מידע מחייב שיתוף פעולה בין המדינות. השת"פ יקל על חברות סייבר ישראליות למכור בארה"ב

רפאל קאהאן

ראש השב"כ: איתרנו יותר מ-2,000 מפגעים בודדים 
פוטנציאליים מתחילת 2016

בכנס באוניברסיטת תל אביב הוסיף ארגמן כי "השיפורים הטכנולוגיים פורצי הדרך תרמו רבות להורדת רף הטרור". לפני 
חודשיים פורסם ב"הארץ" כי ישראל עצרה מאות פלסטינים כחשודים בכוונה לבצע פיגועים בגלל פרסומים ברשת

גילי כהן
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כשברקע מתקפת הסייבר העולמית שפגעה במספר מדינות ברחבי הגלובוס, התרחשו במהלך הלילה )חמישי( ניסיונות לפגוע 
במערכות מחשוב של בתי חולים בישראל. בין בתי החולים שנפגעו, מוסדות בצפון ובירושלים. מהרשות הלאומית להגנת 

הסייבר נמסר כי "כמה מחשבים בכמה בתי חולים נדבקו וטופלו מיידית, ולא נגרם כל נזק". 

"האירוע נעצר אצל אנשי אבטחת המידע בארגונים יחד עם הרשות להגנת הסייבר ונמצא במעקב וטיפול צמוד", נמסר עוד 
מהרשות. הודגש כי הפעילות בבתי החולים לא נפגעה, והם הוסיפו לתפקד כרגיל במהלך המתקפה ולאחריה. בבית החולים 

רמב"ם נבדק החשד לפגיעה בשתי תחנות עבודה. כמו כן נפגעו בתקיפה בתי החולים בפוריה ובנהריה.

כשברקע מתקפת הסייבר העולמית שפגעה במספר מדינות ברחבי הגלובוס, התרחשו במהלך הלילה )חמישי( ניסיונות לפגוע 
במערכות מחשוב של בתי חולים בישראל. בין בתי החולים שנפגעו, מוסדות בצפון ובירושלים. מהרשות הלאומית להגנת 

הסייבר נמסר כי "כמה מחשבים בכמה בתי חולים נדבקו וטופלו מיידית, ולא נגרם כל נזק". 

"האירוע נעצר אצל אנשי אבטחת המידע בארגונים יחד עם הרשות להגנת הסייבר ונמצא במעקב וטיפול צמוד", נמסר עוד 
מהרשות. הודגש כי הפעילות בבתי החולים לא נפגעה, והם הוסיפו לתפקד כרגיל במהלך המתקפה ולאחריה. בבית החולים 

רמב"ם נבדק החשד לפגיעה בשתי תחנות עבודה. כמו כן נפגעו בתקיפה בתי החולים בפוריה ובנהריה.

בתוך כך, ראש השב"כ לשעבר, יובל דיסקין, נאם הבוקר )חמישי( בכנס שבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב והזהיר מפני 
הסכנות של התעלמות מתחום אבטחת הסייבר, שעות ספורות לאחר ניסיונות התקיפה בבתי החולים. 

"אין מספיק מוחות בעולם אבטחת הסייבר. פתרונות רבים פונים פנימה ומעטים מדי כלפי חוץ. רבים מתעשיית הסייבר שוכחים 
שתקיפות סייבר לא קורות מעצמן. מאחורי המתקפות עומדים בני אדם וצריך כוח אדם כדי להתמודד עמן", אמר דיסקין.

"אני מאמין שטרוריסטים לומדים את מגבלות המשחק" אמר דיסקין בהתייחסו לאיומי הסייבר מצד טרוריסטים. "כל אחד המצוי 
בעומק עולם הסייבר מבין את פוטנציאל הפגיעה של תקיפת סייבר. והוא גדול יותר ממה שראינו עד כה, גם בהקשר של 

התקיפה האחרונה שראינו בימים האחרונים. אנשים אומרים שאם זה כל כך קל – מדוע זה לא קרה עד כה? אני מזכיר לכם 
את אסון התאומים, אף אחד לא האמין שאסון מעין זה יכול לקרות, והוא שינה את העולם. רבים מתעשיית הסייבר שוכחים 

שתקיפות סייבר לא קורות מעצמן. מאחורי המתקפות עומדים בני אדם וצריך כוח אדם כדי להתמודד עמן".

ניסיונות תקיפת סייבר על בתי חולים בישראל
ברקע מתקפת הכופר ברחבי העולם, מרשות הסייבר הלאומית נמסר כי האירוע נבלם ורק מספר מחשבים נפגעו • יובל דיסקין, 

ראש השב”כ לשעבר, בכנס הסייבר הלאומי: “פוטנציאל הפגיעה גדול ממה שראינו עד כה”

שלמה צזנה, אילן גטניו
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ראש השב”כ חושף: “אנחנו תוקפים האקרים בעולם”
נדב ארגמן נשא דברים בכנס הסייבר באוניברסיטת תל-אביב ואמר כי שירותי הביטחון פועלים באופן יזום נגד גורמים 

המבקשים לפגוע בישראל דרך התקפות סייבר. “איתרנו למעלה מ-2,000 מפגעים פוטנציאליים”

אסף גולן

"לוחמת הסייבר של חמאס וחיזבאללה מטרידה אותנו"
ראש אגף התקשוב וההגנה בסייבר, האלוף נדב פדן, התייחס לאיומי הסייבר איתם מתעסק הצבא: צה"ל עבר שינוי, וזה לא 

דבר של מה בכך". הוא דיבר במסגרת שבוע הסייבר שנערך באוניברסיטת ת"א

אסף גולן

ראש השב"כ נדב ארגמן חשף כי שירותי הביטחון פועלים באופן יזום נגד האקרים במקומות שונים בעולם שמנסים לפגוע 
בישראל. "אנו לא רק מתגוננים אלא גם תוקפים האקרים בעולם. כל מיני האקרים שפועלים נגדנו בעולם חווים לאחרונה תקלות 

בפעילות שלהם", אמר ארגמן בכנס הסייבר הבינלאומי שמתקיים באוניברסיטת תל-אביב. 

לפי ארגמן, בשנה האחרונה השב"כ מתמודד עם איומי סייבר מצד מדינות, ארגוני טרור, והאקרים יחידים: "אנו מתמודדים 
בתחום עם השותפים שלנו ופעלנו בכמה מישורים להגן על ישראל. נמשיך בכל מקום כדי לסכל את האיום במקום רחוק מהבית, 

וההאקרים שפועלים נגדנו צריכים לחכות להפתעות נגדם לא רק במרחב הקיברנטי אלא גם במישור הפיזי. מי שתוקף אותנו 
יזכה לתגובות משולבות". 

עוד סיפר ארגמן כי בשנה וחצי האחרונות הצליחו שירותי הביטחון לאתר למעלה מ-2,000 מפגעים פוטנציאליים באמצעות 
שימוש בטכנולוגיה. "אנו פועלים יחד עם המוסד, אמ"ן, רשות הסייבר ומדינות חברות בעולם. היריבים שלנו מתמקדים בחיבור 

בין המחשבים לעולם הפיזי ואנו מייצרים מערכת הגנה לסיכול אפקטיבי. ראש הממשלה החליט לייצר ומענה כללי לכל 
האיומים האלו". 

ארגמן גם הסביר על הערכות השב"כ לעדין הלוחמה האלקטרונית: "ארגנו את תחום הטכנולוגיה שלו לאגף אחד שיאגד את כל 
הפעילות, זה מערך סטראט אפ בלתי פוסק. למעלה מרבע אנשי הארגון הם אנשי תוכנה וסייבר בעקבות האתגרים והמשימות 

שלפנינו. אנו מתחרים בצורה מכובדת בשוק הפרטי ואני מתמודדים מול מדינות ומעצמות ואנו מעסיקים את מיטב המוחות בתחום".

האלוף נדב פדן, ראש אגף התקשוב וההגנה בסייבר, נאם היום )ב'( בשבוע הסייבר שנערך באוניברסיטת תל אביב. בדבריו הוא 
התייחס לאיומים מדרום ומצפון ואמר: "צה"ל פוגש שחקנים לא מתוחכמים יחסית כמו חיזבאללה או חמאס, שבכלים פשוטים 

מצליחים להטריד אותנו לא מעט. בניגוד לעבר, אנו מבינים שחייבים לנהל נגדם מערכת לחימה של ממש". 

"בגלל האיומים במרחב הסייבר, האתגרים שלנו בצה"ל התרחבו. אם פעם ידענו לסמן את המאיימים עלינו, היום המרחב גדל בסדרי 
גודל, חוקי המשחק השתנו בו והם ממשיכים ומשתנים כל הזמן. ", אמר האלוף פדן. "צה"ל עבר שינוי משפה של שרידות בעולם 

הגנת המידע, לשפה של מלחמה בעולם הקיברנטי וזה לא עניין של מה בכך". 

"לצד האיומים, אנו זזים ב-15 השנים האחרונות לעולם של רשתות מקושרות. ניהול חדש של מערכה דיגיטאלית הוא שינוי בסיסי 
בהלך הרוח הצבאי. זה אומר שאנחנו לא עוד רק מספקים כלי הגנה או יכולות רשת עבור גופים, אלא אנחנו מנהלים מערכה פעילה 

נגד האיומים", סיכם האלוף פדן. 

 

''צה''ל פוגש שחקנים לא מתוחכמים יחסית כמו חיזבאללה או חמאס'', האלוף נדב פדן. צילום: חן גלילי

האלוף פדן דיבר במסגרת שבוע הסייבר הלאומי השנתי של המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק באוניברסיטת ת"א, מערך 
הסייבר הלאומי במשרד רה"מ ומשרד החוץ. הוא מתקיים זו השנה זו השנה השביעית באוניברסיטת ת"א. האירוע  מפגיש מומחי 

סייבר וחוקרים מובילים מהארץ ומהעולם, לצד קובעי מדיניות, גורמי ביטחון בינלאומיים, דיפלומטים ואנשי עסקים בכירים.
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"אם פעם זה היה חיסרון לומר שאתה בא מישראל, היום כשאתה מדבר על סייבר או על טכנולוגיה מתקדמת זה יתרון לומר 'אני 
חברה ישראלית'. יתרון גדול" -כך אמר ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך נאומו בכנס הסייבר הבינלאומי באוניברסיטת תל 

אביב. נתניהו המשיך ואמר כי "היום רוצים אותנו בכל העולם ומכל העולם באים הנה".

ראש הממשלה המשיך והתייחס גם למקומה של ישראל בין המדינות המובילות בפיתוח טכנולוגיה במגוון תחומי החיים. הוא 
התייחס במיוחד לביקורו הצפוי של ראש ממשלת הודו, בתחילת יולי ואמר כי "זהו אחד מראשי הממשלה החשובים בעולם, עם 

הכלכלה השלישית בעולם שגדלה במהירות.

"הוא רוצה בהידוק היחסים עם ישראל בהרבה תחומים -במים, בחקלאות, בבריאות, אבל גם בסייבר ויש לו סיבה טובה מאוד 
לעשות את זה".

שבוע הסייבר של אוניברסיטת תל אביב נפתח אתמול עם חשיפתה של רשות הסייבר הלאומית שהוקמה לאחרונה. במהלך 
יום הדיונים אתמול אמר רפי פרנקו, ראש אגף אסדרה והכשרה ברשות כי "כל חייל משוחרר יכול ללמוד על חשבון הפיקדון 

מקצועות סייבר. יש גם הסבת אקדמאים על חשבון המדינה " .

מנכ"ל רכבת ישראל שחר איילון אמר באותו אירוע כי "רכבת ישראל תמכור פתרונות סייבר לעולם הרכבת".

איילון אמר כי בימים אלו משלימה רכבת ישראל סקר סיכונים שבתומו תפתח מוצרי הגנה בסייבר. על פי איילון, מוצרים אלו 
יוצעו בעתיד למכירה לחברות רכבות בחו"ל.

ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם בצהריים )שני( בכנס הסייבר הבינלאומי שנערך באוניברסיטת תל אביב.

"לפני מספר שנים החלטתי לבסס את ישראל כאחת מחמש מעצמות הסייבר בעולם, ואני חושב שאין ספק שאנחנו שם. אך 
חבר המושבעים בהגנה בסייבר לא מגיע אף פעם להכרעה, וזה אתגר מתמשך", פתח נתניהו.

לדבריו, "הגנה בסייבר היא עסק רציני. היא רצינית משתי סיבות: הראשונה היא שזה איום הולך וגדל בכל מקום. משום שכל 
דבר הופך להיות דיגיטלי, האבחנה בין טכנולוגיה גבוהה לטכנולוגיה נמוכה נעלמת במהירות. ובעוד זה קורה במדינה אחת 

אחרי השנייה, בתעשייה אחת אחרי השנייה, בתשתית חיונית אחת אחרי השנייה, ובעוד אנו נכנסים לעולם של 'האינטרנט של 
הדברים', הצורך בהגנה בסייבר צומח בקצב מואץ".

"החלטתנו במקרה הזה הייתה להקים רשות לאומית להגנה בסייבר ואנו מארגנים אותה סביב הסייברנט", סיפר נתניהו, "כך 
יש לכולם מידע מאובטח: לממשלה, לארגונים השונים ולעסקים. אנו יכולים לתקשר בצורה מאובטחת והגופים שנמצאים בתוך 

הסייברנט יכולים לתקשר זה עם זה לא רק כדי להגיב להתקפות אלא כדי למנוע אותן בעזרת התרעות, בעזרת הדרכה, בעזרת 
הוראה של דוקטרינה מערכתית – במידה שבה אפשר להיות מערכתי בתחום הזה. מידי חודש אנו מתמודדים עם עשרות 

התקפות סייבר ברמה הלאומית, ובכל רגע נתון, כולל עכשיו, אנו נתונים תחת שתיים-שלוש התקפות ברמה הלאומית שנובעות 
ממקורות שונים – החשודים המיידיים ואחרים".

"אנו מוכנים לשתף פעולה עם מדינות אחרות ועם ממשלות אחרות משום שבאופן כללי, ושוב – עם הסתייגויות מסוימות, אנחנו 
מצליחים יותר ביחד", הצהיר נתניהו.

נתניהו, שנאם באנגלית, אמר בעברית, "פעם זה היה חיסרון לומר שאתה בא מישראל. היום כשאתה מדבר על סייבר או על 
טכנולוגיה מתקדמת זה יתרון לומר 'אני חברה ישראלית', יתרון גדול. רוצים אותנו בכל העולם ומכל העולם באים הנה. למשל, 
עכשיו יהיה כאן ביקור של ראש ממשלת הודו, אחד מראשי הממשלה החשובים בעולם, עם הכלכלה השלישית בעולם שגדלה 

במהירות. הוא רוצה בהידוק היחסים עם ישראל בהרבה תחומים – במים, בחקלאות, בבריאות, אבל גם בסייבר ויש לו סיבה 
טובה מאוד לעשות את זה".

רוה”מ: “כשאתה מדבר על סייבר או על טכנולוגיה 
מתקדמת זה יתרון לומר ‘אני חברה ישראלית’”

נתניהו נאם בשבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב והתייחס גם לביקורו הצפוי של ראש ממשלת הודו בישראל. רוה”מ אמר 
כי “הוא רוצה בהידוק היחסים עם ישראל בהרבה תחומים -במים, בחקלאות, בבריאות, אבל גם בסייבר ויש לו סיבה טובה 

מאוד לעשות את זה”

עמי רוחקס דומבה

נתניהו: רוצים אותנו בכל העולם
ראש הממשלה בועידת הסייבר: “לפני מספר שנים החלטתי לבסס את ישראל כאחת מחמש מעצמות הסייבר בעולם. אין 

ספק שאנחנו שם”.

ניצן קידר 
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6/26/2017 ות י וג ול יטק, מיחשוב, טלקום, טכנ י ומחשבים  פורטל חדשות ה י"  אנשים  ינ ועסק רצ י  ינ ום רצ יבר הוא אי ו: "הסי יה נתנ
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ראשי » חדשות » אבטחת מידע וסייבר » נתניהו: "הסייבר הוא איום רציני ועסק רציני"

נתניהו: "הסייבר הוא איום רציני ועסק
רציני"

"יש צורך להגן מפני איומי הסייבר לא רק על ארגוני צבא וביטחון או תשתיות קריטיות  אלא על
ארגונים מכל מגזר ומגזר", כך אמר ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במסגרת שבוע הסייבר

באוניברסיטת תל אביב

א+ / א  הדפסה 26 ביוני 2017, 14:02  מאת יוסי הטוני 

"הסייבר הוא איום רציני, אבל הוא טומן בחובו גם הזדמנות עסקית רצינית, כי כל דבר הופך לדיגיטלי
והאיום הוא אינסופי", כך אמר ראש הממשלה, בנימין נתניהו.

נתניהו היה דובר המפתח ביומו (ב') השני של שבוע הסייבר באוניברסיטת ת"א. לדבריו, "זהו אתגר
מתמשך. הסייבר הוא עסק רציני כי מגובר באיום ההולך וגדל באופן נמשך. הסייבר נמצא בכל מקום
בכל נקודה, כי כל דבר הופך לדיגיטלי. ההבדלה בין לואוטק והייטק מטשטשת. הסייבר חובק כל, כל

מכשיר, כל מגזר פעילות, כל תעשייה. הצורך למענה לאיומי הסייבר הולך וגדל באופן מעריכי
(אקספוננציאלי)".

"מדובר בבעיה של ממשלה בכל מדינה", אמר נתניהו, "יש צורך להגן מפני איומי הסייבר לא רק על
ארגוני צבא וביטחון, לא רק על תשתיות קריטיות, אלא על ארגונים מכל מגזר ומגזר".

"ראינו שיש יותר מדי גורמים הפועלים בשדה זה", אמר ראש הממשלה, "לכן החלטנו להקים את
רשות הלאומית להגנת הסייבר, כדי שכלל הגופים והגורמים במשק הישראלי יישרו קו לפי המתווה
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לשבור את ניצני החרם נגד ישראל

"מדי חודש אנו חווים עשרות מתקפות סייבר ברמה הלאומית",אמר נתניהו, "בזה הרגע יש 3 עד 5
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הממשלה: יחוזק שיתוף
הפעולה הטכנולוגי בין

ישראל להודו

בוקי כרמלי: "יש לנו דרך
ארוכה עד להגנה הרמטית

בסייבר"

תעשיית החדשנות
האפריקנית עם הפנים

לישראל

בכיר בצה"ל: "המתקפה
– עדות לכך שהסייבר
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יוסי הטוני הוא סגן העורך הראשי של אנשים ומחשבים וכתב בכיר בקבוצה. הוא החל
את דרכו העיתונאית בתחילת שנות התשעים ככתב פלילי בעיתון "הארץ", שם בין

היתר סיקר את רצח ראש הממשלה, יצחק רבין, ואת משפטו של הרוצח. לאחר מכן
עבד הטוני במגוון תפקידים עיתונאיים בערוץ הראשון בטלוויזיה. הוא עובד באנשים

ומחשבים זה 14 שנים, מתוכן כשמונה כסגן העורך הראשי. הטוני מתמחה באבטחת מידע וסייבר,
ותחומי הסיקור שלו כוללים גם מיחשוב ארגוני במגזר הציבורי והביטחוני. כמו כן, הוא אמון על סיקור

הכנסים והאירועים של אנשים ומחשבים ומראיין רבים מבכירי IT מהעולם המגיעים לביקור בארץ.
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יום ראשון, א' תמוז התשע"ז
25.06.2017

הדפס שלח לחבר גודל שתף ב שתף ב

שבוע הסייבר מתוך 

הדפס שלח לחבר גודל שתף ב שתף ב

רשות הסייבר מציגה: לימודי סייבר על חשבון הפיקדון
באוניברסיטת תל אביב נפתח שבוע הסייבר ביום דיונים מרתק בו אמר רפי פרנקו, ראש אגף אסדרה והכשרה ברשות

הסייבר הלאומית כי המטרה של הפעילות סביב אסדרת מקצועות הסייבר היא כדי לצמצם את הזמן בין ההתקפה לזיהוי
והטיפול בה. מנכ"ל רכבת ישראל אמר כי "רכבת ישראל תמכור פתרונות סייבר לעולם הרכבת"

עמי רוחקס דומבה | 25/06/2017 

"כל חייל משוחרר יכול ללמוד על חשבון הפיקדון מקצועות סייבר. יש גם הסבת אקדמאים על חשבון המדינה", אומר רפי
פרנקו, ראש אגף אסדרה והכשרה ברשות, במהלך יומו הראשון של שבוע הסייבר המתקיים באוניברסיטת תל אביב.

"יש גם פרויקט של חרדים בסייבר, פותחים שתי כיתות חרדים לעולם ההגנה בסייבר. גם צה"ל יממש תקינה אזרחית", הוסיף
פרנקו.

המטרה של הפעילות סביב אסדרת המקצועות בסייבר וההמלצות הטכניות היא כדי לצמצם את הזמן בין ההתקפה לזיהוי
והטיפול בה. פרנקו מוסיף כי בעוד שבועיים יפורסמו באתר רשות הסייבר הנחיות כיצד עוברים לענן בצורה מאובטחת

ובמקביל אמר שחר איילון, מנכ"ל רכבת ישראל בכנס, כי "רכבת ישראל תמכור פתרונות סייבר לעולם הרכבת".

איילון אמר כי בימים אלו משלימה רכבת ישראל סקר סיכונים שבתומו תפתח מוצרי הגנה בסייבר. על פי איילון, מוצרים אלו
יוצעו בעתיד למכירה לחברות רכבות בחו"ל.

 

הוסף תגובה חדשה

עולם המים: כך השחייה
הצילה את ד"ר גל

תיק השקעות מעל
300K קבל 4 הצעות

מבתי השקעות

ברוך שפטרנו: השיטה
להיפטר מפטרת

ציפורניים

כמהזה? השוואת מחירי
סלולר  התחילו לחסוך

היום
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הדפס שלח לחבר גודל שתף ב שתף ב

צילום גלעד קוולרצ'יק

בעוד כשבועיים: רשות הסייבר תחשוף את תורת ההגנה
הלאומית בסייבר

עמי רוחקס דומבה | 13/06/2017 

ברחבי העולם. ככל במבחן מאות מדינות וארגונים  ברחבי העולם העמידה  בתי חולים  שהשביתה  מתקפת הכופר האחרונה 
אותו מכווינה הרשות של המשק הישראלי,  בזכות מודעות ומוכנות  בין היתר  פגיעות משמעותיות,  נרשמו  בישראל לא  הידוע, 
בישראל "שבוע הסייבר הלאומי", אשר מובל על ידי אוניברסיטת תל אביב בעוד כשבועיים יתקיים  הלאומית להגנת הסייבר. 
של הרשות הלאומית להגנת הסייבר, באי הכנס יוכלו להיחשף לראשונה לפעילותה  בשיתוף מערך הסייבר הלאומי. השנה, 

אשר הוקמה בתחילת 2016.

Israel Cyber" כנס  את   CyberWeekה במסגרת  הסייבר  להגנת  הלאומית  הרשות  תקיים  ה25.6.17  בתאריך 
Defenders", בו תציג לראשונה את פעילותה. הכנס מיועד למנהלי אבטחת מידע והגנת סייבר במשק הישראלי. 

במדינת ארגון  אדם וכל  שכל  פועלים על מנת  בוקי כרמלי, המדגיש כי "אנחנו  של ראש הרשות,  פתיחה  בדברי  הכנס ייפתח 
ישראל יוכלו לפעול במרחב הסייבר האזרחי ללא חשש". בהתאם לכך, משתתפי הכנס ייחשפו לפעילויות מרכזיות המתקיימות

ברשות, ליכולות מבצעיות ולמוצרים אותם פיתחה הרשות לטובת העלאת החוסן במשק הישראלי.

את בוחן, המדגיש  בנושא הסייבר, הCERT  הלאומי והדגמת מקרה  תשתית לאומית לשיתוף ידע ומידע  במסגרת זו יוצגו 
פיננסית. לדברי מנהל הCERT, אלברטו חסון: "ה פעילותה של הרשות הלאומית להגנת הסייבר, וכן יוצג המרכז לרציפות 

CERT מתמקד באיתור מתקפות סייבר וצוות כוננות פועל בו 24X7 כדי להשיב על פניות של ארגונים וגופים שהותקפו".

של בסייבר מזווית הראייה  נושא ההגנה  את  בסייבר  אבטחת המידע וההגנה  אשר יציג לאנשי  פאנל,  במסגרת הכנס ייערך 
בחברת אדמה (מפקד יחידת בחברת החשמל, סמנכ"ל  בפאנל זה ייקחו חלק מנכ"ל רכבת ישראל, סמנכ"ל  הנהלת הארגון. 

8200 לשעבר) ובכירים נוספים.

בנוסף תושק תורת ההגנה הלאומית בסייבר, וכן יוצגו סוגיות של הכוונת המשק האזרחי, בניין חוסן תשתיתי ונושאים נוספים.
לדברי ראש אגף בכיר אסדרה והכשרה, רפאל פרנקו:"עלינו לחתור להטמעת תרבות הסייבר במדינת ישראל".

באמצעות הסייבר  הלאומית להגנת  הרשות  של  השנתית  העבודה  תכנית  של  הזדמנות לתרום לגיבושה  יקבלו  המשתתפים 
הצבעה בסקר אינטראקטיבי.

ההשתתפות בכנס איננה כרוכה בתשלום אך מצריכה הרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל.
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 ראש השב”כ: “ההזדמנויות שהסייבר פותח 
הן דרמטיות - אויבינו צריכים לצפות להפתעות”

 בכנס הסייבר באוניברסיטת ת”א, אמר נדב ארגמן כי הארגון וקהילת המודעין בכלל מתמודדים עם אתגרי סייבר של מעצמות, 
ארגוני טרור והאקרים: “איתרנו מבעוד מועד 2,000 מפגעים בודדים פוטנציאלים”. השב”כ פועל לסיכול האיום ולהרחיקו 

מהבית כמה שיותר: “האקרים בעולם חווים תקלות בלתי צפויות”

אור הלר

בנכס הסייבר באוניברסיטת תל אביב, אמר היום )שלישי( ראש שירות הביטחון הכללי, נדב ארגמן, כי ההזדמניות שעולם 
הסייבר פותח עבור הארגון הן דרמטיות וכי אויבי המדינה צריכים לצפות להפתעות.

 על פי ארגמן, הארגון וקהילת המודעין בכללותה מתמודדים עם אתגרי סייבר של מעצמות, ארגוני טרור והאקרים. 
"איתרנו מבעוד מועד 2,000 מפגעים בודדים פוטנציאלים", אמר ראש השב"כ, "וביצענו עשרות פעולות ומבצעים מתוחכמים. 

 הארגון פועל, לדברי ארגמן, לסיכול האיום ולהרחיקו מהבית כמה שיותר. "האקרים בעולם חווים תקלות בלתי צפויות", 
אמר בהקשר זה.

6/26/2017 ישראלית י חברה  אנ ן לומר ' ו יתר יבר זה  ו: "בסי יה TechNation  TheMarker  "'נתנ

http://www.themarker.com/technation/1.4197562 1/4

}{

מגמה מעורבת בת"א:
מניית בזק מוסיפה 

הפניקס מאבדת 2.9% -
בעקבות פיצוץ המכירה

ליאנגו הסינית

סאמיט רוכשת תיק נכסים
מניבים בגרמניה תמורת

100 מיליון...

הפירמידה מתחילה לרעוד:
חובות הענק של אלוביץ' -

והנכסים...

גיל אליהו

"אם פעם זה היה חיסרון להגיד שאתה בא מישראל, בסייבר זה יתרון להגיד 'אני חברה ישראלית'", כך אמר היום (ב') ראש הממשלה,
בנימין נתניהו, בכנס הסייבר באוניברסיטת תל אביב.

עוד הוסיף כי: "לפני מספר שנים החלטתי להפוך את ישראל לאחד מ-5 הכוחות המובילים בסייבר העולמי ולדעתי אנחנו שם, אבל
הסייבר הוא מאבק תמידי ומתמשך. הסייבר הוא עסק רציני משתי סיבות: הראשונה, משום שהאיום רחב וגדל כל הזמן ורק מתרחב

כאשר הכל עובר דיגיטציה - ההבדל היום בין תעשיות low tech ו-high Tech כבר מצטמצם וזה תהליך שקורה במדינה אחרי מדינה,
בתשתית אחרי תשתית, בתעשייה אחרי תעשייה ורק ימשיך עם מהפכת האינטרנט של הדברים.

"לכן, הצורך גדל באופן אקספוננציאלי. כבר לא צריך להגן רק על הצבא או על תשתיות קריטיות אלא על כך עסק, ולכן הקמנו את רשות
הסייבר הלאומית. מהנסיון הצבאי שלי, כשיש הרבה כוחות פזורים בשטח, הדרך הנכונה היא לסמן 'לשם הולכים' ולהתחיל לנוע ואז

כולם יצטרפו. את זה עשינו על ידי הקמת הרשות. אנחנו חווים כל חודש עשרות מתקפות ברמה הלאומית, ודאי ברגע זה יש 3 עד 5 כאלו
מצד החשודים המידיים ועוד כמה שחקנים, ולכן אנחנו רוצים לשתף פעולה עם ממשלות אחרות במאמץ".

TechNation

נתניהו: "בסייבר זה יתרון לומר 'אני חברה ישראלית'"
ראש הממשלה בכנס הסייבר באוניברסיטת תל אביב: "ישראל הפכה לאטרקטיבית עם כ-20% מכלל השקעות

הסייבר בעולם"

בנימין נתניהו

 | אמיתי זיו
12:03 26.06.201718 שמור 
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$   uRGX לגישה מלאה לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי הארץ  
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5/14/2017 TheMarker  כל מה שרציתם לדעת על מתקפת הסייבר הגדולה בהיסטוריה  גלובל
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}{

העסקים הקטנים מפסידים
בגדול במתקפות סייבר

מתקפת הסייבר: האם
ישראל הותקפה - ואיך כדאי

להתגונן

"זה מפחיד לקנות דירה
היום"

כל מה שרציתם לדעת על
מתקפת הסייבר הגדולה

בהיסטוריה

סיפורי היום

מהי מתקפת הסייבר הזו שכולם מדברים עליה?

ביום שישי פרצה אחת ממתקפות הסייבר הגדולות שידע העולם, אולי הגדולה אי פעם. במתקפה הרחבה נפגעו כ-45 אלף מחשבים ב-99
מדינות על פי חברת אבטחת המידע Avast. בין היתר נפגעו בתי חולים וקליניקות שהם חלק מרשת הבריאות הממלכתית בבריטניה, מה

שהוביל לקשיים בטיפול ודחיית תורים.

אלון רון

גלובל

כל מה שרציתם לדעת על מתקפת הסייבר הגדולה בהיסטוריה
למה נפגעו רוסיה והכלכלות המתעוררות יותר, מדוע בוטלו ניתוחי לב בבריטניה ואיך אפשר להתגונן מהנוזקה

NSA-שנגנבה מה (malware)

| ניו יורק טיימס אמיתי זיו,
12:25 13.05.2017122 Rcfשמור 19
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יו-טיוב

לפחות 16 בתי חולים ציבוריים בבריטניה נפגעו במתקפה. עוד נפגעה חברת השליחויות האמריקאית Fedex, בנק BBVA הספרדי,
מפעילת התקשורת הספרדית טלפוניקה, מערכת הרכבות במספר ערים בגרמניה, מספר אוניברסיטאות, כמה סניפים של פירמת רואי

החשבון KPMG ועוד ועוד. הפגיעות הקשות ביותר היו, לפי הסדר, ברוסיה, אוקראינה, הודו וטייוואן.

המתקפה זכתה לכינוי WannaCry ובשונה ממתקפות אחרות, בגלל ההיקף שלה, העניין בה חרג מגבולות קהילת הטק והסייבר. בכלל,
מאז הבחירות בארה"ב, שהוטו באמצעות מתקפת סייבר (הדלפת המיילים ממטה הילרי קלינטון) וניסיון דומה גם בבחירות בצרפת, מתבהר

כי הסייבר הוא מרחב בעל השלכות על העולם האמיתי ולא רק עסק של קומץ מומחי אבטחת מידע.

איך פעלה המתקפה?

התוקפים השתמשו בכלי תקיפה שכתבו אנשי ה-NSA, סוכנות הביון האמריקאית. כלי התקיפה האלו, שהם עוצמתיים ומחוכמים, נועדו
במקור לשמש את הסוכנות למטרות הריגול שלה אבל דלפו לרשת. מרגע שהכלים ברשת, האקרים זדוניים התאימו אותם לצרכיהם והוציאו

מתקפה רחבה.

638.88  ₪
Royal Ramblas Hotel

52.39  ₪
Inout

638.88  ₪

Hotel Royal Passeig de
Gràcia

Booking.com

המתקפה חדרה לארגון באמצעות אימייל פשוט - אך מרגע הכניסה התפשטה לעוד מחשבים ברשת, מה שמכונה תולעת. המתקפה
התבססה על חולשה קיימת במערכת ההפעלה לשרת אירגוני של חברת מיקרוסופט, כפי שמסביר דורון סיון, מנכ"ל חברת הסייבר קרונוס:

"החולשה שאותרה היתה בפרוטוקול SMB, אשר מאפשר גישה משותפת אל קבצים, מדפסות ותקשורת בין מחשבים ברשת".

מה רצו התוקפים?

כסף. בגדול זו הייתה מתקפת כופר, או כופרה. התוקפים הצפינו את המחשבים בארגון ודרשו כופר תמורת שחרורם בסכומים של כמה
מאות דולרים. בעולם הסייבר יש בעיה מובנית של "ייחוס" (Attribution) - התוקפים יכולים להסתתר מאחורי שרתים בכל רחבי העולם, כך

שלרוב קשה עד בלתי אפשרי לדעת מי עומד מאחורי המתקפה. "מכיוון שאיננו יודעים באמת מי ניצב מאחורי המתקפה הזו, בהחלט
אפשרי שלא מדובר בגורמי פשיעה אלא בקמפיין שמטרתו מימון גופי טרור במדינות שונות", מסר מני ברזילי, ה- CTO של המרכז למחקר

סייבר בינתחומי באוניברסיטת תל אביב, אבל בשלב זה מדובר רק בספקולציה.

האם אפשר היה להימנע ממתקפת הכופר?

תנו לחתול לעבוד
עבורכם

אתר נדל"ן ארצי לקונים,...

NHS patient has heart surgery cancelled after cyber attack

$   uRGX

5/14/2017 TheMarker  כל מה שרציתם לדעת על מתקפת הסייבר הגדולה בהיסטוריה  גלובל

http://www.themarker.com/wallstreet/1.4088541 2/10

יו-טיוב

לפחות 16 בתי חולים ציבוריים בבריטניה נפגעו במתקפה. עוד נפגעה חברת השליחויות האמריקאית Fedex, בנק BBVA הספרדי,
מפעילת התקשורת הספרדית טלפוניקה, מערכת הרכבות במספר ערים בגרמניה, מספר אוניברסיטאות, כמה סניפים של פירמת רואי

החשבון KPMG ועוד ועוד. הפגיעות הקשות ביותר היו, לפי הסדר, ברוסיה, אוקראינה, הודו וטייוואן.

המתקפה זכתה לכינוי WannaCry ובשונה ממתקפות אחרות, בגלל ההיקף שלה, העניין בה חרג מגבולות קהילת הטק והסייבר. בכלל,
מאז הבחירות בארה"ב, שהוטו באמצעות מתקפת סייבר (הדלפת המיילים ממטה הילרי קלינטון) וניסיון דומה גם בבחירות בצרפת, מתבהר

כי הסייבר הוא מרחב בעל השלכות על העולם האמיתי ולא רק עסק של קומץ מומחי אבטחת מידע.

איך פעלה המתקפה?

התוקפים השתמשו בכלי תקיפה שכתבו אנשי ה-NSA, סוכנות הביון האמריקאית. כלי התקיפה האלו, שהם עוצמתיים ומחוכמים, נועדו
במקור לשמש את הסוכנות למטרות הריגול שלה אבל דלפו לרשת. מרגע שהכלים ברשת, האקרים זדוניים התאימו אותם לצרכיהם והוציאו

מתקפה רחבה.

638.88  ₪
Royal Ramblas Hotel

52.39  ₪
Inout

638.88  ₪

Hotel Royal Passeig de
Gràcia

Booking.com

המתקפה חדרה לארגון באמצעות אימייל פשוט - אך מרגע הכניסה התפשטה לעוד מחשבים ברשת, מה שמכונה תולעת. המתקפה
התבססה על חולשה קיימת במערכת ההפעלה לשרת אירגוני של חברת מיקרוסופט, כפי שמסביר דורון סיון, מנכ"ל חברת הסייבר קרונוס:

"החולשה שאותרה היתה בפרוטוקול SMB, אשר מאפשר גישה משותפת אל קבצים, מדפסות ותקשורת בין מחשבים ברשת".

מה רצו התוקפים?

כסף. בגדול זו הייתה מתקפת כופר, או כופרה. התוקפים הצפינו את המחשבים בארגון ודרשו כופר תמורת שחרורם בסכומים של כמה
מאות דולרים. בעולם הסייבר יש בעיה מובנית של "ייחוס" (Attribution) - התוקפים יכולים להסתתר מאחורי שרתים בכל רחבי העולם, כך

שלרוב קשה עד בלתי אפשרי לדעת מי עומד מאחורי המתקפה. "מכיוון שאיננו יודעים באמת מי ניצב מאחורי המתקפה הזו, בהחלט
אפשרי שלא מדובר בגורמי פשיעה אלא בקמפיין שמטרתו מימון גופי טרור במדינות שונות", מסר מני ברזילי, ה- CTO של המרכז למחקר

סייבר בינתחומי באוניברסיטת תל אביב, אבל בשלב זה מדובר רק בספקולציה.

האם אפשר היה להימנע ממתקפת הכופר?

תנו לחתול לעבוד
עבורכם

אתר נדל"ן ארצי לקונים,...

NHS patient has heart surgery cancelled after cyber attack
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יו-טיוב
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למרבה האירוניה, כן, בהחלט. מסתבר שמיקרוסופט פירסמה כבר באמצע מארס Patch, טלאי אבטחה שסוגר את הפירצה שדרכה
השתלטו התוקפים על השרת בחברות המותקפות. מי שעדכן את גרסת הקושחה שלו במועד לא היה חשוף למתקפה. השאלה המעניינת

היא מדוע לא כל הארגונים עשו זאת.

סיבה אחת היא שמרנות ונהלים מיושנים. ארגונים רבים מבצעים עדכוני תוכנה אחת לחודש ואף אחת לרבעון. סיבה שנייה היא שעדכון
כזה מצריך Downtime, "הורדה" של המערכות מהאוויר ואת זה קשה לעשות בבתי חולים למשל.

סיבה שלישית היא שבחלק מהארגונים, במיוחד במגזר הרפואי, יש עדיין שימוש במערכת הפעלה ווינדוס XP הישנה ועבורה אין בכלל
טילואים. סיבה רביעית היא שבהרבה מדינות, כמו רוסיה וסין, ישנו שימוש נרחב בתוכנות פיראטיות, והן לא מקבלות עדכוני תוכנה וטילואי

אבטחה.

אדם פלד, הבעלים של חברת הייעוץ CyberGrip: "חשוב לזכור שהאקרים לא מחכים. ברגע שהם נחשפים לפרצות, מדווחות או שלא, הם
מתחילים בפעולה ולכן סבירות גבוהה שמדובר במתקפה שתוכננה ויצאה לפועל ימים ספורים לאחר חשיפת הפירצה באמצעות וויקיליקס.
האתגר שלנו בתעשייה שפועלת להגן על המידע והפעילות העסקית, הוא לא רק לפתח כלים ומוצרים חדשים, אלא לגרום למנהלי אבטחת

המידע לחשוב כמו האקרים ולהגיב בהתאם".

מדוע המגזר הבריאותי נפגע?

היכנסו לבית חולים והביטו מסביבכם - אתם מוקפים במחשבים, מהמחשב של פקיד הקבלה, דרך ה-ECG ועד מערכת ניהול התורים - הכל
מחשבים. אלא שכאמור, הרבה מהמחשבים האלו הם מערכות פונקציונאליות "סגורות" ושמבוססת על גרסאות ישנות על ווינדוס.

במחשבים כאלו קשה לעדכן גרסאות ולהתקין מוצרי אבטחה. בנוסף - אלו הן מערכות קריטיות, וכמובן שהמידע שמחזיקים ארגוני בריאות
פרטי ורגיש במיוחד. השילוב הזה קוסם במיוחד להאקרים ולכן יש גאות של מתקפות בסקטור הרפואי. 

— פרסומת —

טיסות לפריז עם אל על
טיסות במחירים מיוחדים מחכות

לכם באתר אל על! היכנסו והזמינו
עכשיו

— פרסומת —
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איך נעצרה המתקפה?

במקרה. חוקר אבטחה אנונימי חפר ומצא בנוזקה מה שמכונה Kill Switch, מנגנון עצירה של הפוגען ("מפסק פגר"). איך זה עובד?
התוכנה מתוכננת לבדוק קודם כל אם אתר אינטרנט כלשהו, כתובת ארוכה ומורכבת של סימנים שקבע התוקף מראש, נמצא באוויר. אם

האתר "חי" הנוזקה לא מפעילה את עצמה. כנראה התוקפים שתלו את המנגנון בתוכנה כדי לאפשר להם לעצור את המתקפה בעת
הצורך. חוקר האבטחה מצא את הכתובת הזו וקנה את הדומיין תמורת 11 דולר. מרגע שהאתר עלה לאוויר (לא חייב להכיל כל תוכן),

התוכנה הפסיקה את פעולתה.

האם בזאת תמו הצרות? כלל וכלל לא: "ה- Kill Switch עצר את המתקפה", הסביר מתיו סויש, מייסד קומיי טכנולוג'יס, חברת סייבר
באיחוד נסיכויות המפרץ. "אבל זה רק זמני. כל מה שצריכים התוקפים לעשות הוא ליצור וריאציה של ההתקפה עם שם מתחם אחר. הייתי

מצפה שיעשו זאת".

מדוע ישראל לא הותקפה?

היו ניסיונות תקיפה מינוריים על ישראל אבל צריך לחזור ולומר: רמת מוכנות הסייבר בארגונים בישראל גבוהה יחסית לעולם. יש בארץ
מודעות סייבר גבוהה עם אנשי מקצוע מהטובים בעולם, בוגרי יחידות צבאיות בתחום אבל לא רק, ולכן המתקפה על ישראל נכשלה.

בישראל יש גם רגולציית סייבר מפותחת ומחמירה של השב"כ (לתחום הטלקום), המפקח על הבנקים לגבי הבנקים, המפקח על הביטוח,
משרד הבריאות לגבי גופי הבריאות וכן הלאה. זה לא אומר שצריכים לשקוט על השמרים - משחק השח של הסייבר מעולם לא מגיע

להכרעה.

ראש הרשות הלאומית להגנת הסייבר, בוקי כרמלי, מסר את העדכון הבא: "בישראל, כרגע לא זוהתה אינדקציה של נוזקה
במערכות פועלות. מתחילת המתקפה הגלובלית, הרשות להגנת הסייבר בישראל עומדת בקשר רציף עם רשויות הסייבר ברחבי העולם
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אייל טואג

ועם גורמי ההנחייה הרלוונטיים במשק על מנת למזער נזק אפשרי כתוצאה מהמתקפה הגלובלית. הערכות מצב מתקיימות כל העת.

"הרשות העבירה בשבוע החולף התרעות לגופי המשק ומעבירה בשעות אלה הנחיות נוספות. באתר הרשות ישנן הנחיות הגנה מעודכנות
ועל כלל הארגונים במשק ליישמם לאלתר. בשל העובדה כי מרבית הארגונים לא פועלים בשבת, מערכות רבות אינן עובדות, אך אין זה

אומר שלא תיתכן נוזקה מחר ועל כן ההיערכות".

מה צריך המשתמש הפרטי לעשות?

מתקפת WannaCry לא כוונה למשתמש הביתי אלא לשרת ארגוני אבל אולי המתקפה הבאה כן תכוון לאנשים פרטיים. לא צריך להיבהל
אבל כן כדאי לנקוט צעדי זהירות בסיסים: עדכון מערכת הפעלה בכל פעם שיוצא אחד כזה (למרות שזה מעצבן), שימוש בססמאות חזקות,

התקנת תוכנת אנטי וירוס ובעיקר זהירות מהודעות דוא"ל חשודות - זהו נתיב החדירה העיקרי של פוגענים. ספציפית לגבי תוכנות כופר,
.WannaCry שאגב הייתה עוצרת גם את RansomFree אנו ממליצים להתקין את התוכנה החינמית

כנס סייבר טק (אילוסטרציה)

מי מרוויח ממתקפת הסייבר?

קודם כל ההאקרים הרוויחו. בגלל הדרישה לתשלום כופר במטבע המבוזר ביטקוין - כמה ארגונים כבר שילמו את הכופר. בקרוב נוכל לדעת
כמה בסך הכל הרוויחו ההאקרים בסיבוב הנוכחי אבל אפשר לנחש שזה הרבה פחות מהרעש שיצרה המתקפה, מכיוון שהיא נבלמה

באמצע תהליך הסחיטה.

יש לציין שהנזק הכלכלי לארגון שנפגע לא שווה לרווח של הפורצים. הארגון שנפגע מפסיד שעות עבודה, נפגע במוניטין, מאבד מידע
חשוב וכדומה. שנית, חברות אבטחת המידע מרוויחות. WannaCry הוא הפיץ' השיווקי הכי טוב שהן יכלו לבקש והן ירכבו על הגל כדי
להציע את מרכולתן. שלישית, וזה מעט פילוסופי, אפשר לטעון שכולנו נרוויח. המתקפה הרחבה היא קריאת השכמה כללית להתמגנות

טובה יותר מול איומי הסייבר המודרנים.

ברזילי מסכם: "הסיפור הזה נשמע כמו לא פחות מאשר תסריט לסרט הוליוודי. כלי תקיפת סייבר מתוחכמים נגנבים מגוף ביון אמריקאי,
ומגיעים לידיהם של הפשע המאורגן. האחרונים עושים שימוש בכלים אלו בשביל להחזיק עשרות אלפי מחשבים מסביב לעולם כבני ערובה

עד לתשלום הסכום הנדרש. בעוד 3 ימים, גורמים הפשיעה האלה ייעלמו עם מאות אלפי, ואולי אף מיליוני דולרים בביטקוין".
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אייל טואג

ועם גורמי ההנחייה הרלוונטיים במשק על מנת למזער נזק אפשרי כתוצאה מהמתקפה הגלובלית. הערכות מצב מתקיימות כל העת.
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כנס סייבר טק (אילוסטרציה)

מי מרוויח ממתקפת הסייבר?
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באמצע תהליך הסחיטה.

יש לציין שהנזק הכלכלי לארגון שנפגע לא שווה לרווח של הפורצים. הארגון שנפגע מפסיד שעות עבודה, נפגע במוניטין, מאבד מידע
חשוב וכדומה. שנית, חברות אבטחת המידע מרוויחות. WannaCry הוא הפיץ' השיווקי הכי טוב שהן יכלו לבקש והן ירכבו על הגל כדי
להציע את מרכולתן. שלישית, וזה מעט פילוסופי, אפשר לטעון שכולנו נרוויח. המתקפה הרחבה היא קריאת השכמה כללית להתמגנות

טובה יותר מול איומי הסייבר המודרנים.

ברזילי מסכם: "הסיפור הזה נשמע כמו לא פחות מאשר תסריט לסרט הוליוודי. כלי תקיפת סייבר מתוחכמים נגנבים מגוף ביון אמריקאי,
ומגיעים לידיהם של הפשע המאורגן. האחרונים עושים שימוש בכלים אלו בשביל להחזיק עשרות אלפי מחשבים מסביב לעולם כבני ערובה

עד לתשלום הסכום הנדרש. בעוד 3 ימים, גורמים הפשיעה האלה ייעלמו עם מאות אלפי, ואולי אף מיליוני דולרים בביטקוין".

$   uRGX



Conferences Round Tables Workshops Competitions Social Events

Tel Aviv University, Israel

- 118 -- 119 -

6/26/2017 י יטרל יבר ביל וארה"ב מגבשות הסכם סי ישראל    TechNation  TheMarker

http://www.themarker.com/technation/1.4197921 1/4

}{

מגמה מעורבת בת"א:
מניית בזק מוסיפה 

הפניקס מאבדת 2.9% -
בעקבות פיצוץ המכירה

ליאנגו הסינית

סאמיט רוכשת תיק נכסים
מניבים בגרמניה תמורת

100 מיליון...

הפירמידה מתחילה לרעוד:
חובות הענק של אלוביץ' -

והנכסים...

שוק הון

חן גלילי

בכנס הסייבר באוניברסיטת תל אביב דיבר תומאס בוסרט, יועץ בכיר לנשיא ארה"ב דונלד טרמאפ, והכריז לראשונה על הסכם שיתוף
פעולה בתחום הסייבר בין המדינות. מדבריו היה ניתן להבין כי ההסכם כעת בשלבי גיבוש ראשוניים.

מהצד האמריקאי, יהיו שותפים להסכם מזכירות המדינה, המשרד להגנת המולדת והמשטרה הפדארלית. בצד הישראלי, ישתתפו גופי
הבטחון, השב"כ ורשות הסייבר. מי שיוביל את התהליך מצד ישראל הוא ד"ר אביתר מתניה, ראש מערך הסייבר במשרד ראש הממשלה
ומהצד האמריקאי רוב ג'ויס - מתאם הסייבר בבית הלבן. במהלך שבוע הסייבר הצדדים יידונו בפיתוח מתודות, הטמעה, קונספטים, כדי

להגיע לאינטרנט בטוח יותר.

בוסרט אמר בכנס: "הצוותים יעבדו על שיתוף פעולה בתחום המחקר, הפיתוח ושיתוף המידע. זהו צעד ראשון על בסיס ההבטחה של
טראמפ לנתניהו. הצוותים יעבדו על מניעת מתקפות לפני שהן קורות ופוגעות בתשתיות קריטיות. אני מאמין שהגמישות שיש בישראל

תאפשר פיתוחים שגם אנחנו בארה"ב נאמץ".

TechNation

ישראל וארה"ב מגבשות הסכם סייבר ביליטרלי
בכנס הסייבר באוניברסיטת תל אביב אמר יועץ בכיר לטרמאפ על ההסכם, שמצוי בשלבים ראשוניים: "זהו צעד

ראשון על בסיס ההבטחה של טראמפ לנתניהו. הצוותים יעבדו על מניעת מתקפות לפני שהן קורות ופוגעות
בתשתיות קריטיות"

תומאס בוסרט בכנס הסייבר באוניברסיטת תל אביב

 | אמיתי זיו
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הירשמו כאן וקבלו התראה במייל על כל כתבה חדשה
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עוד הוא טען: "עלינו לבנות קואליציה של שותפויות, ועד שזה יקרה אנחנו נבסס הסכמים דו-צדדיים עם מדינות. צריכות להיות השלכות
להסתה. סביב העולם יש מדינות שעושות את זה טוב יותר מאחרות וישראל היא אחת מהן. אנו לא יכולים להגיע לרמת האבטחה
שאנחנו רוצים ללא שותפות עם מדינות ואקדמיה. ארה"ב תנוע קדימה באופן בינלאומי כפי שעשינו עם אנגליה וכעת עם ישראל,

בשותפויות והסכמים הדדיים.

"הדרך היחידה לספק עתיד בטוח ידוע הוא לאפשר שוק פתוח ולא להכליל את אלה שלא חולקים את אותם ערכים. ישראל היא מרכז
מבוסס ידע עם מגזר טכנולוגי, אתם מכוחות הטכנולוגיה המשמעותיים בעולם ואנו נושאים אליכם עיניים. לסייבר ספייס אין גבולות".

תגובות

הוסיפו תגובה

SH O P NO W  

LOW CUT SOCKS

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
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שלחו להדפסה  

לחצו כאן להגדיל
הטקסט

חולשת האבטחה שהובילה למתקפת הסייבר הגדולה

בשנים האחרונות נרשמה עלייה בפשעי סייבר, בין היתר של האקרים המצפינים את המידע
במחשב ודורשים כופר עבור "שחרור" המחשב מההצפנה. הפעם  מי שלא עדכן חולשת

אבטחה במערכת של מיקרוסופט נפגע. מומחה: "היה חלון זהב להאקרים". ואיך
מתגוננים?
ירון דרוקמן

לא עדכנו חולשת אבטחה  ונפגעו: האקרים השתלטו בעבר על מערכות מחשוב של ארגונים גדולים, אך
מתקפת סייבר רחבת היקף כמו זו שנרשמה היום (ו') טרם זכורה. מעבדות קספרסקי טוענות כי לא פחות מ74

מדינות נפגעו במתקפה, שבוצעה באמצעות תוכנת פריצה. ההאקרים פרצו למחשבים ולשרתים שלא עדכנו
חולשת אבטחה, עליה הכריזה מיקרוסופט בחודש מרס.

  

מתקפת הסייבר הגדולה
 

"No More Ransom" זילברמן הזכיר את האתר
שעלה לרשת לפני כשנה ושם לעצמו למטרה לסייע לציבור הרחב להתגבר על הנוזקות. המיזם המשותף הוא

תוצאה של שילוב כוחות יוצא דופן בין חברות אבטחה לבין משטרות ברחבי העולם. זילברמן אמר באתר אפשר
לכתוב איזה נתונים רואים ולהוריד קבצים של מפתח.

 
גם הוא ממליץ לגבות ככל הניתן את המידע. "באופן כללי  ההתגוננות מפני כופר זה גיבויים. גיבויים תכופים

וחזקים וזה הדבר המרכזי".
 

לוי סיכם: "המתקפה העולמית הזו, שמתבססת לכאורה על כלי הפריצה של הNSA שהודלפו לרשת, מחייבת
לעדכן כל העת את ההגנה על מתקני תשתיות קריטיות, החל בבתי חולים ועד לתחנות כוח גרעיניות".

 
זיו גדות, מנכ"ל חברת Red Button המתמחה באבטחה מפני התקפות DDoS, הוסיף: "מובן מאליו שצריך

לעדכן את מערכת ההפעלה והתוכנות בכל עדכון תוכנה ובהקדם ובכך למנוע את ההדבקה מלכתחילה. אך מכיוון
שאין אף פעם הגנה מלאה, קו ההגנה השני שארגונים נוקטים בו הוא התאוששות מהירה מאירוע שכזה. תחום זה

נקרא Disaster Recovery והוא מתחיל בכך שמסמנים מבעוד מועד את השירותים החיוניים לארגון, ומכינים
תשתית ותהליכים להפעיל אותם מחדש במקרה שנפגעו".

 
גדות אמר עוד: "אני ממליץ גם למשתמשים הביתיים לחשוב במונחים כאלו, ולהתכונן ליום שבו המחשב שלהם
יוצפן ועמו כל תמונות המשפחה או עבודת הדוקטורט. הדרך הפשוטה ביותר כיום לגבות מסמכים היא למקם

אותם בתיקיות ענן. חשוב מאוד שהשירות יכלול גם גיבוי, רצוי לטווח של שנה (ייתכן כי יידרש תשלום נוסף עבור
הגיבוי). במקרה כזה גם אם המחשב הוצפן וננעל, ניתן לגשת ממחשב אחר לשחזר את כל המידע".

 
https://technet.microsoft.com/en :להודעה על חולשת האבטחה של מיקרוסופט בחודש מרס

us/library/security/ms17010.aspx
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(Gettyimages :צילום) NHSבתי חולים בבריטניה נפגעו. הודעה על הפריצה באתר ה
 

גם בתי חולים, כמו שקרה הפעם, נמצאים על הכוונת של ההאקרים. בפברואר 2016 תקפו האקרים את בית
החולים הְּפֶרְסִּביֶטְריָאנִי. האקרים השתילו תוכנה זדונית במחשבי בית החולים ודרשו כופר. מערכות המידע של

בית החולים הושבתו לחלוטין אז. מנכ"ל בית החולים, אלן סטפנק, הכריז על "מצב חירום פנימי". עלפי הדיווחים
בשנה שעברה ההאקרים דרשו 3.4 מיליון דולר בביטקוין.

 
איך מתגוננים?

מיקרוסופט הוציאה עדכון אבטחה בחודש מרס האחרון בעקבות כלי הפריצה שהודלפו, אולם ההאקרים ניצלו את
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ואפשר לעשות גם פעולות נוספות. טבנסקי: "חשוב שיהיה גיבוי לדברים החשובים בזמן אמת. ארגונים גדולים
לפעמים לא עושים את זה. צריך להתקין את הטלאים לעדכונים שעשו, הם טלאים שסותמים חורים. צריך

להשתמש בגרסאות הכי עדכניות של התוכנות. זה ברמה של כל אחד לעצמו". בסוף חודש יוני יתקיים במרכז
הסייבר של אוניברסיטת תלאביב שבוע הסייבר הלאומי השביעי.

 

תגיות: סייבר | מתקפת סייבר
חזרה
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בשנים האחרונות נרשמה עלייה בפשעי סייבר, שבהם נלקחות מערכות שלמות כמו של תחנות משטרה, בתי
חולים, ארגונים גדולים אחרים ואף מחשבים אישיים  כבני ערובה תמורת כופר. בזמן מתקפת סייבר, התוקף
מצפין את הנתונים שעל המחשב והופך אותם ללא נגישים למשתמש.  התוכנה הזדונית שאפשרה את הפריצה

הגדולה הופצה באמצעות דואר אלקטרוני. נראה כי בכל המחשבים שנפגעו הופיעה אותה הודעת כופר.
 

לאחר מכן, התוקף סוחט את הקורבן תמורת "שחרור" המחשב מההצפנה. התוקף דורש לקבל את הכופר
בביטקוין כדי שלא ניתן יהיה לאתר אותו. הפעם, כך עלפי הדיווחים, דורשים התוקפים סכום לא גבוה של כ300
דולר כדי לשחרר את הנעילה. בעבר דרשו האקרים גם מיליוני דולרים. האיום ברור וחד משמעי  אם לא תשלמו

את דמי הכופר  כל המידע שהוצפן יימחק.
 

(AFP :צילום) יותר מ50 אלף מחשבים נפגעו במתקפה הנוכחית
 

למעשה, איום תוכנות הכופר גדל בקצב כה מסחרר עד שכיום רוב מדינות האיחוד האירופי חוקרות אותו באופן
פעיל. בהיעדר אפשרות אחרת, רבים מהקורבנות שמחזיקים בקבצים חשובים נאלצים לשלם כדי לקבלם בחזרה

וכך נותנים לפושעים את מבוקשם.
 

חולשת האבטחה
אלי זילברמן כספי, מנהל שותף בחברת קונפידס  חברת יעוץ ואבטחה בנושאי סייבר  הסביר כי ההאקרים

ניצלו את העובדה שרבים לא "סתמו" חולשת אבטחה. "מה שקורה כשמפורסם עדכון  אלה שמסתכלים מה יש
הם ההאקרים", אמר זילברמן. "מהשנייה שמיקרוסופט מפרסמת שיש חולשה במערכת הפעלה. בשביל האקרים
זה חלון זהב. כי יש להם זמן מהרגע שיוצא העדכון ועד שכולם מעדכנים". הוא הוסיף: "מי שלא התקין ספציפית

את העדכון הזה  צריך לעדכן אותו מהר". 
 

לדבריו, הפעם התמקדו ההאקרים בשרתים. "הכופר הזה הוא יותר עמוק והרבה יותר קשה לחזור לגיבויים מסוג
ההתקפה הזה" הוא אמר.

 
ואכן, כך מסתבר, "חלון הזהב", היה פתוח לרווחה כיוון שרבים לא תיקנו את חולשת האבטחה במערכות
ההפעלה של מיקרוספט. רם לוי, מנהל חברת קונפידס, הוסיף: "לא יודעים עדיין מה היה וקטור ההדבקה

הראשוני. מרגע שהתחנות הודבקו הם הדביקו תחנות אחרות, רבות מהן ברוסיה. מהירות ההתפשטות של תוכנת
הכופר הייתה מהירה מאוד. המהירות וההיקף זה הדבר החריג. לפעמים זה מגיע לאלפים במקרה הטוב".

 
לוי הוסיף: "התקפת הסייבר היא תרחיש האימה של עולם הטרור הקיברנטי והיא מסכנת באופן ישיר את חייהם
של אלפי חולים ומטופלים. ההתקפה הזו היא אירוע דרמטי וחצייה של כל הקווים האדומים ומוגדרת כפיגוע טרור

המבקש לגבות מחיר בחיי אדם".
 

ליאור טבנסקי, חוקר במרכז הסייבר של אוניברסיטת תלאביב, אמר: "במקרה הזה כנראה שההאקרים
השתמשו באחד הכלים שקבוצה הדליפה לא מזמן וטענה שגנבו את זה מהNSA. אמנם יצא לכך עדכון של

מיקרוסופט, אבל נראה שארגונים גדולים לא עשו עדכון".
 

בעבר דרשו האקרים סכומי כסף גבוהים מאוד מארגונים. לדברי טבנסקי, הפעם כנראה שההתקפה לא ממוקדת
בגלל סכום הכופר הנמוך יחסית. "כנראה במקרה הזה  זה לא ממוקד. אבל זו מתקפה רחבת היקף. ההאקרים
לא יכלו לפלח את הקורבנות לפי מדינה. 300 דולר זה לא רע אם מכפילים את זה בכמויות גדולות. מה שיוצא

דופן זה ההיקף הגדול של המתקפה", הסביר טבנסקי.
 

חינם ברכבת
אחת מהמתקפות הגדולות הייתה בחודש נובמבר האחרון, שהקורבן היה מערכת המחשוב של הרכבת הקלה
בסן פרנסיסקו. הפורצים השתלטו אז למעשה על כ2,000 מכונות תשלום הפזורות ברכבות וברחבי העיר

ו"פתחו" את שערי הכניסה לתחנות הרכבת כך שנוסעים יכלו להיכנס לרציפים ללא כל צורך ברכישה של כרטיס
רכבת וכך יכלו לנוע חינם אין כסף במערכת התחבורה הפופלרית בעיר. בעיריית סן פרנסיסקו טענו אז

שהפורצים ביקשו כופר כסף של "100 יחידות ביטקוין" שהיו שווים באותו חודש כ70,000 דולרים.

5/14/2017 www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/0,2506,L4961274,00.html

http://www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/0,2506,L4961274,00.html 2/3

בשנים האחרונות נרשמה עלייה בפשעי סייבר, שבהם נלקחות מערכות שלמות כמו של תחנות משטרה, בתי
חולים, ארגונים גדולים אחרים ואף מחשבים אישיים  כבני ערובה תמורת כופר. בזמן מתקפת סייבר, התוקף
מצפין את הנתונים שעל המחשב והופך אותם ללא נגישים למשתמש.  התוכנה הזדונית שאפשרה את הפריצה

הגדולה הופצה באמצעות דואר אלקטרוני. נראה כי בכל המחשבים שנפגעו הופיעה אותה הודעת כופר.
 

לאחר מכן, התוקף סוחט את הקורבן תמורת "שחרור" המחשב מההצפנה. התוקף דורש לקבל את הכופר
בביטקוין כדי שלא ניתן יהיה לאתר אותו. הפעם, כך עלפי הדיווחים, דורשים התוקפים סכום לא גבוה של כ300
דולר כדי לשחרר את הנעילה. בעבר דרשו האקרים גם מיליוני דולרים. האיום ברור וחד משמעי  אם לא תשלמו

את דמי הכופר  כל המידע שהוצפן יימחק.
 

(AFP :צילום) יותר מ50 אלף מחשבים נפגעו במתקפה הנוכחית
 

למעשה, איום תוכנות הכופר גדל בקצב כה מסחרר עד שכיום רוב מדינות האיחוד האירופי חוקרות אותו באופן
פעיל. בהיעדר אפשרות אחרת, רבים מהקורבנות שמחזיקים בקבצים חשובים נאלצים לשלם כדי לקבלם בחזרה

וכך נותנים לפושעים את מבוקשם.
 

חולשת האבטחה
אלי זילברמן כספי, מנהל שותף בחברת קונפידס  חברת יעוץ ואבטחה בנושאי סייבר  הסביר כי ההאקרים

ניצלו את העובדה שרבים לא "סתמו" חולשת אבטחה. "מה שקורה כשמפורסם עדכון  אלה שמסתכלים מה יש
הם ההאקרים", אמר זילברמן. "מהשנייה שמיקרוסופט מפרסמת שיש חולשה במערכת הפעלה. בשביל האקרים
זה חלון זהב. כי יש להם זמן מהרגע שיוצא העדכון ועד שכולם מעדכנים". הוא הוסיף: "מי שלא התקין ספציפית

את העדכון הזה  צריך לעדכן אותו מהר". 
 

לדבריו, הפעם התמקדו ההאקרים בשרתים. "הכופר הזה הוא יותר עמוק והרבה יותר קשה לחזור לגיבויים מסוג
ההתקפה הזה" הוא אמר.

 
ואכן, כך מסתבר, "חלון הזהב", היה פתוח לרווחה כיוון שרבים לא תיקנו את חולשת האבטחה במערכות
ההפעלה של מיקרוספט. רם לוי, מנהל חברת קונפידס, הוסיף: "לא יודעים עדיין מה היה וקטור ההדבקה

הראשוני. מרגע שהתחנות הודבקו הם הדביקו תחנות אחרות, רבות מהן ברוסיה. מהירות ההתפשטות של תוכנת
הכופר הייתה מהירה מאוד. המהירות וההיקף זה הדבר החריג. לפעמים זה מגיע לאלפים במקרה הטוב".

 
לוי הוסיף: "התקפת הסייבר היא תרחיש האימה של עולם הטרור הקיברנטי והיא מסכנת באופן ישיר את חייהם
של אלפי חולים ומטופלים. ההתקפה הזו היא אירוע דרמטי וחצייה של כל הקווים האדומים ומוגדרת כפיגוע טרור

המבקש לגבות מחיר בחיי אדם".
 

ליאור טבנסקי, חוקר במרכז הסייבר של אוניברסיטת תלאביב, אמר: "במקרה הזה כנראה שההאקרים
השתמשו באחד הכלים שקבוצה הדליפה לא מזמן וטענה שגנבו את זה מהNSA. אמנם יצא לכך עדכון של

מיקרוסופט, אבל נראה שארגונים גדולים לא עשו עדכון".
 

בעבר דרשו האקרים סכומי כסף גבוהים מאוד מארגונים. לדברי טבנסקי, הפעם כנראה שההתקפה לא ממוקדת
בגלל סכום הכופר הנמוך יחסית. "כנראה במקרה הזה  זה לא ממוקד. אבל זו מתקפה רחבת היקף. ההאקרים
לא יכלו לפלח את הקורבנות לפי מדינה. 300 דולר זה לא רע אם מכפילים את זה בכמויות גדולות. מה שיוצא

דופן זה ההיקף הגדול של המתקפה", הסביר טבנסקי.
 

חינם ברכבת
אחת מהמתקפות הגדולות הייתה בחודש נובמבר האחרון, שהקורבן היה מערכת המחשוב של הרכבת הקלה
בסן פרנסיסקו. הפורצים השתלטו אז למעשה על כ2,000 מכונות תשלום הפזורות ברכבות וברחבי העיר

ו"פתחו" את שערי הכניסה לתחנות הרכבת כך שנוסעים יכלו להיכנס לרציפים ללא כל צורך ברכישה של כרטיס
רכבת וכך יכלו לנוע חינם אין כסף במערכת התחבורה הפופלרית בעיר. בעיריית סן פרנסיסקו טענו אז

שהפורצים ביקשו כופר כסף של "100 יחידות ביטקוין" שהיו שווים באותו חודש כ70,000 דולרים.



Conferences Round Tables Workshops Competitions Social Events

Tel Aviv University, Israel

- 122 -- 123 -

ראש אגף התקשוב וההגנה בסייבר, אלוף נדב פדן, נאם היום )ב'( בכנס שבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב והתייחס לאיומים 
שמציבים ארגונים כמו חיזבאללה וחמאס בתחום הזה.

"צה"ל פוגש שחקנים לא מתוחכמים יחסים כמו חיזבאללה או חמאס, שבכלים פשוטים מצליחים להטריד אותנו לא מעט", אמר 
אלוף פדן. "בניגוד לעבר, אנו מבינים שהיום חייבים לנהל נגדם מערכת לחימה של ממש וזה דורש מאיתנו עליונות טכנולוגית 

ומבצעית". פדן הבהיר כי האיומים במרחב הסייבר הוביל להרחבת האתגרים בצה"ל. "אם פעם ידענו לסמן את המאיימים עלינו, 
היום המרחב גדל בסדרי גודל כך שחוקי המשחק השתנו בו והם ממשיכים ומשתנים כל הזמן. אם פעם היו מסעות של צעירים 

לפטרה, היום המסעות הם מסעות חדירה למחשבים של מעצמות זרות".

אלוף נדב פד ן)צילום: חן גלילי(

האלוף סיפר עוד: "לצד האיומים, אנו זזים ב-15 השנים האחרונות לעולם של רשתות מקושרות. ניהול חדש של מערכה 
דיגיטלית הוא שינוי בסיסי ב- state of mind הצבאי. זה אומר שאנחנו לא עוד רק מספקים כלי הגנה או יכולות רשת עבור 

גופים, אלא אנחנו מנהלים מערכה פעילה נגד האיומים".

ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם מוקדם יותר בכנס: "הגנה בסייבר היא עסק רציני כי זה איום הולך וגדל בכל מקום. כל דבר 
הופך להיות דיגיטלי. האבחנה בין טכנולוגיה גבוהה לטכנולוגיה נמוכה נעלמת במהירות. ובעוד זה קורה במדינה אחת אחרי 

השנייה, בתעשייה אחת אחרי השנייה, בתשתית חיונית אחת אחרי השנייה, ובעוד אנו נכנסים לעולם של 'האינטרנט של 
הדברים', הצורך בהגנה בסייבר צומח בקצב מואץ".

נתניהו הוסיף כי "זאת בעיה שניצבת בפני כל הממשלות, לא רק בהגנה על הצבאות שלהן, גופי הביטחון שלהן, התשתיות 
החיוניות שלהן, העסקים שלהן וכל ארגון אחר. השאלה כיצד לגשת לכך היא שאלה שממשלות נאבקות איתה".

“חיזבאללה וחמאס מצליחים בכלים פשוטים 
להטריד אותנו”

ראש אגף התקשוב וההגנה בסייבר, האלוף נדב פדן, נאם בכנס שבוע הסייבר והתייחס לאיומים שמציבים חיזבאללה וחמאס 
בתחום: “חייבים לנהל נגדם מערכת לחימה של ממש וזה דורש עליונות טכנולוגית ומבצעית”

6/21/2017 www.themarker.com/misc/articleprintpage/1.2974571

http://www.themarker.com/misc/articleprintpage/1.2974571 1/1

מאת: אבירם זרחיה17:2813.06.2016

חוכמת ההמונים בשירות הסייבר
אף ששיתוף מידע על איומים בין גופים שונים יוצר בעיה מורכבת ומרובת פנים
בתחומי הכלכלה, הטכנולוגיה, המשפט והפרטיות, יש צמיחה במיזמים כאלה

— בין חברות הפועלות באותו מגזר

התפתחות איום הסייבר דורשת מארגונים שינוי דפוסי חשיבה ומדיניות בכל הקשור לשיתוף
מידע על איומים עם גורמים חיצוניים — ומעבר מתפישה של ארגון ממודר לתפישה של

ארגון משתף. תהליך דומה התרחש כבר בצד התוקף: עולם הפשיעה המסורתי זלג לעבר
כלכלת פשיעה חדשה, המבוססת על שיתוף קל ומהיר של מידע בקהילה משגשגת, בעלת
מבנה מוסדר ומערכת פיננסית תומכת, המתקיימים במרחב הקיברנטי האנונימי של "הרשת

.(darknet) "האפלה
אף ששיתוף מידע על איומים בין גופים שונים יוצר בעיה מורכבת ומרובת פנים בתחומי

הכלכלה, הטכנולוגיה, המשפט והפרטיות, יש צמיחה במיזמים כאלה — בין חברות הפועלות
באותו מגזר (כמו פיננסים ובריאות), בין חברות שונות באותה המדינה, בין חברות לגורמי

ממשל ורגולציה, ואף בין מדינות שונות. בארה"ב, למשל, הפריחה בתחום מתקיימת
בחסות תהליכי חקיקה ורגולציה התומכים במגמה, על אף התנגדות לתפישת השיתוף עם

גורמי ממשל מצד ארגונים הפועלים בנושאי חופש הפרט. אלה מבססים את עיקרי טיעוניהם
על גילויי אדוארד סנודן, שחשף העברת מידע בין חברות טכנולוגיה מובילות לרשויות הביון,

תוך הפרה לכאורה של פרטיות המשתמשים.
הצורך בטיוב מערך האבטחה הארגוני אינו המניע היחיד למגמת השיתוף. העלויות הגבוהות
המושתות על ארגונים כדי לעמוד ברף הנדרש למתן מעטפת הגנה יעילה, מהוות אף הן זרז
לשיתוף פעולה. מחקרים אקדמיים המנתחים את הקשר בין שיתוף מידע סייבר לבין עלויות
האבטחה הארגוניות אף מראים כי חברות ששיתפו מידע נדרשו להשקעה כספית קטנה

יותר במערך האבטחה שלהן.
אחד ממערכי השיתוף המעניינים ביותר הוא בין יצרניות פתרונות האבטחה, מכיוון שהמידע

המשותף נוגע ישירות לפעילות הליבה שלהן. חרף האתגר המובנה בתעשייה זו, קשרי
השיתוף בה מתרבים, ויש אף חברות המשמשות פלטפורמה מקוונת למכירת מידע סייבר
של חברות אחרות  במודל עסקי הדומה לזה של אמזון, המאפשרת מכירת ספרים מקוונת

של מתחרותיה באתר שלה.
ייצוג מארג קשרי השיתוף באמצעות רשת חברתית, ומיפוי המערכת האקולוגית המפותחת
שנוצרה בין היצרנים, חושפים כמה תובנות מעניינות, ובראשן העובדה שחברות מצליחות
יותר, עסקית ותדמיתית, מרבות בקשרי שיתוף מידע עם חברות מתחרות, תוך שמירה על

מתח מסוים בין שיתוף פעולה לתחרות, הידוע כcoopetition. כמו כן, מתברר כי בין
החברות נוצרו קהילות שיתוף סביב שחקני מפתח בתחום, המהווים יעד מועדף לשיתוף

מידע למצטרפים החדשים למגמה, בדומה לפופולריות של מובילי דעה ברשתות החברתיות.
המשך המחקר בנושא והבנת הדינמיקה ומרחב ההחלטות של ארגונים בבואם לשתף מידע

על איומים, עשויים לשמש את קברניטי החברות ואת קובעי המדיניות הממשלתית לטיוב
המערכות, השיטות והכללים, כדי ליהנות מחוכמת ההמונים גם בתחום ההגנה בסייבר, תוך

שמירת האיזון בין זכויות הפרט ליכולת המדינה להגן על נכסיה ואזרחיה, לטובת הכלל.
הכותב הוא מומחה טכנולוגי להגנה בסייבר בחברת ג'וניפר נטוורקס. יציג את מחקרו

בשבוע הסייבר הלאומי באוניברסיטת ת"א
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 ראש השב"כ, נדב ארגמן, נאם בכנס שבוע הסייבר הבינלאומי המתקיים באוניברסיטת תל אביב ואמר כי "שב"כ נמצא כעת 
בעיצומה של מהפכה אירגונית שבליבה איגוד כלל תחומי הטכנולוגיה והסייבר לכדי זרוע אחת. התוצאה היא אגרוף טכנולוגי 

חזק ומרוכז. עוצמת האגרוף הזה נובעת משילוב בין דיסיפלינות: תחומי הסייבר על כל גווניו, בצד תחומי הטכנולוגיה הקלאסית, 
שמתפתחים עם הארגון מיום היווסדו. מערך הסייבר והטכנולוגיה של שב"כ הוא סטארט-אפ בלתי פוסק". 

"המענה הנדרש מאיומי הסייבר מצריך מאיתנו שימוש באסטרטגיות ייחודיות. כפי שבעולם הממשי אין אנו מסתפקים בהגנה 
פסיבית אלא רודפים את אנשי הטרור במקומותיהם, כך גם בזירת הסייבר. אנו לומדים את דפוסי הפעולה של היריב ולהכות בו 

בהפתעה ובמגוון שיטות", הוא הוסיף. 

ארגמן חשף, כמה שיכול היה, בפני הנוכחים מעט מידע על הצלחות הארגון בשנים האחרונות. "באמצעות מודיעין איכותי 
שהתקבל במערך הסייבר שלנו, כבר סוכלו פיגועים רבים. ההצלחה לאתר מפגע בודד מהווה אתגר עצום. למרות המורכבות 

הזאת, שב"כ יחד עם שותפיו, הצליח באמצעות התאמות טכנולוגיות, מודיעיניות ומבצעיות, מאז תחילת 2016 ועד היום, לאתר 
מבעוד מועד למעלה מ-2000 מפגעים בודדים פוטנציאלים. השיפורים הטכנולוגיים פורצי הדרך, יחד עם היכרות שטח ועבודה 

מבצעית, תרמו רבות להורדת רף הטרור ולהתמודדות מוצלחת של מדינת ישראל מול איום פיגועי הבודדים. 

"אנו מצליחים לבצע כל זאת רק בזכות ההון האנושי שלנו. כבר כעת, למעלה מרבע מעובדי הארגון הינם טכנולוגיים: האקרים, 
מתכנתים, מומחי הגנת סייבר, מהנדסי אלקטרוניקה ועוד. הצבנו לעצמנו למטרה לגייס ולפתח עובדים המסוגלים להתמודד עם 
האתגרים והמשימות שלפנינו. מסלולי הפיתוח, ההכשרה והקריירה שודרגו משמעותית, והם מתחרים כיום באופן ראוי ומכובד 
מול השוק הפרטי. אנחנו שואפים לקלוט את ההאקרים הטובים ביותר, כחלק מההתמודדות עם אתגרי הסייבר אל מול מכלול 

היריבים, בדגש על מדינות ומעצמות. 

בצד של היריב יושבים מיטב ההאקרים, שארגונים מעצמתיים וארגוני הטרור מצליחים להעמיד. הא-סימטריה, שמשחקת 
לטובת התוקף, מחייבת שבצד המסכל והמגן יישבו אנשים יצירתיים, פורצי דרך, היודעים לחשוב קדימה. 

"לשחקנים בעולם החינוך והאקדמיה ובמגרש האזרחי, שמור תפקיד מפתח בטיפוח דור העתיד שלנו, באופן שיאפשר עליונות 
ישראלית במרחב הסייבר. מענה לשאלה האם "הולך ופוחת הדור" קיבלנו בדמות חמישה נערים בני 15 ו- 16 שהצליחו לפתור 

את חידת הסייבר המאתגרת שפרסמנו לאחרונה. הם הוכיחו לנו עד כמה חשוב החינוך לטכנולוגיה ולמצוינות – ואיזה פוטנציאל 
גלום בדור העתיד. אלו המצטרפים לארגון שלנו, זוכים לקחת חלק במבצעים פורצי דרך, להתמודד מול אתגרים טכנולוגים שלא 

מביישים את הפיתוחים המתקדמים ביותר בהיי-טק, ולהיות חוד חנית בהגנה על ביטחון ישראל. שירות הביטחון הכללי ימשיך 
לפעול ולהתחדש, יחד עם שותפיו בקהילת המודיעין וברשות הסייבר, על מנת לסכל פעילות עוינת בכל זירה ובכל מרחב, 

להיות מגן ולא יראה בשטח ומול צג המחשב – למען ביטחון מדינת ישראל ותושביה", סיכם ארגמן את נאומו. 

יותר מ-1,400 בקשות להסרת דפים ותכנים ברשתות החברתיות ששימשו להסתה לטרור, התקבלו באופן חלקי או מלא, כך 
חשפה היום )ב'( שרת המשפטים איילת שקד בנאומה בכנס שנערך בבית התפוצות מטעם מרכז הסייבר באוניברסיטת תל 

אביב. 

את דבריה נשאה שקד בפני יותר מ-70 שגרירים ונספחים דיפלומטיים ממדינות העולם, ובין היתר סיפרה להם על ההסתה 
ברשתות החברתיות, ועל פעולות משרד המשפטים בזירה העולמית והישראלית להתמודדות עם תופעה זו. 

אחת הפעולות שאותן ציינה שקד הייתה הקמת כוח משימה בין משרדי, בהובלת מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, 
ובשיתוף גורמי הביטחון השונים. צוות זה מאתר תכנים מסיתים ומגיש בקשות משפטיות להסרה של התכנים האסורים. 

שקד סיפרה כי מאז תחילת פעילותו של כוח המשימה הוגשו כ 1,800 בקשות להסרת דפים ותכנים ויותר מ-1,400 בקשות 
התקבלו באופן מלא או חלקי - הצלחה של כ-78%. 

כמו כן היא ציינה את השיח שנערך מול חברות האינטרנט הגדולות, כגון גוגל ופייסבוק, לצורך מיצוי האינטרסים המשותפים של 
המדינה ושל כל אחת מהחברות, מתוך נקודת מוצא שהספקיות אינן מעוניינות לקדם טרור ואלימות בקרבן. 

"הדרך עוד ארוכה, ואנחנו סבורים שעל הספקיות להגביר את מידת מעורבותן בנעשה על גבי הפלטפורמות שלהן. עם זאת, 
אנחנו מתחילים לשאת פירות ואנחנו מוצאים את הספקיות הגדולות קשובות לאינטרסים של ישראל", אמרה שקד. 

בפתח דבריה הדגישה השרה את העובדה שבתחילתו של גל הטרור האחרון, שכונה "טרור היחידים", התברר כי בשבעה מתוך 
עשרת המקרים הראשונים, המפגעים הושפעו מתכנים אליהם נחשפו ברשתות החברתיות ובאינטרנט. 

"גם בהמשך גל הטרור ראינו במובהק כי הדלק המרכזי - לא פחות מזה - שמניע את המפגעים הוא ההסתה והשבח למפגעים 
שברשתות החברתיות ובאינטרנט. הקשר הסיבתי המובהק הזה, בין ההסתה ברשתות החברתיות לבין ביצוע פעולות טרור 

בפועל היא תופעה חדשה, מסוכנת, ובעלת משמעות רחבה ואף אסטרטגית", אמרה שקד. 

לדבריה, יכולת האכיפה של החוק המקומי הינו מוגבל, שכן רוב חברות האינטרנט הן חברות בינלאומיות. "למעשה נוצרת פגיעה 
בריבונות ויכולתה של המדינה לשמור על ביטחונה הפנימי מתערער בגלל האופן שבו מנוצלות תכונותיו של מרחב הסייבר לרעה 

על ידי המסיתים ותומכי הטרור". 

לבסוף, סיכמה שקד את דבריה ואמרה: "התפתחות המרחב המקוון היא אחת ההתפתחויות המופלאות שיצר האדם. אני חשה 
מחויבות עמוקה לשמירת הטוב שבמרחב המקוון, תוך ביעור עיקש של הרע שצומח בתוכו ושצומח מתוכו ומשפיע גם על 

ביטחוננו הפיזי".

“שב”כ נמצא כעת בעיצומה של מהפכה אירגונית 
שבליבה איגוד כלל תחומי הטכנולוגיה והסייבר לכדי 

זרוע אחת”
ראש השב”כ, נדב ארגמן, נאם בכנס הסייבר הבינלאומי באוניברסיטת תל אביב וגילה כי הארגון הצליח לסכל כ-2000 פיגועים 

עד כה תוך בשימוש במערך מודיעין הסייבר שלו

אור הלר

שקד: המאבק בהסתה ברשתות החברתיות 
מתחיל לשאת פרי

בנאום בכנס סייבר מטעם אוניברסיטת תל אביב, סיפרה השרה כי 
יותר מ-1,400 בקשות להסרת דפים ותכנים ששימשו להסתה לטרור 

התקבלו. "הספקיות הגדולות קשובות לאינטרסים של ישראל"

אסף גולן
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7/11/2017 ראש השב"כ: האקרים המנסים לפגוע בישראל חווים תקלות בלתי צפויות - וואלה! חדשות

https://news.walla.co.il/item/3076693 2/8

צילום: יותם רונן, עריכה: יאיר דניאל

ראש השב"כ נדב ארגמן אמר הבוקר (שלישי) בכנס
הסייבר באוניברסיטת תל אביב כי "האקרים ברחבי
העולם הפועלים לפגוע בישראל, חווים מעת לעת
תקלות בלתי צפויות". הוא הוסיף כי "כפי שבעולם
הממשי, אין אנו מסתפקים בהגנה פסיבית, אלא
רודפים את אנשי הטרור במקומותיהם, כך גם

בזירת הסייבר. אנו לומדים את דפוסי הפעולה של
היריב, ויודעים להכות בו בהפתעה במגוון דרכים

ושיטות".

ארגמן, פירט בהופעה נדירה מול התקשורת, כי
"בשנה האחרונה, מתמודד שב"כ, יחד עם שותפיו

בקהילת המודיעין וההגנה בסייבר, מול מגוון
אתגרים בתחום זה - מאיומים ממעצמות, דרך
איומים מצד ארגוני טרור, ועד להאקרים יחידים

שפעלו מטעם עצמם. לצורך סיכול איומים אלה, מימשנו עשרות פעולות ומבצעים מתוחכמים ומוצלחים.
ועדיין, לאור מאפייניו המתעתעים של הסייבר, ראוי שנישאר צנועים וזהירים לגבי יכולתנו לקבל תמונה

הרמטית על הנעשה במרחב זה".

לדבריו, "בסייבר,'שילוביות' היא שם המשחק, ולא ניתן אחרת. אנו פועלים נגד יריבינו באמצעות
'קואליציית סייבר', הכוללת שיתופי פעולה עם צה"ל, המוסד, רשות הסייבר, משרד הביטחון ואחרים. שב"כ

מקיים קשרי עבודה עם עמיתים מארגוני ביון בעולם, ונכון לסייע בידע ובניסיון שנצברו מול איומי הטרור
שמולם מתמודדות כיום מדינות המערב".

מודעה
משטרת ישראל מגייסת אותכם

לקראת או במהלך הלימודים האקדמיים שלך? מגוון משרות לסטודנטים. לפרטים היכנסו!
משטרת ישראל
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צילום: יותם רונן, עריכה: יאיר דניאל
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צבא וביטחון

jdiשתף

אמיר בוחבוט
יום שלישי, 27 ביוני 2017, 11:24

Z

ראש השב"כ: "האקרים המנסים לפגוע בישראל
חווים תקלות בלתי צפויות"

בהופעה נדירה מול התקשורת חשף ראש השב"כ נדב ארגמן כי "אין אנו מסתפקים בהגנה פסיבית.
אנו לומדים את דפוסי הפעולה של היריב, ויודעים להכות בו בהפתעה במגוון דרכים ושיטות". לדבריו,

מתחילת 2016 הצליח שב"כ לאתר מבעוד מועד יותר מ-2,000 מפגעים בודדים פוטנציאלים

תגיות: נדב ארגמן, שב"כ, פיגועים, סייבר m

חדשות מתפרצות לפני כולם
הורידו עכשיו

s
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הוא הוסיף כי "באמצעות מודיעין איכותי שהתקבל
במערך הסייבר שלנו, כבר סוכלו פיגועים רבים.
ההצלחה לאתר מפגע בודד מהווה אתגר עצום.
למרות המורכבות הזאת שב"כ יחד עם שותפיו

הצליח באמצעות התאמות טכנולוגיות, מודיעיניות
ומבצעיות, מאז תחילת 2016 ועד היום, לאתר
מבעוד מועד יותר מ-2,000 מפגעים בודדים

פוטנציאלים. השיפורים הטכנולוגיים פורצי הדרך,
יחד עם היכרות שטח ועבודה מבצעית, תרמו רבות

להורדת רף הטרור ולהתמודדות מוצלחת של
מדינת ישראל מול איום פיגועי הבודדים".

ארגמן סיפר כי שב"כ נמצא כעת בעיצומה של
מהפכה ארגונית שתאגד את כל תחומי הטכנולוגיה
והסייבר לזרוע אחת. "התוצאה היא אגרוף טכנולוגי

חזק ומרוכז. עוצמת האגרוף הזה נובעת משילוב בין דיסציפלינות - תחומי הסייבר על כל גווניו, בצד תחומי
הטכנולוגיה הקלאסית, שמתפתחים עם הארגון מיום היווסדו. מערך הסייבר והטכנולוגיה של שב"כ הוא

סטארט-אפ בלתי פוסק".

ראש השב"כ חלק שבחים לעובדיו. "אנו מצליחים לבצע כל זאת רק בזכות ההון האנושי שלנו. כבר כעת,
יותר מרבע מעובדי הארגון טכנולוגיים – האקרים, מתכנתים, מומחי הגנת סייבר, מהנדסי אלקטרוניקה

ועוד. אנחנו שואפים לקלוט את ההאקרים הטובים ביותר, כחלק מההתמודדות עם אתגרי הסייבר אל מול
מכלול היריבים, בדגש על מדינות ומעצמות".

"סוכלו פיגועים רבים". ארגמן (צילום:מוטיל מילרוד, הארץ)
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במהלך הבחירות בצרפת, גורמים פרו-רוסיים הציפו את הרשת בדיווחים שקריים שונים, שנועדו לזרוע דיסאינפורמציה וספקות 
לגבי מקרון. מקרון היווה מטרה לתקיפות פייק ניוז באמצעות ערוצי מדיה רוסיים ובמקביל התבצעו תקיפות סייבר רבות כנגד 

מטות כל המועמדים. אתר ויקיליקס אף פרסם מסמכים שהודלפו על שלושה מהמועמדים: מקרון, לה פן ופיון. בעוד הפרסומים 
הנוגעים למועמדי הימין, לה פן ופיון, היו חיוביים יחסית - ההפניות למקרון היו שליליות. במקביל להדלפות, ערוץ הטלוויזיה 

הרוסית, ספוטניק, יצא בקמפיין שטען כי מקרון סוכן של ארה"ב. בהמשך, תומכים פרו-רוסיים אף החלו להפיץ ברשתות 
החברתיות טענה לפיה מקרון הוא בכלל סוכן ישראלי וכן מידע שקרי בנוגע לנטיותיו המיניות.

)NEWS !עד כמה השפיעו מאמצי הסייבר הרוסיים על הסיבוב הראשון בבחירות לנשיאות צרפת? )צילום: וואלה

בתאריך 14 בפברואר הופל לראשונה אתרו של מקרון לזמן קצר לאחר הדיפת תקיפות סייבר קודמות שכללו גם ניסיון כושל 
לפרוץ לשרתי מטה הבחירות. יש לציין כי אנשיו של מקרון נערכו מבעוד מועד ואחסנו את השרתים בסן-פרנסיסקו, במטרה 

להקשות על תוקפים פוטנציאליים.

 ,ANSSI ,ברמה המערכתית, צרפת סייעה להגנת אבטחת הסייבר של מטות הבחירות השונים באמצעות ארגון ביטחון הסייבר
הפועל במסגרת מערכת הביטחון הצרפתית. כמו כן, הסתייעה צרפת בכוח המשימה המיוחד שהוקם על-ידי האיחוד האירופי 

 ,European External Action Service -בסוף שנת 2015 ללחימה בדיסאינפורמציה הרוסית. היחידה הזו שייכת ארגונית ל
וכוללת רשת של מאות עיתונאים, מומחים ואנשי אקדמיה המסייעים לניטור מאמצי לוחמת התודעה הרוסית כנגד מדינות 

האיחוד האירופי.

במבחן התוצאה, הפעילות הרוסית לא צלחה בסיבוב הראשון לנשיאות אך בהסתכלות מערכתית ולטווח ארוך, נראה כי פעילות 
זו צוברת נוכחות רבה ברחבי הרשת ומצליחה לשבש את אופן זרימת המידע, תוך ערעור אמינות מידע המגיע ממקורות פרו-

מערביים, והחלשת גורמים המהווים איום על האינטרסים הרוסיים. האקרים מהווים בעשור האחרון כלי שרת בידי מדינות, 
פוליטיקאים ובעלי אינטרס לא פחות מאשר בידי חברות מסחריות. מומחי סייבר עולמיים ידונו בנושא בהרחבה בשבוע הסייבר 

הלאומי שיתקיים באוניברסיטת תל אביב בסוף חודש יוני השנה.

הכותב הוא חוקר סייבר, טרור ותודעה במרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק באוניברסיטת תל אביב.

מערכת הבחירות הנוכחית בצרפת היא מהסוערות שידעה המדינה בעשורים האחרונים. שני המועמדים שעלו לסיבוב השני, 
מקרון ולה-פן מציעים שינוי, וכמו בבחירות האחרונות בארה"ב גם בקמפיין הזה נשמעים קולות על כך שרוסיה מנסה להטות 

את דעת הקהל ולהשפיע על ההליך הדמוקרטי במדינה.

בניסיונות השפעתה של רוסיה במערכת הבחירות בצרפת, כמו גם במדינות נוספות בשנה האחרונה, ניתן לזהות דפוסי פעולה 
החוזרים על עצמם, בהם שימוש באמצעים שמטרתם לשבש את המידע המועבר לציבור, לערער את אמינות כלי התקשורת 

המקומיים ולהחליש את המועמדים הפוליטיים המזוהים כמתנגדים למדיניות הרוסית.

רוסיה נהנית בשנים אחרונות מייחודיות בארכיטקטורת הרשתות החברתיות שמאפשרת הפקת תוכן והעברת מידע בצורה 
ממוקדת, במודל של "פרסונליזציה". כלומר, המידע מונגש למשתמש יחיד או לקבוצה על-פי פילוח התנהגותי, גיאוגרפי, 

תחומי עניין, צרכים, רצונות ותשוקות. ברשתות החברתיות ניתן להפעיל טכנולוגיית הפצה אוטומטית בכמות גדולה המשמשת 
כמכפילת-כוח בכך שהיא מזוהה על ידי אלגוריתמים ברשתות החברתיות כנושא חם ואז מופצת לקהלי יעד נוספים. בנוסף, 

פלטפורמות הרשתות החברתיות עצמן נעדרות כעת יכולת לסנן את המידע האובייקטיבי מהעובדות האלטרנטיביות.

אם בעבר נראה כי התערבות של ארגוני ביון בבחירות הייתה בעיקר לטובת איסוף מידע, כמו למשל הבחירות בשנת 2012 
לנשיאות צרפת, בה כל המועמדים המובילים היו נתונים למעקב של ה-CIA במשך חודשים רבים. קמפיין הריגול כלל איסוף 

מודיעין באמצעות ציתותים ופריצה לשרתים לצד הפעלת סוכנים אנושיים, לטובת ניתוח אסטרטגיות הקמפיין השונות, ואיסוף 
מידע על מקורות המימון של המועמדים השונים. כיום, המעורבות הרוסית בבחירות במדינות השונות ובצרפת בפרט מתמקדת 
בניהול מאמצים לשבש את המידע המועבר לציבור. במקרה הצרפתי, מדובר בניסיון לערער את אמינותו של המועמד המוביל 

כעת לניצחון בסיבוב השני, עמנואל מקרון, המזוהה כפרו-אמריקני, מעודד את חיזוק נאט"ו ותומך בהישארות של צרפת באיחוד 
האירופי.

קיים קושי בזיהוי מקורות הקמפיין השלילי נגד מקרון ואין בנמצא הוכחות כי רוסיה עומדת מאחוריהם, אך ניתן לשער כי למרכז 
לחקר האינטרנט, היושב בסנט פטרסבורג, יש חלק מרכזי בניהול הקמפיין. מרכז זה מפעיל בדרך קבע עשרות אלפי חשבונות 

מזויפים ברשתות החברתיות ומתפעל אותם באמצעות שלושה סוגים של אמצעים: טרולים, האקרים ובוטים - תוכנות המיועדות 
לאיסוף מידע או ביצוע פעולות בדרך של חיקוי משתמש רגיל. הבוטים משמשים את רוסיה להפצת מסרים ברשתות החברתיות 
בצורה אוטומטית; הטרולים המנוהלים על-ידי בני-אדם מפיצים גם הם תכנים אך גם מנסים לשבש דיונים מסוגים שונים ולבטא 

בהם מסרים פרו-רוסיים. פעילות המרכז מתחלקת למספר מחלקות, כשכל מחלקה מתמקדת בפן אחר של תוצרים: מחלקה 
אחת מוקדשת לפעילות בלוגרים, אחרת מפיצה תכנים חדשותיים, מחלקה אחרת אחראית על תגובות לפוסטים ומחלקה נוספת 
אחראית על הפקת גרפיקה ותכני וידאו. פעילות המרכז נתמכת על-ידי האקרים פרו-רוסיים המתמקדים בהתקפות על שרתים 

של ארגונים ויחידים במטרה לאסוף מודיעין ולגנוב מידע מפליל שלאחר מכן ניתן להדליף לתקשורת.

כמו בארה”ב: כך רוסיה מפיצה פייק ניוז ומשפיעה על 
הבחירות בצרפת

המרכז לחקר האינטרנט, בסנט פטרסבורג, מפעיל טרולים, האקרים ובוטים המפיצים מסרים פרו-רוסיים, מגיבים לפוסטים 
ויוצרים סרטונים המקדמים את המדיניות הרוסית. האקרים פרו-רוסיים מתמקדים באיסוף מידע פלילי שאפשר להדליף 

לתקשורת

דניאל כהן
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אתר ויקיליקס מביך את האמריקנים בפעם המי יודע מה, ושוב חושף מסמכים על סוכנות הביון הממשלתית האמריקנית – הסי-
איי-איי. באולפן "ישראל היום", ליאור טבנסקי, חוקר במרכז לחקר סייבר באוניברסיטת ת"א, שמשוחח על סוגיית הפרטיות 

והמידע הרגיש ברשת. 

 לדברי טבנסקי, "החשיפה של ויקיליקס היא בתזמון מעניין, אחרי הדברים שמייחסים לרוסיה - מעורבות בבחירות ארה"ב. 
זאת, משום שהם מדגישים בהדלפות כי הסי-איי-איי עצמו הנחה את עובדיו כיצד להסתיר עקבות ולהתחזות לסוכנים רוסים 

שעושים את הפעולות שלהם". ומכאן, הוסיף טבנסקי, "גורמי עניין בתקשורת ומחוצה לה כבר מריצים את זה בתור חדשות 
מסעירות ברשת".

ההדלפות אכן מוכיחות כי אף אחד לא חף מפריצות, אפילו לא ארגוני הביון האמריקניים. "זה השינוי הגדול של עידן המידע", 
ציין טבנסקי. "יחד עם זאת", הוסיף כי "הסי-איי-איי הוא לא רק ארגון שעוסק בסייבר, אלא ארגון מודיעין שמעסיק בעיקר 

גורמים אנושיים, כך שזה לא צריך לפגוע בו יותר מדי".

אם הגדולים נופלים, אז מה יהיה עלינו?

טבנסקי: "קודם כל, אנחנו צריכים להתרגל לעובדה שאנחנו מסכימים לשתף הרבה מאד מידע עם גורמים עסקיים, כמו גוגל 
ופייסבוק. עם זאת, כשזה נוגע לגופים ממשלתיים, שעובדים בשבילנו, אנחנו כן צריכים לוודא שהפיקוח על הגופים האלה קיים 

ושהם לא ינצלו לרעה את היכולות שלהם".

המלצות נוספות לאדם הממוצע כיצד להתנהל ברשת, לדברי טבנסקי, "לקחת בחשבון שכל מה שאתה מפרסם שם יישאר 
לנצח. דבר נוסף, צריך לדעת שלא כל מה שרואים הוא אמת, כי אנחנו יודעים שבפועל יש תעשייה שלמה שמפיקה ומפיצה 

ידיעות. לכן, לא הכול כמו שהוא נראה, גם באינטרנט, ויש להתנהל בהתאם".

לא צריך להרחיב במילים על המכה החדשה שנפלה בחודש האחרון על העולם: כופרה המכונה WannaCry, שמנצלת פרצות 
אבטחה כדי לשתק מחשבים, להתפשט למחשבים אחרים ולדרוש כופר תמורת פתיחתם מחדש לשימוש. הכופרה התפשטה 

כאש בשדה קוצים ליותר מ-200 אלף מחשבים מסביב לעולם. היא שיתקה מערכות שלמות וארגוני ענק, שכוללים את שירותי 
הבריאות באנגליה, מפעלי רנו בצרפת, ענקית התקשורת טלפוניקה בספרד, ואת מגפון שהיא מפעילת השירותים הסלולריים 

השנייה בגודלה ברוסיה. עדיין קשה לאמוד את גודל הנזק לכלכלה העולמית, אך כבר כיום הוא מוערך בארבעה מיליארד 
דולרים.

ואף על פי כן, התקדמות הכופרה נעצרה בעלות של עשרה דולרים ו-69 סנט.

הפתרון לכופרה התגלה כשהבחין חוקר אבטחה שהיא מכילה הפניה לאתר שאינו קיים. כתובתו של אותו אתר הייתה מורכבת 
ממחרוזת חסרת-פשר של אותיות ומספרים, אך הוא החליט לרכוש אותה בדחף של רגע, בעלות מזערית. ובאותו רגע ממש, 

הפסיקה הכופרה להתפשט בעולם.

)shutterstock :אילוסטרציה)צילום

בעידן ויקיליקס גם הגדולים נופלים
שוב נחשפו מסמכים מביכים על הסי-איי-איי • איך זה נוגע אלינו? ליאור טבנסקי, חוקר במרכז לחקר סייבר באוניברסיטת 

ת"א, מסביר על סוגיית הפרטיות ברשת והמידע הרגיש

זהירות! כלי נשק אוטונומיים
החשש הגדול מכלי-נשק ביולוגיים נובע מהעובדה שהם יוצאים משליטתנו מהרגע שבו הם יוצאים מהמבחנה, ויכולים 
להתפשט במהירות בעולם המקושר של היום. אותו חשש בדיוק תקף גם לנשקי סייבר, וככל שהעולם נהיה מקושר יותר - 

כך הם יכולים להסב נזק גדול יותר

ד”ר רועי צזנה
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לפני שלוש שנים פרץ האקר למצלמת הרשת של קאסידי 
וולף, מלכת היופי הצעירה של ארצות הברית באותו הזמן, 
ועקב אחריה ללא הפסקה. בתחילה הוא עשה זאת בסתר, 
מבלי ידיעתה, אך עם הזמן החל להיות נועז יותר. הוא יצר 
עם וולף קשר דרך האינטרנט, וניסה לסחוט אותה על מנת 

שתספק לו מופעי מין פרטיים. בשלב זה התערבה המשטרה, 
וההאקר זוהה: צעיר שלמד בבית הספר של קאסידי, 

והשתמש בתוכנה זולה וזמינה להורדה באמצעותה פרץ 
למצלמות הרשת של יותר ממאה נשים וצפה בהן ברגעים 

האינטימיים ביותר שלהן. בית הדין חרץ את דינו ל-18 
חודשים בכלא.

לפני שנתיים חוותה ממשלת ארצות הברית את אחת 
ממתקפות הסייבר החמורות בתולדותיה. פרטיהם האישיים 

של 21.5 מיליון עובדי מדינה - כמעט עשירית מכל אזרחי 
ארצות הברית - נגנבו ממאגרי המידע הממשלתיים. בין 
היתר נגנבו גם טביעות אצבעות של 5.6 מיליון עובדים - 
כולל של עובדי השירות הביטחוני. כתוצאה, עובדים אלו 

אינם יכולים עוד לפעול בחשאיות ותחת שמות בדויים, מפני 
שברגע שישימו את אצבעותיהם על הסורק, יזוהו מיד. 

החשד למתקפה נפל מיד על סין - אך עד היום אין איש יודע 
בוודאות מי עמד מאחורי הפריצה.

לפני שנה וחצי באוקראינה, צפה אחד מהמנהלים בתחנת 
הכוח במסך מחשבו בהלם. העכבר והמקלדת הפסיקו להגיב 

לו, אך למול עיניו הפעורות נע סמן העכבר על המסך, פתח 
חלונות שהיו אמורים להיפתח רק בשעות חירום, ולחץ על 

הוראה להפסיק להזרים חשמל לאלפי בתים בעיר. עוד 
ועוד שכונות איבדו את האור והחימום למול עיניו ההמומות 
של הפקח, ואז הוא נותק מהמערכת, ולא הצליח להתחבר 

מחדש. סיסמתו שונתה עבורו. הפורצים המשיכו לתקוף 

שדה הקרב העתידי
האקר ברוסיה או בסין מסוגל ללחוץ על כפתור ולהפיל תחנת כוח אוקראינית, לשתק את מחשבי ממשלת ארצות הברית, או 
לפרוץ לכל בית המכיל מצלמת רשת, טלוויזיה חכמה, או מחשב. כלומר, לכל בית. איש אינו בטוח עדיין כיצד להתגונן מפני 
התוקפים החדשים, שיכולים להיות ילדים היושבים מול מחשביהם, או לוחמי סייבר מנוסים הפועלים בחסות מעצמות-העל

ד”ר רועי צזנה

מסתבר שיוצרי הקוד המזיק שילבו בתוכו "כפתור אדום", באמצעותו יכלו לעצור את התפשטות הכופרה בכל רגע נתון. כל 
שהיו צריכים לעשות לשם כך הוא לרכוש את כתובת האתר האמור. בכל פעם שהתכנה מדביקה מחשב חדש, היא בודקת דרך 
החיבור לאינטרנט האם האתר קיים - ואם כן, היא אינה מתפשטת למחשבים אחרים. אמנם זה כבר לא עוזר למחשב שנדבק, 

אך לפחות התפרסות התוכנה נבלמת.

למה יש בכופרה כפתור אדום שכזה? קשה לדעת. אולי היוצרים ביקשו לבטח את עצמם במקרה שייתפסו, ואז יוכלו להציע 
עסקה במסגרתה יבלמו את התפשטות הישות המזיקה. אולי אפשרות העצירה היא רק שריד מהקוד המקורי שנבחן על מכונה 

וירטואלית לפני ששוחרר לחופשי. כך או כך, WannaCray מספקת לנו טעימה מכלי הנשק של העידן החדש: כאלו החמושים 
בבינה מלאכותית ויכולים להחליט מתי להפסיק את פעילותם.

נבהיר לרגע את הברור מאליו: לא צריך בינה מלאכותית מתקדמת כדי לבחון כתובת אינטרנט מסוימת ולקבל החלטה בינארית 
- להמשיך להתפשט או לא - בהתאם. ואף על פי כן, מדובר עדיין במנגנון לקבלת החלטות, פשטני ככל שיהיה, שמכתיב לכלי 

נשק כיצד עליו לפעול מהרגע בו שוחרר. כדורי רובה אינם מתנהגים כך - הם עוזבים את הקנה, וגורמים נזק מיידי. פצצות 
חכמות אמנם ניחנות באוטונומיה מסוימת, אך כזו שמספיקה רק כדי לשפר את הסיכוי שיפגעו במטרה.

כפתור העצירה של WannaCray שונה בעליל. הוא מספק לתוכנה אוטונומיה משלה - את היכולת לעצור - בהינתן קיומם של 
תנאים מסוימים. הפעם, היו תנאים אלו קלים לפענוח )ובהתאם, גם כשיצאה הגרסה המשופרת של WannaCry שכללה כתובת 

סטטית אחרת של אתר, גם היא נעצרה מיד באמצעות רכישת האתר(. אך לא קשה לדמיין נשקי סייבר מורכבים יותר, עם 
הנחיות שקשה יותר לעמוד על טיבן.

קשה להשתחרר מהתחושה שבני-האדם משחקים כאן עם כוחות שיכולים בקלות לצאת משליטתם. החשש הגדול מכלי-
נשק ביולוגיים נובע מהעובדה שהם יוצאים משליטתנו מהרגע שבו הם יוצאים מהמבחנה, ויכולים להתפשט במהירות בעולם 
המקושר של היום. אותו חשש בדיוק תקף גם לנשקי סייבר, וככל שהעולם נהיה מקושר יותר - כך הם יכולים להסב נזק גדול 

יותר. אין פלא שפושעים "אחראיים" משלבים בכלי נשק אלו כפתורי עצירה, אך מה היה קורה אם היה נופל באג כלשהו באותו 
כפתור עצירה? ולחלופין, מה אם הוראות ההפסקה יוחלפו בהוראות מתוחכמות יותר?

לקראת סוף המאמר, אספק שני תרחישי אימים לנשקי סייבר אוטונומיים ומתוחכמים, שיבהירו את גודל הסכנה. בתרחיש 
הראשון נוצרת נוזקה הקוראת את עמודי הבית של העיתונים המובילים, מפיקה משמעות מהדברים שהיא קוראת - ופועלת 

בהתאם. נוזקה שכזו עשויה להתפשט בשקט ובאיטיות למיליוני מחשבים מסביב לעולם, שתלווה בשיתוק המחשבים ובהדבקה 
אגרסיבית ברגע שבו מפענחת הבינה המלאכותית שישראל נכנסה לעזה.

הדוגמה השנייה מפחידה עוד יותר. כבר היום קיימות תוכנות המסוגלות לשכור באופן אוטומטי את שירותיהם של מתכנתים דרך 
הרשת, לביצוע מטלה מוגדרת מראש. ניתן, לפיכך, לחשוב על כופרות המדביקות מחשבים כדי לזכות בכסף - ואז משתמשות 
במשאבים באמצעות "חוזים חכמים" כדי לשכור מתכנתים שישפרו את ביצועיהן או יתאימו אותן כנגד המגננות שפיתחו אנשי 

האבטחה.

תרחישים מסוג זה מבהירים מה גדול כוחם של נשקי הסייבר החכמים בעולם החדש. עלינו להשתחרר מהתפישה שכלי-נשק 
נטולי בינה או אוטונומיה משלהם, ולהתחיל להבין שבעולם הסייבר הקרב עלינו לרעה ולטובה, נאלץ להילחם בכלי נשק חכמים 

במלוא מובן המילה.

ד"ר רועי צזנה, חוקר במרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק באוניברסיטת תל-אביב, ממארגני שבוע הסייבר הבינלאומי 
שיתקיים ב-25-29 ביוני ומחבר הספר "השולטים בעתיד"
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תחנות כוח נוספות, והפילו יותר מ-230,000 תושבים לעלטה מוחלטת בחורף הכבד של אוקראינה. ואם זה לא מספיק - הם גם 
שיתקו את מערכות החשמל החלופיות, כך שעובדי תחנות הכוח נותרו בחשיכה בעצמם. החשמל חזר לאחר פעולה קדחתנית 

של שש שעות, אך ההשפעות השיוריות של המתקפה המשיכו לשבש את פעולתן הסדירה של תחנות הכוח במשך חודשיים 
נוספים. האחראים למתקפה לא זוהו ולא נתפסו מעולם.

כל המקרים האלו אינם סיפורי מדע בדיוני, ולא נשאבו מדמיונו הקודח של טום קלנסי או אחד מסופרי המתח האחרים. הם 
התרחשו באמת ובתמים, במציאות, ומלמדים אותנו על שדה הקרב החדש: זה שמתנהל מבלי ידיעתנו על גבי רשת האינטרנט.

בשדה הקרב הישן - זה אליו התרגלנו באלפי השנים האחרונות - הכללים היו ברורים: כל צד ניסה להגיע למוקדי הכוח של 
האויב ולהוציאם מכלל פעולה. אם היית משתק את מפעלי הנשק של האויב, שורף את שדותיו וממוטט את בתי אזרחיו, הרי 

שהניצחון היה שלך. לשם כך היו הצדדים משתמשים בטנקים, בחיילים ואפילו במטוסים כדי לחצות את המרחב הפיזי במהירות 
ולהגיע לערי האויב. וכמובן, כל צד ניסה לעצור את אויביו מלהגיע לעריו שלו.

הנשק החדש: המחשב והעכבר

אבל בשדה הקרב החדש, הכללים שונים לגמרי. המתקפות מתבצעות במהירות האור - מהירות העברת המידע בכבלים 
האופטיים - ויכולות להגיע תוך שבריר שנייה מצדו האחד של כדור-הארץ לצדו האחר. האקר ברוסיה או בסין מסוגל ללחוץ 

על כפתור ולהפיל תחנת כוח אוקראינית, לשתק את מחשבי ממשלת ארצות הברית, או לפרוץ לכל בית המכיל מצלמת רשת, 
טלוויזיה חכמה, או מחשב. כלומר, לכל בית. איש אינו בטוח עדיין כיצד להתגונן מפני התוקפים החדשים, שיכולים להיות ילדים 

היושבים מול מחשביהם, או לוחמי סייבר מנוסים הפועלים בחסות מעצמות-העל.

במלחמת העולם הראשונה נחשפו לראשונה מדינות העולם להשפעתן של טכנולוגיות מתקדמות כמכונות ירייה, צוללות 
ומטוסים על שדה הקרב. הגנרלים בכל הצדדים נותרו המומים - הם לא ידעו למה לצפות, וכמעט 20 מיליון חיילים ואזרחים 

איבדו את חייהם. רבים מהם נקטלו כשהם מצייתים לפקודות מצד מפקדים שלא הבינו את שדה הקרב החדש והורו לפקודיהם 
להסתער קדימה עם כידונים, על ביצורים חמושים במכונות ירייה. אי-אפשר להאשים את אותם מפקדים: הם פשוט לא ידעו 

כיצד הטכנולוגיה שינתה את הלחימה, ולא יכלו לפתח באופן מיידי אסטרטגיות לחימה נבונות יותר.

כיום, אנו מנסים להיות חכמים יותר מאותם גנרלים מן העבר. בכל העולם נערכים כנסי סייבר במסגרתם מעודכנים אנשי 
הביטחון ופקידי הממשל כאחד ביכולות המתקפה והמגננה החדשות, שמשתנות ומתעדכנות כמעט מדי שנה. אנו מנסים להבין 

כיצד ייראה שדה הקרב העתידי - או אולי צריך לומר, זה שאנו נמצאים בו כבר עכשיו - כדי שלא נגיע אליו מופתעים ופעורי-
פה, כפי שאירע למנהלי תחנות הכוח באוקראינה כשהבינו שהשליטה עליהן נחטפה מתחת לאפיהם.

החדשות הטובות עבורינו

החדשות הטובות הן שישראל היא אחת המעצמות הטכנולוגיות המתקדמות ביותר בעולם. לוחמי הסייבר הישראלים חמושים 
במיטב הכלים שמספקת להם הטכנולוגיה, ומפתחים מדי חודש דרכי תקיפה והגנה שמוצגות בכנסים החשובים ביותר. כנס 

הסייבר הבינלאומי המתקיים מדי שנה באוניברסיטת תל אביב מושך אליו קהל של אלפי מקצוענים בתחום, ומספק מקום בו 
יכולים לוחמי העתיד להיפגש וללמוד זה מנסיונו של זה.

הכנס, אגב, מתקיים השבוע באוניברסיטת תל אביב. כך שאם אתם רוצים ללמוד איך להגן על מצלמת הרשת שלכם, להבין 
כיצד מעצמות-העל תוקפות כיום מדי שעה את מאגרי המידע אחת של השנייה, ולחשוב ביחד עם המומחים על צורתו של שדה 

הקרב העתידי - אתם מוזמנים להגיע!

ד"ר רועי צזנה, חוקר במרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, ממארגני שבוע הסייבר הבינלאומי 
שמתקיים השבוע,25-29.6.17, ומחבר הספר "השולטים בעתיד"

במצב הבריאות השבוע, הזמנו לאולפן ynet את פרופ' נתן אינטרטור מהמרכז למחקר סייבר בינתחומי באוניברסיטת תל אביב, 
כדי לדון בסוגיית שמירת הפרטיות של הנתונים הרפואיים שלנו, כשהמכשירים המנטרים מחוברים לרשת האינטרנט, והנתונים 

למעשה עלולים ליפול לידיים הלא נכונות.

בנוסף, שוחחנו עם ד"ר מיכל איכט, קלינאית תקשורת מאוניברסיטת אריאל, על הנזקים בשימוש לא נכון בקול ועל התפקיד של 
קלינאי התקשורת.

למה סגן נשיא ארה"ב לשעבר ניתק 
את קוצב הלב שלו מהאינטרנט?

האם האקרים יכולים לפרוץ למכשירים המנטרים את הבריאות שלנו ומחוברים לרשת האינטרנט וגם מה קורה לקול שלנו 
במצב של מאמץ יתר, איך ניתן למנוע זאת - ואיך נכנסים לתמונה קלינאי התקשורת? השבוע במצב הבריאות

סהר אברהמי
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כתבי חדשות 2 מדווחים לכם על אמצעי הטכנולוגיה הכי מתקדמים, מה קורה בענף ההייטק ועל עולם המדע המתפתח

חדשות 

מתקפת הסייבר: "בישראל נערכו"
אחרי אוקראינה, רוסיה, דנמרק ובריטניה, הגיעה מתקפת

הסייבר גם לישראל. למרות שעשרות חברות בישראל
הותקפו, המומחים מסבירים כי המוכנות בארץ גבוהה במיוחד

ועל כן הפגיעות היו מינימליות. עוד המליצו המומחים לעדכן
את מערכות ההפעלה כדי להימנע מפגיעה

עמרי ברק | מתן חביליו | חדשות 2 | פורסם 27/06/17 22:44  | עודכן 28/06/17 01:06

אילוסטרציה | צילום: רויטרס

בעוד מימדי מתקפת הסייבר העולמית הולכים ומתבהרים, ואחרי שגם מספר חברות
ישראליות הותקפו על ידי תוכנת הכופר "פטיה", מומחי סייבר בישראל מסבירים

הערב (שלישי) כי הודות למודעות ולמוכנות בארץ, מספר החברות שנפגעו היה קטן.
עם זאת, מסבירים בחברת אבטחת המידע ESET כי "אנחנו עדים ליותר ויותר גלים
של מתקפות כופר וככל הנראה נמשיך לראות מתקפות כאלה. אנחנו ממליצים לחדד
את ההוראות בארגונים, לעדכן את מערכות ההפעלה ולא לפתוח קבצים מכתובות

מייל לא מוכרות".

לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו

מני ברזילי, מהמרכז למחקר סייבר באוניברסיטת תל אביב, הסביר כי ממדי הנזק
מהמתקפה עדיין לא ברורים: "יש סבירות גבוהה שמחר, כשאנשים יפתחו את

המחשבים והמיילים במשרד, היקף המתקפה יגדל. אירוע מן הסוג הזה צפוי לחזור
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על עצמו שוב בקרוב". 
 

משעות אחר הצהרים החלו לדווח עוד ועוד מדינות על ארגונים שנפלו קורבן למתקפת
סייבר עולמית. אוקראינה, בה היקף הפגיעה היה הגדול ביותר, הודיעה על פריצה

לשרתי מחשבי הממשלה, הבנקים הגדולים, נמל התעופה בבירה, רשות הדואר ואף
חלק ממנגנוני הבקרה של אתר הגרעין בצ'רנוביל.

 
 

למרות מיקומה המפתיע של ישראל בדירוג, המומחים בארץ לא מודאגים. "במעבדות
שלנו כבר מהבוקר עובדים על אנליזה של אותה תוכנת כופר", מסביר עידו נאור,

חוקר בחברת האבטחה "קספרסקי". "אנחנו רואים טרנד הולך וגובר בתחום הזה של
תוכנות כופר שמכילות חולשות למערכת ההפעלה של "ווינדוס" ולתוכנות הנתמכות
על ידי מיקרוסופט. ברגע שתחנת עבודה נדבקת, מבוצע כיבוי של העמדה ובמקום

מסך ההפעלה עולה הודעת הכופר שדורשת תשלום של 300 דולר והעברתם לארנק
הביטקויין". 

 
"אצלנו ראינו אלפי ניסיונות הדבקה, אבל נפגעו מספר מצומצם מאוד של חברות, לא

יותר מעשרות בודדות של תחנות עבודה, ואנחנו עוקבים אחרי אותו ארנק ביטקווין כדי
לראות אילו תשלומים מועברים אליו", הוא מוסיף. "כרגע נראה שמעט מאוד תשלומים

הועברו אליו. אנחנו מזהים מוכנות מאוד גדולה מהצד הישראלי לעומת קורבנות
אחרים".

"הוירוס החדש הוא מסוג שאינו ברור עד כה אך דומה ל-WannaCry שתקף בחודש
CTO ,מאי עשרות בתי חולים באנגליה וחברות נוספות", מסביר גם עדי נאה גמליאל
ב-2BSecure, חברת אבטחת המידע והסייבר של מטריקס. "הוירוס הנוכחי מנצל
חולשות במערכת ההפעלה של מיקרוסופט לצורך התפשטות והצפנת המידע. ככל
הנראה הוירוס החדש מגיע באמצעות קובץ ממשפחת Office המצורף להודעת
דואר, וכאשר הקובץ נפתח הוא מוריד את הנוזקה שמתפשטת ברשת ומדביקה

מחשבים שלא מעודכנים בטלאי אבטחת המידע של מיקרוסופט".

שלכם לא ייפגע שהמחשב  כך תוודאו 

אמיר כרמי, מנהל הטכנולוגיות של ESET ישראל, מסביר כי אנחנו עדים ליותר ויותר
גלים של מתקפות כופר. "ככל הנראה נמשיך לראות מתקפות שעושות שימוש בכלים
שדלפו מה-NSA", הוא אומר. חברות אבטחת הסייבר בעולם עדיין מנסות להבין את

היקף המתקפה, ואילו אירגונים באילו מדינות בדיוק נפגעו.

תוכנת הכופר "פטיה" שהחלה במתקפה היום אינה חדשה והיא קיימת עוד מסוף
2016. התוכנה מנצלת פרצת אבטחה במערכות ההפעלה של מייקרוסופט,

ששחררה בתגובה לפרצה עדכון אבטחה המוגדר "קריטי" עוד במארס האחרון.
מומחי אבטחת מידע מדגישים כי משתמשים שמערכת ההפעלה שלהם מעודכנת לא
יכולים להיפגע. מעבר לעדכון של מערכת ההפעלה, מומלץ שעל המחשב תותקן גם

תוכנת אנטי-וירוס שיש לעדכנה לפחות מדי שבוע.

