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Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the Cyber Week conference at Tel Aviv University on June
20. (Ammar Awad/Reuters)
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Wednesday said governments should collaborate to
counter cyberthreats so powerful
that they could take down civilian and military planes, according to
!1
Reuters. “We cannot go back to the world of levers, pulleys and couriers,” Netanyahu said during a
cybersecurity conference at Tel Aviv University. “Since we are going forward, we are absolutely vulnerable.
Our airlines can be brought down, our fighter planes can be brought down.” Netanyahu also said
cybersecurity is a promising market and noted that about 20 percent of global investment in that field
goes to Israel, according to Reuters. “This is a supreme test for our civilization,” the Israeli prime minister
said. “It’s going to be tested not only by criminal organizations, by terrorists, but by other states. We have
to combine forces.”
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Wednesday to join forces to defend against cyber threats that he said could even bring down military and
civilian aircraft. While Israel monitors attacks at its cybersecurity centre in the
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“We cannot go back to the world of levers, pulleys and couriers. Since we are going forward, we are
absolutely vulnerable. Our airlines can be brought down, our fighter planes can be brought down,” he said.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during the Cyber Week conference at Tel Aviv University,
Israel, June 20, 2018. REUTERS/Ammar Awad
While Israel monitors attacks at its cyber security center in the southern city of Beersheba, Netanyahu
said there was “no silver bullet”.
“This is a supreme test for our civilization. It’s going to be tested not only by criminal organizations, by
terrorists, but by other states. We have to combine forces,” said Netanyahu.
As he spoke, lights flashed and another voice boomed out in the room in a simulation of a hacking attack,
saying that the hackers were “based in a country not far from Israel” - an apparent reference to the
country’s arch-foe Iran.
The voice told attendees their bank accounts had been frozen and their information was being shared
with their enemies.
Israeli cyber exports last year amounted to $3.8 billion, Netanyahu said, adding: “We are punching about
200 times above our weight here.”
The Beersheba center brings together military, academia and businesses, which is a risk with regard to
Israel’s military applications.
“But I’m willing to take on that risk because I think cyber security growth through cooperation and cyber
security as a business is tremendous,” he said.
Reporting by Tova Cohen; Editing by Gareth Jones

SkyHigh not the limit of McAfee's ambition,
IPO an option
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provider SkyHigh Networks this year and has not ruled out going public again to widen its options, its
chief executive said.
Reuters Staff
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Reuters reported last year that McAfee was raising $4.25 billion in loans to finance a dividend and refinance
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Co-ordinated a6ack and increasingly sophis<cated malware deployments places businesses at
greater risk than ever before

Co-ordinated attack and increasingly sophisticated malware deployments places businesses at greater
risk than ever before
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ATMs at prescribed `mes for their money carriers to pick up, added Heinzman.

markets innovation, many smart security practices are wilfully or ignorantly overlooked, says Heinzman.
However, given the scale of crypto-currency today, this is not yet a critical risk to the financial industry.
“We have seen numerous attacks against the SWIFT network that have netted criminals significant
monetary gains and have begun to undermine the perceived safety and security of the network,” continued
Heinzman. “Using advanced technologies to protect the network and defend against future attacks is
paramount to ensure continued security and confidence in the network.”

New security methods
Detecting the rapidly evolving threats to financial institutions, markets, and their customers is a major
challenge, but some companies are at the forefront of solving this by leveraging advanced artificial
intelligence methods, including deep learning and unsupervised machine learning algorithms. ThetaRay,
a cyber security and big data company, is one of them.
It is forging close partnerships with global financial institutions, leading industrial firms, consultants,
regulators, and other key market participants to establish a shared understanding of market pains and
priorities to solve them.
In London this May, ThetaRay convened a dozen leading financial institutions and the Financial Conduct
Authority to discuss their needs and how to tackle cyber-security and financial crimes such as AML,
terrorist financing and human trafficking, in addition to fraud and ATM security.

Transport networks under attack
The land-based global transport network is just as vulnerable as financial systems to cyber attack. Israel
Baron, head of cyber at Israel Railways, argues that preventing trains and railway systems from attacks is
a complicated task. This is because, until recently, most systems were not secured due to a misconception
that railway control systems are ‘air gapped’, and as such are safe from hackers.

“This attack, evolving over years across 14 countries and over 100 financial institutions could have been
worse. If the intent was not just to steal money under the radar but instead by some terrorist group or
“This a]ack, evolving over years across 14 countries and over 100 ﬁnancial ins`tu`ons could
rogue
to disrupt
results
bebut
much
more
severe,” he cautioned.
have been
worse.nation
If the intent
was not markets,
just to stealthe
money
undercould
the radar
instead
by some

The UK Department for Transport in 2016 acknowledged that railway systems are becoming more vulnerable
to cyber attacks. Transport systems are increasingly being linked network controls and automation
systems, which can be accessed remotely via public and private networks. Darktrace claim is telling of
the scale of the problem. In 2016, it claimed that the UK rail network had been hit by at least four major
cyber-attacks over a 12-month period.

The simultaneous shut-down of the Toronto and Montreal Stock Exchanges in April showed how cybercriminals can and will exploit single
points of failure to cause widespread financial market disruption in
!13
the future using advanced threats. “These co-ordinated attacks led with advanced malware, increasingly
becoming weapons of cold cyber wars and terrorists, are the principal long-term threat to the industry,”
according to Heinzman.

Israel Railways’ Baron explains that some solutions include secured and encrypted communication
channels to locomotives and using predictive analysis on signalling systems, which feature a limited and
known amount of commands and low volumes of data. Under the guidance of regulator the National
Cyber Security Authority, Israel railways are building state of the art monitoring systems to detect and
neutralise hostile cyber activity.

Cyber currencies, related exchanges, and blockchain technology are most vulnerable to attacks. Simply
because of the proliferation of these processes that push the envelope of technology and financial

Cyber Week
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Such is the critical state of essential infrastructure’s vulnerability to network attack that this year’s Cyber
Week in Tel Aviv, Israel, dwelt upon the nightmare scenario of military jets falling out of the sky, financial
systems paralysed and the railway network brought to a shuddering standstill.
To grab the 8,000-strong international audience’s attention at Tel Aviv University, Prime Minister
Benjamin Netanyahu, a principal speaker at the eighth annual gathering, was interrupted by an on-stage
announcement that all the attendees’ bank accounts had just been hacked.
The audio clip intoned “Ironic, isn’t it? A conference dedicated to cybersecurity being hacked.”
“We are based in a country not far from Israel. That’s all you need to know for now. The bank accounts
of everyone sitting in this hall have just been frozen. The intellectual property of your companies is in
our hands, so are your private conversations. This information is being sent to your competition and your
enemies,” it went on.
It may have been a jocular episode in an otherwise serious conference, but, as Netanyahu said, “This is
a supreme test for our civilisation. It is going to be tested not only by criminal organisations, by terrorists,
but by other states. This is why we’re holding this cyber conference here. It is to protect the present and
ensure the future, no less than that.”

nations’ economies.
Yigal Unna, Director-General of the Israel National Cyber Directorate, said Israel’s three-tiered approach
to cyber security embraced market robustness, systemic resilience and national defence. The directorate’s
overall strategy is to fold technical and political methods into one operational unit to build capacity for
Israel’s cyber defence.
Other speakers at Cyber Week included the head of Israel’s Internal Security Agency (Shin Bet), Nadav
Argaman, former Israeli PM and minister of defence Ehud Barak, as well as a number of representatives
from leading global tech companies, such as IBM, Microsoft, and Intel.
Founders and CEOs of Israeli cybersecurity companies presented riveting panel discussions. These
included CheckPoint founder and CEO Gil Shwed who received the inaugural Israel Prize for innovation
and high-tech. Other notable sessions featured Cybereason co-founder Yossi Naar, whose firm raised
$100 million last year, and Team8 CEO and co-founder Nadav Zafrir, a former commander of the Israeli
military’s renowned Intelligence Corps Unit 8200.

“In the digital age there will be no silver bullet, it doesn’t exist. We can monitor quite a bit, we can stop a
lot, but we need to keep racing ahead,” he added, praising the cybersecurity ecosystem in Israel, saying
the country is “punching at 200 times above our weight here.”
Israel’s reputation as a world leader in cybersecurity is well established. Earlier this year, former CIA
director Gen (Ret) David H. Petraeus labelled Israel a ‘cyber superpower’; according to an April 2018 report
by CB Insights, Israel is home to the second-largest number of cybersecurity deals globally.
Israel boasts 20 percent of all global private investments in cybersecurity, the prime minister revealed,
adding the country’s cyber exports last year amounted to $3.8 billion. Also in 2017, Israeli cybersecurity
firms raised a record $814.5 million in 81 deals both in venture capital funds and private equity, while exits
accrued $1.4 billion, according to a January 2018 report on Israel’s cyber sector by Start-Up Nation Central.
There are also a recorded 474 active cybersecurity startups and companies operating in Israel.
A new Cyber Security Complex in the southern Israeli city of Beersheba would boost cooperation
across agencies and become a leading global authority on cybersecurity, according to Netanyahu. An
hermetically-sealed ‘cyber shield’ is currently undergoing construction, a virtual version of Israel’s ‘Iron
Dome’ missile defence system.
UK firms have acknowledged Israel’s cyber security prowess. “Israel is known to be a global centre for
cyber innovation. If we aren’t tapping into that we’re missing a huge trick,” says Mike Hodgson, Head of
Innovation Engagement at BT Security. Part of the bilateral tech relationship is UK Israel Tech Hub, a
flagship programme facilitating 175 business relationships with a potential benefit of £800 million to both
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security. A data-centric economy brings many benefits to human life and to the quality of living, but we
should make sure that the price that our society is required to pay during this process is not too high,”
she added.