מרגע שמחשב נדבק, התוכנה מקבלת הרשאות מיוחדות ומפעילה מחדש את
המחשב. לאחר האתחול, הגישה לקבצים נחסמת לחלוטין וכל מה שנמצא על

המחשב מוצפן באמצעות קוד מיוחד שנמצא רק אצל ההאקרים, שדורשים בתמורה
תשלום. בדומה למתקפת הסייבר הקודמת, גם הפעם אין דרך לשחרר את הקבצים

ללא תשלום.
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כתבי חדשות 2 מדווחים לכם על אמצעי הטכנולוגיה הכי מתקדמים, מה קורה בענף ההייטק ועל עולם המדע המתפתח

חדשות 

מתקפת הסייבר: רק 40 שילמו
כופר

רק 40 משתמשים הסכימו לשלם להאקרים תשלום תמורת
הסרת תוכנת הרוגלה במסגרת מתקפת הסייבר, כך עולה

מנתונים עדכניים. בישראל היקף הפגיעה מצומצם, אולם
בהודו ובאוקראינה נרשמו שיבושים חמורים בעקבות

המתקפה הקשה
עידו סולומון | חדשות 2 | פורסם 28/06/17 11:20 

ההודעה שנשלחה למחשבים שהותקפו | צילום: טוויטר

רק 40 אנשים שילמו את הכופר הנדרש במתקפת הסייבר, כך עולה מנתונים חדשים
של חברת 2BSecure, חברת אבטחת המידע והסייבר של מטריקס. בישראל

המתקפה הייתה מצומצמת הרבה יותר, כאשר רוב המותקפות היו חברות ממגזר
נותני השירות המשפטיים, מרביתן קטנות ובינוניות.

לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו

בהודו הושבתה חברת הנמלים לאחר שמאות מחשבים במערכות שלה נדבקו
בווירוס, וגם כספומטים רבים באוקראינה הושפעו ממנו כאשר התקיף את הבנקים. כל

מומחי הסייבר בעולם מנסים לאתר את מקור המתקפה, אולם הווירוס טרם זוהה
באופן מוחלט - אם כי הוא דומה לווירוס WannaCry שתקף בחודש מאי עשרות בתי

חולים באנגליה וחברות נוספות.

מומחי סייבר בישראל הסבירו כי הודות למודעות ולמוכנות בארץ, מספר החברות
שנפגעו היה קטן. עם זאת, מסבירים בחברת אבטחת המידע ESET כי "אנחנו עדים

ליותר ויותר גלים של מתקפות כופר וככל הנראה נמשיך לראות מתקפות כאלה.
אנחנו ממליצים לחדד את ההוראות בארגונים, לעדכן את מערכות ההפעלה ולא

לפתוח קבצים מכתובות מייל לא מוכרות".

מנימני ברזילי, מהמרכז למחקר סייבר באוניברסיטת תל אביב, הסביר כי ממדי הנזק
מהמתקפה עדיין לא ברורים: "יש סבירות גבוהה שמחר, כשאנשים יפתחו את

המחשבים והמיילים במשרד, היקף המתקפה יגדל. אירוע מן הסוג הזה צפוי לחזור
על עצמו שוב בקרוב".

שלכם לא ייפגע שהמחשב  כך תוודאו 

אמיר כרמי, מנהל הטכנולוגיות של ESET ישראל, מסביר כי אנחנו עדים ליותר ויותר
גלים של מתקפות כופר. "ככל הנראה נמשיך לראות מתקפות שעושות שימוש בכלים
שדלפו מה-NSA", הוא אומר. חברות אבטחת הסייבר בעולם עדיין מנסות להבין את

היקף המתקפה, ואילו אירגונים באילו מדינות בדיוק נפגעו.
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מצא כתבה זו ב:
http://www.mako.co.il/news-money/tech-q2_2017/Article-

7416897d6bdec51004.htm
www.mako.co.il-כל הזכויות שמורות ל

מצאתם טעות בכתבה? ספרו לנו ונתקן

תגיות: אבטחת סייבר   האקרים   מתקפת סייבר  

תוכנת הכופר "פטיה" שהחלה במתקפה היום אינה חדשה והיא קיימת עוד מסוף
2016. התוכנה מנצלת פרצת אבטחה במערכות ההפעלה של מייקרוסופט,

ששחררה בתגובה לפרצה עדכון אבטחה המוגדר "קריטי" עוד במארס האחרון.
מומחי אבטחת מידע מדגישים כי משתמשים שמערכת ההפעלה שלהם מעודכנת לא
יכולים להיפגע. מעבר לעדכון של מערכת ההפעלה, מומלץ שעל המחשב תותקן גם

תוכנת אנטי-וירוס שיש לעדכנה לפחות מדי שבוע.

מרגע שמחשב נדבק, התוכנה מקבלת הרשאות מיוחדות ומפעילה מחדש את
המחשב. לאחר האתחול, הגישה לקבצים נחסמת לחלוטין וכל מה שנמצא על

המחשב מוצפן באמצעות קוד מיוחד שנמצא רק אצל ההאקרים, שדורשים בתמורה
תשלום. בדומה למתקפת הסייבר הקודמת, גם הפעם אין דרך לשחרר את הקבצים

ללא תשלום.
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כתבי חדשות 2 מדווחים לכם על אמצעי הטכנולוגיה הכי מתקדמים, מה קורה בענף ההייטק ועל עולם המדע המתפתח

חדשות 

מתקפת הסייבר: רק 40 שילמו
כופר

רק 40 משתמשים הסכימו לשלם להאקרים תשלום תמורת
הסרת תוכנת הרוגלה במסגרת מתקפת הסייבר, כך עולה

מנתונים עדכניים. בישראל היקף הפגיעה מצומצם, אולם
בהודו ובאוקראינה נרשמו שיבושים חמורים בעקבות

המתקפה הקשה
עידו סולומון | חדשות 2 | פורסם 28/06/17 11:20 

ההודעה שנשלחה למחשבים שהותקפו | צילום: טוויטר

רק 40 אנשים שילמו את הכופר הנדרש במתקפת הסייבר, כך עולה מנתונים חדשים
של חברת 2BSecure, חברת אבטחת המידע והסייבר של מטריקס. בישראל

המתקפה הייתה מצומצמת הרבה יותר, כאשר רוב המותקפות היו חברות ממגזר
נותני השירות המשפטיים, מרביתן קטנות ובינוניות.

לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו

בהודו הושבתה חברת הנמלים לאחר שמאות מחשבים במערכות שלה נדבקו
בווירוס, וגם כספומטים רבים באוקראינה הושפעו ממנו כאשר התקיף את הבנקים. כל

מומחי הסייבר בעולם מנסים לאתר את מקור המתקפה, אולם הווירוס טרם זוהה
באופן מוחלט - אם כי הוא דומה לווירוס WannaCry שתקף בחודש מאי עשרות בתי

חולים באנגליה וחברות נוספות.

מומחי סייבר בישראל הסבירו כי הודות למודעות ולמוכנות בארץ, מספר החברות
שנפגעו היה קטן. עם זאת, מסבירים בחברת אבטחת המידע ESET כי "אנחנו עדים

ליותר ויותר גלים של מתקפות כופר וככל הנראה נמשיך לראות מתקפות כאלה.
אנחנו ממליצים לחדד את ההוראות בארגונים, לעדכן את מערכות ההפעלה ולא

לפתוח קבצים מכתובות מייל לא מוכרות".

מנימני ברזילי, מהמרכז למחקר סייבר באוניברסיטת תל אביב, הסביר כי ממדי הנזק
מהמתקפה עדיין לא ברורים: "יש סבירות גבוהה שמחר, כשאנשים יפתחו את

המחשבים והמיילים במשרד, היקף המתקפה יגדל. אירוע מן הסוג הזה צפוי לחזור
על עצמו שוב בקרוב".

שלכם לא ייפגע שהמחשב  כך תוודאו 

אמיר כרמי, מנהל הטכנולוגיות של ESET ישראל, מסביר כי אנחנו עדים ליותר ויותר
גלים של מתקפות כופר. "ככל הנראה נמשיך לראות מתקפות שעושות שימוש בכלים
שדלפו מה-NSA", הוא אומר. חברות אבטחת הסייבר בעולם עדיין מנסות להבין את

היקף המתקפה, ואילו אירגונים באילו מדינות בדיוק נפגעו.
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אין גוגל, אין שכל

הטלפון החכם הביא איתו גל של הטפשה בלתי נמנעת, שהיה ידוע מראש: כשאפשר לחפש מידע, אין צורך לדעת אותו. אם 
גוגל הולכת איתך בכיס לכל מקום, ויש לך גישה לכל מידע כמעט, למה ללמוד את כל זה? יש כלי שיאפשר לשלוף את הידע 

בזמן קצר להפליא. התופעה הזו מוכרת: עליה בהיקף הקריאה והכתיבה מלווה כמעט תמיד בירידה בשינון. אין בו צורך עוד. 
מחשבוני הכיס פגעו אנושות ביכולת של דור שלם לבצע חישובים בסיסיים בכוחות עצמם. אם יש עזר חיצוני, היכולת מתנוונת.

לצד אחר כבר היינו צריכים לשים לב: לא ברור אם סמארטפונים וגישה לרשת אכן הופכים אותנו לחכמים פחות, אבל הם 
בעליל עושים שמות ביכולת הריכוז שלנו ובסבלנות שלנו.

אנחנו מתרגלים לגירוי מהיר ותגובה מהירה. הקלקה-תשובה. אם זה לוקח יותר מדי זמן, אנחנו מאבדים עניין ועוברים לאתר 
אחר. הגירוי בלתי פוסק. יש לך פסקה אחת למשוך את תשומת הלב של הקורא, ואחר כך הוא יעבור ל...היי רגע, סרטון חתולים 

חדש בנוטיפיקציית פוש! זה חמווווווווווד! האם החתול שלי יכול לעשות את זה?

איפה הייתי? אה, כן. הנקודה השלישית. צריך לחלק כל דבר לנקודות כדי שתוכל לשמור על ריכוז.

מחקר חדש מוצא שעצם הקרבה לסמארטפון מורידה את יכולת הריכוז של המשתמש. בניסוי, התבקשו נבחנים להשאיר את 
הסמארטפון שלהם או בחדר נפרד, או בכיס, או על השולחן מולם. אחר כך הם נדרשו לענות על שאלות. התוצאות הראו שאלו 

שהסמארטפון שלהם היו בחדר אחר, ענו על השאלות משמעותית טוב יותר מאחרים. אחריהם באו אלו שהשחנבון היה טמון 
בכיסם. במקום השלישי הצפוי היו אלו שהגרוטאה ניצבה מול עיניהם.

החוקרים אומרים שהנוכחות של הסמארטפון מאלצת את המשתמש להקדיש משאבי ריכוז רק כדי להתעלם ממנו, וזה פוגם 
ביכולת הריכוז שלו. זה מחקר ראשוני וכמובן שיש צורך בעוד מסוגו, אבל כשזה יוכח סופית ספק אם למישהו יהיה די ריכוז כדי 

לקרוא עד הסוף את המחקרים הבאים.

באמא שלנו

שירות הביון הרוסי פ.ס.ב., – לוותיקים שבינינו, ככה קוראים היום למה שהיה פעם הדירקטוריון השני של הק.ג.ב., זה שעסק 
בריגול פנים – נשבע בכל היקר לו שפיגוע שבוצע באפריל בסנט פטרסבורג בוצע בסיוע אפליקציית טלגרם.

הרקע: סוכנות הצנזורה הרוסית רוסקומנדזור החלה בחודשים האחרונים לדרוש מכל חברת תקשורת שרוצה לפעול ברוסיה 
לבנות במקום שרתים, ולבצע את הפעילות של אזרחים רוסים רק דרכם. המטרה היא לאפשר לפ.ס.ב. ושאר מנגנוני האופל 

של פוטין גישה לכל המידע של אזרחים רוסים, כדי שיבינו שאין רגע שבו אי אפשר לבלוש אחריהם. כל העסק קיבל דחיפות 
לאחרונה, כי שוב החלו גלי הפגנות נגד פוטין.

בטלגרם, אפליקציה מוצפנת פופולרית, מסרבים לשתף פעולה עם ההנחיות של רוסקומנדזור. בהתאם, צץ פתאום הפ.ס.ב. 
והודיע שהיה פיגוע לפני חודשיים שבו המחבלים השתמשו בטלגרף ושמדובר בסכנה איומה לבטחון האומה.

יכול להיות. אבל תצטרכו קצת יותר כדי לשכנע אותי בכך מאשר המילה של קציני ק.ג.ב. -  שלא נשענת על כלום חוץ מהמילה 
שלהם ושמגיעה באיחור חשוד של חודשיים בדיוק כשסוכנות ממשלתית אחרת מתחום השו-שו צריכה סיוע. בטלגרם לא 

מתכוונים להכנע, ואמרו שזה עצוב ששירותי המודיעין הרוסים מנצלים את הטרגדיה כדי להרחיב את שליטתם על האוכלוסיה. 
ציינו שם בהגיון שאם רוסיה תאסור על טלגרם, הטרוריסטים - ככל שכאלה אכן משתמשים בה – פשוט יעברו לאפליקציה 

אחרת.

ה-NSA לא הצליחה עד היום להצביע על אירוע טרור אחד שבוצע באמצעות אפליקציות הצפנה, ובשורה מביכה של מקרים 
הטרוריסטים לא רק השתמשו בתקשורת בלתי מוצפנת, הם היו ברשימת המעקב של הרשויות. זה יהיה וואחד צירוף מקרים 

אם דווקא הק.ג.ב. עלה על מקרה כזה. בערך כמו צירוף המקרים של הבחירות האחרונות בארה"ב.

מה עושים?

יו"ר מפלגת יש עתיד, יאיר לפיד, אמר הבוקר בכנס הסייבר של אוניברסיטת ת"א שצריך להכין צוות סייבר מיוחד להגנה 
על הבחירות בישראל. העיתונאי חיים לוינסון ציין בהגיון מסוים שהבחירות בישראל ידניות לגמרי ועל כן לא כל כך חשופות 

להתקפות סייבר. אבל לפיד פשוט נופל כאן בטעות שממשל אובמה נפל בה.

כשהתחילו להתרבות הפינגים על התקפה רוסית על תשתיות הבחירות, חשף הוושינגטון פוסט בסוף השבוע, ממשל אובמה 
נערך להתקפת סייבר על מחשבים: פריצה לרשתות, התקפה על מחשבי בחירות ודברים דומים. היו כמובן התקפות רוסיות 

כאלה, אבל לא זה היה המאמץ הרוסי העיקרי.

זה הופנה דווקא ליצור מסיבי ולהפצה של חדשות מזויפות. המודיעין האמריקאי זיהה עליה בפעילות הרוסית, אבל לא הבין 
מה היעד שלה. הוא חיפש התקפות סייבר, לא מה שמכונה היום התקפות מידע או "חדשות מזויפות". בזמן שהשפיונים 

האמריקאים ניסו להגן על מערכות פיזיות, הרוסים הפיצו ממים, מידע גנוב, חדשות מפוברקות, סיפורי קונספירציה בפייסבוק 
והלהיט של הבחירות – מודעות פוליטיות בפייסבוק, מפולחות להגיע לאנשים שכבר הקליקו על סיפורי קונספירציה, מודעות 

שפייסבוק מסרבת למסור עליהן כל מידע.

תזכורת: דונלד טראמפ הפסיד את הבחירות בהפרש של שלושה מיליוני קולות. הוא ניצח באמצעות שלוש מדינות שנחשבו 
למדינות דמוקרטיות, והוא ניצח בהן בהפרש של כמה עשרות אלפי קולות. חשוב לציין שהיה לו סיוע מסיבי בדמות אחת 

המועמדות השנואות בהיסטוריה, עם אינסטינקט ארוך שנים לשקרים וטיוח, ושהוא רכב על גל פופוליסטי עולמי של מיאוס 
מהפוליטיקאים הקיימים; הנצחון שלו היה תמיד אפשרי. אבל צריך לתהות עד כמה ההתקפה הרוסית המתואמת על הבחירות 

לא הזיזה כמה עשרות אלפי קולות – ממש לא הרבה – מפה לשם.

אבל בעוד שיש מושג איך להתמודד עם התקפת סייבר פרופר, איך לעזאזל מזהים את החדשות המפוברקות ואיך מזהים מי 
עומד מאחוריהם? זו שאלה שבינתיים אין לה תשובה.

טלפונים חכמים, משתמש טיפש
מחקר מגלה שעצם הקרבה לסמארטפון פוגע ביכולת החשיבה שלנו, איזו אפליקציה מעצבנת את פוטין, מדוע פספס המודיעין 

האמריקאי את מתקפת הסייבר על בחירות 2016, ואיך חברות הטכנולוגיה מגינות על זכויות הומוסקסואלים

יוסי גורביץ
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"אנו פוגשים בסייבר את חמאס וחיזבאללה עם כלים פשוטים – אך
מטרידים"

No Comments | חדשות,כתבות ראשיות In 10:33 @ 2017 ביוני On 27 יוסי הטוני Posted By

"אנחנו פוגשים במימד הסייבר שחקנים לא מתוחכמים, מהחמאס ומהחיזבאללה, עם כלי תקיפה פשוטים –

אבל מטרידים. מדובר בתקיפות מסוג השחתה או מתקפת מניעת שירות מבוזרת, DDoS", כך אמר אלוף נדב פדן,

ראש אגף התקשוב וההגנה בסייבר.

[1]הייתה זו הופעתו הפומבית הראשונה של ראש האגף, שמונה לתפקידו  לפני שנה. האלוף נשא דברים אתמול

(ב') בסיום יומו השני של שבוע הסייבר הלאומי השנתי שנערך באוניברסיטת תל אביב.

"השינוי שעברנו בסייבר, הוא פרי עבודה בת שנתיים, בחיפוש אחר הדרך להיערכות נכונה לתחום", אמר האלוף.

"בחנו מהו האתגר, היכן נמצא המרחב בו נדרש לפעול. זיהינו אותו רק במהלך הדרך, והבנו את עוצמתו – וזה

דורש שינוי מהמעלה השניה. לכן, בין השאר, שינינו את שם האגף".

האלוף פדן אמר כי "בעבר האדם ידע מה הוא רוצה. הוא חיכה לטכנולוגיה, לטרקטור שיחליף את השור בשדה.

כיום אנו נמצאים במציאות בה הטכנולוגיה מציעה לאדם יותר ממה שהוא מבקש. האתגר נמצא במימד הזמן, יש

פער הולך וגדל ביכולת ההטמעה, בשינויי ההווייה, בבניית חוסן סייבר לאומי לישראל".

keep it simple stupid – ,האתגר, אמר האלוף, "כרוך לא רק בטכנולוגיה, אלא גם בחינוך וגם בעקרון הפשטות

."KISS

לדבריו, "מערך התקשוב הצה"לי כולל שלוש שכבות. הראשונה, שכבת תקשוב בסיסית מסורתית. השניה, שכבה

תהליכית, של לומ"ר, לוחמה מבוססת רשת. השלישית, של הסייבר, ההתרחשויות הזדוניות שמטרתן לשבש את

העשייה בשתי השכבות הקודמות".

ליצור חיכוך עם האויב

"אנו לא מדברים רק על ביטים", הסביר, "אלא על חיכוך עם האויב. התכלית שלנו היא לייצר חופש פעולה

מבצעי. לכן אנו עוסקים בשלושה וקטורים. האחד, צה"ל רשתי, תשתית IP ,IT, מוגנת, מודרנית, עננית ומהירה.

השני, בניית עולם הגנה, עם כלים, תפיסות ותהליכי הגנה דינאמיים. השלישי, מרחב המאפשר לשלוט בזמן אמת

בסייבר בהתרחשות עם האויבים. זהו מרחב דינאמי ופעיל, שהאתגר בו הוא פעילות המתרחבת בסדרי גודל".

לדבריו, "פעם ידענו לשרטט את האויב ואת אמצעי הלחימה שלו. כיום המרחב גדל בסדרי גודל וחוקי המשחק

השתנו ומשתנים. לאף מדינה אין עניין באסדרת המרחב הזה, ובהיעדר אסדרה, העולם פרוץ. אנו פוגשים בו

שחקנים שונים, ממעצמות, ממדינות, האקרים בינלאומיים ומקומיים. טקסי ההתבגרות של הנוער השתנו. פעם

השיא היה מסע לפטרה – היום זו חדירה לFBI או לאתר ממשל ישראלי".

"התפתחנו בעולם הסייבר", אמר ראש האגף. "עברנו משפה של שרידות הIT והגנת מידע – לשפה של מלחמה

בעולם הקיברנטי, מהתמודדות עם וירוסים לבניית תהליכים בכל הרמות, מליבות הסוד עד תחנות הקצה, עד

הקצוות הנוגעות באויב, חיישנים בעולם האינטרנט של הדברים".

"לצד האיומים האלה אנו זזים זה 15 שנים: מעולם רשתות WAN וLAN, למרחבי האינטרנט המבצעי, בו יש

תהליכים משותפים לכלל זרועות ויחידות צה"ל. זה הולך ומתפתח. אנו משתנים והופכים ממאפשרים – למעצבים

ומובילים מבצעיים".

"אנו פוגשים בסייבר את חמאס וחיזבאללה עם כלים פשוטים – אך
מטרידים"

No Comments | חדשות,כתבות ראשיות In 10:33 @ 2017 ביוני On 27 יוסי הטוני Posted By

"אנחנו פוגשים במימד הסייבר שחקנים לא מתוחכמים, מהחמאס ומהחיזבאללה, עם כלי תקיפה פשוטים –

אבל מטרידים. מדובר בתקיפות מסוג השחתה או מתקפת מניעת שירות מבוזרת, DDoS", כך אמר אלוף נדב פדן,

ראש אגף התקשוב וההגנה בסייבר.

[1]הייתה זו הופעתו הפומבית הראשונה של ראש האגף, שמונה לתפקידו  לפני שנה. האלוף נשא דברים אתמול

(ב') בסיום יומו השני של שבוע הסייבר הלאומי השנתי שנערך באוניברסיטת תל אביב.

"השינוי שעברנו בסייבר, הוא פרי עבודה בת שנתיים, בחיפוש אחר הדרך להיערכות נכונה לתחום", אמר האלוף.

"בחנו מהו האתגר, היכן נמצא המרחב בו נדרש לפעול. זיהינו אותו רק במהלך הדרך, והבנו את עוצמתו – וזה

דורש שינוי מהמעלה השניה. לכן, בין השאר, שינינו את שם האגף".

האלוף פדן אמר כי "בעבר האדם ידע מה הוא רוצה. הוא חיכה לטכנולוגיה, לטרקטור שיחליף את השור בשדה.

כיום אנו נמצאים במציאות בה הטכנולוגיה מציעה לאדם יותר ממה שהוא מבקש. האתגר נמצא במימד הזמן, יש

פער הולך וגדל ביכולת ההטמעה, בשינויי ההווייה, בבניית חוסן סייבר לאומי לישראל".

keep it simple stupid – ,האתגר, אמר האלוף, "כרוך לא רק בטכנולוגיה, אלא גם בחינוך וגם בעקרון הפשטות

."KISS

לדבריו, "מערך התקשוב הצה"לי כולל שלוש שכבות. הראשונה, שכבת תקשוב בסיסית מסורתית. השניה, שכבה

תהליכית, של לומ"ר, לוחמה מבוססת רשת. השלישית, של הסייבר, ההתרחשויות הזדוניות שמטרתן לשבש את

העשייה בשתי השכבות הקודמות".

ליצור חיכוך עם האויב

"אנו לא מדברים רק על ביטים", הסביר, "אלא על חיכוך עם האויב. התכלית שלנו היא לייצר חופש פעולה

מבצעי. לכן אנו עוסקים בשלושה וקטורים. האחד, צה"ל רשתי, תשתית IP ,IT, מוגנת, מודרנית, עננית ומהירה.

השני, בניית עולם הגנה, עם כלים, תפיסות ותהליכי הגנה דינאמיים. השלישי, מרחב המאפשר לשלוט בזמן אמת

בסייבר בהתרחשות עם האויבים. זהו מרחב דינאמי ופעיל, שהאתגר בו הוא פעילות המתרחבת בסדרי גודל".

לדבריו, "פעם ידענו לשרטט את האויב ואת אמצעי הלחימה שלו. כיום המרחב גדל בסדרי גודל וחוקי המשחק

השתנו ומשתנים. לאף מדינה אין עניין באסדרת המרחב הזה, ובהיעדר אסדרה, העולם פרוץ. אנו פוגשים בו

שחקנים שונים, ממעצמות, ממדינות, האקרים בינלאומיים ומקומיים. טקסי ההתבגרות של הנוער השתנו. פעם

השיא היה מסע לפטרה – היום זו חדירה לFBI או לאתר ממשל ישראלי".

"התפתחנו בעולם הסייבר", אמר ראש האגף. "עברנו משפה של שרידות הIT והגנת מידע – לשפה של מלחמה

בעולם הקיברנטי, מהתמודדות עם וירוסים לבניית תהליכים בכל הרמות, מליבות הסוד עד תחנות הקצה, עד

הקצוות הנוגעות באויב, חיישנים בעולם האינטרנט של הדברים".

"לצד האיומים האלה אנו זזים זה 15 שנים: מעולם רשתות WAN וLAN, למרחבי האינטרנט המבצעי, בו יש

תהליכים משותפים לכלל זרועות ויחידות צה"ל. זה הולך ומתפתח. אנו משתנים והופכים ממאפשרים – למעצבים

ומובילים מבצעיים".

Big Data וקוד פתוח

פעילות האגף בסייבר, אמר האלוף פדן, "כוללת כמה וקטורי עשייה: טיפול בBig Data; הגנה על סביבה רשתית,

מודרנית, עננית; הצורך להשתנות בקצבים, על בסיס פיתוח בקוד פתוח; בניית תגובה להתפתחויות באזרחות;

טיפול בקצוות אמצעי הלחימה דרך אינטרנט של הדברים. על כל אלה נבנה ניהול חדש של מערכה דיגיטלית".

"זה משנה את השיח הצבאי: אנו לא מספקי יכולות רשת עבור גופים – אלא מנהלים מערכה פעילה שיש בה

השתנות מתמדת, עם תהליכים מבצעיים".

לדבריו, "נדרש לערוך שינויי פרדיגמה. האחד, בעולם הניטור. זה לא ניטור הIT של פעם, עם שו"ב לIT ואיזון

עומסים, אלא ניטור חדש, המביט על המציאות ההגנתית בעיניים של אופרטור בעולם הסייבר. השינוי השני הוא

מעבר מהתבוננות על תהליכים להתבוננות על מערכות המטפלות במידע בהיקפי ענק, עם זיהוי אנומליות –

באופן שלא הכרנו בעבר".

לשחק על כל המגרש

"הזיהוי מתבסס על שני מקורות – מודיעין מסורתי וחיכוך. נדרש חיכוך כתנאי אמיתי. בשכבה השניה, מתחת

לניטור, יש תשתיות ובהן צריך Secure by design. פרויקט הענק של מעבר צה"ל לנגב מספק לנו את היכולת

לעשות זאת, של תשתיות עם תפיסה הגנתית חדשה, עיצוב חדש, כלים טובים יותר ופלטפורמות לפעולה

פרואקטיבית ודינאמית".

"אנו מבינים שעלינו לייצר השתנות מהמעלה השניה", סיכם האלוף פדן. "שינוי ארכיטקטוני הנוגע לתהליכים

עצמם. אנו משנים לא רק את השער – אלא גם את התהליכים המבצעיים בתוך הרשתות. זהו אתגר טכנולוגי

אדיר ואנו בראשיתו".

"אנו מבינים שעלינו לשחק על כל המגרש, עלינו לייצר עומק אבטחתי. אנו חייבים לפעול מחוץ למרחבי הרשת

הצה"ליים. בשונה מהעבר, אנו מבינים שעלינו לנהל מערכה עם חיכוך מתמיד עם האויב, ולהגדיל את החיכוך".

"ההטמעה היא אתגר אדיר, זו לא רק הטמעת כלים והטלאות – אלא הטמעת תפיסות. עלינו לייצר כלי תקיפה

והגנה אקטיביים, כדי לאפשר חופש  פעולה מבצעי. רק כך נשיג עליונות טכנולוגית ומבצעית, תוך בניית

שותפויות עם גופים באזרחות ומדינות בעולם. המטרה לא תושג בלא אלה – ובלא בניית האנשים המתאימים, הם

המפתח שלנו".
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פרקליט המדינה, עו"ד שי ניצן. צילום: יח"צ

"המסיתים ברשת פוגעים ביכולת המדינה לשמור על ביטחונה"
No Comments | אינטרנט,חדשות,כתבות ראשיות In 13:19 @ 2017 ביוני On 25 יניב הלפרין Posted By

"יכולתה של המדינה לשמור על ביטחונה הפנימי מתערער בגלל האופן שבו מנוצלות תכונותיו של מרחב

הסייבר לרעה על ידי המסיתים ותומכי הטרור", כך אמרה הבוקר (א') שרת המשפטים, איילת שקד, במסגרת

שבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב.

השרה שקד התייחסה בדבריה להשפעה של ההסתה ברשת על הוצאתם לפועל של פיגועי טרור, ולדרכים

שהממשלה עושה למניעת אותם מקרים. לדבריה, "ההסתה והשבח למפגעים שיש ברשתות החברתיות

ובאינטרנט הם הדלק המרכזי לטרור. אנחנו מדינה ריבונית חפצת חיים, שמשקיעה את מיטב מרצה, אנשיה

ומשאביה לטובת הגנה על ביטחון המדינה, ונתקלת בתופעה של סיכון ביטחונה תוך ניצול לרעה של המרחב

המקוון. זה נובע מאופיו של מרחב הסייבר, שהפך את העולם לשכונה אחת קטנה. המסיתים יכולים ליהנות

מאנונימיות מסוימת, בחלקים ניכרים של מרחב הסייבר. זוהי בפירוש לא תעודת כבוד – אלא תעודת עניות".

שקד הפנתה את האצבע כלפי ספקיות השירות, ובמרכזן הרשתות החברתיות, ואמרה כי "המדינות תלויות במידה

רבה במידע שמצוי ברשותן וברצונן לווסת את הפעילות שמתרחשת בהן. כיוון שהספקיות הן חברות בינלאומיות

קיימות מגבלות של יכולת האכיפה של החוק המקומי".

"הכלים הרגילים – של חשיפת המסיתים, מעצרם, איסוף ראיות נגדם והעמדתם לדין – אינם ישימים במרבית

המקרים, כשמנגד האינטרנט מאפשר הפצה המונית, הנאה מאנונימיות, ופעולה מחוץ לשטחי ישראל המשפיעה

על הנעשה בישראל", הוסיפה. "למעשה, נוצרת פגיעה בריבונות".

היא ציינה שהנחתה את אנשי המקצוע במשרד המשפטים לפעול במספר מישורים, וביניהם: הוקם כוח משימה

בין משרדי, בהובלת מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה ובשיתוף גורמי הביטחון השונים, שמאתר תכנים

מסיתים ולאחר מכן מוגשות לספק השירות בקשה להסרת התכנים הללו; שימת דגש על השיח מול ספקיות

האינטרנט הגדולות, כמו גוגל (Google), פייסבוק (Facebook) וטוויטר (Twitter), במטרה להבהיר את תפישת

הממשלה לגבי תכנים מסיתים ואסורים; קידום הצעת חוק להסרת תכנים מהאינטרנט ומהרשתות החברתיות,

באמצעות צו שיפוטי; קידום חוק שיאפשר חסימת גישה לתכנים תומכי טרור; וקיום כנס בישראל של שרי

משפטים מרחבי העולם, לשיתוף פעולה במאבק נגד תכני ההסתה, האלימות והשנאה ברשתות החברתיות.

שקד קראה "לאנשי המשפט, כמו גם לאנשי הטכנולוגיה,

לחשוב וליזום פיתרונות יצירתיים למיגור ההסתה, האלימות

והשנאה ברשת".

"ההסתה ברשת הורגת"

פרקליט המדינה, עו"ד שי ניצן, אמר באירוע ש"הרשתות

החברתיות הן כיכר העיר החדשה, שיש לה השפעה רבה

והרסנית. אלה לא שיחת סלון בפורום סגור, אלא הדברים

דומים יותר לנאום אל מול אלפי ועשרות אלפי אנשים".

"ההסתה ברשת הורגת. אנחנו מבינים שבשנים האחרונות

אירע שינוי מהותי, אסטרטגי, באופן שבו עבירות ההסתה

השונות נעברות", אמר ניצן. "שינוי זה נובע מתכונותיו

המשפטיות והטכנולוגיות של מרחב הסייבר, בפרט בעידן הרשתות החברתיות. תכונות אלה הפכו את המרחב

לכזה שבו הפשיעה עשויה להשתלם". הוא מנה כמה מאותן תכונות. "אחת מהן היא היותו של מרחב הסייבר

בינלאומי, משוחרר מטריטוריות וחומק ממרחב השיפוט של מדינה, ומאפשר לגורמים מחוץ לישראל להסית

לטרור בתוך ישראל".

"בנוסף, איסוף הראיות נגד המסית מחייב פנייה לספקיות שירות שונות, שעל פי רוב אלה הן חברות זרות, שאינן

כפופות לדין הישראלי. כמו כן, ההפצה של התוכן המסית ברשתות החברתיות היא זולה, מיידית, קלה לביצוע

ובלחיצת כפתור; אופן ההפצה ברשתות החברתיות מתאפיין בוויראליות ובאוטומטיות; והרשת מאפשרת

אנונימיות והתחזות כאחר, באמצעות יצירת דמויות פיקטיביות (אוואטרים)", אמר פרקליט המדינה.

"כפועל יוצא מתכונות אלה, עבירות ההסתה התפשטו במרחב המקוון, פרחו ושגשגו באופן מדאיג", הוסיף ניצן.

"ואכן, הנתונים שקיבלנו מרשויות החקירה והביטחון הצביעו על עלייה דרסטית בשימוש – הן של ארגוני הטרור

והן של אנשים פרטיים".

ניצן אמר כי המערכת המשפטית פועלת על מנת להילחם נגד התופעה בשני מישורים: הגברה ניכרת של

האכיפה הפלילית הקלאסית, על ידי חקירות, כתבי אישום ובקשות המעצר עד תום ההליכים רבים יותר בקרים

של הסתה לטרור ברשת, והגברת רף הענישה. "בעקבות הגברת האכיפה, הוגשו מאז סוף 2014 כ150 כתבי

אישום, כש25 מהם הוגשו השנה. מדובר בעלייה של מאות אחוזים באכיפה. כמו כן, בתי המשפט קיבלו את

עמדת הפרקליטות שלפיה יש להחמיר בענישה, למרות שמדובר לכאורה בעבירות מילוליות, נקבעו מתחמי

ענישה שנעים בין מספר גבוה של חודשי מאסר עד לשנתיים מאסר", הוסיף.

הוא ציין כי הפרקליטות ומטה הסייבר פיתחו מנגנון של "אכיפה אלטרנטיבית", שתביא להסרת תכנים מסיתים

לטרור, חסימה של מי שפרסם אותם, אם מדובר במפרסמים שאינם מישראל, ומחיקתם מתוצאות החיפוש ברשת.

"המנגנון כולל בחינה משפטית של התכנים וקביעה האם הם אכן מהווים הסתה לאלימות ולטרור; שיח מול

ספקיות השירות במטרה לבחון האם התכנים מהווים גם הפרה של תנאי השימוש שלהן; ונקיטת פעולות

וולונטריות, בשיתוף פעולה בינינו לבין ספקית השירות עצמה, בכדי להביא להסרת התכנים המסיתים. הפעילות

הזו הביאה עד כה להסרת אלפי פריטי תוכן שזוהו כמסיתים לאלימות ולטרור. העבודה המשותפת עם ספקיות

השירות מביאה להסרת התכנים האלה, על פי רוב, בתוך זמן קצר – של פחות מיממה", אמר ניצן.

הוא ציין כי "גם פרסומי שנאה, בריונות, פגיעות מיניות וכדומה הם בעלי חשיבות ניכרת, וגם בהם יש לנקוט

באופן המותאם למאפיינים הייחודיים של העבירות. גם במקרים האלה אנחנו נוקטים בגישה משולבת: העמדה

לדין לצד אכיפה בכלים אלטרנטיביים להפחתת נזקי הפרסום. הפעילות שלנו בתחומים אלה עודה בתחילתה,

ואני מעריך שהמודל של ההתמודדות עם ההסתה יוחל, בשינויים המחויבים, גם על ההתמודדות עם תכנים מעין

אלה".

פרקליט המדינה, עו"ד שי ניצן. צילום: יח"צ

"המסיתים ברשת פוגעים ביכולת המדינה לשמור על ביטחונה"
No Comments | אינטרנט,חדשות,כתבות ראשיות In 13:19 @ 2017 ביוני On 25 יניב הלפרין Posted By

"יכולתה של המדינה לשמור על ביטחונה הפנימי מתערער בגלל האופן שבו מנוצלות תכונותיו של מרחב

הסייבר לרעה על ידי המסיתים ותומכי הטרור", כך אמרה הבוקר (א') שרת המשפטים, איילת שקד, במסגרת

שבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב.

השרה שקד התייחסה בדבריה להשפעה של ההסתה ברשת על הוצאתם לפועל של פיגועי טרור, ולדרכים

שהממשלה עושה למניעת אותם מקרים. לדבריה, "ההסתה והשבח למפגעים שיש ברשתות החברתיות

ובאינטרנט הם הדלק המרכזי לטרור. אנחנו מדינה ריבונית חפצת חיים, שמשקיעה את מיטב מרצה, אנשיה

ומשאביה לטובת הגנה על ביטחון המדינה, ונתקלת בתופעה של סיכון ביטחונה תוך ניצול לרעה של המרחב

המקוון. זה נובע מאופיו של מרחב הסייבר, שהפך את העולם לשכונה אחת קטנה. המסיתים יכולים ליהנות

מאנונימיות מסוימת, בחלקים ניכרים של מרחב הסייבר. זוהי בפירוש לא תעודת כבוד – אלא תעודת עניות".

שקד הפנתה את האצבע כלפי ספקיות השירות, ובמרכזן הרשתות החברתיות, ואמרה כי "המדינות תלויות במידה

רבה במידע שמצוי ברשותן וברצונן לווסת את הפעילות שמתרחשת בהן. כיוון שהספקיות הן חברות בינלאומיות

קיימות מגבלות של יכולת האכיפה של החוק המקומי".

"הכלים הרגילים – של חשיפת המסיתים, מעצרם, איסוף ראיות נגדם והעמדתם לדין – אינם ישימים במרבית

המקרים, כשמנגד האינטרנט מאפשר הפצה המונית, הנאה מאנונימיות, ופעולה מחוץ לשטחי ישראל המשפיעה

על הנעשה בישראל", הוסיפה. "למעשה, נוצרת פגיעה בריבונות".

היא ציינה שהנחתה את אנשי המקצוע במשרד המשפטים לפעול במספר מישורים, וביניהם: הוקם כוח משימה

בין משרדי, בהובלת מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה ובשיתוף גורמי הביטחון השונים, שמאתר תכנים

מסיתים ולאחר מכן מוגשות לספק השירות בקשה להסרת התכנים הללו; שימת דגש על השיח מול ספקיות

האינטרנט הגדולות, כמו גוגל (Google), פייסבוק (Facebook) וטוויטר (Twitter), במטרה להבהיר את תפישת

הממשלה לגבי תכנים מסיתים ואסורים; קידום הצעת חוק להסרת תכנים מהאינטרנט ומהרשתות החברתיות,

באמצעות צו שיפוטי; קידום חוק שיאפשר חסימת גישה לתכנים תומכי טרור; וקיום כנס בישראל של שרי

משפטים מרחבי העולם, לשיתוף פעולה במאבק נגד תכני ההסתה, האלימות והשנאה ברשתות החברתיות.

שקד קראה "לאנשי המשפט, כמו גם לאנשי הטכנולוגיה,

לחשוב וליזום פיתרונות יצירתיים למיגור ההסתה, האלימות

והשנאה ברשת".

"ההסתה ברשת הורגת"

פרקליט המדינה, עו"ד שי ניצן, אמר באירוע ש"הרשתות

החברתיות הן כיכר העיר החדשה, שיש לה השפעה רבה

והרסנית. אלה לא שיחת סלון בפורום סגור, אלא הדברים

דומים יותר לנאום אל מול אלפי ועשרות אלפי אנשים".

"ההסתה ברשת הורגת. אנחנו מבינים שבשנים האחרונות

אירע שינוי מהותי, אסטרטגי, באופן שבו עבירות ההסתה

השונות נעברות", אמר ניצן. "שינוי זה נובע מתכונותיו

המשפטיות והטכנולוגיות של מרחב הסייבר, בפרט בעידן הרשתות החברתיות. תכונות אלה הפכו את המרחב
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הרשת
החברתית

העסקיםעולםשלוהמינגלינגהאירועיםהפנים,
i_shiri@globes.co.il -דוברשירי/

פוינטצ'קחברתאתשהקיםשויד,גיל
הסייבר",מגןב"אותזכהאותה,ומנהל

ה–7הלאומי"הסייבר"שבועבמסגרת
תל–אביב.באוניברסיטתהנערך
בהישגיםכהכרהניתןהסייברמגןאות
התכנסהולראשונהבתחום,דופןיוצאי
האות.הענקתאתלמסדבמטרהועדה
ד"רהםבשוידשבחרוהוועדהחברי

גלד"רמרקל,שלמה ד"רירון,גיורא
בןיצחק פרופ'(מיל')אלוףשמואלי,

שויד דרוב–היישטיין.וגיליישראל
הייחודיתכתרומתושהוגדרמהבשלנבחר

לאחרבישראל,לסייברמעורערתוהבלתי
מענקיותלאחתפוינטצ'קאתשהפך
אתשהקדימה"החברה,לדבריהם,השוק.
ב–43עובדים4,000מעלמעסיקהזמנה,

לחברותהדרךאתפילסהוהיאמדינות,
פוינטשצ'קציינובנוסףרבות".סייבר
אנואלה"בימיםולמחקר.לאקדמיהתורמת
שעדמתוחכמותסייברלמתקפותעדים

ולארחוקיםלתרחישיםנחשבולאחרונה
שמרביתשהתריעשוידאמרמציאותיים",

המתקפות.מפנימוגנותאינןהחברות
בבנייתלהשקיעחייבים"ארגונים

הסייבר,הגנתשללעתידאסטרטגיה
נקודתייםבפתרונותרקלהסתפקולא

בארגון".לפגועלמתקפותשמאפשרים
האותבתמונה,לראותשניתןכפי
הסוסמיצגשלמוקטןדגםלמעשההוא

בכניסהשעברהבשנהשהוצבהטרויאני
שבועבמסגרתתל–אביבלאוניברסיטת

מכשיריםשלחלקיםבאלפימדוברהסייבר.
נבנהשמהןסייבר,מהתקפותשנפגעו
לסכנותמודעותיצירתשמטרתו"סוס"

בתחום.
oולדהורןחביבשירי

טרויאניסוסקיבלשוידגיל
הסייברמגןבאותזכהפוינטצ'קמייסד

באסטרטגיהלהתמקד.קלפטרויוסףישראלבןיצחקשויד,גיל

גלילי)חן(צילום:

במסגרת שבוע הסייבר הלאומי השביעי שנערך השבוע באוניברסיטת ת"א, הוענק "אות מגן הסייבר", לגיל שוויד היזם שהקים 
ומוביל את חברת צ'ק פוינט - ענקית אבטחת הסייבר הבינלאומית. חברי הועדה: ד"ר גיורא ירון, ד"ר שלמה מרקל, ד"ר גל 

שמואלי, אלוף )מיל'( פרופ' יצחק בן ישראל, וגילי דרוב–היישטיין, נימקו את הענקת המגן בכך ש-שוויד תרם תרומה ייחודית 
ובלתי מעורערת להתפתחות הסייבר בישראל.

אגב ובלי קשר ישיר, חבר הוועדה, וראש המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת ת"א - אלוף )מיל'( פרופ' יצחק בן ישראל, זכה 
אף הוא השבוע להכרה והוקרה. בן-ישראל קיבל תואר אבירות מטעם נשיא הרפובליקה האיטלקית. את התואר הגבוה, המוענק 

מדי שנה לקומץ אנשים, קיבל בן ישראל אמש, מידיו של שגריר איטליה בישראל, פרנצ'סקו מריה טאלו, במהלך אירועי שבוע 
הסייבר.

גיל שוויד זכה ב"אות מגן הסייבר"
שבוע הסייבר הלאומי ממשיך, וגיל שוויד שהקים את צ'ק פוינט קיבל את "אות מגן הסייבר"

מיכל גלנטי
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התודעהבזירתסייברלוחמת

במבצעיכיוםמתמקדתהמדינתיתהסייברלוחמת

השפעהלייצרשמיועדיםמשולבים,תודעה

המדינותכנגדמשמעותיתתודעתיתפסיכולוגית

ונראהרוסיההיאבתחוםהמובילההמדינההנתקפות.

כהןדניאלבהרבהאחריהמפגרהמערבכי

באהבה-לאמרוסיה

מש־מדינתיים()ולאמדינתייםתקנים

תמשים

$TS1$משתמשים$TS1$

$DN2$משתמשים$DN2$וברשתותבכללהסייברבמרחב

חב־לשינוייםככליבפרטהחברתיות

רתיים

$TS1$חברתיים$TS1$

$DN2$חברתיים$DN2$הזמןבנקודתתודעה.ולעיצובופוליטיים

ולפלטפו־הסייברבמרחבלפעילותבההנוכחית,

רמות

$TS1$ולפלטפורמות$TS1$

$DN2$ולפלטפורמות$DN2$הג־אוברוריםגבולותאיןחברתיותרשתות

בלים

$TS1$הגבלים$TS1$

$DN2$הגבלים$DN2$סייברלוחמתבכליהשימושמדינות,על-ידי

מלו־כחלקעוצמתי,כנשקמשמשהתודעהבזירת

חמת

$TS1$מלוחמת$TS1$

$DN2$מלוחמת$DN2$,להשפיעמנתעלבולהשתמשוניתןמידע

סיכוניםללאאחרות,במדינותומדיניתדליטית

המותקפת.מהמדינהנגדותגובתלהסלמהגבוהים

תקפהשאיתם)לכאורה(הסייברמבצעילדוגמא,

מתוךבוצעולאבארהבהבחירותבמהלךרוסיה

המדינותשתיביןמזויןבעימותלהתחילכוונה

חסרתעצמהמצאהארהבזובסיטואציהולכן

קינטיתבצורהעצמהעללהגןזכותוללאאונים

צבאית.

האינטרנטרשתעלבדגשהקיברנטי,המרחב

בשניםהפךבפרט,החברתיותוהרשתותבכלל

התנהגותעלביותרהמשפיעלגורםהאחרונות

ארכיט־ימינו.שלבמציאותהאנושית#חברה

קטורת

$TS1$ארכיטקטורת$TS1$

$DN2$ארכיטקטורת$DN2$מידעומסירתיצירתמאפשרתהרשת

בהתערבות"לקבוצהאויחידלמשתמשהמונגש

(engagement)גיאוגרפי,התנהגותי,פילוחעל-פי

במציאותותשוקות.רצונותצרכים,העניין,תחומי

לעולםהפיזיהעולםביןהמחיצותמוסרותבהכזו,

עלולברשתלתכניםרגשותביןהשילובהקיברנטי,

פחד,יעדקהליאצלוליצורהתודעהעל^זשפיע

ספק.והטלתאי-וודאות

הקורבןהתנהגותאתלתמרן
התודעתיתבזירהקיברנטיותתקיפותמטרת

הצדשלהמידעסביבתאתלשבשלנסותהיא

המי־בתשתיותפגיעהעל-ידיבעיקרהיריב,

דע

$TS1$המידע$TS1$

$DN2$המידע$DN2$מאמציהןהללוהפעולותשלו.הקיברנטיות

הקיברנטיבמרחבהמבוצעיםוהשפעהתודעה

ממוחשבות.מידעמערכותעלתקיפותוכוללים

עללהשפיעהמבצעהצליחבובאופןנמדדההישג

קבלתתהליכיועלההתנהגויותעולם,השקפות
שליטהועל-ידיהמטרה,אוכלוסייתשלההחלטות

הללו.במערכותהמועברבמידע

מרמותלהתקייםיכולותהזהמסוגתקיפות

מו־טכנולוגית,נחיתותישלתוקףבהןבסיסיות,

דיעיניות

$TS1$מודיעיניות$TS1$

$DN2$מודיעיניות$DN2$,אסטרטגיותלתקיפותועדואופרטיבית

טכנו־והןאנושייםהןרבים,משאביםהדורשות

לוגיים

$TS1$טכנולוגיים$TS1$

$DN2$טכנולוגיים$DN2$:שי־מניעתממתקפותהחלומודיעיניים

יחצצילום:כהןדניאל

ביןעתידי"בעימות

סבירותישנהמדינות,

ינסוהיריביםשהצדדים

המידעסביבתאתלשבש

הצדמסתמךשעליה

אתלשבשמנתעלהשני

אתלתפוסשלוהיכולת

ולגבשכהלכההמציאות

פעולהצעדימולה

אפקטיביים"

DistribDistributed denial)מבוזרתרות ofservice)

חשיפתדרך,(Defacement)אתריםוהשחתת

אוהחלטותמקבלישלאישייםמסווגיםפרטים

והתכתבויותמסמכיםפרסוםעל-ידיארגוניםשל

(Doxing/Doxxing),ממוקדדיוגתקיפות(spear

phishing)נד־יכולותשליותרגבוההרמהועד

רשות,

$TS1$,נדרשות$TS1$

$DN2$,נדרשות$DN2$פריצותשיכללוסייברמבצעיבמסגרתה

קריטיות.ותשתיותמידעלמערכות

משול־מערכהשלבשימושהמובילההמדינה

בת

$TS1$משולבת$TS1$

$DN2$משולבת$DN2$תודעהממבצעיכחלקסייברלוחמתהכוללת

הממסדהמערכתית-מדינתית,ברמהרוסיה.היא

דינמיקהבהגישהאימץהרוסיוהביטחוניהצבאי

מדי־ודינמיקהבשטחטקטית-אופרטיביתצבאית

נית-דיפלומטית

$TS1$מדינית-דיפלומטית$TS1$

$DN2$מדינית-דיפלומטית$DN2$שונים,בין־לאומייםבפורומים

Jimצילום:פוטיןעםקלינטוןהילארי Watson

הרעיוןשלושלוביםאינטגרלייםחלקיםמהווים

ומ־סייברלוחמתזו,מתפיסהכנגזרתהמערכתי

בצעיים

$TS1$ומבצעיים$TS1$
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$DN2$לוחמת$DN2$תודעה.לוחמתעםמשולבתסייבר

סייברלמחקרבמרכזסייברביטחוןחוקרחינוהכותב
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שבועבמסגרת במThe FutuThe FutureofCyberConflict”בכנסחלק

25-29.06.17השנתי,הלאומיהסייבר

העולם" בכל אותנו "רוצים נתניהו: ואה״מ
ן בעולם. הסייבר מעצמות מחמש כאחת ישראל את לבסס החלטתי שנים מספר "לפני הסייבר: בוועידת הממשלה ראש שם" שאנחנו ספק אי

גולז־נזן מרדכי מאת

 נתניחו בנימיו הממשלה ראש
 הסייבר בבנם בצהריים אתמול נאם

 באוניברסיטת שנעדר הבינלאומי
-החל שנים מספר "לפני אביב. תל

-מח כאחת ישראל את לבסס טתי
 ואני בעולם, הסייבר מעצמות מש

 אף שם. שאנחנו ספק שאיו חושב
 לא בסייבר בהגנה המושבעים חבר

 אתגר וזה להכרעה, פעם אף מגיע
נתניהו. פתח מתמשך,

 היא בסייבר "הגנה לדבריו,

 משתי רצינית היא רציני. עסק
 איום שזה היא הראשונה סיבות:

 שכל משום מקום. בכל וגדל הולך
-האב דיגיטלי, להיות הופך דבר

-לטכ גבוהה טכנולוגיה בין חנה
 במהירות. נעלמת נמוכה נולוגיה
 אחרי אחת במדינה קורה זה ובעוד

-הש אחרי אחת בתעשיה השניה,
 אחרי אחת חיונית בתשתית ניה,

 לעולם נכנסים אנו ובעוד השניה,
 הצורך הדברים', של ׳הרשת של

מואץ". בקצב צומח בסייבר בהגנה
 היתה הזה במקרה "החלטתנו

 להגנה לאומית רשות להקים

 אותה מארגנים ואנו בסייבר
 נתניהו, סיפר הסייברנט", סביב

 מאובטח: מידע לכולם יש "כך
-ולע השונים לארגונים לממשלה,

 בצורה לתקשר יכולים אנו סקים.

 שנמצאים והגופים מאובטחת
-לתק יכולים הסייברנט בתוך

 להגיב כדי רק לא זה עם זה שר
 אותן למנוע כדי אלא להתקפות

 הדרכה, בעזרת התרעות, בעזרת
 דוקטרינה של הוראה בעזרת

 אפשר שבה במידה - מערכתית
 מדי הזה. בתחום מערכתי להיות
 עשרות עם מתמודדים אנו חודש

 הלאומית, ברמה סייבר התקפות
 אנו עכשיו, כולל נתון, רגע ובכל

-הת שתיים־שלוש תחת נתונים
 שנובעות הלאומית ברמה קפות

 החשודים - שונים ממקורות
ואחרים". המיידיים

 פעולה לשתף מוכנים "אנו
 ממשלות ועם אחרות מדינות עם

 ושוב כללי, שבאופן משום אחרות

-אנח מסוימות, הסתייגויות עם -
הצהיר ביחד", יותר מצליחים נו

נתניהו.
 אמר באנגלית, שנאם נתניהו,

 חסרון היה זה "פעם בעברית,
 היום מישראל. בא שאתה לומר

 על או סייבר על מדבר כשאתה
יתרון זה מתקדמת טכנולוגיה

 יתרון ישראלית', חברה ׳אני לומר
 העולם בכל אותנו רוצים גדול.
 למשל, הנה. באים העולם ומכל

 ראש של ביקור כאן יהיה עכשיו
 מראשי אחד הודו, ממשלת

עם בעולם, החשובים הממשלה

-שגד בעולם השלישית הכלכלה
 בהידוק רוצה הוא במהירות. לה

-תחו בהרבה ישראל עם היחסים
 בבריאות, בחקלאות, במים, - מים
 טובה סיבה לו ויש בסייבר גם אבל

זה". את לעשות מאוד
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"הסייבר הוא איום רציני, אבל הוא טומן בחובו גם הזדמנות עסקית רצינית, כי כל דבר הופך לדיגיטלי והאיום הוא אינסופי", כך 
אמר ראש הממשלה, בנימין נתניהו.

נתניהו היה דובר המפתח ביומו )ב'( השני של שבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב. לדבריו, "זהו אתגר מתמשך. הסייבר הוא 
עסק רציני כי מגובר באיום ההולך וגדל באופן נמשך. הסייבר נמצא בכל מקום בכל נקודה, כי כל דבר הופך לדיגיטלי. ההבדלה 

בין לואו-טק והיי-טק מטשטשת. הסייבר חובק כל, כל מכשיר, כל מגזר פעילות, כל תעשייה. הצורך למענה לאיומי הסייבר הולך 
וגדל באופן מעריכי )אקספוננציאלי(".

"מדובר בבעיה של ממשלה בכל מדינה", אמר נתניהו, "יש צורך להגן מפני איומי הסייבר לא רק על ארגוני צבא וביטחון, לא רק 
על תשתיות קריטיות, אלא על ארגונים מכל מגזר ומגזר".

"ראינו שיש יותר מדי גורמים הפועלים בשדה זה", אמר ראש הממשלה, "לכן החלטנו להקים את רשות הלאומית להגנת הסייבר, 
כדי שכלל הגופים והגורמים במשק הישראלי יישרו קו לפי המתווה שהיא קובעת. על בסיס הקמת הרשות, אנו מארגנים 

את כלל הגופים במשק, ככה יהא תיאום בין ממשלה ובין שאר הארגונים. ככה כל מי ששייך לתחום יוכל לתקשר בינו לבין 
המקבילים לו. ככה נוכל לא רק להגיב למתקפות אלא למנוע אותן, על בסיס חינוך והטמעת תרבות ארגונית לתחום ועל ידי 

התראות".

לשבור את ניצני החרם נגד ישראל

"מדי חודש אנו חווים עשרות מתקפות סייבר ברמה הלאומית",אמר נתניהו, "בזה הרגע יש 3 עד 5 מתקפות ברמה הלאומית. 
דיתוף הפעולה בין כלל הגורמים מעלה את חוסן הסייבר הלאומי".

"גם ברמה העסקית סייבר הוא עסק נפלא", אמר ראש הממשלה, "הוא  גדל בצורה גיאומטרית כל הזמן, כי לעולם לא יהיה 
פתרון קבוע אחד. זהו עסק אינסופי, כמו בסיפורי 'מרגל נגד מרגל' של המגזין MAD – אבל בקצב מהיר יותר".

לדברי ראש הממשלה, "יש בישראל כיום 600-700 חברות סטארט-אפ לתחום הסייבר. זהו שוק הגדל במהירות. לחברות הללו 
יש יתרון בהיותן ישראליות. פעם זה היה חסרון לומר 'אני בא מישראל'. כיום זה יתרון".

לדבריו, "הודו היא מדינת ענק אשר כלכלתה צומחת במהירות. בעוד ימים אחדים יגיע ראש ממשלתה, נרנדרה מודי, לביקור 
בישראל. יהיו הרבה תחומים בהם שתי המדינות ישתפו פעולה, מים, חקלאות, בריאות – וגם בסייבר. ויש סיבה טובה לכך, 

כולם רוצים שיתוף פעולה בסייבר. הטכנולוגיה בכלל והסייבר בפרט שוברות את ניצני החרם נגד ישראל".

"ישראל הפכה למקור משיכה להשקעות בסייבר", סיכם נתניהו. "בשנה החולפת, 2016, סך ההשקעות בחברות סטארט-אפ 
ישראליות בתחום עמד על 20% מסך ההשקעות העולמי. סייבר הוא עסק רציני, זה איום רציני – וזה עסק רציני".

שבוע הסייבר הלאומי השנתי של המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, בשיתוף מערך הסייבר 
הלאומי במשרד רה"מ ומשרד החוץ – מתקיים זו השנה השביעית באוניברסיטה, ומפגיש מומחי סייבר וחוקרים מובילים מהארץ 

ומהעולם, לצד קובעי מדיניות, גורמי ביטחון בינלאומיים, דיפלומטים ואנשי עסקים בכירים לסבב שולחנות עגולים, דיונים 
וסדנאות.

אלה עוסקים, בין היתר, בהיבטים דיפלומטיים של טרור ופשעי סייבר, שיתופי פעולה בינלאומיים וטרור מקוון, סייבר וחינוך 
הדורות הבאים בתחום, משפט וסייבר בישראל ובעולם, מגמות חדשות ופתרונות חדשניים להגנה, לוחמת סייבר ועוד.

"בסייבר לעולם לא יהיה פתרון קבוע אחד -
זהו עסק נפלא ואינסופי"

"יש צורך להגן מפני איומי הסייבר לא רק על ארגוני צבא וביטחון או תשתיות קריטיות - אלא על ארגונים מכל מגזר ומגזר", 
כך אמר ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במסגרת שבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב

מאת יוסי הטוני
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"כפי שבעולם הממשי, אין אנו מסתפקים בהגנה פאסיבית, אלא רודפים את אנשי הטרור במקומותיהם – כך גם בזירת הסייבר", 
אמר נדב ארגמן, ראש השב"כ.

ארגמן נשא דברים היום )ג'( במסגרת יומו השלישי של שבוע הסייבר הלאומי השנתי שנערך באוניברסיטת תל אביב.

לדברי ארגמן, "כל מושג המכיל בסמיכות את המילה 'גבולות' וגם את המילה 'סייבר' – ראוי להיחשד כפרדוקס המכיל סתירה 
פנימית, שהרי אנחנו מבינים היטב שהסייבר הוא מרחב חסר גבולות. ככל שעובר הזמן, כמו היקום עצמו, מרחב הסייבר גדל 

ומתפשט. גם הגבולות בין המרחב הקיברנטי לפיזי היטשטשו לחלוטין, ומרבית רבדי החיים נושקים, או מחוברים, היום למימד 
הקיברנטי".

שב"כ, אמר ארגמן, "אחראי לשמירה על ביטחון המדינה מפני איומי ריגול, טרור וחבלה – גם בזירת הסייבר, כמו בשאר זירות 
הפעולה שלנו. יחד עם זאת, המענה הנדרש מול איומי הסייבר מצריך מאיתנו שימוש באסטרטגיות ייחודיות".

לדבריו, "אנו לומדים את דפוסי הפעולה של היריב בסייבר, ויודעים להכות בו בהפתעה במגוון דרכים ושיטות. האקרים ברחבי 
העולם הפועלים לפגוע בישראל, חווים מעת לעת תקלות בלתי צפויות".

בתקופה האחרונה, אמר ארגמן, "אירעו כמה מקרים הממחישים את פוטנציאל האיום – הטקטי והאסטרטגי – שמציבה זירת 
הסייבר העולמית. בין השאר ראינו: פגיעה בתשתיות קריטיות במסגרת איתות בין מדינות; שימוש בסייבר כתשתית לאירועי 

סחיטה ומיקוח; השתלטות על מחשבים של כלי רכב באופן שמאפשר פגיעה באישים; הגעה למידע ייחודי, שכלל קניין רוחני 
טכנולוגי ומידע ביטחוני רגיש; שימוש ברשת ככלי תודעה והסתה, שמחובר באופן ישיר לטרור היחידים".

"גם כשפגעת ונטרלת, ההתאוששות היא מיידית"

האיומים הללו, ציין ראש השב"כ, "הופכים את מרחב הסייבר למאתגר במיוחד. הם צומחים על רקע שלושה מאפיינים ייחודיים 
למרחב הזה: ראשית, מדובר במרחב שההתאוששות מפגיעה בו הינה בדרך כלל מהירה ואפילו מיידית. סיכול טרור בעולם 
הפיזי, יביא לפגיעה שתקשה להתאושש ממנה. בסייבר, לעומת זאת, לאחר שסוס טרויאני כלשהו נחשף, נוטרל ונחתם, כל 

שנדרש מהתוקף הוא שינוי של כמה שורות קוד, כדי לשגר אותו מחדש אל הקורבן. גם כשפגעת ונטרלת, ההתאוששות היא 
מיידית".

מאפיין שני, ציין ארגמן, "הוא הא-סימטריה הקיצונית בין המשאבים הנדרשים מהתוקף ליצירת נזק ממשי – לבין המשאבים 
הנדרשים מהמגן על מנת לסכל את המתקפה מבעוד מועד". נקודה שלישית, אמר, "היא חולשתן של שרשראות האספקה, 

שהפכו לרחבות ומסועפות. אלו מכילות מספר רב של חוליות חלשות, שאותן היריב מנצל לנגישות ולחדירה".

בשנה האחרונה, אמר ארגמן, "שב"כ מתמודד – יחד עם שותפיו בקהיליית המודיעין וההגנה בסייבר, מול מגוון אתגרים בתחום: 
מאיומים מעצמתיים, דרך איומים מצד ארגוני טרור, ועד להאקרים יחידים שפעלו מטעם עצמם".

לצורך סיכול איומים אלה, פירט, "מימשנו עשרות פעולות ומבצעים מתוחכמים ומוצלחים. ועדיין, לאור מאפייניו המתעתעים של 
הסייבר, ראוי שנישאר צנועים וזהירים לגבי יכולתנו לקבל תמונה הרמטית על הנעשה במרחב זה".

"אנו מונחים על ידי שלוש תפיסות מרכזיות בסייבר", אמר ראש השב"כ, "הראשונה היא מרחב אחד ללא גבולות. האסטרטגיה 
שלנו להגנה וסיכול אינה מבחינה בגבולות מוגדרים, אלא חותרת לפעילות בסייבר על כל ממדיו. נמשיך לפעול בכל מקום כדי 

לסכל את האיום רחוק ככל שניתן מהבית".

"התפיסה השנייה היא הדו-סטריות. החיבור בין המרחב הפיזי לקיברנטי הוא דו-כיווני: כשם שיריבינו שואפים להשפעה על 
המרחב הפיזי באמצעות זה הקיברנטי – כך עליהם לצפות להפתעות במרחב הפיזי – כאלו, שישפיעו על חופש פעילותם גם 

במרחב הקיברנטי. אלה כלים שלובים, בהגנה כמו גם במתקפה מסכלת".

"בסייבר, שילוביות היא שם המשחק"

התפיסה השלישית, ציין, "היא אסטרטגיה של שותפויות. כבר לפני עשור, שב"כ חרט על דגלו את המושג 'סיכול משולב', 
העושה אינטגרציה וסינרגיה בין המודיעין, המבצעים והטכנולוגיה. בסייבר, שילוביות היא שם המשחק, ולא ניתן אחרת".

"אנו פועלים כנגד יריבינו באמצעות קואליציית סייבר, בשיתוף פעולה יוצא דופן עם אמ"ן, אגף התקשוב בצה"ל, המוסד, 
הרשות הלאומית להגנה בסייבר, משרד הביטחון ומדינות ידידותיות בעולם. שב"כ מקיים קשרי עבודה עם עמיתים מארגוני ביון 

בעולם, ונכון לסייע בידע ובניסיון שנצברו מול איומי הטרור שמולם מתמודדות כיום מדינות המערב".

עם זאת, אמר, "אין די בשיתופי פעולה בקהיליית הביטחון וההגנה. היריב מחפש ללא לאות את החוליות החלשות בשרשרת, 
ומתמקד בחיבור המתעצם של הסייבר לכל רבדי החיים ולעולם האינטרנט של הדברים. לפיכך, תעשיות הסייבר, המוסדות 

האקדמיים והחברות האזרחיות, מהווים כולם חלק בלתי נפרד מיכולתנו לייצר אסטרטגית הגנה וסיכול אפקטיבית. כפועל יוצא 
מהחלטת ראש הממשלה בנושא, אנו בעיצומו של מאמץ לאומי המצוי באחריות כולנו ומצריך שיתוף פעולה יעיל של הנוגעים 

בדבר".

"אגרוף טכנולוגי חזק ומרוכז"

"כדי לתת מענה הולם לאתגרים אלה", אמר ארגמן, " נדרשנו גם לשינוי תפיסתי שהוביל לשינוי מבני. שב"כ נמצא כעת בעיצומה 
של מהפכה ארגונית, שבליבה איגוד כלל תחומי הטכנולוגיה והסייבר לכדי זרוע אחת. התוצאה היא אגרוף טכנולוגי חזק ומרוכז. 

עוצמת האגרוף הזה נובעת משילוב בין תחומים: תחומי הסייבר לצד הטכנולוגיה הקלאסית. מערך הסייבר והטכנולוגיה של 
שב"כ הוא סטארט-אפ בלתי פוסק".

לדבריו, "באמצעות מודיעין איכותי שהתקבל במערך הסייבר שלנו, סוכלו פיגועים רבים. ההצלחה לאתר מפגע בודד מהווה 
אתגר עצום. למרות המורכבות הזאת, שב"כ ושותפיו, הצליח באמצעות התאמות טכנולוגיות, מודיעיניות ומבצעיות – מתחילת 

2016 ועד היום, לאתר יותר מ-2,000 מפגעים בודדים פוטנציאלים. השיפורים הטכנולוגיים פורצי הדרך, יחד עם היכרות שטח 
ועבודה מבצעית, תרמו רבות להורדת רף הטרור ולהתמודדות מוצלחת של מדינת ישראל מול איום פיגועי הבודדים".

"כגודל האיום בסייבר – גודל ההזדמנות", סיכם ראש השב"כ, "ההזדמנויות שהסייבר פותח, גם בעולם המבצעי והמודיעיני – הן 
דרמטיות. שב"כ חותר למיצוי הפוטנציאל במרחב הסייבר, בצד סיכול האיומים – אך גם בצד הזדמנויות. אנו מצליחים לבצע כל 
זאת רק בזכות ההון האנושי שלנו. בצד היריב יושבים מיטב ההאקרים. הא-סימטריה, שמשחקת לטובת התוקף, מחייבת שבצד 

המסכל והמגן יישבו אנשים יצירתיים, פורצי דרך, היודעים לחשוב קדימה".

“הגבולות בין המרחב הקיברנטי לפיזי היטשטשו 
לחלוטין – הטרור בכל מקום”

“אנו לומדים את דפוסי הפעולה של היריב בסייבר, ויודעים להכות בו בהפתעה במגוון דרכים ושיטות”, אמר נדב ארגמן, ראש 
השב’’כ ● “האקרים ברחבי העולם הפועלים לפגוע בישראל, חווים מעת לעת תקלות בלתי צפויות”

יוסי הטוני
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"אנחנו פוגשים במימד הסייבר שחקנים לא מתוחכמים, מהחמאס ומהחיזבאללה, עם כלי תקיפה פשוטים – אבל מטרידים. 
מדובר בתקיפות מסוג השחתה או מתקפת מניעת שירות מבוזרת, DDoS", כך אמר אלוף נדב פדן, ראש אגף התקשוב וההגנה 

בסייבר.

הייתה זו הופעתו הפומבית הראשונה של ראש האגף, שמונה לתפקידו לפני שנה. האלוף נשא דברים אתמול )ב'( בסיום יומו 
השני של שבוע הסייבר הלאומי השנתי שנערך באוניברסיטת תל אביב.

"השינוי שעברנו בסייבר, הוא פרי עבודה בת שנתיים, בחיפוש אחר הדרך להיערכות נכונה לתחום", אמר האלוף. "בחנו מהו 
האתגר, היכן נמצא המרחב בו נדרש לפעול. זיהינו אותו רק במהלך הדרך, והבנו את עוצמתו – וזה דורש שינוי מהמעלה 

השניה. לכן, בין השאר, שינינו את שם האגף".

האלוף פדן אמר כי "בעבר האדם ידע מה הוא רוצה. הוא חיכה לטכנולוגיה, לטרקטור שיחליף את השור בשדה. כיום אנו 
נמצאים במציאות בה הטכנולוגיה מציעה לאדם יותר ממה שהוא מבקש. האתגר נמצא במימד הזמן, יש פער הולך וגדל ביכולת 

ההטמעה, בשינויי ההווייה, בבניית חוסן סייבר לאומי לישראל".

."keep it simple stupid – KISS ,האתגר, אמר האלוף, "כרוך לא רק בטכנולוגיה, אלא גם בחינוך וגם בעקרון הפשטות

לדבריו, "מערך התקשוב הצה"לי כולל שלוש שכבות. הראשונה, שכבת תקשוב בסיסית מסורתית. השניה, שכבה תהליכית, 
של לומ"ר, לוחמה מבוססת רשת. השלישית, של הסייבר, ההתרחשויות הזדוניות שמטרתן לשבש את העשייה בשתי השכבות 

הקודמות".

ליצור חיכוך עם האויב

"אנו לא מדברים רק על ביטים", הסביר, "אלא על חיכוך עם האויב. התכלית שלנו היא לייצר חופש פעולה מבצעי. לכן אנו 
עוסקים בשלושה וקטורים. האחד, צה"ל רשתי, תשתית IP ,IT, מוגנת, מודרנית, עננית ומהירה. השני, בניית עולם הגנה, עם 
כלים, תפיסות ותהליכי הגנה דינאמיים. השלישי, מרחב המאפשר לשלוט בזמן אמת בסייבר בהתרחשות עם האויבים. זהו 

מרחב דינאמי ופעיל, שהאתגר בו הוא פעילות המתרחבת בסדרי גודל".

לדבריו, "פעם ידענו לשרטט את האויב ואת אמצעי הלחימה שלו. כיום המרחב גדל בסדרי גודל וחוקי המשחק השתנו ומשתנים. 
לאף מדינה אין עניין באסדרת המרחב הזה, ובהיעדר אסדרה, העולם פרוץ. אנו פוגשים בו שחקנים שונים, ממעצמות, ממדינות, 

האקרים בינלאומיים ומקומיים. טקסי ההתבגרות של הנוער השתנו. פעם השיא היה מסע לפטרה – היום זו חדירה ל-FBI או 
לאתר ממשל ישראלי".

"התפתחנו בעולם הסייבר", אמר ראש האגף. "עברנו משפה של שרידות ה-IT והגנת מידע – לשפה של מלחמה בעולם 
הקיברנטי, מהתמודדות עם וירוסים לבניית תהליכים בכל הרמות, מליבות הסוד עד תחנות הקצה, עד הקצוות הנוגעות באויב, 

חיישנים בעולם האינטרנט של הדברים".

"לצד האיומים האלה אנו זזים זה 15 שנים: מעולם רשתות WAN ו-LAN, למרחבי האינטרנט המבצעי, בו יש תהליכים משותפים 
לכלל זרועות ויחידות צה"ל. זה הולך ומתפתח. אנו משתנים והופכים ממאפשרים – למעצבים ומובילים מבצעיים".

Big Data וקוד פתוח

פעילות האגף בסייבר, אמר האלוף פדן, "כוללת כמה וקטורי עשייה: טיפול ב-Big Data; הגנה על סביבה רשתית, מודרנית, 
עננית; הצורך להשתנות בקצבים, על בסיס פיתוח בקוד פתוח; בניית תגובה להתפתחויות באזרחות; טיפול בקצוות אמצעי 

הלחימה דרך אינטרנט של הדברים. על כל אלה נבנה ניהול חדש של מערכה דיגיטלית".

"זה משנה את השיח הצבאי: אנו לא מספקי יכולות רשת עבור גופים – אלא מנהלים מערכה פעילה שיש בה השתנות מתמדת, 
עם תהליכים מבצעיים".

לדבריו, "נדרש לערוך שינויי פרדיגמה. האחד, בעולם הניטור. זה לא ניטור ה-IT של פעם, עם שו"ב ל-IT ואיזון עומסים, אלא 
ניטור חדש, המביט על המציאות ההגנתית בעיניים של אופרטור בעולם הסייבר. השינוי השני הוא מעבר מהתבוננות על 

תהליכים להתבוננות על מערכות המטפלות במידע בהיקפי ענק, עם זיהוי אנומליות – באופן שלא הכרנו בעבר".

לשחק על כל המגרש

"הזיהוי מתבסס על שני מקורות – מודיעין מסורתי וחיכוך. נדרש חיכוך כתנאי אמיתי. בשכבה השניה, מתחת לניטור, יש 
תשתיות ובהן צריך Secure by design. פרויקט הענק של מעבר צה"ל לנגב מספק לנו את היכולת לעשות זאת, של תשתיות 

עם תפיסה הגנתית חדשה, עיצוב חדש, כלים טובים יותר ופלטפורמות לפעולה פרואקטיבית ודינאמית".

"אנו מבינים שעלינו לייצר השתנות מהמעלה השניה", סיכם האלוף פדן. "שינוי ארכיטקטוני הנוגע לתהליכים עצמם. אנו משנים 
לא רק את השער – אלא גם את התהליכים המבצעיים בתוך הרשתות. זהו אתגר טכנולוגי אדיר ואנו בראשיתו".

"אנו מבינים שעלינו לשחק על כל המגרש, עלינו לייצר עומק אבטחתי. אנו חייבים לפעול מחוץ למרחבי הרשת הצה"ליים. 
בשונה מהעבר, אנו מבינים שעלינו לנהל מערכה עם חיכוך מתמיד עם האויב, ולהגדיל את החיכוך".

"ההטמעה היא אתגר אדיר, זו לא רק הטמעת כלים והטלאות – אלא הטמעת תפיסות. עלינו לייצר כלי תקיפה והגנה 
אקטיביים, כדי לאפשר חופש  פעולה מבצעי. רק כך נשיג עליונות טכנולוגית ומבצעית, תוך בניית שותפויות עם גופים 

באזרחות ומדינות בעולם. המטרה לא תושג בלא אלה – ובלא בניית האנשים המתאימים, הם המפתח שלנו".

“אנו פוגשים בסייבר את חמאס וחיזבאללה עם כלים 
פשוטים – אך מטרידים”

“התפתחנו בעולם הסייבר”, אמר אלוף נדב פדן, ראש אגף התקשוב וההגנה בסייבר ● “עברנו משפה של שרידות ה-IT והגנת 
מידע - לשפה של מלחמה בעולם הקיברנטי” ● “בנינו את האינטרנט המבצעי - אנו משתנים והופכים ממאפשרים למעצבים 

ומובילים מבצעיים”

יוסי הטוני
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שבוע הסייבר הלאומי השנתי של המרכז למחקר סייבר בינתחומי באוניברסיטת תל אביב, מטה הסייבר הלאומי במשרד רוה"מ 
ומשרד החוץ, יתקיים זו השנה השביעית בין התאריכים ה-25-29 ביוני 2017 באוניברסיטת תל אביב, במעמד ראש הממשלה 

בנימין נתניהו, שרת המשפטים איילת שקד, ראשי האופוזיציה, בכירי מערכת הביטחון וקהיליית המודיעין לצד דמויות סייבר 
בולטות בעולם העסקי, הכלכלי והטכנולוגי ממיטב התאגידים העוסקים בנושא.

שבוע הסייבר הינו האירוע המוביל בתחום ומהווה נקודת מפגש למומחי סייבר וחוקרים בולטים מהארץ ומהעולם, לצד סטארט-
אפיסטים, קובעי מדיניות, גורמי ביטחון בינלאומיים, דיפלומטים ואנשי עסקים בכירים לסבב שולחנות עגולים, דיונים, סדנאות 

תחרויות ומפגשים נוספים.

אלה יעסקו, בין היתר, בלוחמת סייבר, בהיבטים דיפלומטיים של טרור ופשעי סייבר, שיתופי פעולה בינלאומיים וטרור מקוון, 
סייבר וחינוך הדורות הבאים בתחום, משפט וסייבר בישראל ובעולם, מגמות חדשות ופתרונות חדשניים להגנה ועוד.

אסטרטגיות להתמודדות עם מתקפות סייבר

כ-7,000 משתתפים ו-50 משלחות ממדינות שונות צפויים לפקוד את האירוע, ולדון באסטרטגיות השונות להתמודדות עם 
מתקפות סייבר וניסיונות השתלטות על מכשור וגורמים שונים בחיינו.

לאורך השבוע יתקיימו כנסים בנושאי פשעי סייבר, בלוקצ'יין, תעופה וכן, שולחנות עגולים, פאנלים, סדנאות, האקתון, מושב 
תלמידי בית ספר, פורומים, אירועי Bside, תחרויות ועוד.

בין המשתתפים ניתן יהיה למצוא את בכירי אבטחת המידע בגופים ממשלתיים דוגמת NSA, אינטרפול, הבית הלבן, הרשות 
למשפט, טכנולוגיה ומידע ונוספים לצד ראשי תחום אבטחת המידע בתאגידים כמו אמזון )Amazon Berkeley(, צ'ק פוינט 

)CheckPoint(, יבמ )IBM(, מיקרוסופט )Microsoft(, אינטל )Intel(, RSA, ודמויות מובילות נוספות בתחום.

ישראל הייתה בין המדינות הראשונות לזהות שמלבד הצורך בהיערכות מיוחדת הנדרשת כדי להתמודד עם איומים הסייבר 
החדשים נפתחת גם הזדמנות, בעיקר כלכלית, הטמונה במצב החדש. ממשלת ישראל אימצה בשנת 2011 את מסקנות הוועדה 

שהוביל אלוף )מיל'( פרופ' יצחק בן ישראל במסגרת "המיזם הקיברנטי הלאומי".

"יכולתה של המדינה לשמור על ביטחונה הפנימי מתערער בגלל האופן שבו מנוצלות תכונותיו של מרחב הסייבר לרעה על ידי 
המסיתים ותומכי הטרור", כך אמרה הבוקר )א'( שרת המשפטים, איילת שקד, במסגרת שבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב.

השרה שקד התייחסה בדבריה להשפעה של ההסתה ברשת על הוצאתם לפועל של פיגועי טרור, ולדרכים שהממשלה עושה 
למניעת אותם מקרים. לדבריה, "ההסתה והשבח למפגעים שיש ברשתות החברתיות ובאינטרנט הם הדלק המרכזי לטרור. 
אנחנו מדינה ריבונית חפצת חיים, שמשקיעה את מיטב מרצה, אנשיה ומשאביה לטובת הגנה על ביטחון המדינה, ונתקלת 

בתופעה של סיכון ביטחונה תוך ניצול לרעה של המרחב המקוון. זה נובע מאופיו של מרחב הסייבר, שהפך את העולם לשכונה 
אחת קטנה. המסיתים יכולים ליהנות מאנונימיות מסוימת, בחלקים ניכרים של מרחב הסייבר. זוהי בפירוש לא תעודת כבוד – 

אלא תעודת עניות".

שקד הפנתה את האצבע כלפי ספקיות השירות, ובמרכזן הרשתות החברתיות, ואמרה כי "המדינות תלויות במידה רבה במידע 
שמצוי ברשותן וברצונן לווסת את הפעילות שמתרחשת בהן. כיוון שהספקיות הן חברות בינלאומיות קיימות מגבלות של יכולת 

האכיפה של החוק המקומי".

"הכלים הרגילים – של חשיפת המסיתים, מעצרם, איסוף ראיות נגדם והעמדתם לדין – אינם ישימים במרבית המקרים, כשמנגד 
האינטרנט מאפשר הפצה המונית, הנאה מאנונימיות, ופעולה מחוץ לשטחי ישראל המשפיעה על הנעשה בישראל", הוסיפה. 

"למעשה, נוצרת פגיעה בריבונות".

היא ציינה שהנחתה את אנשי המקצוע במשרד המשפטים לפעול במספר מישורים, וביניהם: הוקם כוח משימה בין משרדי, 
בהובלת מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה ובשיתוף גורמי הביטחון השונים, שמאתר תכנים מסיתים ולאחר מכן מוגשות 

 ,)Google( לספק השירות בקשה להסרת התכנים הללו; שימת דגש על השיח מול ספקיות האינטרנט הגדולות, כמו גוגל
פייסבוק )Facebook( וטוויטר )Twitter(, במטרה להבהיר את תפישת הממשלה לגבי תכנים מסיתים ואסורים; קידום הצעת 

חוק להסרת תכנים מהאינטרנט ומהרשתות החברתיות, באמצעות צו שיפוטי; קידום חוק שיאפשר חסימת גישה לתכנים 
תומכי טרור; וקיום כנס בישראל של שרי משפטים מרחבי העולם, לשיתוף פעולה במאבק נגד תכני ההסתה, האלימות והשנאה 

ברשתות החברתיות.

שקד קראה "לאנשי המשפט, כמו גם לאנשי הטכנולוגיה, לחשוב וליזום פיתרונות יצירתיים למיגור ההסתה, האלימות והשנאה 
ברשת".

שבע שנים של סייבר ניישן
צמרת אבטחת המידע המובילה בעולם מתכנסת זו השנה השביעית לשבוע הסייבר הלאומי של ישראל במרכז למחקר סייבר 

בינתחומי ע”ש בלווטניק באוניברסיטת תל אביב

"המסיתים ברשת פוגעים ביכולת המדינה לשמור על 
ביטחונה"

"ההסתה והשבח למפגעים שיש ברשתות החברתיות ובאינטרנט בכלל הן הדלק המרכזי לטרור", אמרה שרת המשפטים, 
איילת שקד. לדבריה, "יש כאן פגיעה בריבונות"

יניב הלפרין
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"ההסתה ברשת הורגת"

פרקליט המדינה, עו"ד שי ניצן, אמר באירוע ש-"הרשתות החברתיות הן כיכר העיר החדשה, שיש לה השפעה רבה והרסנית. 
אלה לא שיחת סלון בפורום סגור, אלא הדברים דומים יותר לנאום אל מול אלפי ועשרות אלפי אנשים".

"ההסתה ברשת הורגת. אנחנו מבינים שבשנים האחרונות אירע שינוי מהותי, אסטרטגי, באופן שבו עבירות ההסתה השונות 
נעברות", אמר ניצן. "שינוי זה נובע מתכונותיו המשפטיות והטכנולוגיות של מרחב הסייבר, בפרט בעידן הרשתות החברתיות. 
תכונות אלה הפכו את המרחב לכזה שבו הפשיעה עשויה להשתלם". הוא מנה כמה מאותן תכונות. "אחת מהן היא היותו של 

מרחב הסייבר בינלאומי, משוחרר מטריטוריות וחומק ממרחב השיפוט של מדינה, ומאפשר לגורמים מחוץ לישראל להסית 
לטרור בתוך ישראל".

"בנוסף, איסוף הראיות נגד המסית מחייב פנייה לספקיות שירות שונות, שעל פי רוב אלה הן חברות זרות, שאינן כפופות 
לדין הישראלי. כמו כן, ההפצה של התוכן המסית ברשתות החברתיות היא זולה, מיידית, קלה לביצוע ובלחיצת כפתור; אופן 

ההפצה ברשתות החברתיות מתאפיין בוויראליות ובאוטומטיות; והרשת מאפשרת אנונימיות והתחזות כאחר, באמצעות יצירת 
דמויות פיקטיביות )אוואטרים(", אמר פרקליט המדינה.

"כפועל יוצא מתכונות אלה, עבירות ההסתה התפשטו במרחב המקוון, פרחו ושגשגו באופן מדאיג", הוסיף ניצן. "ואכן, הנתונים 
שקיבלנו מרשויות החקירה והביטחון הצביעו על עלייה דרסטית בשימוש – הן של ארגוני הטרור והן של אנשים פרטיים".

ניצן אמר כי המערכת המשפטית פועלת על מנת להילחם נגד התופעה בשני מישורים: הגברה ניכרת של האכיפה הפלילית 
הקלאסית, על ידי חקירות, כתבי אישום ובקשות המעצר עד תום ההליכים רבים יותר בקרים של הסתה לטרור ברשת, והגברת 

רף הענישה. "בעקבות הגברת האכיפה, הוגשו מאז סוף 2014 כ-150 כתבי אישום, כש-25 מהם הוגשו השנה. מדובר בעלייה 
של מאות אחוזים באכיפה. כמו כן, בתי המשפט קיבלו את עמדת הפרקליטות שלפיה יש להחמיר בענישה, למרות שמדובר 

לכאורה בעבירות מילוליות, נקבעו מתחמי ענישה שנעים בין מספר גבוה של חודשי מאסר עד לשנתיים מאסר", הוסיף.

הוא ציין כי הפרקליטות ומטה הסייבר פיתחו מנגנון של "אכיפה אלטרנטיבית", שתביא להסרת תכנים מסיתים לטרור, חסימה 
של מי שפרסם אותם, אם מדובר במפרסמים שאינם מישראל, ומחיקתם מתוצאות החיפוש ברשת.

"המנגנון כולל בחינה משפטית של התכנים וקביעה האם הם אכן מהווים הסתה לאלימות ולטרור; שיח מול ספקיות השירות 
במטרה לבחון האם התכנים מהווים גם הפרה של תנאי השימוש שלהן; ונקיטת פעולות וולונטריות, בשיתוף פעולה בינינו לבין 
ספקית השירות עצמה, בכדי להביא להסרת התכנים המסיתים. הפעילות הזו הביאה עד כה להסרת אלפי פריטי תוכן שזוהו 

כמסיתים לאלימות ולטרור. העבודה המשותפת עם ספקיות השירות מביאה להסרת התכנים האלה, על פי רוב, בתוך זמן קצר 
– של פחות מיממה", אמר ניצן.

הוא ציין כי "גם פרסומי שנאה, בריונות, פגיעות מיניות וכדומה הם בעלי חשיבות ניכרת, וגם בהם יש לנקוט באופן המותאם 
למאפיינים הייחודיים של העבירות. גם במקרים האלה אנחנו נוקטים בגישה משולבת: העמדה לדין לצד אכיפה בכלים 

אלטרנטיביים להפחתת נזקי הפרסום. הפעילות שלנו בתחומים אלה עודה בתחילתה, ואני מעריך שהמודל של ההתמודדות עם 
ההסתה יוחל, בשינויים המחויבים, גם על ההתמודדות עם תכנים מעין אלה".

פרקליט המדינה, עו"ד שי ניצן. צילום: יח"צ

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמר )יום ב', 26.6.17( בשבוע הסייבר של אוניברסיטת תל אביב שמבחינתה של ישראל, הסייבר 
הוא מצד אחד איום ממשי, אבל במקביל הוא מנוע צמיחה כלכלי. נתניהו ציין שיש בישראל יותר מ-600 סטארט-אפים בתחום 
זה, מה שהופך את המדינה למרכז ידע עולמי ובכירי התעשיה משחרים לפתחה. אבל האם המדינה עושה הכל על-מנת לקדם 

את התעשיה הזו וכדי לייצר לה עתודה לעוד שנים רבות? 

נושא הסייבר עלה גם בכנס הרצליה, שנערך בשבוע שעבר במסגרת פאנל שעסק באתגרי המדיניות בעידן המהפכה 
הטכנולוגית. אחד המשתתפים בו היה תא"ל )מיל'( נדב צפריר, לשעבר מפקד יחידה 8200 של צה"ל וכיום שותף ומנכ"ל 
Team8. צפריר ציין שנתניהו הציב יעד שלפיו בתוך חמש שנים, הסייבר הישראלי צריך להיות 20% מהתעשיה העולמית, 

ששווייה הנוכחי הוא 100 מיליארד דולר. לדבריו, זהו יעד בר-השגה, והוא העריך שכבר כיום ענף הסייבר הישראלי מהווה 10% 
ממנה. 

בתשובה לשאלה האם המדינה מסייעת לפיתוח תעשיית הסייבר אמר צפריר שהיא לא צריכה לייצר חדשנות אלא לייצר 
אקו-סיסטם, שעל בסיסו יוכלו החברות לצמוח. האם קובעי המדיניות עומדים ביעד זה? לדברי צפריר התשובה, למרבה הצער, 

שלילית. מדוע? הוא שם את האצבע על גורם אחד מרכזי: החינוך הטכנולוגי. צפריר אמר שלצערו, החינוך הטכנולוגי מאוד 
מוגבל, למרות המאמצים שנעשים בשנים האחרונות. אלה, ציין, עדיין לא מספקים את צרכי המשק והתעשיה. לדבריו, התוצאה 

היא שבעתיד הלא רחוק אנחנו עלולים לאבד את היתרון שלנו - ההון האנושי. 

צפריר הוסיף שבית הספר הכי טוב להכשרת אנשי סייבר ומחשבים הוא צה"ל, על יחידות העלית שלו בתחום, ורוב המומחים 
לסייבר מגיעים משורות הצבא )הוא עצמו דוגמה לכך(. אלא שהוא הסביר שזו מציאות לא טבעית, כי אין זה תפקידו של הצבא 

לעשות את מה שמערכת החינוך הייתה צריכה לעשות. 

אולם, צפריר שמר על אופטימיות ואמר ש-"המדינה בסך-הכל מאפשרת את קיומה של תעשיית הסייבר הישראלית הגדולה ולא 
מפריעה. גם זה משהו שלא מובן מאליו בכלל". 

צפריר לא חידש שום דבר בהבעת עמדתו. שוב ושוב אנחנו נתקלים בתופעה שלפיה המדינה מכירה בחשיבות הערך של תחום 
מסוים, מקצה לו משאבים שיאפשרו לו לפעול אבל לא משקיעה בחינוך, שאמור לייצר את הדור הבא של אנשי הסייבר. אלה 

שיעשו זאת בצבא ובאזרחות - בארץ ובעולם. קובעי המדיניות צמודים למסגרות לימוד והכשרת תלמידים וכוח אדם שלא 
השתנו במשך שנים. 

כך, לדברי צפריר, כמעט כל תחום בחיים השתנה ולא נראה כמו שהיה לפני 30 שנים, ורק מערכת החינוך עדיין מתבססת על 
הפורמט המיושן של כיתה, מורה, לוח וגיר. התלמידים שמגיעים בבוקר לבית הספר נקלעים למציאות הפוכה ממה שהם מכירים 
בבית, כמה דקות לפני שנכנסו לכיתה. נעשו ונעשות פעולות בשטח זה, אבל הקצב איטי, ההחלטות מתקבלות באיחור ומערכת 

החינוך לא מדביקה את קצב החדשנות הטכנולוגית.

המטרה: אקו-סיסטם לחדשנות בסייבר
המדינה מאפשרת את החדשנות בתעשיית הסייבר ובמערכת הבריאות, אבל במגבלות ולא את מה שמעבר לזה - כך עולה 

מדיונים שהתקיימו בנושא  מה היא יכולה לעשות כדי לשפר את המצב?

יהודה קונפורטס
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1. המרחב הוא בינלאומי ומאפשר לגורמים מחוץ לטריטוריה הישראלית להסית לאלימות ולטרור בתוך ישראל וכלפי אזרחים 
ישראלים. 

מרחב הסייבר משוחרר מן הכבלים של הטריטוריאליות. פעילות ההסתה יכולה להתבצע ממקום אחד, בחו"ל, כלפי אזרחי 
ישראל או תושבי איו"ש, תוך שהראיות להוכחת המעשים האסורים ימוקמו בשרת במדינה שלישית. בכך מתאפשר לחמוק 

מסמכות השיפוט וסמכות האכיפה של המדינה. 

2. איסוף הראיות נגד המסית מחייב פנייה לספקיות שירות שונות, שעל-פי רוב אלה הן חברות זרות, שאינן כפופות לדין 
הישראלי ולא בהכרח ניתן להביאן למסור מידע בעל ערך חקירתי וראייתי עבור הרשויות הישראליות. יתרה מכך, לא תמיד 

המידע הדרוש לחקירה נאגר בכלל ברשותן של ספקיות השירות הרלוונטיות, והוא לא ניתן לאחזור בדיעבד. 

3. ההפצה של התוכן המסית ברשתות החברתיות היא זולה, מיידית, קלה לביצוע, ב"לחיצת כפתור", פשוטו כמשמעו. 

4. אופן ההפצה ברשתות החברתיות מתאפיין בוויראליות ובאוטומטיות, במובן זה שהמפרסם מפיץ את התוכן שלו פעם אחת 
או פעמים בודדות, והתוכן משוכפל באמצעות משתמשים אחרים. 

 .)Avatars( 5. המרחב המקוון מאפשר אנונימיות והתחזות כאחר באמצעות יצירת דמויות פיקטיביות

כפועל יוצא מתכונות אלה, עברות ההסתה התפשטו במרחב המקוון, הן פרחו ושגשגו באופן מדאיג. התרחשה תופעה מובהקת 
של העתקה והעצמה של עברות ההסתה - מהמרחב הפיזי, אל התצורה הנוכחית שלהן במרחב המקוון. 

ואכן, הנתונים שקיבלנו מרשויות החקירה והביטחון הצביעו על עלייה דרסטית בשימוש, הן של ארגוני הטרור והן של אנשים 
פרטיים, בפלטפורמות האינטרנטיות השונות, בכדי לפרסם תכני הסתה. מידע מובהק נוסף, שעולה מן התיקים שהגיעו לפתחנו 
בשנים האחרונות, מצביע על השפעתם של תכני ההסתה על ההחלטה לנקוט בפעילות טרור, מה שמכונה פעמים רבות "טרור 

היחידים". 

מהו המענה של פרקליטות המדינה לתופעה זו? המדיניות של הפרקליטות כיום היא לפעול בשני מישורים מרכזיים להתמודדות 
עם ההסתה ברשת: 

1. הגברה ניכרת של האכיפה הפלילית הקלאסית בנוגע לעברות ההסתה, השבח למעשי טרור והתמיכה בארגוני טרור, וזאת 
בשני היבטים: האחד, כמות החקירות וכמות כתבי-האישום ובקשות המעצר עד-תום ההליכים. השני, רף הענישה. 

בעקבות הגברת האכיפה, הוגשו מאז סוף שנת 2014, כ-150 כתבי אישום )השנה עד כה הוגשו כ-25 כתבי אישום(, מדובר 
בעלייה של מאות אחוזים באכיפה. בעבר היו מוגשים 10 עד 20 כתבים אישום בשנה. זו תופעה הרסנית שקשה מאוד לבלום. 
אנו אוכפים בצורה הרבה יותר אקטיבית עבירות אלה, מתוך רצון לייצר הרתעה. אנו נשמרים מכל משמר שלא לפגוע בחופש 

הביטוי, אבל יש ערכים חשובים לא פחות וחייבים לאזן ביניהם. בהגשת כתבי האישום אנו נותנים משקל, לתוכן הדברים, 
למספר הפרסומים, לחשיפה שלהם, לתגובות שהם עוררו וכיוצא באלה. 

ודאי בתקופות המתוחות שעברו עלינו ושלצערי עדיין לא תמו, אנו מגישים תיקים אלו כתיקי מעצר, ובלא מעט מקרים 
החשודים נעצרים עד תום ההליכים או משוחררים בתנאים מגבילים משמעותיים. מבחינת הענישה, בתי המשפט קיבלו את 
עמדת הפרקליטות לפיה יש להחמיר בענישה, למרות שמדובר לכאורה בעבירות מילוליות, נקבעו מתחמי ענישה שנעים בין 

מספר גבוה של חודשי מאסר בפועל עד לשנתיים מאסר, ובתי המשפט גוזרים עונשים במתחם זה, על-פי נסיבות כל תיק ותיק. 
מדובר על החמרה משמעותית של בתי המשפט, אשר הבינו את חומרת התופעה ובניגוד לעבר, גוזרים ככלל מאסרים בפועל 

בגין ביצוע עבירות אלו. 

"אני רוצה לחזור לתקופה של יוני-יולי 2014, ימי מבצע שובו אחים עם חטיפתם ורציחתם של שלושת הנערים ורציחתו של 
הנער מוחמד אבו ח'דיר, ולהקריא לכם מתוך פוסטים שפורסמו באותה עת והתגלגלו לכתבי-אישום בעברות הסתה לאלימות: 

"לירושלמי המתלהם תשחרר את ההתלהמות שבתוכך תצטיין בשיטת ההתנגדות שלך ובעמידה שלך תרים דגל תזרוק אבן 
תדליק אש בבקבוק תבערה שלך תשחיז את הסכין שלך תשרוף ותכוון טוב בירי שלך לכיוון ראשי האויב ואל תרחם" )ציטוט 

מתוך פרסום אחד מני רבים אותם פרסם נאשם ממזרח ירושלים ברשת הפייסבוק(. 

ביום בו נרצח מוחמד אבו ח'דיר פורסם בעמוד בשם "כנופיית אל יהוד": "התחילו. אנחנו נמשיך ונסיים את המערכה. ובינתיים 
3:1 )שלושת הנערים שנרצחו מול מוחמד אבו ח'דיר שנרצח( - היום יהיה 3:9 לעם היהודי. כנופיית אל יהוד בדרכים". 

מייד לאחר התקופה של חטיפת שלושת הנערים, החל מבצע צוק איתן בקיץ 2014, וחווינו עלייה בתכני ההסתה לאלימות 
ולטרור ברשתות החברתיות. מבחינתנו, החלה לחלחל ההבנה כי חייבים לשנות את התפישה ביחס לרשתות החברתיות. מדובר 

על "כיכר העיר" החדשה, שיש לה השפעה רבה והרסנית. אין מדובר על "שיחת סלון" בפורום סגור, אלא הדברים דומים יותר 
לנאום אל מול אלפי ועשרות אלפי אנשים. 

ללא כל ספק, אנו מבינים בשנים האחרונות כי אירע שינוי מהותי, אסטרטגי, באופן שבו עברות ההסתה השונות נעברות. שינוי 
זה נובע מתכונותיו המשפטיות והטכנולוגיות של מרחב הסייבר, בפרט בעידן הרשתות החברתיות. תכונות אלה הפכו את 

המרחב לכזה שבו הפשיעה עשויה להשתלם. אמנה כמה מהן: 

מרחב רשת מוגן
מדברי פרקליט המדינה בכנס בנושא "אלימות, טרור ושנאה במרחב המקוון" באוניברסיטת ת"א

שי ניצן



Conferences Round Tables Workshops Competitions Social Events

Tel Aviv University, Israel

- 164 -- 165 -

מוכרת לי הביקורת על האכיפה, על כך שמדובר סך הכל בעבירות ביטוי, במילים שעדיין לא הגיעו לכדי מעשים. נטען כי יש 
אפילו יתרון בשחרור קיטור בדרך של מילים. איני סבור כך. כאמור, מחוות דעת של גורמי הביטחון נמצא כי לא מעט מפגעים 

שביצעו בפועל פיגועי טרור היו פעילים לפני כן ברשתות החברתיות, וצרכו תכנים מסיתים והפיצו אותם. 

ישנה גם טענה המתייחסת ל"אפקט מצנן", שיש לטיפול פלילי בעבירות הסתה, על חופש הביטוי. בבסיס טענת האפקט המצנן, 
עומדת ההנחה שאם נאסור התבטאות מסוימת או נפליל התבטאות מסוימת, ימנעו אנשים מלהתבטא. 

אכן צריך להיזהר, וכך כפי שציינתי, אנו עושים, במנגנון אישורים קפדני )היועמ"ש מאשר באופן אישי כל כתב אישום(, 
שמאפשר את חופש הביטוי, גם סביב ביטויים קשים לשמיעה אך שלא חצו את גבול האסור. אבל לא נאפשר - בשל מסוכנות 

תופעות אלו - הסתה לטרור, לאלימות ולגזענות. 

אנו סבורים, שדווקא הקפדה על גבולות השיח היא זו שתאפשר "חופש ביטוי" אמיתי. הותרת השיח האלים והגזעני היא זו 
שגורמת לאנשים לפחד מלהתבטא ומצמצמת את "חופש הביטוי". כתבי אישום ופתיחה בחקירה ביחס לאמירות בוטות אלימות 

וגזעניות, הם אלה שיאפשרו שיח ענייני, ביקורתי, נוקב, אבל "מוגן" מפני אלימות וגזענות והם אלה שיבצרו את חופש הביטוי 
המהותי והאמיתי. 

יתרה מכך, העמדה המחמירה שהפרקליטות נוקטת בה בנוגע לעברות ההסתה לאלימות ולטרור ברשת נובעת מהתפישה שהגם 
שמדובר בעברות הנוגעות לפוטנציאל אלימות ולפוטנציאל הנעה לטרור, הרי שבפועל נמצאנו למדים שהעברות הללו אכן 

הובילו למעשי אלימות וטרור. 

ואולם, לצד הגברת הפעילות בתחום האכיפה הפלילית, אנחנו מבינים שהאתגר של ההתמודדות עם ההסתה ברשת מחייב 
גם נקיטה בדרך פעולה נוספת, השונה מדרך הפעולה המקובלת של הפרקליטות בשדה האכיפה הפלילית. זאת, בעיקר בשל 

המאפיינים הייחודיים של רשת האינטרנט, אשר את חלקם מניתי קודם. 

2. וזה מוביל אותי למישור השני של ההתמודדות שלנו עם ההסתה במרחב המקוון. זהו המישור המכונה על-ידינו מישור 
ה"אכיפה האלטרנטיבית", פרי פיתוח של עבודת מטה של הפרקליטות ובשיתוף מטה הסייבר הלאומי, בכל הנוגע לדרכי 

ההתמודדות הראויות עם הפשיעה והטרור במרחב המקוון. תוצרי עבודת המטה אושרו על-ידי והוצגו ואושרו על-ידי היועץ 
המשפטי לממשלה ועל-ידי. 

באכיפה אלטרנטיבית הכוונה להסרת הפרסום האסור, חסימתו, הרחקת המשתמש שפרסם אותו, סינונו מתוצאות החיפוש 
וכיוצא באלה צעדים, המותאמים למציאות שבה זהות המבצע אינה ידועה, או שלא ניתן לעצור את המבצע )כי הוא מחוץ 

לשטחי ישראל(, אבל עדיין נדרש להתמודד עם העברה עצמה ולהגן מפניה ולמנוע את המשך קיומה. במלים אחרות, אכיפה 
אלטרנטיבית היא מבקשת להתמודד עם הפרסום, ולא עם המפרסם; עם העברה עצמה ולא עם העבריין. 

הדבר נכון ורלוונטי ביתר שאת בהתמודדות עם ההסתה המקוונת לטרור, בהתחשב בכך שבמרבית הפעמים היא מבוצעת מחוץ 
לשטחיה הריבוניים של מדינת ישראל, וכך למעשה נשללת האפשרות של נקיטת צעדים פליליים "קלאסיים" נגד המפרסמים. 

הבנה זו הביאה את מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה לפתח מנגנון אכיפה אלטרנטיבית, שמטרתו לפעול אל מול התכנים 
המסיתים עצמם, ולא אל מול המפרסמים. מנגנון זה כולל - )1( בחינה משפטית של התכנים, וקביעה האם אכן עולים הם לכדי 
מעשה עבירה של הסתה לאלימות ולטרור; )2( שיח מול ספקיות השירות עצמן במטרה לבחון האם התכנים מהווים גם הפרה 
של תנאי השימוש של ספקיות השירות עצמן, מלבד היותם מהווים מעשה עבירה פלילית על-פי הדין המדינתי; ו-)3( נקיטת 

פעולות וולונטריות )כלומר בשיתוף פעולה בין המחלקה לבין ספקית השירות עצמה( בכדי להביא להסרת התכנים המסיתים. 
זהו מנגנון האכיפה האלטרנטיבית, אשר מתמקד כאמור בתוכן המסית עצמו ולא במפרסמו. במסגרת פעילות האכיפה 

האלטרנטיבית הביאה מחלקת הסייבר, יחד עם גורמי הביטחון שהם מנטרי המידע, ובשיתוף פעולה עם ספקיות השירות )כגון 
פייסבוק, גוגל וכיוצא בזה( להסרתם של אלפי פריטי תוכן שזוהו כמסיתים לאלימות ולטרור. העבודה המשותפת עם ספקיות 

השירות, ויצירת ממשקי עבודה איכותיים ויעילים הביאה ומביאה לטיפול בסד זמנים קצר )על-פי רוב של פחות מ-24 שעות( 
מצד ספקיות השירות עצמן ולהסרת התכנים המסיתים במהרה; כל זאת מתוך ההבנה כי בעולם ההסתה הוירטואלית קיימת 
משמעות גדולה לכמות זמן הופעתו של התוכן המסית, וכמות האנשים אשר נחשפים אליו. חייבים להבין שהסתה הורגת ולכן 

הדבר הזה חייב מענה הולם. 

עד כאן דיברתי על הסתה לאלימות ולטרור, אולם המרחב המקוון משופע גם בפרסומים בלתי-חוקיים אחרים, פרסומי שנאה, 
בריונות, פגיעות מיניות וכדומה. נושאים אלה גם הם בעלי חשיבות ניכרת, וגם בהם יש לנקוט באופן המותאם למאפיינים 

הייחודיים של העברות. בכל הנוגע לתכנים מעין אלה, מצאנו שהם מסוכנים, יכולים לפגוע קשות בנפגע, ולעיתים אף להוביל 
להתאבדות הקורבן. אלה הן תופעות פשיעה שמגלמות פער בין ניתוח המעשה )שהוא קצר מועד, לעתים ספונטני ולכאורה קל 

ערך( לבין ניתוח הנזק שעלול להיגרם לקורבן. עוד מצאנו שהקורבן היה רוצה יותר מכל שהתוכן המזיק יימחק, יירד מהרשת. 
האינטרס של הסרת התוכן ומניעת המשך הנזק חזק לא פחות מהאינטרס הציבורי בהעמדה לדין בגין פרסום התוכן, בפרט 
כאשר חלק ממפרסמי התכנים הם קטינים בעצמם, שהחוק מצווה עלינו לא להתייחס אליהם באופן שונה מבחינה עונשית. 

לכן, גם בכל הנוגע לפרסומים אלה, סברתי שעלינו לנקוט בגישה משולבת: מצד אחד העמדה לדין ומצד שני אכיפה בכלים 
אלטרנטיביים להפחתת נזקי הפרסום. הפעילות שלנו במישור פרסומי השנאה, הבריונות וכדומה - עודה בתחילתה, ואני מעריך 

שהמודל של ההתמודדות עם ההסתה יוחל, בשינויים המחויבים, גם על ההתמודדות עם תכנים מעין אלה. 

דומה כי מארגני כנס זה לא מצאו תזמון טוב יותר בין מועד הכנס לפרשה שנקראה אתמול בבתי הכנסת - פרשת "קרח". 
הפרשה עוסקת במחלוקת, טיבה, כיצד לנהל אותה ומהו גבולותיה. מחלקות וריבוי הדעות, חשובות הן לשיח, חשובות הן 

להפריית הדעות ולשכלולן, הרשתות החברתיות הביאו בשורה גדולה בפיתוח השיח, ואולם הביאו עם הברכה גם קללה, קללה 
שבאה לידי ביטוי ביצירת פלטפורמה שיכולה בכוח מקלדת לשכלל את האלימות והגזענות, להשפיל, לפגוע. 

מקווה אני שנצליח כולנו, לבצר את "הברכה" ברשת ולמנוע את "קללותיה", זירת הפעולה ביחס לכך רחבה היא, היא צריכה 
להיות בעיקרה ציבורית וחינוכית, תוך מעורבות של הפלטפורמות בהגבלת תכנים. אנו בכל מקרה, גורמי האכיפה נמשיך לפעול 

בתחום חשוב זה, וכולי תקווה שכולנו בכוחות משותפים נביא ליצירת מרחב רשת מוגן. 

ומילה אחרונה מכיווני. הגם שאני נושא את דבריי כפרקליט המדינה, הממונה על מערכת התביעה הכללית, אני לא שוכח לרגע, 
ומזכיר לכולנו גם על במה זו, שהתנהלות בטוחה ברשת היא לא רק אחריות של המדינה. אל לנו לשים את כל יהבנו על המדינה 
בהקשר זה. בהחלט יש גם אחריות של עוד שני גורמים: ספקיות השירות )הפלטפורמות(, שחייבות להשקיע משאבים בשיפור 
ה"ביטחון האישי" האינטרנטי במסגרתן, במיתון המשקל של השיח השלילי ובוודאי הבלתי-חוקי; והגורם השני, מעל לכל, הוא 

המשתמש עצמו. כפי שבאכיפת חוקי התנועה, אנחנו לא מטילים את כל המשקל על מערכת האכיפה, שתתפוס נהגים עבריינים 
ותעמידם לדין, אלא אנחנו לומדים ומטמיעים התנהגות של זהירות בדרכים, כך עלינו - אם זה כמשתמשים פרטיים, אם זה 
כהורים ואם זה במסגרת עמותות ייעודיות לנושא ואף במסגרת המדינה - להטמיע התנהגות של זהירות בדרכים המקוונות".
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"ישראל היא אחת המדינות המובילות בסייבר, היא מסייעת לנו בהדבקת הפערים כי בישראל חלק גדול מהמחקר והחדשנות.

אני רואה במלחמה בסייבר ניסיון דומה לריפוי סרטן. סרטן אי אפשר לרפא, אבל אפשר לעצור אותו או להאט אותו, אך צריכים 
לעשות כן בשלב מוקדם".

"הנושא שמתעלמים ממנו הכי הרבה הוא הגנת הזהויות. אם תרצו לפרוץ אליי ולהצליח ולהשיג מידע על החברה שלי, תפרצו 
למזכירה שלי, לא לי. לי יש מגוון של הגנות, כי כל מי שניגש לדבר איתי אני מתגונן מפניו רק לשם ההגנה, אבל האם אני מגן על 

המזכירה שלי באותו האופן? העובדים שלנו חדירים יותר, ושם הפרצות מתקיימות, בשכבות הנמוכות שמוגנות הרבה פחות.

 FBI-חברת 'יאהו' הותקפה ע"י תוקף שהיה בתוך המערכת במשך יותר משנתיים. 200,000 זהויות של אנשים בעלי רקע ב
נחשפו בגלל חדירה של תוקף ששהה במערכת במשך 9 חודשים. אילו היה בפנים רק ימים ספורים יכול להיות שלא היה משיג 

אף לא קובץ, כי הם היו מוגנים בהגנות נוספות.

ככל שהאדם מצוי זמן יותר במערכת כך הנזק נהיה משמעותי יותר.

בנוסף, כדי להגיע להיקף ביטחון של כ-80% מפני פרצות, עליך לתקוף את עצמך באופן קבוע, למרות שיש לך הגנה חיצונית 
והגנה פנימית, זה יעזור לך לאתר מבעוד מועד את הפתחים עם בעיות זליגה פוטנציאליות", הוסיף רודולף )רודי( ג'וליאני, ראש 

עיריית ניו יורק לשעבר.

ג'וליאני כיום הינו ראש מחלקת סייבר, פרטיות וניהול סכסוכים בפירמת עורכי הדין הבינלאומית גרינברג טראוריג, לה משרד 
בישראל.

אודות שבוע הסייבר הלאומי השנתי:

שבוע הסייבר הלאומי השנתי של המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק באוניברסיטת ת"א, מערך הסייבר הלאומי 
במשרד רה"מ ומשרד החוץ מתקיים זו השנה זו השנה ה-7 באוניברסיטת ת"א. שבוע הסייבר מפגיש מומחי סייבר וחוקרים 
מובילים מהארץ ומהעולם, לצד קובעי מדיניות, גורמי ביטחון בינלאומיים, דיפלומטים ואנשי עסקים בכירים לסבב שולחנות 

עגולים, דיונים וסדנאות שעוסקים, בין היתר, בהיבטים דיפלומטיים של טרור ופשעי סייבר, שיתופי פעולה בינלאומיים וטרור 
מקוון, סייבר וחינוך הדורות הבאים בתחום, משפט וסייבר בישראל ובעולם, מגמות חדשות ופתרונות חדשניים להגנה, לוחמת 

סייבר ועוד.

ראש השב"כ, נדב ארגמן, אמר היום )שלישי( בכנס הסייבר הבינלאומי שנערך באוניברסיטת תל-אביב כי השב"כ סיכל אלפי 
ניסיונות פיגועים הודות ליכולות טכנולוגיית סייבר מתקדמות. "באמצעות מודיעין איכותי שהתקבל במערך הסייבר שלנו כבר 

סוכלו פיגועים רבים. מאז תחילת 2016 ועד היום הצלחנו לאתר מבעוד מועד למעלה מ-2000 מפגעים בודדים פוטנציאליים. 
השיפורים הטכנולוגים פורצי הדרך יחד עם היכרות שטח ועבודה מבצעית תרמו רבות להורדת רף הטרור ולהתמודדות מוצלחת 

של מדינת ישראל מול איום פיגועי הבודדים".

ארגמן דיבר בכנס על האיום המשמעותי שמציב הסייבר לישראל ואמר כי בתקופה האחרונה היו מספר מקרים שהמחישו את 
פוטנציאל האיום הטקטי והאסטרטגי שנובע מהתחום. בין השאר ציין פגיעה בתשתיות קריטיות, שימוש בסייבר כתשתית 

לאירועי סחיטה ומיקוח, השתלטות על מחשבים של כלי רכב, הגעה למידע חיוני שכלל מידע בטחוני רגיש, שימוש ברשת ככלי 
תודעה והסתה שמחובר באופן ישיר לטרור היחידים.

בנאומו רמז ראש השב"כ כי ישראל אינה מסתפקת באמצעים הגנתיים בלבד בתחום הסייבר, אלא יוזמת תקיפות. "אנחנו 
לומדים את דפוסי הפעולה של היריב ולומדים להכות בו במגוון דרכים ושיטות. האקרים ברחבי העולם המאיימים לפגוע 

בישראל חוויים מעת לעת תקלות בלתי צפויות".

לדבריו, צירוף המונחים "גבולות" ו"סייבר" יוצרים פרדוקס, שכן הסייבר הוא מרחב חסר גבולות. "ככל שעובר הזמן מרחב 
הסייבר גדל ומתפשט. גם הגבולות בין המרחב הקיברנטי למרחב הפיזי הטשטשו לחלוטין".

ראש עיריית ניו יורק לשעבר רודולף )רודי( ג'וליאני 
בשבוע הסייבר - אוניברסיטת ת"א

מנחם מרום

“בזכות הסייבר סוכלו אלפי פיגועים”
ראש השב”כ שיבח את הטכנולוגיה הישראלית בכנס הסייבר וטען: “התוקפים שלנו חווים קשיים”

ענבל תמיר
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פורסם בתאריך 28 במאי 2017 מאת כותבים אורחים

ראש הממשלה, בכירי מערכת הביטחון וקהיליית המודיעין, שרת המשפטים, גורו קריפטוגרפיה
אמריקאי, אקטיביסט אבטחת מידע בינלאומי, בכיריNSA , אינטרפול וראשי תאגידי הסייבר העולמיים

נפגשים על במה אח 

צמרת אבטחת המידע המובילה בעולם מתכנסת זו השנה השביעית לשבוע הסייבר הלאומי של ישראל
במרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק באוניברסיטת ת"א

שבוע  הסייבר  הלאומי  השנתי של המרכז למחקר סייבר בינתחומי באוניברסיטת ת"א, מטה הסייבר הלאומי
במשרד רוה"מ ומשרד החוץ, יתקיים זו השנה ה7 בין התאריכים ה 2529 ביוני 2017  באוניברסיטת ת"א,
במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרת המשפטים אילת שקד, ראשי האופוזיציה, בכירי מערכת הביטחון
וקהיליית המודיעין לצד דמויות סייבר בולטות בעולם העסקי, הכלכלי והטכנולוגי ממיטב התאגידים העוסקים

בנושא.

שבוע הסייבר הינו האירוע המוביל בתחום ומהווה נקודת מפגש למומחי סייבר וחוקרים בולטים מהארץ ומהעולם,
לצד סטארטאפיסטים, קובעי מדיניות, גורמי ביטחון בינלאומיים, דיפלומטים ואנשי עסקים בכירים לסבב

שולחנות עגולים, דיונים, סדנאות תחרויות ומפגשים נוספים. אלה יעסקו, בין היתר, בלוחמת סייבר, בהיבטים
דיפלומטיים של טרור ופשעי סייבר, שיתופי פעולה בינלאומיים וטרור מקוון, סייבר וחינוך הדורות הבאים בתחום,

משפט וסייבר בישראל ובעולם, מגמות חדשות ופתרונות חדשניים להגנה ועוד.

כ7,000 משתתפים ו50 משלחות ממדינות שונות צפויים לפקוד את האירוע, ולדון באסטרטגיות השונות
להתמודדות עם מתקפות סייבר וניסיונות השתלטות על מכשור וגורמים שונים בחיינו. לאורך השבוע יתקיימו
כנסים בנושאי סייבר קריים, בלוקצ'יין, תעופה וכן, שולחנות עגולים, פאנלים, סדנאות, האקתון, מושב תלמידי
בית ספר, פורומים, אירועי Bside, תחרויות ועוד. בין המשתתפים ניתן יהיה למצוא את בכירי אבטחת המידע
בגופים ממשלתיים דוגמת NSA, Interpol, הבית הלבן, הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע ונוספים לצד ראשי

RSA, CheckPoint, Amazon Berkeley, Microsoft, Intel, IBMתחום אבטחת המידע בתאגידים כמו
ודמויות מובילות נוספות בתחום.

ישראל הייתה בין המדינות הראשונות לזהות שמלבד הצורך בהיערכות מיוחדת הנדרשת כדי להתמודד עם
איומים הסייבר החדשים נפתחת גם הזדמנות, בעיקר כלכלית, הטמונה במצב החדש. ממשלת ישראל אימצה

בשנת 2011 את מסקנות הועדה שהוביל אלוף במיל פרופ' יצחק בן ישראל במסגרת ״המיזם הקיברנטי
הלאומי״.

Accenture, IAI, YL Ventures, Check Point CyberArk, Dell,שבוע הסייבר הלאומי השביעי נערך בחסות
EMC, Deutsche Telekom, GE, hub:raum, IBM, Intel, Microsoft, OPSWAT, RSA, Team8,

ThetaRay, התורם המוערך סמי סגול ונוספים.

 
דברי ר' השב"כ נדב ארגמן בכנס של אונ' ת"א בנושא הסייבר .

אמ"ן ,
רשות הסייבר הלאומית , המוסד , משרד רה"מ

 
רומי נוימרק : עניין אחר , הופעה פומבית , אולי קשור , הופעה פומבית ראשונה של ראש השב"כ נדב ארגמן , זה קורה

היום ובכנס של אוניברסיטת תל אביב בנושא הסייבר . עוד רגע נספר לכם על הדברים המעניינים שהוא אמר , אבל לפני
כן , שימו לב לבחירה שלו להציג את משנתו דווקא בכנס הזה שעוסק בנושא הסייבר . בחירה שעשויה להעיד על הבשורה

שארגמן מנסה להביא לפעולת השב"כ וגם לדימוי של הארגון , כראש החנית במאבק הסייבר . בתעשייה אצלנו קוראים לזה למתג . ברקע
המאבק בין השב"כ , המוסד ואמ"ן , אגף מודיעין , ברשות הסייבר הלאומית , זאת שהוקמה תחת משרד ראש הממשלה . נזכיר את המכתב

שארגמן שלח ביחד עם ראש המוסד וראש אמ"ן רק לפני כחודשיים נגד רשות הסייבר הלאומית . טוב , נחזור להיום לכנס
באוניברסיטה , הנה הדברים שהוא אומר .

נדב ארגמן : השב"כ יחד עם שותפיו הצליח באמצעות התאמות טכנולוגיות , מודיעיניות ומבצעיות מאז תחילת
2016 ועד היום לאתר מבעוד מועד למעלה מ 2,000- מפגעים בודדים פוטנציאליים . אנו לומדים את דפוסי הפעולה של היריב ויודעים

להכות בו בהפתעה במגוון דרכים ושיטות . האקרים ברחבי העולם הפועלים לפגוע בישראל חווים מעת לעת תקלות בלתי צפויות .
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בשיתוף סייברארק

האם ניתן להאיץ חדשנות בענן מבלי
להתפשר על אבטחה?

פתרונות חדשניים של חברת סייברארק הישראלית מאפשרים להגן על
סביבות הענן מבלי לעכב את קצב הפיתוח

11:55 22.06.17
 

סייבר. להתקפות  חשיפה  מפני  חששות  מעט  בלא  כרוך  לענן  ארגונים  של  המסיבי  המעבר 
העובדה שחלק ניכר מהפעילויות בענן מתבצעות באופן אוטומטי מגדילה את שטח החשיפה
Privileged) פריבילגיים  חשבונות  של  הפרצה  דרך  במיוחד  אלה,  מעין  להתקפות 
סייברארק בחברת  מוצר  לניהול  בכיר  סמנכ"ל  אדר,  רועי  עם  מיוחד  בריאיון   .(Accounts
להתגונן ניתן  וכיצד  הענן  בסביבת  שנוצרו  החדשים  האיומים  את  מתאר  הוא   ,(CyberArk)

מפניהם ביעילות.

שונה ובמה  לענן  שלהם  התשתיות  את  המעבירים  ארגונים  נחשפים  סיכונים  לאלו  רועי, 
סביבה זו מהסביבות המסורתיות בתוך הארגונים?

 
המעבר של ארגונים לענן כולל תהליך של מעבר לתוכנות אוטומציה בענן, המאפשרות להאיץ
את פעילויות הפיתוח (DevOps), לייצר אופטימיזציה של תהליכים ובאופן כללי  להגדיל את
היעילות העסקית. היוזמות הללו והכלים החדשים יוצרים מצב לפיו נדרשת הגדלה של מספר
החשבונות הפריבילגיים בתשתיות הIT בארגון, מה שמגדיל באופן ניכר את שטח החשיפה

למתקפות סייבר.
חשוב להבין כי נקודת הפגיעות הגבוהה ביותר בארגונים מצויה בחשבונות הפריבילגיים 

(Privileged Accounts). אלו אותם חשבונות שיש להם גישה חזקה לפעולות ולנכסי המידע
של  ITה לממלכת  המפתחות  למעשה  הם  הפריבילגיים  החשבונות  בארגון.  קריטיים  הכי 
מחקרים למעשה,  בהם.  רק  שמתמחה  ייחודי  הגנה  מערך  דורשים  הם  וככאלה  הארגון, 
המתוחכמות המתקפות  כל  של  במרכזן  עומדים  פריבילגיים  שחשבונות  מראים,  עכשוויים 
המתקדמות המתקפות  האחרונה.  בתקופה  כותרות  שעשו  אלו  כל  כולל  בעולם,  והרציניות 
מערכות את  לנטרל  ארגוניות,  ואפליקציות   IT למערכות  לרשתות,  לחדור  מכוונות  בימינו 

ההגנה ולגנוב מידע רגיש, או לשבש לגמרי את יכולתו של הארגון לנהל את עסקיו.
בגמישות לתמוך  נועדו  הענן  שמערכות  כיוון  שבעתיים,  מחמירה  הזו  הבעיה  ענן  במחשוב 
אוטומטית ותגובה  תוכנית  עדכוני  של  אוטומטית  הטמעה  יכולת  תוך   ,ITה לסביבת  מירבית 
ועל תהליכים  של  מלאה  אוטומציה  על  נשענות  הניהול  מערכות  לכך,  אי  בביקוש.  לשינויים 
בסקריפטים שימוש  תחת  זאת,  כל   .ITה תשתיות  של  רכיבים  בין  ורציפה  ישירה  תקשורת 
מוכנים מראש שלתוכם מקודדות כבר ההרשאות או הסיסמאות של החשבונות הפריבילגיים.
כך שהחל מהרגע שהסקריפטים הללו נפרצו, הפורצים נחשפים גם להרשאות של החשבונות

הללו ומקבלים על מגש של כסף את המפתחות לממלכת הIT הארגונית.
 

מה ומתחזקת,  הולכת  רק  לענן  המעבר  שמגמת  בעובדה  בהתחשב  למדי.  מלחיץ  נשמע 
ניתן לעשות כנגד האיומים הללו?

 
ראשית כל ארגון חייב להבין שהנושא של חשבונות פריבילגיים הנו שכבת אבטחה העומדת
ברורה מדיניות  ליישם  צריך  הארגון  מיוחדת.  לב  ותשומת  התמחות  ודורש  עצמה  בפני 
וייצור פיתוח  בדיקה,  של  בסביבות  ביטוי  לידי  שתבוא  פריבילגיים,  חשבונות  לאבטחת 
חדשות למערכות  הקשורים   (secrets) סיסמאות או  פריבילגיים  חשבונות  כן,  כמו  תהליכים. 
החדשות הסביבות  יצירת  עם  מייד  מוגנים  להיות  הם  גם  חייבים  אוטומטית,  בצורה  שנוצרו 

הללו.
כל על  להגן  לארגונים  מאפשר  פריבילגיים  חשבונות  לאבטחת  סייברארק  של  הפתרון 

החשבונות הללו בענן, לנהל אותם, לשלוט בגישה אליהם, לנטר אותם ולהחליף הרשאות.
כמו: כיום,  הענן  סביבת  את  שמאפיינות  האוטומציה  תוכנות  מרבית  עם  עובד  הפתרון 
Ansible, Chef, Puppet, Windows PowerShell, Jenkins ותוכנות נוספות. בין הדברים
האינטגרציה בתהליכי  גם  הגנה  לספק  היכולת  מצויה  סייברארק  של  הפיתרון  את  שמייחדים 

והמעבר לענן, כך ששום שלב בתהליך המעבר לענן אינו נשאר חשוף.
על בענן  התשתיות  תפעול  לצורך  שנבנו  האוטומטיים  בתהליכים  משתלבים  שלנו  הפתרונות 
ידי שתילת מנגנוני אבטחה לחשבונות הפריבילגיים ממש בתוך תסריטי האורקסטרציה. בכדי
ההרשאה את  אוטומטי  באופן  לוקחת  סייברארק  אותן,  ולפשט  המערכות  על  להכביד  לא 

הפריבילגית של מופע ווירטואלי חדש ומאחסנת אותה בכספת הסיסמאות הארגונית שלה.
 
 

 
אדמין, ושטחי  מופעים  של  הקצאות  הרף  ללא  שדורשות  בענן  הפיתוח  סביבות  לגבי  מה 

איך ניתן להגן עליהן?
 

זהו באמת אתגר שארגונים התקשו להתמודד איתו עד כה. מה שהם עשו עד היום היה לנהל
הקשורים האדמין  וחשבונות  מופעים  אותם  כל  של  והמחיקה  היצירה  את  קפדני  מאוד  באופן 
אליהם. עם זאת, בקצב השינוי המהיר שמאפיין את סביבת הענן, לא ניתן באמת לסמוך על
סריקות תקופתיות, שנעשות בעיקר בדיעבד. הפיתרון של סייברארק לקיצור זמן החשיפה של
של אוטומציה  בתוכנות  שנוצרו  חשבונות  אוטומטית  לעדכן  הוא  הללו,  החדשים  החשבונות 
הגישה את  ולהקליט  לנטר  הארגון,  למדיניות  בהתאם  שלהם  ההרשאות  את  להחליף  ענן, 
מדיניות מיידי  באופן  ליישם  לסייברארק  מאפשר  אוטומציה  בתוכנות  השימוש  חשבון.  לאותו 
להגביל כדי  דינאמיות,  סביבות  אותן  לרוחב  הגנה  ואמצעי  פריבילגיים  חשבונות  אבטחת  של 

עוד יותר את מידת הסיכון.
הרעיון הוא שסייברארק מאבטחת נכסי מידע שנמצאים בענן, אבל גם משלבת את אבטחת
הסיסמאות (secrets) בתהליכי הפיתוח (DevOps). בכך היא מקלה על מעבר ארגונים לענן

ומאפשרת להם ליהנות מיתרונות המהירות והקלות בפיתוח לצד הגמישות שנותן הענן.
 

מהם היתרונות המרכזיים המצויים בשימוש בפתרונות של סייברארק לאבטחת חשבונות
פריבילגיים?

 
ניתן לתמצת את היתרונות שסייברארק מספקת לשלושה תחומים מרכזיים:

תוכנות ידי  על  הנדרשות  הרשאות  של  ואבטחה  ניהול  להתקפה–  החשיפה  שטח  הפחתת   •
אוטומציה ואורקסטרציה מבלי לחשוף את החשבונות לסכנת פריצה.

תוכנות ידי  על  נוצרו  שרק  במופעים  פריבילגיים  חשבונות  של  מיידי  עדכון  מיידית–  הגנה   •
אוטומציה לענן, מה שמייתר את הצורך בתהליך סריקת רשת נפרד והימנעות מעיכובים.

מאפשרים בענן  פריבילגיים  חשבונות  על  לבקרה  מחזוריים  תהליכים   – מתמדת  בקרה   •
הטמעה של כלי בקרה רציפים ובטוחים שמפחיתים את הסיכון של היווצרות פרצות אבטחה

בגלל טעויות אנוש.
 

אך לענן  תשתיות  יותר  להעביר  הרוצים  ארגונים  אותם  לכל  שלך  המסר  מהו  לסיכום, 
חוששים מסיכוני הסייבר הנלווים למעבר זה?

 
ולכן כמוה  שאין  וגמישות  עסקיים  יתרונות  לארגונים  מספקת  הענן  פלטפורמת  כי  ספק  אין 
המשקיעים ארגונים  זאת,  עם  מרץ.  ובמשנה  ימשך  כנראה  זו  לסביבה  שלהם  המעבר 
ביתרונות העסקיים של הענן ובאסטרטגיות פיתוח DevOps לא צריכים לבצע להתפשר על
את לבצע  מאפשרים  סייברארק  של  הפתרונות  מידע.  אבטחת  חשבון  על  ויעילות  מהירות 
המעבר לענן בצורה חלקה ובטוחה, בהנחה שהארגון מבין כי הוא צריך לכלול אבטחה כבר
ומוטמעים משולבים  שלנו  שהפתרונות  העובדה  בדיעבד.  ולא  המעבר  של  הראשון  מהרגע 
היטב המגיבה  ואמינה  רציפה  אבטחה  ליצור  מאפשרת  לענן,  האוטומציה  תוכנות  בתוך 

לגמישות של סביבות ענן אלו.
 

המרכז של  הבינלאומי  הסייבר  שבוע  במסגרת  ענן  אבטחת  בפאנל  תשתתף  **סייברארק 
למחקר סייבר אוניברסיטת ת"א 2529 ביוני.

צילום: סייבארקרועי אדר, סמנכ"ל בכיר לניהול מוצר בחברת סייברארק
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יעקב איילון וואלה ניוז - רודולף ג'וליאני מגיע לישראל לכנס הסייבר באונ' ת"א

ואומר שישראל היא מודל טוב לארה"ב . מתקפת הסייבר העולמית
 

אור הלר : עוד לפני זה יעקב אילון , מגיש מהדורת החדשות של וואלה ניוז , בוקר טוב יעקב .
יעקב אילון :

שלום , בוקר טוב .
אור הלר : רודי ג'וליאני מגיע לפה .

יעקב אילון : כן .
אור הלר : כנס הסייבר . אתה מדבר איתו

סייבר , תיכף נגיע לזה , אבל כשאתה אומר רודי ג'וליאני . לכולנו עדיין יש את האימאג' שלו הולך עם המסכה הזו
ברחובות מנהטן המפויחים ומה קרה איתו מאז ? קצת התבלגן לו בדרך הקריירה .

יעקב אילון : נכון מאוד .
אור הלר : הפוליטית .

יעקב
אילון : רודי ג'וליאני היה באמת אגדה ב 11 - בספטמבר אז .2001 , ואם אתה לוקח אותנו לשם אז אני

רוצה לספר לך שאני הייתי שם שבוע אחרי האסון , רציתי לצלם סרט אז .
אור הלר : באיזה מקום שעבדת פעם .

מיה
זיו וולף : באיזה ערוץ .

יעקב אילון : ערוץ 2 זה היה , זה היה ערוץ ,2 עשיתי אז סרט דוקומנטרי
בשני חלקים לרשת .

אור הלר : אוקיי .
יעקב אילון : כי הייתי אז בדיוק בין לבין . רצתי לשם , כמובן ניו יורק

ב ... אנחנו הישראלים כמובן התפלחנו לגראונד זירו .
אור הלר : ישראלים טובים .

יעקב אילון : ישראלים טובים , באמצעות מישהו שגר שם
והיה לו איזה אישור להיכנס לבית ההרוס שלו . עקפנו . זה אני ככה קצת גולש , אבל פשוט כשאני רואה את

רודי ג'וליאני אני רואה את התמונות האלה , סוף העולם הגיע . אתה רואה את כל החלק התחתון של מנהטן נראה
כאילו הרגע נפלה שם פצצת אטום .

אור הלר : ושם הוא הפגין מנהיגות אבירה , צ'רצ'יליאנית , מדבר אל הכבאים .
יעקב אילון :

יצא ענק . ושם פגשתי אותו בפעם הראשונה .
אור הלר : אוקיי .

יעקב אילון : היה לי הכבוד והמזל הגדול להיות העיתונאי
השני שראיין אותו , כאשר כל העולם מנסה לתפוס אותו , שבוע , תשעה ימים אחרי שהבניינים נופלים . לפניי היה צוות של
CBS ואחריו אני התיישבתי . ואז פגשתי אותו בפעם הראשונה . כמובן שרק אחר כך ששקע האבק , תרתי משמע , כן , אז
ג'וליאני באמת הפך לגיבור אמריקני ענק עם אשראי מפה ועד להודעה חדשה . כבר התחילו ללחשש אז , הוא יהיה נשיא ,

הוא יהיה נשיא , הוא יהיה נשיא .
אור הלר : אחרי בוש , נאמר .

יעקב אילון : כן .
אור הלר : בוש הבן .

יעקב אילון
: נכון , שבוש גם כן ב 11 - בספטמבר לא התגלה כהצלחה גדולה .

מיה זיו וולף : הוא היה עסוק בלהקריא
סיפורים באותו רגע .

יעקב אילון : הוא הקריא סיפורים ואחר כך נעלם והסיפור מאחורי הקלעים , הוא הוחבא על ידי
הסיקרט סרוויס מהפאניקה של ... יודע מה קורה .

אור הלר : אז מה קרה לו ?
יעקב אילון : מה קרה לו ?

אור הלר
: למה הוא לא נהיה נשיא ?

יעקב אילון : הוא עשה ...
אור הלר : אלא באמת ..
יעקב אילון : אז הוא רץ ,

אז הוא רץ בפריימריז של הרפובליקנים בפעם הראשונה , עשה המון טעויות טקטיות בקמפיין . הוא החליט לדלג על המדינות הראשונות ,
לא ניכנס לכל הפרטים , הוא הפסיד ואז הוא חיכה עוד 4 שנים ואז הוא כבר היה עם הרבה פחות

דלק במנועים מה שנקרא .
אור הלר : והוא בא לפה לכנס סייבר , כי עכשיו הוא יועץ סייבר של טראמפ .

יעקב אילון
: הוא בא לפה מדי פעם . כן , לא רק . הוא בא בעיקר לעסקים לפי דעתי , הוא יש לו עסקים

חובקי עולם , הוא עורך דין , משפטן . רודי ג'וליאני עשה את הקריירה שלו מזה שהוא היה התובע הכללי של מנהטן ,
שהכניס את המאפיה לכלא , אגב , זה גם כן עוד אחד מההישגים .

אור הלר : הפך את ניו יורק לבטוחה .
יעקב

אילון : כן , מההישגים הגדולים שלו . האיש יש לו באמת הישגים אדירים . והוא מגיע לכאן לא מעט , הוא מגיע
מדי פעם , בין השאר גם בנושא הזה וזה באמת יצא טוב כי אתמול דיברתי איתו על ההתקפה הזו של

24 השעות האחרונות , שאף אחד לא הבין איפה עוד פעם הגיעה התקפה כזו ותמיד מופתעים ותמיד כולם מסתכלים . אז
אתה רוצה , נשמע מה הוא אומר .

מיה זיו וולף : כן , בואו נשמע .
רודי ג'וליאני : ישראל היא מודל טוב ,

במיוחד בהגנת סייבר . בגלל שבזמן שאנחנו משקיעים המון בסייבר התקפי , בלהשיג את המידע , לנתח אותו ולאגור אותו , ומשקיעים כל
כך מעט מאמץ בצד ההגנתי של ניתוח אותו מידע , אנחנו מפגרים במידה מסוימת בנושא ההגנתי . אני חושב שישראל התפתחה

בצורה יותר פרופורציונלית בתחום האינטרנט , ועסקה בתחום ההגנתי יותר זמן מאיתנו .
מיה זיו וולף : אז אנחנו מעצמת סייבר

ואפשר ללמוד מאיתנו , ובאמת מה למדנו על המתקפה האחרונה ? לפחות אם אנחנו מתמקדים בה .
יעקב אילון : לא יותר מדי .

האמת שהוא גם לא עזר לי יותר מדי להבין מה בדיוק קרה שם .
מיה זיו וולף : אבל העובדה שגנבו

תוכנות דווקא מהסוכנויות שאמורות להגן על האזרחים , צריך להלחיץ ...
יעקב אילון : מה שמפתיע אותנו שזה כל פעם מפתיע אותנו

מחדש . וכל הענין הזה אני לא איזה מומחה סייבר , אבל כל הענין הוירטואלי הזה הוא נראה לי מאוד מאוד
פגיע הרבה יותר ממה שנדמה לנו . ואני שומע את המומחים שגם אני מראיין אותם , כמו שאתם מראיינים אותם ואני

רואה שהדבר הזה הוא לא בדיוק , לא בדיוק יציב והמלחמה הבאה , אתם מכירים את התסריטים המאוד מאוד מפחידים שלה
ונראה לי שאנחנו עוד נהיה עם זה הרבה זמן . מה שטוב הוא שאנחנו לפחות כמדינה די מובילים בתחום הזה .
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אור
הלר : כן וג'וליאני מחמיא לנו .

יעקב אילון : נכון .
אור הלר : שזה יפה . אתה רוצה להסתכן בלהיאמר מה יהיה

בשמונה וחצי באולמרט ? אנחנו ככה עם חצי עין על מעשיהו כל הבוקר .
יעקב אילון : כן כן כן , כולנו עוקבים .
אני לא , לא יודע , זה באמת הימור .

אור הלר : חידה .
יעקב אילון : כן , הימור וחידה בפרשה שקיבלה באמת תפניות

מוזרות , ואנחנו לא מכירים הרבה , כמובן הסיפור האחרון כמובן .
אור הלר : לא היה לנו הרבה ראשי ממשלה בכלא .

יעקב אילון
: כן וכל הסיפור של מה שהוא התכוון לפרסם , מה היה בחומר שם , למה פושטים על הוצאת ספרים . בואו

נמתין עוד קצת .
מיה זיו וולף : מעניין שמעט מאוד אנשים מוכנים להתראיין ולהתבטא ולהגיד אני חושב שהוא צריך להישאר

בכלא .
אור הלר : כן . כי אנשים לא רוצים להצטייר כנקמנים אולי .

יעקב אילון : יש פה מלחמת , מלחמה תקשורתית מאוד
מאוד אינטנסיבית מאחורי הקלעים . אין ספק שאולמרט מוצב על ידי מקורביו , כן , כמסכן , כהנה עוד רגע כבר לא איתנו ,

הוא בבית חולים וכו' וכו' וכו' . אז זה כבר מוצב בדעת הקהל כדי , תעזבו אותו , תרחמו עליו . מצד שני
יש האשמות חריפות מאוד מכיוון הפרקליטות .

אור הלר : הפרקליטות .
יעקב אילון : שאנחנו לא יודעים את הפרטים וכשבאה ועדת שחרורים

לשבת אי אפשר להתעלם מזה . נראה .
אור הלר : יפה .

מיה זיו וולף : בעוד , כן , זמן קצר .
אור הלר :

כן , עוד רבע שעה יגיע ... מאור צור מעדכן אותנו שהעורכי דין הגיעו והפרקליט שלו אומר אני מקווה שמה שייחלנו
לו יקרה . זה יקרה , אנחנו קודם כל הבוקר עם העין לשם . יעקב תודה רבה .

יעקב אילון : תודה לכם .
אור הלר

: הראיון עם ג'וליאני משודר היום .
יעקב אילון : הוא ב ...

אור הלר : במהלך סוף השבוע .
מיה זיו וולף : זה

באינטרנט .
יעקב אילון : זה באינטרנט .

אור הלר : הא , זה באינטרנט ?
יעקב אילון : זה שם , זה שם , אפשר להיכנס .

אור הלר
: מה זה אינטרנט ? זה הדבר הזה ...

יעקב אילון : אינטרנט זה , תשיג את האחראי על האינטרנט .
אור הלר : זה

גויכמןרפאלה

שקד,איילתהמשפטים,שרת
בכנסבנאומהאתמולהאשימה
גוגלפייסבוק,אתהלאומיהסייבר
המסיתיםתכניםבהפצתוטוויטר
בריבונותןבפגיעהובכךלטרור,

בכנסדבריהבפתחמדינות.של
באוניברסיטתשנהכמדישנערך

כדוגמהשקדהציגהאביבתל
המכונההאחרוןהטרורגלאת

בבשבלדבריה,היחידים"."טרור
שנחקרו,מקריםעשרהמתוךעה

הסתהמתוכניהושפעוהמחבלים
ברשת.נחשפושאליהם

לשמורהמדינהשל"יכולתה
מתערערהפנימיביטחונהעל

לרעהמנוצלותשבוהאופןבגלל
ידיעלהסייברמרחבשלתכונותיו

אמרההטרור",ותומכיהמסיתים
שלמאופיונובעת"התופעהשקד.
העולםאתשהפךהסייבר,מרחב

התוכןספקיותקטנה.אחתלשכונה
הפכור"ג(וטוויטר;פייסבוק)גוגל,

באיראןאזרחכללדובר;פועלכל
ובארה"ב;בישראלהשפעהלבעל
אזרחיםלמגייסדאע"שפעילוכל

לטרור".אירופים
בתופעתהשליטהלדבריה,

שלבידיהןנמצאתהטרורהפצת
העולםומדינותהתוכן,ספקיות
ובהסכמתןאלהבחברותתלויות
הבעיה,בהן.הפעילותאתלווסת
בחברותשמדוברהיאהשרה,לדברי

שלמגבלהוקיימת—בינלאומיות
עליהן.המקומיהחוקאכיפתיכולת

־המחשיפתשלהרגילים"הכלים
נגדםראיותאיסוףמעצרם,סיתים,

־במישימיםאינםלדיןוהעמדתם
־האינטכשמנגד,המקרים,רבית
הנאההמונית,הפצהמאפשררנט

לשטחימחוץופעולהמאנונימיות,
־ביהנעשהעלהמשפיעהישראל
שראל".

מנסותוגוגל"פייסבוק
פוגעניים"תכניםלמגר
מובילההיאכיציינהשקד

מנתעלומהלכיםחוקיםשלשורה
בהם—ברשתהטרורעםלהתמודד

מחלקתעםבשיתוףצוותהקמת

המדינהפרקליטותשלהסייבר
לדבריה,מסיתים.תכניםלאיתור

במארסלפעולהצוותהחלמאז
ותכניםדפיםכ–3,500הוסרו2016,

ויוטיוב.מפייסבוקלטרורמסיתים
השרעםיחדמקדמתשקד
אתארדן,גלעדפנים,לביטחון

־בקעברשכברהפייסבוק,חוק
שנה.כחצילפניראשונהריאה
המשפטביתהחוק,הצעתפיעל

רשאי,יהיהמינהלייםלעניינים
־המוצולהוציאהמדינה,לבקשת

תוכןלהסירתוכןלספקיותרה
יעשוולאבמידהמהרשתמסית
שקדמקדמתבנוסףמיוזמתן.זאת
־לאתגישהחסימתשיאפשרחוק
טרור.המעודדיםרים

כיבנאומהשקדציינהעוד
הגרמניהחוקאתלומדתהיא

מתקדמים,חקיקהבשלבישנמצא
50עדשלקנסותיוטלושלפיו
טכנולוגיהחברותעליורומיליון
פוגעניתוכןבהסרתיסייעושלא

־אליעידודלשנאה,הסתהכמו—
וסמליההמדינהשלהשמצהמות,

נוספות.ועבירות
הרשתותאתמחייבגםהחוק

חוקילאתוכןלהסירהחברתיות
ועדהדיווחמקבלתשעות24בתוך
פחותתוכןשלבמקריםימיםשבעה
שלו.הפוגענותברמתמובהק

שקדציינהדבריהבסוף
־החבשלמעורבותןאתלטובה
־למבניסיוןופייסבוקגוגלרות
המסיתיםהתכניםהפצתאתגר

בינההטמעתבאמצעותברשת
הפלטפורמותגביעלמלאכותית

שלהן.האינטרנטיות

מדינות"בריבונותופוגעותמסיתותהחברתיות"הרשתותשקד:
שהחלמאזהשרה,לדברימדינותשלבריבונותבפגיעהאותןוהאשימה—החברתיותהרשתותשללתפקידןהתייחסהשקד,איילתהמשפטים,שרת
ויוטיובמפייסבוקלטרורמסיתיםותכניםדפיםכ–3,500הוסרו2016,במארסלפעולהמדינהופרקליטותהמשפטיםמשרדשלמשותףסייברצוות

פיטוסיאוליבייהצילום:
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מדינת ישראל היא לא סין או רוסיה, אך העולם חייב להשתנות וחייבים להבין, שההסתה הורגת. בנוסף, יש לשפר את רמת 
המיומנות של אנשי הגנת הסייבר במשק האזרחי ע"י מספר צעדים ובראשם אסדרת המקצועות.

שבוע הסייבר הלאומי השנתי של המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק באוניברסיטת ת"א, מערך הסייבר הלאומי 
במשרד רה"מ ומשרד החוץ  נפתח היום זו השנה ה-7 באוניברסיטת ת"א. שבוע הסייבר מפגיש מומחי סייבר וחוקרים, לצד 

קובעי מדיניות וגורמי ביטחון.

במהלך כנס "הסתה, טרור ושנאה ברשת", שנערך במסגרת שבוע הסייבר בנוכחות איילת שקד שרת המשפטים, שופטת בית 
המשפט העליון לשעבר עדנה ארבל וד"ר חיים ויסמונסקי מנהל יחידת הסייבר בפרקליטות המדינה, אמר פרקליט המדינה שי 

ניצן:

"ההסתה ברשת היא כיכר העיר החדשה. על אף שמדובר בעבירות מילוליות, הענישה עלתה בצורה משמעותית. בתי המשפט 
הבינו, שמדובר בעבירות מסוכנות וכיום ניתנים עונשים של מאסר בפועל ואני מניח, שהענישה תעלה בעתיד. דווקא ההקפדה 

על גבולות השיח תאפשר חופש ביטוי אמיתי.

מסוף 2014 הוגשו כ-150 כתבי אישום בנושא הסתה. השנה עד כה הוגשו כ-25 כתבי אישום. מדובר בעלייה דרמטית של מאות 
אחוזים. לצד הגברת האכיפה, אנו פועלים בשיטה חדשה בשם 'אכיפה חלופית', לה שותפות הפרקליטות ומטה הסייבר 

הלאומי. זאת, ע"י חסימה, הרחקת המשתמש, סינון מתוצאות חיפוש ועוד צעדים המתואמים לכך, שזהות המבצע אינה ידועה.

כך אנו מתמודדים גם עם העבריין וגם עם הפרסום העברייני יחד. מדינת ישראל היא לא סין ולא רוסיה, אך העולם חייב 
להשתנות וחייבים להבין, שההסתה הורגת".

איילת שקד: "הקשר בין ההסתה ברשתות לביצוע פעולות טרור הוא תופעה חדשה עם משמעות אסטרטגית. למעשה, ישנה 
פגיעה בריבונות המדינה בגלל מרחב הסייבר. על ספקיות האינטרנט להסיר תכנים פוגעניים בעצמן".

בהרצאה אחרת בכנס, אמר רפאל פרנקו, ראש אגף בכיר למגזר האזרחי, )ראש אגף אסדרה והכשרה ברשות הלאומית להגנת 
הסייבר( את הדברים הבאים:

"עבודה משותפת עם אנשי הגנת סייבר באירועים בזמן אמת העלתה, שיש לשפר את רמת המיומנות של אנשי הגנת הסייבר 
במשק האזרחי ע"י מספר צעדים ובראשם אסדרת המקצועות.

חייבים לייצר תרבות סייבר לאומית בה כל אזרח יכיר לצד השימושים את האיומים העומדים לצידו. כך, יתקצר משך זמן 
התגובה.

עומדים בפנינו כמה אתגרים מרכזיים:

ראשית, מחסור בעובדים. בחלק מהמקומות אף ניכרו בעיות מיומנות.

 שנית, היעדר תקינה לשירותים, מוצרים וספקים. אנו רוצים להנגיש שירותים בתקינה וולונטרית.

שלישית,  מודעות נמוכה, שהיא לא רק נחלתם של אזרחים אלא גם של מנהלים. לכן, תפקידנו הוא להעלות את המודעות החל 
בגיל הרך. תפקידנו כרשות הוא להנגיש את הידע הזה יותר ויותר.

אנו המדינה הראשונה, שקבעה תקינה למקצוע מיישם סייבר ומחייבת את המגזר הממשלתי ונותני השירותים לממשלה. אנו 
המדינה הראשונה, שתבחן באמת את הידע המקצועי של העוסקים בתחום, כדי להכניס יותר כמות ויותר איכות.

הממשלה מבקשת להוות דוגמה אישית למשק. אנו מקווים, שכל התהליך יחלחל לתוך המשק בצורה וולונטרית, תוך שימוש 
בהסכמים עם משרד הכלכלה והחינוך.

אנשים המעוניינים כיום לעשות הסבה לסייבר יכולים לפנות למשרד הכלכלה לקבלת מלגת לימודים. יש הסבת אקדמאים 
למקצועות הסייבר ע"ח המדינה. בנוסף, נפתחת הכשרה של חרדים למקצועות הסייבר. שלחנו לכלל המוסדות ללימודי סייבר 

את הסילבוסים המוצעים ללימודי מיישם ובהמשך של חוקר סייבר"

עדכון 26.6.17, 15:28: במסגרת שבוע הסייבר הלאומי באוניברסיטת ת"א, התקיים ריאיון זוגי של דר' אביתר מתניה, ראש מערך 
הסייבר הלאומי, ורוב ג'ויס יועץ מיוחד לנשיא ארה"ב ומתאם הסייבר בבית הלבן, בו תיארו השניים את הלא נודע בתחום 

הסייבר, את הקושי בחיזוי והצורך בשת"פ בין מדינות וקיום בריתות.

ג'ויס: "אחד האתגרים הוא לשכנע מדינות אחרות, שהתקיפות שלהן לא תשגנה את התוצאה שהן מחפשות. לכן, יחסים כמו 
אלה שיש לנו עם ישראל משמעותיים".

דר' אביתר מתניה: "מה שמדאיג אותי הם הדברים, שאינני יכול לצפות. בישראל אפשר לקחת כדוגמה את מלחמת יום כיפור, 
ובארה"ב את אסון התאומים".

רוב ג'ויס: "מה שמדאיג אותי ביותר הוא הכנסת מחשבים לכל תחום בחיינו, מה שגורם לגידול עצום באיומים. יש הזדמנויות 
רבות לתוקפים לתקוף באופן אופורטוניסטי כדי לסחוט כסף מבודדים ומחברות. אני כרגע טרוד מההתקפות המתקיימות בערב 
הסעודית, וירוס 'שאמון' המוחק דאטה. מציקה המחשבה, שניתן לאתר נתונים, להיכנס למחשבים של עסקים וממשלות ולמחוק 

את הפרטים, שהם צריכים ועדיין לא להיתפס. 

אני מרגיש, שלא ניתן להגן על מה שלא מבינים. דברים כמו ה- IoT  הם דאגה גדולה עבורי. מוצרים זולים ורבים נכנסים למתקנים 
רגישים והופכים לנקודות פגיעות. בביתי, חיברתי מתקין קטן למייבש הכביסה כדי לדעת מתי הבגדים שלי יבשים. זה נחוץ לי 

שבוע הסייבר הלאומי באוני’ ת”א: 
ההסתה ברשת היא כיכר העיר החדשה
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בבית? לא, אבל זה נחמד. כעת אני צריך לדאוג לאבטח את מכונת הכביסה שלי. אלו הסיבות נוספות, שבגללן אני לא ישן טוב 
בלילה".

דר' מתניה נשאל כיצד האסטרטגיה הישראלית מתפתחת והשיב: "אני יכול להצביע על 3 אלמנטים מרכזיים באסטרטגיה:

1. הבנו, שרוב מה שאנו רואים בעולם הוא אסטרטגיה של מדינות להגן על עצמן. הבנו, שעלינו לעשות משהו אחר. צריכים 
דיסציפלינה חדשה לאסטרטגיה.

2. הבנו, שצריך ארגון אחד, שיטפל בנושא. ישראל קטנה ולא צריכה יותר מארגון אחד.

3. ללא טכנולוגיה לא נוכל להפחית את האיומים. רוב פתרונות הטכנולוגיה מוכוונים להגן מארגונים מסוימים. צריך למצוא פתרון 
לאומי להגן על המדינה".

עדכון 26.6.17, 15:35: מדברי רוה"מ בנימין נתניהו בשבוע הסייבר באוניברסיטת ת"א:

"ישראל היא אחת מ-5 המדינות המובילות בסייבר בעולם ואבטחת סייבר היא עסק רציני ומתפתח בכל מקום וקשור לכל מקום. 
הצורך לביטחון סייבר גדל כל הזמן וזו בעיה של כל האומות. תקיפות סייבר מתרחשות כל הזמן ואנו נדרשים לא רק להגיב 

לתקיפות אלא גם להתמודד עמן.

אנו מוכנים ואף משתפים פעולה עם מדינות וממשלות בכל העולם, כי זו בעיה של כולם ואנו טובים יותר יחד.

בעבר היה זה חיסרון לומר, שאתה מגיע מישראל. היום, כשאתה מדבר על סייבר או טכנולוגיות מתקדמת, זה יתרון לומר, שאני 
מגיע מחברה ישראלית. יש לנו ביקוש בכל העולם ומכל העולם באים אלינו כדי ללמוד

האתגר בסייבר הוא אתגר מתמשך, מדובר באיום מתמשך ורציני בכל מקום. כל דבר היום הוא דיגיטלי, ההבדל בין לואו טק 
להייטק קטן. מדובר בבעיה עבור כל הממשלות. החלטנו להקים את הרשות הלאומית להגנת הסייבר ובאמצעות מערכת 

סייברנט אנו מעבירים מידע מאובטח מהממשלה לכל הגורמים הרלוונטיים. הגורמים בתוך המערכת יכולים ליצור קשר אחד עם 
השני".

עדכון 27.6.17, 12:20: מדברי ראש השב"כ נדב ארגמן:

"כפי שבעולם הממשי אין אנו מסתפקים בהגנה פאסיבית, אלא רודפים את אנשי הטרור במקומותיהם – כך גם בזירת הסייבר. 
אנו לומדים את דפוסי הפעולה של היריב, ויודעים להכות בו בהפתעה במגוון דרכים ושיטות. האקרים ברחבי העולם הפועלים 
לפגוע בישראל, חווים מעת לעת תקלות בלתי צפויות". כך אמר הבוקר )27/6( ראש שירות הביטחון הכללי נדב ארגמן בהופעה 

פומבית נדירה במסגרת נאומו בשבוע הסייבר הלאומי באוניברסיטת ת"א

"בשנה האחרונה, מתמודד שב"כ, יחד עם שותפיו בקהילת המודיעין וההגנה בסייבר, מול מגוון אתגרים בתחום זה: מאיומים 
מעצמתיים, דרך איומים מצד ארגוני טרור, ועד להאקרים יחידים, שפעלו מטעם עצמם. לצורך סיכול איומים אלה, מימשנו 

עשרות פעולות ומבצעים מתוחכמים ומוצלחים. ועדיין, לאור מאפייניו המתעתעים של הסייבר, ראוי שנישאר צנועים וזהירים 
לגבי יכולתנו לקבל תמונה הרמטית על הנעשה במרחב זה.

בסייבר, 'שילוביות' היא שם המשחק, ולא ניתן אחרת. אנו פועלים נגד יריבינו באמצעות 'קואליציית סייבר' ,שכוללת שת"פ עם 
צה"ל, המוסד, רשות הסייבר, משרד הביטחון ועוד. שב"כ מקיים קשרי עבודה עם עמיתים מארגוני ביון בעולם, ונכון לסייע בידע 

ובניסיון שנצברו מול איומי הטרור שמולם מתמודדות כיום מדינות המערב.

באמצעות מודיעין איכותי, שהתקבל במערך הסייבר שלנו, כבר סוכלו פיגועים רבים. ההצלחה לאתר מפגע בודד מהווה אתגר 
עצום. למרות המורכבות הזאת, שב"כ יחד עם שותפיו, הצליח באמצעות התאמות טכנולוגיות, מודיעיניות ומבצעיות, מאז 

תחילת 2016 ועד היום, לאתר מבעוד מועד למעלה מ-2,000 מפגעים בודדים פוטנציאלים. השיפורים הטכנולוגיים פורצי הדרך, 
יחד עם היכרות שטח ועבודה מבצעית, תרמו רבות להורדת רף הטרור ולהתמודדות מוצלחת של ישראל מול איום פיגועי 

הבודדים.

שב"כ נמצא כעת בעיצומה של מהפכה ארגונית, שבליבה איגוד כלל תחומי הטכנולוגיה והסייבר לכדי זרוע אחת. התוצאה 
היא אגרוף טכנולוגי חזק ומרוכז. עוצמת האגרוף הזה נובעת משילוב בין דיסציפלינות: תחומי הסייבר על כל גווניו, בצד תחומי 
הטכנולוגיה הקלאסית, שמתפתחים עם הארגון מיום היווסדו. מערך הסייבר והטכנולוגיה של שב"כ הוא סטארטאפ בלתי פוסק.

אנו מצליחים לבצע כל זאת רק בזכות ההון האנושי שלנו. כבר כעת, למעלה מרבע מעובדי הארגון הם טכנולוגיים: 
האקרים, מתכנתים, מומחי הגנת סייבר, מהנדסי אלקטרוניקה ועוד. אנו שואפים לקלוט את ההאקרים הטובים ביותר, כחלק 

מההתמודדות עם אתגרי הסייבר אל מול מכלול היריבים, בדגש על מדינות ומעצמות".

עדכון 27.6.17, 18:26: מדברי מייקל דניאל, נשיא  CTA  ולשעבר מתאם תחום הסייבר בבית הלבן בין השנים 2012-2017 
: Cyber Threat Alliance  ונשיא

"שימוש באנלוגיות מהעולם הממשי בשדה הקיברנטי נכשל באופן עקבי. לא ניתן להתייחס להתקפות סייבר כפי שמתייחסים 
לאבטחת גבולות או התגוננות מפני מתקפת טילים.

איומי הסייבר ימשיכו להחריף. ה- IoT  מתפתח, מספר השחקנים ברשת הקיברנטית גדל והולך וכל אלה גורמים להחרפת האיום.

מדינות ועבריינים ימשיכו להרחיב את יכולות הסייבר ההתקפיות שלהם. יש סיבות ברורות להחרפת האיומים אבל יש סיבה, 
שאנו לא נותנים לה מספיק קרדיט והיא נובעת מכך, שהאנלוגיות בהן אנו משתמשים עבור העולם הקיברנטי מגיעות מהעולם 

הממשי והן כולן שגויות.

בעת מילוי תפקידי בבית הלבן נשאלתי רבות האם ניתן להתייחס לאבטחת סייבר כמו לאבטחת גבולות? נהגתי להשיב, 'תרצו 
שנציב נקודת ביקורת של ה- NSA  ברשת? כנראה שלא'.

ז"א, שעלינו לייצר מודל חדש לאופן בו אנו תופסים את המרחב הקיברנטי, כי אם לא נעשה זאת נמשיך לא להתמודד עם 
הבעיה. אנו עושים את אותם הדברים במשך 15-20השנים האחרונות. עלינו לנסות לשנות את התפיסה כדי להתמודד באופן 

שונה. כדי להימנע מהשתתפות באותו משחק ישן ניתן לנקוט ב-3 אמצעים:

האחד, לשנות את האופן בו תחרות מופיעה בתעשיית אבטחת הסייבר. זה לא מה שאנו יודעים, אלא מה שאנו עושים עם הידע 
שיש לנו. נרצה, שחברות אבטחת סייבר תתחרנה זו בזו, אבל מהסיבה, שהן עושות דברים בצורה טובה יותר מתוך הבנה ולא 

ממקום של אגירת מידע. במובן הרחב של שיתוף מידע. אם נעשה זאת במהירות נוכל להקדים את התוקפנים, ולמעשה, לקחת 
את המרחב הקיברנטי למקום בו הוא עובד עבורנו ולא נגדנו.

השני, לחתור תחת המודל העסקי של העבריין. לגרום לתוקפנים לתהליך של פשיטת רגל באמצעות תכנות מחדש. נגרום להם 
לעסוק בהנדסת תוכנה חוזרת שוב ושוב כדי להרוויח זמן, להתיש אותם ולייצר להם עלויות גבוהות.

השלישי, לתאם מהלכים בין ממשלות ומגזר פרטי באופן יעיל הרבה יותר. אנו יכולים להשתמש ביתרון של המגזר הפרטי 
והציבורי כדי לערוך תיאומים מול איומי סייבר ולעשות עבודה טובה הרבה יותר לאורך זמן. להתמקד ביתרון היחסי.

ולגבי השאלה כיצד ניתן לייצר תיאומים בין המגזרים, חברות פרטיות וממשלות? - זו שאלת מדיניות, בעיקר במערב, שעליה 
עלינו לענות. יש לבחון מודלים שונים. בעיקר בארה"ב, כל האחריות לאסונות מתחילה ברמה המקומית, ורק ככל שהנזק גדל 
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והולך, האחריות מתרחבת למחוזות נוספים".

עדכון 27.6.17, 21:55: מדברי ראש עיריית ניו יורק לשעבר רודולף )רודי( ג'וליאני ג'וליאני שכיום הוא ראש מחלקת סייבר, פרטיות 
וניהול סכסוכים בפירמת עורכי הדין הבינלאומית גרינברג טראוריג:

"ישראל היא אחת המדינות המובילות בסייבר, היא מסייעת לנו בהדבקת הפערים כי בישראל חלק גדול מהמחקר והחדשנות. 
אני רואה במלחמה בסייבר ניסיון דומה לריפוי סרטן. סרטן אי אפשר לרפא, אבל אפשר לעצור אותו או להאט אותו, אך צריכים 

לעשות כן בשלב מוקדם.

הנושא, שמתעלמים ממנו הכי הרבה, הוא הגנת הזהויות. אם תרצו לפרוץ אליי ולהצליח  ולהשיג מידע על החברה שלי, תפרצו 
למזכירה שלי, לא לי. לי יש מגוון של הגנות, כי כל מי שניגש לדבר איתי אני מתגונן מפניו רק לשם ההגנה, אבל האם אני מגן על 

המזכירה שלי באותו האופן? העובדים שלנו חדירים יותר, ושם הפרצות מתקיימות, בשכבות הנמוכות המוגנות הרבה פחות.

  FBI -חברת 'יאהו' הותקפה ע"י תוקף, שהיה בתוך המערכת במשך יותר משנתיים. 200,000 זהויות של אנשים בעלי רקע ב
נחשפו בגלל חדירה של תוקף, ששהה במערכת במשך 9 חודשים. אילו היה בפנים רק ימים ספורים יכול להיות, שלא היה משיג 

אף לא קובץ, כי הם היו מוגנים בהגנות נוספות.

ככל שהאדם מצוי זמן יותר במערכת כך הנזק נהיה משמעותי יותר.

בנוסף, כדי להגיע להיקף ביטחון של כ-80% מפני פרצות, עליך לתקוף את עצמך באופן קבוע, למרות שיש לך הגנה חיצונית 
והגנה פנימית, זה יעזור לך לאתר מבעוד מועד את הפתחים עם בעיות זליגה פוטנציאליות". 

עדכון 29.6.17, 12:31: מדברי ראש השב"כ לשעבר יובל דיסקין, שהקים את חברת סיימוטיב יחד עם חברת פולקסוואגן העולמית 
המתמחה בפתרונות סייבר לרכבי ההווה והעתיד:

"אין מספיק מוחות בעולם אבטחת הסייבר. פתרונות רבים פונים פנימה ומעטים מדי כלפי חוץ. רבים מתעשיית הסייבר שוכחים 
שתקיפות סייבר לא קורות מעצמן. מאחורי המתקפות עומדים בני אדם וצריך כוח אדם כדי להתמודד עמן.

אני מאמין, שטרוריסטים לומדים את מגבלות המשחק. כל אחד המצוי בעומק עולם הסייבר מבין את פוטנציאל הפגיעה של 
תקיפת סייבר. והוא גדול יותר ממה שראינו עד כה, גם בהקשר של התקיפה האחרונה, שראינו בימים האחרונים. אנשים אומרים 

שאם זה כל כך קל - מדוע זה לא קרה עד כה? אני מזכיר לכם את אסון התאומים, אף אחד לא האמין, שאסון מעין זה יכול 
לקרות, והוא שינה את העולם.

אני מצוי כיום, בין היתר, בתעשיית הרכב האוטונומי. הרבה חושבים כיצד להגן על הרכב. אך זה לא מספיק. ניתן להגן על 
המכונית במגוון דרכים, אבל אם התשתית של הרכב פגיעה אז יוכלו לתקוף צי שלם של מכוניות. כדי להגן על הרכב האוטונומי 

יש לצאת החוצה ולהסתכל על מלוא התהליך.

מה על מקבלי ההחלטות בעולם לעשות? ראשית, לא להיות פאסיביים, לא באופן ההתנהלות ולא בהגנה. אני חושב, שכיום 
מנהלים צריכים להסתכל מחוץ לארגון, לזהות את השינויים ולאתר אותם. יש לגוון את הזירה כדי לייצר רמות הגנה חדשות ויש 

להסתכל על כך במשקפיים הוליסטיים".

עדכון 29.6.17, 22:21:  מדברי דיוויד מנסן, סגן נשיא חטיבת האבטחה של  IBM  העולמית, בראיון בכנס הסייבר:

 "IBM  חותרת להכפיל בתוך 3 שנים את עסקי האבטחה שלה, שמסתכמים כיום ב-2 מיליארד דולרים לשנה. לצורך זה, מתכוונת 
החברה להמשיך ולגייס כוח אדם לחטיבת האבטחה שלה, שכוללת כיום 8,000 עובדים, ובהם 425 עובדי פיתוח וכ-70 אנשי 

מכירות בישראל. חלק משמעותי מהגידול בעסקי האבטחה יבוא מרכישות של חברות הפועלות בתחום. כדי לצמוח אנו צריכים 
לשמור על יכולת לפתח עסקים במגזרי שוק חדשים, שבהם איננו פועלים. בשנים האחרונות ביצענו יותר מ-20 רכישות בתחום 

האבטחה.

הדרך הטובה ביותר למשוך את תשומת ליבה של יבמ עוברת בבורסת יישומי האבטחה אותה אנו מפעילים, ושאליה מוזמנים 
יצרני כלים ומערכות להעלות את מוצריהם.  AppExchange , מאפשרת לנו לבחון יישומים ולהעריך אותם. זה נותן לחברות 
המשתתפות הזדמנות לספר את הסיפור שלהן ולבסס נוכחות בשוק ומאפשר לנו לבחון את תגובת השוק ליישומים האלה.

הגידול בהיקף הפעילות בתחום האבטחה והזינוק במספר החברות הנולדות בו חייבים להוביל לתהליך קונסולידציה. אני לא 
חושב, שהשוק מסוגל לתמוך בכמות גדולה כזאת של שחקנים. אנו נראה תהליך, שבו יתבססו כמה שחקנים גדולים, שמצליחים 

לאורך זמן. חייבת להתרחש כאן קונסולידציה כמו שראינו בתחומים אחרים של התעשייה. קשה לחזות מתי יתרחש התהליך 
הזה בדיוק משום שתמיד יהיו איומים חדשים, שיחייבו טכנולוגיה מתקדמת. השאלה תהיה האם החברות האלו תצלחנה לשרוד 

ולהתרחב.. המפתח יהיה בידיהם של ארגונים, שיהיו גדולים מספיק כדי להציע סל מקיף ולשרוד.

קיימתי שורת פגישות עם גורמים בתחום, ומצאתי כאן רשת פתוחה של חברות המוכנות לשתף פעולה. המפגשים האלה נותנים 
לי להרגיש אופטימי לגבי האפשרות לעבוד עם חברות בישראל על טכנולוגיות חדשות".

עדכון 29.6.17, 22:35: מדברי מפקד יחידת 8200 לשעבר תת אלוף )במיל.( אהוד שניאורסון, בכנס הסייבר:

 

"ב-4 השנים האחרונות עמדתי בראש 8200, אחת היחידות המובילות בעולם העומדות בחוד החנית של הטכנולוגיה והמדע. עד 
לאחרונה, מתקפות סייבר היוו חלק מעולמם של מרגלים. אך מימד הסייבר הוא בעל יכולת לשנות את הצורך במלחמות אש. רוב 
הכוחות הצבאיים ב-5 השנים האחרונות עשו מהלכים דומים. ריבוי משאבים ומיקוד בסייבר, השקעה רבה בלמידת הפוטנציאל 

וההזדמנויות של הסייבר, הקמת יחידות סייבר, עיצוב תהליכי סייבר חדשים ועוד.

אנו לא יודעים אם עידן חדש זה של לוחמת סייבר יהיה פחות פטאלי מעידן הלוחמה הקלאסית. ההיסטוריה מלמדת, ששינוי 
חוקי המשחק מעלה אימפריות חדשות, והחוקים הישנים מתפוגגים. אך ישראל השכילה להשתלב בחוקים החדשים, לאור 

מצבה הגיאוגרפי והגיאופוליטי.

אתגר העשור האחרון הוא לייצר הגנה ראויה ומוכנות מבצעית. אירוע משמעותי, שהאיץ את התהליך, היה חשיפת הסטקסטנט, 
שתקף את הצנטריפוגות באיראן.

אני חושב, שתפישת הסייבר כטכנולוגיה שגויה. סייבר צריך להיתפס כנושא מבצעי שמצריך פתרון ותפישה הולמת, כולל 
אמצעים טכנולוגיים.

באשר לפרטיות מול אבטחה בהקשר הביטחון הלאומי - בעשור האחרון האיזון בין ערכים אלה הוטה מנקודת קיצון אחת 
לאחרת. העולם המערבי ניצב בפני אתגר ממשי של מציאת האיזון. אין פתרון פשוט כי איזון טוב נחוץ ליציבות הדמוקרטיה 

והממשל. בדרך למציאת הפתרון אני מציע, שנמצא קודם את האחראי להתקפה. מי האחראי ומהו המכניזם וכיצד הוא יעבוד". 
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בתי חולים בישראל על כוונת ההאקרים: במהלך הלילה )יום ה'( ניסו האקרים לתקוף שמונה בתי חולים ברחבי הארץ. כמה 
מחשבים בכמה בתי חולים נדבקו וטופלו מיד, ולא נגרם כל נזק. מאוחר יותר עדכנו ברשות הסייבר את ההודעה ואמרו כי מתוך 

שמונה בתי החולים שנחשדו שהותקפו רק שניים אכן הותקפו. עוד נמסר כי בשאר ששת בתי החולים היה מדובר בהתרעת 
שווא של מערכות ההגנה הממוחשבות. ברשות הלאומית להגנת הסייבר אמרו כי האירוע נעצר על ידי אנשי אבטחת המידע 

בארגונים יחד עם הרשות להגנת הסייבר וכי הוא במעקב ובטיפול מוקפד. בסך הכול הותקפו שמונה בתי חולים, ומערכות 
אנטי וירוס בלמו את המתקפה. 50 מחשבים שלא היו מעודכנים ונדבקו נותקו מהרשת. לא נגרם נזק לאף בית חולים ולא 
השתבשה שום פעילות. הרשות להגנת הסייבר הקימה חמ"ל מידי בשעות הלילה בשיתוף משרד הבריאות ושלחה צוותים 

לשטח. רפי פרנקו מהרשות להגנת הסייבר אמר: "אני מבקש להעביר מסר מרגיע, שלא נגרם נזק ושמספר מחשבים נדבקו 
ושהאירוע הוכל". לא ידוע עדיין מי הם התוקפים. עם זאת אמרו ברשות הסייבר כי אין קשר למתקפה הזו למתקפה הגדולה 

ביום שני. אחד מבתי החולים שהותקפו הוא המרכז הרפואי על שם ברוך פדה, פוריה. מהמרכז הרפואי נמסר כי המתקפה 
אותרה וטופלה מיד מבלי שנגרם נזק. עוד נמסר כי הודעה על המתקפה הועברה לרשות להגנת הסייבר. עידו נאור, חוקר בכיר 
במעבדת קספרסקי, אמר: "הפעילות שנראתה בבתי החולים המדוברים אינה נראית כתקיפה הממומנת על ידי מדינה. הווירוס 

עצמו לא מכיל קטעי קוד מסובכים או חולשות מורכבות כפי שראינו בימים האחרונים". אורן אספיר, סמנכ"ל טכנולוגיות בחברת 
סייברביט, התייחס למתקפה: "ההתקפה מדביקה ככל הנראה דרך הודעת מייל זדונית, ולכן אנחנו ממליצים קודם כל להיות 

ערניים להודעות מייל חשודות ולא ללחוץ על קישורים במיילים ממקור לא מוכר. התקפות אלה הן לרוב ממוקדות ומתוחכמות, 
ועשויות לעקוף תוכנות אנטי וירוס ולחדור לארגון, לכן אנחנו ממליצים לארגונים גדולים להשתמש במערכות סייבר מתקדמות 
יותר על מנת לזהות סימני התקפה". אספיר הוסיף: "כפי שראינו בשבוע האחרון אין ארגון שמוגן באופן הרמטי ואחת הבעיות 

היא שאין לארגון תהליכים ברורים לטיפול באירוע לאחר שהתוקף כבר חדר לארגון. לכן חשוב מאוד, לא פחות ממניעת 
התקפות, לתכנן את תהליכי התגובה וההכלה ולהצטייד במערכות מתאימות על מנת לטפל גם בהתקפה שחדרה לארגון". אמיר 

כרמי, מנהל הטכנולוגיות של חברת האבטחה ESET, הסביר כי "הנוזקה SGX מאפשרת לתוקפים לגנוב מפתחות RSA פרטיים 
ממחשבים. המפתחות יכולים לשמש את התוקפים עבור התקפות עתידיות כנגד בתי החולים או בהתקפות כנגד ארגונים אחרים 

במסווה של מיילים שמגיעים מבית החולים. לכן, גם לאחר שזוהו האיומים ונוקו, חשוב שבתי החולים יחליפו את מפתחות 
."RSA-ה

מתקפת סייבר גדולה

מתקפת הסייבר ביום שני החלה באוקראינה, שם קרסה רשת המחשבים. סגן ראש ממשלת אוקראינה פרסם בטוויטר תמונה 
של מסך מחשב המראה את הודעת השגיאה שהופיעה בכל מסכי הממשלה. "רוסיה עומדת מאחורי המתקפה, כנראה לקראת 

'יום החוקה', שיחול ביום רביעי", האשים שר הפנים האוקראיני. במקביל דווח כי נמל התעופה המרכזי של הבירה קייב "הותקף 
בהודעות ספאם". חברות ענק ברחבי אירופה דיווחו כי הותקפו, בהן ענקית התרופות "מרק", חברת הייעוץ WPP וחברת 

הספנות "מארסק", וגם בארצות הברית החלו להתקבל דיווחים על שיבושים. שר הפנים האוקראיני הוסיף ביום שני כי נראה 
שהתקיפה הנרחבת במדינה דומה לזו שהכתה בכל העולם במאי האחרון עם תוכנת הכופר Wannacry - ששיתקה 200 אלף 

מחשבים ב-150 מדינות. הוא הוסיף כי לדעתו יידרשו כמה ימים לתקן את הנזק שנגרם.

נבלמה מתקפת סייבר על בתי חולים בארץ
50 מחשבים שלא היו מעודכנים ונדבקו נותקו מהרשת. ברשות הסייבר אמרו כי לא נגרם נזק 

לאף בית חולים ולא שובשה אף פעילות

איתמר אייכנר ואחיה ראב"ד
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שרת המשפטים, איילת שקד, האשימה היום (א') בנאומה בכנס הסייבר הלאומי את פייסבוק, גוגל וטוויטר בהפצת תכנים המסיתים לטרור, ובכך
בפגיעה בריבונותן של מדינות. בפתח דבריה בכנס, שנערך כמדי שנה באוניברסיטת תל אביב, הציגה שקד כדוגמה את גל הטרור האחרון, המכונה

"טרור היחידים". לדבריה, ב-7 מתוך 10 מקרים שנחקרו - המחבלים הושפעו מתכני הסתה אליהם נחשפו ברשת.

"יכולתה של המדינה לשמור על ביטחונה הפנימי מתערער, בגלל האופן שבו מנוצלות תכונותיו של מרחב הסייבר לרעה, על-ידי המסיתים ותומכי
הטרור", אמרה שקד. "התופעה נובעת מאופיו של מרחב הסייבר, שהפך את העולם לשכונה אחת קטנה. ספקיות התוכן (גוגל, פייסבוק וטוויטר; ר"ג)

TechNation

איילת שקד: "הרשתות החברתיות מסיתות לטרור ופוגעות בריבונות
של מדינות"

בכנס הסייבר הלאומי, האשימה שרת המשפטים את הרשתות החברתיות כי הן מאפשרות הפצת תכנים המסיתים לטרור,
ופוגעים בריבונות המדינות ■ "האינטרנט מאפשר הפצה המונית, הנאה מאנונימיות, ופעולה מחוץ לשטחי ישראל המשפיעה

על הנעשה בישראל"

איילת שקד
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הפכו כל פועל לדובר; כל אזרח באיראן לבעל השפעה בישראל ובארצות הברית; כל פעיל דאע"ש למגייס אזרחים אירופיים לטרור".

לדבריה של שקד, השליטה בתופעת הפצת הטרור, נמצאת בידיהן של ספקיות התוכן, ומדינות העולם תלויות באותן חברות ובהסכמתן לווסת את
הפעילות שמתרחשת בהן. הבעיה, כך אומרת שקד, היא שמדובר בחברות בינלאומיות - וקיימת מגבלה של יכולת אכיפת החוק המקומי עליהן.

"הכלים הרגילים של חשיפת המסיתים, מעצרם, איסוף ראיות נגדם והעמדתם לדין אינם ישימים במרבית המקרים, כשמנגד האינטרנט מאפשר
הפצה המונית, הנאה מאנונימיות, ופעולה מחוץ לשטחי ישראל המשפיעה על הנעשה בישראל. למעשה, נוצרת פגיעה בריבונות".

שקד ציינה בנאומה כי היא מובילה שורה של חוקים ומעשים, על מנת להתמודד עם הטרור ברשת, בהם הקמת צוות בשיתוף עם מחלקת הסייבר של
פרקליטות המדינה לאיתור תכנים מסיתים. לדבריה, מאז החל הצוות לפעול במארס 2016, הוסרו כ-3,500 דפים ותכנים מסיתים לטרור מפייסבוק

ויוטיוב.

שקד מקדמת יחד עם השר לביטחון פנים, גלעד ארדן, את "חוק הפייסבוק", שכבר עבר בקריאה ראשונה לפני כחצי שנה. על פי הצעת החוק, בית
המשפט לעניינים מנהליים יהיה רשאי, לבקשת המדינה, להוציא צו המורה לספקיות תוכן להסיר תוכן מסית מהרשת במידה ולא יעשו זאת מיוזמתן.

בנוסף מקדמת שקד חוק שיאפשר חסימת גישה לאתרים המעודדים טרור.  

עוד ציינה שקד בנאומה כי היא לומדת את החוק הגרמני שנמצא בשלבי חקיקה, שלפיו יוטלו קנסות של עד 50 מיליון יורו, על חברות טכנולוגיה שלא
יסייעו בהסרת תוכן פוגעני, דוגמת הסתה לשנאה, עידוד אלימות, השמצה של המדינה וסמליה, הפצה והחזקת פורנוגרפיית ילדים ועבירות נוספות.

החוק גם מחייב את הרשתות החברתיות להסיר תוכן לא חוקי בתוך 24 שעות מקבלת הדיווח, ועד 7 ימים במקרים של תוכן פחות מובהק.

בסוף דבריה ציינה שקד לטובה את מעורבותן של גוגל ופייסבוק, בניסיון למגר את הפצת התכנים המסיתים ברשת, באמצעות הטמעת בינה
מלאכותית על גבי הפלטפורמות שלהן.
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סייבר חדשות

 ייפתח הלאומי הסייבר שבוע
-למח המרכז של השנתי הלאומי הסייבר שבועבמעמדרה״מ

 מטה תל-אביב, באוניברסיטת בינתחומי סייבר קר
-ית החוץ, ומשרד רה״מ במשרד הלאומי הסייבר

 25-29ה- התאריכים בין השביעית השנה זו קיים
 ראש במעמד תל-אביב, באוניברסיטת 2017 ביוני

 איילת המשפטים, שרת נתניהו, בנימין הממשלה,
-הביט מערכת בכירי האופוזיציה, י־אשי שקד,

-בול סייבר דמויות לצד המודיעין, וקהיליית חון
 ממיטב והטכנולוגי הכלכלי העסקי, בעולם טות

 משתתפים 7,000כ- בנושא. העוסקים התאגידים
 את לפקוד צפויים שונות ממדינות משלחות 50ו-

 להתמודדות השונות באסטרטגיות ולדון האירוע,
-מכ על השתלטות וניסיונות סייבר מתקפות עם

בחיינו. שונים וגורמים שור
 בתהום המוביל האירוע הינו הסייבר שבוע

-בו וחוקרים סייבר למומחי מפגש נקודת ומהווה
 סטארט-אפיסטים, לצד ומהעולם, מהארץ לטים

 דיפלומטים בידל, ביטחון גורמי מדיניות, קובעי
-שולח סביב שיתכנסו בכירים עסקים ואנשי

 ומפגשים תחרויות סדנאות דיונים, עגולים, נות
נוספים.
 סייבר, בלוחמת היתר, בין יעסקו, אלה

 סייבר, ופשעי טרור של דיפלומטיים בהיבטים
 וחינוך סייבר מקוון, וטרור בינ״ל פעולה שיתופי
 בישראל וסייבר משפט בתחום, הבאים הדורות
 להגנה חדשניים ופתרונות חדשות מגמות ובעולם,

ועוד
 פשעי בנושאי כנסים יתקיימו השבוע לאורך

 עגולים, שולחנות וכן, תעופה בלוקצ׳יין, סייבר,
 בית תלמידי מושב האקתון, סדנאות, פאנלים,

ועוד. תחרויות ,Bside אירועי פורומים, ספר,
בכירי אה למצוא יהיה ניתן המשתתפים בין

 ,NSA דוגמת ממשלתיים בגופים המידע אבטחת
-למש הישראלית הרשות הלבן, הבית אינטרפול,

-רא לצד נוספים, וגורמים ומידע טכנולוגיה פט,
 אמזון כמו בתאגידים המידע אבטחת תחום שי

)Amazon Berkeley,( פוינט צ׳ק )Checkpoint,( 
 אינטל ),Microsoft( מיקרוסופט ),IBM( במי
)Intel), RSA, בתחום. נוספות מובילות ודמויות

 לזהות הראשונות המדינות בין הייתה ישראל
 כדי הנדרשת מיוחדת בהיערכות הצורך שמלבד

 גם נפתחת החדשים הסייבר איומים עם להתמודד
 החדש. במצב הטמונה כלכלית, בעיקר הזדמנות,
 מסקנות את 2011 בשנת אימצה ישראל ממשלת
-יש בן יצחק פרופ׳ (מיל.) אלוף שהוביל הוועדה

הלאומי". הקיברנטי "המיזם במסגרת ראל,
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הלאומי". הקיברנטי "המיזם במסגרת ראל,

ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף הבוקר )שני( בכנס הסייבר באוניברסיטת תל אביב, והתייחס לאיומים ולפעילות ישראל 
בנושא. במהלך נאומו טען ראש הממשלה כי "בכל רגע נתון ישנם בין שלוש לחמש מתקפות ברמה הלאומית".

"אנחנו מוכנים לשתף פעולה עם ממשלות אחרות בנושא", הוסיף ראש הממשלה, "פעם זה היה חיסרון לומר שאתה מישראל. זו 
הסיבה שהחרם הערבי נעלם. רוצים אותנו בכל העולם . ישראל הפכה למטרה טובה להשקעה בתחום . נכון ל-2016, יש לנו 20% 

מההשקעות העולמיות בסייבר".

לדברי נתניהו, "שוק הסייבר פתוח לכולם. זהו שוק מתפתח מאוד ועליך להיות שחקן שח מהיר". לטענתו, "זה מה שישראל 
עושה ולכן זהו יתרון לבוא מישראל".

לקראת ביקורו של ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, לישראל אמר נתניהו כי "ר"מ הודו רוצה בהידוק הקשרים עם ישראל 
בהרבה תחומים - גם בסייבר".

עוד אמר כי, "איום הסייבר מתפתח בכל מקום - בכל מדינה ובגל תחום - כי כל דבר הופך לדיגיטלי. הצורך בהגנת סייבר נחוץ". 
על פיו, ההחלטה של מדינת ישראל על מנת להגן על עצמה מפני תקיפות אלו, הייתה להקים רשות סייבר לאומית. "הצדדים 

בתוך הרשת המאובטחת יכולים לתקשר באופן מאובטח. לא רק להילחם במתקפות אלא גם לבלום אותן", אמר.

נתניהו: "בכל רגע נתון - 3 עד 5 מתקפות סייבר על 
ישראל"

במהלך כנס הסייבר באוניברסיטת תל אביב אמר ראש הממשלה, כי "העליונות של ישראל בתחום, הפכה אותה להשקעה - 
והעלימה את החרם הערבי". בנוסף אמר נתניהו כי בכוונתו לקדם שיתוף פעולה בנושא עם מדינות אחרות
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מייקל דניאל בן ה-46 שימש כיועץ הסייבר של נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה עד לפני חצי שנה. בשיחה עם גלצ, הוא קובע: "הרוסים לא
השפיעו על תוצאות הבחירות לנשיאות ארצות הברית". דניאל מעריך: "בהחלט חושב שהרוסים או כל אחד אחר לא שינו את ההצבעות. התוצאות

משקפות באופן ישיר את מי שאזרחי ארצות הברית בחרו להצביע עבורו".

דונלד נבחר  בהם  ארצות הברית,  במירוץ לנשיאות  רוסיה  בכל הקשור למעורבות  בלב העניינים  שהיה  בתור מי  את מסקנותיו  בפנינו  מייקל חושף 
טראמפ. כשנשאל האם הנשיא טראמפ אכן שיתף פעולה עם הרוסים כדי להשפיע על הבחירות, הוא העריך שהנשיא הנוכחי דווקא לא התערב: "אני

לא יכול להגיב על זה אבל המערכת האמריקנית מיוסדת על מספר רב של איזונים ובלמים. החקירה על מעורבות רוסיה צריכה להמשיך בדרכה".

הנשיא לפיהן  אובמה,  נגד  ההאשמות  האם  להשיב  סרב  גם  הוא  לענות.  סירב  דניאל  הפרשה,  בעקבות  מודח  להיות  עשוי  טראמפ  האם  כנשאל 
לשעבר צוטט לשיחות טראמפ במהלך הבחירות לנשיאות - אכן נכונות: "אין לי תגובה על סוג כזה של פעילויות, זה מחוץ לתחום האחריות שלי כיועץ

להגנה מפני סייבר", אמר.

על הבוס לשעבר אובמה, יש למייקל דניאל רק מילים טובות. "זה תפקיד מאד קשה. צריך לוודא שיש לך מספיק יכולת להגיב למתקפות סייבר, וזה
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פורסמה לקראת Rethink Cyber Tel Aviv, אירוע הפתיחה הרשמי של כנס הסייבר
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עקב ייצוגית: רשות המסים תחדל מעיכוב
החזרי מע"מ לנישומים

צ'או, בלה: חופשה חלומית בנאפולי ובדרום
איטליה 

השיתוף בין אינטל ל-Team8 יתבטא בחילופי
מידע ותובנות במטרה לפתח פתרונות סייבר

המגיבים לסיכונים קיימים וחשוב מכך,
לסיכונים עתידיים בתחומי המחשוב,

האינטרנט של הדברים, המובייל, הרכב
וטכנולוגיות הענן. אינטל ו-Team8 ישתפו פעולה בפיתוח פרדיגמות חדשות לתחום

הסייבר על מנת להתמודד עם האתגרים ההולכים ומתעצמים באבטחת הסייבר.

ריק אצ'ווריה, סגן נשיא בקבוצת התוכנה והשירותים ומנהל כללי של חטיבת אבטחת
הפלטפורמות באינטל העולמית אמר, "שיתוף הפעולה נועד לסייע לאינטל לפתח

טכנולוגיות ומוצרי סייבר מתקדמים. Team8 תסייע לנו למקד את ההזדמנויות לחידושים
של אינטל בתחומי אבטחת הסייבר."

"המטרה שלנו ב-Team8 היא לפתח פתרונות לבעיות הגדולות ביותר בתחום הסייבר
ולהעניק לארגונים יתרון על פני תוקפי הסייבר. הצטרפותה של אינטל לסינדיקט שלנו היא
תוספת קריטית שתספק לנו תובנות ייחודיות באשר לאתגרי הסייבר הטמונים במהפכות

המובייל, הענן וה-IoT," אמר צפריר.

אינטל מצטרפת לחברים נוספים בסינדיקט הסייבר של Team8 הכוללים את
מיקרוסופט, סיסקו, AT&T, סיטיגרופ, אקסנצ'ר ו-Innovation Endeavors של יו"ר גוגל

אריק שמידט.

(deception) מובילת שוק טכנולוגיות ההטעייה ,illusive networks-בנוסף, אינטל ו
בסייבר וחברה בקבוצת Team8 הודיעה היום על שיתוף פעולה בפיתוח פתרון למאבק
בהתקפות ממוקדות ומתקדמות (Advanced Persistent Threats - APTs ) עם ניצול
משותף של יכולות חומרה ותוכנה. שיתוף פעולה זה לוקח את אבטחת הסייבר מבוססת

ההטעיות מתחום התוכנה לרמת החומרה ומחזק את יכולות ההסטה של התוקפים
מיצירת נזק פוטנציאלי לארגון.

illusive פיתוח פתרון חדשני המשלב תוכנה וחומרה ממחיש את מחויבותה של"
networks להגנה על כל הרבדים ברשתות ומערכות המחשוב בארגונים," אמר עופר
ישראלי, מנכ"ל illusive networks. "התוקפים מתקדמים בקצב מהיר מאוד ושיתוף
הפעולה ממחיש את מחויבותה של אינטל להמשיך לחדש בתחום האבטחה על מנת

להגן באפקטיביות על לקוחותיה מפני תוקפים מתוחכמים."

אינטל הודיעה גם על פתיחת מרכז מצוינות חדש לתחום הסייבר בהובלת יעקב מנדל,
יזם סייבר הסדרתי. המרכז מעסיק כמה חוקרי אבטחת סייבר שיעבדו עם חטיבות של

אינטל ועם האקוסיסטם של אבטחת הסייבר בישראל על פיתוח יכולות מתקדמות
ותובנות מחקר שיסייעו לאינטל להקשיח את מוצריה בפני איומי אבטחה עתידיים.

The Floor מוקדם יותר השנה אינטל הייתה שותפה לאירוח הקאתון בלוקצ'יין בשיתוף
והבורסה לנירות ערך בתל אביב. באירוע התכנסו מוסדות פיננסיים גלובליים, אנשי

אקדמיה, חברות סטרטאפ ומפתחים העובדים על פתרון אתגרים פיננסיים לרבות חוזים
חכמים, עסקאות בנקאיות ושרשרת אספקה. במהלך שבוע הסייבר ואירוע הפתיחה

הרשמי שלו, Rethink Cyber, אינטל תכנס פעם נוספת את מובילי התחום לדיון
באתגרים ובהזדמנויות של התעשייה, לרבות פרטיות, אבטחה וסקלביליות.
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המטרה: לייצר את האקוסיסטם לחדשנות בסייבר ובבריאות
No | בראש הכותרות,דעות וניתוחים,על סדר היום In 17:03 @ 2017 ביוני On 26 יהודה קונפורטס Posted By

Comments

[1]ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמר היום (ב')  בשבוע הסייבר של אוניברסיטת תל אביב שמבחינתה של

ישראל, הסייבר הוא מצד אחד איום ממשי, אבל במקביל הוא מנוע צמיחה כלכלי. נתניהו ציין שיש בישראל יותר

מ600 סטארטאפים בתחום זה – מה שהופך את המדינה למרכז ידע עולמי ובכירי התעשייה משחרים לפתחה.

אבל האם המדינה עושה הכול על מנת לקדם את התעשייה הזו וכדי לייצר לה עתודה לעוד שנים רבות?

נושא הסייבר עלה גם בכנס הרצליה, שנערך בשבוע שעבר – במסגרת פאנל שעסק באתגרי המדיניות בעידן

המהפכה הטכנולוגית. אחד המשתתפים בו היה תא"ל (מיל') נדב צפריר, לשעבר מפקד יחידה 8200 של צה"ל

וכיום שותף ומנכ"ל Team8. צפריר ציין שנתניהו הציב יעד שלפיו בתוך חמש שנים, הסייבר הישראלי צריך להיות

20% מהתעשייה העולמית – ששווייה הנוכחי הוא 100 מיליארד דולר. לדבריו, זהו יעד בר השגה, והוא העריך

שכבר כיום ענף הסייבר הישראלי מהווה 10% ממנה.

בתשובה לשאלה האם המדינה מסייעת לפיתוח תעשיית הסייבר אמר צפריר שהיא לא צריכה לייצר חדשנות אלא

לייצר אקוסיסטם, שעל בסיסו יוכלו החברות לצמוח. האם קובעי המדיניות עומדים ביעד זה? לדברי צפריר

התשובה, למרבה הצער, שלילית. מדוע? הוא שם את האצבע על גורם אחד מרכזי: החינוך הטכנולוגי. צפריר

אמר שלצערו, החינוך הטכנולוגי מאוד מוגבל, למרות המאמצים שנעשים בשנים האחרונות. אלה, ציין, עדיין לא

מספקים את צרכי המשק והתעשייה. לדבריו, התוצאה היא שבעתיד הלא רחוק אנחנו עלולים לאבד את היתרון

שלנו – ההון האנושי.

צפריר הוסיף שבית הספר הכי טוב להכשרת אנשי סייבר ומחשבים הוא צה"ל, על יחידות העלית שלו בתחום,

ורוב המומחים לסייבר מגיעים משורות הצבא (הוא עצמו דוגמה לכך). אלא שהוא הסביר שזו מציאות לא טבעית,

כי אין זה תפקידו של הצבא לעשות את מה שמערכת החינוך הייתה צריכה לעשות.

אולם, צפריר שמר על אופטימיות ואמר ש"המדינה בסך הכול מאפשרת את קיומה של תעשיית הסייבר

הישראלית הגדולה ולא מפריעה. גם זה משהו שלא מובן מאליו בכלל".

צפריר לא חידש שום דבר בהבעת עמדתו. שוב ושוב אנחנו נתקלים בתופעה שלפיה המדינה מכירה בחשיבות

הערך של תחום מסוים, מקצה לו משאבים שיאפשרו לו לפעול אבל לא משקיעה בחינוך, שאמור לייצר את הדור

הבא של אנשי הסייבר. אלה שיעשו זאת בצבא ובאזרחות – בארץ ובעולם. קובעי המדיניות צמודים למסגרות

לימוד והכשרת תלמידים וכוח אדם שלא השתנו במשך שנים.

כך, לדברי צפריר, כמעט כל תחום בחיים השתנה ולא נראה כמו שהיה לפני 30 שנים, ורק מערכת החינוך עדיין

מתבססת על הפורמט המיושן של כיתה, מורה, לוח וגיר. התלמידים שמגיעים בבוקר לבית הספר נקלעים

למציאות הפוכה ממה שהם מכירים בבית, כמה דקות לפני שנכנסו לכיתה. נעשו ונעשות פעולות בשטח זה, אבל

הקצב איטי, ההחלטות מתקבלות באיחור ומערכת החינוך לא מדביקה את קצב החדשנות הטכנולוגית.

בעיה דומה – במערכת הבריאות

זה לא קורה רק בסייבר: גם בתחום הבריאות, ובפרט ביישום הBiG Data בה – נושא שעלה אף הוא בכנס הרצליה

– יש למדינה מה לשפר.

המטרה: לייצר את האקוסיסטם לחדשנות בסייבר ובבריאות
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Comments

[1]ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמר היום (ב')  בשבוע הסייבר של אוניברסיטת תל אביב שמבחינתה של

ישראל, הסייבר הוא מצד אחד איום ממשי, אבל במקביל הוא מנוע צמיחה כלכלי. נתניהו ציין שיש בישראל יותר

מ600 סטארטאפים בתחום זה – מה שהופך את המדינה למרכז ידע עולמי ובכירי התעשייה משחרים לפתחה.

אבל האם המדינה עושה הכול על מנת לקדם את התעשייה הזו וכדי לייצר לה עתודה לעוד שנים רבות?

נושא הסייבר עלה גם בכנס הרצליה, שנערך בשבוע שעבר – במסגרת פאנל שעסק באתגרי המדיניות בעידן

המהפכה הטכנולוגית. אחד המשתתפים בו היה תא"ל (מיל') נדב צפריר, לשעבר מפקד יחידה 8200 של צה"ל

וכיום שותף ומנכ"ל Team8. צפריר ציין שנתניהו הציב יעד שלפיו בתוך חמש שנים, הסייבר הישראלי צריך להיות

20% מהתעשייה העולמית – ששווייה הנוכחי הוא 100 מיליארד דולר. לדבריו, זהו יעד בר השגה, והוא העריך

שכבר כיום ענף הסייבר הישראלי מהווה 10% ממנה.

בתשובה לשאלה האם המדינה מסייעת לפיתוח תעשיית הסייבר אמר צפריר שהיא לא צריכה לייצר חדשנות אלא

לייצר אקוסיסטם, שעל בסיסו יוכלו החברות לצמוח. האם קובעי המדיניות עומדים ביעד זה? לדברי צפריר

התשובה, למרבה הצער, שלילית. מדוע? הוא שם את האצבע על גורם אחד מרכזי: החינוך הטכנולוגי. צפריר

אמר שלצערו, החינוך הטכנולוגי מאוד מוגבל, למרות המאמצים שנעשים בשנים האחרונות. אלה, ציין, עדיין לא

מספקים את צרכי המשק והתעשייה. לדבריו, התוצאה היא שבעתיד הלא רחוק אנחנו עלולים לאבד את היתרון

שלנו – ההון האנושי.

צפריר הוסיף שבית הספר הכי טוב להכשרת אנשי סייבר ומחשבים הוא צה"ל, על יחידות העלית שלו בתחום,

ורוב המומחים לסייבר מגיעים משורות הצבא (הוא עצמו דוגמה לכך). אלא שהוא הסביר שזו מציאות לא טבעית,

כי אין זה תפקידו של הצבא לעשות את מה שמערכת החינוך הייתה צריכה לעשות.

אולם, צפריר שמר על אופטימיות ואמר ש"המדינה בסך הכול מאפשרת את קיומה של תעשיית הסייבר

הישראלית הגדולה ולא מפריעה. גם זה משהו שלא מובן מאליו בכלל".

צפריר לא חידש שום דבר בהבעת עמדתו. שוב ושוב אנחנו נתקלים בתופעה שלפיה המדינה מכירה בחשיבות

הערך של תחום מסוים, מקצה לו משאבים שיאפשרו לו לפעול אבל לא משקיעה בחינוך, שאמור לייצר את הדור

הבא של אנשי הסייבר. אלה שיעשו זאת בצבא ובאזרחות – בארץ ובעולם. קובעי המדיניות צמודים למסגרות

לימוד והכשרת תלמידים וכוח אדם שלא השתנו במשך שנים.

כך, לדברי צפריר, כמעט כל תחום בחיים השתנה ולא נראה כמו שהיה לפני 30 שנים, ורק מערכת החינוך עדיין

מתבססת על הפורמט המיושן של כיתה, מורה, לוח וגיר. התלמידים שמגיעים בבוקר לבית הספר נקלעים

למציאות הפוכה ממה שהם מכירים בבית, כמה דקות לפני שנכנסו לכיתה. נעשו ונעשות פעולות בשטח זה, אבל

הקצב איטי, ההחלטות מתקבלות באיחור ומערכת החינוך לא מדביקה את קצב החדשנות הטכנולוגית.

בעיה דומה – במערכת הבריאות

זה לא קורה רק בסייבר: גם בתחום הבריאות, ובפרט ביישום הBiG Data בה – נושא שעלה אף הוא בכנס הרצליה

– יש למדינה מה לשפר.

 בית מככ״ל וכיום הבריאות משרד מככ״ל לשעבר גמזו, רוני פרופ' היה זה בנושא שעסק בפאנל המשתתפים אחד
 הטיפול את לשפר פוטנציאל ובעלת מדהימה היא הבריאות בעולם שהחדשנות אמר גמזו פרופ' איכילוב. החולים

 בימי נהוגות שהיו בשיטות עובדים עדיין החולים וקופות החולים בתי בשוליים. עדיין היא אבל למטופל, והשירות
 לא שעדיין חולים בתי ומערכת דקות שמונה בכל חולה לקבל שצריך רופא במרפאות, צרים חדרים המדינה: קום

החדשנות. את הפנימה

 מקבלי האם אלה. בימים חווים שאנחנו הדיגיטלי לצונאמי דוגמאות הם והבריאות הכוייבר גמזו, פרופ' לדברי
 אמר, ממשלתי, משרד כמנכ״ל מניסיונו ציין. כך - שלילית התשובה הצונאמי? לקראת ערוכים ההחלטות
 אבל קיים, הוא שם. ההחלטות מקבלי של DNA^ לא הוא שנים 15 לעוד ותכנון שריפות כיבוי של היא המדיניות

ביותר נמוכים במינונים

 הבריאות מזה. רחוקים עדיין אנחנו אבל בחולים, לטיפול מתקדמות ושיטות אונליין רפואה על הרבה מדברים
 את מתקצבת המדינה בסייבר, כמו כאן, גם ממשלתי. תעדוף אין תקצוב, אין ולזה Big Data על נשענת הדיגיטלית

החדשנות. יצירת את שיאפשר האקו-סיסטם את מייצרת לא אבל שתפעל כדי הבריאות מערכת

 חיים, ולהציל החלטות ומקבלי רופאים בידי לכלים לשמש שיכול אדירים, בהיקפים מידע הבריאות במערכת "יש
 לא זה אבל שלה, המגבלות במסגרת שפועלת חדשנות ליצור מאפשרת היא בזה. משקיעה לא המדינה אבל

 תחומי לעומק יצללו שלהם, הנוחות מאזור יצאו ההחלטות שמקבלי היא "השאיפה גמזו. פרופ' אמר מספיק",
 שובר השינוי את לחולל מנת על משאבים ויקצו עולמית טכנולוגית למובילה ישראל את שהופכים החדשנות

מדי". מאוחר שיהיה לפני השוויון,
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שיתוףיוני קמפינסקי , ג' בתמוז תשע"ז 27/06/17 10:25

ראשי > כל החדשות > ביטחון > רודפים את הטרוריסטים גם בזירת הסייבר

רודפים את הטרוריסטים גם בזירת הסייבר

ראש השב"כ נדב ארגמן נאם הבוקר (שלישי) בכנס הסייבר באוניברסיטת תל אביב, וסיפק על המאבק בטרור נגד
ישראל שמתרחש בזירת הסייבר.

"כפי שבעולם הממשי אין אנו מסתפקים בהגנה פאסיבית, אלא רודפים את אנשי הטרור במקומותיהם – כך גם
בזירת הסייבר. אנו לומדים את דפוסי הפעולה של היריב, ויודעים להכות בו בהפתעה במגוון דרכים ושיטות", סיפר

ארגמן.

לדבריו האקרים ברחבי העולם הפועלים לפגוע בישראל, חווים מעת לעת תקלות בלתי צפויות. "בשנה האחרונה
מתמודד השב"כ יחד עם שותפיו בקהילת המודיעין וההגנה בסייבר, מול מגוון אתגרים בתחום זה: מאיומים

מעצמתיים, דרך איומים מצד ארגוני טרור, ועד להאקרים יחידים שפעלו מטעם עצמם.

''לצורך סיכול איומים אלה, מימשנו עשרות פעולות ומבצעים מתוחכמים ומוצלחים. ועדיין, לאור מאפייניו המתעתעים
של הסייבר, ראוי שנישאר צנועים וזהירים לגבי יכולתנו לקבל תמונה הרמטית על הנעשה במרחב זה".

ארגמן הדגיש כי בסייבר, "שילוביות" היא שם המשחק. ''אנו פועלים כנגד יריבינו באמצעות 'קואליציית סייבר'
הכוללת שיתופי פעולה עם צה"ל, המוסד, רשות הסייבר, משרד הביטחון ועוד. שב"כ מקיים קשרי עבודה עם
עמיתים מארגוני ביון בעולם, ונכון לסייע בידע ובניסיון שנצברו מול איומי הטרור שמולם מתמודדות כיום מדינות

המערב".

הוא סיפר כי "באמצעות מודיעין איכותי שהתקבל במערך הסייבר שלנו, כבר סוכלו פיגועים רבים. ההצלחה לאתר
מפגע בודד מהווה אתגר עצום. למרות המורכבות הזאת, שב"כ יחד עם שותפיו, הצליח באמצעות התאמות

ראש השב"כ נדב ארגמן: מאז תחילת 2016 ועד היום, הצלחנו לאתר מבעוד מועד למעלה
מ-2000 מפגעים בודדים פוטנציאלים.

(צילום: חן גלילי) נדב ארגמן

כותרות היום

בפורומים

הכנסייה מכרה זכויות הבעלות בטלביה

"דחיית המתווה  יום ַמר ונמהר"

חיל האוויר תקף מטרות חמאס בעזה
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טכנולוגיות, מודיעיניות ומבצעיות, מאז תחילת 2016 ועד היום, לאתר מבעוד מועד למעלה מ2000 מפגעים בודדים
פוטנציאלים.

''השיפורים הטכנולוגיים פורצי הדרך, יחד עם היכרות שטח ועבודה מבצעית, תרמו רבות להורדת רף הטרור
ולהתמודדות מוצלחת של מדינת ישראל מול איום פיגועי הבודדים".

ארגמן חשף כי השב"כ נמצא כעת בעיצומה של מהפכה אירגונית, ובליבה  איגוד כלל תחומי הטכנולוגיה והסייבר
לכדי זרוע אחת. ''התוצאה היא אגרוף טכנולוגי חזק ומרוכז. עוצמת האגרוף הזה נובעת משילוב בין דיסיפלינות:

תחומי הסייבר על כל גווניו, בצד תחומי הטכנולוגיה הקלאסית, שמתפתחים עם הארגון מיום היווסדו. מערך הסייבר
והטכנולוגיה של שב"כ הוא סטארטאפ בלתי פוסק".

"אנו מצליחים לבצע כל זאת רק בזכות ההון האנושי שלנו. כבר כעת, למעלה מרבע מעובדי הארגון הינם טכנולוגיים:
האקרים, מתכנתים, מומחי הגנת סייבר, מהנדסי אלקטרוניקה ועוד. אנחנו שואפים לקלוט את ההאקרים הטובים

ביותר, כחלק מההתמודדות עם אתגרי הסייבר אל מול מכלול היריבים, בדגש על מדינות ומעצמות".

by TaboolaPromoted Links  כתבות נוספות שיעניינו אותך  

זו רשת המזון היחידה בה תדעו בדיוק מה אתם אוכלים
"חדשות "כאן

6 סלטי קיץ עם סלק שאתם חייבים להכיר
Chef Lavan

לראשונה בישראל: בר מים באישור הבד"ץ לשבת גם למים החמים
RoundTable בריאות

מפקד הגדוד המעורב: ''נגן על מולדתנו"

הציל את חייו והוזמן לחתונת בנו

"תמיכה בחוק הגיור  כתם בל יימחה"

"כבר לא מחכה שתפתח את הדלת"

תיעוד: קצין זורק רימון הלם על יהודים

ההורים החילונים המומים ומזועזעים

כך התקבלו השבויים אחרי יום כיפור

קן צרעות של מחבלים      

החברים של הדר עונים לגדעון לוי

מבצעים לגולשי ערוץ 7

עוד מבצעים ◄

ערוץ 7 בטוויטר

ערוץ 7 בטוויטר
 @arutz7heb רשימת טוויטר של

5 דק׳

אני מודה לראש הממשלה על 
קבלת מתווה הנכים שיזם יחד 

עם חברי כנסת נוספים. המתווה 
אושר על ידי ראש הממשלה 

לאחר 3 ימי... 
fb.me/8O0YTPAeP

 

דוד ביטן   
@davidbitan

  שרותים מוזלים לגולשי האתר

הלוואות לשכירים ועובדי מדינה
בריביות משתלמות  רק תבקש

ביטוח רכב הזול ביותר בארץ לכל
סוגי הרכבים. לחצו למידע

הובלות דירה ומשרדים במחירים
הזולים בשוק.לחצו להצעת מחיר

כיצד לחסוך מאות אלפי שקלים
באמצעות מחזור משכנתא

לוקח לי המון זמן לבשל, איך ליעל את עצמי?

איך קמים אחרי קשר ארוך שהסתיים?

בית דו משפחתי ענקי מחכה לכם בישוב איתמר!

הובלות לכל חלקי הארץ: עבודה עברית בלבד!

23

4
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מחפשים עבודה?

תוכנה

רילוקיישן

משרה מלאה

מצא לי עבודה

בונה על הסייבר הישראלי: אינטל תקים מרכז סייבר
Team8 בירושלים ותשתף פעולה עם

אבטחת מידע יניב אביטל| לפני 2 שעות 6 דקות  

   

אין תגובות

ציוץשליחהשמרי בפייסבוקשתפי

אינטל מעמיקה את שיתוף הפעולה עם חברות הסייבר בישראל ותצטרף לסינדיקט
של Team8 של מפקד 8200 לשעבר. חברת illusive תפתח עם אינטל מערכת

הטעיית תוקפים כבר ברמת הצ'יפ; בנוסף, תפתח אינטל מרכז סייבר חדש בירושלים

אינטל ו-Team8, מיזם המחקר וההקמה של חברות סייבר, שמנוהל על-ידי נדב צפריר, המפקד

לשעבר של 8200, הודיעו היום (ד') על שיתוף פעולה חדש במסגרתו תצטרף אינטל לסינדיקט

החברות שכבר שותפות ל-Team8; בנוסף, הודיעו החברות כי ישתפו פעולה בפיתוח של טכנולוגיית

ההטעייה של illusive networks, חברת פורטפוליו של Team8 וגם הקמת מרכז סייבר חדש של

אינטל בירושלים.

הטעיית תוקפים ברמת השבב
שיתוף הפעולה בין אינטל ל-Team8 יתבטא בין השאר בחילופי מידע ותובנות במטרה לפתח

פתרונות סייבר המגיבים לסיכונים קיימים וחשוב מכך, לסיכונים עתידיים בתחומי המחשוב,

האינטרנט של הדברים, המובייל, הרכב וטכנולוגיות הענן. בכך מצטרפת אינטל לחברות אחרות

AT&T, Citi Group, ,ביניהן מיקרוסופט, סיסקו ,Team8 שלוקחות כבר חלק בסינדיקט הסייבר של

Accenture ו-Innovation Endeavors של יו"ר גוגל אריק שמידט.

,Team8 חברת פורטפוליו של ,illusive networks שיתוף הפעולה יתבטא גם במוצר שמפתחת

illusive networks של Deception Everywhere-שגייסה כבר כ-30 מיליון דולר. טכנולוגיית ה

מונעת התקפות מתמשכות וממוקדות (APT) באמצעות שלל מלכודות וטכניקות הונאה

(Deception) ברבדים שונים של רשת ה-IT בארגון, שמוצגות לתוקף ומפתות אותו לפעול על

בסיסן. בזכות שיתוף הפעולה הזה תוכל לקחת illusive את האבטחה מבוססת ההטעיות מתחום

התוכנה לרמת החומרה.

מימין לשמאל: נדב צפריר, ישראל גרימברג ולירן גרינברג קרדיט: יח"צ

חסויות

שווה קריאה

הכי מטוקבקיםהכי נצפים

קיבלתם הודעת ספאם מאריה דרעי?
יכול להיות שמגיעים לכם 1,000 ש"ח

אפליקציה חדשה וחינמית הופכת את
יוטיוב לשירות הסטרימינג הגדול

בעולם

מטורף: סטארטאפ ישראלי גייס יותר
מ-150 מיליון דולר לפרוטוקול

מטבעות קריפטוגרפיים שפיתח

אחרי אתרי קודי, זיר׳׳ה סגרה את אתר
הכתוביות הישראלי ׳׳Torec׳׳

האקתון GE בברלין: 100 מפתחים
מהעולם, אבל כל הזוכים ישראליים
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אינטל גם הודיעה כי תקים מרכז סייבר בירושלים. את המרכז ינהל יעקב מנדל, יזם סדרתי ומנהל

מרכז החדשנות של אינטל, ולפני כן, מנהל בכיר ב-Broadcom. המרכז החדש יעסיק חוקרי אבטחה

שיעבדו עם חטיבות של אינטל ועם האקוסיסטם של אבטחת הסייבר בישראל על פיתוח יכולות

מתקדמות ותובנות מחקר שיסייעו לאינטל להקשיח את מוצריה בפני איומי אבטחה עתידיים.

נדב צפריר, מנכ"ל ושותף להקמת Team8, מסר בתגובה: "המטרה שלנו ב-Team8 היא לפתח

פתרונות לבעיות הגדולות ביותר בתחום הסייבר ולהעניק לארגונים יתרון על פני תוקפי הסייבר.

הצטרפותה של אינטל לסינדיקט שלנו היא תוספת קריטית שתספק לנו תובנות ייחודיות באשר

."IoT-לאתגרי הסייבר הטמונים במהפכות המובייל, הענן וה

ריק אצ'ווריה, סגן נשיא בקבוצת התוכנה והשירותים ומנהל כללי של חטיבת אבטחת הפלטפורמות

באינטל העולמית אמר, "שיתוף הפעולה נועד לסייע לאינטל לפתח טכנולוגיות ומוצרי סייבר

מתקדמים. Team8 תסייע לנו למקד את ההזדמנויות לחידושים של אינטל בתחומי אבטחת

הסייבר". בשיחה עם גיקטיים הגדיר אצ'ווריה את Team8 כ"אחד הגופים החדשניים ביותר

בסייבר". לדבריו, החשיבות הגבוהה של תחום האבטחה משתקפת בכל המוצרים של אינטל, ביניהם

.5G רכב חכם וקישוריות ,AI, VR

אינטל ו- Team8 פרסמו את ההכרזה לקראת Rethink Cyber Tel Aviv, אירוע הפתיחה הרשמי

של שבוע הסייבר הלאומי השביעי, שמארחת אוניברסיטת תל אביב וייערך בשבוע הבא.

 

ריק אצ'ווריה. קרדיט: יח"צ

ציוץשתפי

הגב

חי ונושם טכנולוגיה עוד מימי ה-ZX Spectrum היפים. חולה

על כל סוגי הגאדג'טים - אלו שמתחברים ל-USB, ואלו

שקוראים לו "אבא".

יניב אביטל

מיון לפי 0 תגובות

Facebook Comments Plugin

הישנות ביותר

הוסיפי תגובה...

מתחמי תוכן

אינטל
בחסות אינטל

גיוס והשמה
SQLINK בחסות

מקצועות הסטארטאפ
Elevation Academy בחסות

נשים מאחורי הטכנולוגיה
MIcrosoft בחסות

אפליקציות מובייל

גוגל

אנדרואיד

אפל
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מומחי הסייבר של וולוו והונדה יקיימו מחר, יום שלישי, 27 ביוני, כנס משותף עם סטרטאפיסטים ישראלים בתחום הגנת הרכב 
מפני השתלטות מרחוק והונאות.

המפגש מאורגן על ידי המרכז לחדשנות ותחבורה חכמה DRIVE במסגרת שיתוף פעולה ארוך טווח עם חברות אלו בתחום 
הטכנולוגיות העתידיות לתחבורה.

על פי ההערכות בשנת 2025 רוב התחבורה תתבסס על כלי רכב חכמים ואוטונומיים. לדברי בועז ממו, מנכ"ל דרייב, מצב זה 
יוצר סיכונים של פריצה, כמו גם הונאה וגניבת נתונים ואף סיכון חיים ומחייב יצירת מספר שכבות אבטחה. המטרה שלנו היא 
להפגיש בין חברות הענק לבין סטרטאפים ישראלים שעובדים על פיתוחי סייבר במטרה לייצר שיתופי פעולה עם פוטנציאל 

כלכלי עצום.

במפגש שיערך באוניברסיטת תל אביב במסגרת שבוע הסייבר, ישתתפו אנשי צ'ק פוינט, סיקורו, ארילו, אפ-סטרים, אוטוטוקס, 
קרמבה, גארדנוקס, ארגוס, צ'ק מרקס ועוד והוא יעסוק בכל מרכיבי הסייבר ברכב: הגנה על מערכת ההפעלה והרכיבים 

האלקטרוניים, חיבור עם הענן, קבלת עדכוני הגנה וטכנולוגית "האינטרנט של הדברים" ברכב.

דרייב הוקם על ידי חברת מאיר ובחסות שותפים מובילים בתחום, ביניהם יצרניות הרכב וולוו, הונדה סיליקון וואלי, הרץ 
ואיתוראן. המרכז משלב אקסלרטור ומעבדות ניסוי מתקדמות לצד חללי עבודה משותפים ומציע לסטארטאפים בכל השלבים, 
הדרכה ומומחיות בשוק אשר יסייעו להם להאיץ את הפיתוח העסקי והטכנולוגי. השותפים של דרייב מציעים למיזמים השונים 

סיוע בהבנת השוק, השקעות אופציונליות, פיתוח אב טיפוס, שדה ניסויים לפיתוחיהם וחיבורים ללקוחות פוטנציאליים.

כנס משותף של מומחי הסייבר של וולוו והונדה עם 
סטרטאפים ישראלים בתחום הגנת הרכב

איתי שלוסברג

6/25/2017 ושנאה ברשת ן מקום לטרור  י ות שא יסבוק מבינ ופי וגל  "שקד: "ג

http://www.msn.com/heil/money/other/%D7%A9%D7%A7%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A… 1/3

שקד: "גוגל ופייסבוק מבינות שאין מקום לטרור ושנאה ברשת"

מומלץ עלידי Taboola תוכן פרסומי
FCB Legends ‐ M.United Legendsצברת מעל חצי מיליון? אפיק שהבנק לא רוצה שתדע עליו

דרוש כדי להיות מנהל במקצו… לא רק כישרון: מה באמת 

fcbarcelona.com ‐ £13זין כלכלי ריאלי ‐ מג

כלכליסט
משה גורלי
לפני 5 שעות

שתף שתף צייץ שיתוף דואר אלקטרוני 

© Provided by Finance‐calcalist שרת
המשפטים איילת שקד כנס לשכת עורכי הדין באילת

"גוגל ופייסבוק מבינות היום שאין מקום לטרור ושנאה ברשת", כך אמרה שרת המשפטים, איילת
שקד, בכנס הסייבר שנפתח הבוקר באוניברסיטת תל אביב. שקד סקרה את המאבק בטרור

הרשתי, שהותנע מטרור היחידים לפני כשנתיים.

לדברי שקד, "זה נצרב בתודעה שלי בספטמבר 2015, בגל הטרור שכונה טרור היחידים. בשבעה
מתוך עשרה מקרים שנחקרו התברר שהמחבלים פעלו בהשפעת תכני הסתה אליהם נחשפו
ברשת. הדלק המרכזי היה ההסתה והשבח למחבלים ברשתות החברתיות. זו תופעה חדשה

ומסוכנת בעלת משמעות אסטרטגית. עם כל שרי המשפטים שאני פוגשת זה הדבר הראשון או
השני שעולה, סיכון הביטחון תוך ניצול המרחב המקוון".

שקד סקרה את הצעדים שנקטה: "במרץ 2016 הקמנו כוח משימה בין‐משרדי שמאתר תכנים מסיתים ואנו מגישים בקשות לספקיות להסרה.
התוצאות משתפרות, היום תוך פחות מ‐24 שעות מתקבלות ומוסרות רוב הבקשות.

"אנו שואפים לכך שהספקיות עצמן יעשו את הסינון כמו שהן עושות בפרסומי פדופיליה. בנוסף, אנו מקדמים חוק להסרת תכנים באמצעות צו
שיפוטי בהינתן סכנה ממשית לביטחון המדינה או לחייו של אדם. חוק נוסף שנשקל הוא חסימת גישה לאתרים שמקדמים הסתה לטרור".

מומלץ על‐ידי Taboola אולי יעניין אותך גם

מרכיבים משקפיים ומבלים שעות מול המסך? אתם זקוקים להגנה

optistore.net

לנהל חנות באינטרנט עבור המותגים הגדולים בישראל.

Digital‐IL

יש לי 100,000₪ ‐ איפה הכי כדאי להשקיע?

TheMarker

זה היה מזמן: מלניה טראמפ בתמונות שלא ראיתם

MSN‐ב Reuters

מזל טוב: כריסטיאנו רונאלדו הפך לאב לתאומים

MSN‐וואלה! ב

המהפכה הבאה של מכבי תל אביב: "מצדי שאף אחד לא יישאר"

MSN‐וואלה! ב

למה זה בעייתי להפסיק לעשן ומה כדאי לעשות?

Quiteam
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ראש השב”כ: “האקרים המנסים לפגוע בישראל חווים 
תקלות בלתי צפויות”

אמיר בוחבוט

ראש השב"כ נדב ארגמן אמר הבוקר )שלישי( בכנס הסייבר באוניברסיטת תל אביב כי "האקרים ברחבי העולם הפועלים לפגוע 
בישראל, חווים מעת לעת תקלות בלתי צפויות". הוא הוסיף כי "כפי שבעולם הממשי, אין אנו מסתפקים בהגנה פסיבית, אלא 

רודפים את אנשי הטרור במקומותיהם, כך גם בזירת הסייבר. אנו לומדים את דפוסי הפעולה של היריב, ויודעים להכות בו 
בהפתעה במגוון דרכים ושיטות".

ארגמן, פירט בהופעה נדירה מול התקשורת, כי "בשנה האחרונה, מתמודד שב"כ, יחד עם שותפיו בקהילת המודיעין וההגנה 
בסייבר, מול מגוון אתגרים בתחום זה - מאיומים ממעצמות, דרך איומים מצד ארגוני טרור, ועד להאקרים יחידים שפעלו מטעם 

עצמם. לצורך סיכול איומים אלה, מימשנו עשרות פעולות ומבצעים מתוחכמים ומוצלחים. ועדיין, לאור מאפייניו המתעתעים של 
הסייבר, ראוי שנישאר צנועים וזהירים לגבי יכולתנו לקבל תמונה הרמטית על הנעשה במרחב זה".

לדבריו, "בסייבר,'שילוביות' היא שם המשחק, ולא ניתן אחרת. אנו פועלים נגד יריבינו באמצעות 'קואליציית סייבר', הכוללת 
שיתופי פעולה עם צה"ל, המוסד, רשות הסייבר, משרד הביטחון ואחרים. שב"כ מקיים קשרי עבודה עם עמיתים מארגוני ביון 

בעולם, ונכון לסייע בידע ובניסיון שנצברו מול איומי הטרור שמולם מתמודדות כיום מדינות המערב".

הוא הוסיף כי "באמצעות מודיעין איכותי שהתקבל במערך הסייבר שלנו, כבר סוכלו פיגועים רבים. ההצלחה לאתר מפגע 
בודד מהווה אתגר עצום. למרות המורכבות הזאת שב"כ יחד עם שותפיו הצליח באמצעות התאמות טכנולוגיות, מודיעיניות 

ומבצעיות, מאז תחילת 2016 ועד היום, לאתר מבעוד מועד יותר מ-2,000 מפגעים בודדים פוטנציאלים. השיפורים הטכנולוגיים 
פורצי הדרך, יחד עם היכרות שטח ועבודה מבצעית, תרמו רבות להורדת רף הטרור ולהתמודדות מוצלחת של מדינת ישראל 

מול איום פיגועי הבודדים".

ארגמן סיפר כי שב"כ נמצא כעת בעיצומה של מהפכה ארגונית שתאגד את כל תחומי הטכנולוגיה והסייבר לזרוע אחת. 
"התוצאה היא אגרוף טכנולוגי חזק ומרוכז. עוצמת האגרוף הזה נובעת משילוב בין דיסציפלינות - תחומי הסייבר על כל גווניו, 

בצד תחומי הטכנולוגיה הקלאסית, שמתפתחים עם הארגון מיום היווסדו. מערך הסייבר והטכנולוגיה של שב"כ הוא סטארט-אפ 
בלתי פוסק".

ראש השב"כ חלק שבחים לעובדיו. "אנו מצליחים לבצע כל זאת רק בזכות ההון האנושי שלנו. כבר כעת, יותר מרבע מעובדי 
הארגון טכנולוגיים – האקרים, מתכנתים, מומחי הגנת סייבר, מהנדסי אלקטרוניקה ועוד. אנחנו שואפים לקלוט את ההאקרים 

הטובים ביותר, כחלק מההתמודדות עם אתגרי הסייבר אל מול מכלול היריבים, בדגש על מדינות ומעצמות".
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משתתפים רבים הגיעו השבוע לאוניברסיטת תל אביב, לשבוע הסייבר שקיים המוסד האקדמי. מדובר באחת הבמות החשובות 
בישראל לנאומים והחלפת דעות בתחום הסייבר, בהשתתפותם של בכירים כראש הממשלה, בנימין נתניהו, שרת המשפטים, 

איילת שקד, ואפילו ראש השב"כ, נדב ארגמן, שנשא שם נאום פומבי לא אופייני.

לצידם השתתפו באירוע בכירים בחברות עסקיות מהארץ ומהעולם, שבאו לשמוע על ההתפתחויות בתחום וכמובן – לעשות 
עסקים.

אחת מאותן חברות הייתה אקסנצ'ר )Accenture(, שנטלה חלק בכנס גם השנה. בכירים בחברה השמיעו את דבריהם במליאת 
הפתיחה ובמסלולים נבחרים באירוע. כחברה שמאמינה בשוק הישראלי, אקסנצ'ר משתפת פעולה עם סטארט-אפים רבים 

בתחום הסייבר וזירת הסייבר הישראלית מעניינת אותה מאוד.

דיילי ציפי צפתה, נצפתה וחזרה עם תמונה.

בכירי אקסנצ'ר בשבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב: מימין – מתאו קרבר, מאט דיווסט, ג'ו קרול, יעקב בן אדיבה, פלוריס 
ואן דן דול, ליסה אוק'ונור, אואה קיסמן, ולרי אבנד, מארק קארך ביליארד וז'אקס מולהו. צילום: יח"צ

פרקליט המדינה שי ניצן אמר כי בשנה החולפת חלה עלייה דרמטית בכתבי האישום בגין הסתה ברשת. ניצן אמר בכנס הסייבר 
באוניברסיטת תל אביב כי בפרקליטות הגבירו את הפעילות נגד מסיתים ברשת וציין: "כל אחד שכותב פוסט יכול להגיע 

לאלפים תוך דקות. צריך להבין שהסתה הורגת".

)גלעד מורג(

אקסנצ’ר בשבוע הסייבר
דיילי ציפי

פרקליט המדינה: "עלייה דרמטית בכתבי האישום 
בגין הסתה ברשת"



Conferences Round Tables Workshops Competitions Social Events

Tel Aviv University, Israel

- 200 -- 201 -

ות8בור

?03J1K /J'N^n

 ת״א, אוניברסיטת ביוני, 29 עד 25 •
 המרכז של השנתי הלאומי הסייבר שבוע

 הסייבר מערך הבינתחומי, סייבר למחקר
 החוץ, ומשרד רה״מ במשרד הלאומי

 ומהעולם. מהארץ מומחים בהשתתפות
 באוניברסיטת הסייבר מרכז יו״ר מזמינים:

 בן־ישראל, יצחק פרופ׳ אלוף(במיל׳) ת״א,
 בין דרוב־היישטין. גילי והמנכ״לית
 ד״ר נתניהו, בנימין רה״מ המוזמנים:

 ארגמן, נדב השב״ב ראש מתניה, אביתר
 המולדת ביטחון יועץ פדן, נדב אלוף

שוויה וגיל בוסרט תומאם ארה״ב לנשיא

6/19/2017 ynet בטחון מידע: על הצפנה והגנות אלגוריתמיות  דיגיטל
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חפש 20Cתחזית:

טכנולוגיהדיגיטל

אפליקציות לסלולרי סלולר וניידים

 Sponsored Links by Taboola 

הכי מטוקבקות

מחירים גבוהים ועיכובים בבנייה: צעירים
מתוסכלים ממחיר

 .1

הזמרת אופירה יוספי (האחיות יוספי) הלכה
לעולמה בגיל 53

 .2

שיחות האיום על חנאן שנרצחה: "אם את
יוצאת מהבית, את

 .3

"הישרדות": הנאיביות שלפני הסערה  .4

דמות אב: למה מצפים אורן חזן ואשתו?  .5

בניון צפוי לעזוב את מכבי ת"א, מועמד
לבית"ר

 .6

בטחון מידע: על הצפנה והגנות אלגוריתמיות
כל חפץ או אביזר המושתת על אלמנט אלקטרוני מועד לפריצה בשל

ההדלפות הלא רצויות של הרכיב. אז מה עושים?

פורסם:  19.06.17 , 09:03 לירון דוד

אלגוריתמי הצפנה הם חלק בלתי נפרד מחיינו. בכל פעם שאנו נכנסים לחשבון דואר אלקטרוני,
לחשבון הבנק, מבצעים מסחר אלקטרוני או אפילו עושים שימוש בטלפון הסלולרי  אנו

משתמשים, גם אם בלא יודעין, באלגוריתמי הצפנה. אלגוריתמים אלו הפכו לחלק חיוני מחיינו.
גורל סודותינו ופרטינו האישיים תלוי בו. משום כך ישנה חשיבות רבה והשקעה רבה מצד

המפתחים לפתח אלגוריתם שיקשה על מאזין, שאינו חלק משני הצדדים המדברים, לגלות מהו
המידע הסודי העומד מאחורי התקשורת המוצפנת העוברת בין שני צדדים. אך לא די בכך.

 
במודל התיאורטי, אלגוריתם הצפנה הוא תהליך שמקבל מסר קריא ומפתח הצפנה סודי, והופך

את המסר לרצף של סימנים שאינו מובן לאיש. אלגוריתם זה הוא תיאור של תהליך ההצפנה.
כדי שהצפנה זאת תתבצע בפועל, יש צורך לכתוב קוד בשפת תכנות על רכיב חומרה שיוכל

להריץ את אלגוריתם ההצפנה. רכיב חומרה זה שומר בתוכו את המפתח הסודי, שבו
האלגוריתם יעשה שימוש בכל פעם שנרצה להריץ על חומרה זו את האלגוריתם.

 

 
בזמן הרצת אלגוריתם ההצפנה, ייתכנו דליפות שמקורן במימוש התוכנה וברכיבים הפיזיים של

החומרה. תוקף יכול לנצל את המידע המושג מדליפות אלו על מנת לחלץ את המידע הסודי
החבוי בתוך הרכיב  ובכך לסכן את ביטחון המערכת כולה.

 
איזה מידע יכול לדלוף? ניתן למדוד את ההפרשים בזמני ביצוע פעולות מסוימות, כמו כן ניתן

למדוד את השינויים בצריכת החשמל של הרכיב, את השינויים בקרינה האלקטרומגנטית

אילוסטרציה
Shutterstock :צילום

שתף בפייסבוק

הדפסה

שלח כתבה

הרשמה לדיוור

תגובה לכתבה

עיתון שישי לחודש מתנה!
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מרחבי הרשת
הזדמנות השקעה באפליקציית הקופונים שמשגעת את

המדינה
Pipelbiz Investments

בעל עסק אם תתעלם, זה לא ייעלם. העתיד של העסק
שלך נמצא באינטרנט

DigitalIL
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מודעה
התקדמו לבר מים תמי4

התקדמו לבר המים תמי4 וכל המשפחה תשתה יותר מים!
tami4.co.il

מרחבי הרשת
מדינת ישראל מפצה את מי
שסובל מפציעה או מחלה

ריאלי  מגזין כלכלי

!אופנוענים ורוכבי קטנוע :
אפוד זה עשוי להציל את
חייכם! צפו בסירטון הבא

Helite.co.ilו…

יצאתם גדולים: איך להפיק
את המקסימום מדירות

קטנות
simplywood

מי לא מכור לסמטארטפון
שלו? שיעז להגיד "אני" 

הכתבה הזו בשבילך
וואלה

פינוק מלא בכוס
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הנפלטת מהרכיב, את השינויים ברעש הבוקע מהרכיב ועוד. מסתבר שעלידי ניתוח המידע
הדולף ב"ערוצי צד" שכאלה, עלול התוקף לחשוף את הסודות הפנימיים של הרכיב.

 
כך לדוגמה, בעוד שארגונים חוששים מפני הפעלת תוכנות זדוניות עלידי האקרים שיחשפו
מידע סודי, הרי שמרגלים של ממש יכולים להימצא בתוך הארגון עצמו. אלה אינם זקוקים

בהכרח לסיסמאות, הצפנות ותוכנות זדוניות מתוחכמות, אלא די בהימצאם בקרבת מחשב.
פליטת החום, תכיפות העברת המידע ואלמנטים פיזיים נוספים, מאפשרים לזהות את המידע

המועבר, בלי להשאיר עקבות, ובכך להוות סכנה לארגון.
 

למעשה, כל חפץ או אביזר המושתת על אלמנט אלקטרוני מועד לפריצה בשל ההדלפות הלא
רצויות של הרכיב, לכן חשוב להיות מודעים אליהם ולהיות מסוגלים להתגונן מפניהם.

 
מה עושים? 

אז איך מונעים את הדליפות? ישנן שיטות רבות ומגוונות, למשל הגנות פיזיות המוסיפות רכיבים
פיזיים לחומרה. הרכיבים יכולים למזער את הדליפה, למשל עלידי הוספת מעטפת לרכיב
שחוסמת או ממזערת את הקרינה האלקטרומגנטית או את הקולות הבוקעים ממנו. ישנם

רכיבים הממזערים את הגישה למקור הדליפה ובכך לא מאפשרים למדוד את הדליפה אפילו אם
היא קיימת. כמו כן, ישנם רכיבים הממסכים את הדליפה ובכך "מבלבלים את האויב", שכן גם

אם התוקף מודד את המידע, הוא בעצם מודד מידע שונה מהמידע האמיתי דבר המקשה
בפיענוח המפתח הסודי.

 
 

לצד ההגנות הפיזיות ישנו סוג
נוסף של הגנות, הגנות

אלגוריתמיות, המשנות את
מימוש האלגוריתם בתוכנה.

מטרת השינוי היא מזעור הקשר
בין הפעולות שאלגוריתם

ההצפנה מבצע ובין המידע הסודי
בו האלגוריתם משתמש ובכך

מקשות על התוקף לדלות מידע
רלוונטי.

 
לסיכום, חיוני לבחור אלגוריתם
הצפנה שידוע כבטוח ברמה

התיאורטית  אבל אין די בכך.
יש גם לשים לב לאופן מימוש

האלגוריתם, ולהגנות החומרתיות והתוכנתיות סביב המימוש  שכן מימוש שמדליף מידע מערוצי
צד הוא כמו חלון צדדי שנשאר פתוח ומאפשר לפורץ לגשת בקלות למידע הרגיש.

 
לירון דוד הינה חוקרת סייבר במרכז למחקר סייבר באוניברסיטת תלאביב וסדנת יובל נאמן,

אשר יקיימו את שבוע הסייבר הלאומי השביעי ב2529.6 באוניברסיטת תל אביב. 

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו

 
לפנייה לכתב/ת 

שתף בשתף בעיתון שישי לחודש מתנה!הרשמה לניוזלטרשלחו כתבה

הצפנהסייברתגיות:

אלבום תמונות בעיצוב אישי 56
עמודים ב49 ₪

לרכישה >>

עד 30% הנחה בביטוח המקיף
לרכב ו12 תשלומים שווים!

להצעת מחיר >>

ידיעות אחרונותמהדורת
סופ"ש לחודש מתנה!

היכנסו עכשיו >>

מעבד מזון משולב חותך
לקוביות! מנוע רב עוצמה

1200W
לרכישה >>

מחפש מלון לחג? השוואת
מלונות בקליק אחד!

לפרטים נוספים >>

יונדאי איוניק אוטו' 2017 ב
1,899 ₪ תשלום חודשי

להרשמה חינם >>

סנדלי הליכה וטיולים לנשים
HiTec ב 99 ש"ח בלבד!

היכנסו עכשיו >>

מרחבי הרשת
מקצוע חדש נולד  מנהל חנות באינטרנט

DigitalIL

מה הפעוט שלך מרגיש כשמחליפים לו חיתול?
Pampers

 

  Promoted Links by Taboola כתבות נוספות

אסון המשחתת: המלחים נמצאו מתים בחדרים שהוצפו

אחת ולתמיד: זה ההמבורגר הבריא בישראל
Nana10

כשאי אפשר לסמוך על שוק הנדל"ן והפנסיה יש רק דרך אחת להשקיע. תכירו
iintoo  Blog

תוך 5 דקות תדעו איזו קריירה לבחור
המרכז האקדמי פרס

קפץ בכדור מתנפח למפלי הניאגרה ונהרג

מטרנה מייעצת לאמהות בשידורים חיים בפייסבוק

תמונת הכלב שמכעיסה את הגולשיםלראשונה אי פעם: אדם נהרג מפסולת חלל

התינוק שנולד ללא אף וריגש רבבות – הלך לעולמו

6/19/2017 ynet בטחון מידע: על הצפנה והגנות אלגוריתמיות  דיגיטל

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L4977780,00.html 1/4

· English· רכב חדש· אלבומים· דרושים· חתונות· ביטוח· בעלי מקצוע· קריירה· מדריך טלוויזיה· פרוגי· אסטרולוגיה· מדע· בלייזר· דעות· מפות· מזג אווירדואר אדוםהפכו את ynet לאתר הבית
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אפליקציות לסלולרי סלולר וניידים

 Sponsored Links by Taboola 

הכי מטוקבקות

מחירים גבוהים ועיכובים בבנייה: צעירים
מתוסכלים ממחיר

 .1

הזמרת אופירה יוספי (האחיות יוספי) הלכה
לעולמה בגיל 53

 .2

שיחות האיום על חנאן שנרצחה: "אם את
יוצאת מהבית, את

 .3

"הישרדות": הנאיביות שלפני הסערה  .4

דמות אב: למה מצפים אורן חזן ואשתו?  .5

בניון צפוי לעזוב את מכבי ת"א, מועמד
לבית"ר

 .6

בטחון מידע: על הצפנה והגנות אלגוריתמיות
כל חפץ או אביזר המושתת על אלמנט אלקטרוני מועד לפריצה בשל

ההדלפות הלא רצויות של הרכיב. אז מה עושים?

פורסם:  19.06.17 , 09:03 לירון דוד

אלגוריתמי הצפנה הם חלק בלתי נפרד מחיינו. בכל פעם שאנו נכנסים לחשבון דואר אלקטרוני,
לחשבון הבנק, מבצעים מסחר אלקטרוני או אפילו עושים שימוש בטלפון הסלולרי  אנו

משתמשים, גם אם בלא יודעין, באלגוריתמי הצפנה. אלגוריתמים אלו הפכו לחלק חיוני מחיינו.
גורל סודותינו ופרטינו האישיים תלוי בו. משום כך ישנה חשיבות רבה והשקעה רבה מצד

המפתחים לפתח אלגוריתם שיקשה על מאזין, שאינו חלק משני הצדדים המדברים, לגלות מהו
המידע הסודי העומד מאחורי התקשורת המוצפנת העוברת בין שני צדדים. אך לא די בכך.

 
במודל התיאורטי, אלגוריתם הצפנה הוא תהליך שמקבל מסר קריא ומפתח הצפנה סודי, והופך

את המסר לרצף של סימנים שאינו מובן לאיש. אלגוריתם זה הוא תיאור של תהליך ההצפנה.
כדי שהצפנה זאת תתבצע בפועל, יש צורך לכתוב קוד בשפת תכנות על רכיב חומרה שיוכל

להריץ את אלגוריתם ההצפנה. רכיב חומרה זה שומר בתוכו את המפתח הסודי, שבו
האלגוריתם יעשה שימוש בכל פעם שנרצה להריץ על חומרה זו את האלגוריתם.

 

 
בזמן הרצת אלגוריתם ההצפנה, ייתכנו דליפות שמקורן במימוש התוכנה וברכיבים הפיזיים של

החומרה. תוקף יכול לנצל את המידע המושג מדליפות אלו על מנת לחלץ את המידע הסודי
החבוי בתוך הרכיב  ובכך לסכן את ביטחון המערכת כולה.

 
איזה מידע יכול לדלוף? ניתן למדוד את ההפרשים בזמני ביצוע פעולות מסוימות, כמו כן ניתן

למדוד את השינויים בצריכת החשמל של הרכיב, את השינויים בקרינה האלקטרומגנטית

אילוסטרציה
Shutterstock :צילום

שתף בפייסבוק

הדפסה

שלח כתבה

הרשמה לדיוור

תגובה לכתבה

עיתון שישי לחודש מתנה!

 by Taboola 
 Sponsored Links

צפת

מרחבי הרשת
הזדמנות השקעה באפליקציית הקופונים שמשגעת את

המדינה
Pipelbiz Investments

בעל עסק אם תתעלם, זה לא ייעלם. העתיד של העסק
שלך נמצא באינטרנט

DigitalIL

 

Recommend 0

(shutterstock :צילום) לא רק האקרים. אילוסטרציה

מודעה
התקדמו לבר מים תמי4

התקדמו לבר המים תמי4 וכל המשפחה תשתה יותר מים!
tami4.co.il

מרחבי הרשת
מדינת ישראל מפצה את מי
שסובל מפציעה או מחלה

ריאלי  מגזין כלכלי

!אופנוענים ורוכבי קטנוע :
אפוד זה עשוי להציל את
חייכם! צפו בסירטון הבא

Helite.co.ilו…

יצאתם גדולים: איך להפיק
את המקסימום מדירות

קטנות
simplywood

מי לא מכור לסמטארטפון
שלו? שיעז להגיד "אני" 

הכתבה הזו בשבילך
וואלה

פינוק מלא בכוס
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מאשר:השב״כראש

פעולותמבצעתישראל
סייברפגיעותנגדהתקפיות
בעולם"האקריםלדבריו,

צפויות"בלתיתקלותהווים
K.שוורץ

--------------------

אתמולאישרארגמן,נדבהשב"כראש

התקפותמולמתגוננתרקלאישראלכי

נגדהתקפיותפעולותנוקטתגםאלאסייבר,

אותן.למנועכדיפוטנציאלייםמחבלים

הסייברבכנסארגמןשנשאבדברים
כיאמרהואאביב,תלבאוניברסיטת

בכללותההמודיעיןוקהילת"הארגון

מעצמות,שלסייבראתגריעםמתמודדים

מועדמבעודאיתרנווהאקרים.טרורארגוני
וביצענופוטנציאליםבודדיםמפגעים2,000

מתוחכמים".ומבצעיםפעולותעשרות

האיוםלסיכולפועלהארגוןארגמן,לדברי

"האקריםשיותר.כמהמהביתולהרחיקו

אמר.צפויות",בלתיתקלותחוויםבעולם

בכנס שהתקיים היום באונברסיטת ת"א התפייט ראש הממשלה על רמת הסייבר בישראל .