Security

Facebook privacy, promises action

Ciaran Martin, chief exec of the National Cyber Security Center, raised questions about whether users will
remain content with the privacy deficit inherent in using services such as Facebook earlier in the week.
Martin said 2018 might mark the year that “giving away personal data for free as a business model came
unstuck” and we started to look for other things.
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Israel cyberczar drops hints about country's new security initiative
READ MORE
El Reg invited Facebook to comment on these twin strands of criticism but we'd yet to hear back at the
time of going to press.
Yuval Diskin, the former chief of Israel's intelligence agency Shin Bet turned cybersecurity entrapeneur,
told international journalists that it was “hypocritical” for people to object to state-sanctioned intelligence
gathering but to say nothing about snoopy smartphone apps.
“Smartphones collect everything,” Diskin said. “Why do you allow this to happen but not for the government
that wants to protect you to collect intelligence?”

Israel Cyber Week Facebook – already kicked around the block by politicians in
the US and Europe over privacy in the wake of the Cambridge Analytica scandal
– has come under fire from Israel.
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in human life,” Diskin asserted. ®
Ciaran Martin, chief exec of the National Cyber Security Center, raised questions
about whether users will remain content with the privacy deficit inherent in using
services such as Facebook earlier in the week. Martin said 2018 might mark the
year that “giving away personal data for free as a business model came unstuck”
and we started to look for other things.

Both government ministers and visiting dignitaries waded into the fray at the
Cyber Week conference in Tel Aviv on Thursday.
“We must ensure that global companies and internet giants like Facebook,
Twitter or Google are held accountable for the irresponsible handling of users
personal data,” Israeli Minister of Justice Ayelet Shaked told delegates. “We must
act to ensure that privacy laws are respected worldwide.”
“As a western democracy we are committed to respect, promote, and protect the
right of privacy and data security. A data-centric economy brings many benefits to
!18
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Israel cyberczar drops hints about country's new security initiative
READ MORE

El Reg invited Facebook to comment on these twin strands of criticism but we'd
yet to hear back at the time of going to press.
Yuval Diskin, the former chief of Israel's intelligence agency Shin Bet turned
cybersecurity entrapeneur, told international journalists that it was “hypocritical”
for people to object to state-sanctioned intelligence gathering but to say nothing
about snoopy smartphone apps.
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“Smartphones collect everything,” Diskin said. “Why do you allow this to happen
but not for the government that wants to protect you to collect intelligence?”

!

Security

Um, excuse me. Do you have clearance to
Um,patch
excuse me.
you have
clearance to patch that
thatDoMRI
scanner?

!

Security

MRI scanner?
Healthcare regulations working against
By John
Leydenabout
19 Junsmartphone
2018 at 10:19privacy
Spymaster
whines
cybersecurity,
claims expert
MOS-SAD: Israeli govt weighs in on
Healthcare
regulations
workingaction
against cybersecurity, claims expert
Facebook
privacy,
promises
By John Leyden 21 Jun 2018 at 20:02

By John Leyden 19 Jun 2018 at 10:19

"Traditional methods of risk assessment don't really work. In other industries IT can be tested up to a
certain level before they are used. In banking, for example, you can accept a few glitches but when it
comes to human life you cannot have that, of course, so there are very strict regulations in terms of
change management, testing and quality assurance."
Each cycle of testing of healthcare equipment is quite lengthy because it needs to meet the requirements
of regulators, such as the FDA in the US. "This creates a problematic situation in cybersecurity because
when a medical device has been tested and sold to a hospital, a vendor is focused on creating the future
wave of whatever medical devices they are working on," Zilbiger said. "They are really not investing too
much effort into upgrading the previously sold medical devices because of security reasons. They might
fix something because of health issues very quickly but they're not really looking into improvements that
need to be made to [existing] equipment because of cybersecurity.
"Hospitals, on the other hand, have their arms tied because they cannot change the settings on medical
equipment."
The WannaCry outbreak hit hard at numerous NHS hospitals last year. Zilbiger told El Reg that the outbreak
"raised awareness" of the importance of cybersecurity in general as well as "starting a conversation" with
manufacturers.

Israel Cyber Week Facebook – already kicked around the block by politicians in
the US and Europe over privacy in the wake of the Cambridge Analytica scandal
– has come under fire from Israel.

Zilbiger added that Israel's hospitals and other healthcare institutions faced "hundreds of attacks" every
week, mostly scanning attacks and reconnaissance.

Both government ministers and visiting dignitaries waded into the fray at the
Cyber Week conference in Tel Aviv on Thursday.

Hospitals are using insurance to offset the growing problems posed by data breaches and ransomware
attacks, the conference heard. Fraudulent insurance claims based on stolen medical data are another
problem, especially in the US. Investors at the show said areas such as analytics for healthcare were
hotspots for startups in the sector. Other healthcare startups are developing security technologies that
can work without leaving an agent on devices.

“We must ensure that global companies and internet giants like Facebook,
Twitter or Google are held accountable for the irresponsible handling of users
personal data,” Israeli Minister of Justice Ayelet Shaked told delegates. “We must
act to ensure that privacy laws are respected worldwide.”
“As a western democracy we are committed to respect, promote, and protect the
right of privacy and data security. A data-centric economy brings many benefits to

Professor Isaac Ben-Israel, director of the ICRC - Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research Center at Tel
Aviv University, told delegates that hospitals didn't feature on the list of 28 business deemed essential to
the critical infrastructure of Israel when the country formulated its first cybersecurity strategy back in the
1990s. That list was made up with utilities, transport providers and some banks.
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Hospitals are now considered part of the critical national infrastructure in Israel and ought to be given the
same status elsewhere, the retired senior IDF commander turned academic argued. ®
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balance investment in medical equipment with the needs of cybersecurity against
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"Intel technologies provide unique capabilities that can help improve the privacy, security and scalability
for data-centric workloads like AI and blockchain," Echevarria says.

MOS-SAD: Israeli govt weighs in on
Bias-enabling
algorithms
and smart
contract tech no one quite trusts now easier to secure
Facebook
privacy,
promises
action
Bias-enabling
algorithms
and smart contract

Sure enough SGX is unique, in name at least if not in concept - AMD's hardware security tech is called
Secure Memory Encryption (SME) and Secure Encrypted Virtualization (SEV). Arm has something similar
called TrustZone.
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20 Jun 2018 at 16:00
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And SGX is being supported by partners to make AI - those algorithms we worry aren't transparent enough
- more secure.

Algorithms
In April, at the RSA Conference, Intel talked up Threat Detection Technology, which is being supported by
Microsoft and Cisco. Now comes word of Intel's work with partners to protect data and algorithms.
Chipzilla, said Echevarria, is working with Docker to make AI secure and sharable enough to allow
federated machine learning. Key to this conceit is hardening software-based containers with Intel's
silicon security tech.
The processor maker is also working with Duality to support homomorphic encryption - by which encrypted
data can be used for calculations without being decrypted - on Intel hardware.

Israel Cyber Week Facebook – already kicked around the block by politicians in
the US and Europe over privacy in the wake of the Cambridge Analytica scandal
– has come under fire from Israel.

Then there's Fortanix, which has tweaked its Runtime Encryption Platform to support container-based
Python applications and applications written in R. The two programming languages are widely used for
machine learning so their addition to the Runtime Encryption Platform, with support for SGX, should
enable more secure AI and data science algorithms.

Both government ministers and visiting dignitaries waded into the fray at the
Cyber Week conference in Tel Aviv on Thursday.
“We must ensure that global companies and internet giants like Facebook,
Twitter or Google are held accountable for the irresponsible handling of users
personal data,” Israeli Minister of Justice Ayelet Shaked told delegates. “We must
act to ensure that privacy laws are respected worldwide.”

Challenges
Beyond hardening AI against the humans who might challenge it, Intel sees value in adding protection to
the blockchain, despite reports that almost no one is actually using it in enterprise organizations.

“As a western democracy we are committed to respect, promote, and protect the
right of privacy and data security. A data-centric economy brings many benefits to
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Israel Cyber Week At the Cyber Week security conference in Israel on Tuesday,
chip giant Intel plans to discuss how it is addressing threats to the overexposed
Israel Cyber Week At the Cyber Week security conference in Israel on Tuesday, chip giant Intel plans to
tech celebrities known as AI and blockchain.
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computing depends on the ability of organizations to work together.
This is a roundabout way of saying no company is an island, and Intel can lend a hand.