"אם פעם זה היה חיסרון להגיד שאתה בא מישראל, בסייבר זה יתרון להגיד 'אני חברה ישראלית'"

ראש הממשלה אף לקח זכויות על מצב הסייבר בישראל : "לפני מספר שנים החלטתי להפוך את ישראל לאחד מ-5 הכוחות 
המובילים בסייבר העולמי ולדעתי אנחנו שם, אבל הסייבר הוא מאבק תמידי ומתמשך. הסייבר הוא עסק רציני משתי סיבות: 

 low tech הראשונה, משום שהאיום רחב וגדל כל הזמן ורק מתרחב כאשר הכל עובר דיגיטציה – ההבדל היום בין תעשיות
ו-high Tech כבר מצטמצם וזה תהליך שקורה במדינה אחרי מדינה, בתשתית אחרי תשתית, בתעשייה אחרי תעשייה ורק 

ימשיך עם מהפכת האינטרנט של הדברים.

"לכן, הצורך גדל באופן אקספוננציאלי. כבר לא צריך להגן רק על הצבא או על תשתיות קריטיות אלא על כך עסק, ולכן הקמנו 
את רשות הסייבר הלאומית. מהנסיון הצבאי שלי, כשיש הרבה כוחות פזורים בשטח, הדרך הנכונה היא לסמן 'לשם הולכים' 

ולהתחיל לנוע ואז כולם יצטרפו. את זה עשינו על ידי הקמת הרשות. אנחנו חווים כל חודש עשרות מתקפות ברמה הלאומית, 
ודאי ברגע זה יש 3 עד 5 כאלו מצד החשודים המידיים ועוד כמה שחקנים, ולכן אנחנו רוצים לשתף פעולה עם ממשלות אחרות 

במאמץ".

ראש הממשלה שיתף את הנוכחים בצד המסחרי שבין מדינות בנושא הסייבר :"השבוע מגיע לישראל ראש ממשלת הודו, 
הכלכלה השלישית בעולם והוא רוצה בהידוק הקשרים בהרבה תחומים כמו מים וחקלאות, אבל גם בסייבר. כך זה עם כל 

ממשלה שאני מדבר איתה, כולם רוצים לשתף איתנו פעולה בסייבר. פעם היה דבר שנקרא החרם הערבי, והוא התפוגג מהרבה 
סיבות ובניהן היכולת שלנו בתחום הטכנולוגי. זה משחק שח מהיר וישראל הופכת לאטרקטיבית במשחק הזה עם כ-20% מכלל 

השקעות הסייבר בעולם.

נתניהו :"כל ממשלה שאני מדבר איתה,
רוצה לשתף איתנו פעולה בסייבר".

פעם היה דבר שנקרא החרם הערבי, והוא התפוגג מהרבה סיבות ובניהן היכולת שלנו בתחום הטכנולוגי.

רונן גרוס

ראש השב”כ בכנס הסייבר: 
“מאז 2016 איתרנו למעלה מ-2,000 

מפגעים פוטנציאליים”

ראש השב”כ נדב ארגמן אמר בכנס הסייבר באוניברסיטת תל אביב כי “באמצעות 
מודיעין שהתקבל במערך הסייבר של הארגון, סוכלו פיגועים רבים”. הוא הוסיף: 
“ההצלחה לאתר מפגע בודד היא אתגר עצום, ומאז תחילת 2016 אותרו למעלה 

מ-2000 מפגעים פוטנציאלים”.
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חשד לרצח באשקלון: עבריין
הנחשב ליעד מודיעיני

נהרג...

נתניהו הכריע: ארבעה
מיליארד שקל לנכים, קצבה

של 4,000...

ארגון נשות הדסה ניסה
להדיח את רוטשטיין מניהול

בית...

חדשות

בבית של דודתי הרגו 
יהודים בארוחת ערב

גלריה

לא כרגע, אסתפק ב-6 כתבות

צילום: מוטי מילרוד

ראש השב"כ נדב ארגמן אמר היום (שלישי) כי מאז תחילת 2016 הצליח שירות הביטחון הכללי "לאתר מבעוד מועד למעלה מ-2,000
מפגעים בודדים פוטנציאליים, באמצעות התאמות טכנולוגיות ומודיעיניות".

חדשות מדיני ביטחוני

ראש השב"כ: איתרנו למעלה מ-2,000 מפגעים בודדים
פוטנציאליים מתחילת 2016

בכנס באוניברסיטת תל אביב הוסיף ארגמן כי "השיפורים הטכנולוגיים פורצי הדרך, יחד עם היכרות שטח ועבודה
מבצעית, תרמו רבות להורדת רף הטרור ולהתמודדות מול פיגועי הבודדים"

כל תכני האתר פתוחים למנויים עדיין לא רכשתם מינוי?

נסו שבועיים בחינם

ראש השב"כ נדב ארגמן, היום

עודכן ב: 11:14 |  11:01 27.06.2017
 | גילי כהן

שמור
התראות במייל nRcf
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בכנס סייבר באוניברסיטת תל אביב הוסיף ארגמן כי הארגון "מימש עשרות פעולות ומבצעים מתוחכמים ומוצלחים. ועדיין, לאור
מאפייניו המתעתעים של הסייבר, ראוי שנישאר צנועים וזהירים לגבי יכולתנו לקבל תמונה הרמטית על הנעשה במרחב זה".

עוד כתבות בנושא

k 26.05.2017   סיכול ממוקד: השיטה החדשה להתמודדות עם טרור היחידים נחשפת

k 16.04.2017   ישראל עצרה מאות פלסטינים כחשודים בכוונה לבצע פיגועים בגלל פרסומים ברשת

בנוגע לפעילות לאיתור מבצעי פיגועים פלסטיניים, אמר ראש השב"כ כי "באמצעות מודיעין איכותי שהתקבל במערך הסייבר שלנו,
כבר סוכלו פיגועים רבים. ההצלחה לאתר מפגע בודד מהווה אתגר עצום. השיפורים הטכנולוגיים פורצי הדרך, יחד עם היכרות שטח

ועבודה מבצעית, תרמו רבות להורדת רף הטרור ולהתמודדות מוצלחת של ישראל מול איום פיגועי הבודדים".

פרסומת:  איך פוטין היה מתמודד עם המאבק על הגז?

תגובות

הוסיפו תגובה

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

גלריה
הטכנולוגיה הפכה לאויבת

הגדולה של עובדי ההייטק בהודו

חדשות
ראש אכ"א נפגש עם ארגוני
נשים ולהט"ב לדון במעמד

הנשים בצה"ל

חדשות
חשד לניסיון רצח: גבר בן 77

דקר אשה בת 74 במודיעין ופצע
אותה באורח קשה

גלריה
"GLOW" של נטפליקס:

היאבקות בסקסיזם והשפלה

TheMarker
מה עומד מאחורי האותיות
הקטנות על מוצרי תנובה?

EL AL
כל הסיבות לטוס בדרימליינר

החדש

memsi
חמש טעויות שכדאי להימנע

מהן כשעושים צ׳ק אין למזוודה

Urban
החיים בקופסה- איך מעצבים

דירה קטנה בצורה חכמה ומלאה
בסטייל?

Recommended by

tf

mp

 

מרחבי הרשתמרחבי הרשתמרחבי הרשתמרחבי הרשת

$  uRX

שרת המשפטים, איילת שקד התייחסה היום )ראשון( לאלימות ברשת והדגישה על מי צריכה להיות בכל הקשור לתכנים מסיתים 
ברשת. "הקשר בין ההסתה ברשתות לביצוע פעולות טרור הוא תופעה חדשה עם משמעות אסטרטגית. למעשה, ישנה פגיעה 
בריבונות המדינה בגלל מרחב הסייבר. על ספקיות האינטרנט להסיר תכנים פוגעניים בעצמן", אמרה השרה שקד במהלך כנס 
בשבוע הסייבר הלאומי באוניברסיטת ת"א.פרקליט המדינה, שי ניצן התייחס להסתה ברשת ואמר כי "ההסתה ברשת היא כיכר 
העיר החדשה. על אף שמדובר בעבירות מילוליות, הענישה עלתה בצורה משמעותית. בתי המשפט הבינו שמדובר בעבירות 
מסוכנות וכיום ניתנים עונשים של מאסר בפועל ואני מניח שהענישה תעלה בעתיד. דווקא ההקפדה על גבולות השיח תאפשר 

חופש ביטוי אמיתי".

"מסוף שנת 2014 הוגשו כ- 150 כתבי אישום בנושא הסתה. השנה עד כה הוגשו כ- 25 כתבי אישום. מדובר בעלייה דרמטית של 
מאות אחוזים. לצד הגברת האכיפה, אנו פועלים בשיטה חדשה בשם "אכיפה אלטרנטיבית חלופית", לה שותפות הפרקליטות 
ומטה הסייבר הלאומי. זאת על ידי חסימה, הרחקת המשתמש, סינון מתוצאות חיפוש ועוד צעדים המתואמים לכך שזהות המבצע 
אינה ידועה. כך אנו מתמודדים גם עם העבריין וגם עם הפרסום העברייני יחד. מדינת ישראל היא לא סין ולא רוסיה, אך העולם 
חייב להשתנות וחייבים להבין שההסתה הורגת", סיכם ניצן.שבוע הסייבר הלאומי השנתי של מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש 
הממשלה ומשרד החוץ מתקיים זו השנה זו השנה השביעית באוניברסיטת ת"א. שבוע הסייבר מפגיש בין מומחי סייבר וחוקרים 
מובילים מהארץ ומהעולם, לצד קובעי מדיניות, גורמי ביטחון בינלאומיים, דיפלומטים ואנשי עסקים בכירים לדיונים וסדנאות 
שעוסקים, בין היתר, בהיבטים דיפלומטיים של טרור ופשעי סייבר, שיתופי פעולה בינלאומיים וטרור מקוון, סייבר וחינוך הדורות 

הבאים בתחום, משפט וסייבר בישראל ובעולם, מגמות חדשות ופתרונות חדשניים להגנה, לוחמת סייבר ועוד.

השרה שקד: "הספקיות צריכות להסיר תכנים פוגעניים"
בכנס שבוע הסייבר הלאומי שנערך באוניברסיטת תל אביב התייחסה שרת המשפטים איילת שקד למגמה המסוכנת
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חברת אינטל )34.63 0.12%-( פותחת מוקדם את שבוע הסייבר של אוניברסיטת תל אביב, ומודיעה על מספר פעילויות חדשות. 
ענקית השבבים הודיעה היום )ד'( כי תפתח בישראל מרכז מצוינות חדש לתחום הסייבר, שיעסיק עשרות מומחים. מטרתו של 

המרכז היא פיתוח יכולות שיסייעו לאינטל למגן את מוצריה בפני איומי אבטחה עתידיים. לתפקיד מנהל המרכז מונה יעקב 
מנדל, לשעבר בכיר בברודקום.

כמו כן הודיעה החברה על שיתוף פעולה עם ארגון Team8, המשמש גוף מחקר, ייזום והשקעות בחברות סייבר, ומנוהל על ידי 
מפקדה לשעבר של יחידה 8200, נדב צפריר. לדברי צפריר, השותפות בין אינטל ל-Team8 תתבטא בחילופי מידע ותובנות, 

במטרה לפתח פתרונות סייבר לסיכונים קיימים, בעיקר בתחומי הפעילות של אינטל - מחשוב, האינטרנט של הדברים, מובייל, 
רכב וטכנולוגיות ענן.

בכך אינטל מצטרפת לכמה חברות נוספות בסינדיקט של Team8, בהן מיקרוסופט, סיסקו, AT&T, סיטיגרופ, אקסנצ'ר והקרן 
Innovation Endeavors של יו"ר גוגל, אריק שמידט. בשלב זה אינטל לא תשקיע בקרן של Team8 אלא תשתף עמה פעולה 

בלבד. בנוסף, תחל אינטל בשיתוף פעולה עם אילוסיב )illusive networks(, אחת מחברות הפורטפוליו של Team8, שפיתחה 
מוצר אבטחה בתחום הונאות - שנועד להטעות את התוקפים החודרים לארגונים. השתיים יעבדו על פיתוח עבור מוצרי 

החומרה של אינטל.

"המטרה שלנו ב-Team8 היא לפתח פתרונות לבעיות הגדולות ביותר בתחום הסייבר, ולהעניק לארגונים יתרון על פני תוקפי 
הסייבר. הצטרפותה של אינטל לסינדיקט היא תוספת משמעותית שתספק לנו תובנות בנוגע לאתגרי הסייבר במהפכות 

המובייל, הענן וה-IoT", אמר צפריר.

אינטל פותחת מרכז סייבר בישראל שיעסיק עשרות 
עובדים

החברה תשתף פעולה עם קבוצת הסייבר של Team8 בהקמת מרכז מצוינות בתחום, שיפתח פתרונות לאיומי אבטחה עתידיים  
על פי ההערכות, עלות הפרויקטים היא כמה מיליוני דולרים

אלירן רובין

"כפי שבעולם הממשי, אין אנו מסתפקים בהגנה פאסיבית, אלא רודפים את אנשי הטרור במקומותיהם – כך גם בזירת הסייבר. 
אנו לומדים את דפוסי הפעולה של היריב, ויודעים להכות בו בהפתעה במגוון דרכים ושיטות. האקרים ברחבי העולם הפועלים 
לפגוע בישראל, חווים מעת לעת תקלות בלתי צפויות". כך אמר הבוקר )27/6( ראש שירות הביטחון הכללי נדב ארגמן בהופעה 

פומבית נדירה במסגרת נאומו בשבוע הסייבר הלאומי באוניברסיטת ת"א

מתוך נאומו של ראש השב"כ נדב ארגמן:

"בשנה האחרונה, מתמודד שב"כ, יחד עם שותפיו בקהילת המודיעין וההגנה בסייבר, מול מגוון אתגרים בתחום זה: מאיומים 
מעצמתיים, דרך איומים מצד ארגוני טרור, ועד להאקרים יחידים שפעלו מטעם עצמם. לצורך סיכול איומים אלה, מימשנו 

עשרות פעולות ומבצעים מתוחכמים ומוצלחים. ועדיין, לאור מאפייניו המתעתעים של הסייבר, ראוי שנישאר צנועים וזהירים 
לגבי יכולתנו לקבל תמונה הרמטית על הנעשה במרחב זה."

"בסייבר,"שילוביות" היא שם המשחק, ולא ניתן אחרת. אנו פועלים כנגד יריבינו באמצעות "קואליציית סייבר" הכוללת שיתופי 
פעולה עם צה"ל, המוסד, רשות הסייבר, משרד הביטחון ועוד. שב"כ מקיים קשרי עבודה עם עמיתים מארגוני ביון בעולם, ונכון 

לסייע בידע ובניסיון שנצברו מול איומי הטרור שמולם מתמודדות כיום מדינות המערב".

"באמצעות מודיעין איכותי שהתקבל במערך הסייבר שלנו, כבר סוכלו פיגועים רבים. ההצלחה לאתר מפגע בודד מהווה אתגר 
עצום. למרות המורכבות הזאת, שב"כ יחד עם שותפיו, הצליח באמצעות התאמות טכנולוגיות, מודיעיניות ומבצעיות, מאז 

תחילת 2016 ועד היום, לאתר מבעוד מועד למעלה מ-2000 מפגעים בודדים פוטנציאלים. השיפורים הטכנולוגיים פורצי הדרך, 
יחד עם היכרות שטח ועבודה מבצעית, תרמו רבות להורדת רף הטרור ולהתמודדות מוצלחת של מדינת ישראל מול איום פיגועי 

הבודדים."

"שב"כ נמצא כעת בעיצומה של מהפכה אירגונית שבליבה איגוד כלל תחומי הטכנולוגיה והסייבר לכדי זרוע אחת. התוצאה 
היא אגרוף טכנולוגי חזק ומרוכז. עוצמת האגרוף הזה נובעת משילוב בין דיסיפלינות: תחומי הסייבר על כל גווניו, בצד תחומי 

הטכנולוגיה הקלאסית, שמתפתחים עם הארגון מיום היווסדו. מערך הסייבר והטכנולוגיה של שב"כ הוא סטארט-אפ בלתי 
פוסק."

"אנו מצליחים לבצע כל זאת רק בזכות ההון האנושי שלנו. כבר כעת, למעלה מרבע מעובדי הארגון הינם טכנולוגיים: 
האקרים, מתכנתים, מומחי הגנת סייבר, מהנדסי אלקטרוניקה ועוד. אנחנו שואפים לקלוט את ההאקרים הטובים ביותר, כחלק 

מההתמודדות עם אתגרי הסייבר אל מול מכלול היריבים, בדגש על מדינות ומעצמות."

אודות שבוע הסייבר הלאומי השנתי:

שבוע הסייבר הלאומי השנתי של המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק באוניברסיטת ת"א, מערך הסייבר הלאומי 
במשרד רה"מ ומשרד החוץ מתקיים זו השנה זו השנה ה-7 באוניברסיטת ת"א. שבוע הסייבר מפגיש מומחי סייבר וחוקרים 
מובילים מהארץ ומהעולם, לצד קובעי מדיניות, גורמי ביטחון בינלאומיים, דיפלומטים ואנשי עסקים בכירים לסבב שולחנות 

עגולים, דיונים וסדנאות שעוסקים, בין היתר, בהיבטים דיפלומטיים של טרור ופשעי סייבר, שיתופי פעולה בינלאומיים וטרור 
מקוון, סייבר וחינוך הדורות הבאים בתחום, משפט וסייבר בישראל ובעולם, מגמות חדשות ופתרונות חדשניים להגנה, לוחמת 

סייבר ועוד.

האקרים ברחבי העולם הפועלים לפגוע בישראל, 
חווים מעת לעת תקלות בלתי צפויות

מנחם מרום
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יעקב בן אדיבה, Accenture: "ב- 2021, שוק הסייבר יגיע ל- 125 מיליארד דולר וישראל תמשיך להוביל אותו, עם נתח של 10% 
מהשוק כולו. סכום זה מהווה למעלה מ- 3% מהתוצר הגולמי המקומי )GDP(" ; ההשקעה הגלובלית בתעשיית הסייבר נמוכה 
 ,Matt Devost תשתתף בשבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב, עם Accenture ;פי 60 מן הנזק הכלכלי הנובע מן התקיפות

מומחה עולמי בנושא הגנת סייבר, כדובר מרכזי במליאת הפתיחה

עם העלייה בדיגיטציה ובמספר המכשירים המחוברים לרשת, בעידן ה-IoT, ובהעדר היערכות מתאימה מצד ארגונים, ב- 5 
השנים הבאות יגרמו תקיפות הסייבר להפסד כספי המוערך בכ- 8 טריליון דולר, כך עולה ממחקר של חברת Juniper. עוד עולה 
מן המחקר כי עד סוף 2017 האקרים יגנבו 3 מיליארד רשומות של לקוחות, ברחבי העולם, בקירוב. הנפגעים הגדולים יהיו דווקא 
הארגונים הקטנים והבינוניים אשר משקיעים פחות בהתוויית נהלי הגנה פנים-ארגוניים ורכישת פתרונות הגנת סייבר. ארגונים 

.WannaCry אלה, אשר באופן כללי משתמשים ברכיבי חומרה ותוכנה ישנים, פגיעים יותר למתקפות כדוגמת

לעומת זה, ההשקעות בשוק הסייבר סקיוריטי העולמי, אשר הגיעו ב- 2016 לכ- 81.6 מיליארד דולר, יצמחו אמנם לכ- 125 
מיליארד דולר עד 2020. אך סכום זה נמוך פי 60 מן ההפסד הכלכלי שינבע מן התקיפות. ואכן, במחקר שנערך לאחרונה על ידי 

חברת Accenture, בקרב למעלה מ- 2,000 מקבלי החלטות בכירים בארגוני אנטרפרייז, התחוור כי ארגונים משקיעים פחות מדי 
משאבים בהגנה מפני איומי סייבר.

להלן, מקצת הנתונים שעלו מן המחקר:

• ארגונים מתמודדים עם 106 מקרים של תקיפות סייבר בממוצע בשנה.

• רק 17% מן הארגונים משקיעים בסייבר סקיוריטי.

• רק 2 ארגונים מכל 5 ארגונים, דיווחו כי הם בעלי יכולות לנטר ולהעריך איומי סייבר.

• רק במקרה אחד מכל שלושה, מצליח הארגון להדוף פריצות סייבר בהצלחה.

• רק 2% מהארגונים זיהו את מרבית ניסיונות הפריצה נגדם.

• יחד עם זה, 75% מהמשיבים היו בטוחים שהם נוקטים בכל הפעולות הנדרשות על מנת להגן על הארגון מפני תקיפות, ו – 70% 
מהנשאלים אמרו כי מתודולוגיה של סקיוריטי משולבת לחלוטין בתרבות הארגונית שלהם, ובגיבוי ההנהלה הבכירה.

• מרבית החברות מסתמכות על שיטות הגנה שעבדו עבורן בעבר, כמו: טכנולוגיות וותיקות שקיימות בארגון )62%(, תוכניות 
תקשורת פנים ארגונית )57%( וכד'.

• בהינתן תקציב נוסף, 44% – 54% מהמשיבים אמרו כי יעלו את העדיפות לטיפול בתחום הסייבר פי שתים.

"מתחולל כאן קרב א-סימטרי, תקיפות הסייבר מתפתחות מהר יותר מן היכולת שלנו להגן על הארגון מפניהן" אומר יעקב בן 
אדיבה, מנהל אזורי, Accenture ישראל. "לכן, ארגונים צריכים ללמוד כיצד להתגונן וכיצד לנהל את ההתקפה, ברגע שהיא כבר 

שם, על מנת להפחית את הסיכון ואת הנזק."

"ב- 2021, שוק הסייבר יגיע ל- 125 מיליארד דולר וישראל תמשיך להוביל אותו, עם נתח של 10% מהשוק העולמי. סכום זה 
מהווה למעלה מ- 3% מהתוצר הגולמי המקומי )GDP(" מוסיף בן אדיבה, "אם בעבר היו מדברים על 'הראש היהודי שממציא לנו 

פטנטים' הרי שהיום חברות בינלאומיות המגיעות לישראל, כמו Accenture למשל, מחפשות את 'הראש של ההאקר'. מומחי 
הסייבר הישראלים, ניגשים לכל נושא ההגנה מפני תקיפות סייבר, כאילו היו האקרים בעצמם. כשאתה חושב כמו האקר יש 

מקום להניח שתדע להגן על הנכסים הקריטיים שלך בצורה מדויקת יותר."

6/28/2017 י יר למגזר האזרח ו, ראש אגף בכ ו של רפאל פרנק י י' ת"א – דבר ונ יבר בא שבוע הסי
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Your IP: 81.218.149.135 שליטה מרחוק אודותאירועיםכותבים ITIT משרותצור איתנו קשרפרסוםבית

חיפוש...בטוחים שאנחנו בטוחים – לא נופלים ברשת! - Jun 25, 2017כתבות אחרונות באתר התחברות

שבוע הסייבר באוני' ת"א – דבריו של רפאל פרנקו, ראש אגף בכיר למגזר האזרחי « סקירות ביקורות « אבטחת מידע « כתבות אחרונות « בית אתה ב :

 תוכנה חומרה אבטחת מידע אחסון תקשורת נקודת מבט כלים וקישורים

הרשמה לניוזלטר

כתובת דוא"ל:

Email address

הרשמה

פופולרי

הגאדג'ט האולטימטיבי לגיל הזהב: תליון לביש שפותח
בישראל על ידי חברת אסנס התליון, שזכה השבוע בפרס

החדשנות במסגרת תערוכת ESX, מאפש...

מרכז המחקר איימס של נאס"א בוחר בפתרונות
האינפיניבנד של מלאנוקס עבור מחשב על חדש מינוף
טכנולוגיית המחשוב הפנים-רשתי של מלאנוקס יאפשר

ביצ...

MoGo – משקף אופטי לחוויית מסך קולנוע אישי של
הסטארט-אפ הישראלי Cinema2Go מגיע לראשונה

לישראל ויימכר בלעדית ברשת באג המוצר פורסם
לראשונה באינדיגוגו וכעת מיוצר ומשווק ברחבי ...

*SIP אוויה פורצת לשוק חדש עם טלפונים מבוססי
בסטנדרט פתוח מוצר הדגל של הסדרה החדשה פותח

במרכז הפיתוח של אוויה ביש...

בג"צ: "היעדרות חוקר מתחום המחקר החקלאי הינה
היעדרות רועמת" עתירת חוקרי מכון וולקני לבג"צ: בג"צ

דרש מהמדינה להרחיב ...

0 

סקירות ביקורות ני 25, 2017 BY MENACHEM MAROM ON יו

שבוע הסייבר באוני' ת"א – דבריו של רפאל פרנקו, ראש אגף בכיר למגזר
האזרחי

רפאל פרנקו, ראש אגף בכיר למגזר האזרחי אמר את הדברים הבאים במסגרת שבוע הסייבר הלאומי השנתי של המרכז למחקר סייבר

באוניברסיטת ת"א, מערך הסייבר הלאומי במשרד רה"מ ומשרד החוץ:

"עבודה משותפת עם אנשי הגנת סייבר באירועים בזמן אמת, העלתה כי יש לשפר את רמת המיומנות של אנשי הגנת הסייבר במשק

האזרחי ע"י מספר צעדים ובראשם אסדרת המקצועות.

העלאת המודעות למשק הישראלי תקטין את האיום על מדינת ישראל.

חייבים לייצר תרבות סייבר לאומית בה כל אזרח יכיר לצד השימושים את האיומים העומדים לצידו. כך ייתקצר משך זמן התגובה.

עומדים בפנינו כמה אתגרים מרכזיים. האחד, מחסור בעובדים. בחלק מהמקומות אף ניכרו בעיות מיומנות. כלומר בעולם של כוח אדם יש

לנו גם בעיית כמו וגם בעיית מיומנויות. הנושא הבא הוא היעדר תקינה לשירותים, מוצרים וספקים. אנו רוצים להנגיש שירותים בתקינה

וולונטרית. הדבר הבא הוא מודעות נמוכה, שהיא לא רק נחלתם של אזרחים אלא גם של מנהלים. לכן, תפקידנו הוא להעלות את המודעות

החל בגיל הרך. תפקידנו כרשות הוא להנגיש את הידע הזה יותר ויותר.

אנחנו המדינה הראשונה שקבעה תקינה למקצוע מיישם סייבר ומחייבת את המגזר הממשלתי ונותני השירותים לממשלה.

המדינה הראשונה שתבחן באמת את הידע המקצועי של העוסקים בתחום, כדי להכניס יותר כמות ויותר איכות.

הממשלה מבקשת להוות דוגמה אישית למשק. אנחנו מקווים שכל התהליך יחלחל לתוך המשק בצורה וולונטארית, תוך שימוש בהסכמים

עם משרד הכלכלה והחינוך.

אנשים המעוניינים כיום לעשות הסבה לסייבר יכולים לפנות למשרד הכלכלה לקבלת מלגת לימודים.

בנוסף, נפתחת הכשרה של חרדים למקצועות הסייבר.

שלחנו לכלל המוסדות ללימודי סייבר את הסילבוסים המוצעים ללימודי מיישם ובהמשך. של חוקר סייבר."

אודות שבוע הסייבר הלאומי באוניברסיטת ת"א:

שבוע הסייבר הלאומי השנתי של המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק באוניברסיטת ת"א, מערך הסייבר הלאומי במשרד רה"מ ומשרד

החוץ מתקיים זו השנה זו השנה ה-7 באוניברסיטת ת"א. שבוע הסייבר מפגיש מומחי סייבר וחוקרים מובילים מהארץ ומהעולם, לצד קובעי מדיניות,

גורמי ביטחון בינלאומיים, דיפלומטים ואנשי עסקים בכירים לסבב שולחנות עגולים, דיונים וסדנאות שעוסקים, בין היתר, בהיבטים דיפלומטיים של

טרור ופשעי סייבר, שיתופי פעולה בינלאומיים וטרור מקוון, סייבר וחינוך הדורות הבאים בתחום, משפט וסייבר בישראל ובעולם, מגמות חדשות

ופתרונות חדשניים להגנה, לוחמת סייבר ועוד.

Accenture: רק 17% מהארגונים 
משקיעים בסייבר סקיוריטי

מנחם מרום
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נתניהו: רוצים את הטכנולוגיות 
הישראליות בכל העולם

ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר היום )שני( בכנס הסייבר 
הבינלאומי באוניברסיטת תל אביב. "פעם זה היה חיסרון לומר 

שאתה בא מישראל, היום כשאתה מדבר על סייבר או על טכנולוגיה 
מתקדמת זה יתרון לומר 'אני חברה ישראלית', יתרון גדול", אמר 

נתניהו. "רוצים אותנו בכל העולם ומכל העולם באים הנה".

טל שלו

ראש השב"כ: "מתחילת 2016 
איתרנו 2,000 מפגעים בודדים"

ראש השב"כ נדב ארגמן אמר היום )שלישי( בכנס לשבוע הסייבר 
באוניברסיטת תל אביב כי "שב"כ, יחד עם שותפיו, הצליח 

באמצעות התאמות טכנולוגיות, מודיעיניות ומבצעיות, לאתר 2,000 
מפגעים בודדים פוטנציאליים מאז תחילת 2016 ועד היום". בנוסף, 
ציין כי "הארגון נכון לסייע בידע ובניסיון שנצברו מול איומי הטרור 

שמולם מתמודדות כיום מדינות המערב", אך לדבריו, "ראוי שנישאר 
צנועים וזהירים לגבי יכולתנו לקבל תמונה הרמטית על הנעשה 

במרחב זה".

אמיר בוחבוט

6/29/2017 יברסיטת ת"א יבר באונ ן הבוקר בשבוע הסי י ובל דיסק י ראש השב"כ לשעבר 
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חיפוש...רונית אטד מונתה לתפקיד מנכ"לית אלעד מערכות - Jun 29, 2017כתבות אחרונות באתר התחברות

ראש השב"כ לשעבר יובל דיסקין הבוקר בשבוע הסייבר באוניברסיטת ת"א « אבטחת מידע « כתבות אחרונות « בית אתה ב :

 תוכנה חומרה אבטחת מידע אחסון תקשורת נקודת מבט כלים וקישורים

הרשמה לניוזלטר

כתובת דוא"ל:

Email address

הרשמה

פופולרי

מעבדת קספרסקי משיקה אפליקציה חינמית למעקב
אחר סוללות של מכשירי אנדרואיד מעבדת קספרסקי
...Batter – מציגה פתרון חדש למשתמשי אנדרואיד

LG משיקה בישראל את סדרת הטלוויזיות החדשה
לשנת 2017-2018 החברה תשיק את סדרת מסכי הדגל

בטכנולוגיית OLED, ומסכי ה-...

בנקאות חדשה נולדה בישראל – PEPPER נפתח לקהל
הרחב Pepper מאפשר לנהל את חשבון הבנק

באמצעות המובייל בלבד – ...

הגאדג'ט האולטימטיבי לגיל הזהב: תליון לביש שפותח
בישראל על ידי חברת אסנס התליון, שזכה השבוע בפרס

החדשנות במסגרת תערוכת ESX, מאפש...

מעבדת קספרסקי: מהן הטעויות שאפשרו ל-
WannaCry לפגוע במערכות בקרה תעשייתיות צוות
תגובת החירום (CERT) למערכות ICS (מערכת בקרה

תעשיית...

אירועים
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אבטחת מידע, סקירות ביקורות ני 29, 2017 BY MENACHEM MAROM ON יו

ראש השב"כ לשעבר יובל דיסקין הבוקר בשבוע הסייבר באוניברסיטת
ת"א

"אין כיום מספיק מוחות בעולם אבטחת הסייבר. רבים מתעשיית הסייבר שוכחים שתקיפות סייבר לא קורות מעצמן. מאחורי המתקפות

עומדים בני אדם וצריך כוח אדם כדי להתמודד עמן. אני מאמין שטרוריסטים לומדים את מגבלות המשחק. כל המצוי בעולם זה מבין את

פוטנציאל הפגיעה של תקיפות הסייבר והוא גדול יותר ממה שראינו עד כה, גם בהקשר של התקיפה האחרונה שראינו בימים האחרונים.

אנשים אומרים שאם זה כל כך קל – מדוע זה לא קרה עד כה? אני מזכיר לכם את אסון התאומים, אף אחד לא האמין שאסון מעין זה יכול

לקרות, והוא שינה את העולם" "אין מספיק מוחות בעולם אבטחת הסייבר. פתרונות רבים פונים פנימה ומעטים מדי כלפי חוץ. רבים

מתעשיית הסייבר שוכחים שתקיפות סייבר לא קורות מעצמן. מאחורי המתקפות עומדים בני אדם וצריך כוח אדם כדי להתמודד עמן", כך

דיסקין הבוקר בשבוע הסייבר באוניברסיטת ת"א. "אני מאמין שטרוריסטים לומדים את מגבלות המשחק. כל אחד המצוי בעומק עולם

הסייבר מבין את פוטנציאל הפגיעה של תקיפת סייבר. והוא גדול יותר ממה שראינו עד כה, גם בהקשר של התקיפה האחרונה שראינו

בימים האחרונים. אנשים אומרים שאם זה כל כך קל – מדוע זה לא קרה עד כה? אני מזכיר לכם את אסון התאומים, אף אחד לא האמין

שאסון מעין זה יכול לקרות, והוא שינה את העולם. רבים מתעשיית הסייבר שוכחים שתקיפות סייבר לא קורות מעצמן. מאחורי המתקפות

עומדים בני אדם וצריך כוח אדם כדי להתמודד עמן". ״אני מצוי כיום בין היתר בתעשיית הרכב האוטונומי, (דיסקין הקים את חברת

סיימוטיב יחד עם חברת פולקסוואגן העולמית המתמחה בפתרונות סייבר לרכבי ההווה והעתיד ), הרבה חושבים כיצד להגן על הרכב. אך

זה לא מספיק. ניתן להגן על המכונית במגוון דרכים, אבל אם התשתית של הרכב פגיעה אז יוכלו לתקוף צי שלם של מכוניות. כדי להגן על

הרכב האוטונומי יש לצאת החוצה ולהסתכל על מלוא התהליך". "מה על מקבלי ההחלטות בעולם לעשות? ראשית, לא להיות פאסיביים,

לא באופן ההתנהלות ולא בהגנה. אני חושב שכיום מנהלים צריכים להסתכל מחוץ לארגון, לזהות את השינויים ולאתר אותם. יש לגוון את

הזירה כדי לייצר רמות הגנה חדשות ויש להסתכל על כך במשקפיים הוליסטיים. בנוסף, עלינו להסתכל החוצה ולפתח טכנולוגיות ויכולות

חדשות. כדי לפתח יכולות חדשות יש לקבל החלטות כנגד רוב האנשים כי תפקידך כמנהל הוא לנהל ולקבל החלטות". אודות שבוע

הסייבר הלאומי השנתי: שבוע הסייבר הלאומי השנתי של המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק באוניברסיטת ת"א, מערך

הסייבר הלאומי במשרד רה"מ ומשרד החוץ מתקיים זו השנה זו השנה ה-7 באוניברסיטת ת"א. שבוע הסייבר מפגיש מומחי סייבר

וחוקרים מובילים מהארץ ומהעולם, לצד קובעי מדיניות, גורמי ביטחון בינלאומיים, דיפלומטים ואנשי עסקים בכירים לסבב שולחנות עגולים,

דיונים וסדנאות שעוסקים, בין היתר, בהיבטים דיפלומטיים של טרור ופשעי סייבר, שיתופי פעולה בינלאומיים וטרור מקוון, סייבר וחינוך

הדורות הבאים בתחום, משפט וסייבר בישראל ובעולם, מגמות חדשות ופתרונות חדשניים להגנה, לוחמת סייבר ועוד.

שבוע הסייבר באוניברסיטת ת"א

Like Be the f irst of your friends to like this.
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בכירים במיקרוסופט העולמית וממיקרוסופט בישראל ישתתפו בשבוע הסייבר שנפתח היום באוניברסיטת תל אביב. הבכירים 
יתייחסו למגוון רחב של סוגיות מרכזיות בתחום הסייבר.

 Adalom, :יצויין כי, מיקרוסופט ביצעה בשנתיים האחרונות 5 רכישות משמעותיות של חברות ישראליות, רובן מתחום הסייבר
 .Hexadite – לפני כשבועיים הודיעה החברה כי חתמה על הסכם לרכישת חברת סקיוריטי נוספת .Aorato-ו Secure Islands
מוצרי הסייבר סקיורטי המובילים של מיקרוסופט מבוססים על טכנולוגיה שמפותחת במרכז המחקר והפיתוח בישראל. הזרוע 

העסקית של החברה, מיקרוסופט ישראל, מתרכזת בליווי גופים וארגונים כגון סטארטאפים, עסקים קטנים ובינוניים, גופי 
אנטרפרייז וגופים ממשלתיים במעבר לענן, תוך מתן מענה לדרישות הסקיוריטי המחמירות ביותר.

בין הנציגים שיופיעו במסגרת הכנס:

בהראט שה, סגן נשיא מיקרוסופט CVP Cloud & Enterprise במחלקת הסקיוריטי, ארה"ב – שה ישתתף בפאנל בנושא 'מפת 
הדרכים בעולם הסייבר'. במסגרת תפקידו מוביל שה את הצוותים האחראים על ה- Azure, פלטפורמת הענן המאובטחת ביותר. 

כמו כן, מוביל שה את צוותי פיתוח מוצר האבטחה עבור המשתמש ואת תשתית הבטחה הכוללים ניתוח איומים מתקדם, 
אבטחה של Microsoft Cloud Application, הגנת מידע מסוג Azure, הגנה מפני איומים מתקדמים, מרכז האבטחה Azure ו- 

.Security Management Suite Suite

הפאנל יתקיים ביום שני ה-26.6 בין השעות 13:30-14:25.

 Partner and ,הגלובלית Cybersecurity ג'ינג דה ג'ונג צ'ן, שותפה ומנהלת כללית של אסטרטגיית Jing de Jong-Chen
General Manager, Global Cybersecurity Strategy, Microsoft Corp – בתפקידה במיקרוסופט, דה-ג'ונג-צ'ן מובילה את 

תחום הסייבר סקיוריטי בהקשרים של מדיניות ציבורית, תקני טכנולוגיה ופיתוח אקוסיסטם של שותפים בשווקים אסטרטגיים 
מרכזיים, כולל סין ודרום קוריאה. המומחיות שלה כוללת ניהול חקיקת cybersecurity ותגובות רגולטוריות, עבודה עם מנהיגים 
בכירים כדי להתמודד עם בעיות מדיניות דו צדדית ורב צדדית, שותפות עם ספקי תוכנה וחומרה כדי לעודד חדשנות בסביבת 

.IoT- מחשוב גלובלית מאובטחת בתחום הענן

ג'ון פרנק, סגן נשיא מיקרוסופט לקשרי ממשל באיחוד האירופי – עד נובמבר 2015, הוא התבסס במטה מיקרוסופט ברדמונד 
וושינגטון, בו הוביל את קבוצת Digital Trust and Security שכללה את צוות אכיפת החוק והביטחון הלאומי, היחידה לפשעים 

דיגיטליים, קבוצת ענייני התעשייה, חוק תחרות, פרטיות וצוות עמידה בחוזה.

-)EMEA( של מיקרוסופט באירופה, המזרח התיכון ואפריקהCyber Security -יאן ניוטזה, דירקטור למדיניות ה

צוותו של ניוטזה עובד כדי להתמודד עם מגוון אתגרי ה- Cybersecurity, כולל אסטרטגיית אבטחה ומדיניות, אבטחה ענן, ניהול 
סיכונים, הגנה על תשתיות קריטיות ונורמות אבטחה. ניוטזה הוא חבר בקבוצת בעלי העניין הקבועים של ENISA )PSG( ועובד 

באופן קבוע עם מנהיגים של Cybersecurity ברחבי מוסדות האיחוד האירופי, נאט"ו, ממשלות לאומיות ומפעלים במגזר הפרטי. 
 Microsoft TrustWorthy במיקרוסופט ב- 2013, עבד ניוטזה בקבוצת EMEA של Cybersecurity -לפני שקיבל את תיק ה

Computing )חברת TCP( ב- Microsoft Corp. ב- Redmond, WA המתמקדת במדיניות הציבורית של Cybersecurity וכן 
בשיתוף פעולה עם שותפים מממשלות, ארגונים בינלאומיים ואקדמיה. ניוטזה הגיע למיקרוסופט ממטה האו"ם, שם כיהן שלוש 

שנים בצוות תכנון המדיניות של מזכ"ל האו"ם ושל המחלקה לעניינים פוליטיים, שהוביל מגוון של פרויקטים בתחום הסייבר-
סיכוני והטרור.

מיכל ברוורמן בלומנשטיק, מנהלת Azure Cybersecurity בישראל – ברוורמן בלומנשטיק תשתתף בפאנל בנושא 'אבטחת 
 Enterprise -ו MS Cloud ואחראית על מוצרי MS הענן'. ברוורמן בלומנשטיק אחראית על אסטרטגיית האבטחה של

 Cyber ועידת ,RSA ובשל כך נאמה והרצתה בכנס Cyber Security -היא מומחית בעלת שם עולמי בתחום ה .Cybersecurity
של NYDA, DLD, כנס הרצליה, ועידת ישראל לעסקים, כנס נשיא ישראל, כנסים שונים של סייבר ועוד.

הפאנל יתקיים ביום שני ה-26.6 בין השעות 14:25-15:15.

אורלי פרידמן מרטון, סמנכ"לית מיקרוסופט ישראל, יועצת משפטית ומנהלת האחריות התאגידית – משנת 2007 משמשת 
פרידמן מרטון כמנהלת תחום העניינים המשפטיים והחברתיים במיקרוסופט ישראל ומכהנת כחברה בהנהלת החברה. 

בתפקידה, פרידמן מרטון אחראית לניהול כל ההיבטים המשפטיים, הרגולטוריים, האכיפה והציבורי ונושאי מדיניות ובראשם 
סקיוריטי ופרטיות. אורלי בעלת שני תארים מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב והיא בוגרת תכנית מעוז למנהיגות 

ציבורית-חברתית.

הפאנל יתקיים ביום ראשון ה-25.6 בשעה 11:15.

תומר טלר, מנהל מוצר ומחקר אבטחת מידע בחטיבת הענן של מיקרוסופט )Azure( בישראל – טלר ישתתף בפאנל בנושא 
'המסלול הטכנולוגי: יתרונות טכנולוגים והמתודלוגיה של ההאקרים'. לפני עבודתו במיקרוסופט, היה טלר מנהל מחקר 

החידושים הביטחוניים והדובר הטכני של החברה 'צ'ק פוינט'. הוא היה נואם פעיל בכנסים בתעשייה והציג את עבודתו ב- 
Black Hat, RSA Conference ו- OWASP. טלר בעל תואר B.Sc. במדעי המחשב ויש בבעלותו מספר פטנטים בתחום איתור 

האיומים וניצול ההקלות.

הפאנל יתקיים ביום רביעי ה-28.6 בין השעות 12:45-14:25

הדר פלדמן, מנהלת מוצר ומחקר אבטחת מידע של מיקרוסופט ישראל- פלדמן תשתתף בפאנל הנוער בנושא 'כיצד להגן על 
ביליוני המחשבים מסביב לעולם'. פלדמן החלה את דרכה באחת מיחידות הסייבר של כוחות המודיעין של צה"ל. כיום היא 
עוסקת בהגנה מפני איומים מתקדמים של Microsoft Windows Defender, כמו כן היא סטודנטית למדעי המחשב במרכז 

הבינתחומי הרצליה. כחלק מעבודתה במיקרוסופט, פלדמן בוחנת התקפות סייבר מתקדמות, לומדת את ההתנהגויות והדפוסים 
של האקרים, ומיישמת את הקוד שיגן על מיליארד מכונות בכל רחבי העולם.

הפאנל יתקיים ביום שלישי ה-27.6 בין השעות 10:15-11:00.

למידע נוסף ניתן לפנות לדוברות מיקרוסופט ולהיכנס לאתר שבוע הסייבר של אוניברסיטת תל אביב

בכירים ממיקרוסופט ישתתפו בשבוע הסייבר של 
אוניברסיטת תל אביב

מנחם מרום
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מהצד האמריקאי יהיו שותפים להסכם מזכירות המדינה, המשרד להגנה על המולדת וה-FBI. בצד הישראלי ישתתפו גופי הביטחון 
העוסקים בסייבר.

במהלך שבוע הסייבר הצדדים יידונו בפיתוח מתודות, הטמעה, קונספטים, כדי להגיע לאינטרנט בטוח יותר.

בוסרט הוסיף כי "ראש הממשלה נתניהו ימשיך להגן על מדינת ישראל. הנשיא טראמפ מדגיש את מסירותינו לישראל ונכונותנו 
להגן על ישראל בוודאי מפני טילים של חיזבאללה וחמאס. אנחנו מקווים יום אחד לחיות בעולם בו ילדים לא רצים למקלטים. אנו 

שולחים מסר של תקווה, שנכון גם לעם הפלסטיני.

עלינו לבנות קואליציה של שותפויות, ועד שזה יקרה אנחנו נבסס הסכמים דו-צדדיים עם מדינות. צריכות להיות השלכות להסתה. 
ארה"ב תנוע קדימה באופן בינלאומי כפי שעשינו עם אנגליה וכעת עם ישראל, בשותפויות והסכמים הדדיים. הדרך היחידה לספק 

עתיד בטוח ידוע הוא לאפשר שוק פתוח ולא להכליל את אלה שלא חולקים את אותם ערכים".

בוסרט הוסיף: "ישראל היא מרכז מבוסס ידע עם מגזר טכנולוגי, אתם מכוחות הטכנולוגיה המשמעותיים בעולם ואנו נושאים אליכם 
עיניים. לסייבר ספייס אין גבולות.

אנו לא יכולים לשכוח את האתגרים המאיימים על עסקים קטנים המחזיקים את הכלכלה שלנו. איומי סייבר ממשיכים לגדול. 
המורכבות מעמיקה. עלינו למרכז ממשלות ותעשייה, להטמיע פרקטיקות אבטחת סייבר. סביב העולם יש מדינות שעושות את זה 
טוב יותר מאחרות וישראל היא אחת מהן. אנו לא יכולים להגיע לרמת האבטחה שאנחנו רוצים ללא שותפות עם מדינות ואקדמיה.

האסטרטגיה צריכה להיות מושתתת על הטמעה של נורמות.

אין מנוע טוב יותר לקפיטליזם וצמיחה מאשר האינטרנט. הוא משקף את ערכינו ובו אנו מוצאים מדינות השותפות לערכינו ונכונות 
להגן עליהם.

במהלך שבוע הסייבר הצדדים יידונו בפיתוח מתודות, הטמעה, קונספטים, כדי להגיע לאינטרנט בטוח יותר. אני מצפה בכיליון 
עיניים לתוצאות ומודה לכם על האירוח כאן היום".

אודות שבוע הסייבר הלאומי השנתי:

שבוע הסייבר הלאומי השנתי של המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק באוניברסיטת ת"א, מערך הסייבר הלאומי במשרד 
רה"מ ומשרד החוץ מתקיים זו השנה זו השנה ה-7 באוניברסיטת ת"א. שבוע הסייבר מפגיש מומחי סייבר וחוקרים מובילים מהארץ 
ומהעולם, לצד קובעי מדיניות, גורמי ביטחון בינלאומיים, דיפלומטים ואנשי עסקים בכירים לסבב שולחנות עגולים, דיונים וסדנאות 
שעוסקים, בין היתר, בהיבטים דיפלומטיים של טרור ופשעי סייבר, שיתופי פעולה בינלאומיים וטרור מקוון, סייבר וחינוך הדורות 

הבאים בתחום, משפט וסייבר בישראל ובעולם, מגמות חדשות ופתרונות חדשניים להגנה, לוחמת סייבר ועוד.

ראש אגף התקשוב וההגנה בסייבר, האלוף נדב פדן בשבוע הסייבר באוניברסיטת ת"א:

"צה"ל פוגש שחקנים לא מתוחכמים יחסית כמו חיזבאללה או חמאס, שבכלים פשוטים מצליחים להטריד אותנו לא מעט. בניגוד 
לעבר, אנו מבינים היום שחייבים לנהל נגדם מערכת לחימה של ממש וזה דורש מאיתנו עליונות טכנולוגית ומבצעית".

"בגלל האיומים במרחב הסייבר, האתגרים שלנו בצה"ל התרחבו: אם פעם ידענו לסמן את המאיימים עלינו, היום המרחב גדל 
בסדרי גודל, חוקי המשחק השתנו בו והם ממשיכים ומשתנים כל הזמן. אם פעם היו מסעות של צעירים לפטרה, היום המסעות 

הם מסעות חדירה למחשבים של מעצמות זרות.

צה"ל עבר שינוי משפה של שרידות בעולם ה-IT והגנת המידע, לשפה של מלחמה בעולם הקיברנטי וזה לא עניין של מה בכך: זה 
משפיע על כל הפעילות שלנו", כך האלוף פדן במהלך שבוע הסייבר באוניברסיטת ת"א"

"לצד האיומים, אנו זזים ב-15 השנים האחרונות לעולם של רשתות מקושרות. ניהול חדש של מערכה דיגיטאלית הוא שינוי בסיסי 
ב- state of mind הצבאי. זה אומר שאנחנו לא עוד רק מספקים כלי הגנה או יכולות רשת עבור גופים, אלא אנחנו מנהלים מערכה 

פעילה נגד האיומים", סיכם האלוף פדן.

אודות שבוע הסייבר הלאומי השנתי:

שבוע הסייבר הלאומי השנתי של המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק באוניברסיטת ת"א, מערך הסייבר הלאומי במשרד 
רה"מ ומשרד החוץ מתקיים זו השנה זו השנה ה-7 באוניברסיטת ת"א. שבוע הסייבר מפגיש מומחי סייבר וחוקרים מובילים מהארץ 
ומהעולם, לצד קובעי מדיניות, גורמי ביטחון בינלאומיים, דיפלומטים ואנשי עסקים בכירים לסבב שולחנות עגולים, דיונים וסדנאות 
שעוסקים, בין היתר, בהיבטים דיפלומטיים של טרור ופשעי סייבר, שיתופי פעולה בינלאומיים וטרור מקוון, סייבר וחינוך הדורות 

הבאים בתחום, משפט וסייבר בישראל ובעולם, מגמות חדשות ופתרונות חדשניים להגנה, לוחמת סייבר ועוד.

תומאס בוסרט, יועץ בכיר לנשיא ארה”ב להגנה על 
המולדת בהתמודדות עם טרור, מודיע היום בכנס שבוע 

הסייבר באוניברסיטת ת״א
“אני מודיע היום לראשונה על הסכם דו צדדי, בין ארה”ב לישראל, לשת״פ בתחום הסייבר. את ההסכם יובילו יועץ הסייבר 

בבית הלבן - רוב ג׳ויס - וראש מערך הסייבר בישראל - ד״ר אביתר מתניה

מערכת טלנירי 

 ראש אגף התקשוב וההגנה בסייבר בצה"ל - 
אלוף נדב פדן בשבוע הסייבר באוניברסיטת ת"א

"צה"ל פוגש שחקנים לא מתוחכמים יחסית כמו חיזבאללה או חמאס, שבכלים פשוטים מצליחים להטריד אותנו לא מעט"

מערכת טלנירי 
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ראש השב"כ נדב ארגמן הבוקר בשבוע הסייבר – אוניברסיטת ת"א:

"כפי שבעולם הממשי, אין אנו מסתפקים בהגנה פאסיבית, אלא רודפים את אנשי הטרור במקומותיהם – כך גם בזירת הסייבר. אנו 
לומדים את דפוסי הפעולה של היריב, ויודעים להכות בו בהפתעה במגוון דרכים ושיטות. האקרים ברחבי העולם הפועלים לפגוע 
בישראל, חווים מעת לעת תקלות בלתי צפויות". כך אמר הבוקר )27/6( ראש שירות הביטחון הכללי נדב ארגמן בהופעה פומבית 

נדירה במסגרת נאומו בשבוע הסייבר הלאומי באוניברסיטת ת"א

מתוך נאומו של ראש השב"כ נדב ארגמן:

"בשנה האחרונה, מתמודד שב"כ, יחד עם שותפיו בקהילת המודיעין וההגנה בסייבר, מול מגוון אתגרים בתחום זה: מאיומים 
מעצמתיים, דרך איומים מצד ארגוני טרור, ועד להאקרים יחידים שפעלו מטעם עצמם. לצורך סיכול איומים אלה, מימשנו עשרות 
פעולות ומבצעים מתוחכמים ומוצלחים. ועדיין, לאור מאפייניו המתעתעים של הסייבר, ראוי שנישאר צנועים וזהירים לגבי יכולתנו 

לקבל תמונה הרמטית על הנעשה במרחב זה."

"בסייבר,"שילוביות" היא שם המשחק, ולא ניתן אחרת. אנו פועלים כנגד יריבינו באמצעות "קואליציית סייבר" הכוללת שיתופי 
פעולה עם צה"ל, המוסד, רשות הסייבר, משרד הביטחון ועוד. שב"כ מקיים קשרי עבודה עם עמיתים מארגוני ביון בעולם, ונכון 

לסייע בידע ובניסיון שנצברו מול איומי הטרור שמולם מתמודדות כיום מדינות המערב".

"באמצעות מודיעין איכותי שהתקבל במערך הסייבר שלנו, כבר סוכלו פיגועים רבים. ההצלחה לאתר מפגע בודד מהווה אתגר 
עצום. למרות המורכבות הזאת, שב"כ יחד עם שותפיו, הצליח באמצעות התאמות טכנולוגיות, מודיעיניות ומבצעיות, מאז תחילת 
2016 ועד היום, לאתר מבעוד מועד למעלה מ-2000 מפגעים בודדים פוטנציאלים. השיפורים הטכנולוגיים פורצי הדרך, יחד עם 
היכרות שטח ועבודה מבצעית, תרמו רבות להורדת רף הטרור ולהתמודדות מוצלחת של מדינת ישראל מול איום פיגועי הבודדים."

"שב"כ נמצא כעת בעיצומה של מהפכה אירגונית שבליבה איגוד כלל תחומי הטכנולוגיה והסייבר לכדי זרוע אחת. התוצאה היא 
אגרוף טכנולוגי חזק ומרוכז. עוצמת האגרוף הזה נובעת משילוב בין דיסיפלינות: תחומי הסייבר על כל גווניו, בצד תחומי הטכנולוגיה 

הקלאסית, שמתפתחים עם הארגון מיום היווסדו. מערך הסייבר והטכנולוגיה של שב"כ הוא סטארט-אפ בלתי פוסק."

"אנו מצליחים לבצע כל זאת רק בזכות ההון האנושי שלנו. כבר כעת, למעלה מרבע מעובדי הארגון הינם טכנולוגיים: האקרים, 
מתכנתים, מומחי הגנת סייבר, מהנדסי אלקטרוניקה ועוד. אנחנו שואפים לקלוט את ההאקרים הטובים ביותר, כחלק מההתמודדות 

עם אתגרי הסייבר אל מול מכלול היריבים, בדגש על מדינות ומעצמות."

אודות שבוע הסייבר הלאומי השנתי:

שבוע הסייבר הלאומי השנתי של המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק באוניברסיטת ת"א, מערך הסייבר הלאומי במשרד 
רה"מ ומשרד החוץ מתקיים זו השנה זו השנה ה-7 באוניברסיטת ת"א. שבוע הסייבר מפגיש מומחי סייבר וחוקרים מובילים מהארץ 
ומהעולם, לצד קובעי מדיניות, גורמי ביטחון בינלאומיים, דיפלומטים ואנשי עסקים בכירים לסבב שולחנות עגולים, דיונים וסדנאות 
שעוסקים, בין היתר, בהיבטים דיפלומטיים של טרור ופשעי סייבר, שיתופי פעולה בינלאומיים וטרור מקוון, סייבר וחינוך הדורות 

הבאים בתחום, משפט וסייבר בישראל ובעולם, מגמות חדשות ופתרונות חדשניים להגנה, לוחמת סייבר ועוד.

מקבל הפרס גיל שווייד, מייסד ומנכ"ל צ'ק פוינט, לפני זמן קצר: "בימים אלו אנחנו עדים למתקפות סייבר מתוחכמות שעד לאחרונה 
נחשבו לתרחישים רחוקים ולא מציאותיים. למרות זאת, מרבית החברות עדיין אינן מגינות על עצמן מפני איומים קריטיים, בעיקר 

במובייל ובענן. יותר מ-90 אחוזים מהן אינן משתמשות בטכנולוגיות למניעת מתקפות מתקדמות".

פרופ' איציק בן ישראל זכה לתואר אבירות נשיא הרפובליקה האיטלקית. 

במסגרת שבוע הסייבר הלאומי השביעי באוניברסיטת ת"א, הוענק היום לראשונה מגן הסייבר. לראשונה התכנסה וועדה במטרה 
למסד הענקת אות מגן הסייבר, כהכרה בהישגים יוצאי דופן בסייבר באחד מן התחומים הבאים: כלכלה, טכנולוגיה, ממשל ואקדמיה.

חברי הועדה: ד"ר גיורא ירון, ד"ר שלמה מרקל, ד"ר גל שמואלי, אלוף )מיל'( פרופ' יצחק בן ישראל, גילי דרוב–היישטיין, החליטו 
להעניק השנה את אות מגן הסייבר לגיל שוויד על תרומתו הייחודית והבלתי מעורערת לסייבר בישראל.

להלן נימוקי וועדת הפרס:

גיל שוויד שיזם והקים את חברת צ'ק פוינט, הצליח להצמיחה ולהפוך אותה לאחת מענקיות השוק הגלובלי. החברה, שהקדימה 
את זמנה, מעסיקה מעל 4000 עובדים ב- 43 מדינות, והיא פילסה את הדרך לחברות סייבר רבות.

גיל השכיל להתמודד עם אתגרים בדרך והוביל את החברה למקום של כבוד בפנתיאון החברות הגדולות בעולם בתחום. הוא לא 
מכר את החברה ועשה אקזיט קל אלא בחר לבנות חברה ישראלית שתמשיך לתרום לכלכלה ולחברה הישראלית.

צ'ק פוינט אינה מסתפקת בהצלחה המסחרית, היא גם תורמת לאקדמיה ולמחקר ומשקיעה רבות בפיתוח הון אנושי בישראל. גיל 
שוויד מהווה גם מנטור אישי, והוא מעורר השראה עבור קבוצת מדעני וממציאי העתיד של נוער שוחר מדע באונ' ת"א. בכך הוא 

ממשיך לסייע ולקדם את המנהיגות והמצוינות בקרב בני נוער מוכשרים ותורם לטיפוחו של דור העתיד בישראל.

גיל שויד, מייסד ומנכ"ל צ'ק פוינט, אמר לפני זמן קצר: "בימים אלו אנחנו עדים למתקפות סייבר מתוחכמות שעד לאחרונה נחשבו 
לתרחישים רחוקים ולא מציאותיים. למרות זאת, מרבית החברות עדיין אינן מגינות על עצמן מפני איומים קריטיים, בעיקר במובייל 
ובענן. יותר מ-90 אחוזים מהן אינן משתמשות בטכנולוגיות למניעת מתקפות מתקדמות. ארגונים כיום חייבים להשקיע בבניית 

אסטרטגיה לעתיד של הגנת הסייבר, ולא להסתפק רק בפתרונות נקודתיים שמאפשרים למתקפות לפגוע בארגון."

חבר הוועדה וראש המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת ת"א, אלוף )מיל'( פרופ' יצחק בן ישראל, זכה אף הוא לאות משמעותי 
בעל הכרה בינלאומית – תואר אבירות נשיא הרפובליקה האיטלקית. את התואר הגבוה, המוענק מדי שנה לקומץ אושיות רבות 
פעלים, קיבל פרופ' בן ישראל מידי שגריר איטליה בישראל, פרנצ'סקו מריה טאלו, במסגרת שבוע הסייבר. בנימוקי אות האבירות 
צוין כי בן ישראל נחשב לחלוץ הודות למחקריו בתחומי האווירונאוטיקה, החלל והסייבר. במשך קריירה מדעית מבריקה בת יותר 

מ-40 שנה פעל בעקביות לקידום היחסים עם איטליה, הן במישור האזרחי והן בהקשר הצבאי.

ראש השב"כ נדב ארגמן הבוקר בשבוע הסייבר 
באוניברסיטת ת"א

"האקרים ברחבי העולם הפועלים לפגוע בישראל, חווים מעת לעת תקלות בלתי צפויות".

מערכת טלנירי 

לראשונה, במעמד שבוע הסייבר הלאומי השביעי 
באוניברסיטת ת"א הוענק אות מגן הסייבר

מקבל הפרס גיל שווייד, מייסד ומנכ"ל צ'ק פוינט, לפני זמן קצר: "בימים אלו אנחנו עדים למתקפות סייבר מתוחכמות שעד 
לאחרונה נחשבו לתרחישים רחוקים ולא מציאותיים"

מערכת טלנירי 
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יובל דיסקין

צור קשראודות טלניריהחזרי מסחיסכון בעמלות מסחרפורומיםתכנה לניתוח טכניכלים לבעלי אתריםהפוך לדף הבית
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שוק ההון שוק ההון > חדשות  דף הבית > חדשות 

ראש השב"כ לשעבר יובל דיסקין הבוקר בשבוע הסייבר באוניברסיטת ת"א
"פוטנציאל הפגיעה של תקיפות סייבר הוא גדול ממה שראינו עד כה"

מערכת טלנירי | 29/6/17, 13:47
בואו לדבר על זה בפורום בורסה ושוק ההון

"אין מספיק מוחות בעולם אבטחת הסייבר. פתרונות רבים פונים פנימה ומעטים מדי
מעצמן. קורות  לא  סייבר  שתקיפות  שוכחים  הסייבר  מתעשיית  רבים  חוץ.  כלפי 
דיסקין אדם כדי להתמודד עמן", כך  אדם וצריך כוח  בני  מאחורי המתקפות עומדים 

הבוקר בשבוע הסייבר באוניברסיטת ת"א. 

פוטנציאל בעומק עולם הסייבר מבין את  שטרוריסטים לומדים את מגבלות המשחק. כל אחד המצוי  "אני מאמין 
שראינו האחרונה  התקיפה  של  בהקשר  גם  כה,  עד  שראינו  ממה  יותר  גדול  והוא  סייבר.  תקיפת  של  הפגיעה 
אסון את  לכם  מזכיר  אני  כה?  עד  קרה  לא  זה  מדוע   – קל  כך  כל  זה  שאם  אומרים  אנשים  האחרונים.  בימים 
התאומים, אף אחד לא האמין שאסון מעין זה יכול לקרות, והוא שינה את העולם. רבים מתעשיית הסייבר שוכחים

שתקיפות סייבר לא קורות מעצמן. מאחורי המתקפות עומדים בני אדם וצריך כוח אדם כדי להתמודד עמן". 

חברת עם  יחד  סיימוטיב  חברת  את  הקים  (דיסקין  האוטונומי,  הרכב  בתעשיית  היתר  בין  כיום  מצוי  ״אני 
פולקסוואגן העולמית המתמחה בפתרונות סייבר לרכבי ההווה והעתיד ), הרבה חושבים כיצד להגן על הרכב. אך
זה לא מספיק. ניתן להגן על המכונית במגוון דרכים, אבל אם התשתית של הרכב פגיעה אז יוכלו לתקוף צי שלם

של מכוניות. כדי להגן על הרכב האוטונומי יש לצאת החוצה ולהסתכל על מלוא התהליך". 

בהגנה. אני באופן ההתנהלות ולא  פאסיביים, לא  בעולם לעשות? ראשית, לא להיות  "מה על מקבלי ההחלטות 
חושב שכיום מנהלים צריכים להסתכל מחוץ לארגון, לזהות את השינויים ולאתר אותם.

יש לגוון את הזירה כדי לייצר רמות הגנה חדשות ויש להסתכל על כך במשקפיים הוליסטיים.
החלטות לקבל  יש  חדשות  יכולות  לפתח  כדי  חדשות.  ויכולות  טכנולוגיות  ולפתח  החוצה  להסתכל  עלינו  בנוסף, 

כנגד רוב האנשים כי תפקידך כמנהל הוא לנהל ולקבל החלטות".

אודות שבוע הסייבר הלאומי השנתי:
מערך ת"א,  באוניברסיטת  בלווטניק  ע"ש  בינתחומי  סייבר  למחקר  המרכז  של  השנתי  הלאומי  הסייבר  שבוע 
שבוע הסייבר באוניברסיטת ת"א.  במשרד רה"מ ומשרד החוץ מתקיים זו השנה זו השנה ה-7  הסייבר הלאומי 
מפגיש מומחי סייבר וחוקרים מובילים מהארץ ומהעולם, לצד קובעי מדיניות, גורמי ביטחון בינלאומיים, דיפלומטים
של דיפלומטיים  בהיבטים  היתר,  בין  שעוסקים,  וסדנאות  דיונים  עגולים,  שולחנות  לסבב  בכירים  עסקים  ואנשי 
בתחום, משפט וסייבר בינלאומיים וטרור מקוון, סייבר וחינוך הדורות הבאים  פעולה  שיתופי  טרור ופשעי סייבר, 

בישראל ובעולם, מגמות חדשות ופתרונות חדשניים להגנה, לוחמת סייבר ועוד.

   

4 הצעות לניהול תיק
השקעות מעל 300 אלף

טופס לוטו במתנה ללא
התחייבות!

להפוך לדג ב- 10
שיעורים - לחיים בריאים

משרדי יוקרה בלב ת"א -
עם עיצוב פנים של

צור קשר שרות האיתותים פורומים שרותי טלנירי פורטל פיננסי חדשות שוק ההון עמוד ראשי

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת
תיבת מסרים אישיים (אין חדש)    

הודעות בורסהעוד בחדשותאנליסטיםמחשבים וטכנולוגיהחדשות נדל"ןחדשות חו"לחדשות כלכלהחדשות שוק ההון

ברם תעשיות מסכמת את שנת 2016

חדשות היום

חיפוש כתבות

הודעות בורסה

0 שתפי

ת"א 35   13:51
1,440.19 +0.28%

גלום   13:52
1,440.49 +0.3%

ת"א 125   13:51
1,294.74 +0.36%

ת"א - בנקים 5   13:51
1,707.3 +0.52%

דולר/שקל   13:51
3.5035 --0.58%

דאו ג'ונס   23:05
21,454.61 +0.68%

נאסד"ק   23:01
6,234.41 +1.43%

S&P 500   23:05
2,440.69 +0.88%

מחזור
1,385,287
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חפש חיפוש מניה     

אינטל

צור קשראודות טלניריהחזרי מסחיסכון בעמלות מסחרפורומיםתכנה לניתוח טכניכלים לבעלי אתריםהפוך לדף הבית

 14:23: מנרב  דוח הצעת מדף להנפקת אגח ב' ע"פ ת.מדף מ24.11.14,הזמנות 26.6.17  |  14:18: אירונאוטיקס  פתיחת מסחר ביום 

שוק ההון > מחשבים וטכנולוגיה דף הבית > חדשות 

סייבר מרכז  וחונכת  הסייבר  אבטחת  בתחום  פעולה  שיתופי  על  מכריזה  אינטל 
חדש בישראל

התקפות מפני  בהתגוננות  פעולה  ישתפו   illusive networks וחברת  אינטל 
ממוקדות  APTs ומרחיבה את מרכז הסייבר שלה בישראל

מערכת טלנירי | 22/6/17, 14:04
בואו לדבר על זה בפורום בורסה ושוק ההון

עיקר החדשות:
.Team8 אינטל הודיעה על שיתופי פעולה עם קבוצת אבטחת סייבר

התקפות מפני  בהתגוננות  פעולה  ישתפו   illusive networks וחברת  אינטל 
APTs  ממוקדות

סייבר, חברות  מחקר וייזום  פלטפורמת   ,Team8 עם  פעולה  שיתוף  על  ביוני)   21 (רביעי,  היום  הודיעה  אינטל 
עצמאיות. סטארטאפ  כחברות  הנבנים  צוותים  באמצעות  הגנתיים  סייבר  פתרונות  של  רחב  מגוון  המציעה 
8Team, אותה מוביל מפקד יחידה 8200 לשעבר, נדב צפריר, כוללת קבוצת מחקר בעלת ידע מעמיק בהגנה
גיוס טאלנטים ברחבי העולם ויכולת  פיתוח טכנולוגי מתקדמות, רשת לקוחות ושותפים  בסייבר, יכולות  והתקפה 

ייחודית.

קיימים לסיכונים  מענה  שיתנו  סייבר  פתרונות  לפתח  במטרה  ותובנות  מידע  בחילופי  יתבטא  הפעולה  שיתוף 
של הדברים, המובייל, הרכב וטכנולוגיות הענן. אינטל מצטרפת לחברים בתחומי המחשוב, האינטרנט  ועתידיים 
ו אקסנצ'ר  סיטיגרופ,   ,AT&T סיסקו,  מיקרוסופט,  את  הכוללים   Team8 של  הסייבר  בסינדיקט  נוספים 

Innovation Endeavors של יו"ר גוגל אריק שמידט.

הסייבר כנס  של  הפתיחה  אירוע     Rethink Cyber Tel Aviv לקראת  מגיעה  הפעולה  שיתוף  על  ההודעה 
השנתי השמיני שמארחת אוניברסיטת תל אביב מ25 עד 29 ביוני.

הפלטפורמות אבטחת  חטיבת  של  כללי  ומנהל  והשירותים,  התוכנה  בקבוצת  נשיא  סגן  אצ'ווריה,  ריק 
האתגרים נוכח  מתקדמים  סייבר  ומוצרי  טכנולוגיות  לפתח  לאינטל  לסייע  נועד  הפעולה  "שיתוף  אמר:  באינטל 
ההולכים ומתעצמים, והוא יסייע לנו למקד את תשומת הלב ולמנף את ההזדמנויות לחידושים של אינטל בתחומי

אבטחת הסייבר".

בתחום הסייבר ולהעניק לארגונים יתרון ביותר  פתרונות לבעיות הגדולות  בTeam8 היא לפתח  שלנו  "המטרה 
על פני תוקפי הסייבר. הצטרפותה של אינטל לסינדיקט שלנו היא תוספת קריטית שתספק לנו תובנות ייחודיות
להקמת ושותף  מנכ"ל  צפריר,  נדב  אמר   ",IoTוה הענן  המובייל,  במהפכות  הטמונים  הסייבר  לאתגרי  באשר 

.Team8

בסייבר,  (deception) ההטעייה  טכנולוגיות  שוק  מובילת   ,illusive networks וחברת  אינטל  הודיעו  בנוסף 
Advanced) ממוקדות  בהתקפות  למאבק  פתרון  בפיתוח  פעולה  שיתוף  על   ,Team8 בקבוצת  וחברה 
מתחום ההטעיות  מבוססת  הסייבר  אבטחת  את  מרחיב  זה  פעולה  שיתוף   .(Persistent Threats  APTs

התוכנה לרמת החומרה, ומחזק את יכולות ההסטה של התוקפים מיצירת נזק פוטנציאלי לארגון.

כל על  להגנה   illusive networks של  מחויבותה  את  ממחיש  וחומרה  תוכנה  המשלב  חדשני  פתרון  "פיתוח 
"התוקפים  .illusive networks מנכ"ל  ישראלי,  עופר  אמר  בארגונים",  המחשוב  ומערכות  ברשתות  הרבדים 
מתקדמים בקצב מהיר מאוד ושיתוף הפעולה ממחיש את מחויבותה של אינטל להמשיך לחדש בתחום האבטחה

על מנת להגן באפקטיביות על לקוחותיה מפני תוקפים מתוחכמים".

בתוך כך הכריזה אינטל כי פתחה מרכז מצוינות חדש לתחום הסייבר בהובלת היזם הסדרתי יעקב מנדל. המרכז
איומי בפני  אינטל  מוצרי  את  להקשיח  במטרה  מתקדמות  יכולות  שיפתחו  סייבר  אבטחת  חוקרי  מספר  מעסיק 

אבטחה עתידיים.

צור קשר שרות האיתותים פורומים שרותי טלנירי פורטל פיננסי חדשות שוק ההון עמוד ראשי

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת
תיבת מסרים אישיים (אין חדש)    

הודעות בורסהעוד בחדשותאנליסטיםמחשבים וטכנולוגיהחדשות נדל"ןחדשות חו"לחדשות כלכלהחדשות שוק ההון

ברם תעשיות מסכמת את שנת 2016

חדשות היום

חיפוש כתבות

הודעות בורסה

S HO P  N O W

LOW CUT 

SOCKS 

ת"א 35   14:43
1,440.2 +0.14%

גלום   14:43
1,440.68 +0.17%

ת"א 125   14:43
1,294.8 +0.19%

ת"א  בנקים 5   14:43
1,715.3 0.49%

דולר/שקל   23:59
3.5435 0.36%

דאו ג'ונס   23:10
21,394.76 0.01%

נאסד"ק   23:01
6,265.25 +0.46%

S&P 500   23:10
2,438.3 +0.16%

מחזור
462,420

6/25/2017 י יר יבר חדש בישראל  טלנ וחונכת מרכז סי יבר  י פעולה בתחום אבטחת הסי אינטל מכריזה על שיתופ

http://www.talniri.co.il/marketnews/article.asp?mp=156&cat=10&id=82834 2/2

CA
Technologies

משתפת פעולה
עם

Facebook
מסייעת להגביר

את הנצילות
והאמינות במרכזי

הנתונים
העולמיים שלה

דנבאר טכנולוגיות
רוצה סטארטפים

טלמפ: חתמה
O2 הסכם עם

הגרמנית
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מפרסמת דוחות

תחום הסייבר מקבל נפח פעילות גדל והולך באינטל. מוקדם יותר השנה הייתה אינטל שותפה במפגש בבורסה
בסביבת סייבר  בפתרונות  להתמקד  שנועד   The Floor הפינטק  אקסלרטור  לאירוח  עם  יחד  ערך,  לניירות 

בלוקצ'יין ופתרונות לאבטחת חוזים, עסקאות בנקאיות ושרשרת אספקה.

בישראל פועלת  אינטל  מופלאות.  מחשוב  חוויות  להגשים  כדי  הטכנולוגיה  גבולות  את  פורצת   (INTC) אינטל 
משנת 1974 ומעסיקה כ10,000 עובדים ישירים במפעל ייצור בקריית גת ובארבעה מרכזי פיתוח (חיפה, יקום,
ב תמצאו  העולם  ברחבי  עובדיה  אלף  מאה  של  והישגיהם  אינטל  אודות  נוסף  מידע  תקווה).  ופתח  ירושלים 
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התקפת סייבר ענקית על ישראל , אוקריינה (בנקים , שדה תעופה , חשמל) , צ'רנוביל (

כור .) תכנות זדוניות , תכנות כופר ( כפרה ) . התנתקות מהאינטרנט כהגנה .
ראיון עם 'מר סייבר' הישראלי , אלוף במלואים יצחק בן ישראל

 
בן כספית : יש לנו בעיה , הסיפור המוביל בחדשות , זה דבר שאנחנו לא מבינים בו שום דבר , הסייבר .

אריה
אלדד : אבל זה מסריח .

בן כספית : יש גם התקפת סייבר ענקית ב ,
אריה אלדד : בדיוק , כשאצלנו

יש כנס ומיליון משתתפים וכולם מדברים על סייבר והאקרים , פתאום העולם חוטף ,
בן כספית : אתה מנסה פה לרמוז משהו ?

אריה
אלדד : לא , אני סתם ,

בן כספית : אתה מנסה פה להתגולל ?
אריה אלדד : אני רוצה לראות האם האליבי

שלנו הוא מוצק או לא .
בן כספית : תגיד , אתה יודע לזהות כשאתה עובר לייד תוכנת מחשב , אתה יודע

לזהות אם היא זדונית או לא ?
אריה אלדד : אני יודע להגיד לך אם המחשב עובד על חשמל או

על פחם . זה מה שאני יודע ,
בן כספית : לא , כי כל ההתקפות האלה זה תוכנות זדוניות שפשוט לוקחות

לך את המחשב , ומחזירות אותו תמורת כופר .
אריה אלדד : אני סתם לא פותח דואר ממישהו שאני לא מכיר ,

וכיוון שאני בקושי מכיר אנשים , אני לא פותח דואר .
בן כספית : לא , תחשוב על זה , פעם באמת יכולת

ללכת ברחוב ומחבלים היו חוטפים אותך .
אריה אלדד : זה התקופה הרומנטית ,

בן כספית : היום אתה רוצה להרגיש
בטוח , כן , רומנטי , אתה רוצה להרגיש בטוח , אתה פשוט תתנתק מהאינטרנט , זה הכל , הכל קורה שם .

אריה אלדד :
כמה זמן תצליח ?

בן כספית : לא הרבה . טוב , אז אנחנו ראיינו ממש לפני כמה דקות את , הייתי קורא
לו מר סייבר הישראלי , איציק בן ישראל , הנה . אלוף במיל . פרופ' יצחק בן ישראל , שלום .

אריה אלדד : שלום
לך ערב טוב .

אלוף במיל . פרופ' יצחק בן ישראל : שלום לכם .
בן כספית : אתה גם אתה נמצא

בכנס הסייבר באונ' תל אביב , כנס ההאקרים בעצם כפי שהוסבר לנו , ואנחנו רוצים לדבר איתך על ההתקפת סייבר הזו
האחרונה , של היממה האחרונה , שבהתחלה דובר על זה שזה פוגע , איפה אריה ? באיזה מדינות ?

אריה אלדד : התחיל מאוקראינה , כולל
איזה מנגנון מעקב על ניטור קרינה בצ'רנוביל , ואחר כך גם אחרים חטפו , כולל ישראל ,

בן כספית : כולל ישראל ,
זה אמיתי ?

יצחק בן ישראל : קודם כל , הלו ,
בן כספית : אנחנו איתך , קודם כל תרשו לי רק

לתקן לגבי כנס הסייבר , כנס הסייבר , זה כנס שבוע הסייבר , זה אירוע של שבוע שלם , שיש בו איזה 51
אירועים שונים , אחד מהם , זה הסיפור של ההאקרים שאתם הזכרתם הרי .

בן כספית : או.קיי .
יצחק בן ישראל :

אבל נמצאים פה החל מאירוע שבו רה"מ דיבר , וכלה בזה שכל מומחי הסייבר בעולם כולל יועצי נשיאים וראשי מדינות ,
כולל ארה"ב ורוסיה , ויו ניים איט , הגיעו לפה . עכשיו אני אחזור להתקפה . יש פה למעשה שתי התקפות משולבות שנופלות

באותו עיתוי . אחת היא דומה להתקפה שהיתה לנו לפני כשבועיים עם הכופרה , ז"א שאתה פותח את המחשב שלך ,
בן

כספית : הוא שבוי .
יצחק בן ישראל : כן , אתה שבוי , עד שלא תשלם איזה שהוא כופר , לא יתנו

לך קוד שישחרר את המחשב . זה קרה לנו לפני שבועיים , וזה קורה היום שוב עם איזה 250 אלף מחשבים
שנפגעו . השניה היא התקפה ממוקדת על אוקראינה , שהיא כוללת לא רק כופרה , אלא גם התקפה על מערכת החשמל , והזכרת

את הכור בצ'רנוביל , בנקים , שדה התעופה , הרבה מאוד מטרות ,
אריה אלדד : שעושה רושם שזה לא בהכרח אותם האקרים ,

אלה רוצים כסף , ואלה רוצים לא יודע מה , אנרכיס ...
יצחק בן ישראל : אם אתה שואל אותי , יש המון

השערות ואף אחד לא יודע , אם שתי ההתקפות האלה הן במקרה באותו יום נפלו על , נעשו על ידי שתי
קבוצות לא מתואמות , או שזה , מישהו עשה את זה , אני יותר חושב , דעתי האישית , אין לי לזה הוכחות מוצקות ,

שמדובר בשני המקרים בהתקפה שמקורה ברוסיה , והתקפת הכופרה היא רק איזה שהוא כיסוי מסך עשן , לכן גם נעשתה לה
הכנה לפני כשבועיים שלושה , מסך עשן שתגיע ההתקפה העיקרית על אוקראינה , אנשים יתבלבלו ואף אחד לא יודע מי פה ,

ומה ... צפון קוריאה , או פושעים במדינות הבלטיות , או כל מיני דברים כאלה . לא אתפלא אם זה הכל מתוכנן
מראש בשני מהלכים , כשהמטרה היא אוקראינה , ולכן גם אם יש פגיעות ברוסיה , גם זה יכול להיות חלק מאותו מסך

עשן .
בן כספית : אליבי .

אריה אלדד : כן , יורים גם בנו .
יצחק בן ישראל : כן מעט מאוד ,

יש מעט מאוד פגיעות ברוסיה , יכול להיות תוצאה של או של מסך עשן , או כמו שקורה הרבה פעמים בסייבר ,
כשאתה תוקף מישהו שנמצא בקשר עם רוסים , זה יכול לזלוג גם לשם .

בן כספית : תגיד , לנו , זה נראה
ההדיוטות , כאילו בראתם לכם עולם , אתה יודע , עולם אלטרנטיבי של סייבר , שבו פורצות מלחמות , ויש פיגועים ויש טרור , וכנסים

וכולם נגד כולם , אבל זה עוד לא חילחל אלינו , אריה אתה מכיר מישהו שנפגע מהתקפת סייבר ?
אריה אלדד : לא

אישית , אבל אני מכיר מעט מאוד אנשים .
יצחק בן ישראל : מישהו שמה , מה פירוש חילחל ?

בן כספית : מישהו
שנפגע מהתקפת סייבר , כאילו זה , לאזרחים הפשוטים זה נראה כמו איזה שהיא מציאות שלא קשורה אלינו בעצם .

יצחק בן
ישראל : כי מזלך , שאתה חי במדינה שזה מדינת ישראל , שבה העניין הזה של הסייבר נלקח ברצינות , מכיוון שהוא

סוג של איום בטחוני , וכמו שאתם שניהם יודעים , איומים בטחוניים נלקחים פה ברצינות . ולכן , אנחנו נמצאים צעד אחד או
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שניים לפני שאר העולם בהגנה , ויש לנו גם ברשות הסייבר הלאומית וגם מטה הסייבר הלאומי , וגם מערך הסייבר . ..
משרד רה"מ , בכל גופי שירותי הבטחון וצה"ל שעוסקים בזה יום וליל , ולכן צריך לעשות טץ' ווד כשאומרים את זה ,

ולכן נכון להיום , התקפות שאנחנו סובלים , יש הרבה מאוד התקפות , יותר ממדינה רגילה , אבל מעט מעט מאוד כמעט אפס
הצלחות . ואז אתה אומר , אני לא מכיר אף אחד , זה בסדר , אני מקווה שתמשיך לא להכיר אף אחד .

אריה
אלדד : עכשיו אני רוצה לשאול על האינטרס שיכול להיות לרוסיה בארגון מתקפה כזאת , בהנחה שזה הם , או כל
מדינה אחרת . אז אני מבין שרוסיה בסכסוך עם אוקראינה , והיא תרצה לדפוק אותה , אבל מה יש לה עם חברת

החשמל בנורווגיה ?
יצחק בן ישראל : לא , אין להם שום דבר חברת החשמל בנורווגיה , אני אמרתי יש שתי דרכים

שזה יכול להגיע לחברת החשמל בנורווגיה . האחת שההתקפה הזאת היא מבוססת על טכניקה שנקראת תולעת . ז"א אני מתקיף אותך
אם אתה כותב עכשיו אי מייל לבן כספית , אז זה יתקיף גם את המחשב שלו , וזה קופץ מאחד לשני ,

ואז לפעמים אתה מאבד קצת שליטה , וזה מגיע יותר רחוק ממה שרצית . זו דרך אחת . והדרך השניה היא , שזה
בכלל מדובר בהתקפות הכופרה . והתקפת הכופרה , היא כולה מסך עשן . זה לא רק נורווגיה , עם 250 אלף מחשבים בעולם

נתקפו בעניין הזה של הכופרה , כולו זה מסך עשן שלא תבחין ב , בדיוק השאלה שאתה שואל , זה בדיוק מטרת
אלה שהוסיפו מדינות לא חשובות לעניין הזה , כדי שלא תחשוב רק על אוקראינה . יש בכלל בסייבר בכלל אנחנו כבר

דיברנו על זה פעם , יש בעיה גדולה מאוד לאתר את התוקף , זה גם אחד הנושאים הכי חמים פה היום
בכנס , מה העולם צריך לעשות בשביל שזה לא תהיה בעיה כזאת , כי טכנית יש פה בעיה באיך מבנה הרשת

מבנה האינטרנט , מה צריך לעשות שזה לא תהיה , כל עוד זה ישנו , כל עוד בעיה הזאת קיימת , זה גן
עדן לפושעים ולכל מיני פעולות , אפילו מדינתיות , שמי שתוקף יודע שאף אחד לא ידע אף פעם שזה הוא . דבר

אחד אני יכול להגיד לך . בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים , לא היחסי ציבור של הכנס בשבוע הסייבר באונ' תל
אביב יזם את ההתקפה . במקרה . ..

אריה אלדד : כן , כן , אתם הייתם חשודים מיידיים , כאילו הנה , לא יכול
להיות שזה אנחנו , אנחנו בדיוק עסוקים .

בן כספית : כן , זה אפילו מבריק יכול היה להיות , אבל זה היה
מעניין גם ככה פרופ' אלוף במיל . יצחק בן ישראל תודה .

אריה אלדד : תודה רבה ,
יצחק בן ישראל :

תודה לכם .
בן כספית : השתכנעת מההכחשה שזה לא אנחנו ?

אריה אלדד : כן , כן , אני חושב שזה לא חצה
את הסף הפלילי .

 
ראש השב"כ אומר כי אין מספיק מוחות בתחום אבטחת הסייבר . דיבר בשבוע

הסייבר באונ' ת"א
 

מלאכי חזקיה : ראש השב"כ לשעבר יובל דיסקין אומר , כי אין היום די מוחות בתחום אבטחת הסייבר וכי כל
מי שמצוי בתחום הזה , מבין שלתקיפות הסייבר , יש יכולת פגיעה גדולה מכפי שראינו עד כה . בדברים שנשא במסגרת שבוע

הסייבר באוניברסיטת תל אביב , אמר דיסקין כי מאחורי המתקפות עומדים בני אדם וכי צריך כוח אדם להתמודד עימן . לדבריו ,
מקבלי ההחלטות , שלא להיות פסימיים בהגנה מפני מתקפות סייבר , אלא להסתכל החוצה ולפתח טכנולוגיות חדשות . מדברי ראש השב"כ

על
לשעבר , הביא כתבנו ענבל תמיר .
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ראש השב”כ על פעילות הסייבר: 
“2,000 מחבלים נתפסו מבעוד מועד בשנה וחצי”

ראש השב”כ נדב ארגמן: מאז תחילת 2016 ועד היום, הצלחנו לאתר מבעוד מועד למעלה מ-2000 מפגעים בודדים פוטנציאלים

ראש השב"כ, נדב ארגמן, נשא היום )שלישי( דברים באוניברסיטת ת"א במסגרת שבוע הסייבר הלאומי ה-7, וחשף כי האקרים 
המנסים מעת לעת לפגוע בישראל, "נתקלים בתקלות בלתי צפויות": "שירות הביטחון הכללי מתמודד בשנה האחרונה, יחד עם 
שותפיו בקהילת המודיעין וההגנה בסייבר, מול מגוון אתגרים בתחום".ארגמן הוסיף כי השב"כ מתמודד עם איומים מעצמתיים, 
דרך איומים מצד ארגוני טרור ועד להאקרים יחידים שפעלו מטעם עצמם: "לצורך סיכול איומים אלה, מימשנו עשרות פעולות 

ומבצעים מתוחכמים ומוצלחים. ועדיין, לאור מאפייניו המתעתעים של הסייבר, ראוי שנישאר צנועים וזהירים לגבי יכולתנו לקבל 
תמונה הרמטית על הנעשה במרחב זה."

ארגמן הסביר כי מערך הסייבר לא נועד לסיכול פגיעות מחשוב ותקשורת מקוונת, אלא גם לסיכול איומים בטחוניים ממשיים: 
"באמצעות מודיעין איכותי שהתקבל במערך הסייבר שלנו, כבר סוכלו פיגועים רבים. ההצלחה לאתר מפגע בודד מהווה אתגר 

עצום. למרות המורכבות הזאת, שב"כ יחד עם שותפיו, הצליח באמצעות התאמות טכנולוגיות, מודיעיניות ומבצעיות, מאז 
תחילת 2016 ועד היום, לאתר מבעוד מועד למעלה מ-2000 מפגעים בודדים פוטנציאלים. השיפורים הטכנולוגיים פורצי הדרך, 

יחד עם היכרות שטח ועבודה מבצעית, תרמו רבות להורדת רף הטרור ולהתמודדות מוצלחת של מדינת ישראל מול איום פיגועי 
הבודדים".

"רבע מעובדי השב"כ - האקרים או מתכנתים״

למרות ההצלחות של מערך הסייבר, ארגמן מבקש שלא לחגוג מוקדם מהצפוי: "לאור מאפייניו המתעתעים של הסייבר, ראוי 
שנישאר צנועים וזהירים לגבי יכולתנו לקבל תמונה הרמטית על הנעשה במרחב זה". עוד הסביר ארגמן כי הדרך היחידה 
מבחינתו להבטיח את המשך ההצלחות בתחום, על כל גופי הביטחון והמודיעין לפעול ביחד: "בסייבר,'שילוביות' היא שם 

המשחק, ולא ניתן אחרת. אנו פועלים כנגד יריבינו באמצעות 'קואליציית סייבר' הכוללת שיתופי פעולה עם צה"ל, המוסד, 
רשות הסייבר, משרד הביטחון ועוד. שב"כ מקיים קשרי עבודה עם עמיתים מארגוני ביון בעולם, ונכון לסייע בידע ובניסיון 

שנצברו מול איומי הטרור שמולם מתמודדות כיום מדינות המערב".

"אנו מצליחים לבצע כל זאת רק בזכות ההון האנושי שלנו. כבר כעת, למעלה מרבע מעובדי הארגון הינם טכנולוגיים: 
האקרים, מתכנתים, מומחי הגנת סייבר, מהנדסי אלקטרוניקה ועוד. אנחנו שואפים לקלוט את ההאקרים הטובים ביותר, כחלק 

מההתמודדות עם אתגרי הסייבר אל מול מכלול היריבים, בדגש על מדינות ומעצמות."

שבוע הסייבר מפגיש מומחי סייבר וחוקרים מובילים מהארץ ומהעולם, לצד קובעי מדיניות, גורמי ביטחון בינלאומיים, 
דיפלומטים ואנשי עסקים בכירים לסבב שולחנות עגולים, דיונים וסדנאות שעוסקים, בין היתר, בהיבטים דיפלומטיים של טרור 

ופשעי סייבר, שיתופי פעולה בינלאומיים וטרור מקוון, סייבר וחינוך הדורות הבאים בתחום, משפט וסייבר בישראל ובעולם, 
מגמות חדשות ופתרונות חדשניים להגנה, לוחמת סייבר ועוד.

7/11/2017 בזכות הסייבר סוכלו אלפי פיגועים" | כאן | תאגיד השידור הישראלי"

http://www.kan.org.il/Item/?itemId=20060 1/3
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6/27/2017 ירפה" יחים להטריד את צה"ל"  ג' ו חמאס לא מתוכחמים, אבל מצל חיזבאללה א

http://grafa.co.il/%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%96%D7%91… 1/6

(/http://grafa.co.il) 

חיפוש...

» "חיזבאללה או חמאס לא מתוכחמים, אבל מצליחים להטריד את צה"ל"  (/http://grafa.co.il/category/internetandtech) אינטרנט וטכנולוגיה «  (http://grafa.co.il) ראשי

"חיזבאללה או חמאס לא מתוכחמים, אבל מצליחים להטריד את צה"ל"
(/http://grafa.co.il/category/internetandtech) אינטרנט וטכנולוגיה  • (/http://grafa.co.il/author/saar/) •26/06/2017 (http://grafa.co.il/2017/06) סער יוז 

"בגלל האיומים במרחב הסייבר, האתגרים שלנו בצה"ל התרחבו: אם פעם ידענו לסמן את המאיימים עלינו, היום המרחב גדל בסדרי גודל, חוקי המשחק השתנו בו והם ממשיכים

ומשתנים כל הזמן. אם פעם היו מסעות של צעירים לפטרה, היום המסעות הם מסעות חדירה למחשבים של מעצמות זרות. צה"ל עבר שינוי משפה של שרידות בעולם הIT והגנת

המידע, לשפה של מלחמה בעולם הקיברנטי וזה לא עניין של מה בכך: זה משפיע על כל הפעילות שלנו", כך אמר ראש אגף התקשוב וההגנה בסייבר, האלוף נדב פדן במהלך

שבוע הסייבר באוניברסיטת ת"א".

"לצד האיומים, אנו זזים ב15 השנים האחרונות לעולם של רשתות מקושרות. ניהול חדש של מערכה דיגיטאלית הוא שינוי בסיסי ב state of mind הצבאי. זה אומר שאנחנו לא עוד רק

מספקים כלי הגנה או יכולות רשת עבור גופים, אלא אנחנו מנהלים מערכה פעילה נגד האיומים", סיכם האלוף פדן.

ראש אגף התקשוב וההגנה בסייבר בצה"ל, אלוף נדב פדן. קרדיט תמונה: חן גלילי

http://g "חיזבאללה או חמאס לא מתוכחמים, אבל מצליחים להטריד את צה"ל"=http://twitter.com/home?status)  שיתוף

rafa.co.il/%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%91%d7%a8

%d7%97%d7%99%d7%96%d7%91%d7%90%d7%9c%d7%9c%d7%94%d7%90%d7%95%d7%97%d7%9e%d7%90%d7%a1%d7%9c%d7%90

body=http://g&"חיזבאללה או חמאס לא מתוכחמים, אבל מצליחים להטריד את צה"ל"=%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%97/)   (mailto:?subject

rafa.co.il/%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%91%d7%a8
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6/27/2017 ים תקלות ב ו ישראל חו י צה"ל : ראש השב"כ: "האקרים הפועלים נגד  גל

http://glz.co.il/1087102515HE/Galatz.aspx 1/2

    תאריך: 27/06/2017, 11:09

ראש השב"כ, נדב ארגמן, אומר בכנס שבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב: ״האקרים הפועלים נגד ישראל חווים תקלות בלתי צפויות".
בנוסף, ראש השב"כ חשף נתונים על אודות המאבק בפיגועי בודדים: "שירות הביטחון הכללי, יחד עם שותפיו, הצליח באמצעות
."התאמות טכנולוגיות, מודיעיניות ומבצעיות, מאז תחילת 2016 ועד היום  לאתר מבעוד מועד למעלה מ2000 מפגעים פוטנציאליים

  למבזק הבאחזרה לרשימה  

99  חברים אוהבים את זה

גלצ

הקרב על השבת נמשך >>

mins 11

גלצ
31,177 סימוני 'אהבתי'

אהבי את הדף

"ראש השב"כ: "האקרים הפועלים נגד ישראל חווים תקלות בלתי צפויות האזינו
לגלצ

האזינו
לגלגלצ

אראל סג''ל
11:0012:00

עכשיו בגלצ

לוח שידורי היום

באופן מילולי 05:54
בוקר טוב ישראל 06:00

ניב רסקין 08:00
מה בוער 09:00

אראל סג''ל 11:00

רינו צרור 12:00

לכל הדיווחיםדיווחי תנועהמבזקים  | לכל המבזקים  פרטנר משיקה שירות טלוויזיה: 69 שקלים בחודש  :11:07 ,27/06/2017

חיפוש באתר זה

3123°הפוך לדף הבית|לאתר גלגלצ חיפה 3024° ת"א 3422° ים 3722° ב"ש 4228° אילת

יום שלישי, 27 יוני, 2017, ג' בתמוז תשע"ז

  מבזקיםגלי צה"ל

חדשות  צבא ובטחון   תרבות ופנאי   כלכלה   מגזין   האוניברסיטה המשודרת   תכניות גלצ   לוח שידורים    
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עמוד הבית

"חברת סייבר אחת לא יכולה
להילחם לבד מול כל העולם. זה

מאוד לא יעיל"
בכיר במכון למדיניות חוץ של ארה"ב: "רוב החברות האמריקאיות

מפחדות מחברות אבטחת מידע ישראליות כמו שהן מפחדות מחברות
רוסיות או סיניות. זה חשש שמשרת את חברות אבטחת המידע

האמריקאיות, שעוזרות להנציח את הפרדיגמה הזאת"
יהונתן זילבר

"אין רעיונות טובים. זה פשוט הרעיון הרע הכי טוב שיש לנו", מצטט רוברט
קנאקה, עמית בכיר בCFR, המכון למדיניות חוץ של ארה"ב, מסרטו זוכה
האוסקר של בן אפלק, ארגו. קנאקה השתתף בוועידת ישראל לעסקים של

"גלובס".

הוא מתכוון למדיניות שהתגבשה בממשל האמריקאי, לפיה הסקטור הפרטי אמור
להגן על עצמו בעצמו מפני פשע מקוון. זה רעיון שעומד בסתירה לדרך שבה אנחנו

תופסים את מערכת היחסים בין הממשלה ובין עסקים: בנקים מעסיקים שומרים, אבל
המשטרה מתמודדת עם שודדים.

"ביליתי ארבע שנים בממשל אובמה", אומר קנאקה, "כל רעיון אחר מביא איתו יותר
חסרונות מיתרונות. מי שרוצה שהממשלה תתמודד עם פשע מקוון באופן פעיל רוצה
שנעשה שני דברים: נחסום את מקורות התקיפה או נתקוף בחזרה", אומר קנאקה,
"אבל מקורות התקיפה הישירים הם לא באיראן או במזרח אירופה, הם בתוך ארצות
הברית. התערבות ממשלתית מעכבת את צמיחת המשק, והדוגמה של ההתערבות

הסינית ברשת, שמגבילה שם את חופש הביטוי ומפריעה לצמיחה, צריכה ללמד
אותנו לקח. 40% מהתל"ג בארה"ב קשורים לרשת, והגידול עומד על 7% בשנה

לעומת 2% במשק בכללותו".

בחזית המלחמה המקוונת התרחשו בעשור האחרון כמה מתקפות שאילצו את
התעשייה לחשוב מחדש על שדה הקרב העתידי. מתקפה אחת התרחשה באוקטובר
.(DDoS) האמריקאית ספגה מתקפת מניעת שירות מבוזרת DNSהשנה: ספקית ה
ההתקפה מנעה גישה לעשרות אתרים מרכזיים, כולל אמזון, טוויטר, פייפאל, שירות
המשחקים המקוון של Xbox ועוד. ההתקפה הייתה יוצאת דופן בהיקף שלה, אבל

החדשנות הייתה בזהות התוקפים. מתקפות מניעת שירות מבוזרות גדולות בוצעו עד
כה על ידי מחשבים פרטיים שנפרצו ואוחדו לגוף תקיפה מבוזר  בוטנט.

את המתקפה הזאת לא ביצעו מחשבים, אלא מכשירי קצה המחוברים לרשת, ביניהם
.Mirai הנוזקה שהדביקה את המכשירים האלו נקראת .DVR מצלמות ומכשירי

באופן שמסמן את הלקח שנלמד מהמתקפה, משמעות המילה ביפנית היא "העתיד".

"יש היום 400 מיליון מכשירי קצה שמחוברים לרשת", אומרים ענבר רז מ
PereimeterX ומתן שרף, מנכ"ל ומייסד סיירקורו ויועץ אסטרטגי במרכז הסייבר

עמוד הבית
פרסמו
אצלנו  

ועידת
ישראל  

3 חודשי
היכרות לעיתון מחקר חדש: ישראל בחזית התחבורה החכמה  06:38 ▾

חופשה מסתורית
ותרגיל בכניסה

לגלריה: ההתנקשות
בטורקיה

פיגוע דריסה: 9 בני
אדם נהרגו בפיגוע

משאית בשוק בברלין

מהם מוקשי המיסוי
בתמ"א 38 הריסה

ובנייה ואיך נזהרים
Sponsoredמהם?

 

גם מחוץ לת"א משלמים
46 אלף ש' למ"ר

גלובס מציג

חופשה מסתורית
ותרגיל בכניסה:

התנקשות בטורקיה

הסכם שליחות במקרקעין לא טעון כתב

מוטי בניאן

טילרסון וישראל: האם
ירושלים צריכה לחשוש

משר-החוץ הבא?
וול סטריט ושוקי עולם

בית חדשני שניתן
להרחיבו ככל שרוצים

בכל עת ב-305 אלף ש'
נדל"ן ותשתיות

סיעות האופוזיציה
יעתרו יחד לבג"ץ נגד

חוק מס דירה שלישית
נדל"ן ותשתיות

מביך: תראו מה קרה
לטיל הרוסי הקטלני
שמפחיד את צה"ל

GlobesTV
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עקבו אחרינו ברשתות 
  

כתבות נוספות

באוניברסיטת תל אביב, שגם הנחה את הפאנל. "מהפכת האינטרנט של הדברים
(IoT) היא רק יריית פתיחה לשלב הבא בחזית הזאת. סדר הגודל עומד להחריף.
בהתקפות הגדולות הבאות נראה פגיעה במחשבים של כלי רכב, ובהמשך ברכבים

חכמים ובמכשירים שמסייעים לקבלת החלטות. שתי דוגמאות הם מכשירים
לאוטומציה רפואית, כמו מכשירי fMRI, ושימושי מציאות מרובדת, כמו תוכנת הניווט

ווייז". יניב הראל, מנכ''ל קבוצת פתרונות הסייבר, Dell EMC וראש אסטרטגיית
מחקר, אוניברסיטת תל אביב, מוסיף לתחומי התקיפה האלו גם לוויינים ורחפנים.

התקפה מכוננת אחרת, ששינתה את העולם עבור תעשיית המידע, היא וירוס
סטוקסנט, שתקף ב2010 מתקני גרעין איראנים, ושלפי סברות מומחים נכתב
בשיתוף פעולה בין ארצות הברית וישראל. "החשיפה של סטוקסנט תפסה את

התעשייה עם המכנסיים למטה", אומרים רז ושרף. היכולות שהופגנו בהתקפה הזו
היו כמה עשרות מונים מעל יכולות ההגנה של התעשייה באותם ימים. נעשו בו שימוש
באוסף של מרכיבים וברמה של תחכום שהסקטור הפרטי לא דמיין לעצמו. "החשיפה
גרמה לתעשייה לשנות הילוך, וזה הוביל להרבה יותר פרסום לגבי פתרונות חדשים".

מי שעוד העלה הילוך הוא רובד אחר של הסקטור הפרטי: הפשע המקוון.

"פעם היה יותר ברור מי האקטיביסטים ומי פושע", אומרת מיכל ברוורמןבלומנשט,
מנהלת תחום הסייבר מיקרוסופט, "האקטיביסטים התקבלו בחייכנות. היום הגבולות
מטושטשים יותר; אם מדינה מנסה להשפיע, למשל, על בחירות של מדינה אחרת,
היא תבצע מניפולציה בכסות של האקטיביזם. זה כמובן נכון במלחמות מקוונות בין

אומות".

התוצאה של סטוקסנט הייתה להעלות להילוך חדש את מרוץ החימוש של הסקטור
הפרטי. המדינות, שלא מגנות על הסקטור הפרטי בזירה המקוונת, משחקות לעיתים

תפקיד פעיל בהאצת החימוש.

"זו מלחמה אסימטרית", אומר גיא מזרחי, מנכ"ל סייבריה, "חברות פרטיות, בטח
אנשים פרטיים, לכודים בטווח בקרב ענקים בין מדינות. אין לנו כלים להתמודד עם

גופים בעלי יכולות ומימון כמו ממשלות".

הפתרון, כך עולה מהקונצנזוס בפאנל, הוא התאגדות של גופים פרטיים. "חברה אחת
לא יכולה להילחם לבד מול כל העולם", אומר הראל, "ולו רק משום שזה מאוד לא

יעיל. אנחנו חייבים לשתף ידע על מתקפות". "ההוצאה של חברות על אבטחת מידע
תגדל", אומר קנאקה, "היום חברות מוציאות בממוצע רק 2% מתקציב הIT על

אבטחה, ולדעתי חברה שמוציאה פחות מ6% פשוט לא מגנה על עצמה. במקביל,
JPMorgan המוצרים חייבים להיות זולים יותר ומקיפים יותר. לא רק חברות ענק כמו

אמורות להיות מסוגלות להרשות לעצמן פתרונות אבטחת מידע. והשוק האמיתי
למוצרים חדשים נמצא במורד הפירמידה. במקביל, יש היום הרבה חברות

שמתמקדות בבעיה נקודתית ופותרות אותה היטב, אבל מה שאנחנו צריכים באמת
זה פלטפורמה אינטגרטיבית שנותנת מענה כולל".

"אבטחת מידע היא פתרון רב שכבתי", אומר שרף, "צריך להיות שיתוף פעולה בין
המחוקק, שמייצר רגולציה ומתווה תחיקתי; התעשייה, שמייצרת שיתוף מידע,

סטנדרטים ואמות מידה אחידות, והארגון".

"רוב החברות האמריקאיות מפחדות מחברות אבטחת מידע ישראליות", אומר קנאקה, "כמו שהן
מפחדות מחברות רוסיות או סיניות". החשש הוא ששירותי הביון המקומיים עושים שימוש במוצרים של

החברות לצרכים שלהן. זה חשש שמשרת את חברות אבטחת המידע האמריקאיות, שעוזרות להנציח את
הפרדיגמה הזאת.

"גם חברות אמריקאיות נופלות קורבן לפחד הזה. אנחנו רואים חברות אבטחה אמריקאיות שמשווקות את
עצמן בעולם כבין לאומיות , ולא אמריקאיות. מדיניות החוץ הרשמית היא להכחיש שהיא מפעילה ריגול

תעשייתי לטובת הסקטור העסקי. גם ממשלת ישראל צריכה לשכנע את העולם שהיא לא נוקטת
באמצעים כאלו" .

שתפו כתבה 

3 חודשי היכרות לגלובס, העיתון היומי ומגוון המוספים והמגזינים במחיר מיוחד של 99 ₪ >>

דעה: חרדים יקרים, חשוב לשים בצד את הפוליטקלי קורקט ולהגיד את האמת
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שקד: חוק ההסדרה יעלה ויש לו רוב

 

שרת המשפטים איילת שקד נשאה הבוקר (שני) דברים
בכנס של מרכז הסייבר שמתקיים באוניברסיטת תל

אביב.

בדבריה התייחסה השרה שקד בין היתר לחוק ההסדרה
שצפוי לעלות היום לאישור סופי במליאת הכנסת ואמרה,

"החוק יעלה ויש לו רוב, יש קואליציה". 
 

השרה שקד הסבירה לעשרות השגרירים את המורכבות
של התמודדות במדינת ישראל עם ההסתה ברשת.

"7 מתוך 10 מקרים בגל הטרור של ספטמבר 2015 יצאו
לפועל בעקבות תכני הסתה אליהם נחשפו ברשתות
החברתיות ובאינטרנט", ציינה שקד והוסיפה, "הדלק

המרכזי אשר מניע את המפגעים הוא ההסתה ברשת".

"אנו תלויים במידה רבה בספקיות השירות שהשליטה מצויה בידן. הספקיות חייבות להגביר את מעורבותן
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שקד פנתה לשגרירים וביקשה את עזרתם, "עזרו לישראל ולמדינותיכם. כולנו חשופים לאותו איום. בואו נשתף
פעולה".

בוידאו: השרה רגב על חוק ההסדרה

שרת המשפטים התייחסה בכנס של מרכז הסייבר לחוק ההסדרה הצפוי להיות מאושר
סופית היום, וכן להתמודדות ישראל עם ההסתה ברשת.

(צילום: חן גלילי מרכז הסייבר באוניברסיטת תל אביב) החוק יעלה. שקד

כותרות היום

בפורומים

משפחות המחבלים מומנו בידי חמאס

הספארי: צאצא ראשון לקרנפית ריהאנה

מה אמר טראמפ לרב של איוונקה?

57למה נשואים טריים לא נראים שמחים ופורחים?







לוח שנה דואר  התחבר  י' בשבט תשע"ז, 6 פבו' 17
עכשיו בכותרות: המאבק על עמונה | דונלד טראמפ | אלאור אזריה

כן לתו ץ  פו ק

הכי מדובר
תיעוד: מעצר הערבים

שהציתו בחלמיש
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קבוצת התקשורת הגדולה בעולם היהודי
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ראש השב"כ: "השנה איתרנו 
למעלה מ-2000 מפגעי סייבר"   

נדב ארגמן דיבר בכנס הסייבר באוניברסיטת תל אביב ואמר כי: 

"האקרים ברחבי העולם המאיימים לפגוע בישראל 'חווים' מעת לעת תקלות בלתי צפויות"

נועם אמיר

 ראש השב"כ נדב ארגמן דיבר הבוקר )ג'( בכנס הסייבר באוניברסיטת תל אביב והתייחס לאסטרטגיית הסייבר של מערכות 
הביטחון נגד האקרים מרחבי העולם המאיימים לפגוע בישראל: "אויבינו צריכים לצפות להפתעות במרחב הפיזי המושפעות 

מהמרחב הקיברנטי", אמר ראש השב"כ.

ארגמן: "אויבינו צריכים לצפות להפתעות". צילום: פלאש 90

ארגמן הוסיף כי: "האקרים ברחבי העולם המאיימים לפגוע בישראל 'חווים' מעת לעת תקלות בלתי צפויות. אנחנו פועלים נגד 
יריבינו בקואליציית סייבר עם אמ"ן, המוסד ועוד כמה ארגונים וגם עם מדינות ידידותיות בעולם". ארגמן אמר כי מאז 2016 סוכלו 
בהצלחה מבעוד מועד "למעלה מ-2000 מפגעים בודדים פוטנציאליים", הדבר התאפשר לדבריו באמצעות "התאמות טכנולוגיות 

מודיעיניות ומבצעיות".

כמו כן חשף ארגמן בדבריו כי  "בתקופה האחרונה אירעו מספר מקרים שממחישים את האיום האסטרטגי: איום על תשתיות עד 
הסתה שמחוברת ישירות לטרור היחידים"

נועם אמיר

כתב ערוץ 20 לענייני צבא וביטחון

6/28/2017 יבר וההגנה בסי :ראש אגף התקשוב 

https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%92%D7%A3-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%91-%D… 1/3

שתפו באמצעות

נעמה זלצמן, מערכת אתר צה"ל | 27.06.2017

מאות אנשים מתעשיית הסייבר בישראל וברחבי העולם השתתפו באירועי "שבוע הסייבר 2017" באוניברסיטת תל אביב.
בין המרצים בכנס היה גם אלוף נדב פדן, ראש אגף התקשוב וההגנה בסייבר שהגיע אמש לסקור בפני הקהל על החידושים

באגף ועל גישתו לאתגר ההגנה במימד הסייבר.  

"האתגרים שלנו התרחבו בסדרי הגודל", אמר אלוף פדן בכנס, "חוקי המשחק השתנו ומשתנים בו כל הזמן. היום יש לנו אינטרנט
מבצעי, ענני ומודרני בין כלל הזרועות. אנחנו עוברים מאגף מאפשר לאגף שמעצב ומוביל. כדי לקיים את חופש הפעולה הזה ולהוביל
את המערכה אנחנו צריכים להשיג עליונות טכנולוגיות ומבצעיות. היא תושג בזכות השינוי בתשתיות ובראייה והיא לא תושג בלי שיתופי

פעולה צבאיים, אזרחיים, לאומיים ובינלאומיים".

בנוסף הדגיש את חשיבות ההון האנושי המאפיין את האגף: "האנשים הם המפתח להצלחה שלנו והם אלה שמעצבים את העולם. יש
כאן אתגר ממשי לעולם החופשי החדש, ורק ביחד, בשיתוף פעולה נצליח לעמוד באתגר הזה".

אולי יעניין אתכם גם:

ראש אגף התקשוב וההגנה בסייבר:

"האנשים הם המפתח להצלחה שלנו והם אלה שמעצבים את העולם"

גלריהכל הכתבותדבר המפקדאודותראשי
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ראש השב"כ: 2,000 מחבלים נתפסו לפני הפיגוע">חדשות הטכנולוגיה>דיגיטל>בית

כנס הסייבר

ג' בתמוז תשעז   12:13  27.06.17 |בני סולומון

ראש השב"כ: 2,000 מחבלים נתפסו לפני
הפיגוע"

ראש השב"כ נשא דברים בכנס הסייבר והתייחס שם למלחמה בטרור גם בזירת
הסייבר וחשף את המלחמה היומית בטרור ובזיהוי מפגעים מבעוד מועד

באמצעות הטכנולוגיה (דיגיטל)

, נדב ארגמן , טרור , סייבר תגיות: שב"כ

עדכונים

facebook כיכר

Video

סקר

הנקראים

על מה החרדים צריכים לאיים בפרישה
מהקואליציה?

חילולי השבת המתרבים

קדושת הכותל המערבי

לא צריכים לאיים

 

מכינה קדם אקדמאית -
הדרך להצלחה

בתואר (פרסומי)

הרב שלא פוטר: 'שמו
מולי שומרים חמושים' 

כותל, גיור, שבת וליברמן
• יו"ר ש"ס מדבר 

גיוס חרדים? רק
בהידברות // ראובן

ריבלין 

א א א
נושא הסייבר הופך לחשוב יותר ויותר גם בזירת המלחמה בטרור.

ראש השב"כ נדב ארגמן אמר הבוקר (שלישי) בכנס שבוע הסייבר

באוניברסיטת תל אביב כי העובדה ש"שב"כ אחראי לסיכול איומים של טרור

וחבלה. זה בא לידי מימוש גם בזירת הסייבר". הוא אמר ש"האקרים חווים

תקלות בלתי צפויות" וציין כי פיגועים רבים סוכלו בזכות פעילות הסייבר.

ארגמן הוסיף כי שב"כ מנהל את לוחמת הסייבר בקואליציה עם אמ"ן, עם

המוסד ועם שותפים בעולם. 

"המענה הנדרש באיומי הסייבר מצריך מאיתנו שימוש באסטרטגיות

ייחודיות. כפי שבעולם הממשי אין אנו מסתפקים בהגנה פסיבית אלא רודפים

את אנשי הטרור במקומותיהם, כך גם בזירת הסייבר. אנו לומדים את דפוסי

הפעולה של היריב ולהכות בו בהפתעה ובמגוון שיטות", אמר ראש השב"כ.

כדי להמחיש את הדברים סיפר ארגמן כי שב"כ, יחד עם שותפיו בזירת

הסייבר, הצליח מאז תחילת 2016 לאתר 2,000 מחבלים עתידיים

פוטנציאליים לפני יציאתם לביצוע פיגוע. "השיפורים הטכנולוגיים פורצי

11 דקות   הדף היומי: מס' בבא בתרא דף קנ"ז יום רביעי ד'

נכח, אך נמנע: ליצמן לא
הצביע בעד הקפאת מתווה

הכותל

כך שוחרר תלמיד הישיבה
מהמעצר ברוסיה

ה"מטפל" התעלל תוך
שימוש בשמות רבנים

התקדמות ב"תיק 1,000":
פאקר ייחקר שוב

חדשות כיכר השבת
אהבת 318  אלפים סימוני 'אהבתי'

(ynet ,צילום: מוטי קמחי) ראש השב"כ, נדב ארגמן

 כן, מה לחפש? 

קרלין  הורביץ  בני פרידמן  הידברות מאמעכיכר TALKדעותהדף היומייהדותרכבכלכלה וצרכנותדיגיטלגלריותמענייןזוגיותמשפט

מוזיקהMENוידאומשפחהבית וסטיילאוכל ומתכוניםבריאותברנז´החרדיםחדשות

תיירות
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חדשות הטכנולוגיה - דיגיטל

חום או קור? שמיכה
חדשנית ללילה טוב

חדשות הטכנולוגיה - דיגיטל

גוגל נקנסה בקנס שיא
של 2.7 מיליארד דולר

חדשות הטכנולוגיה - דיגיטל

שקד: גוגל ופייסבוק
מבינות שאין מקום

לטרור

חדשות הטכנולוגיה - דיגיטל

ארגמן: "2,000 מחבלים
נתפסו לפני הפיגוע"

המדוברים

היזהרו: סוס טרויאני
הופץ דרך חנות "גוגל

פליי"

רק ברוסיה: מכונה
אוטומטית לרכישת

לייקים

"מאות מתקפות סייבר
מידי יום על ישראל"

בחור הישיבה ששוחרר
מהכלא בירך 'הגומל' 

חוד החנית של הצבא:
חרדים בצנחנים (פרסומי)

מצאתי טעות בכתבה ציוץ0

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'דיגיטל' ותישארו מעודכנים

מסלול גיוס חרדי
למיחשוב וסייבר עם

תואר ראשון

ציוני? המקובל
"הסנדלר" כפי שלא

הכרתם

יש כבוד: מרדכי בן דוד
ואברהם פריד -

המושמעים ביותר ברדיו
החרדי בשבוע האחרון

הישיבות, המספרים,
הבוחנים: מפת עולם

הישיבות תשע"ח

החילוני מרמת אביב
התעטף בטלית אביו
ומצא בתוכה ירושה

החיילים החרדים
משתלטים על היחידות

המודיעיניות

הוסף תגובה+

לקריאה ברצף

הדרך יחד עם היכרות שטח ועבודה מבצעית תרמו רבות להורדת רף הטרור

ואיום פיגועי הבודדים", אמר ארגמן.

אתמול נאם בכנס ראש אגף התקשוב וההגנה בסייבר, אלוף נדב פדן. הוא

ציין בדבריו כי "צה"ל פוגש שחקנים לא מתוחכמים יחסים כמו חיזבאללה או

חמאס, שבכלים פשוטים מצליחים להטריד אותנו לא מעט. בניגוד לעבר, אנו

מבינים שהיום חייבים לנהל נגדם מערכת לחימה של ממש וזה דורש מאיתנו

עליונות טכנולוגית ומבצעית".

פדן הבהיר כי האיומים במרחב הסייבר הוביל להרחבת האתגרים בצה"ל.

"אם פעם ידענו לסמן את המאיימים עלינו, היום המרחב גדל בסדרי גודל כך

שחוקי המשחק השתנו בו והם ממשיכים ומשתנים כל הזמן. אם פעם היו

מסעות של צעירים לפטרה, היום המסעות הם מסעות חדירה למחשבים של

מעצמות זרות".

גם ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לנושא ואמר אתמול בכנס כי

"הגנה בסייבר היא עסק רציני כי זה איום הולך וגדל בכל מקום. כל דבר הופך

להיות דיגיטלי. האבחנה בין טכנולוגיה גבוהה לטכנולוגיה נמוכה נעלמת

במהירות. ובעוד זה קורה במדינה אחת אחרי השנייה, בתעשייה אחת אחרי

השנייה, בתשתית חיונית אחת אחרי השנייה, ובעוד אנו נכנסים לעולם של

'האינטרנט של הדברים', הצורך בהגנה בסייבר צומח בקצב מואץ".

נתניהו הוסיף כי "זאת בעיה שניצבת בפני כל הממשלות, לא רק בהגנה על

הצבאות שלהן, גופי הביטחון שלהן, התשתיות החיוניות שלהן, העסקים

שלהן וכל ארגון אחר. השאלה כיצד לגשת לכך היא שאלה שממשלות

נאבקות איתה".
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ראש השב"כ: 2,000 מחבלים נתפסו לפני הפיגוע">חדשות הטכנולוגיה>דיגיטל>בית

כנס הסייבר

ג' בתמוז תשעז   12:13  27.06.17 |בני סולומון

ראש השב"כ: 2,000 מחבלים נתפסו לפני
הפיגוע"

ראש השב"כ נשא דברים בכנס הסייבר והתייחס שם למלחמה בטרור גם בזירת
הסייבר וחשף את המלחמה היומית בטרור ובזיהוי מפגעים מבעוד מועד

באמצעות הטכנולוגיה (דיגיטל)

, נדב ארגמן , טרור , סייבר תגיות: שב"כ

עדכונים

facebook כיכר

Video

סקר

הנקראים

על מה החרדים צריכים לאיים בפרישה
מהקואליציה?

חילולי השבת המתרבים

קדושת הכותל המערבי

לא צריכים לאיים

 

מכינה קדם אקדמאית -
הדרך להצלחה

בתואר (פרסומי)

הרב שלא פוטר: 'שמו
מולי שומרים חמושים' 

כותל, גיור, שבת וליברמן
• יו"ר ש"ס מדבר 

גיוס חרדים? רק
בהידברות // ראובן

ריבלין 

א א א
נושא הסייבר הופך לחשוב יותר ויותר גם בזירת המלחמה בטרור.

ראש השב"כ נדב ארגמן אמר הבוקר (שלישי) בכנס שבוע הסייבר

באוניברסיטת תל אביב כי העובדה ש"שב"כ אחראי לסיכול איומים של טרור

וחבלה. זה בא לידי מימוש גם בזירת הסייבר". הוא אמר ש"האקרים חווים

תקלות בלתי צפויות" וציין כי פיגועים רבים סוכלו בזכות פעילות הסייבר.

ארגמן הוסיף כי שב"כ מנהל את לוחמת הסייבר בקואליציה עם אמ"ן, עם

המוסד ועם שותפים בעולם. 