In accordance with its blockchain burnishment, Echevarria contends Intel's chip tech can improve
privacy and throughput for blockchain applications, most of which presently seem to involve the words
"distributed "and "ledger" in that order or sometimes "smart" paired with "contracts."
The chip fabber's tech has been embraced by Enigma, an Israel-based firm, which just announced an
SGX-strengthened "public blockchain that supports privacy-preserving 'secret' contracts," which won't
actually be available until later this year.
Echevarria also points to Intel's recently announced decision to join SAP's blockchain consortium and
an effort disclosed a month ago by Accenture, The Floor and the Tel Aviv Stock Exchange to build a
blockchain security lending platform atop Intel tech as signs that the almost 50 year-old chip biz is hip
to current trends.
"Security is pivotal to our company’s strategy and a fundamental underpinning for all workloads, especially
those that are as data-centric as AI and blockchain," said Echevarria. ®
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Israel Cyber Week Bigwigs mulled giving the UK's National Cyber Security Centre, the information assurance
division of GCHQ, a regulatory function or even letting it charge for its services - before settling on its current
role of encouraging better cybersecurity.
That's what chief exec Ciaran Martin told Israel Cyber Week during a panel on international cooperation
alongside his counterparts in the US and Singapore and industry execs on Tuesday. Much of the discussion
focused on intelligence sharing between the private sector and government.
Christopher Krebs, newly appointed Undersecretary at the National Protection & Programs Directorate in
America's Department of Homeland Security, said that even though the technical people and board members
might want to share threat intelligence with the government, corporate lawyers (general counsels) were a
consistent roadblock.
Krebs stressed that the US government wanted to operate a voluntary model for information sharing.
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He went on to suggest that a government/industry defence model - comparable to NATO's Article 5 mutual
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Martin said the role of government was to get involved in things that the private sector wasn't doing, such as
combating email spoofing on a large scale or safeguarding the threat to internet hygiene by, for example, the
Mirai IoT botnet. Mirai was used to take out a small but important DNS service in October 2016 leaving large
swathes of the internet inaccessible as a result.
David Koh, chief executive of Singapore's Cyber Security Agency (CSA), commented that there are security
issues with the internet that don't get resolved because of a lack of any financial incentive. "You can't leave
everything to the market," Koh said, arguing that a basic level of hygiene needs to be assured.
Asked whether the US partnering with Russia and China was possible, Krebs suggested that collaboration
on issues such as child exploitation and drug distribution was possible and offered some basis for intergovernment trust.
He added the caveat that such work would likely be limited because "you bump up against what's considered
acceptable government practice" - referencing the theft of intellectual property by China and political
interference by Russia. ®
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Security guru Bruce Schneier (Pic: Nekonoir, CC BY-SA 2.0)

Israel Cyber Week With insecure computers in charge, the healthcare and
transportation sectors have become a nexus of security problems, infosec
Israel Cyber Week With insecure computers in charge, the healthcare and transportation sectors have
veteran Bruce Schneier warned delegates at Israel Cyber Week.
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you in your house? It's a little more subtle.
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"Cars and medical devices are the near-term examples that are very evocative."
This poses some tough challenges for security engineering, namely: how to update systems that have an
effect on the physical world in near real time; and how to deliver authentication at scale as millions of
devices are connected to the internet; and broken supply chain security.
"Security is failing just as technology is becoming autonomous... and more important," Schneier told the
conference in Tel Aviv on Thursday, adding that a "perfect storm" was brewing on the horizon.
Schneier's speech focused on the security of IoT devices, a topic he has done much to raise awareness
about of late. His forthcoming book, Click Here To Kill Everybody, out September, is due to both address
these problems and propose potential solutions.
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Technology is only one of many components that needs to be brought together to fix the problem.
Regulations, liabilities and competition also need to be thrown into the mix, Schneier argued. ®
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Per Thorsheim, founder of PasswordsCon conference, commented: "Research has shown that forced &
regular change decreases security. They should check out @CESG_HMG, @CyLab @lorrietweet & read @
usnistgov SP800-63B. Pretty sure password / OWASP friends in Israel may chime in with support as well."
Robert Pritchard, a former UK.gov cybersecurity consultant turned security trainer, noted that it wasn't
only Unna who departed from orthodoxy. "I still see resistance to the no requirement to change passwords
for no reason message, often from security people."

SECURITY
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Israel Cyber Week, hosted by Tel Aviv University, brought cybersecurity heavyweights from academia and
business together with infosec luminaries, such as Bruce Schneier and Chris Roberts, and government
representatives. The UK delegation was led by Ciaran Martin, chief exec of the National Cyber Security
Center.

CHRIS O'BRIEN@OBRIEN JUNE 19, 2018

Israeli prime minister Benjamin Netanyahu dropped in for a speech and a photo after Unna. During his
presentation, Netanyahu included a fsociety-style "audience, your bank accounts have all been hacked"
video segment (below, skip to 2:00) as a joke in his presentation, during which he bigged up the country's
cybersecurity sector.
It was a slick video well delivered, but it did make Mr Robot suddenly feel a little less edgy. ®
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"Pants" means "underwear", not "trousers", in Britain. In UK slang, it also means "rubbish", as in "bad".

increasingly critical industry.

Updated to add
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An Israeli government spin doctor has been in touch to say we got the wrong end of stick and Yigal Unna
is not an advocate of frequent passwords changes.

A new map of the Israeli cybersecurity ecosystem is just the latest

"[In] the full presentation, the Director General suggested NOT to follow the 'pants' advise, but to take
example of the attractive delivery method that attracted the attention of people... It was part of the
speech dealing with the human factor and its importance in the overall cybersecurity effort."

A newconﬁrmation
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is justa the
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that the country has
that cybersecurity
the countryecosystem
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dominant
player in this
become a dominant player in this increasingly critical industry.
increasingly critical industry.
YL Ventures, an Israeli seed-focused venture fund, today released its first CyberMap. The interactive
dataset is an attempt to quantify - on an ongoing basis - the surging startup scene in the region.
A quick scan of the dataset, which lists 166 startups, shows that 16 of those have each raised more than
$50 million in venture capital and another 18 have raised more than $30 million.
!37

The map was released to coincide with the Cyber Week conference being held this week in Tel Aviv. While
the map is a new tool, YL Ventures has been tracking various sectors of the Israeli startup scene for years.
Earlier this year, the firm reported that Israeli had a staggering 2017, with exits bringing in a total of $1.3
billion. Deals included Symantec buying up Fireglass and Skycure; Hexadite being acquired by Microsoft;
and LightCyber selling to Palo Alto Networks. In addition, ForeScout held an $800 million IPO.
With cybersecurity attacks exploding, and the world facing a drought in cybersecurity talent, Israel will likely
continue to be targeted by international investors and buyers who want to tap into its vast talent pool.
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provider of an existing component simply needs to link with our software and it will work seamlessly.”
AutoArmor is an automotive cybersecurity solution for connected vehicles and adds important additional
infrastructure to C2a’s current suite of products, including its Stamper technology.
How does it work? AutoArmor discovers all the engine control units (ECUs) in the vehicle, aggregates
diagnostics and anomalies from these ECUs, and then performs mitigation according to the OEM’s policies.
As this secure infrastructure connects to all ECUs within a vehicle, it gains the ability to perform software
updates on remote ECUs and special remote invocations.
AutoArmor works in conjunction with the security monitor, which detects anomalies on the network and
sub-networks, securing the entire infrastructure. C2a’s secure onboard tester is delivered by default with an
application firewall to make certain that sent messages are valid, and it rejects messages if they are not.
One concern every cybersecurity expert has when it comes to connected cars is the possibility that overthe-air (OTA) updates can be used to compromise vehicles. C2a bears this issue in mind, but the company
doesn’t try to alter or adjust any existing OTA security protocols.
“Because the software is bundled with the main software of the particular computer, any mechanism for
software update - including OTA - that may be supported will include the latest version of our software
as well,” Dick said. “We rely on the existing OTA infrastructure.”

!

A new map of the Israeli cybersecurity ecosystem is just the latest

So what’s next for C2a?

conﬁrmation that the country has become a dominant player in this

“C2a is now in the process of performing proof of concept (POC) projects with several tier one providers
to the industry,” Dick said. “After successful completion of these POCs, the next stage is to implement our
solutions on the next car platform in development. We also intend to raise A round funding in the next
few months.”

increasingly critical industry.

!37

There’s something incredibly futuristic about walking into a store, grabbing items off the shelf, tapping a
confirmation screen, and going about your merry way - no credit card, cash, or small talk with a cashier
required. Amazon Go, internet retailer Amazon’s prototypical checkout-free retail experience, offers a
taste of a future without lines, but the rollout is slow going. Currently, there’s only one location.
One of the themes of the Cyber Week 2018 conference in Tel Aviv has been how to protect all of our new
andCredit:
emerging
technology, not just our computers and smartphones. The number one attack target, based
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AutoArmor product, which is focused on protecting onboard auto testing functionalities from cyberattacks.

computers and smartphones. The number one attack target, based on

“The product is Autosar-compliant, implemented as a Complex Device Driver, meaning that it is easily
integrated into any computer in the network,” C2a Security CEO Michael Dick told me. “The software

Enter Trigo Vision, a Tel Aviv, Israel-based computer vision startup made up of former Google, Amazon,
and Apple employees that aims to bring checkout-less experiences to existing brick-and-mortar stores. It
emerged from stealth today with $7 million in seed funding from Hetz Ventures and Vertex Ventures Isreal,
and it’s wasting no time expanding beyond a few undisclosed test locations.
“We’re enabling retailers worldwide to transform the retail environment for customers,” Michael Gabay,
CEO of Trigo, told VentureBeat in a phone interview. “We’re creating a platform for retail that automates
as much as possible.”
Trigo, much like Amazon Go, relies on a system of cameras to track customers as they weave in and out
of isles and toss items into their respective shopping carts. Its service is a package deal: in addition to
Trigo’s machine learning-powered tracking software, clients get a network of high-resolution, ceiling-
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mounted RGB cameras.
Gabay characterizes it as a hybrid solution. Retailers pay a subscription fee for a “processing unit” that
ingests data from the aforementioned cameras and sends it to Trigo’s cloud provider, which analyzes it
and uses it to improve the platform’s algorithms.
It’s scalable - Gabay said there’s virtually no limit to the number of objects and people the system can
track - and it works in “medium to small” convenience stores up to 200 square meters in size, or about
1,800 square feet.
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It’s also highly customizable. “We allow the retailers to [fine-tune] the solution,” Gabay explained. “They
don’t have to change the layout or structure of the store … How they want to deploy the system is up to
them. Our goal is not to be directly engaged with customers - retailers know their customers and their
customers’ needs.”