"המענה הנדרש באיומי הסייבר מצריך מאיתנו שימוש באסטרטגיות

ייחודיות. כפי שבעולם הממשי אין אנו מסתפקים בהגנה פסיבית אלא רודפים

את אנשי הטרור במקומותיהם, כך גם בזירת הסייבר. אנו לומדים את דפוסי

הפעולה של היריב ולהכות בו בהפתעה ובמגוון שיטות", אמר ראש השב"כ.

כדי להמחיש את הדברים סיפר ארגמן כי שב"כ, יחד עם שותפיו בזירת

הסייבר, הצליח מאז תחילת 2016 לאתר 2,000 מחבלים עתידיים

פוטנציאליים לפני יציאתם לביצוע פיגוע. "השיפורים הטכנולוגיים פורצי

11 דקות   הדף היומי: מס' בבא בתרא דף קנ"ז יום רביעי ד'

נכח, אך נמנע: ליצמן לא
הצביע בעד הקפאת מתווה

הכותל

כך שוחרר תלמיד הישיבה
מהמעצר ברוסיה

ה"מטפל" התעלל תוך
שימוש בשמות רבנים

התקדמות ב"תיק 1,000":
פאקר ייחקר שוב

חדשות כיכר השבת
אהבת 318  אלפים סימוני 'אהבתי'

(ynet ,צילום: מוטי קמחי) ראש השב"כ, נדב ארגמן

 כן, מה לחפש? 
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בבוקר ה–9 בנובמבר 2016, בבר בלב מוסקווה, התכנסו פעילי ימין קיצוני רוסים לחגוג את ניצחונו של דונלד טראמפ בבחירות בארה"ב.
את תמיכתם הנלהבת בנשיא החדש הם ביטאו באופן ויזואלי מרשים: ציור קיר ענק שהוצב במרכז הבר, ובו שלושה דיוקנאות —

מימין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין; במרכז נשיא ארה"ב הנבחר טראמפ; ומשמאל מנהיגת הימין הקיצוני בצרפת והמועמדת לנשיאות, מארין

Markerweek

האם היא תדהים את העולם? השותף החשאי של מארין לה פן
הקמפיין של מועמדת הימין הקיצוני לנשיאות צרפת עשוי להוביל אותה ביום ראשון לאחת המשרות החזקות בעולם;

אולם מאחורי הקלעים ניצב הממשל הרוסי, ששם לו למטרה לפלג את אירופה והפך בשנים האחרונות למקור
התמיכה המרכזי של לה פן

מארין לה פן ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין

 | נדן פלדמן
08:31 05.05.2017260 שמור 19
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הרגשה נקייה

האם אני יכול לשכנע אתכם
במשהו לגבי בנימין נתניהו?

המנהל הבכיר מפתיע:
"תטילו עלי מס ירושה".

למה אסור לקבל את
הצעתו?

האח, הבת וההימורים:
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לה פן. בציור נראים איש הקג"ב הרוסי, הטייקון האמריקאי ועורכת הדין הצרפתייה כמו שלושה אחים. הם דומים זה לזה, לבושים אותם

הבגדים, ראשם מופנה באותה הזווית אל האופק, מבטם קפוא.

הציור הזה מתבסס על הברית האידיאולוגית והפוליטית שנרקמה בשנה האחרונה בין שלושת המנהיגים. בעוד שטראמפ משמש ללה פן
בעיקר מקור השראה — כמוהו, גם היא מקווה לחולל סנסציה פוליטית היסטורית — פוטין נהפך עבורה בשנים האחרונות למקור תמיכה
פיננסי ופוליטי. אם לה פן תזכה בנשיאות, בניגוד לסקרים המצביעים על יתרון גדול למועמד המרכז עמנואל מקרון, ההשקעה של רוסיה

בלה פן עתידה להניב תשואה גבוהה במיוחד.

ההיבט הפיננסי של ההשקעה הזאת היה קריטי ללה פן בשנים האחרונות. במידה רבה אפשר לומר שהוא הציל את הקריירה הפוליטית
שלה. רוסיה נהפכה מאז 2014 למקור המימון המרכזי, אם לא הבלעדי, של מפלגת החזית הלאומית. ובלי כסף — עשרות מיליוני יורו לפי

הערכות — אי אפשר להרים קמפיין.

ב–2014 החלה מפלגת החזית הלאומית של לה פן להתכונן לבחירות המחוזיות בצרפת שנערכו כעבור שנה. לה פן היתה זקוקה להלוואה
של מיליוני דולרים כדי לממן את הקמפיין. פניותיה לבנקים הצרפתיים העלו חרס: אף בנק במערכת הבנקאות העשירה של צרפת לא היה

מוכן לספק לה הלוואה. העילה הרשמית לסירוב הקטגורי מצד הבנקים היתה העבר האנטישמי והגזעני של המפלגה, שאותה ירשה מאביה
— הלאומן מכחיש השואה ז'אן מארי לה פן. המאמצים של הבת לנקות את המפלגה ולשוות לה דימוי פטריוטי כל־צרפתי, ובראשם סילוקו

של האב המייסד ב–2015, אולי הצליחו לשכנע מצביעים רבים לתמוך בה, אך לא סיפקו ללה פן לגיטימציה בקרב מנהלי הבנקים.

מאחורי הקלעים היתה לבנקים סיבה נוספת לסרב לפתוח לה קו אשראי, חשובה לא פחות. עם סדר יום פוליטי של עזיבת האיחוד האירופי,
נטישת היורו ופירוק הסכמי סחר גלובליים, נתפשת לה פן כאיום חיצוני אלים על הממסד הצרפתי השבע. הבנקים — מרכיב קריטי בשימור
מועדון ההון־שלטון בכל מדינה — הם חלק בלתי נפרד מהממסד הצרפתי. הדבר האחרון שהם מעוניינים בו הוא זעזוע כלכלי־פיננסי נוסף,

אחרי כמעט עשור שבו הם מתקשים להיחלץ ממשבר החוב האירופי שפרץ ב–2009. מבחינתם, סיוע פיננסי ללה פן הוא טעות פטאלית.

להפתיע ולרגש באמת
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"מר משימה בלתי אפשרית" משיג מימון

לה פן היתה נואשת למצוא מקור מימון. היא השיגה אותו באמצעות אחד מיועציה הקרובים, ז'אן לוק שפהאוזר, המשמש כיום חבר פרלמנט
אירופי מטעם החזית הלאומית. שפהאוזר, המכנה עצמו "מר משימה בלתי אפשרית", הוא בעל קשרים ברוסיה ובקרמלין. הפנייה שלו

לרוסים התרחשה בזמן שפוטין חולל את המשבר הצבאי החמור ביותר שעמו התמודד האיחוד האירופי בדור האחרון: הפלישה הרוסית לחצי
האי קרים ב–20 בפברואר 2014. שעה שהצבא הרוסי משתלט על חצי האי שבריבונות אוקראינה, שפהאוזר תיווך ללה פן הלוואה של 9
מיליון יורו מבנק רוסי בשם First Czech Russian, המקורב לממשל פוטין. 2 מיליון יורו נוספים הגיעו מאוליגרך שהיה מעורב בסיוע כספי

לגורמים פרו־רוסיים באוקראינה.

בזמן שהאיחוד האירופי נוקט קו תקיף מול הקרמלין ומזהיר את פוטין מפני ההשלכות של הפלישה לקרים, לה פן הביעה תמיכה פומבית
חריגה בפלישה לקרים. לאחר מכן, כשהעמדה האירופית קבעה כי משאל העם החפוז, שנערך כעבור פחות מחודש מהפלישה בקרב

תושבי קרים, אינו חוקי, לה פן הודיעה כי היא מכירה בתוצאות — שהיטיבו עם הרוסים והעניקו להם גושפנקה פוליטית לספח את חצי
האי. התמיכה של לה פן בפוטין נמשכה גם לאחר הטלת הסנקציות הכלכליות של ארה"ב והאיחוד האירופי על רוסיה, כשהמועמדת

הצהירה בעקביות כי אם תיבחר לנשיאות תסיר את הסנקציות. בין היתר, היא קראה לרוסיה וצרפת לעבוד בשיתוף פעולה כדי "להציל את
העולם מהגלובליזציה ומהאסלאם הרדיקלי".

מארין לה פן ועמנואל מקרון

בצרפת טענו כי ההלוואה הרוסית ללה פן ניתנה כתנאי לתמיכתה הפומבית בפוטין ובפלישה לקרים, והטענות נדחו על הסף במפלגתה
של לה פן ובקרמלין. ואולם ב–2015 קבוצה של האקרים רוסים הדליפה תכתובת מסרונים בין בכיר במשרד החוץ הרוסי לחבר בפרלמנט
הרוסי, השופכת אור על הקשר של לה פן לקרמלין. "מארין הכירה בתוצאות משאל העם בקרים!", כותב האחד לשני. "היא לא איכזבה

אותנו :)", משיב לו חבר הפרלמנט בצירוף סמיילי. "אנחנו צריכים למצוא דרך להביע את תודתנו חזרה".
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INTS KALNINS/רויטרס

הכסף הרוסי סייע ללה פן לרשום הישג חסר תקדים למפלגתה בבחירות המחוזיות שנערכו בדצמבר 2015: בסיבוב הראשון נהפכה החזית
הלאומית למפלגה הגדולה בצרפת עם 28.4% מהקולות — כוחה נסק כמעט פי שלושה מאשר בבחירות הקודמות. התוצאות היממו את

הצרפתים, הגם שבסיבוב השני, בדומה למתרחש בבחירות לנשיאות מאז שנת 2000, התאחדו מצביעי שני המחנות הגדולים —
השמרנים והסוציאליסטים — נגד החזית הלאומית, והמפלגה לא הצליחה לזכות באף מחוז. עם זאת, בשבע ערים נבחרו נציגי החזית
הלאומית, המכהנים מאז כראשי ערים ומספקים למפלגה פלטפורמה משמעותית בטיפוח מעמדה של המפלגה כבעלת יכולת למשול.

כסף מאבא

לה פן המשיכה לחזר אחר כסף רוסי. ב–2016, עם פתיחת מערכת הבחירות לנשיאות, פנתה החזית הלאומית בבקשת הלוואה נוספת
לרוסים. לפי דיווחים, היה זה לא אחר מאביה שתיווך עבורה הלוואה של 6 מיליון יורו. היחסים בין ז'אן מארי לה פן לבתו התערערו לאחר

שמארין סילקה אותו משורות המפלגה רק שנה קודם לכן, אך נראה שזאת נאלצה להשתמש בקשריו ברוסיה.

הקשרים של החזית הלאומית עם רוסיה נטוו עוד בתחילת שנות ה–90, כשלה פן האב, שנתפש אז בצרפת כפוליטיקאי שוליים סהרורי,
ניצל את נפילת בריה"מ כדי לקשור קשרים עם גורמי ימין לאומני ברוסיה שעשויים לצבור כוח פוליטי במשטר החדש. בראיון ל–BBC לפני

כחודש הגן האב על בתו. "אני חושב שזה סקנדל שהבנקים הצרפתיים מסרבים להעניק לה הלוואות, כשלכל המועמדים האחרים לנשיאות
הם נותנים", אמר, "זה מצב בלתי נסבל".

ואולם הכסף לא הספיק. לפי הערכות, לה פן נזקקה ל–20 מיליון יורו לפחות כדי לממן קמפיין נשיאותי ראוי. ספק אם היה בידיה מחצית
מהסכום.

החולייה האחרונה בהשקעה של רוסיה בלה פן נרשמה באחרונה, עמוק בתוך הקמפיין לנשיאות. ב–24 במארס הגיעה לה פן לביקור
מיוחד במוסקווה, שבמהלכו נפגשה עם הנשיא פוטין. גם הפעם המתווך היה שפהאוזר. גם הפעם עלה נושא המימון. "הפגישה הזאת

אינה דבר של מה בכך. היא נראית כמו פגישה בין שני מנהיגים לכל דבר, אבל צריך לזכור שמדובר במועמדת לנשיאות, לא במנהיגת מדינה
מכהנת", אומר יאיר נבות, שליח קול ישראל ו"ידיעות אחרונות" לרוסיה, המתגורר במוסקווה מאז 2006. "לכן, פגישה כזאת מעניקה ללה
פן לגיטימציה מסוימת בקרב דעת הקהל ואת ההילה המנהיגותית שמאוד חסרה לה. בנוסף, יש דיבורים על כך שבפגישה האחרונה עם
פוטין השניים דנו בצורך לקבל מרוסיה את המשך המימון למערכת הבחירות". הקרמלין מכחיש כל קשר להלוואות, אך שפהאוזר הודה

בעצמו בפני התקשורת כי בלי אישור הקרמלין, ההלוואות ללה פן מעולם לא היו ניתנות.
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Alexander Zemlianichenko/אי־

האינטרס הרוסי: לפלג את אירופה

הדמיון בין לה פן לפוטין אינו מסתכם בקווי האופי שלהם כמנהיגי ימין לאומני של גל הפופוליזם החדש, הדוחים את הליברליזם המערבי ואת
הגלובליזציה העולמית בהובלת ארה"ב. העמדות של לה פן גם עולות בקנה אחד עם שני האינטרסים הבולטים של רוסיה לגבי אירופה:

ערעור יסודות האיחוד, שנוקט קו תקיף כלפי רוסיה ומרסן את יכולתה הכלכלית באמצעות סנקציות ומגבלות אחרות; והחלשת ברית נאט"ו,
שמהווה איום צבאי רב עוצמה מול כוונות ההתפשטות הרוסית מערבה.

לה פן כבר הצהירה במהלך הקמפיין כי כנשיאה בכוונתה לערוך משאל עם על "פרקזיט" — עזיבת צרפת את האיחוד, ומדברת גם על
רצונה לנטוש את גוש היורו ולחזור לפרנק הצרפתי, שיספק לצרפת שליטה גדולה יותר בכלכלה באמצעות מדיניות מוניטרית עצמאית. לה
פן גם מעוניינת לצמצם את המעורבות הצרפתית בתוך נאט"ו ומתחה ביקורת חריפה על חברותה של צרפת בברית. היא הדגישה כי צרפת

אינה צריכה להיגרר למעורבות במלחמות שלא נוגעות לה, כחלק מתפישתה הבדלנית.

פוטין עם קאנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל. הקרמלין כבר מאותת לעבר התחנה הגדולה הבאה באירופה

"המימון ללה פן הוא חלק מאינטרס רוסי רחב יותר, שהוא, בראש ובראשונה, לפלג את אירופה", אומר נבות. "רוסיה נמצאת בקשרים עם
גורמי ימין קיצוני ושמאל קיצוני בכל רחבי אירופה, אבל במקרה של צרפת יש לזה חשיבות גדולה בגלל התפקיד המכריע שלה באיחוד
האירופי ובגלל גודל הכלכלה שלה. הרוסים זיהו את המגמה הפופוליסטית באירופה — שבירה של הממסד הפוליטי ועלייה של כוחות
בשוליים. בהולנד המגמה הזאת אמנם נבלמה באחרונה, אבל אם מסתכלים על המפה האירופית במבט־על, מגלים שהמגמה הזאת

מתרחשת בהמון מקומות".

נבות מצביע על גורם קריטי מבחינת הרוסים באופן שבו מתקבלות ההחלטות באיחוד. "ההחלטות באיחוד צריכות להתקבל פה אחד על ידי
כל 28 המדינות החברות, כמו ההצבעה על הסנקציות נגד רוסיה, שמתחדשת כל חצי שנה. הרוסים לא הצליחו לשכנע אף מדינה באיחוד

להצביע נגד הסנקציות, אז הרוסים רוצים למצוא את החוליות החלשות בתוך המארג הזה, בתקווה להביא לאפקט דומינו שיערער את

From Info

From Info

Tel Aviv-Amsterdam

Tel Aviv-Berlin
Limited seats!
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Pavel Golovkin/אי־פי

האיחוד ואת העמדה האחידה שלו נגד רוסיה". במלים אחרות, אם לה פן תיבחר לנשיאה וצרפת תצביע נגד הארכת הסנקציות, היא תפר
את הקונצנזוס הדרוש ותביא במו ידיה לביטולן.

האיחוד האירופי מצליח לרסן את האינטרס הכלכלי הרוסי בדרכים נוספות. "הרגולציה האירופית במגזר האנרגיה מגבילה את חברות
האנרגיה הרוסיות בשוק האירופי, ובייחוד גזפרום", אומרת פרופ' דוריס וידרה, מומחית ליחסי רוסיה והאיחוד האירופי באוניברסיטת זלצבורג
שבאוסטריה. "האיחוד מקשה על חתימת הסכמים בילטרליים של חברות רוסיות עם חברות אירופיות. דוגמה אחת היא החקירה שמנהלת

הנציבות האירופית נגד גזפרום בשל חשד למדיניות מחירים לא חוקית".

גזפרום, שבשליטת ממשלת רוסיה, היא חברת הגז הטבעי הגדולה בעולם ואחת מספקיות הגז המרכזיות לאיחוד האירופי, כולל מדינות כמו
צרפת וגרמניה, שגזפרום מספקת להן יותר מ–25% מתצרוכת הגז. חברת הענק הזאת רושמת הכנסות של יותר מ–100 מיליארד דולר

בשנה ומספקת לכלכלת רוסיה את עיקר הכנסותיה. הגבלת פעילותה על ידי האיחוד היא מכה כלכלית לקרמלין, התפשטותה היא אינטרס
חיוני עבור פוטין.

"החלשת האינטגרציה האירופית, או פירוקה, תאפשר לרוסיה לחזק קשרים בילטרליים עם מדינות אירופיות בנפרד, כשכל אחת מהמדינות
תוכל לפעול לפי האינטרס הלאומי שלה ולא לפי האינטרס של האיחוד, שבו ההחלטות מושפעות על ידי המדינות הגדולות הנוקטות קו
נוקשה כלפי רוסיה", אומרת וידרה. "זה יקל על רוסיה ליישם מדיניות של 'הפרד ומשול'. מבחינה זאת, הברקזיט בבריטניה היה הוכחה

עבור הרוסים לכך שהפרויקט האירופי המשותף אינו מתפקד כראוי".

עיתונאית מחזיקה באיור שבו נראים טראמפ, לה פן ופוטין במסיבת העיתונאים השנתית של נשיא רוסיה

וידרה, ששבה השבוע משהות בת חודש ברוסיה, אומרת כי "בראיונות שערכתי במוסקווה, האיחוד האירופי נגרר אחרי ארה"ב. לכן, בעיני
הרוסים, המדינות החברות באיחוד חייבות לקבל על עצמם את ההשלכות של המהלכים האמריקאים, כמו גל הפליטים שזרם לאירופה

כתוצאה מהתערבות אמריקאית במדינות כמו עירק, סוריה ולוב".

צבא התודעה של פוטין

בפגישתו עם לה פן ב–24 במארס אמר פוטין לעיני המצלמות כי רוסיה "אינה רוצה כמובן להתערב בבחירות בצרפת בשום דרך". בפועל,
התמיכה הכלכלית והפוליטית בלה פן היתה רק מרכיב אחד במעורבות הרוסית בבחירות בצרפת, במודל דומה לזה שהפעילה רוסיה לפי
החשד בקמפיין לנשיאות ארה"ב, שסיפק לאינטרס הרוסי הצלחה עם בחירתו של טראמפ. על פי עדויות שונות, כמו בארה"ב גם בצרפת
כללה המערכה הרוסית מתקפות של האקרים רוסים, איסוף מודיעין על אסטרטגיות המועמדים ושימוש בכלי תקשורת בשליטת הקרמלין

להפצת פייק ניוז בהיקפים גדולים ברשתות החברתיות, כדי להשפיע על הבחירות לטובתה של לה פן.

בחודשים האחרונים היעד המרכזי למתקפות הרוסים הוא עמנואל מקרון, מועמד מפלגת המרכז "קדימה" (!En Marche) שעלה לסיבוב
השני עם לה פן ומוביל עליה בפער מבטיח של של 60% מול 40% לפי רוב הסקרים. מטה מקרון טען כי האקרים רוסים ניסו לפרוץ
למחשבי המפלגה, והצליחו בין היתר, לשבש את פעילות אתר האינטרנט של הקמפיין. מקרון סבל גם מניסיונות להשחיר את שמו

באמצעות פרסום ידיעות שקריות באתרים רוסיים באנגלית, ובראשם RT וספוטניק — שניהם בבעלות ממשלת רוסיה. האתרים האלה
הפיצו ידיעות שכוללות שמועות כוזבות שונות: למשל, ב–4 בפברואר פירסם ספוטניק ידיעה שלפיה מקרון הוא בובה של האליטה הכלכלית

והפוליטית בארה"ב, וכי גילויים בנוגע לנטיותיו המיניות האמיתיות ייחשפו בקרוב. הפרסומים אילצו את מקרון בן ה–39, שנשוי למורתו

}{

o.b.® שימוש בטמפון
בלילה - להתעורר עם

הרגשה נקייה

האם אני יכול לשכנע אתכם
במשהו לגבי בנימין נתניהו?

המנהל הבכיר מפתיע:
"תטילו עלי מס ירושה".

למה אסור לקבל את
הצעתו?

האח, הבת וההימורים:
הסיפור שלא ייאמן על

איציק מוקמל, יו"ר הוועד
בבנק אגוד

Recommended byמרחבי הרשת | 

……

$   uRGX



Conferences Round Tables Workshops Competitions Social Events

Tel Aviv University, Israel

- 244 -- 245 -

5/7/2017 Markerweek  TheMarker  האם היא תדהים את העולם? השותף החשאי של מארין לה פן

http://www.themarker.com/markerweek/1.4069233#articlecomments 7/14

לשעבר מהתיכון, להכחיש שמועות כי הוא הומו. ידיעה אחרת התבססה על מסמך שהודלף לכאורה מוויקיליקס, ובו נטען כי מקרון הוא סוכן
ישראלי.

הרוסים הצליחו להפיץ ידיעות מהסוג הזה באופן יעיל ביותר ברשתות החברתיות בצרפת. מחקר שפירסם באחרונה מכון בקאמו הבריטי
מצא כי כמעט 20% מהקישורים ששיתפו אזרחים צרפתים בחצי השנה האחרונה ועסקו בנושאים פוליטיים התבררו כידיעות מזויפות,

שעקבותיהן הובילו לכלי תקשורת רוסים ובראשם RT וספוטניק. המחקר בדק 800 אתרים וכמעט 8 מיליון קישורים ששותפו בין 1 בנובמבר
2016 ל–4 באפריל, 19.2% מתוכם נגעו לתוכן ש"אינו עומד בסטנדרטים עיתונאיים" ומבטא "דעות קיצוניות…כדי לעצב נרטיב

אלטרנטיבי", כפי שציינו החוקרים. רוב הקישורים תמכו במועמדים המתנגדים לאיחוד האירופי, מהימין ומהשמאל הקיצוני, ובראשם לה פן
וז'אן לוק מלנשון, מועמד השמאל הקיצוני שלא הצליח לעלות לסיבוב השני אך זכה להישג מפתיע של 18.5% מהקולות.

"הממשל הרוסי משקיע בתאגיד ספוטניק ו–RT מאות מיליוני דולרים כדי שיפעלו בכמה שיותר מדינות יעד", אומר דניאל כהן, מומחה
לטרור קיברנטי ולוחמת תודעה במרכז למחקר סייבר באוניברסיטת תל אביב. "ב–2015 למשל, ממשלת פוטין הגדילה ב–50% את

השקעתה ב–RT, לסכום של כ–300 מיליון דולר".

ההשקעה הרוסית מאפשרת לכלי התקשורת גידול חד בהיקף הסיקור של הנעשה במערב. "אני יכול לומר שיש סיקור לא פרופורציונלי של
התקשורת הרוסית בנוגע למה שמתרחש במערב", אומר נבות. "אני מקבל בזמן האחרון המון הודעות פוש לסמארטפון, והסיקור הוא למשל

של הפגנות אלימות של ה–1 במאי באירופה ועל משבר ההגירה ביבשת, או על דברים שקורים בארה"ב, למשל, תקריות ירי המוני
וההפגנות שאחרי בחירת טראמפ. אופי הסיקור של האירועים האלה מנופח, בעיקר ברשת RT, והמטרה היא להראות לציבור הרוסי

שארה"ב היא מקום לא יציב ושאירופה חלשה, בניגוד לנעשה בבית".

כהן מספר גם על מתקפות רוסיות על כלי תקשורת צרפתיים. "ההתקפה הכי ידועה בהקשר זה התקיימה באפריל 2015 על תאגיד המדיה
הצרפתי TV5MONDE, שבה הופלו שרתי התאגיד וערוצי הטלוויזיה הוחשכו לדקות ארוכות. תקיפה זו מיוחסת לקבוצת ההאקרים הרוסית

APT28, שלאחר מכן גם הואשמה בתקיפות הסייבר על מטה המפלגה הדמוקרטית בארה"ב".

לפני כשבוע החליט מטה מקרון לאסור על RT וספוטניק גישה למטה שלו ולאנשי הקמפיין. "לשני האתרים האלה יש רצון מערכתי לפרסם
פייק ניוז ומידע כוזב ולהפיץ שקרים באופן שיטתי", הסביר דובר של קמפיין מקרון ל"גרדיאן". "אם האיסור הזה יוצר בעיות עם הקרמלין,

הדבר יהיה נתון להתדיינות בין הצדדים במידה שמקרון ייבחר לנשיא".

מהו באמת 'המרכז לחקר האינטרנט'

מי שמנצח על המערכה הרוסית בבחירות בצרפת הוא "המרכז לחקר האינטרנט", היושב בפאתי סנט פטרסבורג ופועל תחת מידור כבד.
"עד לפני כמה שנים המרכז פעל כסוכנות יחסי ציבור ופרסום באינטרנט שהעסיקה מאות עובדים במשמרות מסביב לשעון. ליבת העבודה

היתה קמפיינים להשפעה באמצעות 'חוות טרולים' (צבא של יישויות וירטואליות שמטרתן להפיץ תוכן משבש ברשתות חברתיות, נ"פ),
שעסקה בהפצת תכנים ותגובות ברשתות החברתיות", אומר כהן. "המרכז עלה לכותרות בציבור ובתקשורת במהלך 2014–2015 לגבי

הפעילות המתקיימת בו, כולל עדויות עובדים לשעבר, פריצות סייבר של אקטיביסטים שהדליפו מסמכים פנימיים וכן אצבע מאשימה כלפי
הקשר לפוטין. לאחר חשיפתו, האופרציה המקורית נסגרה והועברה לבניין חדש בפאתי סנט פטרסבורג תוך העלמת השם המקורי,

ולמעשה כיום זה מעין רוח רפאים, כלומר עם פעילות חשאית ומידור גבוה של עובדים".

לפי כהן, הסברה היא שפעילות המרכז מונחית על ידי סוכנויות הביון הרוסיות. "לכאורה, המרכז פועל כארגון פרטי ומשויך לאוליגרך שמקורב
לפוטין בשם ייבגני פריגוזין". פריגוזין, בעל רשת מסעדות המכונה "השף של הקרמלין", נכלל ברשימת האישים הרוסים שעליהם הוטלו

סנקציות אישיות ב–2016 על ידי ארה"ב, בשל הפעלת חוות טרולים באינטרנט באמצעות המרכז.

"בעזרת צבא התודעה הגדול שלו, המרכז לחקר האינטרנט פשוט מפציץ את הרשתות החברתיות גם בצורה ממוקדת לקהלי יעד מסוימים
וגם בצורה רחבה", אומר כהן. "בכך הוא מקשה על יכולת סינון המידע בשני אופניים — ההתמודדות של הרשתות החברתיות עצמן עם
התופעה, וגם על אזרחים שצורכים אקטואליה דרך רשתות חברתיות. המטרה היא לא רק לשבש את היכולת של הקורא לשפוט בצורה

אובייקטיבית את המידע הקיים. אחד היתרונות שלו הוא בכך שהוא הצליח לטשטש את הנוכחות הדיגיטלית שלו ברשת כגורם מרכזי לפייק
ניוז והפעלת טרולים. בסוף המשתמשים ניזונים ממידע שהאלגוריתם של פייסבוק, טוויטר וכו' החליטו שאתה תהיה מעוניין לצרוך על פי

מה שהם אספו עליך ואיך שהם תופשים את רצונותיך".

גם אם המאמצים הרוסיים לא יניבו מחרתיים בצרפת שחזור מדהים של תרחיש טראמפ בארה"ב, הקרמלין כבר מאותת לעבר התחנה
הגדולה הבאה באירופה — גרמניה, שבה ייערכו בחירות כלליות בסוף ספטמבר. השבוע נפגש פוטין עם הקנצלרית אנגלה מרקל,

לראשונה זה שנתיים וכשהמתיחות בין שתי המדינות נותרה בעינה מאז הובילה אשת הברזל של אירופה את הטלת הסנקציות על הצאר
הרוסי. במסיבת העיתונאים הבהירה מרקל כי הסנקציות לא יוסרו והתייחסה לטענות על ניסיונות רוסיים להשפיע על הבחירות הקרובות,

שבהן היא צפויה לזכות בקדנציה רביעית. "איני מסוג האנשים שניתן להבהיל בקלות", אמרה מרקל לאוזניו של פוטין.

אם לה פן תחולל סנסציה ותיבחר לנשיאות, ספק אם מרקל תצליח לשמור על קור רוח. תחת נשיאות לה פן, כשהברקזיט ייהפך לעובדה
מוגמרת, שלמות האיחוד האירופי שמרקל מנסה לבצר תהיה תחת איום אמיתי. מבחינת לה פן, את ההלוואות לקמפיין הבא, ב–2022, היא

עוד עשויה לקבל בפרנקים צרפתיים.
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המומחים: כך תבטחו את המחשב שלכם מפני 
‘מתקפות הכופר’

מתקפת הסייבר הבינלאומית שמתרכזת כעת בעיקר בכמה ממדינות אירופה, טרם פגעה משמעותית בישראל - 
שמשדרת לעת עתה חסינות מרשימה. חובה: דבר המומחים בענין )ארץ(

אלי רוטמן

מנתונים חדשים חברת אבטחת המידע והסייבר של מטריקס עולה, כי רק 36 אנשים שילמו את הכופר הנדרש במתקפת הסייבר 
הגדולה שמתרחשת בחלקים מאירופה.

כזכור, כספומטים רבים באוקראינה הושפעו מהמתקפה שכוונה שם לבנקים. גם בהודו הושבתה חברת הנמלים לאחר שמאות 
מחשבים במערכות שלה נדבקו בווירוס. מומחי הסייבר בעולם המערבי מנסים לאתר את מקור המתקפה. בינתיים הווירוס נראה 
כדומה לווירוס WannaCry שתקף בחודש שעבר עשרות בתי חולים באנגליה וחברות נוספות, אך הוא טרם זוהה באופן מוחלט.

בישראל המתקפה הייתה מצומצמת בהרבה, כאשר רוב המותקפות היו חברות קטנות ובינוניות מתחום נותני השירות 
המשפטיים.

לדברי מומחי סייבר ישראלים, הודות למוכנות ולמודעות בארץ, מספר החברות שנפגעו היה קטן, אך "אנחנו עדים ליותר ויותר 
גלים של מתקפות כופר וככל הנראה נמשיך לראות מתקפות כאלה. אנחנו ממליצים לחדד את ההוראות בארגונים, לעדכן את 

.ESET מערכות ההפעלה ולא לפתוח קבצים מכתובות מייל לא מוכרות", הסבירו לחדשות 2 בחברת אבטחת המידע

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכניםמני ברזילי, מהמרכז למחקר סייבר באוניברסיטת תל אביב, הוסיף 
ואמר כי "יש סבירות גבוהה שמחר, כשאנשים יפתחו את המחשבים והמיילים במשרד, היקף המתקפה יגדל. אירוע מן הסוג הזה 

צפוי לחזור על עצמו שוב בקרוב".

כך תבטחו את המחשב שלכם מפני המתקפות:

המומחים הישראלים שהתראיינו לחדשות 2 מספקים מדריך קצרצר ויעיל על סוג המתקפה הנוכחית ועל הדרכים להתמודד 
עמה: תוכנת הכופר "פטיה", שמוכרת כבר חצי שנה, מנצלת פרצת אבטחה במערכות ההפעלה של מייקרוסופט, ששחררה 

בתגובה לפרצה עדכון אבטחה המוגדר "קריטי" לפני כחודשיים.

משתמשים שמערכת ההפעלה שלהם מעודכנת לא יכולים להיפגע. מעבר לעדכון מערכת ההפעלה, מומלץ שעל המחשב תותקן 
גם תוכנת אנטי-וירוס שיש לעדכנה לפחות מדי שבוע; מרגע שמחשב נדבק, התוכנה מקבלת הרשאות מיוחדות ומפעילה מחדש 
את המחשב; לאחר האתחול, הגישה לקבצים נחסמת לחלוטין וכל מה שנמצא על המחשב מוצפן באמצעות קוד מיוחד שנמצא 

רק אצל ההאקרים, שדורשים תשלום בתמורה לשחרור המחשב.

כמה מצער, אך העובדה היא כי בדומה למתקפת הסייבר הקודמת, גם הפעם אין דרך לשחרר את הקבצים ללא תשלום. נותר 
רק לקוות שלפחות תושבי ישראל ימשיכו ברובם להיות חסינים ממתקפות כופר שכאלו.

6/28/2017 יכר השבת וע" - כ י הפיג ו לפנ ראש השב"כ: 2,000 מחבלים נתפס

http://www.kikar.co.il/236967.html 1/3

ראש השב"כ: 2,000 מחבלים נתפסו לפני הפיגוע">חדשות הטכנולוגיה>דיגיטל>בית

כנס הסייבר

ג' בתמוז תשעז   12:13  27.06.17 |בני סולומון

ראש השב"כ: 2,000 מחבלים נתפסו לפני
הפיגוע"

ראש השב"כ נשא דברים בכנס הסייבר והתייחס שם למלחמה בטרור גם בזירת
הסייבר וחשף את המלחמה היומית בטרור ובזיהוי מפגעים מבעוד מועד

באמצעות הטכנולוגיה (דיגיטל)
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ריבלין 

א א א
נושא הסייבר הופך לחשוב יותר ויותר גם בזירת המלחמה בטרור.

ראש השב"כ נדב ארגמן אמר הבוקר (שלישי) בכנס שבוע הסייבר

באוניברסיטת תל אביב כי העובדה ש"שב"כ אחראי לסיכול איומים של טרור

וחבלה. זה בא לידי מימוש גם בזירת הסייבר". הוא אמר ש"האקרים חווים

תקלות בלתי צפויות" וציין כי פיגועים רבים סוכלו בזכות פעילות הסייבר.

ארגמן הוסיף כי שב"כ מנהל את לוחמת הסייבר בקואליציה עם אמ"ן, עם

המוסד ועם שותפים בעולם. 

"המענה הנדרש באיומי הסייבר מצריך מאיתנו שימוש באסטרטגיות

ייחודיות. כפי שבעולם הממשי אין אנו מסתפקים בהגנה פסיבית אלא רודפים

את אנשי הטרור במקומותיהם, כך גם בזירת הסייבר. אנו לומדים את דפוסי

הפעולה של היריב ולהכות בו בהפתעה ובמגוון שיטות", אמר ראש השב"כ.

כדי להמחיש את הדברים סיפר ארגמן כי שב"כ, יחד עם שותפיו בזירת

הסייבר, הצליח מאז תחילת 2016 לאתר 2,000 מחבלים עתידיים

פוטנציאליים לפני יציאתם לביצוע פיגוע. "השיפורים הטכנולוגיים פורצי

11 דקות   הדף היומי: מס' בבא בתרא דף קנ"ז יום רביעי ד'

נכח, אך נמנע: ליצמן לא
הצביע בעד הקפאת מתווה

הכותל

כך שוחרר תלמיד הישיבה
מהמעצר ברוסיה
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חדשות כיכר השבת
אהבת 318  אלפים סימוני 'אהבתי'
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קרלין  הורביץ  בני פרידמן  הידברות מאמעכיכר TALKדעותהדף היומייהדותרכבכלכלה וצרכנותדיגיטלגלריותמענייןזוגיותמשפט

מוזיקהMENוידאומשפחהבית וסטיילאוכל ומתכוניםבריאותברנז´החרדיםחדשות

תיירות
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בכנס סייבר שנערך השבוע באוניברסיטת תל אביב, התייחס ראש אגף התקשוב וההגנה בסייבר, אלוף נדב פדן, לאיומים 
שמציבים חיזבאללה וחמאס בתחום זה. לדבריו, הפעילות שלהם איננה מתוחכמת, אך מהווה טרדה עבור צה"ל. כדי להתנהל 

נגדם בתחום הסייבר, אמר פדן, הדבר דורש עליונות טכנולוגית ומבצעית. 

לא ידוע מהן יכולות הסייבר של חיזבאללה וחמאס. אזרחי ישראל נחשפו ליכולות חמאס במבצעים האחרונים ברצועת עזה, 
כאשר חמאס שלח מסרונים לאלפי תושבים ואף הצליח להשתלט על שידורים בטלוויזיה כדי להעביר את מסריו. 

לאור אמירתו של פדן, נשאלת השאלה: אם זוהי ההתמודדות מול חמאס וחיזבאללה, כיצד צה"ל יתמודד מול פעולות סייבר 
מצד מדינות כמו אירן? אם חיזבאללה וחמאס מצליחים להטריד את צה"ל בפעולות לא מתוחכמות, מה יקרה כאשר כן תהיה 

פעולה מתוחכמת? לאור התמיכה של אירן בארגונים אלו, סביר להניח שמה שיש בידיהם יש בידי אירן, וגם שאירן לא העבירה 
להם את כל נשקי הסייבר שברשותה. תחום הסייבר הוא שדה הקרב של העתיד הלא-רחוק, ולכן אמירה שכזו צריכה להדליק 

נורות אדומות לבחינת היערכות הסייבר של ישראל.

הטרדה מטרידה
חמאס וחיזבאללה מדגדגים את ישראל בתחום הסייבר, אז מה יקרה כאשר תתרחש מתקפה מצד מדינה - 

למשל אירן? עוד מבט על המתרחש בסוריה - הן בחזית דאעש והן בגולן

אריאל י. לוין

לחץ כאן לינק לקובץ:

חדשות - 103 תוכנית:

27/06/2017 תאריך:

11:00:17 שעה:

רדיו ללא הפסקה רשת:

ראש השב"כ נדב ארגמן אמר כי האקרים
ברחבי העולם הפועלים לפוגע בישראל

כותרת:

שלומי אברבוך : ראש שירות בטחון כללי, נדב ארגמן אמר הבוקר

כי האקרים פצחנים ברחבי העולם הפועלים לפגוע בישראל, חווים

מעת לעת תקלות בלתי צפויות. הוא הוסיף כי שב"כ איתר מאות

מפגעים פוטנציאליים, מאז תחילת השנה שעבר.

נדב ארגמן, ראש שירות בטחון כללי : שב"כ יחד עם שותפיו,

הצליח באמצעות התאמות טכנולוגיות מודיעניות ומבצעיות, מאז

תחילת 2016, ועד היום, לאתר מבעוד מועד למעלה מ2,000-

מפגעים בודדים פוטנציאליים. כן, אלפיים מפגעים פוטנציאליים.

השיפורים הטכנולוגיים פורצי הדרך, יחד עם היכרות שטח ועבודה

מבצעית, תרמו רבות להורדת רף הטרור, ולהתמודדות מוצלחת של

מדינת ישראל מול איום פיגועי הבודדים.

שלומי אברבוך : הוא דיבר בכנס הסייבר של אונ' תל אביב.

7825007
מתוך 1 עמוד 1
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לחץ כאן לינק לקובץ:

הבוקר הזה תוכנית:

28/06/2017 תאריך:

07:31:18 שעה:

כאן ב רשת:

פרופ' יצחק בן ישראל - אונ' ת"א -
מתקפת הסייבר העולמית - דרישת הכופר

כותרת:

אריה גולן : איתנו עכשיו הפרופסור יצחק בן ישראל, ראש מרכז

הסייבר באוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב לך.

פרופ' יצחק בן ישראל : בוקר טוב לכם.

אריה גולן : אם יש פה דרישת כופר אז אי אפשר לדעת לאן

הולך הכופר הזה כלומר ללכוד את אלה שתקפו את המערכת כדי

לקבל את הכסף?

פרופ' יצחק בן ישראל : לא, אחת הבעיות בהתקפות סייבר זה

שכל היותר אתה יכול לדעת מה כתובת המחשב שממנה ההתקפה

הגיעה, גם זה לא תמיד נכון, ולכן אתה לא יודע מה הכתובת

הפיזית, אתה לא יודע מי זה באמת ומאיפה הוא בעולם ודרך

אגב זה אחד הנושאים הכי חמים היום בעולם הסייבר. אנחנו

במקרה ההתקפה הזאת סודרה ככה שתהיה באמצע שבוע הסייבר

באוניברסיטת תל אביב וזה אחד הנושאים הכי נידונים - איך

7826300
מתוך 4 עמוד 1

אנחנו משנים אולי את האינטרנט, את הפרוטוקולים, עושים שינוי

יסוד שלא יאפשר לפושעים למיניהם, פושעים יכולים להיות גם

בודדים, גם מדינות, גם טרוריסטים, לא יאפשר למפירי חוק

למיניהם  לתקוף ולא להיפגע בסופו דבר. לא תופסים אף אחד,

לא שמים אותו בבית סוהר.

אריה גולן : אם אוקראינה על הכוונת, וזה המצב היום, יכול

להיות שזאת רוסיה שיש לה סכסוך גדול עם אוקראינה שעושה

את זה, אחרי שראינו שהיא יכולה גם לנסות, לפחות לפי החשדות

והאשמות, להתערב ולשבש בחירות בארצות הברית?

פרופ' יצחק בן ישראל : כן, יש פה, אני חושב, אולי בכוונה, שתי

תקיפות ממוקדות שונות. האחת זה מה שהוזכר הרגע, זה חזרה

למה שהיה לפני כמה שבועות, תקיפת כופר, כופרה אנחנו קוראים

לזה, גדולה מאוד בכל העולם ולא רק באוקראינה, גם באוקראינה,

והשנייה זה תקיפת יותר ממוקדת באוקראינה על יעדים הרבה

יותר ממוקדים כמו חשמל  ודברים כאלה, וזה מעלה מיד שתי

השערות. האחת, הפשוטה נגיד, זה שבמקרה יש לנו פה שני

תוקפים שונים, אחד שרצה, פושע כנראה, שרוצה כסף מהכופרה

הזאת והשני זה התקיפה נגד אוקראינה, שאז הכתובת היא בבירור

רוסיה או הגרסה היותר מתוחכמת, שאני בדרך כלל לא פוסל

אותה בכלל, ששתיהן, אחת מסיחה דעת מהשנייה, רק לבלבל,

להסתיר עוד יותר את המקור, סוג של מיסוך. זה יכול להסביר

7826300
מתוך 4 עמוד 2

דרך אגב למה נעשה תקיפה מקדמת גם כזאת לפני כמה שבועות,

מן סוג של, אני נכנס כבר בתודעה שהכופר פה זה העיקר, גם

אז וגם עכשיו אם תעשה חשבון תראה שכמעט לא מרוויחים מזה

כסף, לא ברמה מתקבלת על הדעת, עם רמזים כל הזמן שמגיעים

שזה בכלל אולי לא פושעים אלא לצפון קוריאה או משהו כזה,

הכל בשביל להסיר את האש מרוסיה ואני לא אתפלא אם זה

בסוף מערכה אחת, רבת שלבים, מאורגנת.

אריה גולן : אני מבין שעדיין לא הומצאה, כפי שאנחנו שומעים,

כיפת, כיפת ברזל ללוחמת הסייבר, התקפות הסייבר הללו, אבל

נדמה לי שיש איזה פיתוח ישראלי חדש שמאותת לאלה שחודרים

לתוך המחשבים שהדבר הזה כבר היה שם ואז התוקף עובר

הלאה, כי כאילו המחשב הזה כבר טופל?

פרופ' יצחק בן ישראל : יש הרבה מאוד פיתוחים ישראלים. דרך

אגב, היום בבוקר הופיע באתר הבית הלבן, הופיעו דבריו של יועץ

הנשיא תומאס בוסרט, שגם הוא דיבר בכנס שאומר שישראל היא

מרכז עולמי לפיתוח טכנולוגיות בכלל וסייבר בפרט והדוגמה שאתה

נותן היא אחת מהן. אבל הדוגמה שאתה נותן היא כזאת שהיא,

בואי נגיד ככה, מטעה את התוקף. שהתכנה הזדונית מגיעה

למחשב שלך והיא מחפשת מה לעשות בו, אז אפשר בתוך המחשב

שלך להתקין משהו, שהיא תיפול במלכודת, ולא תתקוף את

המחשב שלך זה, אבל כל הדברים הללו הם רק השורה אחרונה

7826300
מתוך 4 עמוד 3

בשרשרת זה. זה כמו אותם אלה שעומדים עם המגנומטרים

ובודקים כשאתה נכנס לסופר, למרכז קניות, בודקים שלא, אין לך

פצצה על הגוף. הדרך להילחם בטרור היא לא עם המגנומטרים

האלה, הם רק השורה האחרונה, הם האמצעי אחרון בשרשרת. מה

שצרך לעשות זה ללכת אחורה כמה שיותר, להגיע עד למקור

התקיפה, אחרת אנחנו, התופעה הזאת רק תלך ותגדל, כי התופעה,

שבה מישהו מתקיף והוא לא נתפס, ולא משלם מחיר, היא לא

בריאה בכלל. אריה גולן : זה בטוח. אני מודה לך פרופסור יצחק

בן ישראל, ראש מרכז הסייבר באוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.

פרופ' יצחק בן ישראל : תודה לכם.

7826300
מתוך 4 עמוד 4
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לחץ כאן לינק לקובץ:

הבוקר הזה תוכנית:

28/06/2017 תאריך:

06:21:22 שעה:

כאן ב רשת:

עמיחי שטיין : המעורבות הרוסית
בבחירות בארה"ב . מייקל דניאל  יועץ

כותרת:

אריה גולן : מייקל דניאל, יועץ הסייבר של הנשיא אובמה, שהגיע

ארצה לרגל שבוע הסייבר באוניברסיטת ת"א, שוחח עם כתבו

עמיחי שטיין על המעורבות הרוסית בבחירות לנשיאות באמריקה.

הנה קטע מתוך ראיון שישודר היום בשעה הבינלאומית ובו מספר

דניאל מה הטריד אותו בימים שלפני הבחירות לנשיאות בשנה

שעברה.

אם כן, אומר מייקל דניאל : חששנו ממספר תרחישים, שיבוש

מערכת רישום המצביעים או פגיעה במערכת פרסום התוצאות או

פייק ניוז על הפגיעה במערכות ההצבעה, חששנו. דברים שיגרמו

לכאוס יותר מאשר שינוי התוצאות. הרעיון המלא, כאמור, היום ב-

14:00 אחר הצהריים, אחרי החדשות, ב"שעה הבינלאומית" עם ערן

סיקורל.

7826088
מתוך 1 עמוד 1

לחץ כאן לינק לקובץ:

יומן ערב תוכנית:

27/06/2017 תאריך:

17:17:38 שעה:

כאן רק"ע רשת:

המרכז למחקר סייבר ע"ש בלווטניק באונ'
ת"א ערך כנס שנתי בתחום אבטחת סייבר.

כותרת:

מנחה - יוליה צודקס

המרכז למחקר סייבר ע"ש בלווטניק ערך היום כנס הסייבר השנתי

בהשתתפות ראש השב"כ נדב ארגמן.

ארגמן הסביר את חשיבות זירת הסייבר בהתמודדות עם האתגרים

הביטחוניים הנוכחיים: "ההצלחה לאתר מפגע בודד מהווה אתגר

עצום. למרות המורכבות הזו, שב"כ יחד עם שותפיו הצליח

באמצעות התאמות טכנולוגיות, מודיעיניות ומבצעיות מאז תחילת

2016 ועד היום לאתר מבעוד מועד למעלה מ2,000- מפגעים

בודדים פוטנציאלים".

בכנס השתתף גם יו"ר יש עתיד יאיר לפיד.

7826422
מתוך 1 עמוד 1
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לחץ כאן לינק לקובץ:

חדשות כאן ב תוכנית:

27/06/2017 תאריך:

11:00:22 שעה:

כאן ב רשת:

ראש השב"כ מסר כי מתחילת השנה
שעברה , הארגון הצליח לאתר אלפיים

כותרת:

דן עופרי : ראש השב"כ נדב ארגמן אומר, כי מתחילת השנה

שעברה הצליח הארגון לאתר מבעוד מועד אלפיים מחבלים בודדים

פוטנציאליים באמצעות מודיעין איכותי שהתקבל ממערך הסייבר.

בנאום בכינוס הסייבר באוניברסיטת תל אביב הוסיף, כי פצחנים

מרחבי העולם חובים מעת לעת תקלות בלתי צפויות. ארגמן ציין,

כי השיפורים הטכנולוגיים פורצי הדרך עם הכרות השטח והעבודה

המבצעית תרמו לרבות להורדת רף הטרור ולהתמודדות מוצלחת

של מדינת ישראל מול איום המחבלים הבודדים. מדבריו הביא

כתבנו ענבל תמיר.

7824523
מתוך 1 עמוד 1

לחץ כאן לינק לקובץ:

חדשות כאן ב תוכנית:

27/06/2017 תאריך:

14:02:48 שעה:

כאן ב רשת:

שירות הביטחון הכללי התיר בשנה וחצי
האחרונות במעוד מועד כ2000- מחבלים

כותרת:

איריס לביא: שירות הביטחון הכללי איתר בשנה וחצי האחרונות

מבעוד מועד כאלפיים מחבלי בודדים פוטנציאלים, באמצעות

מודיעין איכותי שהתקבל ממערך הסייבר של השב"כ. כך גילה

ראש השירות, נדב ארגמן, בנאומו בכינוס הסייבר באונ' תל אביב.

באשר לאיום הנשקף לישראל, ציין ראש השב"כ כי אנו ערוכים

להתמודד עמו. הוא הוסיף כי פצחני מחשב מרחבי העולם המנסים

לפגוע בישראל חווים מעת לעת תקלות לא צפויות, אך לא פירט.

7825121
מתוך 1 עמוד 1
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לחץ כאן לינק לקובץ:

נכון להבוקר תוכנית:

26/06/2017 תאריך:

08:26:27 שעה:

גלי צה"ל רשת:

רפי פרנקו, ראש אגף הרגולציה ברשות
הלאומית להגנת סייבר במרחב האזרחי,

כותרת:

ניב רסקין : ראיון עם רפי פרנקו, הוא ראש אגף בכיר ברשות

הלאומית להגנת סייבר, היא הושקה השבוע בשבוע הסייבר

באוניברסיטת תל אביב. רפי שלום, בוקר טוב.

רפי פרנקו :  בוקר טוב ניב, בוקר טוב לקהל המאזינים.

ניב רסקין :  קודם בוא ננסה לעשות קצת סדר. מה היא בעצם

רשות הסייבר? באלו תחומים אתם עוסקים? באלו תחומי סייבר?

רפי פרנקו :  הרשות הלאומית להגנת סייבר הוקמה באפריל 2016

ומאז ועד עתה פועלת למעשה להגנה על המשק האזרחי. כשאנחנו

מדברים על המשק האזרחי למעשה אנחנו מדברים מהאדם ברחוב

דרך הגנה על ארגונים קטנים בינוניים וקטנים, וכלה בתשתיות

הקריטיות של מדינת ישראל. למעשה לרשות יש מספר אגפים

שפועלים בסינרגיה. אגפי ההנחיה שלמעשה מוציאים את ההנחיות

וההכוונה למשק האזרחי, אגף הרגולציה זה אגף שאני עומד
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בראשותו, שלמעשה חשף אתמול לראשונה את התורה הלאומית

להגנה על ארגונים, למעשה זו היא תורה שמאפשרת לכל ארגון

במדינת ישראל להבין ולהתכונן ולהתמגן בפני איומי סייבר.

ניב רסקין :  אוקיי, אבל יש שאלה בסיסית יותר רפי, למה בכלל

יש צורך בגוף מיוחד שכזה? כשיש יחידות, חטיבות שעוסקות

בסייבר גם עבור תשתיות קריטיות, גם בעניינים הצבאיים, בגופי

הביטחון, בשב"כ, במוסד, בצבא, בצה"ל. למה צריך אתכם?

רפי פרנקו :  אנחנו למעשה עוסקים במרחב האזרחי, אנחנו כלל

לא נוגעים במרחב הביטחוני. אנחנו עוסקים באדם ברחוב. אנחנו

עוסקים בהגנה על ארגונים קטנים, בחברות קטנות

ניב רסקין :  לא, אבל נגיד... אתה עוסק בחברת חשמל, אבל

נגיד אתה עוסק בחברת חשמל, אתה עוסק בבזק.

רפי פרנקו :  אנחנו עוסקים גם בחברת חשמל. החידוש ברשות

הלאומית להגנת הסייבר שהיא רואה את כלל המרחב האזרחי,

היא רואה את האנשים ברחוב, היא רואה ארגונים שנתקפים,

ארגונים אזרחיים שהם לא בליבת עשיית הביטחון, להיפך. הם

אזרחיים. אם נסתכל רגע על... אירוע שהיה לפני כחודש ותפס

כמאה מדינות, על ארגונים פרטיים, בתי חולים, חברות גדולות,

חברות תקשורת, חברות הייטק, אנשים פרטיים, זה למעשה

המשימה המרכזית של הרשות הלאומית, להעלות את המודעות

לתחום הסייבר ולהגן מהאזרח ברחוב ועד החברות הגדולות.
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ניב רסקין :  אז למה בעצם ראש השב"כ, ראשי השב"כ והמוסד

יצאו נגד חוק הסייבר של ראש הממשלה ואמרו זו פגיעה חמורה

בפעילות הביטחונית שלנו?

רפי פרנקו :  אני יכול להגיד שיש לנו שיתוף פעולה מצוין עם

מערכת הביטחון. אני יכול להגיד לך שאנחנו מנהלים דו שיח

שוטף, פורה וענייני ואני יכול להגיד לך שמערכת היחסים מערכת

מצוינת.

ניב רסקין :  בוא נדבר רקע על התקיפות, ברשותך, עד כמה

המשק הישראלי, גופי הביטחון מותקפים על בסיס יומי ובאלו

עוצמות?

רפי פרנקו :  אנחנו מדברים על המשק האזרחי, עד כמה הוא

מותקף. אנחנו היום מנהלים כחמישים תקיפות בחודש של המרחב

הישראלי, אנחנו מנהלים אותם דרך... שזה האגף להגנה והתגוננות

ותגובה שיושב בבאר שבע. מתוך החמישים תקיפות על המרחב

הישראלי אנחנו מנהלים שניים עד שלוש תקיפות שהן ברמה

לאומית, שאנחנו מדברים על ארגונים אזרחיים שנתקפים, שאם הם

ייפגעו המשק האזרחי, כלומר האזרח במדינת ישראל עשוי להיפגע

וזה החידוש במרחב החדש בהגנה על המרחב האזרחי.

ניב רסקין :  עכשיו עיקר התקיפות מגיעות ממדינות ערב,

מארגוני טרור, או דווקא רוסיה, סין, צפון קוריאה?

רפי פרנקו :  במרחב הסייבר מאוד קשה לך לדעת מאיפה מגיעה
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בראשותו, שלמעשה חשף אתמול לראשונה את התורה הלאומית

להגנה על ארגונים, למעשה זו היא תורה שמאפשרת לכל ארגון

במדינת ישראל להבין ולהתכונן ולהתמגן בפני איומי סייבר.

ניב רסקין :  אוקיי, אבל יש שאלה בסיסית יותר רפי, למה בכלל

יש צורך בגוף מיוחד שכזה? כשיש יחידות, חטיבות שעוסקות

בסייבר גם עבור תשתיות קריטיות, גם בעניינים הצבאיים, בגופי

הביטחון, בשב"כ, במוסד, בצבא, בצה"ל. למה צריך אתכם?

רפי פרנקו :  אנחנו למעשה עוסקים במרחב האזרחי, אנחנו כלל

לא נוגעים במרחב הביטחוני. אנחנו עוסקים באדם ברחוב. אנחנו

עוסקים בהגנה על ארגונים קטנים, בחברות קטנות

ניב רסקין :  לא, אבל נגיד... אתה עוסק בחברת חשמל, אבל

נגיד אתה עוסק בחברת חשמל, אתה עוסק בבזק.

רפי פרנקו :  אנחנו עוסקים גם בחברת חשמל. החידוש ברשות

הלאומית להגנת הסייבר שהיא רואה את כלל המרחב האזרחי,

היא רואה את האנשים ברחוב, היא רואה ארגונים שנתקפים,

ארגונים אזרחיים שהם לא בליבת עשיית הביטחון, להיפך. הם

אזרחיים. אם נסתכל רגע על... אירוע שהיה לפני כחודש ותפס

כמאה מדינות, על ארגונים פרטיים, בתי חולים, חברות גדולות,

חברות תקשורת, חברות הייטק, אנשים פרטיים, זה למעשה

המשימה המרכזית של הרשות הלאומית, להעלות את המודעות

לתחום הסייבר ולהגן מהאזרח ברחוב ועד החברות הגדולות.

7821361
מתוך 6 עמוד 2

לחץ כאן לינק לקובץ:

נכון להבוקר תוכנית:

26/06/2017 תאריך:

08:26:27 שעה:

גלי צה"ל רשת:

רפי פרנקו, ראש אגף הרגולציה ברשות
הלאומית להגנת סייבר במרחב האזרחי,

כותרת:

ניב רסקין : ראיון עם רפי פרנקו, הוא ראש אגף בכיר ברשות

הלאומית להגנת סייבר, היא הושקה השבוע בשבוע הסייבר

באוניברסיטת תל אביב. רפי שלום, בוקר טוב.

רפי פרנקו :  בוקר טוב ניב, בוקר טוב לקהל המאזינים.

ניב רסקין :  קודם בוא ננסה לעשות קצת סדר. מה היא בעצם

רשות הסייבר? באלו תחומים אתם עוסקים? באלו תחומי סייבר?

רפי פרנקו :  הרשות הלאומית להגנת סייבר הוקמה באפריל 2016

ומאז ועד עתה פועלת למעשה להגנה על המשק האזרחי. כשאנחנו

מדברים על המשק האזרחי למעשה אנחנו מדברים מהאדם ברחוב

דרך הגנה על ארגונים קטנים בינוניים וקטנים, וכלה בתשתיות

הקריטיות של מדינת ישראל. למעשה לרשות יש מספר אגפים

שפועלים בסינרגיה. אגפי ההנחיה שלמעשה מוציאים את ההנחיות

וההכוונה למשק האזרחי, אגף הרגולציה זה אגף שאני עומד
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תקיפה, כיוון שהמרחב הזה הוא וירטואלי לחלוטין. מה שמעניין

זה הטכנולוגיה וכשאנחנו מסתכלים היום על מרבית התקיפות על

מדינת ישראל, הטכנולוגיה היא לא טכנולוגיה ברמה מאוד גבוהה

ולכן התוקפים מה שהם עושים הם עושים שימוש בפעילויות

מוכרות ומנסים לנצל את הזמן כד שהתוקף... עד שהמגן מתגונן.

ניב רסקין :  בוא נסתכל קדימה ברשותך, לחששות הגדולים שיש

לכל אחד ואחד מאיתנו, קודם כל אני רוצה להתחבר לסיפור

האמריקאי, סיפור ההתערבות הרוסית בבחירות. יש חשש שדבר

כזה יכול לקרות גם אצלנו?

רפי פרנקו :  במדינת ישראל, הבחירות במדינת ישראל הם עדיין

בהצבעה בקלפי והם עדיין לא ממוחשבות ולכן באופן מעשי לא

ניתן לפגוע בבחירות. היה ניתן לשבש מערכות מחשב, אבל אנחנו

כמדינה, המערכות האלה כרגע בטיפול, המערכות האלה מוגנות, הן

נמצאות בסביבה מאוד מאוד ייחודית והרשות יחד עם ועדת

הבחירות המרכזית עושה הכל על מנת לשמור ולהגן על תחום

הבחירות במדינת ישראל.

ניב רסקין :  מה לגבי מיילים של שרים, או חומר שנמצא להם

על הטלפון?

רפי פרנקו :  בעולם הזה אנחנו כמובן מתחילים תהליך שלם של

העלאת מודעות, אוקיי. האנשים האלה חלקם אנשים פרטיים,

חלקם נבחרי ציבור. העלאת המודעות הזאת תעסוק בשימוש
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באימיילים, בהגנה, בפישינג, בספייר פישינג שזה למעשה דואר

אלקטרוני... וממוקד לתוקפים ולכן אנחנו בעולם הזה נפעל ממש

בהעלאת מודעות עם המלצות חוסן אמיתיות, כך שכל אחד יוכל

להתמגן מבעוד מועד.

ניב רסקין :  שאלה אחרונה רפי, ברשותך, אמרת שאתה עוסק

בעניינים האזרחיים, אבל אי אפשר גם בלי השקה לעניינים

הצבאיים. החשש הגדול שבעתיד מלחמות הסייבר הן שתכרענה את

הקרבות, השתלטות על כורים אטומים מרחוק, פגיעה במערכות של

מטוסים באוויר, פגיעה אזרחית בהחשכה של מדינה שלמה או

ניטרול מגדל פיקוח שיש מטוסים באוויר ולא יכולים לנחות. עד

כמה זה קרוב?

רפי פרנקו :  ללא ספק ככל שאנחנו עולם מקוון יותר, מדינה

מקוונת יותר שנשענת על יותר ויותר שירותים טכנולוגים, העולם

הזה הופך להיות גם עולם מאיים. ולכן גם הרשות יחד עם

הגופים הביטחוניים נערכים להסתכל ולהגן על המרחב האזרחי

מקצה לקצה. החשיבות בסינרגיה בין העולם הביטחוני לעולם

האזרחי, היא חשובה מאין כמוה וכפי שאמרת אנחנו פועלים ביחד

עם גופי הביטחון על מנת לספק את ההגנה לאדם ברחוב ולמשק

הישראלי.

ניב רסקין :  אבל עד כמה זה קרוב מלחמה כזו?

רפי פרנקו :  אני לא יודע לומר לך.
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ניב רסקין :  רפי פרנקו, ראש אגף בכיר ברשות הלאומית להגנת

סייבר, שהושקה השבוע, בשבוע סייבר באוניברסיטת תל אביב,

תודה רבה.

רפי פרנקו :  תודה לכם.
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לחץ כאן לינק לקובץ:

נכון להבוקר תוכנית:

26/06/2017 תאריך:

08:26:27 שעה:

גלי צה"ל רשת:

רפי פרנקו, ראש אגף הרגולציה ברשות
הלאומית להגנת סייבר במרחב האזרחי,

כותרת:

ניב רסקין : ראיון עם רפי פרנקו, הוא ראש אגף בכיר ברשות

הלאומית להגנת סייבר, היא הושקה השבוע בשבוע הסייבר

באוניברסיטת תל אביב. רפי שלום, בוקר טוב.

רפי פרנקו :  בוקר טוב ניב, בוקר טוב לקהל המאזינים.

ניב רסקין :  קודם בוא ננסה לעשות קצת סדר. מה היא בעצם

רשות הסייבר? באלו תחומים אתם עוסקים? באלו תחומי סייבר?

רפי פרנקו :  הרשות הלאומית להגנת סייבר הוקמה באפריל 2016

ומאז ועד עתה פועלת למעשה להגנה על המשק האזרחי. כשאנחנו

מדברים על המשק האזרחי למעשה אנחנו מדברים מהאדם ברחוב

דרך הגנה על ארגונים קטנים בינוניים וקטנים, וכלה בתשתיות

הקריטיות של מדינת ישראל. למעשה לרשות יש מספר אגפים

שפועלים בסינרגיה. אגפי ההנחיה שלמעשה מוציאים את ההנחיות

וההכוונה למשק האזרחי, אגף הרגולציה זה אגף שאני עומד
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לחץ כאן לינק לקובץ:

חדשות - 103 תוכנית:

26/06/2017 תאריך:

12:01:42 שעה:

רדיו ללא הפסקה רשת:

רה"מ נתניהו אמר כי נושא אבטחת
הסייבר הוא בעיה עולמית ,בכנס הסייבר

כותרת:

מגיש : רה"מ בנימין נתניהו אמר הבוקר כי נושא אבטחת הסייבר,

הוא בעיה עולמית. בטחון סייבר הוא עניין רציני, מפני שהכל

עובר דיגיטציה, ועל כן הצורך בבטחון סייבר גובר, וזו בעיה כלל

עולמית. ישראל חווה בכל רגע נתון בין 3 ל5- מתקפות סייבר,

וכמה עשרות בכל חודש, ברמה הלאומית. אמר רה"מ. הוא גם

קרא לממשלות העולם לשתף פעולה במלחמה באותם איומים.

נתניהו אמר את הדברים בכנס הסייבר באונ' תל אביב.
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לחץ כאן לינק לקובץ:

אולפן פתוח תוכנית:

26/06/2017 תאריך:

14:02:59 שעה:

ערוץ הכנסת רשת:

בנימין נתניהו בכנס סייבר באונ' ת"א ,
במסגרת שבוע הסייבר בישראל

כותרת:

אורית לביא נשיאל : שבוע הסייבר ראש הממשלה דיבר בכנס

באוני' ת"א ואמר כי בכל  יום ישראל נתונה למתקפת סייבר

ברמה הלאומית.

רוה"מ בנימין נתניהו -תרגום מאנגלית :   אנחנו חווים כל חודש

אלפי מתקפות סייבר  ברמה הלאומית,  אז בנינו מערכת משלנו

שתפתחת כל הזמן,   כמאה חברות וארגונים גדולים הצטרפו

לסייבר-נט,  ועוד יבואו בעקבותיהם , אני צופה שבסוף כולם יהיו

שם, משום שכולנו זקוקים לזה.

7823919
מתוך 1 עמוד 1
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Intel announced today it has joined the cybersecurity syndicate established by Team8, a unique Tel-
Aviv-based startup-creation platform focused on developing new cybersecurity solutions. In addition, 
Intel announced it will work with one of Team8’s companies, Illusive Networks, to develop a solution to 
combat Advanced Persistent Threats (APTs) by combining hardware and software competencies.

“This is very exciting-it will allow us to work at the hardware level,” says Nadav Zafrir, Team8 CEO. Zafrir 
was commander of the Israel Defense Forces Unit 8200 (the equivalent of the NSA) from 2009 to 2013, 
and in 2014 established Team8 with co-founders Israel Grimberg and Liran Grinberg (also Unit 8200 

Intel Joins Team8 Cybersecurity Syndicate, 
Collaborates With Illusive Networks
Gil Press, CONTRIBUTOR veterans). In line with Israeli entrepreneurs’ predilection for rethinking the box, they took a new approach 

to creating successful and sustainable cybersecurity companies, combining in Team8 elements of a 
venture capital fund, startup incubator, think tank, and a cybersecurity ecosystem.

Most startups fail. To improve the chances of success for their hatchlings, Team8 founders wanted to 
add the missing dimension, scale-as in the amount and quality of resources available to the startup, the 
range of problems they are trying to solve, and the breadth of exposure to the market. “We wanted to 
keep the agility of a startup, but add the resources that are typically not available to startups,” says Zafrir.

Other ingredients in the new recipe for startup success are the “think tank,” Team8 research group, 
experts in all aspects of cybersecurity and experienced in both cyber practice and theory; and the “cyber 
syndicate,” a growing ecosystem of leading companies and investors-Intel, Microsoft, Cisco, Qualcomm, 
AT&T, Citigroup, Accenture, Nokia, Mitsui, Temasek, Bessemer Venture Partners, Eric Schmidt’s Innovation 
Endeavors and Marker LLC. They bring to the company-creation process their understanding of cyber 
technologies and the market, what is hot and painful at present, and what will be the cyber challenges 
of the future.

“Intel is committed to cybersecurity and we are always looking for the best and the brightest to further 
our capabilities and provide industry leading security. Team8 provides a unique vantage point and 
deep experience that makes them a natural fit for future Intel’s security offerings,” said in a statement 
Rick Echevarria, Vice President, Software and Services Group and General Manager, Platform Security 
Division at Intel.

The two companies Team8 has launched so far are Claroty and Illusive Networks. Claroty secures and 
optimizes industrial control networks, the critical infrastructure that is increasingly under cyberattack 
around the world. Illusive Networks focuses on neutralizing targeted attacks and Advanced Persistent 
Threats (APT) by creating a deceptive layer across the entire network, providing false information to 
attackers.

The collaboration between Illusive Networks and Intel extends deception-based cybersecurity from 
software to hardware. “Intel’s approach to security starts with hardware, the root of trust. We believe 
securing every layer of the organizational network is needed to protect against today’s modern threats,” 
Intel’s Jacob Mendel said in a statement. Mendel, co-founder of security software company SCsquare 
which was acquired by Broadcom in 2011, leads Intel’s cyber excellence center in Israel.

It takes an ecosystem, much talent and expertise, and creative solutions to counter the growing menace 
of cyberattacks. “In cyberspace,” says Zafrir, “it’s never innovation for the sake of innovation. It’s almost 
warfare sometimes. You have to fight back.”
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At the upcoming 20th annual Black Hat Conference 
(July 22-27), Billy Rios of Whitescope and Jonathan Butts 
of QED will present When IoT Attacks: Understanding 
the Safety Risks Associated with Connected Devices. 
The talk will demonstrate how to make an IoT device 
intentionally strike a person.

What if the “IoT device” is a self-driving car? Could the 
promised flood of autonomous vehicles put weapons 
of mass destruction on the road?

At Black Hat 2015, the talk of this annual gathering of 
cybersecurity experts was the remote hacking into and 
subsequent control of a Jeep Cherokee driving 70 mph 
on a public highway. Preparing for an autonomous 
future, the many ways by which today’s cars are linked 
to the internet-and the new opportunities and risks 
these connections imply-multiply exponentially. “The 
connected car is changing the automotive industry from 
inside,” says Yuval Diskin.

Diskin is former head of Israel’s internal security service 
(Shin Bet) and Chairman of CyMotive Technologies. 
Five years ago, he and two former Shin Bet colleagues 
co-founded a cybersecurity consultancy. Their work 
in the automotive industry led him to a number of 
observations about this rapidly changing industry (the 
following is based on a briefing Diskin gave a press 
delegation to Cyber Week 2017 in Tel-Aviv):

The car industry is run by engineers. Up until a few years ago, they thought of information technology (i.e., computers) 
as some kind of basic support infrastructure, like water and electricity. It’s been a challenge for the industry to better 
integrate its core competency-electrical engineering-with IT or computer engineering. But they now understand 
that IT is at the core of their business.

A related challenge is the lack of a holistic approach to cybersecurity. It’s naïve to think that installing a firewall or 
intrusion detection system in the car will suffice to protect from cyberattacks. Serious attacks can and will happen 
at the fleet level where you can impact many cars-“imagine stopping thousands of Toyota cars on the highways 
of Europe,” says Diskin.

Stopping Self-Driving Cars
From Becoming Cybersecurity Weapons
Gil Press, CONTRIBUTOR

Yuval Diskin, Chairman, CyMotive

Given the poor cybersecurity preparedness of the automotive industry, Diskin’s recommends slowing down the 
rush to put self-driving cars on the roads, but “I am afraid it will not happen,” he says. Diskin thinks that eventually 
regulators will intervene and make the car makers join forces and come up with solutions once they will realize the 
magnitude of the cybersecurity challenge (see more on this from Mike Brennan at MITECHNEWS).

Going beyond the automotive industry, Diskin also offered interesting commentary on the state of cybersecurity in 
general:

We often forget that behind every cyberattack there are human beings, not computers. They design, they reconnaissance, 
they devise a plan of infiltration, they construct a command and control system. Human beings make mistakes and 
they consistently behave in a certain way. This calls for a new approach to cybersecurity: Identify specific behaviors 
and intentions of specific attackers, construct their “digital signature”-their unique patterns of behavior, make 
behavioral science an important aspect of cyber defense. Without understanding the attackers, “you will never be 
a good defender,” says Diskin.

Today, the attackers are very dynamic and the defenders are very passive in their work. For defense, we rely too 
much on “muscles”-hundreds and thousands of technological solutions, most of them focused on defense inside 
the enterprise’s network. Instead, we need to deploy what Diskin calls “intelligence-driven offensive defense.” 
By “intelligence” he means both using our brains and collecting information. “We don’t see much brain in cyber 
today, even though we talk a lot about artificial intelligence and machine learning,” says Diskin. We should have 
the brain instruct the muscle and not the other way around--create smart IT systems, know how to collect and 
process information and connect the dots, provide intelligence that allows decision-makers to make decisions as 
fast as possible. To do that, “you must go out of the network, go to the adversary and stop them before they attack.”

The Internet of Things-and interconnectivity in general-is a big cybersecurity challenge. “People don’t understand 
how things are connected to each other,” says Diskin, so they miss important vulnerabilities in a world where all 
physical objects are connected. An example he provides is a parking lot barrier, not an object that you would think 
has anything to do with the internet or computer systems. But the barrier in question was installed at a parking lot 
used by bank employees and was connected to the bank’s HR database. Once a hacker makes the connection, the 
barrier can serve as an entry point into all the bank’s computer systems.

In September 2016, Diskin and his co-founders established a joint venture, CyMotive Technologies, with German car 
maker Volkswagen. One division is developing solutions for protecting connected and autonomous cars, the other 
is simulating attacks on the hardware and software of these cars. In addition, Diskin is in the process of creating a 
new company pursuing his “intelligence-driven offensive defense” approach.
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Israel and the U.S. are starting a high-level partnership to create a bulwark against increasingly sophisticated cyber 
attackers who target critical national infrastructure.

The bilateral working group will be led by White House cyber security coordinator Rob Joyce and the head of Israel’s 
Cyber Bureau, Eviatar Matania, according to Tom Bossert, U.S. President Donald Trump’s homeland security and 
counterterrorism adviser. From the U.S. side, the group will include congressmen, FBI agents and members of the 
defense and homeland security departments; Israel will send representatives from the Shin Bet internal security 
service, the foreign affairs, justice and defense ministries, and the military.

The aim will be to find and stop cyber attackers “before they’re in networks, before they reach critical infrastructure, 
and identify ways to hold bad actors accountable,” Bossert said Monday at a cyber security conference in Tel Aviv.

The stronger cyber ties follow meetings between Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in February 
and May, and after the U.S. passed legislation in January expanding joint cyber research with Israel. State security in 
cyberspace is becoming a growing concern amid a flurry of attacks on government targets -- including, an attack 
last week on the email accounts of about 90 U.K. lawmakers - and a ransomware attack last month that crippled 
computer systems around the world.

According to Bloomberg Intelligence, cyber attacks are a national security danger, causing billions of dollars in 
damage annually to the global economy.

“We must get serious about deterrent strategy. The stakes are too high not to,” Bossert said. The U.S. will seek 
bilateral partnerships to deal with the threat until an international coalition is created, he said.

Netanyahu told the conference about 20 percent of global private investment in cyber security last year came to Israel.

“We are ready to cooperate with other countries and with other governments because in general, and I say this with 
reservations, we succeed better together,” Netanyahu said.

U.S. and Israel Team Up 
to Fight ‘Bad Actors’ in Cyberspace

Tom Bossert. Photographer: Mandel Ngan/AFP/Getty Images

Israel security chief:  
Tech prevented more than 2,000  
‘lone-wolf’ terror attacks last year
By James Rogers

An Israeli soldier stands guard near the scene of an attempted stabbing attack by a Palestinian  
near Qalandiya checkpoint, near the West Bank city of Ramallah June 20, 2017. (REUTERS/ Ammar Awad)

In a rare public speech Tuesday, Nadav Argaman, the head of Israel’s security agency, the Shin Bet, explained how 
the country has harnessed tech to prevent “lone-wolf” terrorist attacks.

Speaking at the Cyber Week cybersecurity conference in Tel Aviv, Argaman explained that tech is proving a key 
weapon in the country’s fight against terrorism. “Despite the complexity, the Shin Bet, along with its partners, has 
succeeded, by means of technological, intelligence and operational adjustments, to thwart last year more than 
2,000 potential lone wolf terrorists,” he said. “The breakthrough technological advances, along with familiarity with 
operational space and work, have contributed greatly to reducing the level of terror and our ability to defend against 
the threat of isolated attacks.”

ROBOT PATROL: ISRAELI ARMY TO DEPLOY AUTONOMOUS VEHICLES ON GAZA BORDERA

rgaman described how technology can provide vital intelligence on how attackers operate. “In the cyber arena, 
we learn the enemy’s patterns of action and know how to strike at him in a variety of ways and methods,” he said.

Earlier this month, The Economist reported that the Israel Defense Forces (IDF) have developed artificial intelligence 
algorithms to monitor the social media accounts of young Palestinians for early warning signs of potential attackers. 
This includes “tripwire” terms such as “the sword of Allah” and “day of the sword,” according to The Economist.

ISRAEL TESTS TERROR TUNNEL DETECTION SYSTEM

The Shin Bet chief also explained how Israel is working with other intelligence bodies. “The Shin Bet maintains working 
relations with colleagues from intelligence organizations around the world and is ready to assist in the knowledge 
and experience that have accumulated in the face of the terror threats facing Western countries today,” he said.

Additionally, Argaman described, for the first time, the reorganization underway at the Israel Security Service, with 
its technology and cyber units rolling into one branch. “The Shin Bet is like an evolving start-up, with unmatched 
strength,” he said.
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TEL AVIV (Reuters) - The U.S. government will seek to collaborate with Israel and other countries to develop new 
ways to thwart computer hacks and other cyber attacks, U.S. President Donald Trump’s homeland security adviser 
said on Monday.

Thomas Bossert, assistant to the president for homeland security and counter-terrorism, said a U.S.-Israeli working 
group will meet this week on cybersecurity issues such as protecting critical infrastructure.

The U.S. team will include representatives of the State Department, Homeland Security and FBI and work with their 
Israeli counterparts.

“These high level meetings represent the first step in strengthening bilateral ties on cyber issues following President 
Trump’s visit to Israel” last month, Bossert told a cybersecurity conference in Tel Aviv.

“The agility Israel has in developing solutions will innovate cyber defenses that we can test here and bring back to 
America. Perfect security may not be achievable but we have within our reach a safer and more secure internet.”

He said the group will work on developing “a different operational conscript” that will be focused on finding and 
stopping attacks before they reach networks and critical infrastructure, while identifying ways to punish attackers.

With several large companies and over 400 startups, Israel is a global leader in the cyber fight.

White House Homeland Security Advisor Tom Bossert speaks at a cyber security conference held at Tel Aviv University, 
Israel June 26, 2017.Amir Cohen

Citing U.S.-funded Iron Dome, Arrow and David’s Sling anti-missile systems, Bossert said the United States would 
continue to support Israel on all security issues to ensure there will be no power vacuum for Iran, Hezbollah, Hamas or IS.

“President Trump understands that the United States cannot lessen our engagement in this region or its support 
for Israel,” Bossert said.

The Trump administration will seek out partnerships with industry and academia and forge more bilateral agreements 
with other countries, he added.

“The next step must be gaining international cooperation to impose consequences on those who act contrary to 
the growing consensus,” Bossert said.

“The United States will move forward internationally in meaningful 
bilateral efforts such as the one we enjoy with Great Britain and 
now with Israel while continuing to build like-minded coalition 
partners that can act together.”

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu told the conference 
that Israel faces dozens of cyber attacks monthly on the national 
level.

Israel, which last year received some 20 percent of private global 
cyber investment, is prepared to work with other governments 
to combat cyber attacks, he said.

U.S. to work with Israel, 
seek other ties to combat cyber attacks
Steven Scheer

Benjamin Netanyahu keeps  
the cyber door open for  
‘best friend’ Narendra Modi
Surabhi Agarwal

TEL AVIV: Calling Prime Minister Narendra Modi his friend, Israeli Prime Minister Benjamin ‘Bibi’ Netanyahu said 
governments across the world are looking for cooperation with the country in the areas of hightech and cybersecurity, 
and the upcoming visit of the Indian prime minister next week marks a change in the country’s status. 

Modi, the first Indian prime minister to visit Israel, is likely to be there between July 4 and 6. 

An official of the Israel Prime Minister’s Office said apart from potential agreements around cybersecurity, Israel 
will showcase its technologies in the area of water and agriculture. The Indian PM is likely to visit Tel Aviv and 
Jerusalem, the official said. 

Speaking at the 7th edition of the annual Cyber Week conference in Tel Aviv, PM Netanyahu said cybersecurity is 
a serious business now and is growing exponentially. “Most of the governments… in fact all governments in the 
world today are interested in cooperation with Israel in cybersecurity. Next week, my friend Prime Minister of India 
Narendra Modi is coming to visit. We look forward to see him. This is an expression of the change in Israel’s status,” 
said Netanyahu. 

He added because of continuous efforts in the field of cybersecurity, around 20% of all private investments is coming 
to Israel. “As we have a lot of startups and have demonstrated success, Israel has become attractive for investment 
in the cybersecurity space.” Modi too, many times in the past, has spoken about the importance of securing the 
cyber borders, often saying the next war will be fought in the cyber area. 

Yarden Vatikai, director, National Information Directorate, PMO, Israel said during Modi’s visit, the country will 
discuss possible partnership in the areas of water and agriculture technologies such as desalination and Modi will 
be shown facilities that showcase the expertise in these areas. “The visit is very special… he is the first Indian prime 
minister to visit Israel.” 

On Sunday, officials from Israel and representatives from Indian industry body CII held a discussion on potential 
areas of collaboration between the two countries. Evyatar Matania, the head of Israel National Cyber Bureau, said 
the two sides have identified three areas of partnership to start with. 

“The first will be training of workforce, the other about sharing of information between the two CERTs and the third, 
to develop strategies especially around regulation,” Matania said. 

(The journalist was in Tel Aviv at the invitation of the Israeli Embassy and the Ministry of Foreign Affairs in Jerusalem)
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LetsVenture now into  
Israel’s OurCrowd funding network
Mugdha Variyar

BENGALURU: Bengaluru-based crowdfunding platform LetsVenture has entered into a partnership with Israel’s 
OurCrowd. 

This will allow its network of Indian investors to access global deals and the startups on its platform to reach out to 
the Jerusalem-based equity crowdfunding platform’s 20,000 foreign investors. 

The two partners also plan to set up an ‘India Fund’ through family offices and high net worth individuals in the 
ir networks. ET had reported in December 2016 that the Israeli platform was in talks with LetsVenture to explore a 
partnership. 

“While the startup scene in India is impressive, many are still focused on the Indian market, compared to Israeli 
startups, which look to go global right from the start,” said OurCrowd CEO Jon Medved. “This partnership will help 
Indian startups access global funding and opportunities, and will offer curated deals to Indian investor syndicates 
managed by LetsVenture.” 

Although the size of the India Fund has not been decided yet, it will invest in at least two dozen startups addressing 
the Indian market, Medved said. LetsVenture CEO Shanti Mohan said, “The intent of doing this (fund) is to launch 
partner funds on LetsVenture to deploy startups on the platform.” 

LetsVenture will also facilitate go-to-market activities for OurCrowd’s portfolio companies to access the Indian market, 
starting 2018. This will entail bringing Israeli startups’ innovation in areas such as agrotech, banking, defence and 
deep tech to a large market like India. 

“Our vision is to make angel investing easy -which also includes providing portfolio diversification to our investors 
and providing them access to invest into some of the best startups globally,” Mohan said.

Israeli PM Benjamin Netanyahu keeps the cyber 
door open for ‘best friend’ Modi

Calling Prime Minister Narendra Modi his friend, Israeli 
Prime Minister Benjamin ‘Bibi’ Netanyahu said governments 
across the world are looking for cooperation with the 
country in the areas of hightech and cybersecurity, and 
the upcoming visit of the Indian prime minister next week 
marks a change in the country’s status.

Modi, the first Indian prime minister to visit Israel, is likely 
to be there between July 4 and 6.

An official of the Israel Prime Minister’s Office said apart 
from potential agreements around cybersecurity, Israel 
will showcase its technologies in the area of water and 
agriculture. The Indian PM is likely to visit Tel Aviv and 
Jerusalem, the official said.

Speaking at the 7th edition of the annual Cyber Week conference in Tel Aviv, PM Netanyahu said cybersecurity is 
a serious business now and is growing exponentially. “Most of the governments… in fact all governments in the 
world today are interested in cooperation with Israel in cybersecurity. Next week, my friend Prime Minister of India 
Narendra Modi is coming to visit. We look forward to see him. This is an expression of the change in Israel’s status,” 
said Netanyahu.

He added because of continuous efforts in the field of cybersecurity, around 20% of all private investments is coming 
to Israel. “As we have a lot of startups and have demonstrated success, Israel has become attractive for investment 
in the cybersecurity space.” Modi too, many times in the past, has spoken about the importance of securing the 
cyber borders, often saying the next war will be fought in the cyber area.

Yarden Vatikai, director, National Information Directorate, PMO, Israel said during Modi’s visit, the country will 
discuss possible partnership in the areas of water and agriculture technologies such as desalination and Modi will 
be shown facilities that showcase the expertise in these areas. “The visit is very special… he is the first Indian prime 
minister to visit Israel.”

On Sunday, officials from Israel and representatives from Indian industry body CII held a discussion on potential 
areas of collaboration between the two countries. Evyatar Matania, the head of Israel National Cyber Bureau, said 
the two sides have identified three areas of partnership to start with.

“The first will be training of workforce, the other about sharing of information between the two CERTs and the third, 
to develop strategies especially around regulation,” Matania said.

(The journalist was in Tel Aviv at the invitation of the Israeli Embassy and the Ministry of Foreign Affairs in Jerusalem)
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‘Bibi’ keeps the cyber door open 
for ‘best friend’ Modi

Speaking at the 7th edition of the annual Cyber Week 
conference in Tel Aviv, PM Netanyahu said cybersecurity 
is a serious business now.

TEL AVIV: Calling Prime Minister Narendra Modi his friend, 
Israeli Prime Minister Benjamin ‘Bibi’ Netanyahu said 
governments across the world are looking for cooperation 
with the European country in the areas of hightech and 
cybersecurity, and the upcoming visit of the Indian prime 
minister next week marks a change in the country’s status.

Modi, the first Indian prime minister to visit Israel, is likely 
to be there between July 4 and 6.

An official of the Israel Prime Minister’s Office said apart from potential agreements around cybersecurity, Israel 
will showcase its technologies in the area of water and agriculture. The Indian PM is likely to visit Tel Aviv and 
Jerusalem, the official said.

Speaking at the 7th edition of the annual Cyber Week conference in Tel Aviv, PM Netanyahu said cybersecurity is 
a serious business now and is growing exponentially. “Most of the governments… in fact all governments in the 
world today are interested in cooperation with Israel in cybersecurity. Next week, my friend Prime Minister of India 
Narendra Modi is coming to visit. We look forward to see him. This is an expression of the change in Israel’s status,” 
said Netanyahu.

He added because of continuous efforts in the field of cybersecurity, around 20% of all private investments is coming 
to Israel. “As we have a lot of startups and have demonstrated success, Israel has become attractive for investment 
in the cybersecurity space.” Modi too, many times in the past, has spoken about the importance of securing the 
cyber borders, often saying the next war will be fought in the cyber area.

Yarden Vatikai, director, National Information Directorate, PMO, Israel said during Modi’s visit, the country will 
discuss possible partnership in the areas of water and agriculture technologies such as desalination and Modi will 
be shown facilities that showcase the expertise in these areas. “The visit is very special… he is the first Indian prime 
minister to visit Israel.”

On Sunday, officials from Israel and representatives from Indian industry body CII held a discussion on potential 
areas of collaboration between the two countries. Evyatar Matania, the head of Israel National Cyber Bureau, said 
the two sides have identified three areas of partnership to start with.

“The first will be training of workforce, the other about sharing of information between the two CERTs and the third, 
to develop strategies especially around regulation,” Matania said.

The cost of cybersecurity is proportional to the square of the number of products required for adequate 
defense. This Cyber Law (you read it here first) means that the proliferation of types of cyberattacks and attackers 
leads to the proliferation of innovative security solutions, each focused on one narrow aspect of cyber defense. The 
result is increased cost and complexity of cybersecurity management, including increased number of false alerts 
and increased investment in the resources required to orchestrate the multitude of products and to train security 
personnel in the specific language and rules of each security solution.

“Enterprises invest in so many security tools because there is not one product that can protect them from all types 
of attacks,” says Avi Chesla, founder and CEO of cybersecurity startup Empow. “What is needed is an ecosystem 
that will treat these siloed tools as one defensive system, from detection and identification to investigation of the 
attack and then mitigation and remediation.”

Leveraging AI  
To Maximize Cybersecurity ROI
Gil Press,CONTRIBUTOR
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I met Chesla on the sidelines of Cyber Week 2017 where I was a guest of Israel’s Ministry of Foreign Affairs. The 
week’s key event, the 7th annual cybersecurity conference held at Tel Aviv University, honored Gil Shwed, inventor 
of the modern firewall and founder and CEO of Check Point Software, with its first annual Award for Outstanding 
Achievement in Cyber. In his keynote to the 7,000 attendees from over 60 countries, Shwed, a pioneer of Israel’s 
burgeoning cybersecurity industry, highlighted the poor state of cybersecurity preparedness of businesses worldwide. 
He cited survey data showing cybersecurity complexity, the availability of too many products, lack of awareness of 
cyber threats and the dearth of trained security professionals as the key reasons for this lamentable state of affairs.

“In cyberspace today our roof is very very leaky,” said Shwed. With almost 1,600 cybersecurity companies worldwide, 
“we hope that by building many point solutions we get protection from the rain. The reality is that the rain is coming 
through the inherent gaps in this architecture.” Shwed recommended replacing the widespread approach of using 
point solutions and mitigating the damage after the attack with a new approach of focusing on security prevention 
and using a unified architecture for managing security threats in the network, the cloud, and mobile devices.

Empow offers this type of a new approach by virtualizing cybersecurity management and using machine learning to 
reduce the cost, complexity, and confusion associated with the traditional approach to cyber defense. It provides a 
management layer on top of existing security tools (it currently works with the products of over 30 leading vendors), 
breaking their logical functions into what it calls “security particles,” with each particle representing a certain 
capability within the security products already used by Empow’s customers.

Replacing the security Tower of Babel of existing point solutions, Empow’s “security language” allows the user to 
re-assemble the “security particles” in different ways, creating on-the-fly new defense models to deal with new 
attacks and new types of campaigns (Empow’s customers can also download pre-configured defense models from 
Empow’s “app store”).

Empow’s language-the security capabilities or categories it defines-is also used to train its machine learning 
algorithms. Once they speak the language, they automatically classify the millions of security events generated 
every minute into the right type or category of threat. Assisted by continuous crawling of some ten publicly available 
databases of known threats, Empow’s AI pinpoints the nature of the threat and the attacker’s intent by matching 
the descriptions of a specific event with the descriptions of malware it finds in these constantly updated “threat 
centers.” Says Chesla: “We basically emulate-at greater scale and speed-what a security analyst does.”
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Saudi Arabia’s King Salman bin 
Abdulaziz Al Saud (2nd L) welcomes 
U.S. President Donald Trump to 
dance with a sword during a welcome 
ceremony at Al Murabba Palace in 
Riyadh, Saudi Arabia May 20, 2017.

When President Donald Trump 
announced an arms deal worth billions 
of dollars with Saudi Arabia last 
week, one item stood out among the 
hardware: cybersecurity technology. 
And there was one regional ally, more 
adept than most at dealing with a 
cyber threat, that raised an outcry 
against the package: Israel.

Energy Minister Yuval Steinitz said the U.S. should make sure the deal “will not, by any means, erode Israel’s qualitative 
edge, because Saudi Arabia is still a hostile country,” according to Reuters. It was a time-honored invocation of 
one of Israel’s main defense mantras: Since it is small in size and population it needs to maintain qualitative and 
technological military superiority in the region.

While Israel depends on the U.S. for quite a few weapons systems, for example for its air force, cybersecurity is one 
field in which it has carved out a niche. In fact, the prowess of its military and security services in that field has 
spawned a whole new industry for the country, now worth billions of dollars in exports per year. It is second only to 
the United States in terms of market share.

“Today we provide something like 10 percent of the global market in cybertechnology products, [and] 20 percent in 
total global investment in cybertechnology is invested in Israel,” said Isaac Ben Israel, a former general who founded 
the National Cyber Bureau in the prime minister’s office and now heads the program for science technology and 
security at Tel Aviv University.

Some other estimates come out slightly lower, but the numbers are impressive either way. Ben Israel is clear about 
what has made Israel so advanced in the field: the fact that it has been under cyberattack for many years.

But the country has also been associated with offensive cyber capabilities. The Stuxnet cyberworm that was revealed 
in 2010 and said to have struck Iran’s nuclear program, is widely thought to be a joint U.S.-Israeli project. Ben 
Israel makes the somewhat ironic point that the attack was what first alerted the wider world to the potential of 
cyberweapons and gave a boost to the cybersecurity industry.

“Until 2010, the potential of cybersecurity was only known to experts,” he said. When actual machinery, Iranian 
nuclear centrifuges, experienced real damage, the importance of cybersecurity started to sink in.

US draws on Israeli cyberpower 
and sells to Saudi Arabia
Ferry Biedermann, special to CNBC.com

Israel’s status as a cyber superpower is not likely to be threatened by the sale of some U.S. technology to Saudi 
Arabia. Chances are that at least part of it was designed in Israel to begin with.

Steve Morgan, whose firm Cybersecurity Ventures specializes in the global cybermarket, notes that even the U.S. 
relies partly on Israeli technology. “Why engineer something that already exists? We don’t have the time to do that. 
We see some of that in the U.S. Our military is Israel’s number one customer,” he said.

Global spending on cybersecurity is expected to reach $1 trillion over the next five years, Morgan said. And Israel is 
well placed to get a significant part of that.

Cybersecurity Ventures publishes a list of the top 500 computer security companies; it features 36 Israeli ones, the 
largest number after the U.S. Even that number does not represent the whole picture, since many Israeli companies 
are acquired by American firms or move to the U.S.

And that’s not all: “You now see the phenomenon of start-ups here wanting Israeli teams. So you see a whole new 
American company with an Israeli mindset,” Morgan said. In fact, personnel is key with an estimated shortfall of 
1.5 million to 2 million engineers in the sector.

That’s where Israel, despite its small population of just over 8.5 million, has a relative advantage.

Yoav Leitersdorf, whose Silicon Valley-based YL Ventures invests in Israeli start-ups and helps move them to the 
U.S., calls the Israeli army “the world’s most important supply for cybersecurity professionals. And many of them 
start new companies.”

YL’s previous seed capital fund, launched in 2013, was all invested in cybersecurity companies. A new fund, of $75 
million, was announced just a few weeks ago and Leitersdorf expects three-quarters of it to go toward cybersecurity.

Israel’s leading venture capital firm, Jerusalem Venture Partners, which has invested $1 billion since it was founded 
in 1993, also puts a lot of trust in cybersecurity. Managing partner Gadi Tirosh says that about one-quarter of JVP’s 
investments goes toward cybersecurity.

But that’s an increasingly broad field, he said. “These days that extends from endpoint security to cloud security to 
fraud detection, anti-money laundering measures and so on,” he said. “As the whole space evolves, the definition 
of what is cyber expands as well.”

JVP’s investment in start-up CyberArk paid off handsomely when it had, as Tirosh puts it, “the most successful IPO 
of 2014, worldwide.”

Tirosh sees Israel maintaining its competitive edge in cybersecurity for some time to come. Not only because of the 
country’s current strong position and ongoing advantages but also because it has gained the trust of its customers, 
a precondition in the field of cybersecurity.

“I think it’s going to take a while until corporates will feel comfortable enough buying cybersecurity solutions from 
high-tech hubs like China or even India, and Russia, too,” said Tirosh. “There are even some doubts around the 
world about whether U.S. software-based solutions are entirely innocent.”
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As a cyberattack continued to spread among nations and corporations on Wednesday, the identity and motives of 
the attackers remain a mystery.

Ports, hospitals and banks around the globe have been hit by a version of ransomware being called ExPetr, similar 
to Petya but with a different functionality. The list of corporate and sovereign victims continues to expand across 
the world.

India’s largest shipping port in Mumbai has been hit, cybersecurity expert Ritesh Bhatia said Wednesday. “One 
terminal has been affected very badly and the entire operations are shut down.”

'It's like WannaCry all over again': New ransomware attack spreads

M.K. Sirkar, a manager at the Jawaharlal Nehru Port Trust in Mumbai, said that no containers could be loaded or 
unloaded Wednesday at the terminal operated by A.P. Moller-Maersk, the world’s largest private shipping company.

In a statement, Moller-Maersk acknowledged that its APM Terminals had been “impacted in a number of ports” and 
that an undisclosed number of systems were shut down “to contain the issue.” The company declined to provide 
further details or make an official available for an interview.

Centre of cyberstorm in Ukraine

The effects of the infectious software that encrypts data and demands a ransom for its release are being assessed, 
but the consensus is that the attack has centred on Ukraine.

Ukraine, the hardest hit country, said it had secured critical state assets, but everyday life remained affected, with 
cash machines out of order and airport displays operating manually.

The impact of the cyberattack that erupted Tuesday was still being measured at offices, loading docks and boardrooms, 
but the Ukrainian cabinet said that “all strategic assets, including those involved in protecting state security, are 

working normally.”

Leaked NSA cyberweapon used in WannaCry attack

That still left a large number of non-strategic assets - including dozens of banks and other institutions - fighting to 
get back online. Cash machines in Kyiv seen by an Associated Press photographer were still out of order Wednesday, 
and Ukrainian news reports said that flight information at the city’s Boryspil airport was being provided in manual 
mode.

A local cybersecurity expert discounted the Ukrainian government’s assurances.

“Obviously they don’t control the situation,” Victor Zhora of Infosafe said.

Others outside Ukraine were struggling, too. Logistics firm FedEx said deliveries by its TNT Express subsidiary have 
been “slowed” by the cyberattack, which had “significantly affected” its systems.

Canada relatively unscathed as cyberattack 
continues to spread
Experts suggest ransomware might be a diversion from attack’s true purpose

French bank BNP Paribas hit in latest cyberattack

At the very least, cybersecurity firms said thousands of computers worldwide have been struck by the malware, 
which goes by a variety of names including ExPetr.

Thus far in Canada, no major companies or government institutions have reported any breaches.

“One of the reasons for that is because we have less legacy systems in most of the corporations in Canada today,” 
cybersecurity expert Daniel Tobok of Cytelligence told CBC News in an interview.

If hit by a ransom demand, victims are faced with two unpleasant options: pay up, or else.

Technicians work on a flight timetable for the Boryspil airport near Kyiv amid the cyberattack. (Valentyn Ogirenko/
Reuters)

“And we always recommend not to pay because once you pay you get on what we call the sucker list,” Tobok said. 
“They will know that you are one of those entities that will pay - it’s almost like negotiating with terrorists.”

There are indications that profit may not be the true motive.

An 'out of service' notice sits on the screen of a Ukranian bank machine. The ransom demand asks for the equivalent of $300 
in cryptocurrency but security experts say the ransomed data may be unrecoverable. (Vincent Mundy/Bloomberg)
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Ransomware, which scrambles a computer’s data until a payment is made, has grown explosively over the past 
couple of years, powered in part by the growing popularity of digital currencies such as bitcoin. But some experts 
believe that this latest outbreak is aimed less at gathering money than at sending a message to Ukraine and its allies.

Isaac Ben Israel, the head of a cyber research centre at Tel Aviv University, said last month’s WannaCry ransomware 
release may have been a useful lesson for hackers, and the current round could be made to look like WannaCry to 
distract from its real intent.

Everything you need to know about the WannaCry ransomware attack"

I would guess that the main attack here was an attack on Ukraine and it was masked by the ransomware attack,” 
he said. “The attack we had a few weeks ago, WannaCry, was only one stage to lead us towards the suspicion in 
other entities, and not the natural suspicion in case of attacking Ukraine, which is Russia.

There are more clues as to a Ukrainian target in the way the malware appears to have been seeded - using a rogue 
update to a piece of accounting software used primarily in Ukraine.

And it comes on the anniversary of the assassination of a senior Ukrainian military intelligence officer and a day 
before a national holiday celebrating a new constitution signed after the breakup of the Soviet Union.

Cyberattack: Was it really ransomware or an attack on Ukraine?"

The threat we’re talking about looks like it was specially developed for Ukraine, because that was the place it created 
most of the damage,” said Bogdan Botezatu, of Romanian security firm Bitdefender, calling it a case of “national 
sabotage.”

Suspicions were further heightened by the re-emergence of the mysterious Shadow Brokers group of hackers, whose 
dramatic leak of powerful NSA tools helped power Tuesday’s outbreak, as it did in a previous ransomware explosion 
last month that was dubbed WannaCry.

In a post published Wednesday, the Shadow Brokers made new threats, announced a new money-making scheme 
and made a boastful reference to the recent chaos.

The malware doesn’t appear to be making a lot of money for its creators. A bitcoin wallet used to collect ransoms 
showed only about $10,000 US in it. And some analysts going through the malware’s code said that the ransomware 
may not even operate as ransomware at all; victims’ data appears to be hopelessly scrambled, rather than recoverable 
after the payment of ransom.

Matthieu Suiche, the founder of Dubai-based Comae Technologies, said the ransom demand was merely “a mega-
diversion.” In a blog post, he wrote that the code pointed not to criminals, but “in fact a nation state attack.”

The Trump administration announced a new bilateral working group between the United States and Israel on 
cybersecurity. 

Tom Bossert, White House homeland security and counterterrorism adviser, disclosed the new partnership to combat 
cyberattacks during remarks at an annual cybersecurity conference in Tel Aviv.

“These high-level meetings represent the first step in strengthening bilateral ties on cyber issues following President 
Trump’s visit to Israel,” Bossert said at Cyber Week 2017, according to Reuters.

“The agility Israel has in developing solutions will innovate cyber defenses that we can test here and bring back to 
America,” the White House aide continued. “Perfect security may not be achievable but we have within our reach 
a safer and more secure Internet.”

Bossert said that the working group would begin meeting this week. On the U.S. side, the representatives include 
officials from the State Department, Department of Homeland Security and FBI.

Later Monday, the Embassy of Israel in the U.S. shared a photograph of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu 
meeting with Bossert and Rob Joyce, the White House cybersecurity coordinator. 

“They discussed creating joint cyber teams to develop [international] cyber policy, protecting crucial infrastructure, 
research & development and more,” the embassy said on social media. 

Bossert said that the meetings this week would focus on a number of issues, including critical infrastructure 
protection and the cybersecurity workforce.

During his own remarks at the conference, Netanyahu said that Israel is facing dozens of cyberattacks each month.

Trump visited Israel in late May, as part of his first international trip as president. 

In addition to Bossert and Joyce, Chris Painter, the State Department’s coordinator for cyber issues, was also 
dispatched to participate in the conference in Israel and meet with Israeli government officials.

Trump admin unveils cyber pact with Israel
BY MORGAN CHALFANT
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Israel’s intelligence agency Mossad has created an investment fund for tech startups across fields including robotics, 
miniaturisation, silencing solutions and personality profiling.

Mossad will provide up to ₪2m (£440,000, $570,000) for innovators that can bolster the Jewish State’s cyber capabilities 
with cutting edge gadgetry and computational methods.

The fund, Libertad, will provide equity free investments to successful applicants. All Mossad will ask for in return 
are non-commercial and non-exclusive rights to use the intellectual property.

“Libertad aims to support entrepreneurs and startup companies with the goal of creating a mutually beneficial 
collaboration and knowledge exchange,” a statement on its website read.

The initiative has been promoted with a dynamic video advert, reminiscent of a James Bond film, which shows a 
female agent profiling men with a special contact lens as they walk past a coffee shop window.

It closes with a grave male voiceover, which says: “Working on a breakthrough tech. Think the Mossad will be 
interested. Log onto our website.”

The launch has coincided with Cyber Week, an international cyber security conference hosted by Tel Aviv university.

On Monday (26 June) Israeli prime minister Benjamin Netanyahu addressed the event, saying: “Years ago I decided 
to establish Israel as one of the five leading cyber powers in the world and I think by all accounts we’re there.”

Libertad is looking to back inventions in a wide range of fields including robotic technologies, energy harvesting, 
encryption, online profiling and machine learning. The fund may adjust or refine their criteria in the future.

Foreign companies are also being invited to apply to Libertad although Israel has a burgeoning cyber-security 
industry of its own, with 450 firms, according to Reuters.

The identity of the companies working with Libertad will not be disclosed.

“Mossad will continue to be sophisticated, daring and ground-breaking in its paramount task of ensuring Israel’s 
security,” Netanyahu said.

Israel’s Mossad launches investment fund for new 
spy tech with James Bond-style video
Cutting edge innovators can claim up to £500,000 in equity free investments from Libertad.

By Josh Robbins

US official announces 
cyber pact with Israel

TEL AVIV, Israel (AP) - President Donald Trump’s homeland security adviser has announced a new cybersecurity 
partnership with Israel.

Tom Bossert says the new working group will focus on key cyber issues and encourage international cooperation. He 
says the partnership is aimed at “stopping adversaries in networks and identifying ways to hold bad actors responsible.”

Bossert spoke at Israel’s Cyber Week conference in Tel Aviv.

Prime Minister Benjamin Netanyahu told the conference that his country experiences dozens of cyberattacks each 
month.

He said the government has created a “cyber net” with dozens of companies to work together on security issues. 
He says Israel is now ready to cooperate with other countries.

Monday’s announcement brings together two cybersecurity powers. Netanyahu says Israel attracts roughly one-fifth 
of global private investment in cyber security.
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Prime Minister Narendra Modi’s upcoming visit to Israel has been deemed historic by many, by virtue of the fact 
that it marks 25 years of formal diplomatic ties between India and the West Asian nation.

As argued in an earlier Firstpost report, India has finally shed its hesitation in acknowledging its deepening ties with 
Israel and the visit, though high on symbolism, will seek to take the bilateral ties beyond the conventional emphasis 
on defence to a broad multi-dimensional relationship.

India has traditionally trodden a careful diplomatic line in the region, analysts say, wary of upsetting Arab states and 
Iran - upon whom it relies for its vast imports of oil - and its large Muslim minority. It has been a vocal supporter 
of the Palestinian cause, even though it quietly pursued ties with Israel.

But now Modi is lifting the curtain on a thriving military relationship with Tel Aviv. He will hold three days of talks 
with his Israeli counterpart, Benjamin Netanyahu, to advance sales and production of missiles, drones and radar 
systems under his signature “Make in India” drive, officials in Delhi and Tel Aviv said.

Netanyahu, hailing what he described as Modi’s “historic visit”, said on Monday he and the Indian leader have worked 
together over the past few years to build a “steadfast friendship” between Israel and India.

“This visit will deepen cooperation in a wide range of fields - security, agriculture, water, energy - basically in almost 
every field Israel is involved in,” Netanyahu told his cabinet in public remarks.

Defence, agriculture and water management are among the various areas of cooperation that are expected to 
“revolutionise” the bilateral relationship. Modi’s visit and the expanding areas of cooperation underscore Tel Aviv’s 
journey from being a ‘pariah’ to India’s strategic partner.

An Indian Express report quoted Indian Ambassador to Israel, Pavan Kapoor, as saying that the visit was the “formal 
coming out of the relationship” between the two countries.

Agriculture and water management

India and Israel have shared significant cooperation in the field of agriculture. Under the India-Israel action plan, 
Israel set up 15 centres of excellence in agriculture and horticulture in Bihar, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, 
Punjab, Rajasthan and Tamil Nadu.

The centres have demonstrated that Israeli agricultural techniques can be employed to improve Indian farming 
practices and Modi, to emphasise on the need for transfer of technology, will visit an agriculture farm soon after 
landing in Tel Aviv on Tuesday.

State governments in India, apart from the Centre, have also been active in reaching out to Israel for help and 
assistance in agriculture and water management and the efforts are expected to intensify after the visit.

Narendra Modi to visit Israel tomorrow: 
Water management, agriculture to push 
agenda beyond defence cooperation

Stating that there has been cooperation going on in the agriculture sector B Bala Bhaskar, Joint Secretary (West Asia 
and North Africa) in the Ministry of External Affairs, told IANS, “With the help of Israel we have established centres 
of excellence in various states aimed at increasing productivity, crop management, and water management .”

Given the dire situation of depleting water resources in India and predictions of diminished rainfall in the future, 
water cooperation between the two nations is a critical issue. Israel has pioneered water desalination techniques 
and has resolved its water crisis.

Kapoor told the Indian Express that India could learn a lot from Israel about water, as it transitioned from water 
deficit to surplus and now sells water to the neighbouring Jordan.

On his visit, Modi will be shown water management, treatment, and purification technologies.

“There is a lot to learn from Israel when it comes to water management. This is a country, which was water-deficit 
and is now water-surplus. It sells water to Jordan,” the Indian Express report quoted Kapoor as saying.

File image of Israel prime minister Benjamin Netanyahu 
with Indian prime minister Narendra Modi. PTI
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Defence, counter-terrorism still the bedrock of bilateral ties

India is the world’s biggest importer of defence equipment, and Israel has become one of its major suppliers. Israeli 
media have reported that the two countries see more than $1 billion in defence deals each year.

India has been investing tens of billions in updating its Soviet-era military hardware to counter long-standing 
tensions with regional rivals China and Pakistan.

It has signed several big-ticket defence deals since Modi’s Bharatiya Janata Party stormed to power in 2014.

In April, state-owned Israel Aerospace Industries said India would buy nearly $2 billion worth of weapons technology, 
making it the military exporting giant’s largest ever defence contract. The deal will see IAI provide India with an 
advanced defence system of medium-range surface-to-air missiles, launchers and communications technology

According to a Hindustan Times report, India is also expected to purchase the armed unmanned aerial vehicle (UAV) 
Heron TP from Israel in order to amp up counter-terrorism and military deterrence capability along its borders.

The report adds that security agencies in New Delhi are also looking to acquire communication interception software 
that can interdict internet-based chat platforms for targeting terrorists or hostiles. The two nations already have a 
robust institutionalised mechanism to share data on terrorists and hostile countries.

Modi is also expected to discuss terrorism and cooperation in counter-terrorism operations while in Israel.

Cyber security

Cyber security is one of the key areas to be discussed with Modi, Netanyahu had said ahead of his Indian counterpart’s 
visit to Israel.

“Once it was a disadvantage to say that you are from Israel. Today when you talk about cyber or advanced technology, 
it is an advantage to say we are an Israeli company. The whole world wants us. The whole world is coming here,” 
Netanyahu said in his remarks at the Cyber Week 2017 conference in Tel Aviv University.

Terming Modi, as “one of the most important prime ministers of the world”, Netanyahu had said that the Indian 
leader wants close cooperation with Israel in cyber security.

Engaging the Indian diaspora

On Wednesday, Modi will address a massive rally for Indians at Tel Aviv Fairgrounds. The event forms another link 
between India and Israel. Over 4,000 persons have registered for the event.

Modi will also interact with students from the agriculture, chemistry and biology departments, according to the 
Indian Express.

Israel has a population of about 85,000 persons of Indian origin. Most of them are Indian Jews who migrated to 
Israel in the 1950s onwards. The organisers have expressed hope that Netanyahu, who is expected to attend most 
of Modi’s functions in Israel, would also attend the meeting of Indian Jews.

President Donald Trump is serious about improving U.S. cybersecurity, according to former National Security Director 
Keith Alexander.

Trump wants to protect U.S. infrastructure, specifically the power grid, and protect private industries, said Alexander 
while speaking at Tel Aviv University’s Cyber Week conference in Israel Monday.

The former NSA chief, who served both former Presidents George W. Bush and Barack Obama, met with Trump to 
discuss cybersecurity and what can be done to improve it. Alexander said Trump was “straightforward” during the 
February meeting, despite what is said in the press. The former NSA chief noted that the Constitution says to focus 
on the collective defense, which means that the federal government needs to get more engaged on cyber issues.

“It’s the government’s job to help, you can’t just sit back and wait,” said Alexander, while speaking on stage with 
Nadav Zafrir, the former head of Unit 8200, Israel’s famous cyber intelligence unit.

Addressing cybersecurity was one of Trump’s main talking points during his campaign in 2016.

The two former cyber chiefs noted that state and non-state hackers are attacking the foundations of civilizations. 
Small hacker groups, which are notoriously hard to track, are of particular concern.

Alexander noted that human beings are prone to mistakes that hackers can take advantage of, and that automatic 
patching is a solution.

As many as 300,000 Windows users were victims of a cyber attack known as “WannaCry” in May. Hackers used a 
form of software known as “ransomware,” which demands that a user pay a fee to access their stolen files. The 
affected users had failed to properly update their Windows operating system, which allowed the hackers to infect 
their computers.

The growing threat posed by hackers must be confronted by a partnership of both private industry and the government, 
according to Alexander. He argued for a return of traditional collective defense for cybersecurity, where Americans 
act as “citizen soldiers” helping protect the nation against online threats.

Former NSA Chief: 
Trump Is Serious About Cybersecurity
RUSS READ Pentagon/Foreign Policy Reporter
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Israel’s domestic security service says its operatives are “attacking hackers” who attempt to harm the country as it 
continues to battle a wave of cyber attacks from across the world.

Nadav Argaman, the head of Israel’s Shin Bet, said the service had used cybertechnology to help stop more than 
2,000 terror attacks since the beginning of 2016.

“We are not only defending but also attacking hackers in the world,” he said. “Hackers who operate against Israel 
around the world find they experience unexpected problems.”

The warning is not only to individual hackers but also extremist organizations and state powers who threaten Israel’s 
national security in cyberspace.

“We learn the patterns of activities of the enemy and know how to surprise him with counterattacks in many different 
ways,” Argaman said.

“We will continue to thwart threats in distant locations, and hackers who work against us should be prepared for 
surprises, not only in cyberspace but also in the real world. Anyone who attacks us will get a total response,” he said.

The spy chief was addressing the Cyber Week 2017 conference in Tel Aviv on Tuesday. He said the Shin Bet has not 
only stopped attacks inside Israel but also warned other intelligence agencies of potential strikes.

“Our rivals focus on connecting computers to the physical world, and we are creating an effective preventive defense 
system,” he said. “We’ve carried out dozens of smart and successful operations.”

Those stopped have included radicalized individuals who act alone and are becoming increasingly hard for security 
services to detect.

“To successfully locate a lone-wolf attacker is an enormous challenge,” Argaman said. “The trailblazing technological 
improvements, along with knowing [the situation on] the ground and operational work, have contributed greatly to 
reducing the level of terrorism and Israel successfully dealing with the threat of such terrorists.”

He said the agency requires potential recruits to solve a cyber riddle and that of 60,000 people who tried only six 
had successfully done so.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has made tackling cyber-crime a matter of national importance as 
the country experiences “dozens of attacks on the national level” every month, he told the conference on Monday, 
attributing them to the “usual suspects.”

ISRAEL’S ONLINE WAR: 
SPIES ‘ATTACKING HACKERS’ TO COUNTER 
WAVE OF CYBER THREATS
BY JACK MOORE 

TEL AVIV (Reuters) - The U.S. government will seek to collaborate with Israel and other countries to develop new 
ways to thwart computer hacks and other cyber attacks, U.S. President Donald Trump’s homeland security adviser 
said on Monday.

Thomas Bossert, assistant to the president for homeland security and counter-terrorism, said a U.S.-Israeli working 
group will meet this week on cybersecurity issues such as protecting critical infrastructure.

The U.S. team will include representatives of the State Department, Homeland Security and FBI and work with their 
Israeli counterparts.

“These high level meetings represent the first step in strengthening bilateral ties on cyber issues following President 
Trump’s visit to Israel” last month, Bossert told a cybersecurity conference in Tel Aviv.

“The agility Israel has in developing solutions will innovate cyber defences that we can test here and bring back to 
America. Perfect security may not be achievable but we have within our reach a safer and more secure internet.”

He said the group will work on developing “a different operational conscript” that will be focused on finding and 
stopping attacks before they reach networks and critical infrastructure, while identifying ways to punish attackers.

With several large companies and over 400 startups, Israel is a global leader in the cyber fight.

Citing U.S.-funded Iron Dome, Arrow and David’s Sling anti-missile systems, Bossert said the United States would 
continue to support Israel on all security issues to ensure there will be no power vacuum for Iran, Hezbollah, Hamas 
or IS.

“President Trump understands that the United States cannot lessen our engagement in this region or its support 
for Israel,” Bossert said.

The Trump administration will seek out partnerships with industry and academia and forge more bilateral agreements 
with other countries, he added.

“The next step must be gaining international cooperation to impose consequences on those who act contrary to 
the growing consensus,” Bossert said. 

“The United States will move forward internationally in meaningful bilateral efforts such as the one we enjoy with 
Great Britain and now with Israel while continuing to build like-minded coalition partners that can act together.”

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu told the conference that Israel faces dozens of cyber attacks monthly 
on the national level.

Israel, which last year received some 20 percent of private global cyber investment, is prepared to work with other 
governments to combat cyber attacks, he said.

U.S. to work with Israel, seek other ties 
to combat cyber attacks
By Steven Scheer
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Rapid advances in the cyber realm have opened up the possibility for “mega terror attacks,” according to a former 
Israeli intelligence chief.

Terrorists would have a hard time obtaining a nuclear bomb, but a major cyber attack could be “relatively simple,” 
Yuval Diskin, former director of Israel’s Shin Bet domestic security service (also known as Shabak), warned reporters 
during a briefing last Tuesday at Tel Aviv University’s Cyber Week conference. He noted that, while terrorists will 
likely continue their traditional tactics, cyber opens up a “new field of attacks.”

“I think that you will have terrorists that carry out attacks inside the state by using people and guns and other 
things, and there will be guys more sophisticated, or more technical guys that will try to take down an airplane by 
attacking it,” said Diskin, who now serves as chairman of CyMotive Technologies, an auto industry cyber security 
firm. “And this is something that I am really worried about … because I think it is already possible, these kinds of 
attacks are already possible.”

Thus far, major terrorist groups like the Islamic State and al-Qaida have used the cyber realm more as a recruiting 
tool than a weapon. The internet and social media have remained primary recruiting grounds for jihadists across 
the globe for nearly two decades, but there is also room for offensive measures.

While such an attack hasn’t yet happened, Diskin believes that it will only take someone with the interest, capability 
and opportunity.

“It will happen, I promise you, I’m sorry to promise you, it is going to happen,” said Diskin.

Other security officials have also warned of the potential for cyber terrorism. Former FBI agent Andre McGregor, who 
specializes in cyber crime, warned attendees at the RSA 2016 conference that terror groups could target a nation’s 
critical infrastructure in an attempt to sow chaos, according to Security Week.

When asked to elaborate on what a “mega terror attack” would look like, Diskin demurred.

“I don’t want to give ideas to the bad guys … I have a very creative mind,” said the former Shin Bet chief, adding 
that he could give an example of how to engage in a chaotic terrorist attack in Tel Aviv in just two hours.

‘Mega Terror Attacks’ Possible Through Cyber, 
Says Former Israeli Intel Chief
RUSS READ Pentagon/Foreign Policy Reporter

Former Shin Bet Director Yuval Diskin 
speaks to reporters at Tel Aviv University. 
Photo Credit: Russ Read

US official announces 
cyber pact with Israel

TEL AVIV, Israel (AP) - President Donald Trump’s homeland security adviser has announced a new cybersecurity 
partnership with Israel.

Tom Bossert says the new working group will focus on key cyber issues and encourage international cooperation. He 
says the partnership is aimed at “stopping adversaries in networks and identifying ways to hold bad actors responsible.”

Bossert spoke at Israel’s Cyber Week conference in Tel Aviv.

Prime Minister Benjamin Netanyahu told the conference that his country experiences dozens of cyberattacks each 
month.

He said the government has created a “cyber net” with dozens of companies to work together on security issues. 
He says Israel is now ready to cooperate with other countries.

Monday’s announcement brings together two cybersecurity powers. Netanyahu says Israel attracts roughly one-fifth 
of global private investment in cyber security.
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Israel as Global Cyber Power - 
Cyber Week

The cyber sphere has been gaining increased importance regarding the conduct of states, security organizations and 
the business realm. The vital need to secure all the systems from cyber attacks has brought about the development 
of innovative technologies, and Israel has been considered a world leader in this field.

The international Cyber Week held in Tel-Aviv this week illustrates the various aspects involved with coping with 
cyber challenges - artificial intelligence, cybercrime, repercussions of aviation security, IoT vulnerabilities, legal 
aspects, and more.

The conference which hosts senior government and research figures from Israel and abroad opened with an 
impressive war game simulation. The simulation reflected the influence of cyber warfare on multinational decision 
making in uncertain conditions resulting from cyber manipulation and physical damage.

Among the cyber conference participants was a delegation from the Netherlands, which came to Israel also in 
order to meet the startups taking part in the iHLS Security Accelerator, learn about this unique accelerator, first in 
this field in the world, and hear about the cutting-edge technologies developed by the entrepreneurs in the cyber 
field, which offer solutions for security and civilian uses.

The delegation included representatives from the Dutch ministries of defense, security and justice, and economic 
affairs, the municipality of the Hague, the innovation attache at the embassy in Israel and a representative of TNO, 
a Dutch organization connecting business and government for promoting innovation.

Thank you for that kind introduction.  It is an honor to be here today on behalf of President Trump and the American 
people. 

Thank you, Prime Minister Netanyahu, Dr. Matania, and the wonderful conference hosts for inviting me. I’m humbled 
to speak at this important event to such a distinguished group.

This incredible event includes cyber professionals from more than 50 countries.  Those of you that are here for Cyber 
Week are among the world’s most accomplished experts in this field.  Thank you for what you do, and for what you 
will continue to do when this week together ends and you return to your jobs around the globe.

Prime Minister Netanyahu, I know our relations are strong; and judging from this audience, it’s clear you can draw 
more U.S. talent into one room than I can.

I am here to talk about Cybersecurity. I am also here because President Trump understands the U.S. cannot lessen 
our engagement in this region of the world, lessen our support for Israel, or create a power vacuum for Iran, ISIS, 
Hezbollah, and Hamas to fill. Doing so would make the world a more dangerous place.

I am pleased to be here with a Prime Minister who voiced his clear-eyed objection to appeasing Iran and enabling 
its nuclear aspirations. He did so at great professional risk and took political criticism for stating an unpopular truth. 
He was right. He was courageous. The American people agreed with him. And now, he has a partner in President 
Trump and the Israeli people have a stronger, deeper relationship with the United States because of it.

PM Netanyahu will continue to defend the State of Israel.

President Trump’s May visit demonstrated our continued commitment to Israel. We remain particularly close on 
security issues. America’s security partnership with Israel is stronger than ever. The Iron Dome missile defense 
program continues to keep the Israeli people safe from short-range rockets launched by Hezbollah and Hamas. The 
David’s Sling and Arrow weapons systems guard against long-range missiles. We hope that someday soon we live 
in a world where children will never need to rush towards shelter, as sirens ring out. 

There is incredible technology in the Iron Dome system.  It is that kind of ingenuity that we need to tap as the fight 
moves from missiles in the air to malware through the Internet.

President Trump said something else on his recent trip here - his first international trip - he said that Israel is a 
testament to the unbreakable spirit of the Jewish people.  From all parts of this great country, one message resounds: 
and that is the message of hope. That message of hope extends to the Palestinian people as well.

He brought a message that we must build a coalition of partners who aim to stamp out violent extremism.

Cyberspace has emerged as a major arena of conflict between liberal and illiberal forces across the globe, making 
the interconnected world of cyberspace one of the biggest strategic challenges since 9/11.

Remarks by Homeland Security Advisor 
Thomas P. Bossert at Cyber Week 2017 - 
As Prepared for Delivery
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'Thousands of terrorist attacks foiled thanks 
to cyber efforts'
Israel is dealing with considerable cyber threats, from terrorist groups to hackers, Shin Bet security 
agency chief says • IDF official: New threats require new countermeasures • PM: Cybersecurity is 
serious business • U.S., Israel to bolster cooperation.

News Agencies and Israel Hayom Staff

Israel has been able to prevent over 2,000 terrorist attacks in the past 18 months, thanks to cyber intelligence efforts, 
Shin Bet security agency Director Nadav Argaman said Tuesday.

Speaking at the 2017 Cyber Week conference in Tel Aviv, Argaman said his organization and “its partners in the 
intelligence and cyber defense community are dealing with a growing number of challenges in this area.”

“The Shin Bet is dealing with considerable threats, from terrorist organizations to individual hackers. In order to foil 
these threats, we have carried out dozens of sophisticated and successful operations. Still, given the deceptive nature 
of the cyber sphere, we have to remain wary about our ability to derive a hermetic picture of this arena,” he said.

Argaman said that Israel’s cyber defenses are not used solely to foil cyber threats, but also to stop serious threats 
and terrorist attacks on the ground.

“With the help of high-quality intelligence received through our cyber network, many terrorist attacks have been 
thwarted,” he said.

“Trying to find and stop a lone terrorist is a huge challenge, but despite this complexity, the Shin Bet, alongside its 
partners, has succeeded -- through technological, intelligence and operational adjustments -- in locating more than 
2,000 potential lone terrorists since the beginning of 2016. The breakthrough technological advances, together with 
operational efforts on the ground, have contributed greatly to reducing terrorism and to Israel’s countermeasures 
against the threat of lone-wolf attacks.

“In cyber, the name of the game is ‘jointness’ and it is the only way to go. We counter our adversaries through a 
‘cyber coalition’ that includes cooperation with the IDF, the Mossad, the Cyber Bureau, the Defense Ministry etc., as 
well as with intelligence organizations around the world. We are ready and willing to assist and share the knowledge 
and expertise we have in dealing with the threat of terrorism that Western countries are now facing.”

The head of the IDF’s C4I Directorate, Maj. Gen. Nadav Padan, who also spoke at the conference Monday, said the 
growing threats Israel faces in the cyber sphere require the IDF to develop new assessment and countermeasures.

Padan, who heads the military’s command, control, communications, computers and intelligence apparatus, said 
that Hamas and Hezbollah “are using unsophisticated cyber tools to simply harass us. The IDF knows it has to wage 
actual war on this front.”

“Because of the threats in presented in the cyber sphere, our challenge has expanded,” Padan said.

“If in the past we knew how to clearly identify the threat, today the theater has grown and the rules of the game 
have changed, and they continue to change all the time. In addition to the threats, over the past 15 years we have 
moved into a world of interconnected networks. Managing digital campaigns required a fundamental change in 
the military’s mindset, meaning we no longer providing defensive tools or network capabilities for other entities, but 
rather lead an active counter-campaign against these threats.

“The IDF has undergone a change, moving from a language of survival in the world of information protection to the 
language of cyber warfare, and this is no small matter.”

Prime Minister Benjamin Netanyahu also addressed the conference on Monday.

“A few years ago, I decided to establish Israel as one of the five leading cyber powers in the world, and I think by 
all accounts, we’re there,” he said.

“Cyber security is serious business. It’s a serious and growing threat, and it’s a growing threat everywhere because 
everything, every single thing is being digitized, and the distinction between high-tech and low-tech is rapidly 
disappearing.

“This is a problem for all governments, not only to protect their military or their security organizations or their critical 
infrastructure, their businesses and every single organization. How you approach this is something that governments 
grapple with, and we decided to apply a rule that we use in the military when you have a lot of forces scattered in 
the field and you can’t really organize them, you decide: OK, we’re going that way. And everybody fall in line and 
we sort of organize ourselves as we move.”

Netanyahu said that Israel’s National Cyber Defense Authority is set up to both thwart cyberattacks on critical 
infrastructure and on business and civilian networks, and to respond to them, a need made clear by the dozens of 
attempted daily cyberattacks on Israeli systems.

“We are ready to cooperate with other countries; we are ready to cooperate with other governments because in 
general, again with some reservations, we’re better together,” the prime minister said.

With several large companies and over 400 startups, Israel is a global leader in cybersecurity.

U.S., Israel to bolster cyber collaboration
Also during Monday’s conference, Thomas Bossert, assistant to U.S. President Donald Trump for homeland security 
and counterterrorism, announced the establishment of a U.S.-Israel bilateral cyber working group.

The forum will be led by Rob Joyce, special assistant to the president and cybersecurity coordinator, and Dr. Eviatar 
Matania, director of the National Cyber Bureau at the Prime Minister’s Office, and will include officials from the State, 
Defense and Homeland Security departments, the FBI, the National Cyber Bureau and the Shin Bet security agency.

“These high-level meetings represent the first step in strengthening bilateral ties on cyber issues following President 
Trump’s visit to Israel [in May],” Bossert said.

“The agility Israel has in developing solutions will innovate cyber defenses that we can test here and bring back to 
America. Perfect security may not be achievable but we have within our reach a safer and more secure internet.”

He said the group will work on developing “a different operational conscript” that will be focused on finding and 
stopping attacks before they reach networks and critical infrastructure, while identifying ways to punish attackers.

Citing U.S.-funded Iron Dome, Arrow and David’s Sling anti-missile systems, Bossert said the United States would 
continue to support Israel on all security issues to ensure there will be no power vacuum for Iran, Hezbollah, Hamas 
or Islamic State.

“President Trump understands that the United States cannot lessen our engagement in this region or its support for 
Israel,” Bossert said, adding that the Trump administration will seek out partnerships with industry and academia 
and forge more bilateral agreements with other countries.

“The next step must be gaining international cooperation to impose consequences on those who act contrary to 
the growing consensus,” Bossert said.

“The United States will move forward internationally in meaningful bilateral efforts, such as the one we enjoy with 
Great Britain and now with Israel, while continuing to build like-minded coalition partners that can act together.”
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‘Israeli cybersecurity a cut above’
Israel’s critical infrastructure is well-protected, cyber expert Isaac Ben-Israel says? Transfer of cybersecurity 
to civilian agency mitigates tension between security and privacy? Israel as vulnerable as U.S. to 
electoral disinformation campaign.

Steve Ganot

From hacked elections to hospitals threatened by ransomware to millions of exposed user accounts and cyberattacks 
on critical infrastructure, cybersecurity is an ever-present issue making headline news.

If Israel remains a step or two ahead of most other countries in its cybersecurity capabilities, perhaps the one man 
most responsible for this is Maj. Gen. (ret.) Professor Isaac Ben-Israel.

Ben-Israel’s accomplishments in a storied career spanning nearly 50 years in the Israeli Air Force, Defense Ministry, 
academia, private industry and the Knesset are legendary. He currently serves as chairman of the Israel Space 
Agency; and he heads the security studies program, Yuval Ne’eman Workshop for Science, Technology and Security 
and Blavatnik Interdisciplinary Cyber Reseach Center, all at Tel Aviv University.

Last week, I sat down with Ben-Israel at Cyber Week, the annual conference he chairs as head of the ICRC, for a 
frank discussion about Israel’s strengths and challenges in the crucial area of cybersecurity.

Q: How has Israel managed to stay ahead of the game in terms of defensive cyber capabilities, given the threats 
and increasing capabilities of enemy countries such as Iran, as well as terrorist groups?

“People speak today about the importance of protecting critical infrastructure -- power production, water supply, 
things like this. In Israel, this was my initiative starting in the year 2000. In 2002 -- so it’s been 15 years now -- the 
government decided that critical infrastructure should be protected, and tasked the Shin Bet security agency with 
this mission. Today, people around the world are talking about it. We heard a discussion about it last week by 
President Trump, but in Israel it’s been happening for 15 years.”

Q: And in the U.S. it doesn’t exist?

“Not yet. Of course it’s much easier to do in Israel than in the U.S. because of the different scales. But it remains 
true that we’ve been doing it for the last 15 years. Over the past two years, we also moved the responsibility from 
the Shin Bet to the National Cyber Defense Authority.”

Q: What is the relationship between the National Cyber Defense Authority and the National Cyber Directorate?

“The Directorate has two elements. One is the National Cyber Bureau, which was established in 2011. It is in charge 
of leading the cyber ecosystem. The other is the National Cyber Defense Authority, set up in 2014. It is in charge of 
day-to-day cyberwar protection. Together, they comprise the National Cyber Directorate at the Prime Minister’s Office.

“In both cases, by the way, these are the result of a task force that Prime Minister Netanyahu appointed. And in 
both cases, I was the head of the task force.

“These two elements, by themselves, are a huge step ahead. The daily protection of critical infrastructure, as I said, 
has already been done for 15 years. But what we did a few years ago with the Cyber Defense Authority was first to 
extend it to the whole civil cyberspace and second, take it from the [responsibility of the] Shin Bet and give it to an 
entirely civilian authority because we wanted to lower the tension between security and privacy.

“People don’t like the government monitoring their emails, etc., so there is this tension between security and privacy. 
You cannot fully give up one of them and sacrifice it for the other. So you need a balance.”

Q: OK, so the Shin Bet doesn’t have access to everyone’s email. But the Cyber Defense Authority does?

“The Authority is not an intelligence service. The Authority isn’t tasked with catching the bad guys. Therefore, they 
are not even tempted to go into the level of content. Their only goal in life is to clean the network from malware.

“It’s like a medical doctor. Let’s say I get some disease -- let’s say a venereal disease. I’ll be ashamed to tell anyone, 
because this is the nature of those diseases. But still, I’ll go to my doctor and tell him because I know he will not 
start preaching to me about what I do and with whom I do it. His only job in life is to clean my body from the 
biological viruses.

“The same is true of the Authority regarding virtual viruses. It has no task at all of catching the bad guys. If they 
have enough evidence that the malware is coming from this address, still, they will not catch the originator of the 
malware. They will deliver it -- let’s say if it’s criminal malware, they will deliver it to the police or the Shin Bet. And 
they [the police or Shin Bet] will go with the evidence to a judge to get the right order, based on the evidence. And 
if he’ll permit them, then they may monitor. This is not a blind monitoring of everyone, but only [of a suspect] after 
there is evidence that he is the one who is originating the malware. It’s like we do in any other field in a democratic 
country.”

Q. From what I understand, much of the critical infrastructure is managed by SCADA (supervisory control and 
data acquisition) controllers that are old and vulnerable to attack. Is that the case?

“When you say SCADA controller, it’s a different name for a computer chip controlling production. Until 20 to 25 
years ago, most of our critical infrastructure was controlled manually. For example, in power production, there were 
people watching various measuring instruments, and if the needle moved into the red, they opened something or 
closed something. Today everything is done by computer. And once a computer is controlling it, you can hack into 
the computer, and thereby cause huge, real physical damage.

Maj. Gen. (ret.) Professor Isaac Ben-Israel 
Photo: Cyber Week website
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“Because of this computerization, now almost every system in our lives, not only critical infrastructure, is controlled 
by computers. This is one of the reasons why we extended the mission from critical infrastructure to the whole 
civilian cyberspace.”

Q: If an enemy country or terrorist organization launches a cyberattack against Israel, what should be our response?

“First of all, you have to know who did it. This is what is called the problem of attribution. The technical nature of 
the network is such that it is almost impossible to attribute the attack to some definite entity, unless you have other 
sources of information -- intelligence, etc.

“Let’s assume you know who did it. Then you should treat it -- not necessarily in cyberspace. You should retaliate, 
and the type of retaliation depends on the context. You may retaliate by sending fighter aircraft to bomb someone. 
It depends very much on the context: Who did it? Do you know how sensitive the situation is? Sometimes people 
may choose to ignore or deny it, because they don’t want to open a series of ... it depends very much on the context.

“It doesn’t matter so much if your power production turbine was destroyed by a physical bomb dropped by an 
aircraft or coming aboard a missile or through hacking. If this was the result, we should retaliate, and how depends 
on the context.”

Q: Yesh Atid party head Yair Lapid spoke at Cyber Week about the threat of attacking elections as happened in 
the U.S. Is the Israeli election system, based first on hand-counting of individual paper ballots, with the tallies 
then entered into computers, less vulnerable than the U.S. system?

“No, it’s as vulnerable as the American system. The Russians didn’t interfere in the voting machines.”

Q: We don’t think so.

“No, they didn’t. What they did is they hacked into the computers of, for example, [Hillary] Clinton, [Colin] Powell, 
and the Democratic campaign headquarters. They took a lot of files from them, added fabricated files -- today we 
call it fake news -- and leaked it to the media.

“It was a huge number of files. It would take years to read all the files. But they pointed, in a covert way, to some 
“interesting” files there -- most of them fabricated. But this we know only today. During the heat of the election 
campaign, they connected Clinton to some undefined corruption and raised doubts about her health. There were 
hints -- not something concrete -- but during the election it was enough because people don’t have time to check 
it. And everyone believes what they believe. And by this, they influenced [the outcome],” he said.

“It’s very interesting to see what the French did. The Russians hacked into the computer of [Emmanuel] Macron’s 
campaign a few hours before the election, and it didn’t have any effect at all.

“The head of Macron’s digital campaign [Mounir Mahjoubi] was afraid something like this might happen, so he 
planted fabricated files on his own computer. Some of them were written in Russian, in the Cyrillic alphabet. Once 
they saw these 9 gigabytes of files, and leaked it through WikiLeaks, the only thing he had to do was point to the 
files he himself put there, and the media said this is ridiculous, we don’t believe it, and therefore it didn’t affect 
voters’ behavior.

“After Friday at midnight the media wasn’t allowed to discuss the elections [French law imposes a 44-hour media 
blackout from the day before an election until the polls close, S.G.]. But until then, the media said we’re sure it’s 
fake. Because we see the files that Macron planted. You don’t have time to check the 9 gigabytes -- it would take you 
years. So he [Mahjoubi] used deception as counterdeception. The lesson is that you can protect yourself. Perhaps 
you have to be sophisticated, like this guy. He did what he needed to do. But this [Russian attempt to interfere in 
the French election] was not interference in the counting procedure. That would be much more difficult to do.”

Q: Are we well-protected at least in the mechanics of our elections?

“In the mechanics, we are very well-protected. Of course, there are other weaknesses. There are many physical 
actions you can take, but this is a different domain, not the cyber domain. And this is not what we’re afraid of. What 
we should be afraid of is timely leaks of fabricated information.

“You’ve heard about ‘The Protocols of the Elders of Zion.’ Who wrote it? It was the Russian Okhrana [secret police], 
which later on became the Cheka, then NKVD, then KGB, and now it’s called the FSB. This was more than 100 years 
ago.

“Using the Russian secret service to influence people -- at that time, if you wanted to influence people, you wrote 
books, because that was the way to send a message. They already did it more than 100 years ago, and it still has 
an effect today. Not on everyone. But if people have a tendency to believe in [disinformation], their belief will be 
stronger after reading it. This is a very old Russian technique. What cyber gives you now is the ability to [distribute 
disinformation] fast and to much larger masses. But the principle is more or less the same.”

Q: It’s been reported that Israeli companies sometimes have difficulty working with American government 
agencies -- that the Americans only want to hire American companies and use American equipment. Given that 
cybersecurity is often done on a national level, like here in Israel, and governments don’t want to provide access 
to their secure, confidential systems to just anyone, how can private industry -- particularly with companies based 
all over the world -- cooperate or collaborate with governments to help secure the network? “This is what the 
National Cyber Defense Authority is about.

“Usually in the case of security -- and this is the same with bombs and aircraft and guns -- every state in the world, 
not only the U.S. but also Israel, Russia, everyone prefers its own companies and its own production for many reasons. 
One of them is that they trust it more. This is not the only reason -- there are many. This applies also to cybersecurity.

“Still, when we develop certain technologies -- and this is the case today -- better than [other countries] ... Any 
big company in the U.S. uses firewalls made by Check Point. It’s a fact. One day, perhaps -- I hope not, but one 
day, perhaps there will be better firewall technology in the U.S. and then they will buy from their own because this 
is the natural tendency in security.

“You remember the case when the FBI wanted to unlock the iPhone of the terrorist in San Bernardino. In the end, 
they [hired] a company here in Petach Tikva [reportedly, Cellebrite, S.G.]. You should compete. Because cybersecurity 
doesn’t need heavy infrastructure to produce, for us, it’s a competition on a very comfortable playground.”
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The United States will work with Israel and 
other nations to help combat cyberattacks, 
it was announced Monday.

Thomas Bossert, who serves as President 
Donald Trump’s assistant to the president 
for homeland security and counterterrorism, spoke during a cyber conference in Tel Aviv. A U.S.-Israeli working 
group is slated to meet this week to discuss cybersecurity issues.

“These high-level meetings represent the first step in strengthening bilateral ties on cyber issues following President 
Trump’s visit to Israel,” Bossert said.

“The agility Israel has in developing solutions will innovate cyber defenses that we can test here and bring back to 
America. Perfect security may not be achievable, but we have within our reach a safer and more secure internet.”

Representatives from the FBI and the Departments of State and Homeland Security will be part of the U.S. group.

Israel has a strong footprint in the cybersecurity game. A report in LifeZette earlier this month detailed the country’s 
efforts to find, prevent, and stop cyberattacks.

Israel lives in a constant state of readiness because of threats from Iran, Hezbollah, the Islamic State (ISIS), and others.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu told the conference Monday that Israel faces dozens of cyberattacks 
monthly on the national level.

Israel, which last year received some 20 percent of private global cyber investment, is prepared to work with other 
governments to combat cyberattacks, Netanyahu said.

Reuters contributed to this report.

US, Israel to Work Together 
in Cyber Security Fight
By Jason Devaney

TEL AVIV, Israel - President Donald Trump’s homeland security adviser has announced a new cybersecurity partnership 
with Israel.

Tom Bossert says the new working group will focus on key cyber issues and encourage international co-operation. 
He says the partnership is aimed at “stopping adversaries in networks and identifying ways to hold bad actors 
responsible.”

Bossert spoke at Israel’s Cyber Week conference in Tel Aviv.

Prime Minister Benjamin Netanyahu told the conference that his country experiences dozens of cyberattacks each 
month.

He said the government has created a “cyber net” with dozens of companies to work together on security issues. 
He says Israel is now ready to co-operate with other countries.

Monday’s announcement brings together two cybersecurity powers. Netanyahu says Israel attracts roughly one-fifth 
of global private investment in cyber security.

US official announces 
cyber pact with Israel
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US official announces 
cyber pact with Israel

Trump huddles with national security staff 
on how to protect the electric gridby 
John Siciliano

TEL AVIV, Israel -  President Donald Trump’s homeland security adviser has announced a new cybersecurity 
partnership with Israel.

Tom Bossert says the new working group will focus on key cyber issues and encourage international cooperation. He 
says the partnership is aimed at “stopping adversaries in networks and identifying ways to hold bad actors responsible.”

Bossert spoke at Israel’s Cyber Week conference in Tel Aviv.

Prime Minister Benjamin Netanyahu told the conference that his country experiences dozens of cyberattacks each 
month.

He said the government has created a “cyber net” with dozens of companies to work together on security issues. 
He says Israel is now ready to cooperate with other countries.

Monday’s announcement brings together two cybersecurity powers. Netanyahu says Israel attracts roughly one-fifth 
of global private investment in cyber security.

President Trump met with his top national security advisers on Wednesday, along with energy industry leaders and 
top confidants, to discuss the cybersecurity threats facing the nation’s electric grid.

Trump met with long-time head of the National Security Agency, General Keith Alexander, homeland security 
adviser Thomas Bossert, former New York City Mayor Rudy Guiliani, and “energy sector leaders” to discuss “energy 
sector resilience and cybersecurity,” industry parlance for how to guard against hackers looking to take down the 
grid, according to a statement from the White House.

“President Trump thanked the participants in the meeting for their efforts and underscored the importance of a 
continuing public and private partnership to effectively combat threats against the energy sector, particularly the 
power grid,” the White House statement read.

The Energy Department is using a public-private group created during the Obama administration to keep the 
communication channels open between the utility industry and government if there is a serious threat of attack 
to the grid. The partnership had been on high alert during the 2015 attack on Ukraine’s power grid, which was 
significantly crippled by a cyberattack, and left tens of thousands without power for several hours.

The White House meeting comes a week after a congressionally-chartered grid reliability watchdog, the North 
American Electric Reliability Corporation, said in a report that the number of threats targeting the nation’s grid are 
increasing.

On Thursday, the Federal Energy Regulatory Commission, the nation’s top energy regulator, will convene an all-day 
conference to discuss the NERC report’s findings.

“The 2015 and 2016 cyber-attacks on the electric grid in Ukraine are examples of how cyber systems used to operate 
and maintain interconnected networks, unless adequately protected, may be vulnerable to cyber-attack,” a conference 
agenda read. “Cybersecurity continues to be a rapidly evolving risk to the 
Bulk Power System.”

Representatives from the European Union, Mexico and Canada will address 
the forum, in addition to energy and utility trade groups and state regulators.

Energy Secretary Rick Perry told House appropriators on Tuesday that 
a major Energy Department grid study due out next week will address 
cybersecurity concerns, in addition to examining the state of the nation’s 
power plants and overall grid reliability.

Bossert, who attended Wednesday’s meeting with the president, will travel 
to Israel next week, where he will address a major cybersecurity conference, 
Cyber Week 2017, in Tel Aviv, organizers said in a press release.
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Israeli PM wants to join hands with ‘friend’ 
Modi for cyberspace expedition
BI India Bureau

Israeli Prime Minister Benjamin ‘Bibi’ 
Netanyahu has called Indian Prime 
Minister Narendra Modi his friend, adding 
that governments across the world are 
eyeing opportunities to collaborate with 
the European country for high-tech and 
cyber security. 

Bibi said that Modi’s upcoming visit to Israel 
would mark a change in the country’s status. 

Modi would be the first Indian PM to visit 
Israel, specifically Tel Aviv and Jerusalem, 
most probably between July 4 and 6. 

As per an official from the Israel Prime 
Minister’s Office, other than potential 
agreements in the area of cyber security, 
Israel would also showcase the technologies it has in the area of water and agriculture. 

PM Bibi was speaking at the 7th edition of the annual Cyber Week conference in Tel Aviv, where PM Netanyahu 
stressed on the growing potential of cyber security. 

“Most of the governments... in fact all governments in the world today are interested in cooperation with Israel in 
cyber security. Next week, my friend Prime Minister of India Narendra Modi is coming to visit. We look forward to 
see him. This is an expression of the change in Israel’s status,” he said. 

He added that continuous efforts in the field of cyber security have led to around 20% of all private investments 
coming to Israel. 

“As we have a lot of startups and have demonstrated success, Israel has become attractive for investment in the 
cyber security space.” 

In the past, Modi too has stressed about the importance of securing the cyber borders, going on to say that the next 
war will be fought in the cyber area.

Sounding an urgent warning note, Yesh Atid party leader and Knesset member Yair Lapid on Tuesday predicted that 
the next Israeli elections would likely be hacked and called for the establishment of a task force to start preparing 
a defense against it.

Lapid is a former finance minister and journalist who heads the opposition centrist party.

“There is a big chance that in these elections there will be deep cyber interference that will affect the results,” Lapid 
said at the Cyber Week Conference in Tel Aviv. Such interference happened in the US and France and chances are 
it will happen in Israel as well, he said.

“This is the new world we live in,” he said, and elections in a democracy are an open invitation for interference, he said.

Lapid called on Israel to speedily set up a task force to prepare for this scenario.

“Like in other cyber matters, Israel must lead the world in the fight to defend democracy as well. We have the 
abilities,” he said.

The task force should include members of Israeli army’s elite intelligence 8200 unit and the nation’s secret services 
and be given funds and resources to prepare, he said. It should also be guided by and report to an objective body, 
he said, which, he proposed should be the president of Israel.

Lapid added that along with direct attacks on computer systems and perhaps on critical infrastructures, which would 
create panic in the days leading up to the elections, Israel should also prepare for a disinformation campaign of fake 
news. Disseminating fake news is easy to do and far less complicated technologically than a regular cyberattack, 
he noted. Instead of thousands of lines of code, all you need is one well-written, believable and well placed fake 
short story, he said.

Coping with what he called “political cyber” may be even harder than coping with technological cyber, he said, 
because of the difficulty in distinguishing between foreign intervention or fake news and a legitimate electoral 
campaign post.

Election hacking likely to hit Israel, 
MK Lapid warns
Yesh Atid leader calls for special task force 
to counter foreign intervention, says fake 
news may be even harder to protect against

BY SHOSHANNA SOLOMON
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Israeli companies said hit in global wave 
of cyberattacks
Three firms reportedly affected as part of modified ‘Petrwrap’ virus 
that began in Russia and Ukraine and quickly spread

By Agencies and Times of Israel staff

A number of Israeli companies are said to have been been hit as part of a global wave of cyberattacks that began 
in Russia and Ukraine on Tuesday, wreaking havoc on government and corporate computer systems, as it spread 
around the world.

Several multinational companies said they were targeted, including US pharmaceutical giant Merck, Russian state oil 
giant Rosneft, British advertising giant WPP, and the French industrial group Saint-Gobain. Three Israeli companies 
were also included, according to Hebrew media reports.

Some IT experts identified the virus as “Petrwrap,” a modified version of the Petya ransomware that hit last year and 
demanded money from victims in exchange for the return of their data. But global cybersecurity firm Kaspersky Lab 
said: “Our preliminary findings suggest that it is not a variant of Petya ransomware as publicly reported, but a new 
ransomware that has not been seen before.” Making the point, Kaspersky has named it “NotPetya.”

The company said its data points to some 2,000 attacked users so far, with organizations in Russia and the Ukraine 
the most affected.

“We have also registered hits in Poland, Italy, the UK, Germany, France, the US and several other countries,” the 
Russian firm said in a statement, adding that the current attack is a complex one.

Ido Naor, Kaspersky’s senior security researcher in Israel, told the Ynet news website that the attack had also targeted 
some firms in Israel, without disclosing additional details.

The firm advised all companies to update their Windows software, to check their security solutions and ensure they 
have back up and ransomware detection in place, the statement said.

The cyberattack came as global cybersecurity leaders have convened in Tel Aviv this week to discuss the future of 
cybersecurity threats at an international conference.

The first reports of trouble came from Ukrainian banks, Kiev’s main airport and Rosneft, in a major incident reminiscent 
of the recent WannaCry virus.

A computer screen cyberattack warning notice reportedly holding computer files for ransom, as part of a massive 
international cyberattack, at an office in Kiev, Ukraine, June 27, 2017. (Oleg Reshetnyak via AP)

The cyberattack also recalled a ransomware outbreak last month, which hit more than 150 countries, and a total of 
more than 200,000 victims, with the WannaCry ransomware.

On Monday, Israel’s Shin Bet security agency head Nadav Argaman told the Cyber Week conference in Tel Aviv that 
it has prevented over 2,000 cyber attacks on the country since the start of 2016.

‘Spreading round the world’

The latest virus is “spreading around the world, a large number of countries are affected,” Costin Raiu, a researcher 
at the Moscow-based Kaspersky Lab said in a Twitter post.

In the United States, Merck was hit, as was New York law firm of DLA Piper.

“We confirm our company’s computer network was compromised today as part of a global hack. Other organizations 
have also been affected,” Merck said on Twitter.

“It seems to be done by professionals criminals, and I think money is the motivation,” said Sean Sullivan, a researcher 
at the Finnish cybersecurity group F-Secure.

He said that unlike the recent WannaCry attack, this “Petrwrap” attack has sophisticated elements that could make 
it easier to rapidly infect many more systems.
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The Shin Bet has used cybertechnology to prevent more than 2,000 terror attacks since the beginning of 2016, the 
internal security agency’s head said at a conference Tuesday.

The opportunities that the cyber world present to the organization are dramatic, Nadav Argaman told the Cyber 
Week 2017 conference at Tel Aviv University.

Using unspecified technological means, the Shin Bet, along with other Israeli intelligence agencies, have prevented 
terror attacks in Israel and also passed on information to stop terrorists elsewhere in the world.

He told conference-goers that groundbreaking cybertechnology has also helped to protect against lone-wolf 
attacks - not directed by terrorist groups but sometimes inspired by social media incitement - that would have been 
unpreventable using traditional intelligence-gathering means.

“Our rivals focus on connecting computers to the physical world, and we are creating an effective preventive defense 
system,” he said. “We’ve carried out dozens of smart and successful operations.”

Argaman said his agency protects against threats from world powers, terror groups and individual hackers.

He also warned that hackers who attempt to attack Israel are in for a surprise. “We are not only defending but also 
attacking hackers in the world,” he said. “Hackers who operate against Israel around the world find they experience 
unexpected problems.”

“We learn the patterns of activities of the enemy and know how to surprise him with counterattacks in many different 
ways,” Argaman said.

“We will continue to thwart threats in distant locations, and hackers who work against us should be prepared for 
surprises, not only in cyberspace but also in the real world. Anyone who attacks us will get a total response,” he said.

Israel recruits the best minds in the world, Argaman said, and is competitive in the private market. However, he 
added, its agencies must remain quiet about their capabilities in order to stay ahead of those trying to attack.

Shin Bet head says over 2,000 terror attacks 
thwarted with cybertech
Nadav Argaman notes cryptically that anti-Israel hackers ‘experience unexpected problems’

By Times of Israel staff

‘Powerful’ attack

Ukrainian Prime Minister Volodymyr Groysman wrote on Facebook that the attacks in his country were “unprecedented,” 
but insisted that “important systems were not affected.”

However, the radiation monitoring system at Ukraine’s Chernobyl nuclear site has been taken offline, after it was 
targeted in the attack, forcing employees to use hand-held counters to measure levels, officials said Tuesday.

The technological systems were working “as usual” at the plant that exploded in 1986, however.

The attacks started around 2:00 p.m. Moscow time and quickly spread to 80 companies in Ukraine and Russia, said 
cybersecurity company Group IB.

The companies affected were hit by a type of ransomware that locks users out of the computer and demands 
purchase of a key to reinstate access, Group IB said.

The cryptolocker demands $300 in bitcoins and does not name the encrypting program, which makes finding a 
solution difficult, Group IB spokesman Evgeny Gukov said.

The headquarters of shipping company A.P. Moller-Maersk in Copenhagen, Denmark. (Jens Dresling/AP via Ritzau, File)

Ukraine’s central bank said several lenders had been hit in the country, hindering operations and leading the 
regulator to warn other financial institutions to tighten security measures.

Banks were experiencing “difficulty in servicing customers and performing banking operations,” due to the attacks, 
the bank said in a statement.

Rosneft said earlier that its servers suffered a “powerful” cyberattack, but thanks to its backup system, “the production 
and extraction of oil were not stopped.”

The wave of cyberattacks also impacted Maersk, a global cargo shipping company; Saint-Gobain, a French company 
producing glass and other construction materials; and British-based WPP.

In Amsterdam, the Dutch parcel delivery company TNT, which operates in 200 countries around the world, said its 
systems had been affected. “We are assessing the situation and are implementing remediation steps as quickly as 
possible,” the company, part of FedEx, said in a statement.

Signs of sophistication

Experts also said this latest attack could heighten fears that companies may be more vulnerable to cyberattacks 
than suspected, potentially putting personal data at risk.

“This will undeniably affect trust in these organisations and raise questions of competency,” said Louis Rynsard, a 
director at the corporate communications agency SBC London.

“The long-lasting impact of a cyberattack cannot be overstated,” he said.

The fight against cyberattacks has sparked exponential growth in global protection spending, with the cyber security 
market estimated at $120 billion this year, more than 30 times its size just over a decade ago.

But even that massive figure looks set to be dwarfed within a few years, experts said, after ransomware attacks 
crippled computers worldwide in the past week.

Shoshanna Solomon contributed to this report.
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US cyber expert warns world 
is losing war against hackers
Michael Daniel, a former adviser to president Obama, says ‘we need to realign how we think about defense’

By Shoshanna Solomon

Governments and businesses globally need to rethink the ways they deal with cyberattacks because what they are 
doing today is “manifestly not working,” Michael Daniel, a former cybersecurity adviser to US President Barak Obama 
told The Times of Israel on the sidelines of a cyber conference in Tel Aviv this week.

“We need to realign how we think about defense,” he said. “What we have been doing isn’t working and so we have 
got to come up with some different approaches to doing our network defense.”

Part of the reason for this failure is that “we keep trying to act like cybersecurity is a purely technical problem, and 
it is not,” he said. “It is also a political problem, it is an economic problem, it is a human psychology problem, and 
as long as we try to treat it like it is a purely technical problem we are not going to succeed.“

Daniel who was also a Cybersecurity Coordinator at the White House - leading the development of national and 
international cybersecurity strategy and policy for the United States - spoke about the trends that are driving the 
worsening of the cyberthreat today.

Michael Daniel, a former cybersecurity adviser to US president Barack 
Obama, in Tel Aviv, June 26, 2017. (Shoshanna Solomon/Times of Israel)

“We are making cyberspace bigger,” he said. “Every day we are hooking between 5 and 10 million devices a day, 
depending on who you believe.”

This space has been made “more complicated” because more and more devices are hooking up to the internet, 
dependence on these devices is greater, and more actors are getting access to cybertools that were once the domain 
of just a few high-end criminal groups and nation states.

Today “you have got a lot of different actors that are getting into the game. Both nations and criminal organizations,” 
he said. “You are also seeing a willingness to cross lines - being destructive in a way that you never saw previously.”

A computer screen cyberattack warning notice reportedly holding computer files to ransom, as part of a massive 
international cyberattack, at an office in Kiev, Ukraine, June 27, 2017. (Oleg Reshetnyak via AP)

If once the aims were defacing websites, today the attacks are targeting power grids and running election interference.

For example, a global wave of cyberattacks that began in Russia and Ukraine on Tuesday wreaked havoc on government 
and corporate computer systems as it spread around the world. Britain’s parliament shut down external access to 
email accounts on Saturday following a cyberattack. Malicious software dubbed Crash Override or Industroyer was 
reportedly responsible for a 2016 power outage in Ukraine, while in May a worldwide extortionate ransomware attack, 
WannaCry, affected 10,000 organizations and 200,000 computers in over 150 countries, highlighting how vulnerable 
companies and nations are to the growing number of cyberthreats globally.

Telling people not to click on links and to continuously change passwords and patch up security gaps in software 
are instructions that are doomed to fail, Daniel said. Maintaining high security standards today is not simple, and 
people will prefer to go down the “easy path” even if that keeps them unprotected, he said.

What is needed, he said, is a concerted effort of collaboration by governments and industries, and also a deep 
understanding of the motivations behind the actions of hackers. These motivations need to be mapped out, a pathway 
to attaining these goals should be outlined and then methods to foil these plans need to be put in place, he said.

“We are reaching a strategic inflection point,” he warned. Countries like Israel, the US and Europe with their developed 
technologies have “leveraged cyberspace as the strategic asset for 40 years and we are reaching a point where if 
we don’t begin to address some of the cybersecurity problems we are facing, we risk the cyberspace becoming a 
strategic liability.”

Russian fingerprints

Commenting on the US probe into the Russian involvement and hacking into the 2016 US elections, Daniel said 
Russia’s modus operandi of trying to intervene into the affairs of foreign nations is not new. Hacking and using the 
cybersphere is just a “new tool” they can use, he said.

“The Russians have had a long history of using information operations to try to achieve their national security goals,” 
he said.

Both the House and Senate Intelligence committees are probing the extent of Russian involvement and hacking 
prior to the election. The FBI is also investigating ties between President Donald Trump’s staff and Moscow figures. 
US security agencies have said they discovered widespread attempts by Russian hackers to access voter details 
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and have pointed the finger at Moscow as being behind the hack and subsequent leak of Democratic National 
Committee emails.

On Wednesday, Daniel said in an interview with Israel’s Army Radio that he was confident that Russian hackers 
were not able to alter voting records during last year’s election, and that the outcome was a true reflection of how 
the American people voted.

What the US and the world should be thinking about is how to better secure electoral infrastructures, he said, and 
train the younger generation to become more discerning about the huge amount of the news and information they 
are fed in light of the growing trend of fake news.

Russian President Vladimir Putin gestures as he speaks during a news conference at the Palace of Versailles, near 
Paris, May 29, 2017. (AP/Alexander Zemlianichenko)

National security vs. user protection

Dealing with a nation’s security needs and still protect the rights of citizens is a fine balance, Daniel said, and 
countries should take steps to ensure the right protections are in place.

“We want our intelligence agencies to do their job, to collect intelligence about adversaries who are potentially going 
to harm us,” he said. But to think this can be done without accessing the cyberspace “is unfortunately just naïve.”

“What you want is the right set of legal structures in place to ensure that what they are doing is legal and proper 
and proportionate,” he said. “What Western democracies should strive for is having the right structures and policies 
in place.”

“I certainly wouldn’t want to be the one to draw the line between what is acceptable content and what’s not,” he 
added. “But I do think it is something we have to continue discussing.”

Today Daniel heads a non-profit organization, 
the Cyber Threat Alliance (CTA), that includes 
12 private sector cyber security vendors. The 
aim is to quickly allow the sharing of threat 
intelligence to better protect their customers 
against cyberattacks and to make the defense 
ecosystem more effective, Daniel said.

Israel’s Check Point Software Technologies 
Ltd. is one of the founding members of CTA 
whereas Israel’s IntSights, a Herzliya-based 
cybersecurity firm, is an affiliate member 
of the consortium which includes among 
others Palo Alto Networks, Intel Security, 
Cisco and Symantec.

IAI snaps up two foreign firms 
in cyber-defense push
Israeli aerospace and defense firm announces  
investment of millions of dollars in Dutch  
and Hungarian companies

By Shoshanna Solomon

Israel Aerospace Industries (IAI), the nation’s largest aerospace and defense firm, said Thursday it is investing 
millions of dollars in two cyber companies in Holland and Hungary to expand its research and development activities.

The company’s cyber division made the investments, IAI said at the Cyber Week conference in Tel-Aviv.

In Holland, IAI is investing in Inpedio BV, a provider of cybersecurity solutions to governments and enterprises. 
Inpedio has developed an anti-ransomware solution that detects and stops exploitation attempts, and technology 
that beefs up the defenses of iOS and Android cellphones against sophisticated cyberattacks by integrating the 
protection layers of the devices with those of network and communications providers.

In Hungary, IAI is investing in Cytrox, which provides governments with solutions for the design, management and 
implementation of cyber intelligence as well as new ways to gather intelligence from end devices and cloud services.

Esti Peshin, General Manager of IAI’s Cyber Division (Courtesy)

The new investments will add to IAI’s existing cyber operations in Israel, Switzerland and Singapore.

The company also said that Singapore’s Secura Group recently acquired a 20 percent stake in IAI’s R&D center in 
Singapore, Custodio Technologies, for $4.5 million, according to an emailed statement.

Cybersecurity has been earmarked by IAI as a strategic field and growth engine for the firm which provides customers 
a variety of ways to cope with cyber threats. These include technologies for monitoring, intelligence-gathering, 
verifying identities and enabling secure access.

Companies globally have been investing in cyber-technologies to keep themselves and their customers safe, as 
cyber-criminals and nations become increasingly daring in their hacking attacks.

“The investments in local software companies form the basis for expanding our R&D into fields that complement 
our Israeli operations while reinforcing our European representations in advancing joint business activities,” said 
Esti Peshin, general manager of IAI’s Cyber Division. “Secura Group’s investment in our R&D center in Singapore 
allows us to advance the development of early warning technologies and our positioning in Singapore’s business 
community.”

IAI operates R&D and innovation centers in Singapore, Switzerland and Israel. In addition, IAI leads the Israel Cyber 
Company Consortium (IC3) which offers end-to-end solutions for national cyber systems and comprise leading 
Israel cyber companies.
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Large cyberattack on Israeli hospitals foiled
Attack apparently related to ransomware affecting computers worldwide; officials say no damage done as attempt 
dealt with ‘immediately’

By Shoshanna Solomon

Several Israeli hospitals were hit overnight by a large cyberattack, officials said Thursday, adding that the hackers 
were foiled before they could inflict damage on the computer networks.

The attack was apparently the same ransomware virus to affect computers worldwide this week, according to Israeli 
financial daily Calcalist.

The event was dealt with “immediately” and no damage was caused, the National Cyber Authority said in a statement, 
without revealing the names of the institutions attacked.

The hack, which occurred on the night between Wednesday and Thursday, infected a number of computers but was 
dealt with immediately by IT security officials at the sites, the Prime Minister’s Office said in a statement.

Developments are being closely monitored, and the hospitals have continued running as usual, the statement said.

The latest attack comes as top global cybersecurity officials, gathered in Tel Aviv for the annual Cyber Week conference, 
were warning that hackers are winning the battle in the cyber war, as more and more devices come online and as 
protections remain painfully inadequate.

Israel was thought to be largely spared by the latest global wave of cyberattacks that began in Russia and Ukraine 
on Tuesday, which wreaked havoc on government and corporate computer systems as it spread around the world.

But Calcalist said the ransomware detected in the hospitals and at other businesses in Israel was part of the same 
one that affected computer systems globally earlier this week. Among the entities affected in Israel were hospitals 
in the north of Israel, the Israeli offices of shipping company Maersk, the pharma company Merck and other small 
and medium-sized offices, Calcalist said.

Prime Minister Benjamin Netanyahu said earlier this week that every month Israel experiences dozens of cyberattacks 
at a national level, and at any given moment there are probably three to five attacks on a national level that emanate 
from various sources.

Justice Minister Ayelet Shaked said Sunday that a task force set up in March 2016 to combat online hate and incitement 
has managed to take down the majority of the 3,500 pages it found with offensive content to date, and that average 
reaction time to deal with these posts was less than 24 hours.

The task force was set up following a wave of hundreds of attacks that began in October 2015, which security services 
said was fueled by online incitement.

“Very soon it was discovered that in seven out of 10 cases, the terrorists were influenced by incitement for violence and 
terror to which they were exposed in social media and the internet,” Shaked said at a conference during Israel Cyber 
Week. “The link between incitement and terror is a new and dangerous phenomenon with strategic significance.”

The unraveling of events in which Israel came to be attacked from within “made us feel vulnerable. We thought 
maybe we should bring down the internet in the whole area. We thought the physical forces, army, police cannot 
deal with this virtual penetration of our sovereignty.”

This new reality required a new way of thinking and operating, she said and the legal system “acted very fast,” 
against its traditional “DNA, and suggesting new solutions.”

Among these was the new task force, which identified offending posts and obtained court orders to take them down; 
increased collaboration with social media giants like Facebook, Twitter, Google and YouTube to be more active in 
restraining and taking down hate and incitement posts; and the proposal of new laws.

In December, the Ministerial Committee for Legislation advanced the so-called Facebook bill, which would allow the 
state to seek court orders to force the social media site to remove certain content based on police recommendations.

Israel getting better grip on online incitement, 
justice minister says
Year-old task force tackles offensive posts within 24 hours, Ayelet Shaked notes at cyber conference in Tel AvivBy 
Shoshanna Solomon
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The government says the bill will only be invoked in cases of suspected incitement, when there is a real possibility 
that the material in question endangers the public or national security.

Shaked said that an additional bill aims to block access to content that supports terror. The bill is in advanced stages 
of legislation, she said. In addition, Shaked said Israel plans to host an international conference to be attended by 
justice ministers to discuss the matter. She did not provide further details.

At the conference on Sunday, Edna Arbel, a former Supreme Court judge who is heading a committee that investigates 
legal solutions to combat internet incitement and hate speech, said the legal system must be able to adapt to new 
realities and challenges. She said she supports “in principle” the creation of additional tools to fight the online 
threat, but a balance must be struck with freedom of expression and preservation of privacy.

Shai Nitzan, the state prosecutor, called the internet the “new city square,” but with the crucial difference that 
speakers on the internet can be anonymous and reach thousands and millions of people around the world.

Since the end of 201 Israel has indicted some 250 people for incitement, of which some 25 indictments were this 
year, he said.

Increased policing by governments

Even so, Tehila Shwartz Altshuler, the head of media reform and open government projects at the Israel Democracy 
Institute, warned against overreaction and the curbing of civil liberties. Companies like Google, Facebook and Twitter 
are not just high-tech companies but also media firms and they should be regulated as such. Cooperation is the 
best way to get results, she said, without infringing on privacy and freedom of speech rights.

The main problem, however, is that globally and also in Israel “governments are trying to use technology to increase 
their policing of citizens,”” she warned, including the proposed Facebook law, the biometric database that is being 
set up, and widespread use of online surveillance methods.

Dr. Tehila Shwartz Altshuler, the head of media reform and open government projects at the Israel Democracy 
Institute, and center, right, Noa Elefant-Loffler, senior public policy manager at Google Israel, speaking at Cyber 
Week, June 25, 2017 (Shoshanna Solomon/Times of Israel)

Noa Elefant-Loffler, senior public policy manager at Google Israel, said that Google and YouTube are committed 
to being part of the solution and have been working to curb incitement and hate speech for a number of years.

The main problem, however, she said, is context. “Context is king,” she said, “No machine can understand context 
yet,” so Google employs teams of people to take context into account regarding posts that are flagged as offensive 
or dangerous.

Google pledges to be even more aggressive in its policies against incitement, she said, and recently announced a 
series of steps in this direction. These include devoting more resources to machine learning capabilities that will flag 
posts for review; increasing the number of employees devoted to the subject; and restricting the reach of content 
that is borderline, in which there is no clear violation of Google’s community code - this content will carry no ads 
or comments and will not be able to be recommended or shared by others.

“This will help limit access to these posts,” she said. But, “there is no magic solution.”

US, Israel set up team to combat 
cybersecurity threat
The world needs Iron Dome ingenuity as threats move from missiles to malware, US official Thomas Bossert says 
at Tel Aviv conference

BY SHOSHANNA SOLOMON

Israel and the US are set to collaborate in cybersecurity, a senior White House official said at a conference in Tel 
Aviv Monday.

“I announce today the commencement of an Israeli US bilateral cyber working group,” Thomas Bossert, assistant 
to the US President Donald Trump for Homeland Security and Counter-terrorism said at the Cyber Week 2017 
conference in Tel Aviv Monday.

The group will strive to defend critical infrastructure against attackers and to track down perpetrators. It will be 
led by Rob Joyce, the US White House cybersecurity coordinator, and Israel’s Eviatar Matania, director general of 
the National Cyber Directorate. It will include US and Israeli representatives from various ministries and defense 
organizations including foreign affairs and justice, and the secret service.

The team will convene this week, Bossert said.

“The meetings this week will focus on a range of cyber issues - critical infrastructure, advanced R&D, international 
cooperation, and workforce,” Bossert said, adding that these will be the first steps in strengthening bilateral ties 
in cyber issues.

Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks at Cyber Week in Tel Aviv, June 26, 2017. (Courtesy/Chen Galili)

The agencies will be… “focused on finding and stopping cyber adversaries before they enter networks, before they 
reach critical infrastructure and identifying ways to hold bad actors accountable,” Bossert said. “We believe the 
agility Israel has in developing solutions will resolve in innovative cyber defenses that we can test here and take 
back to America.”

Bossert said that increased cyber defense and deterrence are critical today, in a world in which the cyber threat 
from nations is growing, and an international consensus needs to be built regarding what is “responsible state 
behavior.” International norms must be set out and implemented, he said. And those who do not comply with these 
norms should be punished.

“It is time to consider different approaches,” he said, and the US is seeking to set up bilateral agreements with other 
partners globally who hold the same values. “There should be consequences for destruction,” he said.

The cyber sphere “is one of the biggest strategic challenges since 9/11,” he said, “because while physical borders are 
important, cyberspace knows no boundaries.”

“Nations have the ability to steal sensitive information and data and destroy systems and the trend is heading in the 
wrong direction,” Bossert said. Destructive attacks are being executed by belligerent nations - North Korea attacked 
Sony and Iran attacked Saudi Arabia in cyber attacks - and “neither of theses countries have near the sophistication 
and resources of China and Russia.”
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It was the kind of technology evident in the Iron Dome missile defense system, Bossert said, that the world needs 
as the threat moves from missiles to malware.

Bossert said he was at the conference to talk about cybersecurity, but he was also there to say that “President 
Trump understands that the United States cannot lessen our engagement in this region… and cannot lessen our 
support for Israel.”

When Prime Minister Benjamin Netanyahu voiced his objection to “appeasing Iran” and enabling its nuclear 
aspirations, he did so at “great professional risk and took political criticism for stating an unpopular truth,” Bossert 
said. “He was right, he was courageous, the American people agree with him and now he is a partner with President 
Trump and the Israeli people have a stronger and deeper relationship with the US.”

A Tamir missile fired from an Iron Dome missile defense battery during a trial in the United States in April 2016. 
(Rafael Advanced Defense Systems)

At the conference, Prime Minister Benjamin Netanyahu said that Israeli technology and its cybersecurity leadership 
are opening doors to the world, breaking down hostilities and the Arab boycott.

“Once it was a disadvantage to say you are from Israel,” Netanyahu said. “Today when you talk about cyber or 
advanced technologies, it is an advantage. It is advantage to say I am an Israeli company.”

“There used to be a thing called the Arab boycott; that’s dissipating, for many, many reasons: strategic, and the 
prominence of Israel in the technological field,” he said.

Israel’s National Cyber Defense Authortity helps its members, who are from government and business organizations, 
to communicate in a secure way with each other to “not only to respond to attacks but to prevent them,” he said.

Every month Israel experiences dozens of cyber attacks at a national level, and at “every given moment, including 
right now, there are probably three to five attacks on a national level that emanate from various sources,” he said.

Cooperation between nations is important, Netanyahu said, “because we are better together,” and Israel has become 
an “attractive target” for cybersecurity investment, garnering about 20 percent of global private cybersecurity 
investment in 2016.

If one were to compare the world’s cybersecurity defenses to a house, Gil Shwed, CEO of Check Point Software, 
said Monday, it would be a house with a “very leaky roof, with rain coming through every day,” because the security 
systems installed at businesses and in critical infrastructures are not comprehensive enough and not focused on 
prevention.

“Every cyber-criminal today has access to the most sophisticated tools… and that is scary,” Shwed said Monday at 
the Cyber Week conference in Tel Aviv. Single attackers today can access superpower tools once generally only in 
possession by nations, and as the world becomes increasingly connected, so the risks of cyber-attacks grow.

Computer networks, cellphones and cloud computing centers will all be major targets for future attacks, he said, 
and businesses worldwide are painfully unprepared.

A recent survey by Check Point among businesses revealed that only 4-7 percent of companies use software to 
prevent advanced persistent threats (APT), and just 1-2% use cloud security technologies. The companies cited a 
number of reasons for this, he said: the systems were too complicated, there were too many products available, the 
companies were unaware of the threat and lacked trained employees.

Global cyber-defense ‘very leaky,’ 
Israel expert says
Check Point Software’s Gil Shwed says more comprehensive prevention solutions are needed

BY SHOSHANNA SOLOMON
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Companies today use patch solutions, created by a number of different vendors, to deal with the various threats, he 
said. But these create defense gaps. “The rain is coming through and our enterprise will be flooded,” he warned.

“We should not live in a leaky environment,” he said, and better solutions are needed that will effectively keep the 
attackers outside the firms. The new approach to threats is to build a “multilayer and unified architecture,” he said, 
as opposed to single solutions for each vulnerable system.

Check Point’s survey showed that companies that used multi-vendor products to protect their businesses took on 
average 40 days to identify attacks and the cost of each attack was on average $700,000. Customers who used unified 
software to cover all of its various systems reported much better results: it took them two days to identify attacks 
and the cost dropped to an average $7,000. “There was an effectiveness ratio of 1 to 100,” he said.

“We can build solutions for the future,” Shwed said. “We need to think forward and adopt new architecture with 
no gaps.” The focus must be on prevention and businesses must understand that all of their systems need to be 
protected: their networks, the cloud, mobile phones.

Shwed was presented with the first annual Award for Outstanding Achievement in Cyber by the organizers of the 
event, including the Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research Center at the Tel Aviv University, the National Cyber 
Directorate at the Prime Minister’s Office and the Ministry of Foreign Affairs.

Israel’s Cyber Week brings together international cybersecurity experts from government, the private sector, academia, 
the military, and the intelligence community to provide insight into the latest global developments in cybersecurity.

Keith Alexander, a former director of the National Security Agency in the US and the CEO of the company IronNet 
Cybersecurity, said that to combat the growing cyber-treat, more automation is needed along with a greater 
cooperation between governments and private industries and businesses.

Gabriel Lim, Singapore’s Permanent Secretary for Communications and Information CEO at the Media Development 
Authority, said that small countries like Singapore that are undergoing an advanced process of digitization, run the 
risk of being “trampled” by cyber wars between larger nations.

A Singapore saying says that “when elephants fight, the ants get trampled,” he said. “And when elephants make love, 
the ants get trampled too. Ants get trampled no matter what, and we must do what we can to protect ourselves,” 
he said to the laughter of the audience.

“Security is the freedom to define our destiny and to be free from foreign interference,” he added, on a more somber 
note. “If we are not careful we will become a puppet where a master is pulling our strings.”

Singapore has also set up a new cyber command to “groom young talent” and prepare them for the cyber-security 
challenges ahead, he said, and is looking to strengthen its international partnerships.

Former US president Barack Obama’s cybersecurity adviser said Wednesday that he was confident Russian hackers 
were not able to alter voting records during last year’s election, and that the outcome was a true reflection of how 
the American people voted.

In an interview with Israel’s Army Radio, Michael Daniel backed up what US security officials told a Senate committee 
investigating Russian meddling in the 2016 election, allegedly on behalf of the eventual victor, President Donald Trump.

Daniel, 46, who serves as president of the Cyber Threat Alliance, an international internet security cooperation group, 
was Obama’s cybersecurity coordinator until six months ago, when Trump became president.

“I certainly think that the Russians or anyone else - they certainly didn’t change any votes, so that the votes that 
were cast properly reflect the votes of the American people,” Daniel said.

Both the House and Senate Intelligence committees are probing the extent of Russian involvement and hacking prior 
to the election. The FBI is also investigating ties between Trump’s staff and Moscow figures. US security agencies 
have said they discovered widespread attempts by Russian hackers to access voter details and have pointed the 
finger at Moscow as being behind the hack and subsequent leak of Democratic National Committee emails.

However, earlier this month US officials told the Senate committee that the cyber-assaults did not affect the eventual 
vote count. Daniel was more cautious when asked about Trump’s possible collusion with the Russians.

“I can’t really comment on that,” he said. “Our system is designed to have a considerable number of checks and 
balances in it and the investigation will have to take its course.”

Daniel was tight-lipped as to whether or not Trump should step down over alleged Russian ties. He was also taciturn 
regarding Trump’s claims that Obama bugged his election team to listen in on him.

“I have no information on that kind of activity,” Daniel said and noted it was outside his purview of his job in the 
Obama administration, which dealt with readiness for cyberattacks.

Daniel was in Israel to participate in the Cyber Week Conference in Tel Aviv.

“Israel has clearly emerged as one of the experts on cybersecurity… and as the world goes even more digital, it is 
going to give you great opportunities,” he said.

Obama’s cybersecurity adviser certain  
Russians didn’t hack election results
Michael Daniel confident outcome reflects will of American people; says investigation will show  
if Trump colluded with Moscow 

By Stuart Winer
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The National Cyber Authority on Thursday said that a cyberattack targeting Israeli hospitals was smaller than 
previously believed and that it was not in fact connected to a ransomware virus affecting computers worldwide, 
despite earlier reports.

While eight hospitals were originally thought to have been targeted, it turned out that only two hospitals were 
affected, with the other six hospitals having issued false warnings of attacks on their computer systems, the cyber 
authority said in a statement.

It also said that the incident was not linked to a worldwide ransomware attack targeting computer networks this 
week - namely in Ukraine and Russia - and emphasized that no damage was caused. Institutions targeted were 
continuing their operations as usual, it added.

In an earlier statement, the National Cyber Authority said that the event was thwarted and dealt with “immediately,” 
without revealing the names of the institutions attacked.

The hack, which occurred on the night between Wednesday and Thursday, infected a number of computers but was 
dealt with immediately by IT security officials at the sites, the Prime Minister’s Office said in a statement.

A monitor making sure vital signs of the patient are in check during open heart surgery at Wolfson Medical Center 
in Holon, September 12, 2011.

The second statement didn’t address reports that the Israeli offices of shipping company Maersk, the pharma 
company Merck and other small and medium-sized offices were targeted.

The latest attack came as top global cybersecurity officials, gathered in Tel Aviv for the annual Cyber Week conference, 
were warning that hackers are winning the battle in the cyber war, as more and more devices come online and as 
protections remain painfully inadequate.

Israel was thought to be largely spared by the latest global wave of cyberattacks that began in Russia and Ukraine 
on Tuesday, which wreaked havoc on government and corporate computer systems as it spread around the world.

Prime Minister Benjamin Netanyahu said earlier this week that every month Israel experiences dozens of cyberattacks 
at a national level, and at any given moment there are probably three to five attacks on a national level that emanate 
from various sources.

Harry Potter enthusiasts know all about the invisibility cloak he inherited from his father: it kept him hidden and 
safe while he undertook his various adventures fighting He Who Shall Not Be Named, the vicious Voldemort.

Now, says pioneering Irish cyber-psychologist Professor Mary Aiken, the internet grants all of us the power of 
invisibility, in the form of online anonymity.

“This anonymity comes with great responsibility,” Aiken said, invoking another fictional hero. The huge question, 
she said last week in an interview with The Times of Israel on the sidelines of a cyber conference in Tel Aviv, is: “As 
humans, are we capable of handling that responsibility?”

The answer, at least for the moment, appears to be no. The growing number of cyber criminals and hackers busy 
wreaking havoc around the globe, from online bullying to defacing websites to trafficking on the dark web and 
shutting down power plants, is evidence of a world that is “moving toward total disorder” in cyberspace, Aiken said. 
And law enforcement officials are warning about a “tsunami of criminality coming at us down the line, online,” she 
cautioned.

“In society we are coming to a point where we have to fundamentally question the role of anonymity in the cyber 
context,” she said.

Anonymity can be good. It allows, for example, people in a repressed regime to have a voice. “But in terms of the 
greater good, does it really weigh up against all the negative aspects that can come with anonymity online?” she asks.

A global wave of cyberattacks that began in Russia and Ukraine on Tuesday last week wreaked havoc on government 
and corporate computer systems as it spread around the world. Britain’s parliament shut down external access to 
email accounts on June 24 following a cyberattack. Malicious software dubbed Crash Override or Industroyer was 
reportedly responsible for a 2016 power outage in Ukraine, while in May a worldwide extortionate ransomware attack, 
WannaCry, affected 10,000 organizations and 200,000 computers in over 150 countries.

All of these attacks highlight how vulnerable companies and nations are to the growing number of cyberthreats 
globally, and experts are warning that protections at hand are not comprehensive enough and that the world is 
losing the war against cyber criminals.

Aiken and her work in cyber-psychology, which is the study of the impact of emerging technologies on human 

Cyber authority says hospital hack attack much 
smaller than believed
Despite previous reports, incident apparently not connected to worldwide ransomware virus

By ALEXANDER FULBRIGHT and SHOSHANNA SOLOMON

Internet’s invisibility cloak foments crime, 
pioneering cyber-shrink says
Irish cyber-psychologist Mary Aiken, who inspired TV’s ‘CSI: Cyber,’ says we must measure kids’ tech prowess 
and identify those at risk of becoming teen hackers

By SHOSHANNA SOLOMON
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behavior, inspired the American CBS TV series “CSI: Cyber,” starring Patricia Arquette as Avery Ryan, the head of 
the FBI’s cyber crime division, who works to solve internet-related murders, cyber theft, and sexual offenses.

Aiken herself is a whirlwind of information on her field of study, which she imparts quickly and with a heavy Irish 
accent.

Internet can worsen addictive and deviant behavior

Cyber-psychology is a relatively young discipline within applied psychology studies. Aiken’s specialty is forensic 
cyber-psychology, which studies the criminal, deviant and abnormal aspects of human behavior online - on the 
internet as well as in other virtual environments like networking devices or mobile communications.

Whereas forensic science deals with the physical evidence of a crime scene and forensic psychology centers on 
behavioral evidence, forensic cyber-psychology looks at behavioral evidence that is manifested in a cyber context, 
Aiken explained.

Dr. Mary Aiken inspired the American CBS TV series CSI: Cyber, starring Patricia Arquette as Avery Ryan, the head 
of the FBI’s cyber-crime division. (YouTube screenshot)

The internet provides the optimum environment for amplifying and worsening all kinds of addictive and deviant 
behavior, she said. This stems, among others, from the anonymity it allows, in which perpetrators can act unobserved 
and undetected, and also from the so-called “online disinhibition effect,” in which people will do things in a cyber 
context that they will not do in the real world.

“The reason that we see negative behavior online - negative, through to criminal behavior - is that there is a 
perception that nobody is in charge,” she said. But that is it not only a perception, she underlines. “The reality is 
that nobody is in charge.”

Regulation has not kept up with the speed of technology changes, she said. And governments around the world must 
take urgent steps to set up some “sort of governance and some form of good practice,” particularly mechanisms to 
coordinate the fight against fight online criminality.

More machine intelligence should be directed toward flagging deviant online behavior, while a greater number of 
human teams should be put to work, assisted by the machines, to clamp down on crime, she said. Education of 
parents and children is also key, she said.

Aiken, who acts as the academic adviser to the Europol European Cybercrime Center and is also a member of 
the INTERPOL specialist group for crimes against children, has written a book, “The Cyber Effect,” on how human 
behavior changes online.

She also helped author a paper with Europol on “Youth Pathways into Cybercrime,” which explores the paths that 
lead youth to cyber criminality.

Wandering into a bad neighborhood

“If we are considering the impact of tech on human behavior, we have to take a developmental view. Hackers do 
not decide to wake up at the age of 15 and become a hacker,” she said. “So there is a developmental pathway into 
what I would describe as cyber juvenile delinquency.”

And just like a kid who in the real world can stumble across the wrong kind of people in a dangerous neighborhood, 
tech savvy kids could get embroiled into “very bad” neighborhoods - such as the dark web - online. But whereas 
parents may be aware their child is frequenting a real-life bad neighborhood, they generally don’t have a clue about 
what a bad neighborhood looks online.

In recent years teenagers in the UK and China have been arrested for cases of hacking, the Europol study said. 
And in April an Israeli-American teenager was suspected of making hundreds of bomb threat calls to American 
Jewish institutions.

An American-Israeli Jewish teenager, accused of making dozens of anti-Semitic bomb threats in the United States 
and elsewhere, is escorted by police as he leaves a courtroom in Rishon Lezion on March 23, 2017. (AFP/Jack Guez)

In a recent survey conducted by an online security company, roughly one in six teenagers in the US and one in four in 
the UK reported that they had tried some form of hacking, the Europol document said. And law enforcement offices 
around the world have noted that young people, especially Information Technology literate boys, are increasingly 
committing cyber crime, ranging from money laundering for criminal gangs to hacking or accessing computers 
remotely for fraudulent activities.

Socially awkward, highly intelligent

The research found that these hackers generally had high IQs, were highly computer literate and curious about 
technology and came from a broad range of social classes. They were generally socially isolated, but commonly 
networked with groups of similar adolescents. These online peers normalized and encouraged illegal behavior.

The study found that some teenage hackers were socially awkward and withdrawn, with a high need for affiliation 
and affirmation. Financial gain was not always the goal, but social affiliation and increased online reputation were. 
These same adolescents derived pleasure from the challenge that came with the increasingly higher levels of online 
criminality, while the online reputation they made for themselves compensated, most times, for the lack of self-
esteem they had in the real world. In addition, this behavior may become addictive, the study found.
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Just as children are assessed for their intelligent quotient (IQ) and emotional quotient levels when they go to school, 
there also needs to be a technology quotient assessment (TQ), Aiken said.

“We don’t have a metric to measure innate or potential skill sets in children,” she said. “If we could measure that 
at school entry age, when these kids are four or five, we could then identify the kids who have this talent.”

Keeping kids on the right path

These children could then be mentored and nurtured within the educational system, and “most importantly” rewarded 
“so they would not go outside to engage in hacking activity online, where they are seeking accolades or affirmation 
to build their self-esteem from other cyber juvenile delinquents,” Aiken said.

Programs need to be set up to teach parents and children what are considered legitimate or illegitimate actions 
in the cyber domain.

“If we don’t mentor and don’t have educational protocols to teach parents, how can we possibly prosecute these 
kids?” she asked.

Professor Mary Aiken (right) speaks with The Times of Israel’s Shoshanna Solomon in Tel Aviv, June 27, 2017. (Credit: 
Paladin Capital Group)

Aiken visited Israel for the first time earlier this month, during the Cyber Week conference held in Tel Aviv, in her 
role as strategic advisor to the US CV fund Paladin Capital Group. She said she was “so impressed” with the “skill 
sets and entrepreneurial spirit” she encountered when meeting with Israeli students and entrepreneurs.

Paladin Capital’s first Israel investment

Paladin is a VC fund that manages more than $1 billion in investments and recently set up fund to focus on 
cybersecurity. Its first investment in Israel was in Karamba Security, a maker of cybersecurity technology for connected 
and autonomous cars.

More investments in Israel may come along the line, Aiken said. “I know there are a number of projects we are 
looking at in Israel,” she said. “We do actively look at this space. It is a very vibrant and interesting space and Paladin 
is certainly going to get more involved.”

Setting up an office in Israel “is to be decided, but it is a possibility,” she said.

On a more philosophical note, Aiken said she believes that technology itself is not good or bad, but it is either well 
used or poorly used by humans.

“I am absolutely pro technology,” she said. “I couldn’t do my job if I wasn’t online for a disproportionate time a day. 
But my concern … is the lack of understanding of the profound and pervasive impact of technology on human 
behavior.”

Does technology, and the unprecedented connectedness it provides, cause bad behavior, or does it actually “shine 
a very bright light into the darkest reaches of the human psyche?” she asked.

“And if we are talking about cybersecurity, cybersecurity starts at home,” she concluded. “We should be teaching 
it to kids from the point at which they get a device into their little chubby hands.”

Israel’s cyber chief Eviatar Matania was not too concerned about the cyber attack that infiltrated computer systems 
in Israeli hospitals last week.

“We see attacks like this all the time,” Matania, who heads the National Cyber Bureau, in charge of setting out the 
nation’s cybersecurity policies and strategies, said in a wide-ranging interview on Thursday evening. “We mitigate 
[their damage] all the time, and this is one of them. It is not too difficult or dangerous.”

Matania was speaking from the bureau’s headquarters in the Tel Aviv area. The building is nondescript, with no 
markings at the entrance to indicate that any government activity was going on within. A board that indicates 
which offices are to be found on each floor didn’t reveal the whereabouts of the bureau, which is also in charge of 
developing new cyber technologies for the so-called startup nation.

For the interview, this reporter was asked to hand in her cellphone at the reception desk and bring to the interview 
only pen and paper along with a voice recorder. No tablets, laptop or anything else digital was allowed. There was 
also a request for the ink to be blue, but that apparently was just a joke.

The National Cyber Authority on Thursday said that a cyberattack targeting Israeli hospitals was smaller than 
previously believed and was not in fact connected to a ransomware virus affecting computers worldwide, despite 
earlier reports. While eight hospitals were originally thought to have been targeted, it turned out that only two were 
affected, with the other six hospitals having issued false warnings of attacks on their computer systems, the cyber 
authority said in a statement.

It also said that the incident was not linked to an international ransomware attack targeting computer networks 
last week - namely in Ukraine and Russia - and emphasized that no damage was caused. Institutions targeted were 
continuing their operations as usual, it added.

Staying humble is key to staying safe, says Israel’s 
cyber chief
Last week’s hospital cyber-attack was no big deal and the electoral system is secure, according to Cyber Bureau 
head Eviatar Matania, who’s both worried and confident

By SHOSHANNA SOLOMON
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A global wave of cyberattacks that began in Russia and Ukraine on Tuesday last week wreaked havoc on government 
and corporate computer systems as it spread around the world. Britain’s parliament shut down external access to 
email accounts on June 24 following a cyberattack. Malicious software dubbed Crash Override or Industroyer was 
reportedly responsible for a 2016 power outage in Ukraine, while in May a worldwide extortionate ransomware attack, 
WannaCry, affected 10,000 organizations and 200,000 computers in over 150 countries. All of these attacks highlight 
how vulnerable companies and nations are to the growing number of cyberthreats globally.

At any given moment there are probably three to five attacks on a national level that emanate from various sources, 
Prime Minister Benjamin Netanyahu said at Cyber Week, an international cybersecurity conference in Tel Aviv last 
week.

Even if most of the attacks are unsophisticated and what the public hears about are generally the unimportant ones, 
there are “a lot more sophisticated attacks” and much more dangerous ones happening under the radar, Matania 
said. The public is usually kept in the dark about those and information released only on a need-to-know basis.

“You need all the time to be very careful,” he said. “You do not want the opponent to understand what you know 
and what you don’t know. It is a very sophisticated combat.”

Matania, a graduate of the Israeli army’s elite Talpiot program who holds degrees in physics and mathematics and 
a PhD in judgment and decision making, says his bureau’s job is to build up what he calls Israel’s “robustness” and 
“resilience” against cyber attacks.

Creating robustness and resilience

Building up robustness is finding ways to make computers and other connected devices “less vulnerable,” he said, 
comparing these systems to the human body.

“Most of the time you are not sick because you are robust,” he said. “If you sleep well and if you eat the right food 
and drink water you don’t get sick.”

For computer systems, if security is set up correctly, 80 percent of attacks can be thwarted, he said. However, most 
are “currently are not robust enough” because they were designed without attention to cybersecurity.

Costs, and lack of awareness, were part of the reason for this flaw, he said. “Think about a camera, a sensor in your 
fridge or washing machine,” which are expensive to design with built-in cybersecurity. Nobody realized there would 
be a need for security when these systems were built, and consumers will usually opt for the cheaper product, even 
if security is poorer.

Now the world is waking up to the threat, but meanwhile, the battle against hackers is being lost. So that is when 
the need for resilience kicks in: identifying an attack and reacting to it in a timely manner when it happens.

The Israeli CERT

When Israeli companies or government entities notice something wrong with their computer systems, their in-house 
security officers are alerted. When they suspect an attack is underway they are instructed to alert the local Computer 
Emergency Response Team (CERT) - an emergency center manned 24/7 by “trained cyber defenders.” The team is 
connected via a specially dedicated cyber-net to some 100 organizations and can immediately know if the attacks 
are isolated incidents or widespread. Accordingly, they issue instructions of how to deal with the problem, and if 
necessary a team is dispatched to the site of the attack.

The CERT is run by the National Cyber Authority, which is in charge of the daily operational cyber defense of Israel’s 
private sector. Matania is also the head of Israel’s Israel National Cyber Directorate, which includes the National 

Cyber Bureau and the National Cyber Security Authority. The directorate operates directly under the prime minister.

In April, leaders of Israel’s security establishment sent an angry letter to Netanyahu warning against a plan to 
expand the oversight powers of the National Cyber Authority.

The letter signed by Mossad head Yossi Cohen, Shin Bet head Nadav Argaman, IDF deputy chief of staff Yair Golan 
and Defense Ministry director general Udi Adam warned Netanyahu that in its current proposed form, the cyber 
authority would cause “severe harm to the security of the State of Israel.”

The officials said the body’s powers were too broadly defined, giving it too much power, according to a copy of the 
letter obtained by Channel 2 news.

Matania said that when there are different organizations dealing with the same issue, there is “always some friction,” 
but now “everything is settled.” Any changes made to the cyber authority will be done with the full cooperation of 
all of the security forces, he said.

The IDF and the Shin Bet and Mossad secret services are mainly in charge of protecting the security services from 
cyber-attacks and of working outside Israel’s borders to glean intelligence that will make Israel better protected in 
the cyber-sphere, he explained.

Israeli electoral system is ‘safe’

Last week, sounding an urgent warning note, Yesh Atid opposition party leader and Knesset member Yair Lapid 
predicted that the next Israeli elections would likely be hacked and called for the establishment of a task force to 
start preparing a defense against it.

The US is currently conducting an investigation into the Russian involvement and hacking into its 2016 elections.

“We are prepared and we are preparing very well” for any possible attack on the Israeli electoral system, which 
is actually “very safe,” he said, highlighting the fact that in Israel the votes are cast using paper ballots and not 
electronic voting machines. After the ballots are cast all of the communication networks need to be secured, and 
that is “not so complicated. We know exactly how to do that,” he said.

The recently set-up US-Israeli bilateral cyber working group will increase the amount of information shared by the 
two nations, set out strategies and boost cooperation in developing technology and human capital, said Matania, 
who will lead the team together with White House cybersecurity coordinator Rob Joyce.

Even if Israel is recognized as a global leader in cybersecurity, Matania sounds a humble note as he speaks of 
the huge challenges that lie ahead. “The fact that we know what we are doing, and we do, and that we have very 
interesting strategies, does not mean that we know everything,” he said.

Israel needs to be “afraid all the time,” consult with different people from different places, and check itself and its 
methods again and again and again, he said.

Stay humble, get partners, check yourself

“If you are humble enough, you will say I will check it again,” he said. Israel needs “partners, we need cooperation, 
we need to think again, to rethink, to check ourselves.”

What keeps him up at night, he said, is not the unknown threats lurking ahead, but not being able to read the map 
correctly, even when the writing is on the wall, as was the case in Israel’s 1973 Yom Kippur War or in the unfolding 
of the 9/11 terror attacks in the US, “when everything was on the table but we didn’t interpret it in the right way.”

“Not reading a situation well, that is what I am afraid of,” he said.
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The professor and ex-general who runs Israel’s prestigious annual cybersecurity conference, and who was central 
to the establishment of Israel’s pioneering cyber protection agencies, is calling for a radical overhaul of the internet 
in order to counter cyber warfare.

In the course of a wide-ranging interview with The Times of Israel ahead of next week’s Tel Aviv University “Cyber 
Week 2017,” which will include presentations by serving and former US administration cyber officials, Prof. Isaac 
Ben-Israel said he had absolutely no doubt that the Russian government meddled successfully in the US presidential 
elections, and that Moscow sought in vain to influence the recent French presidential elections.

He said Israel also faces incessant efforts to breach its cybersecurity. Although it is relatively well-protected, he 
noted dryly, Israel is a relatively prominent target.

Ben-Israel highlighted that it is extremely rare for cyber criminals to be caught, and lamented that “almost no 
effort” is being made to catch them. What is urgently needed, he said, is to address “the problem of attribution”: 
The protocol that governs the internet does not enable a recipient to establish who is sending material, because 
that was not initially a priority. This needs to change, he said.

Prof. Isaac Ben-Israel at his Tel Aviv University 
office, June 19, 2017 (DH/Times of Israel)

To stop Russia and other hackers, we need to 
overhaul the internet, says top Israeli cyber expert
Internet pioneers didn’t need to prioritize defending against cyber warfare, but we must, says Prof. Isaac Ben-
Israel, who developed Israel’s cybersecurity agencies and hosts next week’s prestigious Tel Aviv Cyber Week 2017

By DAVID HOROVITZ

Ben-Israel, 67, is one of Israel’s foremost scientists, and an ex-general and former MK. Among a dizzying array of 
roles, he currently directs the Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research Center at Tel Aviv University, heads the 
university’s Yuval Ne’eman Workshop for Science, Technology and Security, and chairs both the Israel Space Agency 
and the National Council for Research and Development under the auspices of the Science Ministry. In a 35-year 
military career, he held a range of senior and sensitive positions, notably in research and development, in the Air 
Force and the General Staff. Post-army, he was central to the establishment of Israel’s National Cyber Bureau and 
other authorities protecting national civilian and security infrastructure from cyber attack.

The Times of Israel spoke to Ben-Israel in his small office at Tel Aviv University, a room decorated mainly with posters 
featuring Albert Einstein. He was candid and generous with his time - consenting to a second meeting to address 
issues we had not had time to cover in the first. The pioneers sough to establish a robust, non-centralized internet 
that could not be physically destroyed by attacking a few key communications centers, and that could ensure secure 
communications, Ben-Israel recalled.

“But every day, nowadays, there are millions of attacks,” he said. “Nobody goes after the criminals. So why not 
develop the technologies to do so? Change the internet protocol,” he urged. “You need to re-engineer the internet 
to enable identification of the source of everything.”

The conversation was not exactly linear, to put it mildly. Asked a question about Israel’s vulnerability to cyber attack, 
Ben-Israel opened by talking about Sudan and Estonia. Queried about Russia’s relationship with figures in the Trump 
administration, he talked first about Israeli espionage in Egypt pre-1967. Questioned about the allegation that Israel 
mishandled the Stuxnet virus, he began with a story from the 1973 war. In every such instance, his answers were all 
the more illuminating for the detour.

What follows are edited excerpts from the two-part interview. What were the Russians up to ahead of last year’s US 
presidential elections, and why didn’t they succeed with similar efforts only a few months later in France? How worried 
should we be by the panic that a teenage kid could cause across the globe with hoax bomb threats telephoned from 
his Ashkelon bedroom? What should we make of the recent revelation that Israel allegedly considered detonating 
a nuclear device in the Sinai in 1967? And how - theoretically of course - would Israel go about recruiting a Syrian 
air force general? Read on.

The Times of Israel: How vulnerable is Israel to cyber attack?

Isaac Ben-Israel: Well, let’s start by saying that Sudan, for instance, is less vulnerable, because it has a low level 
of computerization. Most of its critical infrastructure is manually controlled.

I just came back from Tallinn [the capital of Estonia]. In 2007, it was paralyzed for three weeks [in a hacking attack 
that targeted ministries, parliament, banks, broadcasters, et al]. Russia attacked Estonia because of an argument 
over the relocation of a Soviet-era memorial. Estonia was cyber-attacked because it is super-sophisticated. It’s all 
internet. It made the right decisions after the collapse of the former Soviet Union. But it had no defenses.

The same goes for the US elections. We know Russian groups interfered. Just read the memo to that effect that 
was signed by the various US intelligence chiefs. We know for sure that the attack was done by Russia. (“We assess 
Russian President Vladimir Putin ordered an influence campaign in 2016 aimed at the US Presidential election,” the 
memo states. “Russia’s goals were to undermine public faith in the US democratic process, denigrate Secretary 
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Clinton, and harm her electability and potential presidency.”)

When I saw that memo, I was worried. Intelligence agencies do not publish material like this.

Because?

Because the country involved starts looking for the leak. I didn’t understand. Then, two days later, Russia announced 
it had arrested one guy (Ruslan Stoyanov) from Kaspersky (the anti-hacking and cybercrime investigators), and one 
(Sergei Mikhailov) from FSB (the KGB-successor security agency). They were charged with treason. The way I see 
it, they were the (alleged) source. They had been arrested before the memo was published, and the US intel chiefs 
knew this. It’s clear to me the Russian government was involved (in efforts to influence the US vote).

When were the first cyber attacks?

Maybe it was on the Siberia gas pipeline (allegedly by the CIA in 1982).

The first documented case where the attackers were caught and jailed was in 1986, on computers at the Lawrence 
Berkeley National Laboratory in California (a government facility conducting scientific, including nuclear, research). 
It was a group of criminals from East Germany. The FBI busted them. The group was headed by a KGB operative. 
The rest of the group didn’t really know what they were doing or who they were working for.

The entire Soviet military approach is completely different. Disinformation. Fake news. They have a military doctrine 
- maskirovka, deception. They don’t go to war without a strategic plan for deception. The US didn’t think in this 
way, at least not until the 1990s.

So, coming back to my question about Israel’s vulnerability?

We’re well protected. Tallinn is well protected now! The rest of the world is starting to wake up. Until it hits you on 
the head, the world is very slow.

Israel has had an authority for the defense against cyber attack of critical civilian infrastructure - water, electricity, 
transportation - since 2002. Most countries don’t. The US doesn’t.

Since the late 1990s, we were developing technology, and we realized, of course, that it could be used as a weapon. 
At the time, the Arab states were mostly manual. Only we were vulnerable [in this region].

In 1999 I wrote to the prime minister. I was head of “MAPAT” (weapons development and technological infrastructure) 
in the army. I said we could get attacked. So in 2002, the agency to protect vital infrastructure was established.

We were the first in the world to do civilian protection. But I can’t say we’re protected enough. We’re relatively very 
good. We’re also relatively potentially a high target.

How do we rank globally?

In terms of protection, we’re in the top three.

There are five top players. Offensively and defensively, they’re the same. Not in order: Israel, the US, Russia, Britain, 
China. Israel is the best in the region. But relative to the threat, there’s no such thing as good enough.

Every two days, there’s something new. It began with DDoS - Distributed Denial of Service attacks. All kinds of 
groups do those. They’re relatively primitive, and relatively easy to defend against. That’s what happened in Tallinn. 
More recently there was ransomware.

Cyberwarfare, cyberattacks - these are the dark side of the computer. And we’re so dependent on computers.

So we face planes being hacked out of the sky? Computers taking over automated cars?

There’ll always be bad guys. They can always use that dependence not for the benefit of society, but for their benefit 
at our cost.

Computers, like the moon, have a dark side. And the pace of cyber development is like the pace of computer 
development. It’s like Moore’s Law. [In 1965, Gordon Moore] predicted that the amount of information on a chip 
would double every one and a half years. Basically a computer generation is one and a half years. With cyber it’s 
even less. Every year to a year and a half, comes a new generation of cyber techniques. It’s a crazy pace. I cannot 
tell you what the cyber threats will be in five years - even though that’s my profession.

In 2010, after Stuxnet (the virus that played havoc with Iran’s uranium enrichment centrifuges at its Natanz enrichment 
plant) made headlines, it was realized that the world would wake up. The prime minister asked me to put together 
a five-year program setting out all the possible cyber threats, and what Israel would need to counter them. I told 
him, I don’t know what those threats will be. Five years? That’s four generations in cyber. The equivalent of 120 
human years! Where to start?

Instead, I recommended that we set up the ecosytem, and do it now, strategically, with people capable of dealing 
with whatever turns up in the years ahead. And that we include people from the cyber industry, academia, and the 
government/security establishment.

In 2010, by the way, there was only one cyber research center in the world. That was at Oxford. Israel and the US had 
none. There was no way you could do a bachelor’s degree in cyber. You would do math, computer engineering or 
computing, and then do a master’s or doctorate. Now at TAU, you can do a bachelor’s in cyber, or a cyber major in 
other faculties. We’re the only country where you can do a high school matriculation, up to five units [the biggest 
amount], in cyber.

I said to Netanyahu, we can become a world center of knowledge. As with high-tech, so with cyber. One day, 
everybody will need it. He said yes straight away, and he stuck with it.

I made 13 recommendations. After four discussions, all were endorsed by the cabinet. Twelve were approved right 
away. The thirteenth took three more meetings. That was the budget. An additional billion shekels per year added 
to budgets. If the prime minister doesn’t back you, you don’t get that money.

Back in 2002, when the Shin Bet was in charge of defending civilian infrastructure against attack, there were 36 
critical infrastructures on my list. These were defined by either of two criteria: if the loss of life in one attack would 
be over 500; and if the economic cost of an attack could amount to half a percent of gross national product. Those 
criteria reduced my list to twenty-something.

In 2010/11, how many critical infrastructures do you think there were? We stopped counting at a thousand. So much 
more is computer controlled. High-tech is the main engine of the Israeli economy.

The idea of the Shin Bet [domestic security agency] saying, we’d like to go into your computers. Well, that wasn’t 
going to work. China tried to do that. Facebook and Google are gone from China. We didn’t want to kill the goose. 
We needed to find the balance between privacy and security.

We had two options. One was to widen the umbrella of Shin Bet protection. But that’s not democratic, among other 
problems. And the second was to set up a new body, advising and supplying services. That’s what we did.

Are the Russians capable of hurting us?

There are four kinds of threat.
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One, spying for state purposes. Material is on computer, and states are trying to spy on it and always will. There are 
all kinds of treaties, but nobody ever tried to draw up a treaty on spying. It won’t work. Our allies do it too. The key 
is don’t get caught. And it’s all gray areas anyway. Getting information is an ambassador’s job. It’s his job.

Two, spying for economic purposes, to steal your technology. The US does not do that to us. China does. Most China 
cyber is industrial espionage.

Three, attacks and preparing for attacks. The Israel Electric Corporation, the water authority. Trying to work out how 
your servers work. Placing “logic bombs” - suspended until you send the trigger to operate them. Almost all of the 
states I mentioned don’t do that to us.

And four, influencing public opinion. Disinformation. Fake news. What we saw in the US elections.

Do we see it here?

Yes, and done by the Americans too, but not by the US government. A few weeks ago there was a fake news 
report, disseminated by right-wing groups, that (former Obama-era defense secretary Leon) Panetta had said the 
administration tricked Israel on the Iran nuclear deal.

Back to the Russians.

In the US elections, the Russians hacked the Democratic National Committee, got hold of files, played with them 
and distributed them. They hacked Hillary Clinton and (former secretary of state Colin) Powell. They influenced the 
election. Now, they would have less success.

Because the defenses would be better?

Because lessons are constantly learned. (New French President Emmanuel) Macron had a head of digital in his 
campaign, a Moroccan-born Frenchman, Mounir Mahjoubi. The Russians hacked his campaign. And they published 
the materials five hours before the end of campaigning. But Mahjoubi, anticipating the hacking, had planted fake 
files. Those files came out too, with ridiculous content. Macron told the journalists, This is all rubbish. And the press 
agreed. End of the story.

Compare the impact of the Russian hacking of the elections in the US and France. The Russian influence was not 
in the fact of them penetrating the DNC and Clinton’s emails and Powell’s. It’s not the hack that was the big deal. 
It was the planted material. They created doubt regarding Clinton - her health, corruption; created doubt about her 
capability to serve as president. I met many smart people who you’d have expected to vote for Clinton. They said, 
I can’t vote for Clinton because she’s corrupt. I said, On what basis do you say that? They said, There’s stuff. But 
they had nothing specific. Six months later, now people realize that there were fake files. With Macron, by contrast, 
they had zero impact.

The Russians have a need for conspiracy. Students here at the university, you wouldn’t believe what they’re prepared 
to believe.

People think Trump is “run” by the Russians. There’s a misunderstanding of what an agent is.

Elaborate, please.

Let’s talk about 1967. We had somebody, at the highest level, in the Egyptian government. Ashraf Marwan. Unfortunately 
we blew his cover. He was then “suicided.”

How do you recruit someone like him? You can recruit by ideology. Communism. Philby, etc. You’re not going to 
recruit too many people via communism today.

How would we recruit, say, theoretically, a Syrian air force general? We’d say, “We’re a Norwegian firm that works 
on air force products. Your country can benefit from some of our products. Be our representative. Sell our product. 
Benefit the Syrian air force. It’s for Syria’s benefit. Legitimate business. You get rich.”

And then, “Here’s another great product we have.”

And then, “Now, what else is the Syrian air force missing?”

That’s the next half step. Now, he’s telling you things. It can take years, step by step. At some point he’ll realize 
that you’re “running him.” He mustn’t realize that it’s the Zionists. We’ll tell him, It’s the Russians. He won’t want 
to think it through. At some point you might ask him to cross the line. Or you might never ask him.

I read everything about [Trump’s short-lived national security adviser Michael] Flynn [who is under investigation 
for ties to Russia]. It’s classic recruitment. A businessman who has been fooled by the Russians. The Russians are 
the champions at this.

Have Israelis been duped in this way?

We’ve had people who were fooled by foreign intelligence, and they had one foot on the other side before they 
realized it. We told them. Most wised up. Some fled. Some went to jail.

I want to ask you about the so-called JCC hoaxer - a kid in Ashkelon who caused panic worldwide with 
thousands of fake bomb threats. One kid was able to cause vast chaos. Hundreds of schools evacuated. 
Airplane emergency landings. That’s pretty worrying, no?

He called. He made the threats. Yet he didn’t penetrate computers. It shows what a kid can do.

A president can do a lot more damage. The US president is destabilizing all kinds of basic elements. What does he 
call journalists? Fake news media. Judges are “enemies of the people.” And we know what you do about your enemies.

With technology, we live in a world where everything is connected. You can get from anywhere to anywhere. That 
requires us to show more responsibility.

In the case of the kid, once the threat rose to a certain level, they started investigating and they caught him. Wasn’t 
so hard.

But in the internet generally, with cyber crime and cyber warfare, there is almost no effort to catch the bad guys. 
How many people do you recall being jailed in Israel for cyber warfare? I recall one case of a couple who planted 
a Trojan [virus]. Maybe there’s another case that’s slipped my mind. But every day there are millions of attacks. 
Nobody goes after the criminals. And it’s hard to get them, because they’re in different countries.

So why not develop the technologies? Change the internet protocol.

Could you explain what that means, and what it would involve?

The internet was built to be robust and non-centralized.

In 1973, we bombed Egypt’s communications centers, which was an important factor in the war.

The internet was set up to insure it could not be incapacitated by that kind of physical attack?

How does the internet work? You want to send me an email. You have a supplier. Netvision, say. Netvision has Wi-Fi. 
You’re in contact with a local server, one of thousands. It takes your note and breaks it into packets, each of which 
has its own ID. That server sends all the packets to all the servers it is in touch with. And all those servers send all 
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those packets to all the servers they’re in touch with. It’s a global infrastructure. Now, one of those servers is my 
local server. It puts all the packets together and delivers your note to me.

Why was the internet set up like that? One: You’d have to destroy half the world to prevent your note being delivered 
to me. Two, no single packet has all the information. So everything is secure. That’s how the internet was set up 
by DARPA.

DARPA?

The Defense Advanced Research Projects Agency [in the US Department of Defense, which developed the networking 
heart of the internet]. It’s relatively impenetrable.

You don’t know who sent the material to you. You get a set of protocols, but you don’t know who from. It’s called 
the problem of attribution. You need to re-engineer the internet to enable identification of the source of everything.

If you rob a bank and you get caught, you might get jailed or killed. If you try to rob a bank online, either you’ll 
succeed or you’ll fail. But if you fail, they won’t catch you. So we have to solve the problem of attribution.

For the pioneers, physicists at CERN communicating with their friends, this wasn’t an issue. It is now.

I want to come back to Stuxnet, and the assertion - central to the 2016 documentary “Zero Days” - that 
Israel screwed it up by pushing it too hard, too fast.

That’s nonsense.

In the 1973 war, we failed against Russian ground-to-air missiles in Syria. After the war, in the Israel Air Force we 
worked day and night for a solution to meet that threat. We developed smart weapons and drones and electronic 
warfare capabilities. In 1982, we initiated the Lebanon War. It was against Fatah, not against Syria. But we knew 
that the Syrian forces were deployed in Lebanon. Basically the same number of missile batteries as from the Golan 
in 1982. The same deployment. We didn’t know if they would fire on us this time.

The IAF chief, David Ivri, called me in and said, Can you build me a model to tell us, if we go to war, whether we 
should use the weapons we’ve developed? Because if we use our new capabilities, the Russians, with their missiles 
in Syria, will see what we have.

I developed a model based on research by [American political scientist] Robert Axelrod. He wrote about when to 
use weapons of surprise. He compared them to money in the bank, and argued that using it now is less valuable 
than if you leave it in place to earn interest. I took this model and I went to Ivri and I explained it to him. He said 
that made a lot of sense. But, Ivri also said, if we use our weaponry now and destroy the Soviet missiles, we push 
off future dangers. We would deter them, and give them the sense that they couldn’t outwit us.

So we used those weapons, and we destroyed the missiles, and since then the Syrians haven’t fired a shot at us. 
The attack impacted them for decades.

Robert Axelrod (Courtesy)

Years later, I got an email from a certain Bob Axelrod on an unrelated matter. I asked him if he was the same Robert 
Axelrod who wrote about when to use weapons of surprise, and he said he was. I told him, I used your model in 1982.

He said, I’m so happy. Only two people I know of have ever used my models in real life. One was on the evolution 
of cooperation (Axelrod’s best-known work). My wife’s friend used that when she got divorced. She decided not to 
fight him and she ended up getting nothing. And now you’re telling me about your case.

I didn’t have the heart to tell him that we ultimately rejected his model because we added another element - the 
accumulation of deterrent.

So, to come back to Stuxnet.

With any weapon you use, there is a risk that people will realize what it is, will defend against it, will act against it, 
will use it against you.

The Iranian nuclear scientists knew something was going wrong. Eventually they realized what it was. In retrospect, 
you could say it should have been used more, less. Easy to be smart in hindsight.

And where is Iran’s nuclear program now?

The deal took them back. The most vital element, fissile material, they were three months away from having the 
fissile material for a bomb.

They would have had a bomb in three months?

We don’t know about other elements - detonators, triggers and so on. But on the key element of fissile material, 
they had gotten to three months away. And that was more than a year before the deal.

And then they turned to the West and said, We’ll negotiate, because the sanctions are hurting us. And we won’t do 
those next three months [of advances]. They stopped themselves for more than a year. Then the deal was signed. 
The deal took them back to a point that is more than a year from the bomb.

One: They pledged, We’ll never build a bomb. Go know if that is true. Two: There are bars and inspections of all 
kinds for 15 years if they keep the deal.

If they break it, we’ll have more than a year until they get back to where they were. If you ask me, it’s a great deal. 
If you ask Bibi [Netanyahu], in 15 years, they’ll have an arsenal. And you know that Bibi himself has said that the 
head of Mossad at the time, Military Intelligence, the IDF chief of staff, the Shin Bet, all disagreed with him. [The 
late former Mossad chief Meir] Dagan talked about it publicly.

Key negotiators of the nuclear deal: Then US secretary of state John Kerry, left, talks with Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif, right, in Vienna, Austria, on January 16, 2016. (Kevin Lamarque/Pool via AP)

There are cameras where we want them. Surprise visits. Yes, there’s a mechanism for surprise visits [so they’re not 
instant]. The Iranians actually said, You’ll turn up in Khamenei’s bathroom. So there are delays. But radioactive 
materials have a footprint of 10,000 years. You can’t hide that. And radioactive materials are the key. Other materials 
you can’t monitor anyway.

The deal is very good. Will they keep it? I don’t know. I don’t trust the Iranians, but we’ll know in enough time. We’ll 
have a year to decide what to do.

Finally, what can you tell me about the claim by the late Itzhak Yaakov, which emerged this month 
around the 50th anniversary of the Six Day War, that Israel considered detonating a nuclear bomb in 
the Sinai in 1967?

If you read the books by foreign experts, they all agree that in 1967 Israel had the bomb. So you can choose to believe 
the story. And you can think that it’s part of Israel’s deterrent. Even now. We let a story get out. And if we had that 
capacity in 1967, you might think, then for sure we have it now. Except we’re not saying it.
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The head of the Shin Bet security service says Israel is successfully fighting back against cyberterrorists. “Hackers 
around the world working to harm Israel often experience unexpected mishaps,” Nadav Argaman told a cybersecurity 
conference in Tel Aviv on Tuesday.

Argaman told attendees at Cyber Week 2017 at Tel Aviv University: “Just as we aren’t satisfied with passive defense 
in the real world but find terrorists in their place - the same goes for cyberdefense. We study our adversary’s modus 
operandi and learn how to defeat them in a variety of ways.”

He added that in the past year, the Shin Bet has been working with its partners in the intelligence and defense 
communities to confront a variety of challenges in the cybersecurity field - from state-sponsored threats and terrorist 
organizations to individual hackers acting independently.

“Still, in light of the deceptive characteristics of cybersecurity, it would appropriate for us to remain modest and 
cautious concerning our ability to receive a hermetic picture of what is happening in this area,” Argaman said.

The Shin Bet head also revealed that Israel has identified and prevented over 2,000 potential lone-wolf attackers 
since the beginning of 2016 using technological and intelligence methods. He added that 400 of the would-be 
assailants were arrested.

“To successfully locate a lone-wolf attacker is an enormous challenge,” Argaman said. “The trailblazing technological 
improvements, along with knowing [the situation on] the ground and operational work, have contributed greatly to 
reducing the level of terrorism and Israel successfully dealing with the threat of such terrorists,” he added.

Intelligence agencies’ activities related to the internet, particularly on the social networks, has sparked criticism over 
the protection of the privacy of the individual but also due to the fact that some of the people being investigated 
by security agencies are actually probed even prior to taking any active steps.

Speaking at the Herzliya Conference last week about the tension between the right to privacy and technology-based 
intelligence collection, the head of the Intelligence Corps of the Israel Defense Forces, Maj. Gen. Herzl Halevi, said: 
“If a group is speaking on the Web about carrying out a terrorist attack and is beginning to acquire the means [to 
do so], we would want to live in a country that knows in advance and not after the fact.”

ASPEN IDEAS FESTIVAL: What’s driving the conversation at the 2017 Aspen Ideas Festival so far? Nov. 8th, 2016. How 
do you explain his [Trump’s] win and who/what is to blame for it? At panels ranging from cyber security and fake 
news to the general divide in the country, the overall mood is one of a collective shiva, and not just from Democrats. 
Over 500 attendees packed an off-campus evening event at the St Regis last night to hear Bill Kristol and Ramesh 
Ponnuru bemoan the state and future of the Conservative movement in the Trump era. Typically known as ‘DC’s 
version of summer camp,’ welcome to the 2017 Aspen Ideas Festival exile edition. 

Bill Kristol on 2020: “If the Republicans nominate Trump again in 2020 then it’s hard for me to justify him as a one-
off fluke for the GOP... It would mean it’s a deeply problematic party.”

Earlier, Kristol wrote that he looks forward to engaging the Aspen audiences, “Who will assume that because I’m 
anti-Trump I’m ‘reasonable’ on other issues. It will be fun to surprise them - and to have a chance to talk to some 
other presenters and guests about this unusual political moment.” [AspenTimes]

HEARD LAST NIGHT -- Jeffrey Goldberg explaining how Yoni Appelbaum became The Atlantic’s politics editor: 
“Ta-Nehisi Coates, when he had a blog, used to have commenters at the bottom of the blog and he curated the 
comments so it wasn’t just dangerous, mentally ill people. And this commenter started showing up -- who went by 
the name ‘the cynic’ -- and his comments were unusually smart. Ta-Nehisi noticed and started talking back and 
forth with this person and eventually Ta-Nehisi would tell people around The Atlantic, ‘I don’t know, I think this guy 
has like a Ph.D. or something. This is crazy.’ Finally, Ta-Nehisi figured out who it was It was Yoni -- a ‘sad’ academic 
in the Boston area [teaching at Harvard], who clearly needed a venue to express all the things he was thinking 
beyond the narrow paradigm of academia. Yoni was in a tenure track universe, but he clearly had this journalism 
bug. One thing led to another and, thank goodness, Yoni made the decision to join the ranks of journalism.” [Video]

Spotted at the Start-Up Nation Central tent, highlighting Israeli innovation, on the Aspen Institute campus: CEO of 
the Aspen Institute Walter Isaacson schmoozing with Campbell Brown, Daniel Bonner, Debbie Hochberg, and Raphael 
Ouzan.

Top Headline: “Police looking into how car landed in pond at Aspen Meadows campus”

Senator Chris Coons on how secular and religious communities have a common cause: “You can get to some of our 
most important priorities through two routes. You care about welcoming immigrants and refugees - you can get 
there because you care about other people as an intellectual, as a humanist, as a principled manner. Or you can 
get there relying on passages in Torah and Gospel about welcoming the stranger.” [YouTube]

Wendy Sherman, Richard Haass, Jane Harman and Samantha Power discussed foreign policy at a panel titled ‘Has 
American Grand Strategy Gone Missing?’ moderated by Rana Foroohar: “This panel may be four women and one 
man, but we are all card-carrying members of the swamp, and so are some of the people advising the current 
administration. I am ok with the swamp,” explained Jane Harman... When Foroohar asked the audience to raise 
their hands if they feel the US presently has a coherent strategy, no hands were raised. Samantha Power, of all 

Hackers targeting Israel often experience 
‘unexpected mishaps’, says Israeli security chief
Head of Israel’s Shin Ben security service also says groundbreaking technological advances have contributed 
greatly to reducing lone-wolf terror attacks in Israel

Gili Cohen

Jewish Insider’s Daily Kickoff: June 27, 2017
Heard at the Aspen Ideas Festival | ‘End of small talk in DC’ | Mariah Carey stirs controversy in Israel | Charles 
Bronfman BDay

JI Staff
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panelists, interjected: “To be fair, three years ago, if you’d ask them the same thing... many wouldn’t have raised 
their hands.” 

Power: “The elite consensus [of the past sixty years]...is unlikely to be supported by most Americans.”

Harman on making Congress work: “Obama did not invest in it, after trying it out for 10 minutes. He didn’t invest in it.” 

Richard Haas on the NSC process: “You need a formal National Security process and it’s got to be the only one. You 
can’t afford more than one at a time [The George H.W. Bush administration] worked extraordinarily well for lots of 
reasons. What was so funny is that you had more experience per square inch, per pound in that administration, and 
it was probably the most organized NSC process we have ever had. All I will say, without getting into individuals, we 
probably have less experience on foreign policy in this administration than any post-WWII administration.” 

SOCIAL ANTHROPOLOGY: ‘It’s the End of Small Talk in Washington’ -- by Daniel Lippman and John F. Harris: 
“Georgetown as LBJ thought of it, and as presidents up through Bill Clinton encountered it, is now a faint ghost, 
largely a historical phenomenon. But its lineal descendant is still very much around. It is that group of scene-
makers and self-promoters, along with some well-intentioned people who genuinely admire public service, that 
journalist Mark Leibovich skewered in his 2013 book This Town. If these were normal times, the kind of people LBJ 
excoriated and Leibovich lampooned would be engaged right now in a familiar ritual. It would involve lunches and 
dinners with the new White House team, off-the-record chats about the workings of government mixed with let’s-
be-friends chatter about real estate and schools and fitness routines. But these aren’t normal times. Team Trump 
is showing few signs so far of hungering for the sort of social intercourse with permanent Washington that usually 
accompanies a new administration.”

“Ivanka and Jared, who have three young children and observe Shabbat on Friday evenings, don’t get out much, 
either. The Trump-Kushners live a three-minute walk from Barack and Michelle Obama... But the contrast with the 
Obamas has been instructive. People who live near the Trump-Kushners initially didn’t receive such outreach or 
handwritten cards, and the oversight was noted. After published reports about how Ivanka’s neighbors were angry 
at the disruptions to their street-one irate Kalorama resident called it “a three-ring circus from the day that they 
moved in”-the first daughter showed up at several of their doors with a peace offering: two blue cupcakes baked by 
daughter Arabella, and an apology for the chaos her move to Tracy Place has caused.” [PoliticoMag]

“Kushner adds powerhouse lawyer Abbe Lowell to legal team” by Josh Dawsey: “Jared Kushner has hired Abbe 
Lowell, one of the country’s leading criminal defense lawyers, to represent him in the special counsel’s probe of 
potential Russian collusion with the Trump campaign and his financial dealings... But Kushner has also decided 
to keep Jamie Gorelick, his current lawyer and a WilmerHale partner, on his legal team... Lowell, a Democrat, has 
represented prominent politicians such as John Edwards and lobbyist Jack Abramoff.” [Politico] 

HEARD YESTERDAY -- WH Press Secretary Sean Spicer asked about reported tension between the U.S. peace 
negotiations team and the Palestinians at the daily press briefing: “Well, first, I think the meetings were extremely 
productive. They’re going to make incremental movements forward, but it’s going to be a process. It’s not going to 
get solved in a night. And I think they made some good progress overall, and also continuing to build trust between 
all the parties. It’s no secret, I know, that when President Abbas was here, we discussed the payments as an issue 
then, and so it should be no surprise it came up. But I would argue that the relationship continues to be very strong 
and move forward in a positive way.”

Israeli Minister Bennett: Trump pressure on settlements disappoints: “Naftali Bennett, leader of the pro-settler 
Jewish Home party, says the settler movement expected a building boom after Trump’s election... “Unfortunately 
from our perspective, he’s sort of going down the same unsuccessful path that his predecessors did,” Bennett said 

in an interview Monday. “So yes, there is disappointment out there.”” [AP]

PEW SURVEY -- Israel one of two countries with higher Trump favorability than Obama -- by Aaron Magid: Israeli 
confidence in Trump is currently at 56% compared to 49% at the end of Obama’s term. At the same time, the Israeli 
favorability view of the United States has remained consistent at 81% from 2015-2017. Israel is the country that most 
strongly believes that its ties with Washington will improve during the Trump administration (65%), with only 8% 
thinking that relations will decline. Regarding Trump’s proposal to build a wall on the Mexican border, Israel was 
the country with the second highest number of backers for this proposal worldwide.

The most dramatic break with Trump was over the withdrawal from the Paris Climate Accords. 69% of Israelis 
opposed the administration’s decision with a mere 19% backing the initiative. Jerusalem is one of the signers of the 
international environment agreement. [JewishInsider]

JI INTERVIEW -- Rep Brad Schneider (D-IL) discussed U.S. foreign policy, the Israeli-Palestinian peace process, his 
legislative priorities and his upcoming reelection bid in 2018 in an interview with JI’s Aaron Magid. “I was the first 
Democrat to win in 2012. I lost in 2014 and I’m back now,” he said. “It’s good to be back and pick up where I left off 
to have the opportunity to step into a leadership role. I am not focused on the next election. If I make sure that I 
stay in touch with the people I represent, I’m going to have an opportunity to make a difference in the 10th district.” 
Schneider will likely face Jeremy Wynes, a former AIPAC, RJC staffer, in the 2018 midterm elections.

In recent weeks, Schneider has introduced several pro-Israel bills including legislation that would boost funding for 
the Department of Defense to carry out research with Israel focused on tunnel detection technologies. Additionally, 
Schneider took the lead on a bipartisan bill that would strengthen Israel’s Qualitative Military Edge (QME), which 
is especially timely given the administration’s $110 billion arms sales deal with Saudi Arabia. 

Schneider On Taylor Force Act: “US policy is clear that the Palestinians have to stop providing payments to families 
of terrorists. It’s important that the US continues to have its leverage and exert its influence in the region with the 
Palestinians. I am adamantly against these payments by the Palestinians. I am working with my colleagues here to 
find a way to put pressure on the Palestinians to stop it but I also understand that we need to make sure that we 
preserve the ability to have leverage and the Israelis to continue security cooperation with the PA.” Read the full 
interview here [JewishInsider]

ON THE HILL -- Chairman of the Senate Foreign Relations Committee Bob Corker (R-TN) announced yesterday 
that he would block President Donald Trump’s weapons sales to Gulf states until the Qatar dispute is resolved. 
“Recent disputes among the GCC countries only serve to hurt efforts to fight ISIS and counter Iran,” Corker said. 
Jewish groups have expressed concern over the $110 billion arms sale to Saudi Arabia. AIPAC has questioned how 
this agreement would impact Israel’s Qualitative Military Edge (QME) and J Street condemned the move because 
of Saudi Arabia’s bombing of civilians in the ongoing Yemen crisis. However, Corker’s obstruction cited a different 
reason to “resolve the current dispute (with Qatar) and reunify the GCC.” 

IRAN DEAL: “Trump administration welcomes financial watchdog’s Iran sanctions reprieve” by Laura Rozen: “The 
Financial Action Task Force (FATF) voted last week to continue suspending countermeasures on Iran indefinitely, 
while keeping the country on the banking advisory body’s black list. State and Treasury officials told Al-Monitor 
they welcomed the decision to warn about the risks of doing business with Iran... Iran, for its part, said it was 
encouraged that the United States joined the global agency’s decision to suspend countermeasures on Iran. Former 
US lawmakers affiliated with the hawkish United Against Nuclear Iran lobbied against the sanctions reprieve, to no 
avail.” [Al-Monitor] 

SPOTLIGHT: “Evidence Ties Israeli Firm To Turkish Businessman At Heart Of Flynn Scandal, Despite Denials” by 
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Borzou Daragahi: “Orit Teicher, of the Israeli public relations and crisis-management firm Shalom Tel Aviv, told 
BuzzFeed News in a short email: “Ratio did not employ the services of Mr. Ekim Alptekin nor Inovo BV.” She declined 
to elaborate on the photographs or documents that suggest otherwise. Photos of [Kamil Ekim] Alptekin seen by 
BuzzFeed News show he attended an energy conference in Israel in November 2016 as a guest of Ratio. In one photo, 
Alptekin can be seen wearing a conference name tag showing his name and, in Hebrew, “Ratio Oil Exploration (1992) 
Partnership,” as his affiliation. Emails seen by BuzzFeed News also show that Ratio advisers and officials, including 
[Yossi] Shazar, helped organize Alptekin’s two-day trip to Israel.” [BuzzFeed]

** Good Tuesday Morning! Enjoying the Daily Kickoff? Please share us with your friends & tell them to sign up at 
[JI]. Have a tip, scoop, or op-ed? We’d love to hear from you. Anything from hard news and punditry to the lighter 
stuff, including event coverage, job transitions, or even special birthdays, is much appreciated. Email Editor@
JewishInsider.com **

BUSINESS BRIEFS: As Europe Bounces Back, Activist Investors Like Loeb Pounce [Bloomberg]  Cable-X case heads 
to Complex Business Litigation court [JPost]  Israeli Content Recommendation Firm Outbrain Lays Off 4% of its 
Workforce [WSJ]  Short of IT workers at home, Israeli startups recruit elsewhere [Reuters]  Israeli cloud tech specialist 
Ethernity Networks in £45m AIM float [EveningStandard]

“U.S. to work with Israel, seek other ties to combat cyber attacks” by Steven Scheer: “Thomas Bossert, assistant to 
the president for homeland security and counter-terrorism, said a U.S.-Israeli working group will meet this week on 
cybersecurity issues such as protecting critical infrastructure... “These high level meetings represent the first step 
in strengthening bilateral ties on cyber issues following President Trump’s visit to Israel” last month, Bossert told a 
cybersecurity conference in Tel Aviv.” [Reuters] 

“Israel is still floating a plan for Gaza island. And now there’s a video” by Ruth Eglash: “The nearly three-minute 
animated clip says the island would provide Palestinians with “humanitarian, economic and transportation gateway 
to the world without endangering Israel’s security.” The island, according to [minister for intelligence Israel] Katz, 
would be financed, built and owned by the international community. It would sit roughly three miles of the coast 
of Gaza and be connected to the enclave by a bridge A spokesman for Katz, who is known as the bulldozer of Israeli 
politics for not stopping until he gets what he wants, said he refuses to give up on the idea.” [WashPost]

KAFE KNESSET -- The religious wars continue -- by Tal Shalev and JPost’s Lahav Harkov: Two days after the 
controversial government decisions to suspend the Kotel agreement and promote a new conversion bill, the issue is 
still high on the agenda. PM Netanyahu made multiple attempt yesterday to douse the flames, meeting with Jewish 
Federation leaders and conducting a phone call with the Jewish Agency chairman, Natan Sharansky. But according 
to well-informed sources, none of these encounters went very well. “Netanyahu tried to convince Sharansky and the 
Federation leaders that he did not succumb to the Haredi pressure and that the suspension of the Kotel agreement 
is actually progress - because it will enable practical steps to develop the area easier, but they clarified that this is 
a crisis that is not going to go away so fast.”

Meanwhile, early this morning, Jewish Home’s Naftali Bennett woke up and realized there are some political points 
to be made in this debacle. Bennett immediately embarked on a vocal campaign, warning of a serious crisis with 
US Jewry, who, according to Bennett “received a slap in the face from the Israeli government and feel unwanted. 
Of course it is not true. The Jews of the United States are welcome and beloved, they are our brothers. But mistakes 
were made in timing and in the form of things,” he said in a Tweet storm. Bennett followed these statements with a 
press briefing and an on-camera statement. Bennett and his fellow party member, Justice Minister Ayelet Shaked, 
then invited Jewish Agency trustees, Federation leaders and Reform and Conservative representatives for a special 
meeting to discuss ideas to move beyond the crisis. Today, Bennett is trying to play the “responsible adult,” but on 

Sunday he did nothing to stop the decisions made by the government, even though the new conversion bill hurts 
parts of his own religious-Zionist constituency. Read today’s entire Kafe Knesset here [JewishInsider]

WH Press Secretary Sean Spicer was asked yesterday by Time’s Zeke Miller: “Prime Minister Netanyahu reversed 
on a deal to create a gender-neutral space on the Western Wall. And a number of American Jewish leaders are 
blasting the Israeli Prime Minister. Has there been any contact on this sensitive issue? And does that the White 
House take any position on that?”

Spicer: “I don’t have anything for you on that right now. I would probably refer you to the State Department.” 

Abe Foxman tells us... “Netanyahu cannot have it both ways. He can’t promise American Jews time and time again to 
support their requests and demands for religious respect and pluralism and overnight, because of political pressure, 
throw them to the winds. It has worked at times before. I don’t think it will work this time. Diaspora Jewry needs to 
hold strong and united and say: Not again! Israel will lose future generations of American Jews, not on settlements 
or the ‘occupation’ but on religious respect and pluralism. But, at the same time, we also need be careful not to 
play the political card in reverse. I am not sure that at this time it is productive to embrace the Israeli opposition 
as a political party. American Jews should stand up on principle and not the politics.” 

“Mariah Carey Stirs Controversy in Israel” by David Caspi: “Arriving Monday afternoon in Tel Aviv to promote a new 
partnership with local skincare line Premier Dead Sea Cosmetics, Mariah Carey presided over a press conference 
followed by select TV interviews where the topic soon turned to the pop star’s ex-fiancé, Australian billionaire James 
Packer and a corruption investigation involving Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. “I don’t know where 
the motherf-er is,” Carey laughingly said in an interview with Israel’s Channel 2 News when asked about Packer’s 
whereabouts. “How am I supposed to know? I don’t know, for real. I really have no idea about the political stuff that 
goes on, I don’t pay attention to it.” [HollywoodReporter]

TALK OF THE TOWN: “Foes in high places: How de Blasio lost mayoral control” by Jimmy Vielkind and Gloria 
Pazmino: “At least part of the reason is that key officials... either dislike or are indifferent to Mayor Bill de Blasio And 
[Senator Simcha] Felder does not get along with de Blasio. One Democratic official who knows them both described 
their relationship as one of “mutual hate and destruction,” dating back 15 years to their time on the New York City 
Council On adjournment day, Felder made his play: he wanted armed police officers posted at the entrances of 
every school in the city City Hall offered 200 additional officers, sources said, but Felder refused.” [Politico]

HAPPENING TODAY: Mayor Bill de Blasio will host the annual City Hall Jewish Heritage celebration at Gracie Mansion 
in the evening. Rabbi Joseph Potasnik will be this year’s honoree. “I am honored to represent the New York Board of 
Rabbis which is the largest interdenominational rabbinic body in the world demonstrating that we can have unity 
without uniformity as one people,” Potasnik told Jewish Insider. “This celebration is a reminder that we Jews must 
remember not only our pain but also our pride as a people.”

NEXT GEN: “Young Socialites Conjure the Ghost of Leonard Bernstein at the Dakota” by Ben Widdicombe: “Larry 
Milstein, 22, and his sister Toby, 24 - whose family wealth Forbes estimated at $3.1 billion in 2015 - live with their parents, 
Cheryl and Philip, in a park-facing apartment once occupied by the celebrated composer and conductor Leonard 
Bernstein. Inspired by the many artists who have called the Dakota home, and spurred by their own substantial arts 
philanthropy, these millennial billion-heirs have taken to hosting séances that are attended by their fashionable set 
of well-connected peers... At the stroke of 5 p.m., a doorbell announced the arrival of Princess Noor Pahlavi, 24, a 
daughter of Iran’s exiled crown prince, Reza Pahlavi, and granddaughter of the late shah. She brought cheese... “I 
had to get really Persian,” said the princess... “It’s just, like, so controlling to bring food.” “I think Jews can appreciate 
that as well,” Ms. Milstein replied.” [NYTimes]
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Rudy Giuliani: Trump Will Dispel ‘Nonsense About 
Putin’ During Upcoming European Trip
Former NY mayor and presidential adviser insists U.S. leader will assuage doubts about his commitment to NATO 
during visit to Eastern Europe

Allison Kaplan Sommer

כתבה למנויים בלבד כתבה למנויים בלבד
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Israel, U.S. in cybersecurity
collaboration agreement

Thomas Bossert, an assistant to U.S. President Donald
Trump for homeland security and counterterrorism said on
Monday that his government will collaborate with Israel and
other states on cybersecurity. Speaking at the CyberWeek
Conference at Tel Aviv University, Bossert said a team with
representatives from the FBI, Homeland Security, the State
Department and their Israeli counterparts will “focus on
finding and stopping cyber adversaries before they’re in
your networks, before they’re in your critical infrastruc-
ture.” The Israeli side will be led by Eviatar Matania, the
head of the National Cyber Bureau in the Prime Minister’s
Office, while White House cybersecurity adviser Rob Joyce
will head up the U.S. team. “We believe that the agility Israel
has in developing solutions will result in innovative cyber
solutions that we can test here and take back to America,”
Bossert said. (Amitai Ziv)

Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI) (TASE: ARSP.B1) announced at the Cyber Week conference in Tel Aviv that it 
is investing millions of dollars in two cybersecurity startups through its Cyber Division.

IAI is investing in Inpedio BV, a Dutch-Israeli startup founded by CEO Avi Rubinstein and CTO VP R&D Rotem 
Farkash. Inpedio provides cutting-edge cyber security solutions to governments and enterprises and offers ‘Zerox’, 
which detects and stops exploitation attempts without a set of signatures. Using Zerox’ anti-ransom ware detection 
and prevention module provides a novel solution for emerging mobile threats. Inpedio’s ‘Mercury’ product works 
with a multilayer approach to protect cellular iOS and Android devices from sophisticated attacks by integrating 
the protection layers of the devices with those of network and communications layers.

In Hungary, IAI is investing in Cytrox, which provides governments with operational cyber solutions for design, 
management and implementation of cyber intelligence as well as innovative engines for gathering intelligence 
from end devices and cloud services.

The new investments add to IAI’s existing cyber operations in Israel, Switzerland and Singapore. Secura Group from 
Singapore has recently invested $4.5 million in Custodio Technologies IAI’s R&D center in Singapore in exchange 
for 20% of its shares.

IAI Cyber Division general manager Esti Peshin said, “The investments in local software companies forms the 
basis for expanding our R&D into fields that complement our Israeli operations while reinforcing our European 
representations in advancing joint business activities. In the same way, Secura Group’s investment in our R&D 
center in Singapore allows us to advance the development of early warning technologies and our positioning in 
Singapore’s business community.”

Cyber security has been identified by IAI as a strategic field and growth-engine for the Company. The company is 
developing cyber solutions and unique and advanced capabilities for intelligence, monitoring, identification and 
accessibility and offers its customers a variety of abilities to cope with various cyber threats. IAI operates R&D and 
innovation centers in Singapore, Switzerland and Israel. In addition, IAI leads the Israel Cyber Company Consortium 
(IC3) which offers end-to-end solutions for national cyber systems and is comprised of leading Israel cyber companies.

Israel Aerospace invests  
in two cybersecurity startups
In addition, Singapore’s Secura Group has invested $4.5 million  
in Custodio Technologies IAI’s R&D center in Singapore for a 20% stake.
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CYBER
Continued from Page 1

press... he understands the 
existential threat” posed by 
cyberattacks.

Alexander said Trump “is 
straightforward... He asked, 
‘How can we help?’ How can 
we protect the [energy] grid?'”

Also speaking at the con- 
ference, the former chief of 
IDF Unit 8200, also known 
as Israel’s NSA, said, “2016 is 
an inflection point. The very 
foundations of civilization 
are under attack.” IDF cyber 
chief Maj.-Gen. Nadav Padan 
cited the hacking of the US 
election as a turning point in 
aggressive moves by hackers 
crossing lines they would not 
have dreamed of crossing in 
the past.

US cyber chief warns TAU conference: 
Watch out, your dryer can spy on you

He said the group would, 
“work toward developing a 
different operation construct 
toward stopping adversaries in 
networks and identifying ways 
to hold bad actors responsible. 
We believe that the agility Israel 
has in developing solutions will 
result in cyber defense we can 
take back to the US.”

Bossert further said, “We 
must work toward holding 
nations accountable” for bad 
cyber behavior, suggesting that 
the US might form alliances 
outside the UN framework that 
it feels is not working. “We need 
to focus on finding cyber adver- 
saries before they get into our 
networks.”

Neither of Trump’s advisers 
mentioned the words “Rus- 
sia” or “hacking of elections,” 
despite talking extensively 
about wanting to deter cyber- 
attacks and despite Russia’s 
recent hacking of US elections 
being continually discussed in 
the media.

Surprisingly, ex-National 
Security Agency chief Keith 
Alexander also paid some com- 
pliments to Trump saying that, 
“I recently met with Trump... 
Despite what you hear in the

See CYBER, Page 10

ROB JOYCE
(Screenshot)

how bad something is, and 
other times we overestimate.”

Next, homeland security 
and counterterrorism adviser 
Thomas Bossert said that under 
Trump “the Israel-US relation- 
ship has gotten much deeper,” 
listing off the US president’s 
recent visit to Israel and US sup- 
port for Israeli defense projects, 
like missile defense, to prove his 
point.