CHRIS O'BRIEN@OBRIEN JUNE 19, 2018

See full article on VentureBeat’s website: www.venturebeat.com
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The Cyber Week conference is in full swing in Tel Aviv, and if there is one thing I’ve noticed so far, it is
this: Everyone in the cybersecurity industry is adept at explaining complex topics in complicated ways.
That’s great when the room is full of cyber experts, but in speaking with startup after startup this week,
I’m not getting a warm and fuzzy feeling that these vendors can explain what they do to a “regular”
consumer (if there is such a thing).
!44
Of course, there are good reasons for keeping cybersecurity complicated. Many agencies, consultants,
and vendors have a vested interest in presenting an “experts only” environment because there’s a lot of
money in preventing, protecting, and picking up the pieces after an incident.
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Keep it dark to stay in the black, right?
But while that approach will make a minority of people a lot of money, it isn’t going to bridge the
chasm between the aggressors and the victims. For that, we need high-level, plain advice that can
explain cybersecurity to your grandparents in a way so that not only will they get it, but they’ll protect
themselves.
Today, Ilan Dray, Vice President Creative at Cybereason, a cybersecurity analytics company that specializes
in detection and response, has announced Cyber for People. A portal that helps explain to a general
audience exactly what cybersecurity is, Cyber for People tells you what to look for, how to protect yourself,
and how much you are at risk of attack. The idea is simple: educate and protect.
And it is much needed.
Chatting with the Ministry of Foreign Affairs’ press delegation this week, we all shared stories where
smart, capable colleagues or friends fell victim to some of the most rudimentary hacks, attacks, and
ransom demands.
One cofounder of a major technology company was subject to a “free airline tickets” scam that phished
personal details from the individual and installed keyboard tracking malware on their device. The
giveaway? The non-Roman “l” at the start of Lufthansa in the address bar that makes it look similar to
the real site.

There’s a long way to go in bringing the absolutely complex world of cybersecurity to the masses, but with
new initiatives like Cyber for People, there is some hope that consumers will be more informed, not just
about the threats and what could happen, but what to do to protect themselves, and how to react when
something does go wrong.
There’s something incredibly futuristic about walking into a store, grabbing items off the shelf, tapping a
confirmation screen, and going about your merry way - no credit card, cash, or small talk with a cashier
required. Amazon Go, internet retailer Amazon’s prototypical checkout-free retail experience, offers a
taste of a future without lines, but the rollout is slow going. Currently, there’s only one location.
Enter Trigo Vision, a Tel Aviv, Israel-based computer vision startup made up of former Google, Amazon,
and Apple employees that aims to bring checkout-less experiences to existing brick-and-mortar stores. It
emerged from stealth today with $7 million in seed funding from Hetz Ventures and Vertex Ventures Isreal,
and it’s wasting no time expanding beyond a few undisclosed test locations.
“We’re enabling retailers worldwide to transform the retail environment for customers,” Michael Gabay,
CEO of Trigo, told VentureBeat in a phone interview. “We’re creating a platform for retail that automates
as much as possible.”
See full article on VentureBeat’s website: www.venturebeat.com

“I like to think of myself as tech savvy, and representing cyber companies for a living, I’m hyper aware of
the very real cybersecurity threats that are out there,” vice president at PR firm GK Rachel Glaser told me.
“And yet, I almost fell for a Netflix phishing scam last year. The landing page just looked so damn real!
Not to mention it made its way past my spam filters. No alarm bells were set off at all in my mind. The
only thing that prevented me from entering my details and potentially signing over my identity to some
shadowy character was the habit I’ve gotten into of checking the email addresses of senders.”
These stories are common. There are an estimated 81 million fake Facebook accounts alone, according
to the most recent research, and I regularly receive friend requests from clearly fake accounts. While
the intentions of these accounts vary, many of them are set up to trap a user into sharing compromising
photos, which results in blackmail, or to requests gift cards and money from the victim.
“Most of the time, people talking about cybersecurity are talking very technical to the technical person it’s very boring,” Ilan Dray, vice president of creative at Cybereason and founder at Cyber for People, told
me. “Or they’re trying to scare you. But nobody I saw on the speaking circuit was focused on action, or
trying to educate the consumer.
“I don’t want to just be dealing with the future of cybersecurity, and the next wave of potential threats and
attacks,” Dray said. “I think it makes a great statement if we bring cyber to the people. In Israel, everybody
knows that when you see a bag in the street, you call the police, and they will perform a controlled
explosion on it. We don’t have that level of understanding or response for cybersecurity threats, and that’s
what I’d like to achieve.”
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Many try to understand how such a small country as Israel has become a leader in cybersecurity. The
most probable explanation is that the best minds of Israeli youths are recruited each year by the famous
military Intelligence Unit 8200.
A countrywide search for the highest achieving high school graduates to take part in a screening test
ensures the best of the best will be recruited by the unit.

Wednesday, July 11, 2018

Source: Xinhua| 2018-06-24 01:41:01|Editor: yan

Upon completion of their services at this unit, former soldiers are well equipped with invaluable experience
and transferable skills that make them an asset to the workforce.

by Nick Kolyohin

by Nick Kolyohin
JERUSALEM June 23 (Xinhua) -- Israel has realized its goal of
becoming one of the top five leading cyber powers in the world, Israeli
Prime Minister Benjamin Netanyahu has touted.
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Employees in private sector are now able to utilize the specific knowledge acquired through military
training and help their employers in their pursuit of making a fortune.
Israeli Minister of Justice Ayelet Shaked said that "we should not allow companies from other countries to
disregard the right to privacy and the laws that have been legislated to protect our citizens."
Netanyahu said that cyber insecurity will always be in the virtual world, and Israel must continue to guard
against cyber attacks.
"We can monitor quite a bit, we can stop a lot, but we need to keep racing ahead. This is a supreme test
for our civilization, and must combine forces to protect the present and ensure the future," he said.