Although Israel and the US 
have already signed on to a 
cyber agreement and have 
extensive contacts in the field, 
Bossert announced a new cyber 
working group.

for being hacked by adversaries.
He recounted that, “I have 

a dryer device that tells me 
when my clothes are dry so 
they do not get wrinkled... Is 
that important? Maybe not, 
but now I need to patch that 
vulnerability” against being 
hacked.

PM: Israel hit by 
dozens of cyber 
attacks each 
month, Page 4

Joyce also expressed dismay 
that Saudi Arabia is current- 
ly under a cyberattack that is 
deleting both government and 
private-sector data.

He said that even though 
state custom grudgingly accepts 
cyber spying, the world was not 
responding strongly enough.

Further, he said, “We need to 
figure out a deterrence model 
of how to impose costs on 
other nations so that they can- 
not achieve their desired out- 
comes.”

“We have put a lot of work 
into” figuring out the right 
responses to achieve that deter- 
rence, but still “sometimes we 
significantly underestimate

• By YONAH JEREMY BOB

Your clothes dryer can spy on 
you.

That was the metaphor Pres- 
ident Donald Trump’s cyberse- 
curity chief Rob Joyce used to 
drive home the scope of cur- 
rent security threats at Tel Aviv 
University’s 7th Annual Inter- 
national Cybersecurity Confer- 
ence on Monday.

Explaining the metaphor, 
Joyce said, “We can’t protect 
against what we don’t under- 
stand... There are cheap and 
inexpensive computers going 
into sensitive facilities... They 
are becoming vulnerabilities”

6/28/2017 Top experts at Tel Aviv conference keep close eye on global cyber attack - Israel News - Jerusalem Post
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Top experts at Tel Aviv conference keep close eye on global cyber attack (Reuters)

Top experts kept a close eye on a major global cyber attack that swept the world, as they gathered on Wednesday in Tel Aviv for an annual cyber security
conference.

The attack disrupted computers at Russia's biggest oil company, Ukrainian banks and multinational firms with a virus similar to the ransomware that infected more
than 300,000 computers last month.

Shin Bet chief warns of 'real world surprises’ if cyber attackers go after Israel

The rapidly spreading cyber extortion campaign, which began on Tuesday, underscored growing concerns that businesses have failed to secure their networks from
increasingly aggressive hackers, who have shown they are capable of shutting down critical infrastructure and crippling corporate and government networks.
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Netanyahu: Israel hit
by dozens of cyber
attacks each month

Israeli cyber, hi-tech abilities breaking Arab boycott
•By YONAH JEREMY BOB

“Every month, Israel experi-
ences dozens of cyber attacks,”

Prime Minister Benjamin Net-
anyahu told a Tel Aviv Uni-

versity cyber conference on
Monday. He then confided

to the crowd that “probably
there are three to five going

on right now” perpetrated by
“the usual suspects and a few

others.”
Continuing to describe

the issue as a “threat which
is everywhere,” Netanyahu

said the distinction between
hi-tech and low-tech was

“disappearing,” creating
more cyber vulnerability. As

a result of the threat, he said,
“the need for cyber security

is growing exponentially”
and it is “a problem for all

governments” to protect both
the public and private sectors.

This means that Israel must

“try to work with as many”

other countries as it can in
combating cyber attacks.

To further address the
threat, Netanyahu explained

how he created the National

Cyber Authority to provide

more comprehensive and
coordinated national cyber

defense.
“Israel has 600-700 start-

ups,” he said, emphasizing

that “we need to be speed-

chess players” to continue to
be one of the world’s top five

countries in the cyber indus-
try.

On the positive side, the
prime minister said that

“once upon a time, it was
detrimental to be an Israeli

company, but today in cyber,
it’s a complete advantage. The

prominent role that Israeli
companies play in cybertech

has made our companies very
attractive for investment,

with 20% of global cyber
investment going toward

Israeli companies.”
Further describing Israeli

success in the cyber sector,
he said: “There used to be a

thing called the Arab boycott.
That has dissipated.” He sug-

gested that Israeli hi-tech and
cyber expertise were breaking

negative molds of how some
countries treat Israel.

PRIME MINISTER Benjamin Netanyahu delivers his remarks
yesterday at the Tel Aviv University cyber security conference.
(Amir Cohen/Reuters)

The foundation of civilization is under cyber attack, said the former commander of Israel’s elite intelligence Unit 
8200 Nadav Zafir on Monday.

Zafir claimed that the electoral process can be tampered with by unlawful cyber activity and damage infrastructure, 
putting democratic civilizations at risk.

Zafir, headed what is considered to be the Israeli NSA between 2009 - 2013, made the comments during Cyber Week 
at Tel Aviv University. 

The current chief of the Shin Bet, Nadav Argaman, is scheduled to give a rare talk on Tuesday that will present the 
audience with some of the means the Israeli security services use to tackle threats from individual hackers. This 
would be the first time such details will be openly presented to the public.

Today marks the second day of the conference, a unique event that address the challenges of security and privacy, 
for governments as well as private people, as the Internet becomes ever more present in global communication, 
finance, and entertainment. 

The former chief of the US National Security Agency (NSA) Keith Alexander also addressed the summit, telling the 
audience that he recently met with US President Donald Trump and that, despite what you hear in the press, the 
president understands fully existential cyber threats.  

Speakers include Homeland Security and Counter Terrorism official Thomas Bossert, who serves as assistant to 
Trump. Current director of the Shin Bet (Israel Security Agency) Nadav Argaman, Check Point CEO Gil Shwed and 
former New York mayor Rudolph Giuliani are also in the lineup. 

Other speakers include chief information security officer of the Indian Axis bank Ashutosh Jain and Austrian privacy 
activist Max Schrems. Events include an international war game simulation, a panel on the role of cyber in aviation, 
and even a cocktail party.  

In recent years Israel became a celebrated global leader in the realm of cyber security, hi-tech, and technological 
innovation. Leading many to label Israel as a “Hi-Tech Nation”. 

This is the sixth year in which Cyber Week had taken place. This year’s event will include round table discussions 
discussing Israeli - French, India-Israel, and UK - Israel innovation and regulation in regard to cyber security.  

Those visiting the conference will be greeted by a huge six meters (19.5 feet) sculpture of a Trojan horse created 
from molten bits of smartphones, keyboards, and television screens that have been made useless due to a virus 
attack or remote hacking. The piece, which weighs two tons, was designed by Israeli advertising executive Gideon 
Amichay for the 2016 conference and became an iconic piece at campus. 

EX-ISRAELI NSA CHIEF: FOUNDATION OF 
CIVILIZATION IS UNDER ATTACK
> Israel, Japan sign economic, cyber cooperation agreements

> Israeli experts: Country dodged the cyber bullet this time

BY YONAH JEREMY BOB
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SHIN BET CHIEF WARNS OF  
‘REAL WORLD SURPRISES’ IF CYBER  
ATTACKERS GO AFTER ISRAEL
US cyber chief warns TAU conference: Watch out, your dryer can spy on you

BY YONAH JEREMY BOB 

Cyber attackers “can expect real world surprises” if they go after Israel, Shin Bet chief Nadav Argaman told a Tel 
Aviv University cyber conference on Tuesday.

“Our defense does not recognize any borders... We follow threats everywhere... We connect the cyber and the 
physical world,” Argaman said in his first public remarks on cyber issues since taking over the agency in May 2016.

“We do not just wait to get hacked. We go aggressively after hackers to get them before they attack,” the Shin Bet 
director said.

He said the agency had “used cyber intelligence to stop many real world attacks,” including identifying 2,000 potential 
“lone-wolf” threats in 2016.

Responses to these threats could include a combination of Shin Bet arrests, those by the Palestinian Authority, as 
well as other forms of warnings to persons with profiles and social media indications that the agency views as at 
risk of becoming a lone-wolf attacker.

In March, Argaman said the Shin Bet’s cyber efforts had led to 402 arrests of potential lone-wolf attackers.

Moreover, the agency has stopped dozens of serious cyber attacks.

Throughout the world, he said, “we have recently seen cyber attacks on infrastructure, hacking of cars and...

stealing sensitive classified information.”

Part of what makes the cyber threat so dangerous is that attacks are “faster than most terror attacks” and attackers 
can also re-attack quickly if their first attempt is thwarted.

He also described “the asymmetry between the ease of the attacker to cause trouble” and the investment defenders 
must put it to thwart attacks.

Further, he noted that many states are using non-state actors and unaffiliated surrogates to cause major cyber 
damage.

Cyber defense “requires unprecedented cooperation” between the Shin Bet, IDF and Mossad and with foreign 
intelligence agencies, the private sector and academia,” he said.

Argaman indicated that the Shin Bet is “in the midst of a revolution, changing its technology department into a 
combined cyber-technology department.” Some 25% of the Shin Bet are now technologists, he said.

“We are getting the best hackers, and competing” with the private sector for them, he told the gathering Yesh Atid 
chairman Yair Lapid, meanwhile, called for a task force composed of representatives of the Shin Bet, IDF and Mossad 
to focus on safe-guarding Israeli elections.

The task force should issue a report to President Reuven Rivlin since he is unaffiliated with political parties, he said.

Lapid told attendees this was necessary after the US and French elections were manipulated and with expectations 
that the next German election will be hacked, as well.

The Yesh Atid leader said, sarcastically: “What a plus it would be for the enemy to decide” who will be Israel’s prime 
minister.

He also warned about “fake news” manipulating elections, asserting that Prime Minister Benjamin Netanyahu had 
used fake news in the last vote when he distributed a message that droves of Arabs were being bused to the voting 
booths. The impact of a foreign government using such tactics, he said, would be far worse.

“It is easier to hack newspapers or television stations than the Pentagon or the Mossad,” but this can also do major 
damage, Lapid said.
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OBAMA CYBER CHIEF WARNS 
AGAINST ‘ELECTION CHAOS’ 
> Netanyahu: Israel hit by dozens of cyber attacks each month

> Shin Bet chief warns of ‘real world surprises’ if cyber attackers go after Israel

BY YONAH JEREMY BOB 

US cyber efforts need to focus on blocking “Russia and other 
adversaries from causing chaos” in elections, Obama administration 
cyber chief Michael Daniel told The Jerusalem Post.

Daniel, now president of the Cyber Threat Alliance, spoke to 
the Post on Monday, on the sidelines of the Tel Aviv University 
cyber conference, both about future threats and how he and 
the Obama team handled past cyber issues.

Regarding whether he and the Obama team could have retaliated 
more strongly against Russia’s hacking of the 2016 US presidential 
election, he said “deterrence policy in general is still at a very 
early stage of how to do” it correctly.

Mild-mannered and professorial, but with an unmistakable command of the cyber arena, he explained that “part 
of the issue is that deterrence came to mean a very specific thing during the Cold War,” mainly theory dealing with 
nuclear weapons.

Cold War era nuclear deterrence models “are not very useful” for a multipolar cyber threats world, he said.

Daniel did admit that, “from my limited vantage point, I would have preferred to push back harder. But I don’t want 
to second guess folks looking at the broader context.”

Explaining some of the roadblocks the Obama administration ran into in responding to Russia, he said though “I 
am no stranger to politics... I was shocked from the response from [US] states” rejecting federal intervention once 
federal intelligence agencies discovered Russian hacking.

“Folks at the top, the president and [then-White House chief of staff Denis] McDonough had that lenses and were 
seeing something that was very real” in terms of resistance by Republicans and Republican-run states to characterizing 
Russia as hacking the election and more on Trump’s side.

Also, he said overreacting to Russia’s hack “could do their work for them by casting doubt on the confidence in the 
elections.”

As a first principle in improving responses, he said, “deterring cyber with cyber might not be the most effective tool. 
You might want to incorporate all aspects of your national power to impose costs on an adversary as well as using 
cyber capabilities to address non-cyber issues.”

Any response to Russia’s cyber attacks needs to be “put in the full context of relations with Russia... We need to 
push back hard on the Russians in a number of arenas including diplomatic, but also by building coalitions with 
like-minded to respond collectively,” just as a coalition opposed Russia’s actions in Crimea, he said.

The former cyber chief said it was important to understand what “the Russians are seeking” and to figure out “how 
do you work with them in a way that does try to address their security concerns..., though it doesn’t mean you cave 
in to” them.

Asked if the US should rewind to using non-electronic voting machines to sidestep the hacking threat, Daniel said 
that voting machines are “only part of it. I am a strong supporter that there should be a suitable paper trail... but 
there are a lot of entry points” to impact election results and sow chaos.

Next, he was asked whether it was problematic that in speeches earlier at the same conference, two top Trump 
administration officials on cyber issues, Rob Joyce and Thomas Bossert, had failed to mention elections when listing 
critical infrastructure and had failed to mention Russia’s hacking.

Daniel pointed out that Obama’s Homeland Security Secretary Jeh Johnson had already made elections critical 
infrastructure under law.

Also, after all of the political jousting over Russia’s cyber attacks on the US, he said that on most issues, Trump’s 
cyber executive order is continuing Obama’s policies.

One difference is the Trump cyber team has said it may forgo continued efforts to cooperate through the UN to 
combat cyber attacks and form outside coalitions. But Daniel said that he and Obama’s team might have considered 
this path also.

Moving on to discussing his current endeavor with the Cyber Threat Alliance, he said his organization is an “attempt 
by the cyber security industry to stop talking about threat intelligence sharing and to start doing it.

“At our heart, the CTA built a platform to enable members to share threat intelligence at speed and at scale in 
standard formats,” he said.

Members’ “products and services will be better. You can draw on a pool of information and we can take that 
information to build playbooks of an adversary. How does an adversary think about coming to the game?” Using 
that information, Daniel said that CTA’s members along with the US government can defend better and even try to 
disrupt cyber attackers’ business model, including their financing.

Currently, CTA has 12 members with it only having been fully launched this past January, and Daniel expects to get 
to 40-50 members within a couple of years. There are already two to three dozen potential members in the pipeline, 
he said.

CTA is part of what brought Daniel to Israel, with major Israeli company Check Point being a founding member.

Asked about Israel’s impact on the cyber arena, Daniel said, “It is really fascinating. Israel has leveraged real assets 
it has and has punched well above your weight class.

“The level of innovation going on here, building the technological village in Beersheba, that’s some really impressive 
work. The innovation scene is really strong here and this is one of the big cyber security conferences,” he said.
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On Tuesday, Shin Bet Chief Nadav Argaman said that Israeli security services had been able to pin-point more then 
2000 would-be lone wolf attackers from the beginning of 2016.  

He also pointed to the quick recovery time of cyber-terrorism. ‘In cyber attacks, after a Trojan is exposed, neutralized, 
and sealed,” said Argaman, “all that the attacker needs to do is to change a few lines of code to relaunch the attack.” 

These remarks were part of Argaman’s address to the Cyber Week conference at Tel Aviv University, now in its  
third day.    

‘OVER 2000 POTENTIAL ATTACKERS IDENTIFIED’ 
SAYS SHIN BET CHIEF
BY YONAH JEREMY BOB

Israel in rare admissive states 
striking back at online hackers

JERUSALEM: Israel’s security chief says his agency, the Shin Bet, has gone on the offensive against hackers trying 
to carry out cyber attacks against Israel on the internet.

The remarks by Nadav Argaman are a rare admission of Israel’s use of offensive cyber capabilities.

Argaman spoke at a cyber defense conference in Tel Aviv on Tuesday.

He says that “passive defense” is not enough, and that the Shin Bet studied hackers’ strategies and developed “a 
variety of ways and methods” on how to strike back.

Israeli cyber officials are ordinarily reluctant to discuss the use of offensive capabilities against hackers.
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Scientists have developed a new system that can detect sarcasm in social media posts, and interpret it for people 
with autism and Asperger’s syndrome who have difficulty understanding such statements.

“There are a lot of systems designed to identify sarcasm, but this is the first that is able to interpret sarcasm in 
written text,” said Lotam Peled, graduate student at Technion-Israel Institute of Technology.

“We hope in the future, it will help people with autism and Asperger’s, who have difficulty interpreting sarcasm, 
irony and humour,” said Peled.

Based on machine translation, the new system, called Sarcasm SIGN (sarcasm Sentimental Interpretation GeNerator), 
turns sarcastic sentences into honest, non-sarcastic ones.

For example, it will turn a sarcastic sentence such as, “The new ‘Fast and Furious’ movie is awesome. #sarcasm” 
into the honest sentence, “The new Fast and Furious movie is terrible.”

Despite the vast development in this field, and the successes of sentiment analysis applications on “social media 
intelligence,” existing applications do not know how to interpret sarcasm, where the writer writes the opposite of 
what they actually mean.

In order to teach the system to produce accurate interpretations, the researchers compiled a database of 3,000 
sarcastic tweets that were tagged with #sarcasm, where each tweet was interpreted into a non-sarcastic expression 
by five human experts.

In addition, the system was trained to identify words with strong sarcastic sentiments - for example, the word “best” 
in the tweet, “best day ever” - and to replace them with strong words that reveal the true meaning of the text.

The system was examined by a number of (human) judges, who gave its interpretations high scores of fluency and 
adequacy, agreeing that in most cases it produced a semantically and linguistically correct sentence.

Automatic identification and analysis of sentiment in text is a very complex challenge being explored by many 
researchers around the world because of its commercial potential and scientific importance.

Sentiment identification could be used in social, commercial, and other applications to improve communication 
between people and computers, and between social media users.

Thomas Bossert, assistant to the president for homeland security and counter-terrorism, said Monday that a US-
Israeli working group would meet this week to discuss cooperation on cyber security.

Representatives of the State Department, Homeland Security and the FBI will sit down with their Israeli counterparts 
for the meeting, Reuters reported.

“These high level meetings represent the first step in strengthening bilateral ties on cyber issues following President 
Trump’s visit to Israel” last month, Bossert said at a cyber security conference in Tel Aviv.

“The agility Israel has in developing solutions will innovate cyber defenses that we can test here and bring back to 
America. Perfect security may not be achievable but we have within our reach a safer and more secure internet.”

Bossert said efforts will be focused on developing “a different operational conscript” to prevent attacks before they 
reach networks and critical infrastructure.

Officials will also discuss ways to punish cyber criminals.

Elsewhere in his remarks, Bossert said the US would continue to support Israel on all security issues in the region.

“President Trump understands that the United States cannot lessen our engagement in this region or its support 
for Israel,” Bossert said.

The Trump administration will seek out partnerships with industry and academia and establish more agreements 
with other countries, he added.

“The next step must be gaining international cooperation to impose consequences on those who act contrary to 
the growing consensus,” he added.

“The United States will move forward internationally in meaningful bilateral efforts such as the one we enjoy with 
Great Britain and now with Israel while continuing to build like-minded coalition partners that can act together.”

At the conference, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said Israel faces dozens of cyber attacks every month.

The US and Israel are known to have launched cyber attacks against other countries, including against Iran’s nuclear 
facilities.

New system detects sarcasm on social media
The system, called Sarcasm SIGN (sarcasm Sentimental Interpretation GeNerator), turns sarcastic sentences into 
honest, non-sarcastic ones.

US to work with Israel on cyber security: 
Trump’s adviser
President Donald Trump’s homeland security adviser says the United States will seek to work with Israel and other 
countries to develop new ways to counter cyber attacks.
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President Donald Trump’s homeland security adviser has announced a new cybersecurity partnership with Israel.

Tom Bossert says the new working group will focus on key cyber issues and encourage international cooperation. He 
says the partnership is aimed at “stopping adversaries in networks and identifying ways to hold bad actors responsible.”

Bossert spoke at Israel’s Cyber Week conference in Tel Aviv.

Prime Minister Benjamin Netanyahu told the conference that his country experiences dozens of cyberattacks each 
month.

He said the government has created a “cyber net” with dozens of companies to work together on security issues. 
He says Israel is now ready to cooperate with other countries.

Monday’s announcement brings together two cybersecurity powers. Netanyahu says Israel attracts roughly one-fifth 
of global private investment in cyber security.

US official announces cyber pact with Israel

Thomas Bossert, assistant to the president for homeland security and counter-terrorism, said a US-Israeli working 
group will meet this week on cybersecurity issues such as protecting critical infrastructure.

Thomas Bossert (Photo: Motti Kimchi)

The US team will include representatives of the State Department, Homeland Security and FBI and work with their 
Israeli counterparts. “These high level meetings represent the first step in strengthening bilateral ties on cyber 
issues following President Trump’s visit to Israel” last month, Bossert told a cybersecurity conference in Tel Aviv. 
“The agility Israel has in developing solutions will innovate cyber defenses that we can test here and bring back to 
America. Perfect security may not be achievable but we have within our reach a safer and more secure internet.” 
He said the group will work on developing “a different operational conscript” that will be focused on finding and 
stopping attacks before they reach networks and critical infrastructure, while identifying ways to punish attackers. 
With several large companies and over 400 startups, Israel is a global leader in the cyber fight.

Citing US-funded Iron Dome, Arrow and David’s Sling anti-missile systems, Bossert said the United States would 
continue to support Israel on all security issues to ensure there will be no power vacuum for Iran, Hezbollah, Hamas 
or ISIS. “President Trump understands that the United States cannot lessen our engagement in this region or its 
support for Israel,” Bossert said.

The Trump administration will seek out partnerships with industry and academia and forge more bilateral agreements 
with other countries, he added. “The next step must be gaining international cooperation to impose consequences on 
those who act contrary to the growing consensus,” Bossert said. “The United States will move forward internationally 
in meaningful bilateral efforts such as the one we enjoy with Great Britain and now with Israel while continuing 
to build like-minded coalition partners that can act together.” Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu told the 
conference that Israel faces dozens of cyber attacks monthly on the national level. Israel, which last year received 
some 20 percent of private global cyber investment, is prepared to work with other governments to combat cyber 
attacks, he said.

(Translated & edited by Lior Mor)

US to work with Israel, seek other ties to combat 
cyber attacks
The US government will seek to collaborate with Israel and other countries to develop new ways to thwart computer 
hacks and other cyber attacks, US President Donald Trump’s homeland security adviser said on Monday.
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Speaking at the annual Cyber Week conference at Tel Aviv University, Argaman said the Shin Bet is conducting its 
cyber warfare in cooperation with the IDF’s Intelligence Directorate, the Mossad and other partners from around 
the world.

Argaman said that along with its other partners in cyber warfare, since the beginning of 2016, the Shin Bet has been 
able to identify and stop some 2,000 would-be terrorists before they could carry out their planned attacks.

Shin Bet director Argaman at the conference (Photo: Motti Kimchi)

“The groundbreaking technological improvements, along with knowing the situation on the ground and conducting 
operational activity, contributed greatly to decreasing terrorism and the threat of lone wolf attackers,” he said.

Explaining how significant cyber threats are, Argman said, “Thwarting terrorism in the physical world will normally 
cause damage to the terror infrastructure, (which the enemy) needs to recover from. In the cyber world, after a 

Shin Bet director: 
Hackers experience ‘unexpected errors’ 
when targeting Israel
Shin Bet director Nadav Argaman said Tuesday the agency has thwarted many terror attacks thanks to cyber 
security activity, further noting that “hackers experience unexpected errors” when trying to target Israel.

Trojan horse has been neutralized, all the attacker needs is to change a few lines of code to launch it again. Even 
after being neutralized, the recovery is immediate.”

Therefore, “when dealing with cyber threats, we need to use unique strategies,” he asserted. “Just like in the physical 
world we do not settle for passive defense, but rather also go after terrorists, the same applies to cyber warfare. 
We are learning the rival’s action patterns and how to strike it using the element of surprise and other methods.”

Prime Minister Benjamin Netanyahu addressed the conference on Monday, saying Israel has become one of the 
world’s top five powers in cyber security, and “the whole world” is interested in Israeli cyber technology.

“Cyber security is a constant challenge,” Netanyahu said. “Every single thing is being digitized, and the difference 
between hi- and low-tech is being erased. As that happens, in country after country, in industry after industry, as 
we enter the internet of things, the need for cyber security is growing exponentially.”

Netanyahu speaking at the conference (Photo: Reuters)

The prime minister added that cyber attacks are a threat for all governments today, with Israel addressing dozens of 
attacks every month. To combat the threat, Netanyahu took credit for creating the National Cyber Defense Authority 
to streamline information sharing between government, the private sector and “various organizations.”

The goal, he said, is “not only to respond to attacks, but to prevent them-with early warning, with guidance, by 
teaching systemic doctrine... eventually all major companies will be (part of the cybernet) because everyone needs 
it. We are ready to cooperate with other countries and with other governments, because in general-again, with 
some reservations - we’re better together,” Netanyahu said.

The head of the IDF’s C4I and Cyber Defense Directorate, Maj. Gen. Nadav Padan, also spoke at the conference 
on Monday, saying the military has to fight online against “relatively unsophisticated players such as Hezbollah or 
Hamas, who manage to harass us quite a bit using simple tools. Unlike in the past, we realize today that we must 
wage a proper campaign against them, and this requires us to have technological and operational superiority.”

Padan noted the threats in the cyber world have led to the IDF facing bigger challenges. “If in the past we knew 
how to identify those who threaten us, today the playing field has expanded so much that the rules of the game 
have changed and continue to change all the time.”
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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.”

Israel and the United States signed a new bilateral cybersecurity partnership.

The partnership agreement signed by U.S. President Donald Trump’s Homeland Security Adviser, Thomas Bossert 
and Prime Minister Binyamin Netanyahu on Monday, following a meeting on Monday. White House Cybersecurity 
Adviser Rob Joyce also attended the meeting.

Bossert currently is in Israel for the annual Cyber Week Conference held at Tel Aviv University.

Under the agreement, the counties will establish joint working groups on international cyber policy, critical 
infrastructure defense, research and development, and human capital development.

Bossert told the conference during a speech on Monday evening that the partnership is aimed at “stopping adversaries 
in networks and identifying ways to hold bad actors responsible.”

The agreement was signed in the wake of a meeting between Netanyahu and Trump in Jerusalem in May, during 
which such issues were discussed.

“We are experiencing every month dozens of cyber-attacks on the national level. At any given moment, including 
right now, there are probably 3-5 attacks on the national level that emanate from various sources,” Netanyahu told 
the conference.

Thomas Bossert, a senior advisor to United States President Donald Trump on the subject of dealing with terrorism 
said on Monday that the US and Israel are expected to deepen their cooperation in cyberspace, according to Yediot 
Ahronot. Speaking at the international cyber conference at Tel Aviv University, Calling it one of the most significant 
technological forces in the world, Bossert said the US looks up to Israel.

Among other things, it was decided to set up joint teams led by the White House’s cyber adviser, Rob Joyce, and 
the head of the national cyber network at the Prime Minister’s Office, Dr. Eviatar Matania. US agencies include the 
State Department, the FBI and the Homeland Security Administration. The Israeli partner is the National Cyber Staff, 
the Shin Bet Israel Security Agency and other bodies. The work teams will deal with research and development, 
protection of critical infrastructures, exchange of information and more.

Expert: People Need 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.

Yoni Kempinski

Israel, US sign new cybersecurity agreement
PM meets with Trump Homeland Security and Cybersecurity advisers. ‘3-5 cyber-attacks at any given moment.’

US advisor: We’ll deepen cyber cooperation 
with Israel
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Shaked: Regulation Law will be
passed today
.Justice Minister affirms Regulation Law will be voted on and passed Monday
Hezki Baruch, י' בשבט תשע"ז, 2/6/2017

Courtesy of Hen Galili, Cyber Center at Tel Aviv University

Justice Minister Ayelet Shaked (Jewish Home) reaffirmed Monday morning that the
Regulation Law bill to protect thousands of Jewish homes in Judea and Samaria would be
.voted on and passed later today

Speaking at a Tel Aviv University cybersecurity forum, the Justice Minister said the second
and third votes for the bill would be held in the Knesset plenum later on Monday, adding
.that the bill had a guaranteed majority

.The law will be voted upon and it has a majority – there is a coalition,” said Shaked“

In its current form, the Regulation Law has the backing of the Ministerial Committee for
Legislation, a body of representatives of all coalition partners that determines whether the
.government and all coalition MKs will be obliged to back particular pieces of legislation

Members of the Kulanu party, which has expressed concerns over the law, say the faction
will back the bill in its present form, but added they would oppose efforts to apply the law
.retroactively

On Sunday, thousands of demonstrators demanded the Regulation Law be used to approve
nine homes in the town of Ofra, north of Jerusalem, against which the Supreme Court has
.issued demolition orders

www.israelnationalnews.comArutz Sheva
 your Israel news site

Arutz Sheva, your Israel news site

Shin Bet Head Nadav Argaman spoke this morning, Tuesday, at the cyber conference taking place at Tel Aviv 
University, addressing Israel’s war against terror on the cyber front.

“Just as in the real world we don’t settle for passive defense but pursue terror wherever it is found, neither do we 
do so on the cyber front. We learn the enemy’s patterns of action, and know how to strike him in a variety of ways,” 
he said.

He said that hackers around the world trying to harm Israel periodically experience unexpected malfunctions. “Last 
year the Shin Bet worked with its partners in the intelligence and cybersecurity communities against a variety of 
challenges: threats from superpowers, terror organizations, and independent hackers.”

“To combat these threats, we undertook dozens of sophisticated successful operations. Nevertheless, given the 
deceptive characteristics of the cyber world, we should remain modest and cautious regarding our ability to get a 
complete picture about what is going on.”

Argaman emphasized that, in the cyber world, “integrativeness” is the name of the game. “We work against our 
enemies through ‘cyber coalitions’ including participation with the IDF, Mossad, Cyber Authority, Defense Ministry, 
and more. The Shin Bet holds a working relationship with intelligence agencies from around the world, and it is 
correct to make use of knowledge and experience acquired against terror threats being dealt with today in western 
countries.”

He said that, “Using high-quality intelligence from our cyber network, many terrorist attacks have already been 
thwarted. Success in locating a lone attacker is a huge challenge. Despite the complications involved, the Shin 
Bet, together with its partners, has successfully identified since the beginning of 2016 over 2,000 potential lone-wolf 
threats in advance.”

“Groundbreaking technological improvements together with operational know-how and efforts contributed greatly 
to lowering the amount of terror attacks and the State of Israel’s success against the threat of lone-wolf attackers.”

Argaman said that the Shin Bet now finds itself at the peak of an organizational revolution at whose center 
stands the integration of all the technological fields with the cyber sphere. “The result is a strong and centralized 
technological arm. The power of this arm stems from the integration of disciplines: the different cyber fields with 
the fields in classical technology developing with the organization since the day it was founded. The Shin Bet’s cyber 
and technology network is an endless startup.”

“We are successful in executing all this due to the caliber of our human capital. Even now, over a quarter of the 
employees of the organization are technology people: hackers, programmers, cybersecurity experts, electrical 
engineers, and more. We are looking to bring in the best hackers as part of the struggle against cyber challenges 
from all our enemies, with an emphasis on countries and superpowers.”

Israel’s Cyber Defense: 
‘We know how to surprise the enemy’
Shin Bet Chief: ‘Since the beginning of 2016, we have identified over 2,000 potential lone-wolf cyberattacks in 
advance.’
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In an interview with Army Radio on Wednesday, former White House Special Assistant to the President and 
Cybersecurity Coordinator Michael Daniel spoke about the claims that Russia hacked the November 2016 elections 
to favor US President Donald Trump.

“i definitely don’t think that the Russians or anyone else - they certainly didn’t change any votes,” Daniel said. “The 
votes that were cast properly reflect the votes of the American people.”

When we asked if Trump worked together with the Russians to influence the elections, Daniel said he doesn’t think 
Trump did anything.

“Well, I can’t really comment on that. Our system is designed to have a considerable number of checks and and 
balances in it, and the investigations will have to take their course.”

Daniel refused to comment on whether he thought Trump would be impeached. He also refused to comment on the 
rumors claiming that former US President Barack Obama listened to Trump’s conversations prior to the elections.

“I don’t have any comment on those kinds of activities, that would’ve been outside of my area of doing cyber security,” 
Daniel said. “Those are very difficult positions. I was responsible for ensuring that we had coordinated action to 
respond to cyber incidents when they occurred. Tou know, you were sort of on call 24/7.”

Daniel is currently visiting Israel for the annual Cyber Week Conference held at Tel Aviv University.

“Israel is clearly emerged over the last few years as one of the centers of cyber security and expertise and capability 
around the world,” Daniel noted. “As the world goes even more digital, it’s going to give you even more opportunities 
down the world.”

The head of Israel’s Shin Bet security service warned would-be cyber-attackers on Tuesday that Israel’s cyber strategy 
is not only defensive -- but offensive as well -- and hackers “should be prepared for surprises.”

“We are not only defending but also attacking hackers in the world,” Nadav Argaman said, addressing the Cyber 
Week 2017 conference at Tel Aviv University.

“Hackers who operate against Israel around the world find they experience unexpected problems. We will continue 
to thwart threats in distant locations, and hackers who work against us should be prepared for surprises, not only 
in cyberspace but also in the real world. Anyone who attacks us will get a total response,” Argaman warned.

“Just as we aren’t satisfied with passive defense in the real world but find terrorists in their place - the same goes for 
cyberdefense. We study our adversary’s modus operandi and learn how to defeat them in a variety of ways,” he said.

The Shin Bet head said that his agency’s cyber efforts were focused on protecting Israel from a range of threats 
including state-sponsored attacks, terrorist organizations, and individual hackers.

Argaman also revealed that Israel’s cyber efforts have translated into real-world defense.

Using various technological and intelligence methods and in cooperation with other security branches, Argaman 
said that Israel has thwarted over 2,000 lone-wolf terror plots at home and passed on information that has prevented 
terrorists elsewhere in the world.

He said that groundbreaking Israeli cybertechnology has enabled protect against attacks inspired by social media 
incitement, which would have been otherwise virtually impossible to predict and prevent through traditional 
intelligence-gathering.

“To successfully locate a lone-wolf attacker is an enormous challenge,” Argaman said. “The trailblazing technological 
improvements, along with knowing [the situation on] the ground and operational work, have contributed greatly to 
reducing the level of terrorism and Israel successfully dealing with the threat of such terrorists.”

Israel has long been a leader in cyber security and technology, a point driven home by Prime Minister Benjamin 
Netanyahu when he addressed the conference on Monday.

“This a fast geometrically rising market,” Netanyahu told the crowd, emphasizing that at one time in history it was 
a disadvantage to say you came from Israel, but today, the world looks towards Israel for solutions to the global 
security threat.

“This is a problem for all governments,” Netanyahu said, affirming that combating cyber-terror “is what Israel excels in.”

The Prime Minister said “Israel is experiencing every month dozens of attacks on the national level” from “the usual 
suspects” and “others.”

Obama’s cybersecurity expert: 
Russia didn’t hack elections
Former White House cyber expert Michael Daniel says Russia didn’t hack elections, and he doesn’t know if 
Obama wiretapped Trump.

Chana Roberts

Shin Bet head warns ‘surprises’ await 
cyber-attackers targeting Israel
Shin Bet said over 2,000 real-world lone-wolf attacks have been thwarted since 2016 using cyber tech
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Former Mayor of New York Rudolph Giuliani said Wednesday that every upcoming election in the US should have a 
written records of tallied votes to ensure that elections results are not altered by cyber-attacks.

“In any important election I would have a written backup,” Giuliani said, addressing the crowd at Tel Aviv’s Stock 
Exchange.

Giuliani has spent the past 16 years as a private security consultant to businesses and individuals on issues of cyber-
security and now advises US President Donald Trump on matters of cyber-defense. As one of Trump’s earliest public 
and staunch supporters, many expected Giuliani to have a a position in the new White House Administration but 
the former mayor does not hold a formal title in Washington.

Giuliani, who is known for his hard stance on crime, asserted that when it comes to hacking and the interference of 
foreign nations in elections, he is “very worried” and only a written record of the tallied votes can ensure trustworthy 
results “so you can go back and check it.”

Western powers, including France and Germany, have grown increasingly suspicious recently over allegations that 
the Kremlin interfered or plans on meddling in national elections.

“Until we understand the scope of the interference and until we solve it, that’s the only way to conduct a democratic 
election,” Giuliani added at the event hosted by Tel Aviv’s International Salon.

Giuliani, who was in Israel to speak at the 7th Annual Cybersecurity Conference, explained that enemies of the 
United States may meddle in foreign elections in order to alter results or just to delegitimize the voting process of 
that democratic country.

“Another country may have an interest in the outcome of your election or another country may just want to do it 
to you to make you look like you’re incompetent, and to make you look like you don’t have a legitimate process,” 
Giuliani told the crowd.

He also made a distinction between a country altering the voting results of another country and, what he sees 
as a lesser offense- the hacking of the personal information of politicians and trying to change public opinion by 
releasing negative information. Giuliani says this is just a “risk of the modern world.”

“Although the American intelligence services have come to the conclusion that the Russians interfered with the 
election by hacking some of the politicians and putting out what you would regard as negative information about 
them, they found no evidence that they were able to interfere with the actual vote count,” Giuliani said.

When addressing the subject of Russia altering the results of the 2016 US presidential elections, Giuliani said, “as 
far as we can tell, no one was able to interfere with our elections in that way.”

“Political figures and political parties better hire me for cyber security, I can make them more secure than they 
are,” the former mayor said.

Giuliani says he’s ‘very worried’ about Russian 
election interference
Former NYC mayor tells Tel Aviv crowd that upcoming elections should have recorded written results

Emily Rose

Thomas Bossert, US President Donald Trump’s advisor on matters of cyber-security, said Monday that Israel and 
the US are launching a bilateral effort to combat cyber-crime.

“Trump understands the US cannot lessen its support for Israel against threats like Hezbollah,” Bossert told i24NEWS 
on the sidelines of the Cybersecurity Conference in Tel Aviv. “America’s security cooperation with Israel is stronger 
than ever.”

Bossert also asserted that he hopes to “live in a world where children never run to bomb shelters” and that cyber 
security is “one of the most strategic challenges since 911.”

Addressing the crowd at the Cybersecurity Conference in Tel Aviv, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu 
emphasized that the cyber technology businesses has the potential to be incredibly lucrative as it is ever-changing 
and constantly developing.

“This a fast geometrically rising market,” Netanyahu told the crowd, explaining that cyber-security is ever-changing 
because “there is never a permanent solution.”

“It’s an endless business,” Netanyahu added.

Netanyahu emphasized that, at one time in history it was a disadvantage to say you came from Israel but, today, 
the world looks towards Israel for solutions to the global security threat.

“This is a problem for all governments,” Netanyahu said, affirming that combating cyber-terror “is what Israel excels in.”

The Prime Minister said “Israel is experiencing every month dozens of attacks on the national level” from “the usual 
suspects” and “others.”

Other notable speakers at the conference include former New York Mayor Rudi Giulini and Israeli Justice Minister 
Ayelet Shaked. Last year, the conference hosted some 5,000 attendees from more than 50 countries.

Netanyahu noted that the upcoming visit from India’s Prime Minister Narendra Modi will include cooperation with 
Israel on cyber-security and cyber technology.

Israel and US to launch bilateral effort 
to combat cyber-terror
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says cyber-security is big business with lots of growth potential
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PM Netanyahu Remains Committed To Israel’s 
Cyber Community

Prime Minister Binyamin Netanyahu on Monday, 2 Tammuz, at the Tel Aviv University Cyber Week, made the following 
remarks showing his commitment to the nation’s cyber community and its continued advancement:

“A few years ago, I decided to establish Israel as one of the five leading cyber powers in the world and I think by all 
accounts, we’re there. But, the jury in cyber security is always out. And it’s a constant challenge.

Cyber security is serious business. It’s serious business for two reasons: the first reason is that it’s a serious and 
growing threat. And it’s a growing threat everywhere because everything, every single thing is being digitized. And 
the distinction between hi-tech and low-tech is rapidly disappearing. And as that happens in one country after 
another, in one industry after another, in one critical infrastructure after another, and as we enter the world of the 
internet of things the need for cyber security is growing exponentially.

This is a problem for all governments, not only to protect their military or their security organizations or their critical 
infrastructure, their businesses and every single organization. How you approach this is something that governments 
grapple with and we decided to apply a rule that we use in the military when you have a lot of forces scattered in 
the field and you can’t really organize them, you decide: okay, we’re going that way. And everybody fall in line and 
we sort of organize ourselves as we move.

Our decision in this case was to create a national cyber defense authority and we are organizing them around the 
cyber net so that everybody has secure information between the government and the various organizations and 
the business organizations. We can communicate in a secure way and the parties inside the net can communicate 
with each other. Not only to respond to attacks but to prevent them, to prevent them by early warning, to prevent 
them also by guidance, by teaching a systemic doctrine to the extent that you can be systemic in this business. We 
are experiencing every month dozens of cyber-attacks on the national level. And at any given moment, including 
right now, there are probably three to five attacks on the national level that emanate from various sources - the 
usual suspects and a few others.

So we have set up our own system, it’s constantly evolving, and a 100 or so big companies that have joined and 
organizations that have joined the cyber net is growing, more will follow, I predict at the end just about everybody 
will be there because everyone needs it.

And we are ready to cooperate with other countries; we are ready to cooperate with other governments because in 
general, again with some reservations, we’re better together.

The second reason why cyber security is a serious business is because it’s a great business because it’s growing 
geometrically, because, forgive me all of you who are in this business, because there’s never a permanent solution. 
Never. Never. It’s an endless business. Any of you old enough to remember Mad magazine? Remember Spy vs. Spy? 
You know, this is Spy vs. Spy except that it’s done in a very fast pace which is constantly increasing. So, the battle 
for market share in a fast-growing market is open to anyone, although there are certain requirements and I think 
certain barriers to entry. But this produces an endless crop of companies.

We in Israel have, I don’t know, I haven’t counted, 600-700 startups and they’re continuously added and weeded 
out, added and weeded out. This is a fast geometrically rising market and you have to be chess players, except, you 
have to be speed chess players in this. This is what Israel excels in and this is why it’s a great advantage today in 
this business to come from Israel.

[Translated from Hebrew]

I just said that most of the governments, in fact, all of the governments in the world that I come into contact with 
want cooperation with Israel on hi-tech and just about every one of them wants cooperation with us on cyber 
technology and cyber security technology and of course, this is going to come to full expression in the upcoming 
visit of the Prime Minister of India, my friend, Narendra Modi, who’s coming here in a few days. We look forward 
to receiving him.

This is an expression of the change in Israel’s status. There used to be a thing called the Arab boycott, remember 
that? Well, that’s dissipated for many, many reasons, strategic and others.

But the prominence of Israel in the technological field and in the cyber field have made Israeli companies very, very 
attractive. So, because we have a lot of speed chess players, because we have hundreds of startups, because we 
have demonstrable success in providing solutions in this rapidly changing sphere, Israel has become an attractive 
target for cyber security investment, and I think if I tally it roughly as we can see, in 2016 we have about 20% of the 
global private cyber security investment around the world. The fact that you’re here in this conference means that 
you recognize that simple fact.

So here is the end of my brief speech. Cyber security is serious business. It’s a serious threat and it’s a big business.

And I want to thank you all for coming to do cyber business here in Israel.”
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Obama’s cyber security adviser: 
Russia did not decide US election
The former president’s cyber security adviser expressed confidence that alleged Russian hacking did not determine 
the outcome of the 2016 US national election.

By: Daniel Krygier, World Israel News

US, Israel team up to fight 
‘bad actors’ in cyberspace

Interviewed on Wednesday by Israel’s Army Radio, Michael Daniel, who served as former US President Barack 
Obama’s cyber security adviser, affirmed that alleged Russian hackers were unable to decide last year’s US election. 
The election results were a genuine expression of the American people’s voting preferences, he stressed.

“I certainly think that the Russians or anyone else - they certainly didn’t change any votes, so that the votes that 
were cast properly reflect the votes of the American people,” Daniel, president of Cyber Alliance, a global internet 
security group, stated.

The extent of the alleged Russian involvement prior to the election is currently being probed by the House and 
Senate Intelligence committees. Alleged ties between Trump’s team and Moscow officials are being examined by 
the FBI as well.

American security agencies said they had exposed extensive efforts by Russian hackers to obtain information about 
US voters. These security officials accuse Moscow of being the culprit in the hacking and leaking of emails belonging 
to the Democratic National Committee.

In June, however, US officials told the Senate committee that the cyber attacks did not determine the outcome of 
the election.

Daniel was more ambiguous when it came to Trump’s alleged cooperation with Russia.

“I can’t really comment on that,” he said. “Our system is designed to have a considerable number of checks and 
balances in it, and the investigation will have to take its course.”

The former Obama security adviser, in Israel this week to attend the Cyber Week Conference in Tel Aviv, praised 
Israel’s cyber technology capabilities.

“Israel has clearly emerged as one of the experts on cyber security… and as the world goes even more digital, it is 
going to give you great opportunities,” he stated.

JERUSALEM (JTA) - Israel and the United States signed a new bilateral cybersecurity partnership agreement.Prime 
Minister Benjamin Netanyahu and President Donald Trump’s Homeland Security adviser, Thomas Bossert, signed 
the agreement Monday following a meeting Monday that also included White House cybersecurity adviser Rob 
Joyce. Bossert is in Israel for the annual Cyber Week Conference held at Tel Aviv University.Under the agreement, 
the countries will establish joint working groups on international cyber policy, infrastructure defense, research and 
development, and human capital development.Netanyahu and Trump had discussed cybersecurity issues when 
they met last month in Jerusalem.Bossert told the conference in a speech Monday evening that the partnership 
is aimed at “stopping adversaries in networks and identifying ways to hold bad actors responsible.”Netanyahu 
also spoke at the conference.“We are experiencing every month dozens of cyber attacks on the national level,” he 
said. “At any given moment, including right now, there are probably three to five attacks on the national level that 
emanate from various sources.”
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Cyber security meet kicks off in Israel today
Prasant Mukherjee

As the world’s fastest growing economies have been adapting to new digital technologies, the threat of cyber 
attacks have grown exponentially. In a bid to counter these attacks, Israel’s prestigious annual 7th Cyber Week 2017 
conference kicks off on Monday. It will witness participation of around 50 countries and more than 7,000 delegates 
from all over the world.

The Cyber Week meet brings together industry leaders, startups, investors, academics, diplomats and other government 
officials. This year’s event will be  inaugurated by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu along with other 
dignitaries like Thomas Bossert, US President Donald Trump’s Homeland Security adviser.

Terming it as the ‘Dark Side of Cyber Technology’, Prof. Isaac Ben Israel, the key man for cyber defence in Israel, 
said it is impossible to have a five-year plan for upgrading technological challenges since ‘5 years is equivalent  
to 2-3 generations’. Ben advocated a three-tier eco system - the government, the industry and the education  
system - that would eventually minimise and mitigate the risks of the digital age.

“Every day, nowadays, there are millions of attacks. Basically a computer generation is one and a half years. With 
cyber it’s even less. Every year to a year and a half, comes a new generation of cyber techniques. It’s a crazy pace. 
I cannot tell you what the cyber threats will be in five years - even though that’s my profession,” Ben added.

Cyber security is the key issue for organisations in 2017, because cyber threats create incredible financial risk across 
the board.  Banks are at risk of massive financial losses through cyber theft, enterprises face fraud threats from 
customers, vendors and even rogue employees, and critical infrastructure must be protected against costly attacks 
from enemy nation-states and political activists.
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Netanyahu: Israel One of World’s Leading Cyber 
Powers, Deals With Constant Attacks

Shin Bet Chief: Israel Has Thwarted 2,000 Terror 
Attacks Since 2016 Due to Cyber Efforts

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said on Monday that Israel was facing constant cyber attacks, but was 
a leader in the cyber security field.“Israel is experiencing every month dozens of attacks on the national level,” from 
“the usual suspects” and “others,” Netanyahu said during the 2017 Cyber Week conference at Tel Aviv University.
The prime minister said that a few years ago, he “decided to turn Israel into one of the leading cyber powers in the 
world and I think by all accounts, we’re there.”“This a fast geometrically rising market,” he said, explaining that the 
field is constantly changing and “there is never a permanent solution” to cyber attacks.SEPTEMBER 27, 2017 10:49 PM

Head of UN Watchdog Highlights Serious Gap in Iran Nuclear Deal VerificationAs US President Donald Trump 
deliberates over whether to re-certify the 2015 Iran nuclear deal in two weeks time, new...

Netanyahu also noted that cyber security and cyber technology will be discussed with India’s Prime Minister Narendra 
Modi during his July 5-6 visit to Israel.Further, President Donald Trump’s adviser on cyber security, Thomas Bossert, 
said Monday that Israel and the U.S. are launching a joint effort to combat cyber crime, i24 News reported.

The head of Israel’s Shin Bet security agency revealed on Tuesday the Jewish state has prevented about 2,000 terror 
attacks since the beginning of 2016 due to cybersecurity efforts.“The Shin Bet is dealing with considerable threats, 
from terrorist organizations to individual hackers,” Shin Bet Director Nadav Argaman said at the 2017 Cyber Week 
conference in Tel Aviv. “In order to foil these threats, we have carried out dozens of sophisticated and successful 
operations. With the help of high-quality intelligence received through our cyber network, many terrorist attacks 
have been thwarted.”“The Shin Bet, alongside its partners, has succeeded - through technological, intelligence 
and operational adjustments - in locating more than 2,000 potential lone terrorists since the beginning of 2016,” he 
continued.According to Argaman, Israel has prevented these attacks thanks to coordination among the country’s top 
agencies, in what he described as a “cyber coalition.”“In cyber, the name of the game is ‘jointness’ and it is the only 
way to go,” he said. “We counter our adversaries through a ‘cyber coalition’ that includes cooperation with the IDF, 
the Mossad, the Cyber Bureau, the Defense Ministry…as well as with intelligence organizations around the world.”
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The United States and Israel sealed a new cyber security partnership Monday night as Cyber Week was taking place 
at Tel Aviv University.

“I announce today the commencement of an Israeli-US bilateral cyber working group,” said Tom Bossert, a cyber 
security adviser to U.S. President Donald Trump in the Department of Homeland Security and a member of a cyber 
delegation that arrived in Israel for the week-long conference. The delegation met with Prime Minister Benjamin 
Netanyahu prior to the start of the conference.

Advertisement

Bossert said in making the announcement the partnership will focus on critical infrastructure and advanced research 
& development, as well as “stopping adversaries in networks and identifying ways to hold bad actors responsible.”

Bossert told the participants in a speech at Cyber Week earlier in the day, “Cyber security is about risk management; 
at the end of the day, network technology will never be completely secure.”

Shin Bet Chief Nadav Argaman on Monday revealed that Israel’s security services are acting proactively against 
hackers around the world who are trying to harm Israel: “We are not only defending but also attacking hackers 
around the world,” Argaman said at the international cyber Conference held at Tel Aviv University.

“All kinds of hackers who work against us worldwide have been experiencing problems in their operations recently,” 
Argaman said.

According to Argaman, over the past year the Shin Bet has been dealing with cyber threats from countries, terrorist 
organizations, and individual hackers.

“We are cooperating with our partners and have acted on several levels to defend Israel,” he said, adding, “We will 
continue everywhere to thwart the threat in a place far from home, and the hackers who are working against us 
should expect surprises against them not only in cyberspace but also on the physical plane. Those who attack us 
will receive multiple responses.”

Argaman also related that over the past year and a half the security services have succeeded in locating more than 
2,000 potential terrorists through the use of technology.

“We work together with the Mossad, Military Intelligence, the Cyber Authority and other countries around the world. 
Our opponents focus on the connection between the computers and the physical world and we create a defense 
system for effective prevention,” Argaman revealed, noting that “the prime minister decided to create and respond 
to all these threats.”

Describing the Shin Bet assessment of the electronic warfare era, Argaman said, “We organized the technology field 
into one body that consolidates all the activities, it’s a perpetual start-up layout.”

“As a result of the challenges and the tasks ahead, more than a quarter of the organization’s members are software 
and cyber experts,” Argaman said. “We compete well in against the world’s superpowers, employing as we do the 
best minds in the field.”

Prime Minister Benjamin Netanyahu greets U.S. cyber delegation from Department of Homeland Security.

US Launches Cyber Security Partnership 
With Israel
By Hana Levi Julian

Shin Bet Chief: Hackers Attacking Israel 
Get Unpleasant Surprises
By JNi.Media
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Hackers struck Tuesday across the European continent, locking up systems with a ransomware infection that also 
affected the United States, Russia and Ukraine - and more ominously, knocked out the radiation monitoring system 
at the destroyed Chernobyl nuclear plant.

Attacks were reported in the UK (advertising giant WPP was hit), Spain, France (industrial group Saint-Gobain fell 
victim) and the Netherlands, along with Russia, Ukraine and Denmark, as well as in the United States. It is not 
yet clear who is behind the attack, which appears to be burgeoning. Below is a quick “all you need to know about 
ransomware” report by ZDNet.

Ukraine was especially hard-hit, where cyber terrorists succeeded in taking down the power grid, government 
offices - including the cabinet of ministers - and banking system in addition to a number of major commercial firms.

Ukraine Prime Minister Volodymyr Groysman said in a statement posted on Facebook the attack was “unpredecented” 
but that “vital systems haven’t been affected” and underscored to readers, “Our IT experts are doing their job and 
protecting critical infrastructure… The attack will be repelled and the perpetrators will be tracked down.”

In addition, the Russian Roseneft oil giant was also successfully attacked, as was Denmark’s shipping giant A.P. 
Moller-Maersk in Copenhagen, which said every branch of its system was affected.

In the United States, systems at the New Jersey-based Merck pharmaceutical firm were also compromised, Associated 
Press reported, as were the Heritage Valley Health System hospital and health care system based in western 
Pennsylvania, and the New York City law firm of DLA Piper.

Ransomware is a type of malicious software that infects a computer and restricts users’ access to the infected 
machine until a ransom is paid to unlock it, an alert issued by the U.S. Department of Homeland Security’s National 
Cyber Awareness System explained.

“Individuals and organizations are discouraged from paying the ransom, as this does not guarantee that access 
will be restored. Using unpatched and unsupported software may increase the risk of proliferation of cyber security 
threats, such as ransomware.

Watch Info About Ransomware as Europe, 
Russia, US Struck by Petya Cyber Attack
By Hana Levi Julian “Petya ransomware encrypts the master boot records of infected Windows computers, making affected machines 

unusable,” the alert continued. “Open-source reports indicate that the ransomware exploits vulnerabilities in Server 
Message Block (SMB).”

In the United States, victims are being asked to report any ransomware incidents to the Internet Crime Complaint 
Center.

But global cyber security firm Kaspersky Lab contended in a statement Tuesday night that the malware is not a 
variant of Petya, but rather, a new ransom ware, which it has named, ‘NotPetya.’

In any case, in Israel thus far it appears the country has dodged a bullet, with Israel Security Agency (Shin Bet) 
domestic intelligence director Nadav Argaman telling participants Tuesday at the Tel Aviv University Cyber Week 
conference, “All kinds of hackers who work against us worldwide have been experiencing problems in their operations 
recently.”

Over the past year and a half the Shin Bet and its partners have succeeded in locating more than 2,000 potential 
terrorists through the use of technology, he noted. “We work together with the Mossad, Military Intelligence, the 
Cyber Authority and other countries around the world.”

Prime Minister Benjamin Netanyahu said in his remarks to the conference on Monday that Israel is now among the 
top five global cyber security powers.

Blurred faces, for security reasons, lead the IDF’s secret defense against anti-Israel cyber warfare.
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Speaking at a forum on cyber terrorism and incitement, part of Cyber Week at Tel Aviv University, Israeli Justice 
Minister Ayelet Shaked said that the ability of the state to maintain its internal security is undermined by the manner 
in which cyberspace’s special qualities are being exploited by the instigators and supporters of terrorism. Shaked 
referred to a current stringent German bill which states, among other things, that the defamation of the state and 
its symbols, encouragement of violent action endangering the state, incitement of the public to commit a crime, 
and the establishment of terrorist organizations constitute illegal content when posted online.

The Social Networks Enforcement Law, first announced in March by German Justice Minister Heiko Maas, holds 
social media companies accountable for the content published on their sites, demanding that all of it complies 
with Germany’s strict laws on hate speech and defamation.

With an admirable German no-nonsense attitude, the bill imposes fines of up to $55 million on tech companies 
that do not remove hate speech, incitement to violence, and other “obviously illegal” content from their platforms 
within 24 hours. More ambiguous content must be dealt with within one week.

The Heiko Maas bill is under attack throughout Europe due to its obvious chilling effect on free speech. Corporations 
are expected to err on the side of caution, sweeping with one big broom everything, from hateful speech to tender 
poetry, leaving us with little more than kittens playing the piano (unless they play Deutschland Uber Alles).

Recalling the start of Israel’s wave of terror, a.k.a. the lone-wolf wave of terror, that erupted in September 2015, 
Minister Shaked noted that it was discovered very quickly that seven out of ten of the initial ten cases of that wave 
had been committed by individuals exposed to incitement on the social networks. The information came from simply 
digging into their accounts, or by the testimonies of those individuals who remained alive after their attacks.

“This phenomenon stems from the nature of cyberspace, which has turned the world into one small neighborhood. 
Service providers have turned every participant into a spokesperson; every Iranian citizen wields influence in Israel 
and the United States; every ISIS activist mobilizes European citizens for terror,” Shaked explained.

Control over this phenomenon is in the hands of service providers, and states depend on their willingness to regulate 
the activity they facilitate, Shaked continued, noting that “since the suppliers are international companies, there 
are limitations on the enforceability of local laws.”

“The usual tools - exposing and arresting the instigators, collecting evidence and prosecuting them - are not 
applicable in most of these cases,” Shaked complained, “while the Internet allows for mass distribution, anonymity, 
and actions taken outside Israel that affects events inside Israel.”

Israeli Justice Minister Praises German Law 
Punishing Social Networks for Hate Speech
By David Israel

“In effect, our sovereignty is being violated,” Shaked stressed. “The ability of the state to maintain its internal security 
is undermined by the manner in which the characteristics of cyberspace are exploited negatively by the instigators 
and supporters of terrorism.”

The Justice Minister said she had instructed her professional staff to act on several levels:

1. An inter-ministerial task force, led by the cyber department of the State Attorney’s Office, and in cooperation 
with various security agencies, identifies inciting content associated with terrorist organizations or activities. After 
locating the contents, legal requests are submitted to remove the prohibited content, in cooperation with Internet 
service providers.

2. The task force focused on discourse with the major Internet providers, such as Google, Facebook and Twitter, in 
order to clarify Israel’s perception of what constitutes inciting and forbidden content.

3. Legislation, together with Public Security Minister Gilad Erdan, to remove content from the Internet and social 
networks through a court order.

4. Legislation to prevent access to content that supports terrorism.

5. A future conference of justice ministers from all over the world to establish cooperation in the fight against 
incitement, violence and hatred content in the social networks.

“I want to connect to the message I hear from the big Internet companies like Google and Facebook, that the 
social networks have no room for terror or hatred,” Shaked concluded. “I agree with this message, and I feel a deep 
commitment to fulfilling our duty to eradicate the evil that grows within the online space and which also affects 
our physical security.”
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Identifying as Israeli is a distinct advantage in today’s cybertech industry, Prime Minister Binyamin Netanyahu told 
an industry meet-up Monday.

Speaking at the CyberWeek convention in Tel Aviv, Netanyahu said that Israel has become one of the world’s top 
five cyber destinations, and that “the whole world” is interested in Israeli cyber technology. He noted next weeks’ 
visit of Indian Prime Minister Narendra Modi, part of which will focus on cyber,  as well water, agriculture, health, 
and other areas.

“Cybersecurity is a constant challenge,” Netanyahu said. “Every single thing is being digitized, and the difference 
between hi- and low-tech is being erased. As that happens, in country after country, in industry after industry - as 
we enter the internet of things, the need for cybersecurity is growing exponentially.”

The prime minister added that cyberattacks are a threat for all governments today, with Israel addressing dozens of 
attacks every month. To combat the threat, Netanyahu took credit for creating the National Cyber Defense Authority 
to streamline information sharing between government, the private sector and “various organizations.”

“(The goal here is) not only to respond to attacks, but to prevent them - with early warning, with guidance, by 
teaching systemic doctrine (to the extent that you can be systemic in this business…[I believe that] eventually all 
major companies will be [part of the cybernet] because everyone needs it. We are ready to cooperate with other 
countries and with other governments, because in general - again, with some reservations, we’re better together,” 
Netanyahu said.

Speaking at the CyberWeek convention in Tel Aviv, Netanyahu said that Israel has become one of the world’s top 
five cyber destinations, and that “the whole world” is interested in Israeli cyber technology. He noted next weeks’ 
visit of Indian Prime Minister Narendra Modi, part of which will focus on cyber, as well water, agriculture, health, 
and other areas. “Cybersecurity is a constant challenge,” Netanyahu said. “Every single thing is being digitized, and 
the difference between hi- and low-tech is being erased. As that happens, in country after country, in industry after 
industry - as we enter the internet of things, the need for cybersecurity is growing exponentially.”

Identifying as Israeli is a distinct advantage in today’s cybertech industry, Prime Minister Binyamin Netanyahu told 
an industry meet-up Monday.

Speaking at the CyberWeek convention in Tel Aviv, Netanyahu said that Israel has become one of the world’s top 
five cyber destinations, and that “the whole world” is interested in Israeli cyber technology. He noted next weeks’ 
visit of Indian Prime Minister Narendra Modi, part of which will focus on cyber,  as well water, agriculture, health, 
and other areas.

“Cybersecurity is a constant challenge,” Netanyahu said. “Every single thing is being digitized, and the difference 
between hi- and low-tech is being erased. As that happens, in country after country, in industry after industry - as 
we enter the internet of things, the need for cybersecurity is growing exponentially.”

The prime minister added that cyberattacks are a threat for all governments today, with Israel addressing dozens of 
attacks every month. To combat the threat, Netanyahu took credit for creating the National Cyber Defense Authority 
to streamline information sharing between government, the private sector and “various organizations.”

“(The goal here is) not only to respond to attacks, but to prevent them - with early warning, with guidance, by 
teaching systemic doctrine (to the extent that you can be systemic in this business…[I believe that] eventually all 
major companies will be [part of the cybernet] because everyone needs it. We are ready to cooperate with other 
countries and with other governments, because in general - again, with some reservations, we’re better together,” 
Netanyahu said.

Netanyahu: Israel Beating ‘Dozens’ 
of Cyberattacks a Month
By TPS / Tazpit News Agenc

PM: Israel Beating ‘Dozens’  
of Cyberattacks a Month
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The United States and Israel announced a bilateral pact regarding cybersecurity. The two nations have traditionally 
been allies in foreign relations since the latter nation’s founding in 1948. One portion of Donald Trump’s first 
international visit as President was in Israel last May.

The pact was announced by Trump administration homeland security and cyber-terrorism advisor Tom Bossert 
during the Cyber Week conference in Tel Aviv yesterday.

At the conference, Bossert said, “These high-level meetings represent the first step in strengthening bilateral ties 
on cyber-issues following President Trump’s visit to Israel. The agility Israel has in developing solutions will innovate 
cyber-defenses that we can test here and bring back to America. Perfect security may not be achievable, but we 
have within our reach a safer and more secure internet.”

According to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, the country is hit by dozens of cyber-attacks per month. 
Israel has an equivalent to Silicon Valley that’s colloquially referred to as “Silicon Wadi.” Israel’s high tech industry 
features IBM acquired companies Worklight, Trusteer, and Diligent Technologies, Intel acquired companies Envara, 
Comsys, and InVision Biometrics, and Google acquired companies SlickLogin, Waze, and Quiksee. “Silicon Wadi” 
also has many firms that have been acquired by Apple, Amazon, Facebook, Hewlett-Packard, Siemens, Microsoft, 
and Cisco. Israel has an estimated over-400 startup tech companies in total.

The United States has funded Israel’s Iron Dome, Arrow and David’s Sling anti-missile systems. Bossert cited the 
properties in his assertion to support Israel in cybersecurity matters regarding Iran, Hamas, Hezbollah, and ISIS.

The pact is a product of an American and Israeli working group which will have further meetings in Tel Aviv over 
the course of this week. On Monday, Netanyahu met with Bossert and White House cybersecurity coordinator Rob 
Joyce in an official photo tweeted by the verified US Embassy of Israel account. According to the Embassy, “They 
discussed creating joint cyber-teams to develop cyber-policy, protecting crucial infrastructure, research and 
development, and more.”

Team8 hosted yesterday its second annual cybersecurity thought leadership event, Rethink Cyber, in Tel Aviv.  This 
event marked the beginning of Israel’s CyberWeek in partnership with Tel-Aviv University. The exclusive event 
presented eight prominent, global cybersecurity leaders and cyber experts, each of whom had eight minutes to 
challenge current cybersecurity paradigms and explore new, powerful directions for trends and innovation. Rethink 
Cyber Tel Aviv also hosted special guests General Keith Alexander, Former Director of the NSA and Former 
Commander of the U.S Cyber Command and Dave DeWalt, Chairman of industrial security company, Claroty, 
and former Chairman and CEO of FireEye & McAfee.

Rethink Cyber, now running in five cities worldwide, New York, London, San Francisco, Singapore and Tel Aviv,  gathers 
prominent CIOs, CISOs, cyber innovators, policymakers and security officials to explore the rapidly evolving arena 
of cyber technology.  

Leveraging multidisciplinary backgrounds and expertise, Team8 partnered with technology leaders Intel, Intuit and 
Checkmarx, financial leader Citigroup, consulting firms Accenture and Deloitte as well as Google Chairman Eric 
Schmidt’s Innovation Endeavors and Israel’s Bank Leumi, Bezeq International, Meitar Liquornik Geva Leshem Tal 
and Startup Nation Central, who provided diverse support of the event.

The lineup of speakers for Rethink Cyber Tel Aviv included General Keith Alexander, President and CEO of IronNet 
Cybersecurity and Former Director of NSA and U.S. Cyber Command; Dave DeWalt, Chairman of Claroty and 
Former Chairman and CEO of FireEye and McAfee; Nadav Zafrir, CEO of Team8 and Former Commander of the 
IDF’s Intelligence Unit 8200; Rick Echevarria VP, General Manager, Intel Platforms Security Division; Lisa O’Connor, 
Head of Global Security Research and Development, Accenture Technology Labs; Bob Blakley, Global Head of 
Information Security Innovation, Citigroup; Bret Hartman, VP & CTO, Security Business Group, Cisco Systems; Ofer 
Israeli, Founder & CEO, illusive networks; Shachar Levy, Founder & CEO of Sygnia; Karsten Nohl, Cryptographer 
and Security Researcher Chief Scientist, SRLabs; Irfan Saif, Principal and Cyber Ventures Leader, Deloitte and Oren 
Blitzblau, Social Responsibility Lead at Sygnia.

US and Israel Announce 
New Cybersecurity Pact
Kimberly Crawley

Cybersecurity Think Tank, Team8, Hosts Former 
Director of the NSA, Gen. Keith Alexander, 
Global Leaders and Cyber Experts to Challenge 
the Current Cyber Paradigms at Israel’s Annual 
Rethink Cyber Tel Aviv Event
Rethink Cyber TLV is the opening event for Israel’s Cyber Week, in partnership with Tel Aviv University, featuring 
8 visionary speakers speaking for 8 minutes to challenge what we think about cybersecurity
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“The growth of digital assets and connectivity brings with it numerous benefits, but also makes us increasingly 
vulnerable,” said Nadav Zafrir, Co-founder and CEO of Team8. “2016’s widespread assaults on our global infrastructure 
systems should have been a wake-up call and now the stakes are only getting higher.”

“Cyber is being used today as an element of national power, and it won’t stop, but we can create a new system,” said 
General Keith Alexander, CEO of ironnet and Former Director of the NSA and Former Commander of the U.S Cyber 
Command. “We need to build networks that are defensible, simple and can be easily integrated with one another. 
We need to begin sharing information across and among sectors at network speed, as well as with government.”

In his speech, Dave DeWalt, Chairman of Claroty and former Chairman and CEO of FireEye and McAfee, focused 
on overcoming threats to industrial networks, outlining several key steps companies need to take to reduce risk, 
stressing that “companies need to build proper security governance into the C-level suite so they both understand 
the problems and can properly solve them.”

“Emerging technology trends like machine learning and blockchain and industry-wide partnerships are key to 
addressing some of the major cybersecurity concerns facing our industry,” said Rick Echevarria, VP General Manager 
Intel Platforms Security Division. “We have to ensure robust defense for next-gen innovation.”

“The exponential growth of the enterprise attack surface greatly exacerbates today’s cyber risk challenges and 
amplifies the need to abandon legacy approaches,” said Irfan Saif, Principal and Cyber Ventures Leader at Deloitte. 
“The trade-offs truly stand in the way of innovation and need to be addressed across every industry.”

“As threats and risks change, the self-sustaining enterprise must respond by segmenting, moving and morphing 
assets with a much more fluid and intentionally, unpredictable approach,” said Lisa O’Connor, Head of Global 
Security Research and Development at Accenture.

About Team8  

Team8, Israel’s most prestigious cybersecurity think tank and company creation platform, develops disruptive 
companies that challenge the biggest problems in cybersecurity today. The Team8 innovation process combines 
a research team with intimate knowledge of both offensive and defensive aspects of cybersecurity, access to the 
best cyber talent, and a global syndicate that provides access to customers, partners and key influencers. Team8 
was founded by leading cybersecurity experts Nadav Zafrir, Israel Grimberg and Liran Grinberg, all with deep ties to 
Israel’s famous IDF Technology & Intelligence Unit 8200. It is backed by Microsoft, Cisco, AT&T, Accenture, Qualcomm, 
Nokia, Temasek, Mitsui, Bessemer Venture Partners, Eric Schmidt’s Innovation Endeavors and Marker LLC.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu 
delivered a speech on Monday morning 
during the 2017 Cyber Week conference at 
Tel Aviv University and commented on the 
security challenges Israel and the world 
are facing. “A few years ago I decided to 
establish Israel as one of the five leading 
cyber powers in the world and I think by all 
accounts, we’re there,” he said. “But, the 
jury in cyber security is always out. And it’s 
a constant challenge.”

“Cyber security is serious business,” 
Netanyahu explained. “It’s serious business 
for two reasons: the first reason is that it’s a 
serious and growing threat. And it’s a growing 
threat everywhere because everything, every 
single thing is being digitized. And the 
distinction between hi-tech and low-tech 
is rapidly disappearing. And as that happens 
in one country after another, in one industry 
after another, in one critical infrastructure 
after another, and as we enter the world of 
the internet of things the need for cyber 
security is growing exponentially.”

“We are experiencing every month dozens of cyber-attacks on the national level,” the Israeli leader added. “And at 
any given moment, including right now, there are probably three to five attacks on the national level that emanate 
from various sources - the usual suspects and a few others.”

“This is a problem for all governments, not only to protect their military or their security organizations or their critical 
infrastructure, their businesses and every single organization,” he said. “There used to be a thing called the Arab 
boycott, remember that? Well, that’s dissipated for many, many reasons, strategic and others. But the prominence 
of Israel in the technological field and in the cyber field have made Israeli companies very, very attractive.”

Netanyahu: Israel is under 3-5 cyber-attacks 
at any given moment
At this year’s Cyber Week conference, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu stressed Israel’s leading position 
in the field of global cyber security: “The prominence of Israel in the technological field and in the cyber field 
have made Israeli companies very, very attractive.”

Becca Noy
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Trump’s homeland security adviser announces 
cyber security partnership with Israel
U.S. President Donald Trump’s Homeland Security Adviser Tom Bossert announced on Monday that his country and 
Israel are launching a new cyber security partnership. Bossert explained that the partnership will focus on “stopping 
adversaries in networks and identifying ways to hold bad actors responsible.”

Becca Noy

Shin Bet Chief: ‘We located over  
2,000 potential terrorist threats since 2016’
Shin Bet Chief Nadav Argaman spoke at the Tel Aviv University Cyber Week conference and addressed how his 
organization deals with cybersecurity threats.

Daniel Gilenson

According to U.S. President Donald Trump’s 
Homeland Security Adviser Tom Bossert, America 
and Israel have entered a new cyber security 
pact. Bossert made this announcement during 
this year’s Cyber Week at Tel Aviv University.

“I announce today the commencement of an 
Israeli-US bilateral cyber working group,” Bossert 
said, adding that the team will focus on various 
cyber issues such as critical infrastructure 
and advanced research and development. 
Bossert explained that the partnership will 
also concentrate on “stopping adversaries in 
networks and identifying ways to hold bad actors 
responsible.”

Earlier today, JOL reported that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke at the annual conference as well. 
“A few years ago I decided to establish Israel as one of the five leading cyber powers in the world and I think by all 
accounts, we’re there,” he said. “But, the jury in cyber security is always out. And it’s a constant challenge.”

“At any given moment, including right now, there are probably three to five attacks on the national level that emanate 
from various sources - the usual suspects and a few others,” Netanyahu added. “The prominence of Israel in the 
technological field and in the cyber field have made Israeli companies very, very attractive.”

Today (Tuesday), Shin Bet Chief Nadav Argaman spoke at the Tel Aviv University Cyber Week conference.

Argaman addressed the security challenges in cyberspace and explained the field’s importance: “Many terrorist 
attacks have already been thwarted,” he said. “Succeeding to locate a single terrorist is a huge challenge. The 
groundbreaking technological advances, along with familiarity in the field and operational work have contributed 
greatly to reducing the level of terror and Israel’s success against the threat of isolated terrorist attacks.”

Yesterday, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke at the conference and commented on the security 
challenges Israel and the world are facing.
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Ex-jefe israelí de seguridad nacional:  
Los cimientos de la civilización están bajo ataque
Expertos internacionales y funcionarios de seguridad israelíes plantean preocupaciones por la seguridad en una 
era digital.

YONAH JEREMY BOB

Female Aussie business leaders tour Israel
Australia-Israel Chamber of Commerce 2017 Women Leaders Trade Mission visits Jerusalem and Tel Aviv.

By Abigail Klein Leichman

Los cimientos de la civilización están bajo ataque cibernético, dijo el lunes el ex comandante de la Unidad de Inteligencia 
de Élite de Israel 8200, Nadav Zafir.

Zafir afirmó que el proceso electoral puede ser manipulado por la actividad cibernética ilegal y dañar la infraestructura, 
poniendo en riesgo las civilizaciones democráticas.

Zafir, quien estuvo al frente de lo que se considera la NSA (Agencia Nacional de Seguridad, por sus siglas en inglés) 
israelí entre 2009 y 2013, hizo los comentarios durante la Semana Cibernética en la Universidad de Tel Aviv.

El actual jefe del Shin Bet, Nadav Argaman, dará una charla excepcional el martes en la que presentará a la audiencia 
algunos de los medios que los servicios de seguridad israelíes utilizan para hacer frente a las amenazas de los hackers 
individuales. Sería la primera vez que tales detalles se presentarán abiertamente al público.

El ex jefe de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Keith Alexander, también se dirigió a la cumbre, 
diciéndole a la audiencia que recientemente se reunió con el presidente de Estados Unidos Donald Trump y que, a 
pesar de lo que se oye en la prensa, el presidente entiende completamente las amenazas cibernéticas.

Entre los oradores figuran Thomas Bossert, responsable de Seguridad Nacional y Lucha contra el Terrorismo, quien 
sirve como asistente de Trump. El director actual del Shin Bet (agencia de seguridad de Israel) Nadav Argaman, el 
consejero delegado de Check Point Gil Shwed y el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani también están entre los 
participantes.

Otros oradores incluyen al jefe de seguridad de la información del banco Indian Axis Ashutosh Jain y al activista 
austriaco de la privacidad Max Schrems. Los eventos incluyen una simulación de juegos de guerra internacional, un 
panel sobre el papel de la cibernética en la aviación, e incluso un cóctel.

En los últimos años, Israel se convirtió en un célebre líder mundial en el ámbito de la seguridad cibernética, la alta 
tecnología y la innovación tecnológica. Lo que ha llevado a muchos a etiquetar a Israel como “nación de alta tecnología”.

Este es el sexto año que tiene lugar la Semana Cibernética. El evento de este año incluirá mesas redondas que discutirán 
la innovación y la regulación israelí-francesa, India-Israel y Reino Unido-Israel en relación con la seguridad cibernética.

Quienes visiten la conferencia serán recibidos por una enorme escultura de un caballo de Troya de seis metros (19.5 
pies) creada a partir de trozos fundidos de teléfonos inteligentes, teclados y pantallas de televisión que se han vuelto 
inútiles debido a un ataque de virus o hacking remoto. La pieza, que pesa dos toneladas, fue diseñada por el ejecutivo 
de publicidad israelí Gideon Amichay para la conferencia de 2016 y se convirtió en una pieza icónica en el campus.

Hoy es el segundo día de la conferencia, un evento único que aborda los desafíos de la seguridad y la privacidad, 
tanto para los gobiernos como para las personas privadas, a medida que Internet se hace cada vez más presente en 
la comunicación, las finanzas y el entretenimiento global.

The Women Leaders trade mission to Israel sponsored by the Australia Israel Chamber of Commerce, June 2017. Photo: 
courtesy

The Australia Israel Chamber of Commerce sponsored a Women Leaders trade mission to Israel earlier this month.

About 40 delegates got an inside look at key sectors of innovation, big data, predictive analytics, IoT, retail tech, and 
cyber security.

The mission was headed by Helen Coonan, chair of Supervised Investments Australia Limited, member of the JP 
Morgan Advisory Council, and former Australian senator and cabinet minister; and Diane Smith-Gander, immediate 
past president of Chief Executive Women, Australia’s preeminent women’s advocacy group.

The visiting women spanned the banking and financial services sector, retail, energy, property, infrastructure, technology, 
government, education, legal, health, telcos, media, executive search, venture capital, incubators and startup founders.

“In the twenty plus sessions and meetings we had, the messages we heard as to why their country is called ‘the innovation 
nation’ were consistent,” blogged Josephine Napoli, chief financial officer of Australian fintech company Bux Global.

“The compulsory military service was often talked about as a contributor. First, it is an equalizer. Doesn’t matter if you’re 
rich or poor, male or female. You’re all in the military and you’re all the same. Secondly, teamwork and collaboration 
are critical, there’s no space in dangerous or complicated situations to think only of yourself. Thirdly, significant 
responsibility is bestowed at a very young age.”

Napoli continued: “Don’t think about military solely in terms of combat - think software engineering, intelligence and 
strategy, cyber security, coding and technology development, skills that are highly valued in the workforce. It equips 
them for technological disruption.”

Samantha Clarke, cofounder Advice RegTech, blogged: “The get-up-and-go of the Israeli leaders and startup founders 
fueled the imagination and courageous spirit of the Australian leaders on this delegation.”

In the same week in June, a delegation 
of 20 Australian universities was visiting 
Israeli universities and innovation centers.

Meanwhile, New Zealand’s National Cyber 
Policy Office is bringing 30 public- and 
private-sector participants from Australia 
and New Zealand on an innovation-
scouting trip to Cyber Week in Tel Aviv, 
June 25-29.
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The Early Edition: June 27, 2017
Before the start of business, Just Security provides a curated summary of up-to-the-minute developments at 
home and abroad. Here’s today’s news.

By Zoë Chapman and Pouneh Ahari

New cybersecurity partnership makes it easier for 
Israeli companies to sell to U.S. authorities

ISRAEL and PALESTINE

A new bilateral working group between the U.S. and Israel on cybersecurity was announced by the Trump administration, 
White House homeland security and counterterrorism adviser Tom Bossert telling a cybersecurity conference in Tel 
Aviv that these “high-level meetings represent the first step in strengthening bilateral ties on cyber issues following 
President Trump’s visit to Israel.” Steven Scheer reports at Reuters.

A projectile fired from the Gaza Strip fell in an open area in southern Israel, with no casualties, the Israeli military 
said yesterday, the AP reports.

The United States and Israel unveiled a new cybersecurity partnership on Monday aimed at “stopping adversaries 
in networks and identifying ways to hold bad actors responsible,” according to White House homeland security 
adviser Tom Bossert.

Bossert announced the “Israeli-U.S. bilateral cyber working group” at the opening of the Cyber Week 2017 conference 
in Tel Aviv.

The group, which will meet this week, will be led by Rob Joyce, the White House’s cybersecurity coordinator, and Eviatar 
Matania, the director general of Israel’s National Cyber Directorate. Members will include an unspecified number 
of representatives from across the U.S. and Israeli military, criminal justice and foreign relations establishments.

Joyce previously ran the U.S. National Security Agency’s Tailored Access Operations (NSA TAO), the spy agency’s 
offensive division. Matania has helped shape Israeli cybersecurity policy for the past several years but has a private 
sector pedigree that includes tech and venture capital.

“The meetings this week will focus on a range of cyber issues,” Bossert said. “Critical infrastructure, advanced R&D, 
international cooperation, and workforce.”

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu told the conference that Israel attracts “about 20 percent of the global 
private cyber security investment around the world.”

In 2014, Matania estimated that number was closer to 5 percent to 10 percent.

“Once it was a disadvantage to say you are from Israel,” Netanyahu said. “Today when you talk about cyber or 
advanced technologies, it is an advantage. It is advantage to say ‘I am an Israeli company.’”

Veterans of Israel’s Unit 8200 have gone on to start many of the country’s top cybersecurity firms including NSO 
Group, an offensive hacking firm that’s up for sale at a price tag above $1 billion. NSO Group sells its wares to, 
among other countries, Arab nations.

“There used to be a thing called the Arab boycott,” Netanyahu said. “That’s dissipating, for many, many reasons: 
strategic and the prominence of Israel in the technological field.”

Israeli media reports that the new agreement will, among other points, make it easier for Israeli cybersecurity 
companies to sell to the U.S. government.

Israeli-U.S. cooperation in cyberspace extends back over the last decade. It is widely reported that Stuxnet, the 
malware used to attack Iran’s nuclear program, was developed by American and Israeli hackers. There are precious 
few details about the extent of the partnership announced Monday, but it appears to be a formalization - and possibly 
acceleration or expansion - of relationships that already exist.

The White House did not respond to a request for further details on the group including specific names of participants.
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Israel has defended itself from more than 2,000 cyber- “lone-wolf attacks” said Nadav Argaman, director of Israeli 
security agency, Shin Bet, speaking at Cyber Week 2017 in Israel.

Shin Bet has succeeded “by means of technological, intelligence and operational adjustments, to thwart more than 
2,000 potential lone wolf terrorists last year,” Argaman said.  Israel joins the UK which also admitted this week that 
it engages in offensive cyber-attacks.

The news, announced by press statement quotes Argaman as saying, “The breakthrough of technological advances, 
along with familiarity with operational space and work, have contributed greatly to reducing the level of terror and 
our ability to defend against the threat of isolated attacks.”

Argaman also highlighted the work that his agency collaborates on with colleagues around the world: “The Shin 
Bet maintains working relations with colleagues from intelligence organisations around the world and is ready to 
assist in the knowledge and experience that have accumulated in the face of the terror threats facing Western 
countries today,” he said.  

The speech coincides with an announcement from Trump administration Homeland Security and cyber-terrorism 
advisor, Tom Bossert, who said the United States and Israel have agreed on a cyber-security pact.

Reuters reports Bossert as saying that, “a US-Israeli working group will meet this week on cyber-security issues such 
as protecting critical infrastructure.”

Bossert added that “These high-level meetings represent the first step in strengthening bilateral ties on cyber-issues 
following President Trump’s visit to Israel.” He praised “the agility Israel has in developing solutions will innovate 
cyber-defences that we can test here and bring back to America.”

On Monday, Netanyahu met with Bossert, and the US Embassy of Israel account tweeted a photo showing the 
pair speaking of “joint cyber-teams” which will be used “to develop cyber-policy, protecting critical infrastructure, 
research and development, and more.”

Bossert also assured Israel of the Trump administration’s support in cyber-security matters regarding Iran, Hamas, 
Hezbollah, and ISIS.

Israel Cyber Week 2017: cyber beat off  
1,000s of ‘lone wolf attacks’
In a rare speech, Shin Bet director Nadav Argaman says the security agency he leads regularly uses technology 
to prevent “lone wolf attacks”.

by Roi Perez, Community Manager

According to a report by The Times, Israeli spy agency Mossad is looking to set up a fund which will support tech 
startups, and in return, it hopes to receive access to the cutting edge of technology.

Israel’s MI6 equivalent is said to be focusing on companies which are developing technologies in encryption, robotics 
and personality profiling.

The companies do not have to be Israel-based and are going to get two million Shekels (£450,000).

Mossad says it does not plan to take a stake in companies or demand royalty payments, and will rather just ask for 
a non-exclusive licence to the software.

There will be no announcement of who the companies are, instead both parties hope to rely on “mutual commercial 
discretion”.
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(Bloomberg) -- Israel and the U.S. are starting a high-level partnership to create a bulwark against increasingly 
sophisticated cyber attackers who target critical national infrastructure.

The bilateral working group will be led by White House cyber security coordinator Rob Joyce and the head of Israel’s 
Cyber Bureau, Eviatar Matania, according to Tom Bossert, U.S. President Donald Trump’s homeland security and 
counterterrorism adviser. From the U.S. side, the group will include congressmen, FBI agents and members of the 
defense and homeland security departments; Israel will send representatives from the Shin Bet internal security 
service, the foreign affairs, justice and defense ministries, and the military.

June 26, 2017 | “Israeli is under three to five cyber-attacks at any given moment,” Prime Minister Benjamin Natanyahu 
said today at the CyberWeek Conference, held at Tel Aviv University. Despite Israel’s leading position in cyber-
security, “it’s a constant challenge,” he said. “As we enter the world of Internet of Things, the need for cyber-security 
is growing exponentially,” Netanyahu said. “This is a problem for all governments.” In Israel, “our national cyber-
security center not only responds to attacks, but also prevents them.” With 600-700 cyber-security startups, “it’s a 
great advantage for a company today to be Israeli,” he said. “A few years ago, I decided to establish Israel as one 
of the leading cyber countries in the world, and by all accounts, we’re there.”

U.S. and Israel team up to fight 
`bad actors’ in cyberspace

Netanyahu: “Israel Is World Leader  
In Cybersecurity”
By Amanda Ngo
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June 26, 2017 | Thomas Bossert, Homeland Security Adviser for US President Donald Trump, announced today that 
Israel and the US had signed a cyber-security collaboration agreement. He spoke at the CyberWeek Conference, 
held at Tel Aviv University. According to Bossert, teams from both countries will “focus on finding and stopping cyber 
adversaries before they’re in your networks, before they’re in your critical infrastructure.” He added: “We believe 
that the agility Israel has in developing solutions will result in innovative cyber solutions that we can test here and 
take back to America.”

US, Israel Sign Cybersecurity Pact
By Amanda Ngo

“A few years ago I decided to establish Israel as one of the leading cyber countries in the world, and by all accounts, 
we’re there,” said Israel’s Prime Minister, Benjamin Netanyahu, in his keynote address today at Cyber Week Conference 
held at Tel Aviv University.

After this not so subtle self-congratulation, the PM went on to stress that the importance of cyber security should 
not be underestimated.

“We are experiencing every month dozens of cyber-attacks on the national level,” warned Netanyahu. “At any given 
moment, including right now, there are probably 3-5 attacks on the national level that emanate from various sources.”

Governments across the world are scrambling to pour time and resources into protecting themselves against the 
ever-increasing threat of cyber-attacks. With the rapid digitalization of society’s critical infrastructures, the damage 
that these cyber-attacks could inflict is frightening.

Cyber Week

Cyber Week brings together international cybersecurity experts and enthusiasts, from government, the private sector, 
academia, the military, and the intelligence community to provide insight into the latest global developments in 
cybersecurity.

The conference saw the announcement of a US-Israeli bilateral cyber working group by Thomas Bossert, Assistant 
to the President for Homeland Security and Counterterrorism in the United States.

The morning panel featured Gil Shwed, CEO of Check Point Software, Gen. (Ret.) Keith Alexander, Former Director 
of the NSA and CEO of IronNet Cybersecurity, and Nadav Zafrir, former head of Unit 8200 and CEO of Team8.

In his keynote address, Gil Shwed, CEO of Check Point Software, revealed the extent of the threat to both consumers 
and businesses.

“We are under attack not just in traditional attack vectors,” said Shwed. “Our mobile devices are a real backdoor 
into our lives - they are always on, 100 percent of the time, and when we are in our [business] headquarters it is 
connected to the public network and can broadcast what it sees.”

A survey conducted by Check Point revealed that in 100 percent of companies Check Point scans, there is already 
a mobile malware attack within their network.

Cyber Week: Netanyahu Says Israel A ‘World 
Leader’, But Needs More International Cooperation
By Amanda Ngo
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Israel: A world leader

The serious threat of cyber-attacks is one of the key reasons why Israel is channelling so many resources into the 
industry. Already, a combination of a strong cyber defence authority, and high tech capabilities, means Israel is 
seen worldwide as a leader in cyber security.

“Most of the governments… in the world… want cooperation with Israel on high tech, and just about every one of 
them wants cooperation with us on cyber tech and cyber security tech,” claimed Netanyahu.

He labelled it as “an expression of change in Israel’s status.”

Not only this, cyber security also represents a significant business opportunity.

“This is a fast, geometrically rising market,” the Prime Minister stressed.

Israeli companies are already capitalizing on this business potential. The Prime Minister estimated that there were 
around 600 to 700 startups in the cyber security industry, and a significant amount of funding funnelled from abroad.

“In 2016, we had about 20 percent of global private cyber security investment around the world,” said Netanyahu.

Strengthening Cooperation: A US-Israeli Bilateral Cyber Working Group

The key theme of the morning panel was the need for international cooperation. Gen. Zafrir, Former Director of the 
NSA and CEO of IronNet Cybersecurity, called for countries to unite, saying, “Hyperconnectivity is bringing prosperity, 
we can’t go back and disconnect ourselves. Opportunities here far surpass the challenges and with the cooperation 
of governments, private sector, and academia “we will prevail.”

The conference marks an important milestone for cooperation between the United States and Israel on cybersecurity. 
Thomas Bossert, Assistant to the President for Homeland Security and Counterterrorism in the United States, 
announced in his speech the commencement of a US-Israeli bilateral cyber working group.

According to Bossert, “The group will work with an eye towards developing a different operational construct.” They 
will focus on preventative strategies to identify cyber adversaries before they threaten critical infrastructure. The 
group will be led by Rob Joyce, Special Assistant to the U.S. President, Cybersecurity Coordinator, and Dr. Eviatar 
Matania, Director General of Israel’s National Cyber Directorate.

Recognizing cyber security as “one of the biggest strategic challenges since 9/11,” Bossert emphasized the admiration 
that the U.S. has for Israel.

“There is a clear role for government in this work. Across the globe there are countries that can do this with greater 
success than others, and Israel is one of them.”

Bossert offered several thoughts about how nations should move forward with cyber security. Among these were 
the importance of bilateral partnerships and coalitions, the need for both incentives and deterrents to encourage 
cooperation, and the efficacy of partnerships between public and private sectors.

Leading the way forward

The conference is an indication of Israel’s commitment to cementing its status as a cyber security authority.

With such high-powered figures showing support for this, we are likely to see continued cooperation between Israel 
and the United States in this critical area, and a further strengthening of Israel’s status as a world leader.

Israeli startup Unbotify has just won first place in the CYBERSTORM Startup Competition hosted by YL Ventures as 
part of Cyber Week 2017. Founded in 2015 by Yaron Oliker and Alon Dayan, Unbotify uses behavioral biometrics and 
machine learning to accurately identify fraudulent bots. As their prize, they received flight tickets and entrance 
passes to the Black Hat USA conference in Las Vegas, which is fully sponsored by YL Ventures. Previously, Unbotify 
raised $1.5 million in seed funding.

Unbotify Wins CYBERSTORM Competition
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What NZ can learn from Israel on cybersecurity
Sam Sachdeva

A New Zealand delegation to Israel says Kiwi businesses and politicians can learn from the country’s approach to 
commercialising the cybersecurity sector.

The trip, organised by the Trans-Tasman Business Circle, coincided with the Cyber Week event in Tel Aviv in late 
June, with a group of academics, businesspeople and government representatives learning about Israel’s burgeoning 
cybersecurity industry and developing ties between the two countries.

Paul Ash, the director of the National Cyber Policy Office at the Department of the Prime Minister and Cabinet, said 
Israel was a world leader in the area, having developed the world’s second-largest cybersecurity industry “in a very 
short time”, with over 20,000 people employed and over five per cent of worldwide cybersecurity revenue.

“This is a significant achievement and their timing was perfect.”

Ash said both countries were small and innovative with “a core group of highly talented people”, meaning New 
Zealand could learn a lot from Israel’s ability to challenge the status quo.

“It’s been great to see how a similarly sized economy has grown a world-leading capability and to be able to build 
direct connections with counterparts over here in the commercial, policy, and research communities.”

He was particularly keen to learn from Israel’s ability to build a skilled workforce, as well as ways to commercialise 
cybersecurity developments in New Zealand.

Ryan Ko, the director of the New Zealand Institute for Security and Crime Science at Waikato University, said he was 
particularly interested in comparing Israel with Silicon Valley, where he had spent some time.

“It’s very mature there, and emerging in Israel - but both are ahead of New Zealand. There is a gradual increase in 
global companies coming out of New Zealand and I want to see if we can accelerate this in our own way.”

Ko, who is leading work on New Zealand’s largest computer science research grant, said Israeli universities appeared 
very open to entrepreneurship in the cybersecurity space.

“They don’t mind the professors having a side job in the field in which they are teaching as they know that whatever 
lessons the persons learns, even if a failure, can be brought back to the students.”

Cybersecurity had become the most attractive career option for many in Israel, he said,

“Everyone I spoke to ... wants themselves or their children to get into this career - over here, cybersecurity is their 
rugby.”

Auckland company director Martyn Levy said there was a clear understanding in Israel that cybersecurity was a key 
part of national security, even when it was the private sector at risk.

“This should be no different in New Zealand and our conversations should include acknowledgement that securing 
our economy and industry from cyber attacks by nation states and criminals is very much a part of national security.”

Levy said learning about the country’s business culture had been of significant value, along with the discussions 
amongst the group.

“Half the benefit of this trip has been the corridor conversations, the conversations on the bus or at breakfast.”

The delegation is developing a report of its key findings from the trip.
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Shin Bet Chief: Israel Successfully Combating 
Cyber-Terror, “Lone Wolf” Attacks
by TheTower.org Staff 

The head of Israel’s internal security service has revealed that Israel is successfully fighting back against cyberterrorism 
and prevented thousands of potential so-called “lone wolf” attacks with the aid of technology, Haaretz reported 
Tuesday.

Speaking at a cybersecurity conference in Tel Aviv, Shin Bet chief Nadav Argaman said that “hackers around the 
world working to harm Israel often experience unexpected mishaps.

“Just as we aren’t satisfied with passive defense in the real world but find terrorists in their place - the same goes 
for cyberdefense,” he added. “We study our adversary’s modus operandi and learn how to defeat them in a variety of 
ways.” He said that Shin Bet successfully cooperates with other partners in the intelligence and defense communities, 
but also emphasized the importance of staying alert.

“In light of the deceptive characteristics of cybersecurity, it would appropriate for us to remain modest and cautious 
concerning our ability to receive a hermetic picture of what is happening in this area,” Argaman said.

The Shin Bet head also revealed that Israel used technological and intelligence methods to identify and prevent 
over 2,000 potential “lone wolf” attacks since the beginning of 2016.

“Lone wolves” are individuals that act alone and perform an act of terror separate from any named group. Argaman 
added that 400 would-be terrorists were arrested.

Unlike terror cells that have to meet, or at least have members communicate with each other, lone wolves can 
operate without leaving behind any traces and are difficult, often impossible, to catch.

“To successfully locate a lone-wolf attacker is an enormous challenge,” Argaman explained. “The trailblazing technological 
improvements, along with knowing [the situation on] the ground and operational work, have contributed greatly 
to reducing the level of terrorism and Israel successfully dealing with the threat of such terrorists,” he concluded.

While terrorists who are characterized as “lone wolves” don’t operate in a formal structure, there are often other 
indicators that they are threats. In The Myth of the “Lone Wolf” Terrorist, which was published in the June-July 2017 
issue of The Tower Magazine, Julie Lenarz outlined some of the signs that authorities have missed in notable cases.

Take for example the wave of terrorist attacks that has swept across Europe in recent years. There was the brutal 
beheading of Lee Rigby, an off-duty soldier hacked to death on the streets of Woolwich by two individuals. Terrorists 
rammed vehicles into pedestrians in Nice, Stockholm, Berlin, and London. An Afghan refugee assaulted passengers 
with an axe on a train in the German city of Würzburg and a week later another Syrian refugee blew himself up 
outside of a music festival in Ansbach. All of these acts of barbarism where classified as “lone wolf” attacks.

But they were nothing of the sort. The killers of Lee Rigby - Michael Adebowale and Michael Adebolajo - both 
attended al-Muhajiroun events organized by Anjem Choudary, a notorious British hate preacher and Islamic State 

recruiter at the center of an international network of Islamic extremists that include Abdelhamid Abbaaoud and 
the perpetrators behind the London Bridge and Borough Market terror attack. Choudary and his circle are thought 
to have radicalized more than a 100 individuals that left for Syria and Iraq to fight with jihadist groups.

Riaz Khan Ahmadzai and Mohammad Daleel, the Syrian refugees that carried out attacks in Germany, even received 
direct instructions from Islamic State operatives via social media applications in the immediate lead up to the attacks. 
The German newspaper Süddeutsche Zeitungpublished transcripts of the conversations Ahmadzai and Daleel had 
with their handlers, which reveal how closely Islamic State monitored their operations.

“I will carry out an attack with an axe in Germany today.” Riaz Ahmadzai told his handler. He replied: “If you’re going 
to commit the attack, Allah willing, Islamic State will claim responsibility for it.” Minutes later, Ahmadzai typed: “I 
am starting now” to which Islamic State’s man replied: “Now you go to paradise.”

The other terrorist, Mohammad Daleel, sent a photo of the music venue to his handler with the comment “This 
area will be full of people.” His instructor wrote back saying “Kill them all in a wide open space so they will lie on 
the ground.”

These examples show that even if an individual acts alone during an attack, in the sense that no other terrorist is 
physically present, they are certainly not “lone wolves” in any meaningful sense.
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IAI to Acquire Two Cybersecurity Firms
By Dror Halavy

PM Netanyahu: Cyber-Security Is a Serious 
Business Matter for Israel

YERUSHALAYIM - Israel Aerospace Industries (IAI) is investing millions of dollars in two cybersecurity companies 
in Holland and Hungary, the company announced Thursday on the last day of the Cyber Week conference held in 
Tel-Aviv. The investments, which are carried out through the IAI’s Cyber Division, are meant to expand IAI’s cyber 
R&D and its global footprint in this field.

Of particular interest, the company said, was its acquisition in Holland. The company targeted there is Inpedio BV, 
a provider of cutting-edge cybersecurity solutions to governments and enterprises, according to IAI. Among the 
company’s products is a system to detect and stop exploitation attempts without a set of signatures, thus addressing 
the unknown and known vulnerabilities at the same time, as well as zero-day threats.

Most antivirus and cybersecurity systems require a “signature,” a code that indicates to the security system that an 
incoming piece of code or file is a threat that must be eliminated. The Inpedio system, called Zerox, is able to identify 
such threats without the prior information supplied by the signature, making it particularly useful in preventing 
ransomware attacks, IAI said. IAI did not reveal the terms of the acquisitions.

JERUSALEM - Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu said cyber-security was of utmost importance to his 
country, including as a means of generating business, he addressed an international audience of experts Monday 
at the 2017 Cyber Week conference being hosted by Tel Aviv University.

Netanyahu acknowledged that when talking about high-technology in the past, saying you came from Israel was a 
disadvantage. But nowadays, thanks to Israel’s technological leap forward, that had changed, he said.

“It’s a serious and growing threat,” Netanyahu said. “And it’s a growing threat everywhere because everything, every 
single thing is being digitized,” he added.

Netanyahu said that the difference between high and low tech was also becoming less defined and pointed out 
that Israel had created a National Cyber Security Authority to look into the threats posed.

The Israeli premier talked about the high number of Israeli technology start-up companies that were constantly 
surfacing, either flourishing or tanking. He said the current total amounted to some 600-700 enterprises.

Netanyahu described this as a fast market with an exponential growth that required a fast thinking chess player’s 
mindset.

The Cyber Week at Tel Aviv University, which opened Sunday, will host panels, workshops and conferences until 
Thurs. and will congregate 5,000 attendants from over 50 countries.

It is regarded as a unique gathering of cyber security experts, industry leaders, startups, investors, academics, 
diplomats, and government officials.

Organizers defined it as “a thought-provoking exchange of knowledge, methods, and ideas.”
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At Conference: Israel Preaches Peace through 
Cyber Strength
In-brief: Five years into a major overhaul, the Israeli government is celebrating its status as the go-to country 
for cyber security know-how and promoting its own recipe for success to other countries. But how many of them 
can or will follow suit?  

Speaking to reporters on Sunday, Professor Isaac Ben-Israel, considered the father of Israel’s cyber security program, 
said the seeds of the nation’s current status as a cyber super power were sown 30 years ago as an outgrowth in Israeli 
intelligence’s interest in gleaning information from computer based files. By the early 1990s, the nation had begun 
to grasp the awesome power of computer based attacks, including the possibility of using attacks on computers to 
“shut off electricity” in an adversary nation in the event of an attack.

The result was the formation of the Israeli National Information Security Agency (NISA), starting in 2002, to vet and 
secure what the government identified as 36 ‘critical industries’ without which the country could not function. They 
included transportation, energy generation and distribution, water, healthcare and more.

The next major shift came in 2012, following the Stuxnet attack of 2010, when Ben-Israel said the country’s government 
realized that the worm, which targeted centrifuges at Iran’s Natan Uranium enrichment facility, would prompt a 
jump in the level of similar, cyber-physical threats from Israel’s adversaries. “Stuxnet changed the picture totally,” 
Ben-Israel said, speaking of awareness of the destructive capability of cyber threats.

The result, on display at Cyber Week, was the development of what might be called the “Israeli way,” a potent mix of 
tight government oversight and large-scale public investment in education, talent identification and development 
and R&D. In recent years, that effort has been matched by private dollars, which have poured into a vibrant private 
sector security industry from Israeli, US and EU venture capital firms as well as western firms like Cisco, Intel, IBM, 
Google and others who have moved Research and Development to Israel to tap its wellspring cyber security talent-
graduates of elite units like the IDF’s Unit 8200.

The Israeli government begins identifying gifted students as early as grade school, while the country’s compulsory 
military service requirement gives the government its pick of that talent when it reaches conscription age. After 
fighter pilots, recruits with talent in mathematics, computer science, encryption and other relevant skills are the 
most sought after, a senior IDF official told reporters on Sunday.

To guard against the “revolving door” of talent that is common in the U.S., Israel has increasingly cultivated a “boutique” 
approach to nurturing cyber security talent, with liberal policies that allow soldiers to become entrepreneurs without 
cutting ties to the military or military service, said Rami Efrati, President of the firm Firmitas and former Head the 
Civilian Division of the Israel National Cyber Bureau in the Prime Minister’s Office. Soldiers understand that the 
longer they serve, the more valuable they become when they eventually enter the marketplace.

As more security firms succeeded on their own, or were acquired, founders, working through VC firms like Team8, 
have poured money back into companies of more recent military graduates, creating a virtuous cycle of security 
investment.

Tel-Aviv, Israel - The specter of Russian hacking of the U.S. election, an epidemic of ransomware and a drumbeat of 
massive data breaches might hang like a shroud over the U.S. Capitol. But almost 6,000 miles away, there’s a party 
going on in sunny Tel Aviv this week, as one of the U.S.’s closest allies celebrates its success against the forces of 
cyber darkness and preaches its own story as a model for others.

Entrepreneurs, executives and policy makers have come to this sun-drenched, sea-side city in droves for Cyber Week, 
an annual celebration of all things security that has become Israel’s premiere cyber security talent showcase. In 
speech after speech, Israeli officials from Prime Minister Benjamin Netanyahu on down have regaled their guests 
with stories of the scrappy nation’s rise to become one of the world’s most respected authorities on offensive and 
defensive cyber operations. It is a model that Israel is looking to evangelize and export to allies that seek an edge 
in what is shaping up to be the theater for geopolitical action in the first half of the 21st century.

“The need for cyber security is growing exponentially,” Israeli Premiere Benjamin Netanyahu told a crowd on the 
campus of Tel Aviv University on Monday. He and other top cyber security officials touted the country’s good fortune 
as the realization of a five-year plan hatched by the Prime Minister’s office to elevate the status of cyber security 
and apply military style discipline to both cyber offense and defense, establishing Israel as what Netanyahu called 
a “top five cyber power.”
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The country’s unique approach is as much a product of its circumstances as anything else. A small nation of just 
8 million people occupying a sliver of land, Israel has diplomatic ties only with neighbors Jordan and Egypt, but is 
otherwise surrounded by countries that wish it ill. That has forced the country to be on alert and to try to anticipate 
the next crisis. It has also meant investing in “human resources” to compensate for its lack of boots on the ground 
- skills that are paying dividends in the race to develop cyber talent, Efrati said.

As successful as the model has been in Israel, officials here said it wasn’t clear that the same model could work 
in a country the size of the U.S. Dr. Evyatar Matanya, the Head of the Israeli Government’s Cyber Bureau said the 
Israel model was more applicable to small and developing nations that haven’t yet developed the talent to manage 
cyber security threats, rather than to global powers like the U.S. “I try not to advise super powers on what they 
should do,” he said.

Experts at the show raised doubts about how translatable the Israeli model will be, citing unique factors like the 
country’s universal military service, the country’s precarious existence and the deep bonds of trust between the 
military and the public, which simply don’t exist elsewhere.

“I think it would be difficult for us to do at the scale that we operate at,” said Michael Daniel, President of the Cyber 
Threat Alliance and Cyber Security Advisor in the Obama Administration. “I’m not even sure its desirable in our 
system,” he said.

Still Israel is hoping to export that know how to its allies. Speaking on Monday, Prime Minister Netanyahu said 
his government was ready to cooperate with other countries and governments on issues like cyber readiness and 
talent development. “In general, we’re better together,” Netanyahu said. He will soon be meeting with India’s Prime 
Minister with cyber security high on the list of topics to discuss.

Cyber has proven to be a bridge to better relations with a wide range of nations who have come seeking talent and 
advice from the small nation. That, in turn, has Israel facing outward. “Israel for security has always had to count 
on ourselves. Now we must cooperate with others,” Efrati said.

US, Israel Establish Bilateral Working Group to 
Help Defend Critical Infrastructure
Scott Nicholas

The U.S. and Israel have formed a bilateral cyber working group that will work to protect critical infrastructure in 
both countries against potential threats and determine the location of cyber attackers, The Times of Israel reported 
Monday.

Thomas Bossert, assistant to President Donald Trump for homeland security and counterterrorism, said the working 
group is scheduled to convene in the coming week to discuss cyber research and development, workforce and 
international cooperation matters.

Bessert added the team aims to detect and prevent cyber threats before they enter a network or reach infrastructure 
as well as determine strategies on how to hold perpetrators accountable.

Rob Joyce, White House cybersecurity coordinator, and Eviatar Matania, director general of Israel’s national cyber 
directorate in Israel, will lead the new cyber team composed of representatives from government and defense 
organizations of the two countries.
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The U.S. and Israel announced a pact to establish a cybersecurity working group.

The new working group will be led by Rob Joyce, special assistant to President Donald Trump and cybersecurity 
coordinator, and Dr. Eviatar Matania, director of the National Cyber Bureau at the Israeli Prime Minister’s Office.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met Monday with Joyce and Tom Bossert, the Trump administration’s homeland 
security and cyberterrorism adviser, to outline the new partnership. According to the U.S. Embassy in Israel, “They 
discussed creating joint cyber teams to develop [international] cyber policy, protecting crucial infrastructure, research 
and development and more.”

Speaking at the Cyber Week 2017 conference in Tel Aviv, Bossert said that “these high-level meetings represent the 
first step in strengthening bilateral ties on cyber issues following President Trump’s visit to Israel [in May].”

Bossert said the new working group will focus on identifying and stopping attacks before they reach critical 
infrastructure and networks, while also seeking to punish offenders. “The agility Israel has in developing solutions 
will innovate cyber defenses that we can test here and bring back to America,” he said. “Perfect security may not 
be achievable, but we have within our reach a safer and more secure internet.”

Tel-Aviv, Israel- With the Petya “wiper” virus spreading globally, leaving crippled computers and organizational 
chaos in its wake, eyes are turning to the six month-old administration of President Donald Trump for clues about 
how the U.S and its allies will respond to one of the most destructive malware attacks to date.

In official statements, at least, the Administration takes a hard stand on ransomware, wipers and other forms of 
cyber crime and online adventurism. But experts say that retaliating against a nation-state like Russia will not be 
easy, even if attribution for the Petya attack can be tied to them.

The case for a muscular Trump Administration response to Petya is strong, at least judging the words of its chief 
cyber security experts. Speaking at a conference at Tel Aviv University on Monday, just hours before the Petya 
outbreak would begin in Ukraine, the Trump Administration’s two leading advisors on cyber security policy each 
took a tough stand on acts of cyber criminality and called for a policy that imposes tough sanctions on nations and 
other actors who refuse to abide by international norms in cyber space.

Asked about his top concern, White House Cybersecurity Coordinator Rob Joyce seemed to anticipate the outbreak, 
identifying destructive malware attacks like the Shamoon attack on Saudi Arabia’s national oil company, ARAMCO. 
“Destructive malware like the Shamoon virus that just deletes data - that’s just beyond the pale,” Joyce told an 
audience at Tel Aviv University on Monday. Specifically, Joyce said he was worried that the world’s inaction in 
response to Shamoon reflected an unwillingness to take on bad actors in a forceful way. “The real issue is that we’re 
watching that happen in Saudi Arabia and we’re kind of letting that go. There has not been a huge international 
outcry about that behavior,” Joyce said.

The question, he said, is “what are the responsible actions we can take to make sure that …that is not going to come 
at us - our businesses, networks, governments.” How the U.S. and its allies respond to such attack will or will not limit 
future actions, he said. Later, during the same discussion, Joyce called for strategies to impose costs on other nations 
who don’t adhere to norms of behavior. “We need to convince them that their attacks will be unable to achieve the 
outcomes they’re seeking or that the costs of proceeding in attacks are too grave to consider executing,” he said.

That opinion was echoed by Trump Administration Homeland Security Advisor Tom Bossert. In an address at the 
same event, “We have to get serious about a deterrent strategy. We need a foundation of what constitutes responsible 
behavior,” he said. The Trump administration will move from “talking about norms to implementing them,” he said 
and “hold those who violate norms accountable.”

US and Israel Ink New Cybersecurity Pact Petya Malware may be an Early Test of Muscular 
Trump Cyber Doctrine
In-brief: In the hours before the Petya malware began circulating, two high level Trump Administration officials 
called for a tougher stand against online actors who sow chaos. The question now is how the Administration 
will react
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A map of Petya infections shows that the vast majority were in Ukraine, a frequent target of disruptive attacks 
believed to be the work of Russian hackers. (Image courtesy of ESET.)

The subsequent emergence of Petya just hours after those statements were made may challenge the administration 
to make good on its statements.

Research by ESET, Microsoft and others traces the initial infection a software update from the Ukrainian company 
M.E.Doc, which develops tax accounting software. The group in question, which ESET has dubbed “Telebots,” and 
Russian anti-virus firm Kaspersky Lab has dubbed “Sandworm” has links to a wave of cyber attacks against financial 
institutions and critical infrastructure in the Ukraine. That puts the incident in line with a string of attacks against 
the government of Ukraine that have been attributed to hacking groups affiliated with Russia, which seized Ukrainian 
territory in the Crimea and has been backing a separatist movement in Western Ukraine. Previous attacks have 
included hacks of Ukraine’s electric grid which caused widespread power outages in the country. The fact that the 
Petya attack also affected private sector organizations in the U.S. and its allies including hospitals, transportation 
firms and other critical infrastructure could be seen to raise the stakes on the Trump Administration to enforce those 
norms by making an example of who or whatever ends up being identified as the source of the attack.

Should the Russian government or hacking groups affiliated with it be linked unequivocally to the attack, the preferred 
U.S. response is unclear. Bossert, in his remarks in Tel Aviv said that there need to be “incentives for cooperation 
and consequences for disruption.” He further raised the possibility of sanctions that would “limit bad actors’ access 
to markets and other benefits that the Internet brings.” However, other options are possible, including retaliatory 
strikes against nations or groups suspected of disruptive cyber attacks.

The statements from both Bossert and Joyce track closely to those of the Obama Administration, said Michael 
Sulmeyer, the Cyber Security Project Director at the Harvard Kennedy School’s Belfer Center. And the Petya incident 
clearly crossed a line by targeting a state not for criminal exploitation but to delete and destroy data.

“This feels like an exercise of state power rather than criminal hacking,” Sulmeyer said.

The fact that the attack ‘jumped the fence’ and affected countries and organizations other than its intended targets, 
including in the U.S., raises the stakes further.  The question is whether the Trump Administration will be willing 
to act upon those statements - overtly or covertly. “At the very least there should be an explanation or statement 
about how (the Petya incident) lines up with the statements made by Joyce or Bossert,” Sulmeyer said.

Decisions about how or if to respond to provocations are always complex. For example, if the Trump Administration 
is seeking a reset of relations with Russia, then it may not want to pursue punishing the country for its hostility 
towards Ukraine. But if that is the case, the Administration needs to make the case publicly for that position.

The emergence in recent years of destructive malicious software like Shamoon and Petya is just one element of 
a fast-changing theater of operations for the U.S. military and intelligence services that also includes politically 
motivated attacks on the U.S. presidential election and high-profile government agencies and politicians in the U.S. 
and Europe. Those changes require governments to foster a range of digital capabilities, from stockpiling exploits 
of unknown (zero day) software holes to investigating and prosecuting cyber crimes, to imposing sanctions on 
bad actors said J. Michael Daniel, the President of the Cyber Threat Alliance and a former Special Assistant to the 
President and Cybersecurity Coordinator in the Barack Obama administration.

Joshua Corman of The Atlantic Council* said that the fast pace of attacks, including WannaCry and Petya, underscores 
the need for new mechanisms to enforce communal standards of behavior that are agile and not bound to slow-
moving diplomatic processes. Attacks like Petya and WannaCry, which affected 65 hospitals in the UK “demand 
more progress,” he said. “Rather than boiling the ocean by trying to port The Geneva Convention to cyber space, I 
think we need a parallel track to address realtime attacks like WannaCry and that would impose severe punishment 
and sanctions on attacks that damage hospitals deliberately or otherwise,” Corman said.

In the case of the Trump Administration and the U.S., Sulmeyer warns that a failure to respond could send a worrying 
message to the U.S.’s allies in this newest theater of geopolitical and military conflict.

“The big danger for the US is that for our allies and our partners, it becomes increasingly clear that US won’t react 
to hostile acts against them in cyber space,” he said. “The message will be that when we say ‘we’ve got your back,’ 
its only in the kinetic world, not in cyber space. And that’s a dangerous proposition.”

(*) Correction: an earlier version of this story provided an incorrect name for The Atlantic Council. The story has 
been corrected. PFR July 3, 2017.
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The latest and most damaging attacks, which have supposedly originated in Ukraine, are said to be using a variant 
of the code “Eternal Blue,” which reportedly was stolen from the National Security Agency (NSA). This malware 
was allegedly designed to take control over or destroy computers running an older Microsoft Windows program 
without leaving any known detectable trace. Demand for a ransom of $300 in Bitcoins appears on the screen, but 
paying the ransom, as done with last month’s WannaCry attack does not guarantee the computer hard-drive was 
not corrupted. The special features of this cyber-weapon allow it to access all your information, including whatever 
has been stored on a cloud.

The ongoing attack, dubbed Petya or GoldenEye (apparently named after Ian Fleming’s inspired 1995 James Bond film 
of the same name), has shut down the computers of large domestic and international corporations around the world, 
including the second largest pharma company in the U.S., Merck, Russia’s largest oil company, Rosneft, Ukraine’s 
State power distribution company,  airports, transportation companies, banks and hospitals.

GoldenEye is also wrecking havoc in the operations of the world’s biggest cargo and freight carrier company, the 
Danish Maersk Line, which operates 590 containers from 374 offices in around the world. “Last year Maersk shipped 
approximately 12 million containers around the globe, making 46,000 port calls in 343 ports in 121 countries.” Delays 
in arrival and departure of Maersk container ships are also disrupting ground transportation and have already upset 
delivery of products. The longer the computers are down, the greater the confusion and damages.

The more attacks, the more advice from cyber security companies could be found online - if you can turn on your 
computer. The more attacks, the larger the budgets allocated to future attacks. But as we are witnessing, again 
and again, the majority of cybersecurity advisors seem to be lagging behind, unable to prevent the next attack.

Golan Ben-Oni, the CIO at IDT, the New Jersey-based international telecommunication company seems to have 
been the first to identify the footprints of GoldeEye, the current cyber-weapon last April. “The World isn’t ready” for 
this kind of cyber attack, Mr. Ben-Oni warned in the New York Times. “Time is burning…This is really a war,” he 
said.  And five days after the paper run his story, the world was hit with “GoldenEye.” Alas, the prevailing attitude, 
especially in the U.S. seems to reject the notion of preparing for the unknown.

The damage and cost of recovering from attacks, even less destructive the GoldenEye, are impossible to measure, 
if only because there are so many accumulative unknown and hidden elements that are difficult to track.

Ian Fleming, the former British naval intelligence officer, realized early on that the capability to launch modern warfare 
is not limited to nations, but that well-funded rogue individuals or groups have the potential to launch devastating 
attacks on whichever target they choose, the kind his hero, Bond, succeeded defeating.

Today’s cyber warfare, as Fleming predicted seven decades ago, is not limited to nations. Chinese, Russian, Iranian 
and North Korean hackers sometimes compete with and sometimes are joined by global criminal and terrorist 
groups. All these perpetrators are sometimes assisted by rogue insiders who are willing to sell out their nation’s or 
employer’s secrets.

A 2017 Cybersecurity Trends Report, which surveyed more than 1,900 cybersecurity professionals “reveals that 
organizations are struggling with a worsening cyber skill shortage while facing rising threat levels” according 
to Holger Schulze, founder of the 350,000-member Information Security Community on LinkedIn.” Schulze also not, 
d “The good news is that budgets are increasing for many organizations to invest in security training, outsourced 
security services, and cyber security technologies.” However, outsourcing cyber operations, by the NSA as well as 
others have caused untold danger to U.S. national security and caused large losses to many industries, including 
banks and financial institutions.

On Monday, hours before the GoldenEye attack spread, the White House new cybersecurity coordinator, Rob Joyce, 
told the 7th Annual International Cybersecurity Conference at Tel Aviv University, in Israel, “We can’t protect against 
what we don’t understand.” He went on to say, “We need to figure out a deterrence model of how to impose costs 
on other nations so that they cannot achieve their desired outcomes.”

Israel’s attitude to cyber attacks seems less diplomatic. Nadav Argaman, the head of Israel’s national security 
agency, the Shin Bet, did not mince his words: “Our defense does not recognize any borders… We follow threats 
everywhere… We connect the cyber and the physical world.  We do not just wait to get hacked. We go aggressively 
after hackers to get them before they attack.”

President Trump’s May 11, 2017, executive order calls for “a comprehensive review of the federal government’s 
cybersecurity risk management policies and procedures,” and ensuring the adequacy of the federal cybersecurity 
support given to the critical infrastructure, especially the electric grid.

The cyber security industry should live up to its promise and develop better methods to ensure greater security by 
extreme-vetting of employees, and limit outsourcing, constantly updating and patching holes in existing programs 
and investing in sources that could keep them secure.

Meanwhile, Congress should adopt policies that will help win secure the nation’s cyber communications, which 
remained vulnerable under the Obama administration. Proper policies to protect, prevent and deter cyber warfare 
must be adopted and implemented real soon. Without them, the country’s communication-based industries and 
everything wireless we use and are dependent on could be paralyzed and bring the U.S. to a screeching halt.

Cyberwarfare Is On
Rachel Ehrenfeld



Conferences Round Tables Workshops Competitions Social Events

Tel Aviv University, Israel

- 164 - - 165 -

Former Israeli Security Chief Tells Auto Industry 
To Stop Autonomous Vehicle Development Until 
Cyber Security Solved
By Mike Brennan

TEL AVIV, Israel - The former director of the Israeli Internal Security Service said Tuesday that auto makers should 
stop development of autonomous vehicles until the world auto industry solves the cyber security problem with the 
help of academia and governments.

Yuval Diskin, now chairman of CyMotive Technologies, warned that the current auto industry practice of trying to 
prevent hackers from attacking individual vehicles is the wrong approach. He said auto makers must take a holistic 
approach instead and focus on preventing hackers from penetrating computer networks and the various connections 
to these networks.

“Car makers slow down autonomous car development until they understand the security issues,” Diskin said in 
response to a question from MITechNews. Com Editor Mike Brennan.

On a follow up, Brennan asked Diskin if he would recommend auto makers halt autonomous vehicle development 
until security is solved, he responded “Yes.” Then added: “Allowing all the cars to be autonomous without taking 
steps to make them secure would be chaotic. The industry should unite forces, and accept these challenges for all 
the industry.”

Motive Technologies is working closely with Volkswagen to make VW’s networks more secure. Diskin is taking what 
he learned from his days leading Shabak to the private sector. Shabak is responsible for internal security in Israel 
and the occupied territories. He learned decades ago when suicide bombers were ravaging Israel to make offense 
a major part of his defense. It’s this philosophy he and two of his former Shabak senior leaders took with them five 
years ago when they created CyMotive.

Diskin spoke to a group of about 20 journalists from around the world who are attending the 7th Annual Cyber Week 
Conference at Tel Aviv University. Brennan is among this group invited by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. 
Besides outlining security steps auto makers need to make now while designing autonomous vehicles, Diskin also 
spoke about the need for more government cooperation with the auto industry to develop offensive strategies to 
go after hackers, often funded and controlled by nation states. He said industry is not able or willing to take the 
offensive steps necessary to punish the bad guys, nor should they since that is a national mandate.

In his job with Shabak, Diskin’s response teams used offensive weapons in support of the state’s defense. He said 
the same strategy must be used today to defeat hackers.

“You can’t be a good defender without understanding good offense,” Diskin said. “Offense is dynamic, the defense 
is passive. It’s a big problem today.”

Offensive cyber capabilities should be developed using Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning and 
similar technologies to protect nations, organizations and businesses from cyber attack.

“To prevent cyber attacks, you need to go out from the network and go to the adversary’s arena to see what is going 
on to block attacks before they arrive at your network. If you do not do this, you fail in protecting the organization. 
If you can find the dots, and connect the dots, you can thwart attacks before they happen.”

Cyber security professionals need to create digital intelligence that can track digital signatures and identify the 
pattern of each attacker - not only stopping them before they do harm, but also  helping to figure out exactly who 
or what is behind potential attacks.

“We’ve had lots of muscle used before,” Diskin said, “ now it is time to develop more brains in cyber security.”
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TEL AVIV, Israel - Mike Brennan, editor of MiTechNews, was formally invited by the Israeli government to cover the 
prestigious CyberWeek 2017 at Tel Aviv University starting June 25.  7,000 participants from 48 countries have gathered 
in Israel this week to discuss tactics and technology of cybersecurity.  Mike will report all week long from his website 
but he joined Internet Advisor on Saturday June to give listeners to the Internet Advisor on WJR the scope of this 
major cybersecurity conference.

ROYAL OAK - M2 TechCast co-host Mike Brennan calls in from Israel where he was on a press tour covering Cyber 
Week 2017 at Tel Aviv University. Most of the emphasis at the conference and during the press briefings that followed 
was on cybersecurity. While experts differ on how many Israeli cybersecurity companies are based in Israel - from 
300 to 700 - Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on the first day of the conference said Israel is open for 
cybersecurity business and invited governments, businesses, and other institutions to partner with Israel to keep 
the bad guys at bay.

Brennan Tells WJR Internet Advisor Listeners  
About Cyber Week In Israel
By Mike Brennan

M2 TechCast Co-Host Brennan 
Reports From Cyber Week In Israel
By Mike Brennan
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US, Israel sign new cybersecurity agreement Former Head of Shin Bet on Current State of 
Cybersecurity

JERUSALEM (JTA) - Israel and the United States signed a new bilateral cybersecurity partnership.

The partnership agreement signed by  U.S. President Donald Trump’s Homeland Security Adviser, Thomas Bossert 
and Prime Minister Benjamin Netanyahu on Monday, following a meeting on Monday. White House Cybersecurity 
Advisor Rob Joyce also attended the meeting.

Bossert currently is in Israel for the annual Cyber Week Conference held at Tel Aviv University.

Under the agreement, the counties will establish joint working groups on international cyber policy, critical 
infrastructure defense, research and development, and human capital development.

Bossert told the conference during a speech on Monday evening that the partnership is aimed at “stopping adversaries 
in networks and identifying ways to hold bad actors responsible.”

The agreement was signed in the wake of a meeting between Netanyahu and Trump in Jerusalem in May, during 
which such issues were discussed.

“We are experiencing every month dozens of cyber-attacks on the national level. At any given moment, including 
right now, there are probably 3-5 attacks on the national level that emanate from various sources,” Netanyahu told 
the conference.

This article explores what the former head of Shin-Bet, Israel’s internal security service (equivalent to Britain’s MI5 
or the FBI in the US), thinks of the current state of cybersecurity in the world today, and what can we learn from 
his warnings?

In June 2017, I was invited by the Israeli Ministry of Foreign Affairs to attend the CyberWeek conference in Tel Aviv, 
as part of a delegation of journalists from around the globe. Among the key people we met and interviewed was 
Yuval Diskin, who headed Shin Bet (aka Shabak) from 2005 to 2011. Yuval is currently the Chairman of CyMotive, 
a company focusing on cybersecurity in the automotive industry. CyMotive was born out of a partnership with 
Volkswagen, which issued a press release in September 2016, touting the important role this new company would 
play for Volkswagen and the automotive industry:

The age of the connected car enables customers to use a variety of features inside modern vehicles. However, with 
increasing connectivity comes an increasing risk. Aspects such as intelligent and autonomous driving increase the 
number of interfaces in the vehicle and thus the risk of malicious attack.

Mr. Diskin quickly set the tone when it comes to the state of cybersecurity today, stating “attackers are very dynamic; 
defenders are very static, passive.” He went on to say that “interconnectivity is one of the biggest challenges” and 
that to prevent or detect attacks, you must extend your scope beyond the perimeter. The current approach deals 
with layers of defenses and incident response preparations, but both of those approaches require the organization 
to wait until an attacker has successfully compromised systems in order to react.

His approach? Leverage behavioral science to identify attackers, even before they’ve found you and successfully 
penetrated your defenses. “Behind every cyber attack, there is a human being…” he said, then explaining that the 
goal is to connect the dots to identify the humans behind the attacks. He coins his approach as “intelligence driven 
offensive defense” and warns that many organizations and leaders prefer “naive” solutions to their cybersecurity 
problems, alluding to the patchwork of controls that many organizations have deployed today, with 36% of banks 
reportedly using between 51 and 100 security tools.

“There is a real reason to be frightened by the potential of a cyber attack” he said, alluding that current activity is 
equivalent to child’s play (i.e. how a child explores his ability to impact the world around him, and test boundaries). 
So what are organizations to do? Instead of looking for new (cybersecurity) solutions he said, organizations should 
ensure that their cyber processes are consistent and maturing, and that the controls are effective.
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Why Your Next Cybersecurity Tool/Service Might 
Just Come from Israel - PART 1: Why Israel?

Note: in June 2017, I was invited by the Israeli Ministry of Foreign Affairs to attend the CyberWeek 
conference in Tel Aviv, as part of a delegation of journalists from around the globe. This article is 

one of three that I wrote following that experience.

A few years ago I decided to establish Israel as one of the five leading cyber powers in the world 
and I think by all accounts, we’re there. But, the jury in cyber security is always out. And it’s a 

constant challenge. 

- PM Netanyahu at the CyberWeek conference (June 26, 2017) 

How does a small country - with about the same population count as Switzerland - position itself to compete in 
the fast-pace cybersecurity global marketplace? In this article, we’ll explore the factors that have enabled Israel to 
position itself as a key future player in cybersecurity. In a follow-up article, we’ll look at how Israel has leveraged 
that potential into action, creating a marketplace for venture capital and innovation, resulting in hundreds of 
security startups. 

DemographicsWhat is immediately noticeable when arriving in Israel is the number of young people around you. 
Unlike many of the largest countries and economies, Israel has a young, vibrant population, with over 43% of people 
aged 24 or under (CIA World Factbook). The median age is 29.7, compared to 37.9 for the US, 42 for Canada, and 42.7 
for the entire European Union.

Population Chart for Israel, 2016 (src: CIA World Factbook)

Having a young population not only gives it a current and future stable workforce supply, it also means that a larger 
percentage of the population is going to be tech-savvy, having grown up in a world in which the Internet always 
existed, and being very comfortable with using and understanding technology, and the Web of Trust (WoT) that 
binds us all.

However, by itself, having a young population doesn’t mean that a country is poised to be a global player on the 
cybersecurity stage. So next, we’ll explore the role the government has played in shaping this nation to be a key 
player in cybersecurity.

Cyber - A Government Focus & Priority

While a growing number of governments around the world are proclaiming their desire to boost their cybersecurity 
workforce, nowhere is it more evident than in Israel. Attend any cybersecurity conference in Israel and you’ll inevitably 
run into dozens of key government leaders, from multiple sectors including the economy, import/export, the military, 
but also education and academia. Don’t be surprised if the head of the country pops in to make a short speech 
about the importance of the cyber domain to Israel’s future, as Prime Minister Netanyahu did on June 26th at the 
start of the CyberWeek conference at Tel Aviv University:

Cyber security is serious business. It’s serious business for two reasons: the first reason is that it’s a 
serious and growing threat. And it’s a growing threat everywhere because everything, every single 
thing is being digitized. And the distinction between hi-tech and low-tech is rapidly disappearing. 

And as that happens in one country after another, in one industry after another, in one critical 
infrastructure after another, and as we enter the world of the internet of things the need for cyber 

security is growing exponentially. 

Our decision in this case was to create a national cyber defense authority and we are organizing 
them around the cyber net so that everybody has secure information between the government and 
the various organizations and the business organizations. We can communicate in a secure way and 
the parties inside the net can communicate with each other. Not only to respond to attacks but to 
prevent them, to prevent them by early warning, to prevent them also by guidance, by teaching a 

systemic doctrine to the extent that you can be systemic in this business. 

- PM Netanyahu at the CyberWeek conference (June 26, 2017) 

A Military Affair

The government’s role in leading the effort to position Israel as a leader in this space is undeniable. However, growing 
a cybersecurity workforce comes much easier to Israel than to the rest of the world, due to Israel’s need to protect 
itself from what they call “not so friendly neighbors.” 
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In many developed countries, the workforce supply in the cybersecurity domain is stretched thin, often with minimal 
or negative unemployment rates in the field, leading to many companies poaching the best security folks from their 
competitors, and leaving the government sector with a near-empty pool of applicants as government salaries are 
much lower, often on the order of 20%, 30%, even 40% lower, and the barriers to entry much higher (i.e. advanced 
degrees, clean record, drug tests, etc). A 2016 Indeed article compared the salary, adjusted for cost of living differences, 
of an information security specialist with three years of experience in Minneapolis ($127,757) with that of someone 
in Arlington VA ($74,254). The numbers speak for themselves.

In Israel the cyber workforce situation is much different; the Israel Defense Forces (IDF) provide the country with 
a fresh, auto-renewing supply of talented youths that have often signed up for extra tours of duty in some of the 
elite units of the IDF (e.g. the famous unit 8200, where many of today’s cybersecurity entrepreneurs once served). 
According to Wikipedia, the number of people reaching military age annually (estimates for 2016) is 60,000 males 
and another 60,000 females. While that number is by no means large, the experience instills in the conscripts many 
key values that lasts for decades after they’ve left their defense units and integrated the workplace. 

One of the most privileged spots in the IDF is unit 8200 which is often referred to as Israel’s equivalent to the NSA. 
Unit 8200 is an intelligence unit, responsible for collecting signal intelligence (SIGINT) and code decryption. Unit 
8200 is just one of several sought after units in the Israeli Intelligence Corps, which is “responsible for collecting, 
disseminating, and publishing intelligence information for the General Staff and the political branch” and also to 
engage “in counter-intelligence and information security work, and presents general assessments.” Several alumni 
of unit 8200 “have gone on to found leading Israeli IT companies, among them CheckPoint, Imperva, Incapsula, 
CloudEndure, Cybereason, ICQ, LightCyber, NSO Group, Palo Alto Networks, indeni, NICE, AudioCodes, Gilat, 
Leadspace, EZchip, Onavo, Singular and CyberArk.”

However, unit 8200 is just one of the many valuable units where young men and women can serve, and in the 
process gain valuable training and experience that can be of use in the business world.

Other Factors

Of course, there are other factors at play that have helped Israel position itself as a leader in this domain, beyond 
the young population, beyond the deliberate focus and support of the Israeli government, and beyond the fairly 
unique military apparatus which provides valuable training and experience.

These other factors include cultural aspects of resilience and innovation, access to academia for subject matter 
expertise, economic support for investments and growth in this space, and a startup mentality highly tolerant of 
failures - and more importantly lessons learned - to name a few.

In Israel, all of the factors mentioned above have contributed to creating a capacity for innovation and excellence in 
the cybersecurity domain. Just as importantly, the political and military leadership of the country are fully cognizant 
of that capacity and have decided to make it a national priority. As Dr. Eviatar Matania, Head of the Israel National 
Cyber Directorate, put it, “cyber is like the industrial revolution… We are just at the beginning of the cyber revolution… 
But we are going to be a cyber nation… as cybersecurity is a necessity to prosper.”

Why Your Next Cybersecurity Tool/Service Might 
Just Come from Israel - PART 2: The Land of the 
Cyber Startups

Note: in June 2017, I was invited by the Israeli Ministry of Foreign Affairs to attend the CyberWeek 
conference in Tel Aviv, as part of a delegation of journalists from around the globe. This article is 
the second of three articles that I wrote following that experience;  the first article, explored the 

question of  “Why Israel?”

[T]he prominence of Israel in the technological field and in the cyber field have made Israeli 
companies very, very attractive. So because we have a lot of speed chess players, because we have 
hundreds of startups, because we have demonstrable success in providing solutions in this rapidly 
changing sphere, Israel has become an attractive target for cyber security investment, and I think 

if I tally it roughly as we can see, in 2016 we have about 20% of the global private cyber security 
investment around the world. 

- PM Netanyahu at the CyberWeek conference (June 26, 2017) 

In a previous article, we explored some of the factors that have contributed to positioning Israel as a potential 
leader in the cybersecurity innovation domain. However, potential isn’t always realized, but in the case of Israel, 
there is strong evidence that the formula for leveraging their special mix of circumstances into cyber startups and 
investments is working. 

Growing Alliances

One cannot hear the Prime Minister and deny that Israel is a country deliberately focused on cyber. There is a 
palpable deliberate effort by government sector, financial sector, industry sector, and academia to come together 
and collaborate. This effort is having an impact on the way the rest of the world sees Israel, as evidenced by Indian 
Prime Minister, Narendra Modi, who visited Israel in early July, the first visit by an Indian PM. In part thanks to its 
cybersecurity expertise, Israel is being courted by many countries according to its PM. 

At CyberWeek, representatives from the US government were also in attendance, marking a new level of collaboration. 
Thomas Bossert, Assistant to the President for Homeland Security and Counterterrorism announced the creation 
of a bilateral cyber working group to “stop adversaries before they can get into our networks and hold bad actors 
accountable.” According to Reuters, the working group will focus “range of cyber issues - critical infrastructure, 
advanced R&D, international cooperation, and workforce.” Bossert went on to explain one of the reason for working 
together: “[t]he agility Israel has in developing solutions will innovate cyber defenses that we can test here and 
bring back to America.”
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From Alliances to Startups and Vice Versa

The two high profile announcements about collaboration will likely be a boom for Israel’s continued ability to produce 
hundreds of cybersecurity startups. How many startups are we talking about exactly? Reuters quoted a figure of 400, 
while other sources put that figure closer to about 350 startups. Regardless of the exact number - as by their very 
nature startups come and go, sometimes in a matter of weeks or months - Israel is at the forefront of the global 
race to innovate in the cybersecurity space. Several (former) cybersecurity startups have now reached global name 
recognition; here are just a few, whose name you might recognize: IAI, Check Point, Verint, CyberArk, ECI, ByNET, 
CyberX, BGProtect, Clearsky, Safebreach. 

The vibrant amount of activity in Israel hasn’t gone unnoticed by the global investment community and the US. A 
recently introduced piece of legislation, Senate bill S.719, entitled “United States-Israel Cybersecurity Cooperation 
Enhancement Act of 2017” introduced in March 2017 might help the US adapt Israel’s recipe for success to further 
energize US activity in this key sector. The bill “requires the Department of Homeland Security (DHS) to establish a 
grant program to support cybersecurity research and development, and the demonstration and commercialization 
of cybersecurity technology.” Grant eligibility requires that “a project must be a joint venture between: (1) for-profit, 
nonprofit, or academic entities (including U.S. national laboratories) in the United States and Israel; or (2) the 
governments of the United States and Israel.”

Most companies in the cybersecurity domain are enjoying great levels of attention and success. For example, Israel 
Aerospace Industries Ltd. (IAI), which is the country’s largest aerospace and defense company (and government-
owned), recently announced that it ended 2016 with over $100 million worth of contracts in “cyber-intelligence, 
cyber-forensics and analysis, and cyberdefense centers.” Its President and CEO, Joseph Weiss, recently said: “[w]
e consider cyber to be a strategic field of activity and a growth engine at IAI, and expect it to continue to expand 
significantly in the coming years” adding that “[w]e will continue to invest in cyber companies and research and 
development centers in order to continue to expand in this field.”

Fuel for Startups

While the Middle East is known for its fuel reserves, startups require a different kind of fuel - financial fuel. From 
a global cybersecurity investment perspective, PM Netanyahu during his CyberWeek address mentioned that Israel 
had garnered double-digits worth of private cyber security investment from around the world in 2016. Added to the 
generous incentives provided by the government, such as a 4% tax rate for cybersecurity startups (compared to 
25% tax rate for regular businesses), as well as seed money that need only be repaid if the startup is successful, 
the environment is highly conducive to having academics and former military elites join with business leaders in 
rapidly creating startups.

Globally, investors have proven eager to invest billions of dollars into this domain. From 2012-2016, VCs reportedly 
invested $12.5 billion worth of seed money (in over 1,200 startups), from $1.32 billion in 2012 to $3.67 billion in 2015 
(global figures). From an Israeli perspective, the country saw the creation of 65 new startups in 2016 - putting the 
total number of companies active in cybersecurity at 365 - and “maintained its leading position as a global center 
of cybersecurity innovation” according to a data by the nonprofit Start-Up Nation Central. The amount of investment 

flowing to Israeli startups was second only to the US, but managed to grab 15% of the global venture capital flows. 
The amount of capital raised by cybersecurity startups in 2016 was reported to be $581 million, up 9% from 2015.

The figures below, about the number of active Israeli cybersecurity companies and the exit deals, are produced by 
Start-Up Nation Finder™, a free online platform providing data and opportunities for collaboration with Israeli high-
tech companies and start-ups. The tool was also used to analyze the data as part of a report by Start-up Nation 
Central on Israel’s Cybersecurity Industry in 2016 (SNC report).

Human Capital and Academic Expertise

Although financial incentives and easy access to seed money makes for a frantic level of startup activity, it is the 
ability for these budding companies to tap into a well trained workforce and expertise from academia that helps 
buds turn into full-bloom flowers. We’ll focus on academia next, since our first article in the series already covered 
many aspects of Israel’s workforce.

While many countries have reasonably close ties between academia, few countries display the level of collaboration, 
cooperation, and freedom of movement between industry, the military, and academia as Israel. The country’s leading 
academic institutions, such as Tel Aviv University (TAU) and Ben-Gurion University of the Negev (BGU) are not 
only home to cybersecurity research centers, but figure also prominently at the center of a hive of activity around 
startups, applied research, and technology transfer. 

One such center of activity, Beersheba (also spelled “Beer Sheva”), is located 70 miles South of Tel Aviv. Beersheba 
has been called the Silicon Valley of Israel, and being home to BGU, it also showcases this tight collaboration 
between VCs, academia, and the military as the Israeli Defense Forces move a large portion of their activities to 
Beersheba. A key center in Beersheba is CyberSpark, an Israeli Cyber Innovation Arena. CyberSpark describes itself 
as “a joint venture of the Israeli National Cyber Bureau in the Prime Minister’s Office, Beer Sheva Municipality, Ben 
Gurion University of the Negev and leading companies in the cybersecurity industry.” Beersheba is now home to R&D 
centers for many global technology firms including EMC/RSA and Lockheed-Martin (LM), and the close proximity 
to BGU further fuels exchanges between students, industry, and academia, as exemplified by its close work with 
Deutsche Telecom. 

Closing Thoughts

A fellow journalist described Israel’s approach to nurturing cybersecurity startups as “a potent mix of tight government 
oversight and large-scale public investment in education, talent identification and development and R&D.” Other 
countries seem to agree, and so do international investors.

Reflecting upon my first visit to Israel just last week, I have found the country to be both an innovator and an incubator. 
Israeli companies seem to be able to move fast, innovate, and when things don’t go well, learn their lessons and 
adapt. With a strong ability to leverage expertise found in academic and military sectors, combined with a strategic 
directive from the government to invest in cyber - both as a matter of self-defense as well as to tap into this new 
burgeoning market - Israel has quickly risen to be a key player in the global cybersecurity market, and is likely to 
continue its leading role for decades to come.
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Claroty Adds Secure Remote Access Product to the 
Claroty Platform and Further Enhances Company’s 
Industry-Leading ICS Threat Detection
Releases Third Integrated Product Enabling Industrial Asset Owners to Control, Manage and Audit Remote Employee 
and Contractor Access to ICS Systems; Releases Update to Company’s Continuous Threat Detection Product

NEW YORK, NY and TEL AVIV, ISRAEL--(Marketwired - Jun 26, 2017) - CYBER WEEK 2017 -- Claroty, an innovator in 
Operational Technology (OT) network protection, today announced the general availability of Secure Remote Access, 
the latest addition to the company’s award-winning OT security platform. Secure Remote Access enables asset 
owners to control, manage and audit remote access to critical industrial systems. This new product is integrated 
with the company’s Continuous Threat Detection and Enterprise Management Console products which collectively 
provide unmatched cyberrisk management for industrial control environments. This release of the Claroty Platform 
also includes significant enhancements to the company’s award-winning Continuous Threat Detection product.

Secure Remote Access includes multiple features enabling industrial asset owners to significantly reduce risk and 
to manage and audit access to their most critical systems. Key capabilities include:

Access Control - Selectively control who is permitted to remotely access industrial systems, including management 
workstations, HMIs, Historians and other important endpoints that are common in industrial environments. Control 
when, and for how long, any given employee or contractor can access each endpoint.

Workflow - Manage, approve and track all requests for remote access to your most important systems.

Session Recording - High-definition session recordings provide full accountability for each session. Track exactly 
what was done and match it to maintenance tickets for unmatched auditability.

Password Vaulting - Eliminate shared passwords, protect your most valuable credentials and enable compliance 
with password change policies without the hassle of coordinating changes across multiple organizations.

Integration - Includes “out-of-the-box” integration with Claroty’s Continuous Threat Detection and Enterprise 
Management Console products, and can be easily integrated with ticketing systems for improved workflow automation. 
Secure Remote Access also provides syslog output for integration with SIEM and log management products.

Secure Remote Access, previously in “limited release” mode, has been used in production environments by Claroty 
customers for more than a year.

The release of the Claroty Platform also includes significant updates to the company’s market-leading Continuous 
Threat Detection product. Highlights include:

• Enhanced Alerts - Enhancements to the company’s unmatched security and process integrity alerts -- including 
context such as the actual code differences for alerts regarding controller logic changes -- improve collaboration 
between SOC and Shop Floor teams and enable customers to rapidly investigate and remediate issues.

• New UI/UX - A fully redesigned user interface provides asset owners with a beautiful and comprehensive view 
of their ICS network. The revised interface provides a streamlined user experience, including multiple network 
views, advanced filtering and efficient navigation.

• Network Insights/Vulnerability Mitigation - New CVE matching with automatically discovered assets enables 
asset owners to continuously monitor their systems for new vulnerabilities and prioritize patch management 
activities. The system also includes new capabilities further exposing how industrial networks are configured 
and communicating -- enabling teams to discover network hygiene issues and eliminate configuration-related 
vulnerabilities.

• Improved Alerting - Featuring a new consolidated alerts page and market-leading alert context such as 
differences (diffs) for configuration downloads.

• Enhanced Risk Management - Extended visibility into serial nodes and additional protocol coverage.

“Numerous CISOs have told us they need integrated security tools for their industrial networks. They want visibility into 
OT networks and protection from a range of cyberthreats, including external adversaries, insiders and even human 
errors,” noted Benny Porat, Ph.D., CTO and Co-founder of Claroty. “We continue to make significant investments 
in our flagship threat detection product, and we are very excited to release Secure Remote Access and extend the 
Claroty Platform to provide the full spectrum of protection, detection and response capabilities our customers are 

asking for.”

About Claroty

Launched as the second startup from Israel’s famed Team8 foundry, Claroty combines elite management and research 
teams and deep technical expertise from both IT and OT disciplines, with backing from premier investors such as 
Bessemer Venture Partners and Innovation Endeavors. With an unmatched understanding of ICS, SCADA and other 
essential OT/IIoT systems, the Claroty team is building an unparalleled suite of integrated products addressing the 
full spectrum of cybersecurity protection, detection and response requirements. For more information, visit www.
claroty.com. 

All product and company names herein may be trademarks of their respective owners.
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Así se evitan los ataques en el país de la 
ciberseguridad
By James Rogers

Todo esto antes era arena. Los camellos todavía descansan al sol en las orillas de la carretera que lleva a Beerseba, 
principal núcleo urbano del desierto del Néguev. Esta ciudad, a 110 kilómetros al sur de Tel Aviv, es considerada 
el Silicon Valley de Oriente Medio. Supone la prueba física y arquitectónica de lo que ha conseguido el sector de 
la ciberseguridad en Israel: 10 edificaciones nuevas en cinco años. En Beerseba se ha construido en el desierto, 
partiendo casi desde cero, las instalaciones que se necesitan para albergar a las miles de mentes que tienen que 
defender el país. Estas instalaciones pertenecen tanto a la Universidad Ben-Gurión del Néguev, a grandes empresas 
y start-ups, como al Gobierno y al ejército. Entre estos cuatro actores han creado un ecosistema de innovación en 
el que se comparte información y objetivo: convertir a Israel en la gran referencia de la ciberseguridad. Esta misión 
ha acelerado la aparición del que ya se perfila como el debate del futuro: seguridad versus privacidad.

La única parte buena de los ciberataques  es que demuestran que todo esto no es ciencia ficción

“Nos empezamos a preocupar por la ciberseguridad cuando nadie más lo hacía. Ya lo definimos hace 30 años como 
la cuarta frontera a defender. Igual que necesitas personas que defiendan tierra, mar y aire, quieres gente que te 
defienda de las ciberamenazas. La única parte buena de los ciberataques que se están viviendo ahora en el mundo 
es que demuestran que todo esto no es ciencia ficción”, cuenta Roni Zehavi, CEO de CyberSpark, uno de los líderes 
del ecosistema de ciberseguridad que se ha creado en Beerseba. Hace referencia a WannaCry y a Petya, los dos 
últimos ciberataques que afectaron a hospitales, Gobiernos y grandes empresas de todo el mundo. Estos malwares 
infectaron los sistemas de miles de equipos -a través de una vulnerabilidad encontrada en Windows-, encriptaron 
la información que había en ellos y pidieron un rescate para recuperarla. En los ataques de ransomware la cantidad 
a pagar suele pedirse en bitcoin, la moneda virtual, y no suele ser muy alta. Pero aún así, los expertos aseguran 
que se trata de ataques muy baratos de preparar y muy caros de responder.

El mercado de la ciberseguridad mueve ya más de 60.000 millones de euros al año en todo el mundo. Casi el 10% 
del total, 5.800 millones de euros, lo factura Israel, según el profesor Isaac Ben-Israel -uno de los ideólogos detrás 
de la ciberrevolución que está viviendo el país-. De esta cifra, alrededor de 3.500 millones de euros provienen de 
las exportaciones de productos y sistemas de seguridad, explicó Achiad Alter, jefe de ciberseguridad del Instituto 
de Exportaciones de Israel. El resto son ventas internas.

“La ciberseguridad es un mercado interminable”

“Gracias a nuestros continuos esfuerzos en ciberseguridad hemos conseguido que el 20% de todas las inversiones 
privadas de ciberseguridad se hagan en Israel. La ciberseguridad es un asunto para tomárselo en serio: porque 
es tanto una seria amenaza como un gran negocio”, sentenció el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en 
la inauguración de la Cyberweek 2017 de Tel Aviv, un encuentro con 7.000 expertos en ciberseguridad de todo el 
mundo y al que este periódico ha acudido invitado. Parte del crecimiento del sector se debe, según Netanyahu, al 
crecimiento de los ciberataques. “Es un gran negocio porque nunca tiene solución. Es un mercado infinito. Espía 
contra espía. Las amenazas no dejan de crecer, por lo que tenemos que trabajar juntos con otros Gobiernos y con 
las empresas”, explicó.

Israel recibe el 20% de las inversiones privadas mundiales en ciberseguridad

El CERT (Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas, por sus siglas en inglés) de Israel no ha facilitado a 
EL PAÍS cifras sobre los ataques sufridos, pero Netanyahu sostuvo que el país se defiende de docenas de ataques 
cada día a nivel nacional. En España, el Incibe (Instituto de Ciberseguridad) detectó 479 incidencias contra 
infraestructuras críticas (transporte, comunicaciones, finanzas, hospitales...) en 2016. Unos ataques que se han 
multiplicado por siete en solo dos años.

Para los expertos israelíes, la receta del éxito en ciberseguridad se basa en tres pilares: mantener un sistema 
de seguridad muy robusto; compartir información y tecnologías entre empresas, Gobierno y ejército, y crear una 
autoridad nacional en ciberseguridad. “La mayor parte de los ciberataques no penetran en tu sistema si este es 
robusto. WannaCry es el mejor ejemplo, si las organizaciones hubieran actualizado el parche de Windows no hubieran 
tenido que hacer frente al ataque. El 99% de los ciberataques que se producen se han utilizado ya, aunque sea 
en otra parte del mundo. Pero no estamos compartiendo información”, describió Evyatar Matanya, jefe del Cyber 
Bureau, un órgano creado en 2015, dependiente del primer ministro, que se encarga de coordinar la estrategia en 
ciberseguridad de Israel.

Compartir información entre Gobiernos y empresas no es que sea una condición ventajosa, es que es una necesidad

“Compartir la información no es que sea visto como una condición ventajosa, es que es una necesidad. Comenzamos 
creando una autoridad y una institución en ciberseguridad en Israel, pero es momento de ir un paso más allá. Los 
ciberataques no respetan fronteras, por lo que habría que centralizar esfuerzos entre los países. En cada país, la 
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ciberseguridad depende de un departamento distinto, sería más fácil si estableciéramos una gran organización”, 
propuso Matanya.

Además de estos objetivos básicos, los israelíes aseguran que el ecosistema que ellos han articulado en el país es 
difícilmente trasladable a otros países, ya que tiene que ver con la geolocalización de la zona (“estamos rodeados 
de países que no son amigos”, señaló Ben-Israel), el servicio militar obligatorio para los jóvenes y la cultura 
emprendedora del país.

Un país de ‘start-ups’

En Israel, un país de 8,5 millones de personas, hay 400 empresas dedicadas a la ciberseguridad, 300 de ellas son 
start-ups (la mayoría con más de dos años de recorrido). “Es cierto que no tenemos muchas compañías de tamaño 
medio: son ya empresas muy grandes como Checkpoint y CyberArk, que emplean a miles de personas, o son muy 
nuevas”, reconoce el jefe de ciberseguridad de Asuntos Exteriores. El 30% de las inversiones en I+D del Estado van 
para ciberseguridad. En España, el número de empresas dedicadas a la ciberseguridad es 533 y su facturación alcanza 
los 600 millones de euros, según los últimos datos disponibles del informe de la ONTSI y el Incibe publicados en 2016.

En Israel hay 400 empresas dedicadas a la ciberseguridad, 300 de ellas son start-ups

La diferencia, más acuciada si se tiene en cuenta el tamaño del país, se debe a la cultura emprendedora de la que 
presumen los israelíes. Al año se crean 40 nuevas start-ups solo relacionadas con la ciberseguridad. Para potenciar 
la creación de estas nuevas empresas, el Gobierno ha instaurado incentivos fiscales, económicos e incluso, ha 
llegado a absorber la deuda en el que caso de que una compañía fracase.

Muchas de estas nuevas empresas se están localizando en Beerseba por la facilidad de conexión con el resto de 
entidades. IBM, Dell, Cisco, PayPal o Deutsche Telekom han establecido centros de investigación y desarrollo en 
este parque de tecnologías avanzadas. “Físicamente todo está aquí: la Universidad, la industria y el Gobierno. Todos 
están trabajando juntos. La industria sabe mejor que nadie lo que necesita y ayuda a actualizar el currículum 
de las universidades. Lo que se sabía hace dos años de ciberseguridad es historia antigua, hay que mantenerse 
actualizado. Ahora el tiempo que necesita IBM o Cisco para cualificar a alguien es muy corto”, explica Zehavi. “El 
Gobierno sabe el potencial que tiene establecer estas relaciones. Por eso, Beerseba se ha reconocido como la 
capital de la ciberseguridad”.

Seguridad vs. privacidad

En 2015, Francia aprobó una ley que permite rastrear la red e interceptar comunicaciones telefónicas y cibernéticas 
sin control judicial. Hace unos días, el servicio de inteligencia exterior israelí, el Mosad, anunció la creación de 
un fondo para invertir en start-ups con ideas aprovechables para el espionaje, como sistemas de encriptación, 
“identificación automática de perfiles de personalidad según las actividades en Internet” y de “recolección selectiva de 
información en documentos”. La entrada masiva de la tecnología y el aumento progresivo de los ataques cibernéticos 
(y terroristas), han dado pie a la aparición del eterno debate sobre la relación entre seguridad y privacidad.

“Solo con la utilización de los móviles y de los permisos que hemos dado para usarlos ya estamos perdiendo toda 
nuestra privacidad, por lo que ¿qué podemos hacer?”, se preguntaba Yuval Diskin, exdirector del Shabak, Servicio de 
Seguridad Interna Israelí. Diskin que es actualmente presidente de CyMotive Technologies, aboga por pasar de una 
estrategia defensiva de seguridad a una ofensiva. “Es como si quieres defender un edificio poniendo solo guardias 
de seguridad en su interior. No es suficiente. Hay que salir fuera, atacar a los enemigos antes de que lleguen a 
tu arena”, señala. “Detrás de cada ataque hay seres humanos planeando y cometiendo errores. Si sabes como 
conectar todos los puntos, puedes prevenir el ataque antes de que ocurra. Pero para eso necesitamos identificar 
comportamientos y patrones, recolectar inteligencia y firmas digitales. Porque el objetivo no es identificar solo a un 
hacker, sino tener controlados a todo un rango de objetivos”, concluye.

Tudo isto antes era areia. Os camelos ainda descansam ao sol nas margens da estrada que conduz a Beersheva, 
principal núcleo urbano do deserto do Negev. Esta cidade, 110 quilômetros ao sul de Tel Aviv, é considerada o Vale 
do Silício do Oriente Médio. Representa a prova física e arquitetônica do que conseguiu o setor de cibersegurança 
em Israel: 10 edificações novas em cinco anos. Em Beersheva foram construídas no deserto, partindo quase do 
zero, as instalações necessárias para abrigar as milhares de mentes que têm de defender o país. Estas instalações 
pertencem tanto à Universidade Ben-Gurion do Negev, grandes empresas e startups, como ao Governo e ao Exército. 
Entre estes quatro atores foi criado um ecossistema de inovação no qual se compartilha informação e objetivo: 
transformar Israel na grande referência da cibersegurança. Esta missão acelerou o aparecimento do que já se 
perfila como o debate do futuro: segurança versus privacidade.

“Começamos a nos preocupar com a cibersegurança quando ninguém fazia isso. Há 30 anos já a definíamos 
como a quarta fronteira a defender. Do mesmo modo que você precisa de pessoas para defender terra, mar e ar, 
também quer gente que defenda das ciberameaças. A única parte boa dos ciberataques vividos agora no mundo 
é que demonstram que tudo isto não é ficção científica”, conta Roni Zehavi, CEO da CyberSpark, uma das líderes 
do ecossistema de cibersegurança criado em Beersheva. Faz referência ao WannaCry e ao Petya, os dois últimos 
ciberataques que afetaram hospitais, Governos e grandes empresas de todo o mundo. Esses malwares infectaram os 
sistemas de milhares de equipamentos - através de uma vulnerabilidade encontrada no Windows -, criptografaram 
a informação que havia neles e pediram um resgate para que fosse recuperada. Nos ataques de ransomware a 
quantidade a pagar costuma ser pedida em bitcoin, a moeda virtual, e normalmente não é muito alta. Mas ainda 
assim os especialistas afirmam que se trata de ataques muito baratos para preparar e muito caros para responder.

Como uma cidade de Israel virou a capital 
mundial da cibersegurança
Beersheva transformou a proteção da rede em um negócio de 22 bilhões de reais por ano para o país

BEATRIZ GUILLÉN
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A única parte boa dos ciberataques é que demonstram que tudo isto não é ficção científica

O mercado da cibersegurança já movimenta mais de 225 bilhões de reais por ano em todo o mundo. Quase 10% do 
total, 22 bilhões de reais, é faturado por Israel, segundo o professor Isaac Ben-Israel - um dos ideólogos por trás da 
revolução cibernética que o país está vivendo. Dessa cifra, cerca de 13 bilhões de reais provêm das exportações de 
produtos e sistemas de segurança, explicou Achiad Alter, chefe de cibersegurança do Instituto de Exportações de 
Israel. O restante vem de vendas internas.

“A cibersegurança é um mercado interminável”

“Graças a nossos contínuos esforços em cibersegurança conseguimos que 20% de todos os investimentos privados 
em cibersegurança sejam feitos em Israel. A cibersegurança é um assunto a ser levado a sério: porque tanto é 
uma grave ameaça como um grande negócio”, sentenciou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, 
na inauguração da Cyberweek 2017 de Tel Aviv, um encontro com 7.000 especialistas em cibersegurança de todo o 
mundo, e ao qual este jornal compareceu como convidado. Parte da expansão do setor se deve, segundo Netanyahu, 
ao crescimento dos ciberataques. “É um grande negócio porque nunca tem solução. É um mercado infinito. Espião 
contra espião. As ameaças não param de crescer, por isso temos de trabalhar juntos com outros governos e com 
as empresas”, explicou.

O CERT (Equipe de Resposta ante Emergências Informáticas, na sigla em inglês) de Israel não divulgou ao EL 
PAÍS cifras sobre os ataques sofridos, mas Netanyahu argumentou que o país se defende de dezenas de ataques 
todos os dias em nível nacional. Na Espanha, o Incibe (Instituto de Cibersegurança) detectou 479 ações contra 
infraestruturas críticas (transporte, comunicações, finanças, hospitais...) em 2016. Ataques que se multiplicaram 
por sete em apenas dois anos.

Para os especialistas israelenses, a receita do sucesso em cibersegurança se baseia em três pilares: manter um 
sistema de segurança bem robusto; compartilhar informação e tecnologias entre empresas, Governo e Exército; 
e criar uma autoridade nacional em cibersegurança. “A maior parte dos ciberataques não penetra no sistema se 
ele for robusto. O WannaCry é o melhor exemplo. Se as organizações tivessem atualizado o patch do Windows não 
teriam de enfrentar o ataque. Um total de 99% dos ataques que ocorrem já foram feitos antes, mesmo que tenha 
sido em outra parte do mundo. Mas não estamos compartilhando informação”, destacou Evyatar Matanya, chefe 
do Cyber Bureau, órgão criado em 2015, vinculado ao primeiro-ministro, que se encarrega de coordenar a estratégia 
de cibersegurança em Israel.

Israel recebe 20% dos investimentos privados mundiais em cibersegurança

“Não é que compartilhar a informação seja visto como uma condição vantajosa. É uma necessidade. Começamos 
criando uma autoridade e uma instituição em cibersegurança em Israel, mas é o momento de dar um passo 
além. Os ciberataques não respeitam fronteiras, por isso seria preciso centralizar esforços entre países. Em cada 
país a cibersegurança depende de um departamento diferente. Seria mais fácil se estabelecêssemos uma grande 
organização”, propôs Matanya.

Além desses objetivos básicos, os israelenses afirmam que o ecossistema que eles articularam em nível nacional 
dificilmente pode ser transferido para outros países, já que tem a ver com a sua geolocalização (“estamos rodeados 
de países que não são amigos”, observou Ben-Israel), o serviço militar obrigatório para os jovens e a cultura 
empreendedora de Israel.

Um país de startups

Em Israel, um país de 8,5 milhões de habitantes, existem 400 empresas dedicadas a cibersegurança; 300 delas são 
startups (a maioria com mais de dois anos de existência). “É verdade que não temos muitas empresas de médio 
porte: já são empresas muito grandes como a Checkpoint e a CyberArk, que empregam milhares de pessoas, ou 
são muito novas”, diz o chefe de cibersegurança do ministério das Relações Exteriores. 30% dos investimentos em 
P&D do Estado vão para a cibersegurança. Na Espanha, o número de empresas que se dedicam à cibersegurança, 
por exemplo, é de 533 e seu faturamento atingiu 600 milhões de euros, de acordo com os últimos dados disponíveis 
do relatório da ONTSI e do Incibe publicados em 2016.

A diferença, ainda maior se levarmos em conta o tamanho do país, se deve à cultura empreendedora da qual se 
gabam os israelenses. A cada ano são criadas 40 novas startups relacionadas apenas com a cibersegurança. Para 
promover a criação dessas novas empresas, o Governo introduziu incentivos fiscais, econômicos e chegou até mesmo 
a absorver a dívida, caso uma empresa fracasse.

Em Israel há 400 empresas dedicadas à cibersegurança, das quais 300 são startups

Muitas dessas novas empresas estão escolhendo Beersheva como sede pela facilidade de conexão com outras 
instituições. IBM, Dell, Cisco, PayPal ou Deutsche Telekom criaram centros de pesquisa e desenvolvimento neste 
parque de tecnologias avançadas. “Fisicamente tudo está aqui: a Universidade, a indústria e o Governo. Todos estão 
trabalhando juntos. A indústria sabe melhor do que ninguém do que necessita e ajuda a atualizar o currículo das 
universidades. O que se sabia há dois anos sobre cibersegurança já envelheceu, é preciso se manter atualizado. Hoje, 
o tempo que a IBM ou a Cisco precisam para qualificar alguém é muito curto”, explica Zehavi. “O Governo sabe o 
potencial que tem estabelecer essas relações. Portanto, Beersheva é reconhecida como a capital da cibersegurança”.

Segurança x Privacidade

Em 2015, a França aprovou uma lei permitindo rastrear a rede para e interceptar comunicações telefônicas e 
cibernéticas sem controle judicial. Há poucos dias, o serviço israelense de inteligência externa, o Mossad, anunciou a 
criação de um fundo para investir em startups com ideias que podem ser aproveitadas para a espionagem, tais como 
sistemas de criptografia, “identificação automática de perfis de personalidade segundo as atividades na Internet” 
e “coleta seletiva de informações em documentos”. O afluxo maciço de tecnologia e o aumento progressivo dos 
ataques cibernéticos (e terroristas) deram origem ao surgimento do eterno debate sobre a relação entre segurança 
e privacidade.

“Somente com o uso dos telefones celulares e das autorizações que demos para usá-los já estamos perdendo 
toda a nossa privacidade; então, o que podemos fazer?”, perguntou Yuval Diskin, ex-diretor do Shabak, o Serviço 
de Segurança Interna Israelense. Diskin -que atualmente é presidente da CyMotive Technologies- defende que 
se passe de uma estratégia defensiva de segurança para uma ofensiva. “É como defender um edifício colocando 
apenas guardas de segurança na parte interna. Não é suficiente. É preciso sair, atacar os inimigos antes que eles 
cheguem à sua arena”, diz. “Por trás de cada ataque há seres humanos planejando e cometendo erros. Se você sabe 
como ligar todos os pontos, você pode impedir o ataque antes que aconteça. Mas para isso precisamos identificar 
comportamentos e padrões, reunir inteligência e assinaturas digitais. Porque o objetivo não é identificar apenas 
um hacker, mas controlar toda uma gama de objetivos”, conclui.
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“Debemos centrarnos en buscar a los enemigos en el ciberespacio antes de que penetren en nuestras 
redes”, declaró el asistente del líder estadounidense en materia de seguridad y contraterrorismo, Thomas 
Bossert, durante la conferencia Cyber Week en Tel Aviv. 

Señaló que la creación del nuevo grupo de trabajo fue acordada por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, 
y el presidente de EEUU, Donald Trump, durante la visita realizada por este último a Israel en mayo pasado.

“Consideramos que la velocidad de Israel en elaborar nuevas soluciones llevará a la creación de una 
ciber protección que podremos llevarnos a EEUU”, agregó Bossert.

Por su parte, Rob Joyce, el coordinador de Trump para ciberseguridad, declaró que Washington busca un modelo 
de contención de los Gobiernos por medios de diversos castigos.

“Debemos elaborar un modelo de contención”, dijo Joyce.

Netanyahu, a su vez, resaltó la necesidad de colaborar con otros países e indicó que ciberseguridad formará parte 
de la agenda de las consultas en el marco de la visita a Israel prevista para la próxima semana del primer ministro 
de la India, Narendra Modi.

EEUU e Israel prevén crear un grupo de trabajo 
para ciberseguridad
MOSCÚ (Sputnik) - EEUU e Israel prevén crear un grupo de trabajo para desarrollar nuevos métodos de detección 
de ciberamenazas, informó el diario Defense News.

Es ist eine der größten Insolvenzen der japanischen Wirtschaftsgeschichte: Wegen enormer Kosten für den Rückruf 
von Millionen Airbags hat der Automobil-Zulieferer Takata die Reißleine gezogen.

Ifo-Index

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft erklimmt immer neue Höhen. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im 
Juni erneut auf einen Rekordwert, wie das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut am Montag mitteilte. Der Index 
erhöhte sich von 114,6 Punkten auf 115,1 Punkte und überbot damit noch einmal den Wert vom Mai.

Unfaire Handelspraktiken

In Brüssel ging es heute sozusagen um die dunkle Seite des Welthandels: Handelskommissarin Cecilia Malmström 
stellte den Jahresbericht zu unfairen Handelspraktiken von Wirtschaftspartnern der EU vor.

Pipeline-Streit

Seit Jahren tobt die Debatte um die geplante Gasleitung von Russland nach Deutschland. Berlin will sie unbedingt, die 
Osteuropäer sind dagegen, Brüssel ist kritisch. Heute haben die EU-Energieminister über die Rohrleitung diskutiert.

Israel Cybersecurity

Im kleinen Israel sitzen mehr als 350 Firmen für Cybersecurity, die sich auf den ausländischen Markt konzentrieren 
und zur Weltspitze zählen. Die Branche profitiert von guten staatlichen Rahmenbedingungen und vom Knowhow 
aus dem militärischen Bereich. Zur “Cyberweek” in Tel Aviv, die noch bis Mittwoch dauert, kommt Publikum aus 
der ganzen Welt.

Redakteur am Mikrofon: Klaus Ulrich

Takata ist pleite
Japanischer-Airbag-Hersteller meldet Insolvenz +++ Ifo-Index steigt auf Rekordhoch +++ Dunkle Seite des globalen 
Handels +++ Streit um Nord Stream 2 geht weiter +++ Israels Cybersecurity-Branche boomt
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Israel: donde la (ciber)seguridad es lo primero
El país convierte la protección informática en uno de los pilares de su economía Los expertos advierten de que 
el próximo objetivo de los ‘hackers’ serán los móviles y la internet de las cosas

Josep M. Berengueras

Si hay un país en el mundo volcado en su seguridad, tanto física como cibernética, ese es Israel. Su situación 
geoestratégica y sus conflictos históricos han llevado a este pequeño Estado de 8,5 millones de habitantes a 
anteponer la seguridad por delante de todo (incluso a veces sobre la privacidad). La autoprotección, la convicción 
de estar amenazados de forma constante y el claro apoyo del Gobierno y el ejército, han desembocado en un sector 
de la seguridad informática que es referente mundial y pilar de la economía local.

Si Barcelona es la ciudad de las start-ups del ‘retail’ y Londres el centro financiero europeo (a expensas del 
brexit), Israel es el país de la ciberseguridad. Actualmente cuenta con más de 400 empresas emergentes (start-
ups) dedicadas este sector, y el año pasado el 20% de la inversión mundial en empresas de seguridad fue para 
compañías de Israel. Países de todo el mundo acuden a firmas o expertos del país para ser asesorados, todo un 
logro para esta economía relativamente pequeña que tiene entre ceja y ceja la protección de sus ciudadanos (tanto 
física como virtual).

LOS ORÍGENES

“Si quieres defender tu país del ataque de un avión, antes podías dispararle. Otra manera de hacerlo era ‘atacarlo’ 
económicamente (restricciones comerciales). Entre los 80 y los 90 apareció otra forma de hacerlo: introduciendo 
malware en las computadoras de los enemigos, resume el profesor Isaac Ben Israel, uno de los ‘padres’ del sector 
de la ciberseguridad en Israel. “Nos dimos cuenta de que con un ataque así podíamos por ejemplo detener una 

planta eléctrica de otro país, atacar las infraestructuras críticas, agrega, pero con el inconveniente de que también 
vieron que los países limítrofes no estaban informatizados... es decir, Israel podía ser el objetivo de los ataques. “Por 
eso decidimos apostar por la ciberdefensa, dice.

El Gobierno detectó 36 sectores clave (transporte, centrales eléctricas, comunicaciones, bancos...) y trabajó con 
ellos para buscar la forma de protegerlos (algunos no quisieron, como el bancario). Así, empezó una fascinación 
por la protección contra ataques informáticos que aún dura hoy en día, y que tiene pleno apoyo del Gobierno no 
solo a través del ejército, sino también con la creación de planes nacionales, agencias especiales, vinculación de 
las universidades y apoyo a los emprendedores. En la Cyber Week 2017, que se celebró la semana pasada en Tel 
Aviv, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo que cada mes reciben “docenas de ataques informáticos a nivel 
nacional de “los sopechosos habituales. La estrategia del Gobierno es clara: recursos y más recursos para esta 
cuestión de Estado que tiene retorno económico. 

LAS CIFRAS

Israel ha creado así un pequeño imperio de la ciberseguridad. Empresas como Check Point (2.200 empleados en 
todo el mundo, más de 1.500 millones de facturación) o CyberArk (más de 800 trabajadores, 190 millones de ingresos) 
son referentes mundiales. Cada año se producen compras millonarias de firmas israelís (Intel adquirió en marzo 
Mobileye por 14.300 millones), y más de 25 multinacionales de todo el mundo (Microsoft, Intel, Deutsche Telekom, 
Paypal...) tienen centros de I+D en el país.

Según explica el responsable de ciberseguridad en el Instituto de Exportaciones israelí, Achiad Alter, las exportaciones 
de este sector alcanzan los 3.500 millones de euros (la facturación total es de 5.700 millones), lo que hace que solo 
Israel sea el 10% del mercado mundial de la ciberseguridad. La educación también se ha volcado en este ámbito, con 
carreras especializadas en ciberseguridad (en la Universidad de Tel Aviv en todas las carreras hay algunas materias 
sobre esta cuestión), y ciudades como Beer Sheva han pasado de ser puro desierto a convertirse en referentes en 
este ámbito con una universidad que forma a los futuros expertos del sector.ç

CÓMO DEFENDERSE

La ciberprotección se ha convertido en un problema de escala mundial, como lo demuestran ataques del Wannacry o 
el NotPetya. “Muchas compañías no tienen ni un plan de seguridad hecho, denuncia Yael Fainaro, vicepresidenta 
de desarrollo corporativo de CyberArk. Es el primer paso para poder afrontar cualquier emergencia, como también 
lo es protegerse adecuadamente y pensar que todos somos vulnerables. “No hay que pensar que los virus pueden 
entrar. Hay que asumir es que los virus ya están dentro de la empresa, agrega para explicar la urgencia de protegerse 
con algo tan simple como “actualizar los equipos con las últimas versiones de los programas.  Eso sí, los ‘hackers’ 
parecen tener ahora un nuevo objetivo: los móviles. “Los móviles son ordenadores, y no pensamos en protegerlos”, 
asegura el consejero delegado de Check Point, Gil Shwed.

Israel seguirá apostando por este sector como base de su economía. El país no facilita datos oficiales sobre cuántos 
ataques reciben al año, pero es cierto que por ejemplo el Wannacry apenas tuvo incidencia. Eso sí, algunos expertos, 
como el coronel retirado Rami Efrati (28 años como oficial de inteligencia en el ejército), defienden que en algunos 
casos se debe anteponer la ciberseguridad a cuestiones como la privacidad de los ciudadanos.
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Proteger el móvil, el ordenador de casa, el del trabajo, los servidores de la empresa, debería ser hoy en día una 
prioridad global. A veces con una sencilla actualización se logran evitar muchos de los peligros a lo que se puede 
estar expuestos. En Israel, país donde esta semana se celebra la Cyber Week, la ciberseguridad no solo es una 
prioridad sino una cuestión de Estado y un motor de la economía local.

En lo que fueron las pequeñas casas de los trabajadores de una plantación de naranjos en Hadera (norte de Israel) 
se encuentra ahora el Cybergym, un campo de entrenamiento para instituciones financieras, gobiernos, empresas 
de todo tipo y también infraestructuras críticas. Aquí no vienen a saber cómo mejorar las cuentas o exportar más, 
sino a aprender a cómo defenderse de un ciberataque.

Hay centro de simulación de ataques en otros rincones del mundo. Pero en el Cybergym “todo lo que sucede, sucede 
de verdad, en tiempo real”, explica Ofir Hason, consejero delegado de Cybergym (empresa conjunta de Israel Electric 
Corporation y la empresa israelí de ciberseguridad CyberControl). Pasa de verdad porque en las diferentes casas se 
recrean los centros de datos, infraestructuras críticas, salas de control y sistemas de las empresas, mientras que 
el ataque es real porque, realmente, se produce un ciberataque interno que, eso sí, no saldrá de las instalaciones.

En estas instalaciones, que ya han exportado a países como Portugal, República Checa o Australia, trabajan unas 
40 personas, muchos de ellos “hackers del lado bueno”, como define Hason, además de exmilitares y exempleados 
de empresas de ciberdefensa. “El objetivo es dar un puñetazo en la cara de las empresas antes de que tengan que 
afrontar una pelea de verdad”, resume el directivo. “En general no gusta lo que pasa porque las empresas se dan 
cuenta de lo vulnerables que son”, resume.

Esa vulnerabilidad es especialmente peligrosa en los casos de infraestructuras críticas. Plantas de electricidad, 
centrales nucleares, aeropuertos, potabilizadoras de agua, los bancos... Son las infraestructuras y empresas que 
deberían estar más protegidas ante ciberataques. Pero no suelen estarlo.

Los clientes informan a Cybergym de sus sistemas informáticos, manuales de actuación y características del negocio. 
Los expertos en seguridad de Cybergym generan un caso personalizado para el entreno, lo más parecido posible a 
lo que pasaría en la realidad. Y estos desembarcan en Cybergym no solo con el personal técnico, sino también con 
todos los directivos que toman decisiones.

Y es en este punto donde que el entreno se haga en un entorno real es importante: si se toman malas decisiones 
afecta al desenlace. Son escenarios reales de ataques informáticos, incluso que afectan cuadros eléctricos, servidores 
o incluso depósitos de agua, todos ellos presentes físicamente en el CyberGym.

Cybergym: donde las empresas aprenden a 
defenderse de un ataque ‘hacker’
En Israel, cuna de la ciberseguridad, se encuentra Cybergym, una empresa que se dedica a entrenar a compañías 
de todo el mundo a reaccionar ante un ciberataque real

Josep M. Berengueras

Ofir Hason, consejero delegado de Cybergym. / periodico

El entreno puede durar desde un día en los casos más simples a “semanas” para grandes corporaciones (el precio 
por semana va de los 100.000 a los 300.000 dólares). Cuando acaban el entreno, se analizan todas las decisiones 
tomadas y acciones llevadas a cabo. Y los expertos los valoran y recomiendan cómo actuar. Por suerte, el ataque 
no ha sido en sus empresas reales.

¿Están las empresas y las infraestructuras críticas preparadas para un ataque? La respuesta llega a modo de 
ejemplo, con un cajero automático allí presente. “Es real. Hay 50.000 como este instalados en Asia. Dentro tienen 
un ordenador normal que funciona con Windows NT 4.0 (de 1996), sin soporte ni actualizaciones. Es casi ridículo lo 
fácil que es hackearlo”, asegura Hason. Quizá más preocupante aún sea la respuesta del banco: “Les avisamos y 
preguntamos porqué no los actualizan. Nos respondieron que funcionaban, que costaba demasiado dinero. Hay 
que pensar en el largo término”, concluye. Para este experto, eso pasa en miles de empresas: no hacen algo tan 
sencillo como actualizar los sistemas.
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Los celulares de última generación cuentan con sistemas operativos más seguros y hay varios antivirus para instalar, 
lo que hace cada vez más difícil que un ciberdelincuente robe información; sin embargo, ninguna compañía se ha 
preocupado por el hardware -las piezas físicas-, donde han dejado una ventana abierta para los hackers, explicó 
Omer Shwartz, investigador de la Universidad Ben-Gurion de Negev.

El alumno de posdoctorado de dicho centro de estudios, que se encuentra en Beer-Sheva, una ciudad al sur de 
Israel considerada la capital mundial de la investigación cibernética, realizó un estudio en el que demostró que a 
través de la touchscreen (pantalla táctil) es sumamente fácil intervenir un teléfono sin dejar rastro alguno.

“De hecho, es posible que ya haya sucedido, pero no hay manera de saberlo, porque las piezas periféricas del 
artefacto trabajan directamente sobre la memoria del teléfono y no existe sistema alguno que pueda darse cuenta 
de que hay un hacker que tomó el control del teléfono”, explicó en una conferencia.

RIESGO INADVERTIDO

Para que un hacker utilice el hardware como puerta de entrada tiene que lograr contacto físico; esa es la mayor 
dificultad; no obstante, Shwartz explicó que hay cientos de oportunidades en las que el teléfono o una pieza de 
repuesto pueden haber estado en manos equivocadas.

Remplazar las pantallas es muy común. “No sé si en los demás países sea igual, pero en Israel cuando a alguien 
se le descompone o se le rompe, suele llevar el artefacto a cualquier local que se encuentre en la calle o comprar 
la refacción en portales como e-Bay. No sabes de dónde viene el repuesto, además de que en distintos puntos de 
la cadena de suministro la pantalla puede ser remplazada por una maliciosa”, detalló.

Al especialista le tomó apenas un par de horas darse cuenta de una vulnerabilidad en el código que utiliza la pantalla 
para interactuar con un teléfono, además de que eso es similar en todas las marcas y tipos de dispositivos móviles.

Durante la investigación -que ya fue revisada, autorizada y se va a publicar en agosto-, Shwarts fue capaz de tomar 
el control del teléfono, descargar la información que contiene e incluso usar la cámara y mandarse fotos por correo, 
borrando al final toda huella del ataque.

“Incluso los teléfonos de presidentes, que son los más seguros del mundo, no toman en cuenta esta vulnerabilidad y 
pueden ser intervenidos fácilmente”, aseguró en el contexto de la Cyber Week que se celebra esta semana en Israel.

DOS ATAQUES

La investigación se centró en intervenir un celular y una tablet, lo que logró con un chip cuadrado y plano que 
mide apenas dos milímetros, donde se encuentra un programa malicioso que es indetectable.

Esos chips, “son componentes electrónicos muy baratos, capaces de manipular todos los datos que salgan en la 
pantalla. Puedes hacer lo que se te antoje; una vez que se inicia el teléfono con la pantalla hackeada logramos 
hacer dos ataques. El primero es muy obvio al tratarse de la touchscreen: grabar lo que escribe el usuario e incluso 
escribir lo que queramos”, señaló Shwartz.

En segundo ataque, abundó, “es algo más sofisticado, porque intervenimos el sistema operativo de manera oculta 
con otra vulnerabilidad que hallamos y nos dio acceso completo. Todo sin que el usuario se dé cuenta y sin dejar 
huellas, porque todo se hace en la memoria y ningún antivirus es efectivo contra eso”.

Además, destacó, no se puede eliminar la amenaza. “Si vas a la tienda y le dices a un técnico que tu teléfono se 
volvió loco, él va a reformatearlo y resetearlo con la configuración de fábrica, pero el dispositivo seguirá hackeado. 
Si regresas nadie te va a creer que tu teléfono se volvió loco, lo que van a creer es que tú eres el que está loco”.

El investigador mostró cómo con ese tipo de intervención también se puede instalar aplicaciones o hacer que el 
celular tome fotos, las envíe al atacante y borre todas las huellas: “Si vas con soporte técnico y dices que tu celular 
te tomó una selfie y se la mandó a un desconocido, nadie te va a creer”, aseguró.

Shwartz concluyó que su investigación pretende demostrar a los fabricantes que necesitan tener más cuidado con 
los códigos que usan para que funcione el hardware.

Pantallas de los celulares abren puerta a ‘hackers’
En Beer-Sheva, la capital mundial de la ciberseguridad, un experto demuestra que los dispositivos móviles tienen 
una vulnerabilidad que nadie había notado.

Gabriel Bolio

Omer Scwartz, investigador de la Universidad Ben-Gurion. (Gabriel Bolio)



Conferences Round Tables Workshops Competitions Social Events

Tel Aviv University, Israel

- 192 - - 193 -

Los ataques de virus informáticos que piden rescate tras secuestrar información o los de espionaje a través de 
programas como Pegasus ocurren en su mayoría por dos motivos: “Uno es la desidia, les llegan mensajes a sus 
dispositivos de que deben actualizar los sistemas y piensan que no es importante… el otro es la ignorancia, sobre 
todo en la intervención de los dispositivos móviles”, explicó Gil Swed, director y fundador de Checkpoint.

El empresario israelí habló sobre los riesgos más importantes en la Cyber Week 2017, un encuentro de seguridad 
informática que se celebra en Tel Aviv, donde más de 7 mil especialistas de varios países se reúnen para compartir 
su experiencia con el objetivo de mantener a salvo la infraestructura informática.

De acuerdo con Swed, la amenaza más grande está en los dispositivos móviles. “Estos pequeños aparatos que ahora 
cargamos en nuestros bolsillos son la puerta trasera para tener acceso a todo lo que nos pasa. Cada movimiento 

que hacemos, cada dato que compartimos, puede ser hackeado a través de los celulares”, dijo al recibir el Premio 
al Logro Cibernético que otorga el Centro Interdisciplinario de Estudios Cibernéticos Blavatnik, de la Universidad 
de Tel Aviv.

Dos ataques

El especialista detalló que hay dos ataques básicos. El menos común es una intrusión sofisticada al encontrar fallas 
de seguridad en los sistemas operativos; el más común es aquel en el que el mismo usuario es quien abre la puerta 
al hacker al ingresar en vínculos, aceptar solicitudes o abrir archivos anexos.

“Es fácil engañarnos como seres humanos, a veces basta que nos llegue un correo que diga ‘abre el documento’. 
Lo abrimos y es un programa malicioso. Si fuéramos más cuidadosos podríamos reducir mucho el riesgo”, explicó 
a MILENIO después de dar su ponencia.

Esto sucede, abundó, a pesar de que hay muchas aplicaciones, aparte de las que desarrolla su empresa, para 
proteger los celulares. Algunas son gratuitas; sin embargo, acotó, “yo desconfío mucho de todo lo que no cuesta, 
porque en realidad nada es gratis en esta vida”.

La industria ha logrado que sea cada vez más fácil y barato el acceso a sistemas de seguridad, pero alrededor de 
80 por ciento de los usuarios de celulares a escala global no cuenta con algún software de protección.

En otros casos, detalló, detrás de los ataques no está la ingenuidad de las personas, sino que no le dan importancia 
a las actualizaciones.

“No todo el malware depende del factor humano. Ve cómo funciona el WannaCry, se esparció sin que nadie le diera 
entrada. De cualquier manera era prevenible con solo actualizar el sistema operativo (Windows 95), tenía mucho 
tiempo que esa vulnerabilidad se podía arreglar”, comentó.

Prevenir

Swed destacó que los usuarios de internet, tanto personas como empresas, “tenemos que ser cuidadosos, es decir, 
si algo no parece real no hay que darle clic o si nos llega un mensaje de alguien que no conocemos no hay que 
abrir el archivo anexo, eso puede ayudarnos a reducir significativamente el factor de riesgo”.

Subrayó que eso no basta para detener a los hackers: “Es importante que no le abras la puerta de tu casa a alguien 
en quien no confías, pero eso no previene que alguien lance un misil a tu casa”.

Para las empresas el escenario es aún peor. Al combinar el error humano con la falta de una arquitectura de sistema 
que prevenga las intrusiones, los negocios son los que se llevan la peor parte.

“Acabamos de hacer un análisis y las compañías encuestadas que no tienen una red diseñada con medidas preventivas 
tardan en promedio 40 días en detectar un ataque y solucionarlo les cuesta más de 667 mil dólares, mientras que 
los que utilizan una arquitectura de sistemas provisoria tardan dos días en darse cuenta de la intrusión y gastan 
solo 6 mil 800 dólares en reparar el daño”.

El especialista agregó que la colaboración mundial es otra medida que se debe fortalecer, ya que “99 por ciento 
de los ataques no son nuevos, se han hecho en alguna ocasión en alguna parte del mundo, por eso es importante 
compartir esa información, para estar prevenidos y que un mismo hackeo no suceda dos veces”, concluyó. 

Hackeo a celulares, por desidia o ignorancia: 
especialista
“Los pequeños aparatos que cargamos en el bolsillo son la puerta trasera para tener acceso a todo lo que nos 
pasa”, dice el fundador de Checkpoint, proveedor global de soluciones de seguridad.

Gabriel Bolio

El empresario israelí habló sobre este tipo de riesgos  
importantes en la Cyber Week 2017. (Gabriel Bolio)



Conferences Round Tables Workshops Competitions Social Events

Tel Aviv University, Israel

- 194 - - 195 -

alle profitieren davon, dass Israels Armee das Thema Cybersecurity früh erkannte und Spezialisten ausbildete. In 
Israel dauert der Wehrdienst für Männer drei und für Frauen zwei Jahre. Danach gehen viele mit ihrem Knowhow 
in die freie Wirtschaft. Dort trafen die ersten dieser Experten auf eine innovative und investitionsbereite israelische 
IT-Branche, sagt Ram Levi. Er arbeitete für die israelische Regierung im Bereich Cybersecurity und ist nun freier 
Berater. Schon Anfang der 2000er Jahre sei das Thema Internet-Sicherheit in Israel erkannt worden, erklärt Levi: 
“Israel ist ein sehr sicherheitsbewusstes Land. Wir müssen die ganze Zeit mit Bedrohungen umgehen, ob sie nun 
vom Iran kommen oder früher aus Syrien oder von Terrorgruppen. Wir haben begriffen, dass wir abhängig sind von 
Netzwerken und Computern - und zwar auch militärisch - und  dass wir also alles tun müssen um diese Infrastruktur 
vor Angriffen zu schützen.“

Cybersecurity made in Israel

Im vergangenen Jahr machte Israels Cybersecuritybranche umgerechnet rund 5,3 Milliarden Euro Umsatz schätzt 
Ram Levin. Das internationale Interesse an Cybersicherheit made in Israel ist groß. Sowohl im zivilen wie auch im 
militärischen Bereich. Auf der Cyberweek in Tel Aviv diskutieren Experten aus aller Welt nun aktuelle Bedrohungen, 
nötige Konsequenzen und mögliche Lösungsansätze. Israels Premier Netanjahu wird sprechen und auch die 
Münchner Sicherheitskonferenz veranstaltet Diskussionsrunden. Abseits der Podien präsentieren sich die israelischen 
Unternehmen. Viele von Ihnen haben nach Angaben der deutsch-israelischen Handelskammer in Tel Aviv auch 
großes Interesse am deutschen Markt. Die deutschen Unternehmen begegnen den israelischen Cybersecurity-
Firmen allerdings mit Skepsis, so die Handelskammer. Bei den deutschen Firmen gebe es generell die Sorge, dass 
die eigenen Produkte und Daten nicht mehr sicher sein könnten, wenn man sie ausländischen Anbietern von 
Cybersecurity zugänglich macht.

Die Firma Checkmarx sitzt in einem Glasturm im Tel Aviver Wirtschaftsvorort Ramat Gan. Wenn sich die Fahrstuhltüren 
im elften Stock öffnen, fühlt man sich sofort an typische IT-Unternehmen erinnert. Nackte Betonböden, knallbunte 
Möbel, junge Leute in ausgewaschenen T-Shirts und Schlabberjeans. Checkmarx-Sprecher Shahar Alon sucht erstmal 
nach einem freien Büro und beginnt dann sofort zu erklären, was Checkmarx eigentlich macht. Kurz gesagt: Es hilft 
Software-Entwicklern, Schwächen in neuen Programmen schon im Vorfeld zu erkennen: „Sie schaffen unabsichtlich 
Sicherheitslücken in den Codes, die sie entwickeln, und da sprechen wir ja über äußerst umfangreiche Programme. 
Sie brauchen also einen Automatismus, der alle Quellcodes scannt, solche Schwachstellen findet und dem Entwickler 
sagt, wo sie sind und wie er sie repariert.“

Virtuelles Gewächshaus für Startups

Solche Scanning-Software entwickelt Checkmarx. Offenkundig mit Erfolg. In nur elf Jahren haben die zwei Gründer 
aus einem klassischen Startup ein Unternehmen mit 350 Beschäftigten gemacht. Checkmarx expandiert, ist sehr 
aktiv auf dem US-Markt und versucht auch in Deutschland zum Beispiel im Finanzsektor Fuß zu fassen. Die Firma 
kann beispielhaft für den Erfolg einer ganzen Branche stehen. Im Bereich Cybersecurity gehört das kleine Israel 
zur Weltspitze. Die Rahmenbedingungen sind sehr günstig für Firmen wie uns, sagt Shahar Alon: “In Israel finden 
sie wirklich eine sehr gute Umgebung. Es gibt Cybersecurityunternehmen, die schon sehr früh begonnen haben. 
Es gibt Startups und viel Unterstützung aus dem Finanzsektor zum Beispiel in Form von Gründerkapital. Auch der 
Gesetzgeber hilft sehr dabei, Israel im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig zu machen.“

Armee als Trainingslager

Und es gibt noch einen weiteren Grund für den Erfolg. Die Cybersecuritybranche kann auf eine exzellente 
Ausbildungsschmiede bauen, aus der konstant neues Personal in die Firmen kommt: „Viele dieser Leute kommen 
aus der israelischen Armee, dem wohl besten Cyber-Trainings-Labor der Welt. Nach dem Militärdienst gehen sie 
auf den freien Markt, entwickeln ihre Ideen und gründen Firmen.“

Ein sicherheitbewusstes Land

So war es bei Checkmarx und so ist es überall in den mehr als 350 israelischen Firmen, die sich auf Cybersecurity 
spezialisiert haben. Von kleinen Startups, über Mittelständler wie Checkmarx bis hin zu Branchengrößen wie 
Checkpoint - dem Vorzeigeunternehmen der Branche, das zur Weltspitze im Bereich Netzwerksicherheit gehört. Sie 

Cyberweek in Tel Aviv
IT-Sicherheit in der Krisenregion
Israels IT-Sicherheitsbranche gehört zu den führenden. Der Staat liefert sich öfters Scharmützel mit feindlich 
gesonnenen Nachbarn im Netz. Diese Woche findet die Cyberweek in Tel Aviv statt, noch ein Geheimtipp für 
Security-Experten.

Von: Tim Aßmann
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La ministre de la Justice Ayelet Shaked a 
expliqué dimanche qu’un groupe de travail 
établi au mois de mars 2016 pour lutter contre 
la haine et les incitations en ligne est parvenu 
à faire retirer la majorité des 3 500 pages 
présentant des contenus offensifs découverts jusqu’à présent, et que le temps moyen de réaction face à ces posts 
était de moins de 24 heures.

Ce groupe de travail avait été créé suite à une vague entraînant des centaines d’attaques qui avait commencé 
au mois d’octobre 2015 et dont les services de sécurité avaient estimé qu’elles étaient le résultat d’incitations à la 
violence sur internet.

« Il a été découvert très rapidement que dans sept cas sur dix, les terroristes avaient été influencés par des incitations 
à la violence et au terrorisme auxquelles ils avaient été soumis sur les réseaux sociaux et sur internet », a déclaré 
Shaked lors d’une conférence organisée lors de la Cyber-week en Israël.

« Le lien entre incitation et terrorisme est un nouveau phénomène dangereux qui a une signification stratégique ».

La succession des événements - lors desquels Israël s’est trouvé attaqué de l’intérieur - « nous a donné un sentiment 
de vulnérabilité. Nous avons peut-être pu penser à fermer internet dans la région entière. Nous avons pensé que 
les forces physiques - l’armée, la police - ne pouvaient gérer cette pénétration virtuelle de notre souveraineté ».

Cette nouvelle réalité a nécessité de nouveaux modes de pensée et d’opération, a-t-elle précisé, et le système 
juridique a « agi très vite » contre son « ADN [traditionnel] et suggéré de nouvelles solutions ».

Parmi ces dernières, le nouveau groupe de travail, chargé d’identifier les posts offensants en obtenant des ordonnances 
du tribunal pour les supprimer ; également le renforcement de la collaboration avec les géants des réseaux sociaux 
comme Facebook, Twitter, Google et YouTube pour améliorer la réactivité et qui vise à empêcher et à supprimer les 
publications incitant à la violence et à la haine ; ainsi que la proposition de nouvelles lois.

Au mois de décembre, la Commission des lois a avancé ce qu’on a appelé le ‘projet de loi Facebook‘ et qui permettrait 
à l’état de réclamer des ordonnances auprès du tribunal pour obliger le réseau social à supprimer certains contenus 
sur la base de recommandations policières.

Le gouvernement a affirmé que ce projet de loi ne sera invoqué que dans des cas d’incitations présumées, lorsqu’il 
y a une possibilité réelle que le matériel en question mette en péril la sécurité nationale ou publique.

Shaked a indiqué qu’un projet de loi supplémentaire aura pour objectif de bloquer l’accès aux contenus qui 
soutiennent le terrorisme. Ce projet de loi en est à un stade déjà avancé, a-t-elle précisé. De plus, Shaked a ajouté 

qu’Israël prévoit d’organiser une conférence internationale qui accueillera différents ministres de la Justice pour 
évoquer le sujet sans pour autant donner plus de détails.

Lors d’une conférence organisée dimanche, Edna Arbel, ancienne magistrate à la Cour suprême et désormais à la 
tête d’un comité qui enquête sur les solutions légales permettant de combattre les incitations à la violence et les 
discours de haine sur internet, a expliqué que le système judiciaire doit être en mesure de s’adapter aux nouvelles 
réalités et aux nouveaux défis.

Elle a affirmé soutenir « par principe » la création d’outils supplémentaires pour combattre la menace en ligne mais 
qu’un équilibre doit être trouvé avec la liberté d’expression et la préservation de la confidentialité.

Shai Nitzan, procureur de l’Etat, a qualifié internet de « nouvelle place au coeur de la ville » mais avec cette différence 
cruciale que ceux qui s’expriment sur internet peuvent conserver l’anonymat et atteindre des milliers, voire des 
millions de personnes à travers le monde.

Depuis le début de l’année 2016, Israël a inculpé 250 personnes environ pour incitations - notamment 25 uniquement 
cette année, a-t-il dit.

Un contrôle augmenté de la part des gouvernements

Et même ainsi, Tehila Shwartz Altshuler, spécialiste de la réforme des médias en charge des projets gouvernementaux 
ouverts à l’Institut israélien de la démocratie, a tout de même mis en garde contre les réactions excessives et la 
réduction des libertés civiles.

Des entreprises comme Google, Facebook et Twitter ne sont pas seulement des entreprises high-tech mais aussi 
des entreprises médiatiques qui doivent être régulées en tant que telles. La coopération reste le meilleur moyen 
d’obtenir des résultats, a-t-elle affirmé, sans enfreindre les droits liés à la confidentialité et à la liberté de parole.

Le principal problème est toutefois que dans le monde comme en Israël, « les gouvernements tentent d’utiliser 
la technologie pour renforcer leur contrôle des citoyens », a-t-elle mis en garde, faisant notamment référence à 
la loi proposée concernant Facebook, à la base de données biométriques en cours d’élaboration et à l’utilisation 
largement répandue de méthodes de surveillance des activités en ligne.

Le docteur Tehila Shwartz Altshuler, universitaire spécialiste des médias à l’Institut pour la démocratie d’Israël, et 
au centre à droite Noa Elefant-Loffler, manager en charge des politiques publiques chez Google Israël, s’expriment 
durant la Cyberweek, le 25 juin 2017 (Crédit : sShoshanna Solomon/Times of Israël)

Noa Elefant-Loffler, manager en charge de la politique publique chez Google Israël, a expliqué que Google et 
YouTube se sont engagés à faire partie de la solution et qu’ils travaillent à réduire les incitations et les discours de 
haine depuis un certain nombre d’années.

Le problème principal, a-t-elle toutefois noté, est le contexte. « Le contexte est roi », a-t-elle dit, « aucune machine 
ne peut encore comprendre le contexte ». Et c’est pourquoi Google emploie des équipes chargées de prendre les 
contextes en compte en ce qui concerne les publications considérées comme offensantes ou dangereuses.

Google promet de se montrer encore plus agressif dans ses politiques contre les incitations, a-t-elle continué, et a 
récemment annoncé une série d’initiatives allant dans cette direction. Elles comprennent plus de ressources allouées 
aux capacités d’apprentissage des machines qui sélectionneront les publications à examiner, l’augmentation du 
nombre d’employés qui se consacreront à cette tâche et la restriction de la portée de contenus considérés comme 
‘borderline’, dans lesquels il n’y a pas de violation claire du code communautaire de Google - ce type de contenus 
sera exempt de publicités et de commentaires et ne pourra ni être recommandé, ni partagé par les autres.

Israël maîtrise mieux les incitations en ligne, 
selon la ministre de la Justice
Le groupe de travail existant depuis un an gère les publications offensantes en 24 heures, a noté Ayelet Shaked 
lors de la cyber-conférence de Tel Aviv

SHOSHANNA SOLOMON
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La ciberseguridad es ya el quinto escenario de 
guerra que enfrenta a países de todo el mundo
Más allá de las herramientas tecnológicas utilizadas en el ámbito cotidiano de usuarios y empresas, la ciberseguridad 
preocupa cada vez más a los gobiernos de todo el mundo.

Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo/ElDiario.
es).- Acercarse a los participantes de la “Cyberweek”, 
que se celebró esta semana en el campus de la 
Universidad de Tel Aviv, resultó ser una ambiciosa 
empresa para todo aquel que no fuese ponente 
en esta feria de referencia mundial que este año, 
además, albergó el apartado dedicado al ciberespacio de la prestigiosa Conferencia de Seguridad de Múnich.

Representantes de gobiernos, fuerzas armadas y servicios de seguridad -ya retirados o todavía en ejercicio-, empresas 
privadas del sector o instituciones académicas se dieron cita en este espacio para discutir, de forma interdisciplinar, 
los retos y las diferentes estrategias de seguridad a seguir en la era digital. “Aquí discutimos de temas muy sensibles, 
en ocasiones clasificados como secretos por nuestros respectivos gobiernos, así que ustedes los periodistas deben 
entender nuestras reservas”, se jactaba el ex-director general de asuntos político-militares del ministerio de Defensa 
israelí, Amos Gilad. “Lo que sí puedo decirle es que los países tenemos que cooperar para hacer frente al enemigo 
común, que son aquellos que quieren atentar contra nuestra seguridad nacional, nuestras infraestructuras críticas 
o incluso contra nuestros procesos electorales”, aseveró el militar.

Considerado como uno de los mejores estrategas del establishment de seguridad y defensa israelí, Gilad, que 
ahora ejerce como nuevo director de la también anual Conferencia de Política y Estrategia de Herzliya, insistió en 
la necesidad de la cooperación gubernamental tanto a escala bilateral como multilateral. “Hay ámbitos en que 
los europeos pueden aprender de Israel y otros en los que nosotros podemos aprender de ustedes”, añadía Gilad 
en referencia a la inversión pública en I+D+i -auspiciada por el gobierno y el ejército israelíes- que ha convertido 
a su país en una ciberpotencia mundial (en 2016, el 20 por ciento de la inversión privada en ciberseguridad tuvo 
lugar en Israel). “Si no cooperamos, el enemigo aprovechará para atacarnos sin piedad, y ya lo estamos viendo”, 
concluyó Gilad durante una de las pausas del evento. Poco después de esta entrevista, los sistemas informáticos 
de varios hospitales israelíes fueron infectados por un virus sin que resultara interrumpida su actividad al ser poco 
después neutralizados.

Ejemplo de cooperación bilateral es la nueva iniciativa conjunta entre Estados Unidos e Israel que se presentó 
en el primer día de la Feria y que estará liderada por el asesor de Seguridad Interior y Ciberseguridad de la Casa 
Blanca, Thomas Bossert. “Este dominio (el de la ciberseguridad) es uno de los principales retos estratégicos al que 
nos enfrentamos tras el 11-S”, afirmó el estadounidense. Según Bossert, como primera tarea este grupo de trabajo 
bilateral intentará definir y poner en marcha estrategias preventivas que permitan bloquear cualquier riesgo o 
amenaza que pueda atentar contra las infraestructuras críticas de ambos países.
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Nein, ein „Startup-Wunder“ ist das natürlich nicht. Israel baut sehr bewusst und mit Hochdruck an seiner digitalen 
Zukunft. Bei unserem Besuch bei der Cyber Security Week in Tel Aviv und in der Ben Gurion Universität in Beer 
Sheva wurde klar, dass es sich bei der sogenannten „Startup-Nation Israel“ um ein konzertiertes Projekt handelt, 
bei dem der Staat, die Bildungseinrichtungen, die Armee und Firmen aus aller Welt mit viel Geld und Einsatzwillen 
an einem Strang ziehen, um später gemeinsam davon zu profitieren.

In Beer Sheva wird gerade das nächste riesige Projekt aus dem Boden gestampft. Hier, am nördlichen Rand 
der Negev-Wüste, soll eine digitale Weltmetropole entstehen. Die Welthauptstadt der Cyber Technologie. Das 
Ökosystem aus Universität, internationalen Firmen, Armee und Regierung wird durch eine Organisation koordiniert, 
die Cyberspark heißt. Diese zentrale Stelle soll die Kräfte intelligent bündeln und dafür sorgen, dass der nächsten 
Schritt zum digitalen Wunderland Israel gemacht wird.

Bis zu 25.000 Studenten sollen schon bald hier arbeiten

Überall sind in Beer Sheva Kräne im Einsatz, nur wenige Gebäude der ehrwürdigen Ben-Gurion-Universität sind älter 
als drei oder vier Jahre. Wohnquartiere werden in Rekordzeit hochgezogen. Die Mieten und Lebenshaltungskosten 
sind erheblich niedriger als in Tel Aviv, das nur etwas mehr als eine Autostunde entfernt ist. Es sollen noch viele 
neue Institute dazu kommen. An der Universität, die Staatsgründer Ben Gurion selber ins Leben rief, um Leben in 
die Wüste zu bringen, lernen derzeit bereits 10.000 Studenten. 20.000 bis 25.000 sollen es werden.

Im Mittelpunkt der Forschung an dieser Uni stehen traditionell die Wasserwirtschaft und Landwirtschaft in der Wüste. 
Überlebenswichtige Themen für Israel. Aber es gibt ein anderes Thema, dass in den vergangenen Jahren immer 
drängender geworden ist: Cybersecurity. Bereits jetzt gibt es in Israel 350 Startups, die sich mit Cybertechnologie 
beschäftigen. Im vergangenen Jahr wurden in diesem Bereich Umsätze in Höhe von sechs Milliarden Dollar generiert. 
Zu den bekanntesten Startups in diesem Bereich gehöre Cyberark und Checkpoint.

Warum gerade Startups aus Israel einen globalen 
Zukunftsmarkt erobern
Reportage. Am Rande der Negev-Wüste entsteht gerade ein globales Zentrum der Cyberindustrie. Wir haben 
uns dort umgeschaut.

Frank Schmiechen Kriege werden in Zukunft nicht mehr mit Bomben und Raketen geführt

Das Thema Cybersecurity haben die Planer nicht zufällig gewählt. Sicherheit wird in diesem kleinen Land seit 
jeher groß geschrieben. Kriegerische Auseinadersetzungen und Terror sind seit Gründung des Staates Israel an der 
Tagesordnung. Man wehrt sich mit einer sehr gut ausgebildeten, schlagkräftigen Armee. Doch seit einigen Jahren 
haben Regierung und Armeeführung erkannt, dass „Muskeln nicht ausreichen und es dazu ein großes Gehirn“ 
braucht, wie ein hochrangiger Armee-Chef erklärt.

Denn Kriege, da sind sich hier alle sicher, würden in Zukunft nicht mehr mit Bomben und Raketen geführt, 
sondern mit den Mitteln des Cyberkrieges. Ziele seien dann Computer, die wichtige Infratsruktur wie Kraftwerke 
oder Wasserversorgung von großen Städten steuern. „Ich weiß, wie ich in zwei Stunden eine Stadt wie Tel Aviv 
zum Stillstand bringen könnte“, erklärt der ehemalige Chef einer Geheimdienstabteilung. „Aber das werde ich hier 
nicht erklären, sonst kommt noch jemand auf dumme Gedanken.“ Die Zuhörer schmunzeln. Der Vortragende nicht. 
Spätestens seit Stuxnet ist es ernst. Angriffe wie Wannacry mit sogenannter Ransomware sind hier in aller Munde.

Damit man diesen Angriffen in Zukunft begegnen kann, werden in Beer Sheva konsequent junge Leute für die 
Cyberarmee rekrutiert. Nach einem akribischen Auswahlprozess studieren dann nur die Allerbesten in der legendären 
Unit 8200 der Israel Defense Forces oder nach ihrem Wehrdienst an der Ben Gurion Universität. Beide Einrichtungen 
liegen in unmittelbarer Nachbarschaft. Anschließend wird versucht, Absolventen mit vielen Vergünstigungen in 
der Armee zu halten. Beispielsweise mit Mentoring-Programmen, mit denen sie in andere Firmen reinschnuppern 
können. Natürlich auch mit guter Bezahlung.

Das nächste Thema ist bereits identifiziert: Quantentechnologie

Trotzdem entscheiden sich sehr viele junge Leute, ein eigenes Startup zu gründen. Was im Anschluss an dieses 
Studium nicht besonders schwierig ist. Schon als Studenten kommen die zukünftigen Gründer mit allen Bereichen 
in Kontakt, die sie später brauchen. Mit Jerusalem Venture Partners sitzt ein starker Venture Capitalist vor Ort, große 
Firmen wie die Deutsche Telekom, PayPal oder Dell arbeiten eng mit den Studenten zusammen. Sie sind später 
mögliche Kunden der Startups. Auch die Armee und die Regierung kommen als Kunden in Betracht. Das sind ideale 
Bedingungen, um das eigene Geschäft aufzubauen.

Die Präsidentin der Universität, Prof. Rivka Carmi, ist eine sehr praktische Frau. Sie sieht ihre Einrichtung ganz schlicht 
als Produktionsstätte für Ingenieure. Akademische Ideale werden im Handumdrehen den realen Gegebenheiten 
angepasst. So hat sie zum Beispiel keine Bedenken, dass die großen Firmen, die hier viel Geld investieren, das 
Curiculum bestimmen und einfach nur ihren eigenen Nachwuchs ausbilden. „Im Gegenteil. Wir machen mit der 
Zusammenarbeit nur die besten Erfahrungen. Es geht hier um praktische Themen.“ In Deutschland wäre das wohl 
nicht möglich.

Das nächste Thema neben der Cybersicherheit ist auch schon identifiziert. Es soll schon bald möglich sein, in Beer 
Sheva Quantentechnologie zu studieren. Man hat die Zeichen der Zeit erkannt. Und man reagiert entschlossen. 
Auch wenn in Deutschland andere Verhältnisse herrschen – man könnte von Israel lernen. Denn um ein Wunder 
handelt es sich hier nicht.
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Wenn sie erstmal drin sind, ist es zu spät

Auf dem Labortisch liegt ein Smartphone. Grüne Kabel mit ein paar billigen elektronischen Bauteilen ragen heraus. 
Hier, im Innovationslabor der Deutschen Telekom an der Ben-Gurion-Universität im israelischen Beer Sheva, wird 
unter anderem erforscht, wie Hacker in Smartphones eindringen – und wie man sich dagegen wehren kann. Das 
ist für die Studenten der Cybersicherheit eine große technische Herausforderung und für die Deutsche Telekom 
essentiell für das eigene Geschäft. 

Doktorand Omer Shwartz erklärt, dass es vor allem einen einfachen Weg in die Smartphones gibt. Die Eindringlinge 
bedienen sich dabei präparierter Ersatzteile. Wenn der Bildschirm des iPhones gebrochen ist, gehen die meisten 
Nutzer in den kleinen Reparaturshop um die Ecke. Der baut schnell einen neuen Bildschirm ein. Doch woher dieses 
Ersatzteil kommt, wer es in den Händen hatte, weiß der Handydoktor nur in den seltensten Fällen. Auf dem freien 
Markt gibt es zum Beispiel keine Original-Displays von Apple. 

Unsichtbares Bauteil im Ersatz-Display

Es kommt leider vor, dass Austauschscreens unbekannter Herkunft zuvor präpariert worden sind, sagt Shwartz. Der 
Nutzer und der Reparaturbetrieb können aber leider nicht erkennen, dass sich in ihnen etwas versteckt, was dort 
nicht hingehört. Dieses unsichtbare Bauteil ist dann die Tür, durch die Angreifer ins Smartphones eindringen können.

Shwartz: „Wenn die Angreifer durch die ,Backdoor‘ drinnen sind, können sie alles mit den Smartphones machen. 
Es werden Passwörter abgefragt, Selfies vom Nutzer und sogar Videos seiner Umgebung gemacht, ohne dass der 
Smartphone-Besitzer es merkt.“ Er führt an einem Testgerät vor, wie einfach das ist.

Bislang gibt es keinen Schutz gegen diese Angriffe. Deshalb forschen Shwartz und seine Kollegen hier, indem sie 
versuchen, wie Hacker zu denken. Mögliche Angriffsszenarien werden durchgespielt. In allen technischen Einzelheiten. 
Anschließend wird nach Wegen gesucht, diese Angriffe abzuwehren. Das Spiel beginnt immer wieder neu, weil es 
immer wieder neue Hacker-Angriffe mit neuen Methoden gibt. 

In Zukunft wird Cyber-Krieg geführt

Gleich um die Ecke vom Smartphone-Labor der Universität ist der sogenannte „Infektionsraum“. Hier sollten 
Besucher der Einrichtung ihre Smartphones nicht mit hinein nehmen. Denn mit Hilfe von präparierten Routern 
wird versucht, Handys empfindlich zu stören oder unbemerkt eine Spionage-Software in sie hinein zu schleusen. 
Fast alles ist möglich. 

Während der Cyber Security Week in Tel Aviv dreht sich alles um die Sicherheit im virtuellen Raum. Eine Woche 
lang tauschen sich Experten und Forscher über die Abwehr von Hacker-Angriffen aus. Hier ist man der Meinung, 

Wie Hacker mit einem ganz einfachen Trick in 
eure Smartphones gelangen
Reportage. Am Rande der Cyber Security Week in Israel haben wir das Innovationslabor der Deutschen Telekom 
besucht. Hier sollen Smartphones sicherer gemacht werden.

Frank Schmiechen

dass die Kriege der Zukunft nicht mehr mit Raketen und Bomben geführt werden, sondern mit unsichtbaren 
Cyberangriffen. Wichtige Infrastruktur, Computer des Gegners und die Manipulation von Stromnetzen großer Städte 
sind das zukünftige Ziel von Attacken, heißt es. 

Die Verteidiger rüsten ebenfalls auf und versuchen, den Angreifern immer einen Schritt voraus zu sein. Hier an der 
Ben-Gurion-Universität in Beer Sheva wird an Sicherheitskonzepten gegen Cyber-Angriffe geforscht. Dabei sind 
Smartphone-Hacker nur ein kleiner Teil der Bedrohung. Aber dieser Teil betrifft uns alle. Bis Omer Shwartz und 
sein Team praktikable Lösungen für mehr Sicherheit gefunden haben, gibt es eigentlich nur einen Weg sich zu 
schützen: Passt auf eure Smartphone-Screens auf! Und achtet darauf, dass im Falle einer Reparatur wirklich nur 
Original-Ersatzteile eingebaut werden. 

In dieser Woche folgen weitere Berichte über die Cyber Security Week in Tel Aviv.
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Le chef du Service de sécurité intérieure israélien Shin Bet a mis en garde mardi les éventuels cyber-attaquants, 
affirmant que la stratégie cybernétique d’Israël n’est pas seulement défensive, mais aussi offensive, et que les 
pirates informatiques « devraient être préparés à des surprises ».

Selon i24News : « Nous ne nous défendons pas uniquement mais nous attaquons aussi les pirates informatiques 
dans le monde », a déclaré Nadav Argaman, lors de la conférence Cyber Week 2017 à l’Université de Tel-Aviv.

« Les pirates qui opèrent contre Israël dans le monde se rendent compte qu’ils font face à des problèmes inattendus. 
Nous continuerons à freiner les menaces dans les endroits éloignés, et les pirates qui travaillent contre nous devraient 
être préparés à des surprises, non seulement dans le cyberespace, mais aussi dans le monde réel », a averti Argaman.

« Tout comme nous ne sommes pas satisfaits de la défense passive dans le monde réel – c’est pourquoi nous allons 
chercher des terroristes là où ils se trouvent – il en va de même pour la cyberdéfense. Nous étudions le mode 
opératoire de notre adversaire et apprenons à les vaincre de diverses manières », a-t-il ajouté.

En outre, le chef du Shin Bet a déclaré que les efforts cybernétiques de son agence étaient axés sur la protection 
d’Israël contre toute une série de menaces, y compris les attaques parrainées par des États, des organisations 
terroristes et des pirates individuels ».

Israël déclare lancer des cyberattaques 
dans le monde
« Nous ne nous défendons pas uniquement mais nous attaquons aussi les pirates informatiques dans le monde »
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Comme chaque année, cadres de l’industrie de la defense, experts en technologie, universitaires, start-up, investisseurs, 
mais aussi diplomates se réunissent pendant 5 jours à l’Université de Tel Aviv à l’occasion de la Cyber Week, qui 
se tient du 25 au 29 juin.

Au programme, discussions et échanges sur les dernières innovations en matières de cyber-sécurité et de nombreuses 
conférences.

Parmi les principaux conférenciers cette année, le directeur de la Cyber-sécurité auprès du Bureau du Premier 
ministre israélien, l’ancien directeur de la NSA ou encore le secrétaire adjoint au Département de la sécurité 
intérieure des Etats-Unis.

Benyamin Netanyahou s’est exprimé dans la matinée devant ce parterre de professionnels et a souligné la place 
centrale d’Israël dans ce secteur, en perpétuel mouvement.

“La cyber-sécurité est en constante évolution car il n’y a jamais de solution permanente”, a-t-il dit.

Le Premier ministre s’est également félicité du fait qu’”aujourd’hui le monde regarde vers Israël pour trouver des 
solutions aux menaces sécuritaires mondiales, un problème pour tous les gouvernements”, a-t-il indiqué.

“Israël connaît chaque mois des dizaines d’attaques au niveau national, ‘des suspects habituels’ et ‘d’autres’”, a-t-il 
encore dit, ajoutant que la prochaine visite du Premier ministre indien Narendra Modi, prévue le 4 juillet, portera 
entre autres sur la coopération entre les deux pays dans les domaines de la cyber-sécurité et la cyber-technologie.

Peu avant l’allocution de Netanyahou, Thomas Bossert, le conseiller du président américain Donald Trump en 
matière de cyber-sécurité, a annoncé qu’Israël et les États-Unis lancent un effort bilatéral pour lutter contre la 
cybercriminalité.

“Trump comprend que les États-Unis ne peuvent pas réduire leur soutien à Israël face à des menaces comme le 
Hezbollah”, a-t-il dit. “La coopération de sécurité de l’Amérique avec Israël est plus forte que jamais”.

L’edition précédente de la Cyber Week avait rassemblé près de 5000 personnes, de 48 pays différents.

Yael Fainaro, vicepresidente de desarrollo corporativo de la compañía explicó su estrategia de venta en materia de 
ciberseguridad que le ha permitido entre 2011 y 2016 lograr llegar a 3.000 empresas de todo el mundo.

“Las empresas requieren y necesitan ofrecer seguridad para sus operaciones. Es algo en lo que nos hemos 
especializado para prevenir los ataques de sus redes corporativas”, anotó.

El precio de cotización en la Bolsa de Nueva York, recién estuvo listada en el índice Nasdaq en septiembre de 2014, 
fue de US$29,8 por acción. Casi tres años después, su valor en la plaza bursátil ha aumentado 68% al llegar en la 
jornada de este lunes 25 de junio a un precio de cierre de US$50,23.

Entre los países donde empiezan a tener la implementación de sistemas de seguridad se encuentra Colombia, 
que hace parte del grupo de 65 naciones donde Cyberark ha llevado sus productos. Según Fainaro, su oficina base 
para América Latina se encuentra en Brasil que se suma a los otros 30 países donde brindan un soporte local a 
las compañías.

Las cifras del Cyberweek en Tel Aviv

El encuentro que se desarrolla esta semana la Universidad de Tel Aviv reúne a más de 5.000 visitantes interesados en 
la ciberseguridad y cuenta con un programa de intervenciones de más de 250 panelistas. La mayoría de expositores 
son de Israel, seguidos por representantes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Polonia, Austria.

Uno de los atractivos que, a pesar de haber sido inaugurado en 2014, es el Cyber Horse, una escultura del caballo de 
Troya que fue realizado con reciclaje tecnológico. La obra se encuentra justo al ingreso del centro de exposiciones 
del Cyberweek en la Universidad de Tel Aviv.

Cybersécurité: la Cyber Week 
prend ses quartiers à Tel Aviv

Cyberark ha crecido 40% promedio en seis años en 
su cotización de la Bolsa de Nueva York
David “Chato” Romero
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Aprenent a protegir-se
A Israel, bressol de la ciberseguretat, hi ha Cybergym, una empresa que es dedica a entrenar companyies de 
tot el món a reaccionar davant un ciberatac real

Josep M. Berengueras

Protegir el mòbil, l’ordinador de casa, el de la feina, els servidors de l’empresa, hauria de ser avui dia una prioritat 
global. A vegades amb una senzilla actualització s’aconsegueix evitar molts dels perills a què es pot estar exposat. 
A Israel, país on aquesta setmana se celebra la Cyber Week, la ciberseguretat no tan sols és una prioritat, sinó una 
qüestió d’Estat i un motor de l’economia local.

En el que van ser les cases dels treballadors d’una plantació de tarongers a Hadera (nord d’Israel) ara hi ha 
el Cybergym, un camp d’entrenament per a institucions financeres, governs, empreses de tota mena i també 
infraestructures crítiques. Aquí s’hi ve a aprendre a defensar-se d’un ciberatac.

Hi ha centres de simulació d’atacs en altres racons del món. Però al Cybergym «tot el que passa, succeeix de veritat, 
en temps real», explica Ofir Hason, conseller delegat de Cybergym (empresa conjunta d’Israel Electric Corporation 
i l’empresa israeliana de ciberseguretat CyberControl). Passa de veritat perquè en les diferents cases es recreen 
centres de dades, infraestructures crítiques, sales de control i sistemes de les empreses, mentre que l’atac és real 
perquè es produeix un ciberatac intern que, això sí, no sortirà de les instal·lacions.

En aquests locals, que ja han exportat a països com Portugal, la República Txeca o Austràlia, hi treballen unes 40 
persones, moltes de les quals són «hackers del costat bo», com les defineix Hason, a més d’exmilitars i exempleats 
d’empreses de ciberdefensa. «L’objectiu és donar un cop de puny a la cara de les empreses abans que hagin 
d’afrontar una baralla de veritat», resumeix el directiu. «En general, no agrada el que passa perquè les empreses 
s’adonen que són molt vulnerables», resumeix.

Aquesta vulnerabilitat és especialment perillosa en els casos d’infraestructures crítiques. Plantes d’electricitat, 
centrals nuclears, aeroports, potabilitzadores d’aigua, els bancs... Són les infraestructures i les empreses que haurien 
d’estar més protegides dels ciberatacs. Però no solen estar-hi.

Els clients informen Cybergym dels seus sistemes informàtics, manuals d’actuació i característiques del negoci. 
Els experts en seguretat de Cybergym generen un cas personalitzat per a l’entrenament, el més semblant possible 
al que passaria en la realitat. I aquests desembarquen a Cybergym no tan sols amb el personal tècnic, sinó també 
amb tots els directius que prenen decisions.

I és en aquest punt on és important que l’entrenament es faci en un entorn real: si es prenen males decisions, això 
afecta el desenllaç. Són escenaris reals d’atacs informàtics, que arriben a deteriorar quadros elèctrics, servidors o 
fins i tot dipòsits d’aigua, presents físicament al Cybergym.

L’entrenament pot durar des d’un dia en els casos més simples fins a «setmanes» per a grans corporacions (el preu 
per setmana va dels 100.000 als 300.000 dòlars). Quan acaben l’entrenament, s’analitzen totes les decisions preses 
i les accions portades a terme. I els experts les valoren i recomanen la millor manera d’actuar. Per sort, l’atac no 
ha sigut a les seves empreses reals.

¿Les empreses i les infraestructures crítiques estan preparades per a un atac? La resposta arriba, a tall d’exemple, 
amb un caixer automàtic allà present. «És real. N’hi ha 50.000 com aquest instal·lats a l’Àsia. A dins tenen un 
ordinador normal que funciona amb Windows NT 4.0 (del 1996), sense suport ni actualitzacions. És gairebé ridícul 
que sigui tan fàcil piratejar-lo», assegura Hason. Potser encara és més preocupant la resposta del banc: «Els vam 
avisar i els vam preguntar per què no els actualitzen. Ens van respondre que encara funcionaven i que costava 
massa diners. Cal pensar a llarg termini», sentencia. Per l’expert, això passa en milers d’empreses: no fan una cosa 
tan senzilla com actualitzar els sistemes.
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Cyber warfare, cosa faranno insieme Israele 
e Stati Uniti
Emanuele Rossi

Martedì, durante la Cyber Week 2017, organizzata dall’Università di Tel Aviv, è stato annunciato l’inizio di una 
collaborazione tra Stati Uniti e Israele nell’ambito della cyber security.  A parlarne è stato Thomas Bossert, assistente 
del presidente americano Donald Trump per la Sicurezza nazionale con l’incarico di monitorare l’antiterrorismo.

LA STRUTTURA CONGIUNTA

I primi incontri del gruppo di lavoro congiunto inizieranno già questa settimana sotto la guida di Rob Joyce, coordinatore 
della cyber sicurezza della Casa Bianca, e di Eviatar Matania, direttore generale del National Cyber Directorate. 
“Le riunioni di questa settimana si concentreranno su una serie di problemi chiave della sicurezza informatica: le 
infrastrutture critiche, ricerca e sviluppo avanzati, cooperazione internazionale e forza lavoro” ha spiegato Bossert: 
il lavoro sarà “focalizzato sulla ricerca e l’arresto degli avversari cibernetici prima che questi possano infiltrarsi nelle 
reti e raggiungere le infrastrutture critiche, individuando anche modi precisi per rendere responsabili di fronte alla 
legge gli aggressori”.

IL MOMENTO

Mai momento più calzante. Martedì c’è stato il secondo attacco cibernetico di scala globale nel giro di una 
mesata: Petwrap. Un’azione simile a quella vista il 14 maggio col ramsonware Wannacry. Per capire le dimensioni 
dell’attacco e del problema con un’immagine: la BBC ha scritto che nell’ex centrale nucleare di Chernobyl è stato 
necessario monitorare manualmente il livello di radiazioni, dopo che il sistema di controllo informatizzato, basato 
su Windows, era finito sotto attacco.

GLI ARGOMENTI SENSIBILI

Il ramsonware che è stato usato per colpire lunedì pare abbia a sfruttato lo stesso tool di Wannacry, noto come 
Ethernal Blue, costruito dall’Nsa americana come arma offensiva, e sottratto da qualcuno che lo ha poi passato a 
un gruppo di hacker, i quali a loro volta lo hanno messo online ad aprile. Anche questa è una delle sfide del team 
congiunto israelo-americano: evitare fughe di informazioni o materiale. Aspetto su cui pesa la spifferata uscita 
direttamente nello Studio Ovale dalla bocca del presidente Trump, quando rivelò a due invitati di alto profilo del 
governo russo che Tel Aviv aveva passato a Washington informazioni importanti su un nuovo piano dello Stato islamico.

LA COLLABORAZIONE USA/ISRAELE

I rapporti di collaborazione tra Stati Uniti e Israele sul settore intelligence non-cyber sono già ottimi, e tali restano 
nonostante la gaffe di Trump; per esempio, sembra che parte delle informazioni su un possibile nuovo attacco chimico 
che il regime siriano ha in progetto, possano arrivare da Tel Avi. I funzionari israeliani raccontano l’amministrazione 
Obama, che negli ultimi anni ha segnato il punto più basso delle relazioni reciproche per via anche di una distanza 
caratteriale tra i rispettivi leader, come un periodo dove l’unica cosa che tra i due Paesi funzionava bene era lo scambio 
di informazioni. Adesso le cose dovrebbero andare meglio, visto che Trump sta cercando un nuovo avvicinamento. 
E Bossert e Matania in questi giorni hanno aperto ufficialmente un altro fronte in questa cooperazioni: si scrive 
“ufficialmente” perché il cyber warfare è già territorio di attività congiunte, anche se coperte, alla pari di quelle 
HumInt, visto la dimensione che certe attività informatiche possono raggiungere. “È una delle più grandi sfide 
strategiche dal 9/11, l’ha definito Bossert, e, come ha ricordato il primo ministro Benjamin Netanyahu, in questo 
momento dire che si lavora per una società israeliana è un vanto quando si parla del settore della cyber security.
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La ciberseguridad de organismos gubernamentales y grandes compañías se vio nuevamente vulnerada en menos 
de dos meses, después de la emergencia global que se generó por la rápida expansión del virus WannaCry, en 
mayo pasado.

Un ciberataque masivo, presumiblemente del virus ransomware Petya, atacó ayer a diversos objetivos públicos y 
privados en Europa y América.

El agente cibernético operó bajo el modo del “secuestro de datos” a cambio de un pago para volver a acceder a 
ellos. Según reportes de algunas empresas afectadas, se obligaba al pago de US$ 300 para acceder a la información.

Los primeros ataques e interferencias fueron detectados en Ucrania, y luego el virus se expandió rápidamente 
hacia otros países de Europa y América. Además, la situación sorprendió a los asistentes de la séptima versión de 
la CyberWeek (semana cibernética), que durante esta semana se encuentra en pleno desarrollo en Israel. En el 
congreso mundial se están mostrando nuevos sistemas y fórmulas para prevenir y detener este tipo de intervenciones 
que podrían generar un potencial, pero importante daño a información esencial del blanco elegido.

Una de las empresas premiadas en el evento que se desarrolla en Tel Aviv fue Check Point, la mayor firma israelí en 
materias de ciberseguridad. En relación a la situación de ayer, el jefe de Prevención contra Amenazas Avanzadas para 
las Américas de Check Point, Stephen Johnson, afirmó que “se especula que se trata de una versión del ransomware 
Petya, que se detectó primeramente en marzo de 2016, y se está expandiendo rápidamente en el mundo a través 
de las redes de la misma manera que WannaCry lo hizo el mes pasado”. El ejecutivo agregó que “a diferencia de 
otros tipos de virus, Petya no encripta archivos en dispositivos infestados por separado. En vez de eso, captura 
el disco duro completo”. Para protegerse, el experto aseguró que “las entidades deberían instalar de inmediato 

las últimas actualizaciones de Microsoft en materia de seguridad”. Johnson añadió que las organizaciones deben 
estar dispuestas a prevenir infecciones en el futuro, ya sea escaneando el computador, bloqueando y filtrando los 
archivos sospechosos antes de que alcancen las redes”. Respecto a los correos electrónicos, el ejecutivo sostuvo 
que “es esencial que los trabajadores estén suficientemente educados sobre los potenciales riesgos de los mails 
que llegan desde remitentes desconocidos, o de correspondencia aparentemente sospechosa que proviene de 
contactos conocidos”.

Blancos afectados

En Ucrania, país que dio la alerta del contagio, el agente cibernético arremetió contra organismos como el Banco 
Central, la compañía aeronáutica Antonov, firmas de servicios postales y el metro de Kiev. Además, el virus afectó 
los sistemas de monitoreo de radiación en Chernobil, a la compañía estatal de electricidad Ukrenergo, a la firma 
de telefonía fija Ukrtelecom, y obligó a retrasar vuelos en el aeropuerto de Borispol. La red informática del gobierno 
de ese país también fue atacada.

Si bien en un comienzo se pensó que se trataba de un hecho aislado en ese país, luego comenzaron a surgir 
problemas en Rusia y Dinamarca, que junto con Ucrania fueron los países que más problemas presentaron. Por 
ejemplo, en el primero hubo inconvenientes en los servidores del principal productor de petróleo, Rosneft, así como 
en la minera y siderúrgica Evraz. En Dinamarca, la compañía de transporte marítimo AP Moller-Maesrk también 
reportó problemas en sus servidores.

El blanco en Reino Unido fue la compañía de comunicaciones y publicidad WPP. Sus firmas subsidiarias fueron 
objetivo del ciberataque a sus sistemas informáticos. En Francia, la multinacional Saint-Gobain y la compañía 
Auchan fueron hackeadas . En Alemania, la Oficina Federal para la Seguridad en la Tecnología Informática informó 
que distintas firmas germanas fueron afectadas.

Al otro lado del Atlántico también se vivió un escenario complejo. La segunda compañía farmacéutica de ese país, 
Merck, confirmó que su sistema informático se vio perjudicado por el ataque del virus. En Sudamérica, en tanto, 
Brasil es el único que hasta ahora ha sufrido daños. El objetivo fue el Hospital de Cáncer de Barretos, institución 
que detectó problemas en sus computadores.

Pago Según empresas afectadas, se obligaba al pago de US$ 300 para acceder a la información. La ciberseguridad de 
organismos gubernamentales y grandes compañías se vio nuevamente vulnerada en menos de dos meses, después 
de la emergencia global que se generó por la rápida expansión del virus WannaCry, en mayo pasado.

Un ciberataque masivo, presumiblemente del virus ransomware Petya, atacó ayer a diversos objetivos públicos y 
privados en Europa y América.

El agente cibernético operó bajo el modo del “secuestro de datos” a cambio de un pago para volver a acceder a 
ellos. Según reportes de algunas empresas afectadas, se obligaba al pago de US$ 300 para acceder a la información.

Los primeros ataques e interferencias fueron detectados en Ucrania, y luego el virus se expandió rápidamente 
hacia otros países de Europa y América. Además, la situación sorprendió a los asistentes de la séptima versión de 
la CyberWeek (semana cibernética), que durante esta semana se encuentra en pleno desarrollo en Israel. En el 
congreso mundial se están mostrando nuevos sistemas y fórmulas para prevenir y detener este tipo de intervenciones 
que podrían generar un potencial, pero importante daño a información esencial del blanco elegido.

Nuevo ciberataque pone en jaque  
seguridad de organismos públicos y grandes 
empresas del mundo
Luis Musquiz Desde 
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Una de las empresas premiadas en el evento que se desarrolla en Tel Aviv fue Check Point, la mayor firma israelí en 
materias de ciberseguridad. En relación a la situación de ayer, el jefe de Prevención contra Amenazas Avanzadas para 
las Américas de Check Point, Stephen Johnson, afirmó que “se especula que se trata de una versión del ransomware 
Petya, que se detectó primeramente en marzo de 2016, y se está expandiendo rápidamente en el mundo a través 
de las redes de la misma manera que WannaCry lo hizo el mes pasado”. El ejecutivo agregó que “a diferencia de 
otros tipos de virus, Petya no encripta archivos en dispositivos infestados por separado. En vez de eso, captura 
el disco duro completo”. Para protegerse, el experto aseguró que “las entidades deberían instalar de inmediato 
las últimas actualizaciones de Microsoft en materia de seguridad”. Johnson añadió que las organizaciones deben 
estar dispuestas a prevenir infecciones en el futuro, ya sea escaneando el computador, bloqueando y filtrando los 
archivos sospechosos antes de que alcancen las redes”. Respecto a los correos electrónicos, el ejecutivo sostuvo 
que “es esencial que los trabajadores estén suficientemente educados sobre los potenciales riesgos de los mails 
que llegan desde remitentes desconocidos, o de correspondencia aparentemente sospechosa que proviene de 
contactos conocidos”.

Blancos afectados

En Ucrania, país que dio la alerta del contagio, el agente cibernético arremetió contra organismos como el Banco 
Central, la compañía aeronáutica Antonov, firmas de servicios postales y el metro de Kiev. Además, el virus afectó 
los sistemas de monitoreo de radiación en Chernobil, a la compañía estatal de electricidad Ukrenergo, a la firma 
de telefonía fija Ukrtelecom, y obligó a retrasar vuelos en el aeropuerto de Borispol. La red informática del gobierno 
de ese país también fue atacada.

Si bien en un comienzo se pensó que se trataba de un hecho aislado en ese país, luego comenzaron a surgir 
problemas en Rusia y Dinamarca, que junto con Ucrania fueron los países que más problemas presentaron. Por 
ejemplo, en el primero hubo inconvenientes en los servidores del principal productor de petróleo, Rosneft, así como 
en la minera y siderúrgica Evraz. En Dinamarca, la compañía de transporte marítimo AP Moller-Maesrk también 
reportó problemas en sus servidores.

El blanco en Reino Unido fue la compañía de comunicaciones y publicidad WPP. Sus firmas subsidiarias fueron 
objetivo del ciberataque a sus sistemas informáticos. En Francia, la multinacional Saint-Gobain y la compañía 
Auchan fueron hackeadas . En Alemania, la Oficina Federal para la Seguridad en la Tecnología Informática informó 
que distintas firmas germanas fueron afectadas.

Al otro lado del Atlántico también se vivió un escenario complejo. La segunda compañía farmacéutica de ese país, 
Merck, confirmó que su sistema informático se vio perjudicado por el ataque del virus. En Sudamérica, en tanto, 
Brasil es el único que hasta ahora ha sufrido daños. El objetivo fue el Hospital de Cáncer de Barretos, institución 
que detectó problemas en sus computadores.

Pago Según empresas afectadas, se obligaba al pago de US$ 300 para acceder a la información.

Der Chef des Israelischen Sicherheitsdienstes Shin Bet, Nadav Argaman, hat auf der Cyberweek-Konferenz in Tel 
Aviv gesagt, dass mithilfe von Cybertechnologien mehr als 2000 Hackerangriffe abgewehrt werden konnten.

Archivbild: Nadav Argaman (Foto: Yonatan Sindel/Flash90)

Durch die Nutzung nicht spezifizierter technologischer Mittel konnte der Shin Bet zusammen mit anderen israelischen 
Sicherheitsdiensten Terror-Angriffe auf Israel verhindern und war auch in der Lage, Informationen weiterzugeben, 
um Terroristen anderswo auf der Welt zu stoppen.

Weiter sagte Argaman, dass die bahnbrechende Cybertechnologie auch bei dem Schutz vor Angriffen sogenannter 
„einsamer Wölfen“, inspiriert durch Hetze in den sozialen Netzwerken, hilfreich sei.

Er warnte Hacker vor Versuchen, Israel anzugreifen. Hacker, die versuchen sollten, Israel zu schaden, müssten sich 
auf unerwartete Überraschungen vorbereiten. „Wir haben die Vorgehensweise des Feindes gelernt und wissen, ihn 
mithilfe von Gegenangriffen auf verschiedenen Wegen zu überraschen“,warnte er.

Mehr als 2000 Cyberangriffe abgewehrt
David “Chato” Romero
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« Il y a quelques années, j’ai décidé de faire d’Israël un des principaux pays leader dans le domaine de la cyber-
sécurité et aujourd’hui nous y sommes », a déclaré le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, lors de son 
discours d’ouverture de la Conférence de la semaine Cyber à l’Université de Tel-Aviv. Le Premier ministre s’est 
en outre félicité qu’Israël soit sollicité par le monde entier pour trouver des solutions aux menaces sécuritaires 
mondiales : « un problème pour tous les gouvernements », a indiqué Netanyahou.

Grace aux technologies de cyber-sécurité , le chef du Shin Bet, Nadav Argaman a déclaré lors de  la Cyber-Week 
2017 avoir réussi à empêcher des attaques terroristes en Israël et transmis des informations pour arrêter des 
terroristes ailleurs dans le monde. Il a précisé que celles-ci étaient notamment très efficaces pour se protéger 
contre les attaques dites de loups solitaires, qui ne sont pas dirigées par des groupes terroristes mais  inspirées par 
les incitations à la violence sur les réseaux sociaux.

D’autre part, une vague massive de cyberattaques au ransomware qui avait frappé l’Ukraine et la Russie a hier encore 
touché des multinationales et des sociétés et services européens et américains. Le ransomware (rançongiciel) cause 
des pannes informatiques chez les entreprises en contraignant les salariés à cesser le travail. Les victimes sont 
nombreuses, le virus se répand dans le monde entier, un grand nombre de pays sont affectés. L’Ukraine serait le 
pays le plus touché devant la Russie et, dans une moindre mesure, la Pologne et l’Italie. Selon Microsoft, la vague 
d’attaques utilise plusieurs techniques pour se propager, et notamment une faille de Windows pour laquelle le 
groupe avait déjà diffusé un correctif. Selon plusieurs entreprises attaquées, le virus fait apparaître une demande 
de rançon  en monnaie virtuelle sur l’écran des ordinateurs. D’après plusieurs spécialistes de cybersécurité, le ou 
les virus responsables ont touché des millers de cibles aussi variées que des banques, des fabricants des confiseries, 
des produits de soin ou par exemple le groupe de distribution Auchan. Ces ransomware affectent des centaines de 
milliers d’ordinateurs dans le monde. Ses auteurs réclament une rançon pour débloquer les datas des ordinateurs. 
L’éditeur américain d’antivirus Symantec avait mis en cause le groupe de pirates informatiques Lazarus, soupçonné 
d’avoir partie liée avec la Corée du Nord.

Thomas Bossert, le conseiller du président américain Donald Trump en matière de cyber-sécurité, a profité de l’occasion 
de la CyberWeek de Tel Aviv pour  annoncer le lancement d’un nouveau plan de lutte contre la cybercriminalité 
en collaboration avec Israël…. http://www.tel-avivre.com/

L’edition précédente avait rassemblé près de 5000 personnes, de 48 pays différents.Comme chaque année, cadres 
de l’industrie de la defense, experts en technologie, universitaires, start-up, investisseurs, mais aussi diplomates 
se réunissent pendant 5 jours à l’Université de Tel Aviv à l’occasion de la Cyber Week, qui se tient du 25 au 29 juin.

Au programme, discussions et échanges sur les dernières innovations en matières de cyber-sécurité et de nombreuses 
conférences.Parmi les principaux conférenciers cette année, le directeur de la Cyber-sécurité auprès du Bureau 
du Premier ministre israélien, l’ancien directeur de la NSA ou encore le secrétaire adjoint au Département de la 
sécurité intérieure des Etats-Unis.

Ransomware et la Cyber Week de Tel Aviv
Dans la tourmente actuelle des cyber attaques qui touchent toutes les entreprises dans le monde, il est un 
événement à ne pas manquer, c’est la Cyber-Week de Tel Aviv qui se tient à l’Université de Tel-Aviv jusqu’au 29 
juin 2017. 

Cybersécurité : la Cyber Week prend ses quartiers 
à Tel Aviv
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Gli aggressori informatici che provano ad attaccare Israele “devono aspettarsi brutte sorprese non solo nel cyber-
spazio, ma anche nel mondo reale”. Questo l’avvertimento, nemmeno tanto criptico, formulato da Nadal Argaman, 
capo dei servizi di sicurezza israeliani (Shin Bet), intervenuto martedì alla conferenza informatica “Cyber Week 2017” 
in corso in questi giorni all’Università di Tel Aviv. Nel suo primo discorso pubblico sul tema della sicurezza informatica 
da quando nel maggio 2016 ha assunto la guida della celebre agenzia di sicurezza israeliana, Argaman ha dichiarato: 
“La nostra difesa non conosce confini. Seguiamo le minacce ovunque e colleghiamo mondo virtuale e mondo fisico”.

“Noi non ci limitiamo ad aspettare di essere attaccati – ha poi aggiunto il capo dell’intelligence interna israeliana 
– Noi diamo aggressivamente la caccia agli hacker per raggiungerli prima che riescano a realizzare i loro attacchi”.

E non si tratta solo di attacchi informatici. Argaman ha spiegato che i servizi di sicurezza hanno utilizzato l’intelligence 
informatica “per fermare molti attacchi nel mondo reale”. In questo modo hanno identificato in tempo, dall’inizio del 
2016, più di 2.000 potenziali minacce da parte di cosiddetti “lupi solitari” (terroristi non direttamente legati a gruppi 
strutturati, ma ispirati dai messaggi in rete) e hanno passato informazioni cruciali ad altri servizi di intelligence di 
paesi alleati nel resto del mondo.

La risposta a queste minacce comporta una combinazione di varie misure come arresti operati dai servizi di sicurezza 
israeliani o, in certi casi, affidati alle forze dell’Autorità Palestinese, oppure altre forme di avvertimento inviate on-
line alle persone implicate in cui si segnala loro che sono sotto i riflettori dell’agenzia di intelligence.

Oltre agli attacchi fisici, l’agenzia ha bloccato decine di gravi attacchi informatici, proteggendo Israele da potenze 
straniere, gruppi terroristici e hacker individuali. Parte di ciò che rende la minaccia informatica così pericolosa, ha 
spiegato Argaman, è che i cyber-attacchi sono “molto più rapidi della maggior parte degli attacchi terroristici”, e per 
di più gli aggressori possono rapidamente tornare a colpire dopo che il loro primo tentativo è stato bloccato. “Dopo 
che un malware ‘cavallo di Troia’ è stato svelato e neutralizzato – ha detto Argaman – tutto quello che l’attaccante 
deve fare è cambiare alcune righe del codice per rilanciare l’attacco”. Di qui “l’asimmetria che esiste tra la facilità 
con cui l’attaccante può creare problemi” e l’investimento necessario perché i difensori riescano a prevenire tali 
attacchi. Non basta. Argaman ha sottolineato che molti stati fanno ricorso a soggetti non statali e a surrogati 
indipendenti per provocare danni informatici importanti ai loro nemici. La cyber-difesa richiede una cooperazione 
senza precedenti tra servizi di sicurezza interna (Shin Bet), intelligence esterna (Mossad) e Forze di Difesa israeliane, 
insieme ad agenzie di intelligence straniere, al settore privato e alle università.

Argaman ha concluso dicendo che l’intelligence israeliana si trova “nel mezzo di un cambiamento rivoluzionario del 
proprio dipartimento tecnologico, destinato a diventare un dipartimento congiunto cyber-tecnologico: attualmente 
già un quarto dello staff dello Shin Bet è costituito da esperti tecnologici, e ci stiamo procurando i migliori hacker, 
in concorrenza con il settore privato. Ma naturalmente dobbiamo essere molto riservati circa le nostre capacità, per 
essere sempre un passo avanti rispetto a coloro che ci vogliono attaccare”.

“Chi attacca Israele nel cyber-spazio deve 
aspettarsi brutte sorprese nel mondo reale”
Il capo dei servizi di sicurezza israeliani: “Sventati più di 2.000 attentati terroristici in 18 mesi grazie alla tecnologia 
informatica”