on the top five cyber powers' list are the United

The weeklong conference is attended by more than 8,000 attendees from 80 countries, including leaders
and experts of cyber security, military and intelligence services. The conference provides insight into the
latest global developments in cybersecurity.
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Israel was not chosen to host by chance. The small Middle Eastern country is probably the most attacked
country in the cyber world because of its long conflict with the Arab world.
Each big Israeli company arms itself with crisis prevention and management centers. Smaller private
companies and even citizens are also guarded by moves against cyber breaches.
Netanyahu highlighted the Israeli city of Be'er Sheva as a model for how nations can concentrate their
cyber talent in one location. "Within 200 meters, you can have a military, academia and business talk to
each other," he added.
Ehud Schneorson, former head of the elite Israeli Intelligence Unit 8200, predicted that critical infrastructure
will be the prime target for all future wars, including a cyber war.
"Energy infrastructure is the cardiovascular system of the modern nation," said Schneorson. "It's very
beneficial to attack this type of infrastructure and if we look back on the summary of the upcoming warconflict, cyber could be the next 9/11."
He was referring to the terror attacks in Washington D.C. and New York, the U.S. on Sept. 11, 2001.
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said there was "no silver bullet."
by cyber-attack."
"This is a supreme test for our civilization. It's going to be tested not only by criminal organizations, by
Today the global private sector sales of cyber-security products and services - hence excluding government
terrorists, but by other states. We have to combine forces," said Netanyahu.
and defence sector - is estimated at US$ 80 billion per year. Israel's private sector exports account for
eight to ten percent of that market by sales. And 18 percent of global investment into cyber-technology is
As he spoke, lights flashed and another voice boomed out in the room in a simulation of a hacking attack,
going to Israel. Six years back it was six times smaller.
saying that the hackers were "based in a country not far from Israel" - an apparent reference to the
country's arch-foe Iran.
When answering the question - what are the main cyber-threats of the future, and how do we face them,
Ben-Israel explained how they are unknowable, hence the development in Israel of a cyber-defence
The voice told attendees their bank accounts had been frozen and their information was being shared
ecosystem that is as best prepared as it can be to face the unkown.
with their enemies. Israeli cyber exports last year amounted to $3.8 billion, Netanyahu said, adding: "We
are punching about 200 times above our weight here."
He told SC Media UK: "In cyber-technology one generation is just one year - so to ask what are the largest
threats we face in the future is impossible to answer because it will be a new generation of threats. For
The Beersheba center brings together military, academia and businesses, which is a risk with regard to
humans with a 30 year generation you can say what may happen over the next five years - but no one can
Israel's military applications.
predict what we will face in cyber in five years. So when I drew up a list of Critical National Infrastructure
"But I'm willing to take on that risk because I think cyber security growth through cooperation and cyber
threats in a letter to the Prime Minister in 1999, and again in 2010, it did not include the Health Sector.
security as a business is tremendous," he said.
"Ordinarily you would consider what are the coming threats and what can you do to offset the impact, but
(Reporting by Tova Cohen; editing by Gareth Jones)
you can't do that if you can't see what they are, and you can't in cyber as development is running too fast.
"Instead we need to build an ecosystem of highly educated, knowledgeable people who understand the
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threat and have enough knowledge to identify the new threat when it appears, and enough technology
options to be able to take the appropriate ideas to tackle it. There are three elements to this:
"Education - building the human capital required
"Start-ups: having an environment where there are enough ideas around.
"Coordinating organisations: you need the right organisations in place to be able to combine each of the
elements needed with the others to provide a coordinated response.
"In 2011 the Israeli governement resolved to build an appropriate ecosystem. Israel is still the only country
where we teach cyber security in high schools and every university in Israel has academic cyber research.
In 2011 Oxford University in the UK was the only one in the world to have a dedicated cyber research
department. At that time it was almost all done by practitioners, whether commercial or government but you need academic research if you are trying to tackle fundamental questions.
"Now we have 1,200 cyber security start ups in Israel every year. 1,000 will fail each year. And many of the
remaining 200 may fail the next year. But it is done intentionally so that the ideas are there.
"Yes, some of the ideas could potentially be used against us - but we can't stop selling cars or knives
because someone may use them against us. When it comes to military weapons (guns, missiles etc)
we have mechanisms in place - where governments limit exports by issuing licences. Large companies
know who to approach, how to modify their offering, but start-ups don't have that knowledge, so we
need to come up with different mechanisms to stop the exporting of technology that may fall into the
wrong hands and be used against us. In six years (of Israel cyber security week) there has only been one
occasion where there might have been a breach."
This sixth cyber security week sees 8,000 people from 80 countries attending some 50 events - with as
many as eight simultaneous sessions underway. The third start-up competition for using technology to
combat terrorism saw 210 entrants - double the previous year and five times its first event, showing here
too there is very rapid growth in innovation. In all aspects, Cyber-Security is a sector where Israel clearly
punches above its weight and given its approach to education and investment in the sector, can be
expected to do so for many years to come.
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Under GDPR the search would have fallen at an early hurdle as it was a result of trawling hoarded old
records that enabled Manske to discover an old email from when the hacker was less careful, and this
identified him as BestBuy - and then further research found that he had another email as Spiderman,
which in turn led to webadmadan@yahoo.com. And using the domain search service of 'Who is' - now not
allowed under GDPR, a billing address for Daniel Kaye based in Tel Aviv was found - and subsequently a
Facebook posting with a photo of the offender with his fiancee.
Mankse reported how German law enforcement was unable to get any help from Facebook, because the
offender was outside of German jurisdiction. In fact, he observed that Facebook, Google and other US
global players tend to make it very, very, very, very complicated for non-US law enforcement to do their job.
However Manske persisted and German law enforcement had kept tabs on a CAV service (counter- antivirus, used by hackers to test their malware to check that it is not already known by the AV companies)
and these criminal services keep all their records. Using its access to the backend of this CAV service,
they found that BestBuy was a customer on the service, so now they had an IP address and malware.
Having previously tracked the hacker moving from Tele Aviv to the UK, they now found that he had moved
to Cyprus.
A problem was defining the exact law broken as the hacker had not sought to bring down the telekom
service, but connectivity was lost because of a falw in the system giving an unintended result.
To find victims, Manske sought a wiretap on all DT backbone customers. He acquired a valid ruling from
the German courts to seach for those currently or in last seven days connecting to the specified IP in any
control domains. DT did not want to cooperate, but was given the option to provide the details or have the
police go in an try to find them - acknowledging that might take eight months or so before they might
find they were unable to do it..
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As a result DT provided a lot of data, but it showed that only 16 victims remained, incuding himself and a
friend plus 14 researchers including the chaos computer club.
With no victim to make a case, Manske then sought to take over the botnet. First, it was necessary to
take over the initial controldomains. AS dot.us is run by Newstar where Manske knew the owner, it was
suggested tho transfer ownership of securityupdates.us, he should get a warrant against a German entity.
This was done though it was actually a warrent against a closed German company, but it still allowed the
domain to transfer ownership under German law..
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Key to Israel's cyber-success is that Prime Minister Benjamin Netanyahu put himself in
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Shadowserver - described as a non profit which helps the goood guys, and is trying to save the internet, is
strong in the domain hosting world and stepped in to help. It gave the warrent its support, and pursuaded
others to transer domain names voluntarily.
No individidual wanted to put a target on their back as the new owner, so to combat Spiderman, the site
was registered to Clark Kent, for the remaining covert phase of the operation, later moving to Superman.
Shadowserver started sinkholing the botnet but there were now no victims.
So a new approach was taken, issuing a warrent for computer sabotage for attacking critical infratructure.
The courts agreed, which effectively made Germans' household access to the internet part of critcal
infrastructure.
Kaye was arrested at Luton Airport while travelllng to London in February 2917. His fiance emptied their
suitcase at the airport, repacked her own belongings and went on to Cyprus - where law enforcement
had already raided their house.
Kaye got 20 months in July 2017, having spent five months in detention then stepped out of cout and
was released. However, despite complicated health issues, he was re-arrested under an international
arrest warrent in th UK where he is now awaiting trial for extorting UK banks. And when he is eventually
released, he will then face the US courts for attacking their critical infrastructure.
Manske listed his lessons learned, but among the key points was the need for persistence by law
enforcement - and the need to cooperate with others, including extending trust to people who can't
always tell you how they know what they know.
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Efrati suggest that it is not possible to dictate the direction of development of cyber-security, and all the
government (in this case, of Israel) can do is: “Set the course then do your best,” to encourage industry
to follow that course.
But Israel is clearly doing something right with Moed reporting that some 300 heads of state and foreign
ministers had visited the country specifically seeking to learn how Israel covered what he called the two
Ts, terrorism and tech - with cyber security the most important area of tech.
The Ecosystem created in Israel is described as combining Academia, government, the military and
business. However the government is taking a deliberately low key approach to regulation so as to avoid
stifling innovation. The key to Israel's success, according to Efrati, is that back in 2012 the Prime Minister
Benjamin Netanyahu decided to put himself in charge of cyber as he had identified it as both one of the
biggest threats facing the country as well as one of its biggest business opportunities.
The consequence was that all departments needed to cooperate as the PM dictated the budget; it also
meant that the Israeli cyber-directorate reported direct to the PM. Another development in the country
was that back in 1997 Israel introduced its eGovernment initiative, effectively making it a primary target for
attackers. As a consequence it is now one of the most secure departments in the country.
And in 2010 the National Infrastructure Security Authority was established to protect critical national
infrastructure, and a list of 28 organisations was identified, and the organisation also became the regulator.
Culturally too, Israel's national service and a clear external threat has added to both national cohesion
and an understanding of the need for a security-conscious mindset, with a positive view of government
involvement by young start-ups. And the success of US$ 200 million cyber-IPOs has even had an effect on
the nation's mothers - no longer seeking their children to become or marry lawyers or medical doctors,
but instead preferring that they aspire be be/marry a “cyber-mensch” suggested Efrati.
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Plus, via the infamous Unit 8200 alumni, the country has a pipeline of young cybersec experts with realworld practical experience, with national service acting as an incubator, combining all sections of society
- rich and poor and geographically disparate. Though it is a small country and connections made are
easily maintained.
Efrati suggests that two of the main things taught by the Unit 8200 are out-of-the-box thinking; and
leadership and cooperation - with companies being formed not just by members of the unit, but colleagues
who worked alongside each other.
The government sees its role as focussing on identifying and tackling those issues which are truly critical.
Yet another development was resolution 361 coming from the Prime Minister which articulated the aim of
making Israel in the top five countries in cyber-security. It was accepted that this would need to country
to allocate a lot of money as cyber is not cheap. And also that to increase the supply of people would
entail more investment in education, hence the first Masters Degree in cyber security at the University
of the Negev. The reason for a dedicated degree rather than an offshoot of say computing is that it was
recognised as an interdisciplinary subject that also entailed software, engineering, ethics, business and
management. Ideally you want to have the best people in your own country working on it. “We want
everyone in Israel to know how to deal with a cyber-attack,” says Efrati.

rules to prevent anti-competitive collaboration) thus forums to make this legal are required, including
information sharing via CERTs.
Further clarification is expected when the new draft cyber law is posted for discussion in the Knesset next
autumn and expected to implemented by the end of the year, fixing responsibilities so that companies
will know what is required of them - rather than cooperating via the CERT while signing NDAs.
No mention was made of Stuxnet, but by 2016 the government had apparently decided not to use cyber as
an offensive weapon as it was not considered safe. Despite current reports of voting interference, Israel
is continuing to work on its eVoting system, with Efrati commenting, “No system is fully secure, but we
believe the government has done what it can and knows how to secure itself.”
Efrati concluded that ensuring Israel is a leading country in cyber is costing a fortune, “But it's worth it.”

Practical government steps include providing 50 percent funding for R&D and support for start ups with the knowledge that many will fail, some will be sold to global giants, and some may become giants
themselves.
In addition Israel consciously sought to attract other US and European companies to establish R&D
facilities in Israel, and it has succeeded with the arrival of Microsoft, IBM, Paypal, Amazon and Intel
among others.
As well as establishing a national CERT, Israel also established vertical sector CERTS for Finance and
Energy, with plans for others including Traffic Control and Environment. It is also looking at non-financial
use of blockchain; automated car security and cyber security in health.
Efrati's initial comment about the annual pro-Palestinian rights OpIsrael attacks by Anonymous on the
Israeli government's web presence was to say it improved their defences and, “we don't even have to
pay for it,” but he then went on to confirm that the government does in fact take these, primarily DDoS
attacks and web defacement attacks, seriously as they could be deception cover for a different type of
attack. Involvement of volunteers from different companies to aid defences is also seen as a contributor
to cross-sector relationships, trust building and cooperation with sharing of information.
Another aspect of helping companies ensure business continuity was assistance in how to deal with the
media when there is an attack, whether on companies or the country. Advice from Efrati included, “Never
lie to the media. Say you don't know if you don't know.”
The role of the government in relation to cyber also extends to facilitating regulation, as companies
need to share regulation, but in some circumstances competitors can't sit together (for fear of breaking
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As Israel's Cyber Security Week kicked off, SC Media UK's Tony Morbin met up

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, addressed the Israel Cyber Week plenary
audience at Tel Aviv University today explaining his conversion to the importance of cybersecurity.

with Professor Isaac Ben-Israel, director at the Cyber Security Research Centre
(Yuval Ne'eman Workshop for Science, Technology and security), Tel Aviv

University, Israel, one of the drivers behind the country's lead in cyber-security.
It was back in 1999 that Ben-Israel sent a letter to the then Prime Minister of

Israel warning of the dangers of potential cyber-offensive warfare against Israel
as the only country in the region with a sufficiently developed computer

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, addressed the Israel Cyber Week plenary audience at Tel Aviv
University today explaining his conversion to the importance of cyber-security.
could be vulnerable to attack. Then when the letter was dug out and referred to
infrastructure to make it vulnerable to such an attack. Some 36 different sectors,
including Power, Water and Banking were listed as critical infrastructure that

by a later Prime Minister, Healthcare was added to the list - though today, at a

It was after being given a fictional book on a cyber-war between China and America, which he then read
in one night, that Netanyahu says he, "...decided we needed to do something to protect Israel .., so we
put together a plan."

presentation 'Cyber Cure', on the cyber risk to healthcare at Tel Aviv University,

described how the country was building Be'er Sheba in the Negev to be the capital of cyber globally as
cyber represented the biggest opportunity for Israel to grow its economy in a step function. Netanyahu
elaborated, explaining how the Be'er Sheba cyber-security complex includes the headquarters of the
IDF's 8200 unit, CERT Israel, Cyberspark, and the university.
"We have military, academic and business within 200 m so they can talk to each other. This idea has
profound benefits because minds fertilise each other when they meet. Still in the digital age meeting and
talking has has tremendous advantages. There's also a risk involved. Always a risk. The risk is a security
risk, especially vis-a-vis our military applications or security applications that involve state security, but
I'm willing to take on that risk because I believe cyber-security grows through cooperation.”
He added that while digitsation, growth of data and its analysis and communicaiton represents,
"Unbelieveable opportunities and challenges. There will be no silver bullet. We can monitor quite a bit
and stop quite a bit but we need to keep running ahead, faster and faster and faster, and it will be tested
by criminals, terrorists and other states."
Netanyahu concluded: "We are here to protect and defend the future."
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Shortly into his introduction lights began flashing and the screen came up telling the audience that
the conference had been hacked from a nearby country, and our bank accounts were being emptied
and messages and credentials stolen: of course it was a simulation, but Netanyahu suggested that the
scenario was not far-fetched and that many states can do much worse. "They can cripple our most
sensitive systems and actually take over some of them. And its already happening in the real world or all
of you wouldn't be here in this business."
The state of Israel has been under actual or perceived existential threat since its foundation, so after
describing nightmare technological developments (such as an attack on New York by 10 million explosive
armed micro-drone using face recognition to pick targets, requiring just three people to programme and
launch ), Netanyahu said of digital development: "Its an ever present race and we need to keep running
ahead, but its going to be increasingly challenging. Because there is unbelievable opportunity and growth
in digital age. We are committed to delivering."
He noted how Israel gets almost 20 percent of all private sector global investment in cyber, and because of
the country's obvious need it has become a focal point, enabling it to reach beyond its goals saying: “My
goal eight years ago was to make Israel one of the five leading cyber-powers in the world, and I think
we've reached that; I think we're actually maybe even further ahead on that list.”
Netanyahu described how Israel, "...is committed to spend enormous amounts its intelligence services, on
Shin Bet, Mossad, and more and more of that spend is going into cyber. And there is already a huge sunk
cost. Its needed because the world is undergoing a profound change," noting how five tech companies
were now in the global top ten companies with one energy company, while it was the reverse a decade ago.
Prior to Netanyahu's presentation, Dr Orna Berry, when accepting her award of Cyber Defender for Israel,
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As Israel's Cyber Security Week kicked off, SC Media UK's Tony Morbin met up

Israeli Minister of Justice Ayelet Shaked: The international community must ensure that global companies
and Internet giants like Facebook, Twitter or Google are held accountable for the irresponsible handling
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as the only country in the region with a sufficiently developed computer
infrastructure to make it vulnerable to such an attack. Some 36 different sectors,
including Power, Water and Banking were listed as critical infrastructure that

The international community must, “.... ensure that global companies and Internet giants like Facebook,
Twitter or Google are held accountable for the irresponsible handling of users personal data,” Israeli
presentation 'Cyber Cure', on the cyber risk to healthcare at Tel Aviv University,
Minister of Justice Ayelet Shaked told delegates at yesterday's Cyber Week plenary in Tel Aviv.
could be vulnerable to attack. Then when the letter was dug out and referred to
by a later Prime Minister, Healthcare was added to the list - though today, at a
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She added that: “We must act to ensure that privacy laws are respected worldwide. We live in a global
economy and indeed encourage international cooperation. We should not allow companies from other
countries to disregard the right to privacy and the laws that have been legislated to protect our citizens.”
Shaked noted both the benefits and tremendous risks we face in the digital age with regards to our privacy
saying: “Digital interfaces make it possible to reach our personal data and exploit it in many different
ways. Not necessarily in ….our best interests. This creates a great challenge to our right of privacy.”
She added: “Israel cannot and should not be left behind. As a western democracy we are committed to
respect, promote, and protect the right of privacy and data security. A data-centric economy brings many
benefits to human life and to the quality of living, but we should make sure that the price that our society
is required to pay during this process is not too high.”
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Dozens of start-up companies from around the globe participated in an annual competition sponsored
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by the Israeli and U.S. governments at Tel Aviv University. Known as the Combating Terrorism Technology
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Terrorism Technology Start-up Challenge, the event provided investors, defense oﬃcials and the
public with a glimpse into the latest in security-linked technology.
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Mixed Opinions Concerning Distributed Ledger Technology
Blockchain technology, the foundation upon which Satoshi Nakamoto built bitcoin and the same system
that underpins other cryptocurrencies was praised by many and criticized by some at the event.
Director and Global Blockchain technology Lead at Accenture, John Velissarios noted DLT is steadily
taking over the world economy, as more and more businesses are integrating the nascent technology into
their operations. In his words:
“We’re seeing blockchain applications for capital markets, exchanges, clearing and settlement systems
and payment systems. The technology is evolving and the applications are becoming more significant.”
While a hand full of banks and traditional financial institutions like Bank of England, and several others
are seriously looking to either augment their existing systems with DLT or create new blockchain-based
systems entirely, Haim Pinto, the chief technical officer (CTO) of Bank Hapoalim, firmly believes the
groundbreaking technology has nothing excellent to offer at the moment, as “blockchain is still in a hype
cycle. We can’t just take it and use it,” he said.
Pinto also condemned the key property that gives distributed ledger technology an edge over centralized
databases - immutability.
While data stored on legacy systems can be altered or deleted, it’s impossible to tamper with things saved
in the ledger. This excellent feature makes DLT the most secure, transparent and reliable form of data
storage for now.

At a <me when the cryptocurrency sector is nearly saturated with heists, hacks,
and more ‘cryptocrimes,’ Israeli cybersecurity experts say more turbulence
await crypto investors this year, as blockchain-based digital currency a6acks will
surpass other types of cybera6acks in 2018.

However, Pinto reiterated that the immutable nature of the burgeoning technology makes it unfit for
banks seeking to comply with the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR) as nothing can be
deleted on the blockchain.

Blockchain Suﬀering Reputa<onal Damage

“Distributed general ledgers cannot erase anything. That’s just one of the challenges. In addition, there
are mathematical challenges. Distributed general ledgers can’t scale up to the volume of transactions we
need to serve,” Pinto concluded.
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digital currency attacks will surpass other types of cyberattacks in 2018.

Blockchain Suﬀering Reputa<onal Damage

Lotem Finkelsteen, a threat intelligence analyst at Check Point SoUware
Technologies,
said: Suffering Reputational Damage
Blockchain

Central Bank Warnings Continue to Loom
Similarly, on March 15, 2018, BTCManager reported the Bank of International Settlements (BIS), had
warned central banks against the perils of issuing cryptocurrencies.

Present at the Tel Aviv University annual Cyber Week cybersecurity conference

Also, in BIS’s latest report, the ‘bank of central banks’ condemned digital currencies and blockchain
technology saying the former is overly unstable and the latter cannot handle huge transactions that
central banks systems process.

more a]acks this year.

With each passing day, the battle between the crypto enthusiasts and pessimists keeps taking new
dimensions. Almost a decade has gone already, and cryptocurrencies have failed to crumble, while
blockchain is busy disrupting industries. It remains to be seen which party will emerge victorious in the
long run.
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“strike and kill civilians,” he said. The main aim, he said, “is to take us to
Hague,” referring to the international court.

Israel needs ‘Iron Dome for
diplomacy,’ deputy
minister
says
Israel needs ‘Iron
Dome for diplomacy,’

There has been an international outcry over deadly clashes between Palestinian
demonstrators and Israel at the border with the Gaza Strip. Since March 30,
tens of thousands of Palestinians have taken part in weekly protests, which
Israel says are orchestrated by the ruling Hamas terror group in Gaza and used
as cover for attempted attacks and breaches of the border fence. Palestinian
leaders have said they would file chargesagainst Israel in the Hague, the
world’s only permanent war crimes court.
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Michael Oren, who holds the public diplomacy portfolio, says country
unprepared for diplomatic warfare, and startups present their wares as Cyber
Week kicks off in Tel Aviv
By SHOSHANNA SOLOMON17 June 2018, 4:34 pm

A worker walks by an Iron Dome missile defense battery near the city of Sderot in southern Israel on May
29, 2018. (Yonatan Sindel/Flash90)
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Michael Oren, Israel's deputy minister for public diplomacy, speaking at the Combating Terrorism Terrorism
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“Israel has thwarted at least 30 major terror attacks” globally, Oren added, including one on an Australian
airliner. He didn’t provide further details or timeframe for the events.
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Oren was speaking at a conference in Tel Aviv that kicked off Israel’s Cyber Week, an annual international
cybersecurity event hosted at Tel Aviv University and attended by some 8,000 participants from more than
60 countries.
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The Combating Terrorism Technology Conference held Sunday was organized by the US Department
of Defense, the Israeli Ministry of Defense, and the MIT Enterprise Forum of Israel. It brought together
international experts on strategy and technology to discuss current trends in terrorism, counter-terrorism,
technology and the opportunities for startups to put it all together.
During the event, the finalists of the “2018 Combating Terrorism Technology Startup Challenge” presented
their technologies and a winner will be awarded a $100,000 check later on Sunday. Some 210 startups from
19 countries submitted their entries, including 60 technologies and applications, in such fields as big data,
social media, biometrics, computer vision, video analytics, drones, robotics, cybersecurity solutions and
medical technologies for disaster areas.
The competition enables the US Department of Defense to tap into the latest cutting edge technologies
out there, said Adam Tarsi, International Program Manager, US Department of Defense, of the Combating
Terrorism Technical Support Office (CTTSO).
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The CTTSO is in charge of working with all the US forces that respond to emergency situations - whether
the New York police or counterterrorism entities. Since 1994 the body has been working with Israel by
jointly investing in promising technologies with typical amounts ranging from $500,000 to $1 million.

tunnels, pipes, and other dangerous and inaccessible spaces by putting a camera at the end of a tube
that is inserted into the underground tunnel; and FinCom.Co Ltd, which uses advanced phonetics and AI
to identify individuals across a number of different databases, even those in which the name is misspelled
or written in a different language.
Cyber Week is held jointly by the Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research Center (ICRC), the Yuval
Ne’eman Workshop for Science, Technology and Security, Tel Aviv University, the Israeli National Cyber
Directorate under the Prime Minister’s Office and the Ministry of Foreign Affairs.

Adam Tarsi, International Program Manager, U.S. Department of Defense, of the Combating Terrorism
Technical Support Office (CTTSO); June 17, 2018 (Shoshanna Solomon/Times of Israel)
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competition was held by the US Department of Defense’s Combating Terrorism
Technical Support Office (CTTSO), together with Israel’s Defense Ministry,
Defense Research and Development Directorate (MAFAT), and the MIT
Enterprise Forum of Israel. The contest was part of events held during Cyber
Week, an annual international cybersecurity happening hosted at Tel Aviv
University and attended by some 8,000 participants from more than 60
countries.
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After a terror attack, the dilemma facing first responders is huge, explained
Maoz Ben-ari, the CEO and the co-founder of the startup, as he presented his
technology to the audience ahead of his win. “Some of them are going to die,
so we need to save those who can be saved. But who do you treat first? Who
will end up dead, if you don’t save them? Mis-prioritization causes death.”
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French forensic officers arrive to inspect a vehicle (center, hood up) believed to belong to terrorist Radouane
Lakdim, and parked outside the Super U supermarket in the town of Trebes in southern France, where
Lakdim carried out his attack, on March 23, 2018. (AFP Photo/Pascal Pavani)
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the co-founder of the startup, as he presented his technology to the audience ahead of his win. “Some of
them are going to die, so we need to save those who can be saved. But who do you treat first? Who will
end up dead, if you don’t save them? Mis-prioritization causes death.”

CardioScale’s co-founders Uri Gabbay, left, and Maoz Ben-ari, getting their first prize check from Gideon
Miller, center, the chairman of “2018 Combating Terrorism Technology Startup Challenge” (CTTSC3) 18
June, 2018;(Courtesy)

Decisions need to be made quickly and under difficult conditions. So, the company’s has developed
Decisions need to be made quickly and under difficult conditions. So, the
a Cardio Vascular Reserve Index (CVRI) device that assesses the patient’s hemodynamic state and
company’s has developed a Cardio Vascular Reserve Index (CVRI) device that
can accurately predict deterioration in patients without invasive measures, the startup says. Abnormal
assesses the patient’s hemodynamic state and can accurately predict
hemodynamic parameters include an increased heart rate, blood pressure, abnormal cardiac output and
deterioration in patients without invasive measures, the startup says. Abnormal
venous and pulmonary artery pressure.
Measuring takes seconds and can be performed
anywhere, with no professional knowledge required.
!80
The device instructs users which patients need treatment first and which ones need to be evacuated
immediately, Ben-ari explained.
The technology, which uses a medical algorithm that can assess the overall cardiovascular system of the
patients, has been tested on more than 1,000 cases in the past few years, said Ben-ari.
The company was awarded a $100,000 check by the organizers of the competition.
Another Israeli startup, Colugo, nabbed second prize in the competition, getting a check of $10,000. The
firm has developed a hybrid drone, the Arcopter, that is able to take off and land vertically and fly for long
distances.
The company’s technology can be used for a variety of applications, like disaster management and first
responders; inspection and monitoring, including for agriculture, gas and oil pipelines, electric cables
and railways; security and observation; aerial deliveries; and communications.
The competition was launched in January 2018, and a broad variety of startups participated in the contest,
representing 60 technology fields, including big data, social media, biometrics, computer vision, video
analytics, observation systems, drones, robotics, chemical/bio/nuclear detection, cyber, emergency
medicine.
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hemodynamic parameters include an increased heart rate, blood pressure,
abnormal cardiac output and venous and pulmonary artery pressure.
Measuring takes seconds and can be performed anywhere, with no professional
knowledge required. The device instructs users which patients need treatment
first and which ones need to be evacuated immediately, Ben-ari explained.
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The founders of Colugo Systems, center right, Joseph Zwang and center left, Amit Regev, get their second
prize from Gideon Miller, right, the chairman of “2018 Combating Terrorism Technology Startup
Challenge” (CTTSC3) and Adam Tarsi, left, of the US Department of Defense, Combating Terrorism
Technical Support Office (CTTSO); June 18, 2018 (Courtesy)

The company’s technology can be used for a variety of applications, like
disaster management and first responders; inspection and monitoring, including
for agriculture, gas and oil pipelines, electric cables and railways; security and
observation; aerial deliveries; and communications.
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This scenario, he said, “is not far-fetched.” States can do this and much worse, he warned.
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But, Netanyahu said, nations can defend themselves from the cybersecurity threat. “It is an ever-present
race,” and the outcome is not guaranteed. “We need to run ahead and stay ahead.”
Israel, he said, is in a good place when it comes to cybersecurity - and the world recognizes this. The
nation, which had cybersecurity exports of $3.8 billion in 2017, gets some 20 percent of private global
investment in cyber security. “We are punching at 200 times above our weight here,” he said. “My goal was
to make Israel one of the top five cyber powers. We have reached that and even further.”
There are 480 cybersecurity companies operating in Israel, with 50 international R&D centers in the sector.
Israel is ranked among the top 10% in cyber academic research, and in 2017 the nation attracted some $815
million in investments, Netanyahu told the gathering of some 8,000 attendees from 60 countries at the
Cyber Week conference in Tel Aviv.
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The Beersheba Cyber Security Complex set up in the south of the country will help boost dialogue
between academia, the military and industry, he said. This generates some risk, especially to the army,
but it is worth the risk because “cybersecurity grows through cooperation,” he said.
Because the digitalized and connected world presents new tremendous new opportunities and new
wealth, there is no going back, he said.
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Yigal Unna, the director of Israel's National Cyber Directorate, speaking at Cyber Week, June 20, 2018
(Shoshanna Solomon/Times of Israel)
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its image on the battlefield of public r

He also said that a first draft of a new cyber law will be submitted on Wednesday
“formalizes
what
minister that
for public
diplomacy
said on
we do today” and sets up a framework of what Israel’s civilian and government sphere should be doing
cybersecurity in Tel Aviv.
for cybersecurity. He did not provide further details.
Speaking at Cyber Week 2018, a weeklong event that gathered some 8,000 attendees from 66 nations, Unna
said that Israel is securing its cyber space by creating a three-layer framework: mitigating and reducing
Israel, he said, is in a good place when it comes to cybersecurity
— and the
54
world recognizes this. The nation, which had cybersecurity exports of $3.8
billion in 2017, gets some 20 percent of private global investment in cyber
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attacks by undertaking what he called protective steps of “basic hygiene”; understanding that everything
will eventually be attacked, and thus working on resilience and making sure that after an attack recovery
will be swift; and realizing that at the end of the day, it is humans and their behaviors that are behind
cyberattacks.
To do all of this, Israel is investing in human capital and academic research, as well as making sure
information and knowledge is shared between academia, the army and industry as well as with other
nations, he said.
“We are looking for more cooperation,” he said. “We are looking for partnerships. United you stand,
divided you fall.”
The idea is to build international cooperation to fight the cyber threat, he said, as everything is vulnerable,
from airlines to medical devices.
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If you are flying back home, he told the audience jestingly, “an old Dakota with propeller engines is your
best chance; otherwise take a sleeping pill and hope for the best.”
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company Check Point Software Technologies, said “not a day goes by without our hearing about a new
ICO [initial coin offering] scam or mining attack.”
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Issuing the bleak prediction, Lotem Finkelsteen, a threat intelligence analyst
with the Israeli cybersecurity company Check Point Software Technologies,
said “not a day goes by without our hearing about a new ICO [initial coin
offering] scam or mining attack.”
By “cryptocurrency-related cyberattacks,” he appeared to be referring to any
form of cybercrime involving or related to cryptocurrencies, including financial
scams and hacking.
Blockchain, the technology that underpins cryptocurrencies, “is suffering from
reputational
damage,” said Finkelsteen. “And that is one of the main obstacles
By “cryptocurrency-related cyberattacks,” he appeared to be referring to any form of cybercrime involving
for orblockchain
technology
to move
forward.”
related to cryptocurrencies,
including
financial
scams and hacking.
Blockchain, the technology that underpins cryptocurrencies, “is suffering from reputational damage,”
said Finkelsteen. “And that is one of the main obstacles for blockchain technology to move forward.”

Finkelsteen was speaking on a panel at an event entitled “Blockchain, The New
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potential for blockchain and cryptocurrency technology.

But Haim Pinto, the CTO of Bank Hapoalim, Israel’s largest bank, asserted that there are no blockchain
applications that are dependably usable at present, least of all for a trusted institution like a major
commercial bank.
“Blockchain is still in a hype cycle,” he said in the panel discussion, arguing that the technology is not yet
ready for widespread adoption. “We can’t just take it and use it.”
Pinto said cryptocurrencies present problems for banks seeking to comply with anti-money laundering
and privacy regulation.
“As long as we are under anti-money laundering and FATCA rules, we have to know the source of
customers’ money,” he said. This requirement, he said, does not jibe with the nature of cryptocurrencies,
which can be transferred anonymously.
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“There are real projects rolling out,” said John Velissarios, Principal Director and Global Blockchain
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Many entrepreneurs and computer scientists see enormous potential in blockchain, and believe that
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A second panel at the event dealt with the non-financial applications of the
blockchain.

to find out which farm the lettuce came f

At that session, Gideon Lichfield, the editor-in-chief of the MIT Technology
Review, described enthusiasm about using blockchain technology for
supply-chain management.
“Businesses see it as a way to track bananas or lettuce from the supplier to
the supermarket shelf.”
If some lettuce turns out to be bad, he said, blockchain technology can be
used to find out which farm the lettuce came from.

Gideon Lichfield (Courtesy Cyber Week)
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Another speaker at the final session of the conference on Thursday, Tel Aviv University Economics
professor Neil Gandal, presented a paper called “Price Manipulation in the Bitcoin Ecosystem” that he
and his colleagues first published in January.

Michael Oren, who holds the public di
unprepared for diplomatic warfare, an
Week kicks off in Tel Aviv

By SHOSHANNA SOLOMON17 June 2018, 4:34 p

Fake News logo (Illustrative: iStock)

Michael Oren, Israel's deputy minister for public dip

Fake News logo (Illustrative: iStock)
Tel Aviv University
Economics
Professor
NeilNeil
Gandal
Cyber
Week,
21, (Simona
2018
Tel Aviv University
Economics
Professor
Gandalspeaks
speaks atatCyber
Week,
JuneJune
21, 2018
(Simona Weinglass/Times
Israel)
Weinglass/Times ofof
Israel)
Gandal contended
that
Bitcoin’s first
price spike,
rose from
$150when
to overit$1,000
late $150
2013,
Gandal
contended
thatmajor
Bitcoin’s
first when
majorit price
spike,
rose in
from
was likely caused
by a$1,000
single person
trading
to over
in lateusing
2013,
was robots.
likely caused by a single person using trading
Gandal argued
that if this could happen once it could happen again, and cited a recent paper by University
robots.
of Texas economists arguing that Bitcoin’s more recent price spike, when it reached close to $20,000 last
year, was also caused by price manipulation.
“It’s possible for a small number of actors to manipulate things,” he said. “We need some sort of regulation
!93 in the system.”
[of cryptocurrencies],” he said. “There is a loss of confidence
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In February, US special counsel Robert Mueller indicted 13 Russians on charges that they plotted to
cybersecurity in Tel Aviv.
interfere in the 2016 US presidential election through social!95
media manipulation aimed at helping
Republican candidate Donald Trump.

“We should build a resilient population, which means we should educate people to try not to believe
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Speaking on a panel at this week’s Cyber Week cybersecurity conference,
Eviatar Matania said the effects of fake news can be mitigated with education
and awareness.
In February, US special counsel Robert Mueller indicted 13 Russians on
charges that they plotted to interfere in the 2016 US presidential election
through social media manipulation aimed at helping Republican candidate
Donald Trump.
“We should build a resilient population, which means we should educate
people to try not to believe everything that they see. We need vibrant and
independent media with different ideas and we need everyone to take
everything
they
We need
and independent
media with different ideas and we need
responsibilitythat
— not
justsee.
government
but vibrant
also corporations,”
Matania said.

everyone to take responsibility - not just government but also corporations,” Matania said.
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“If we do all this, we will be able to overcome the problem of fake news. I am
“If
we do all this, we will be able to overcome the problem of fake news. I am optimistic.”
optimistic.”

Lior Tabansky, head of Cyber Research Development at the Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research
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Interdisciplinary Cyber Research Center of Tel Aviv University, said he had
elections via fake news or other covert influence efforts.
seen no indications of Russian attempts to meddle in Israeli elections via fake
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“We
notcovert
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any of that,”
Tabansky told the Times of Israel on the sidelines of the panel, which he

also took part in.
Several Israeli companies have been in the news lately for reportedly offering to carry out social media
manipulation on behalf of the Trump
campaign, but the panelists were silent on the topic of Israel’s
!96
alleged homegrown fake news industry.
Outside the auditorium where the panel was held, The Times of Israel saw a representative of one such
company, networking with other participants.
‘Can’t just take it on the chin’
Americans on the panel were less sanguine than the two Israelis about the possible effects of fake news
and attempts to crack down on the phenomenon.

Dr. Michael Sulmeyer of the Harvard Kennedy School speaking at a panel on Fake News at a Tel Aviv
University cyber conference. Tuesday June 19, 2018 (Facebook screenshot)

Dr. Michael Sulmeyer of the Harvard Kennedy School speaking at a panel on Fake News at a
Tel Aviv University cyber conference. Tuesday June 19, 2018 (Facebook screenshot)
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rises from the worsening economic position of uneducated people,” said
Libicki. “I would like to believe, and there is evidence to believe, that healthy
societies can tolerate fake news, but I’m seriously concerned that we don’t
necessarily live in healthy societies.”

“When there is an opposing nation that has undertaken a covert campaign backed by the full resources
of the state security services to undermine those institutions that are supposed to provide long-term
resilience, you have to think if you’re on the receiving end that this is a serious concern and merely taking
it on the chin is not a good idea,” said Michael Sulmeyer, the director of Cyber Security Project at Harvard
University’s Belfer Center.
“If you’re a state that is a victim of a concerted covert campaign - you have to figure out the best way to
defend yourself,” he added.
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Professor Martin Libicki of the US Naval College (Courtesy of Cyber Week)
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Another speaker, Ben Wizner, director of the Speech, Privacy, and Technology
Project at the American Civil Liberties Union, called for serious regulation to
rein in the world’s top two advertising platforms, Google and Facebook.
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“We are seeing the increasing dominance of two advertising companies,
Facebook and Google as two choke points through which much of the worlds

SkyHigh not the limit of McAfee's
ambition, IPO an option
Another speaker, Ben Wizner, director of the Speech, Privacy, and Technology Project at the American
Civil Liberties Union, called for serious regulation to rein in the world’s top two advertising platforms,
Google and Facebook.
“We are seeing the increasing dominance of two advertising companies, Facebook and Google as two
choke points through which much of the worlds news and information flow. If we are serious about
addressing the harm of the constellation of problems we call fake news, one has to be serious about
reducing the dominance of these platform monopolies,” he said. “That would mean embracing a form of
antitrust regulation that at least in the United States we have not seen in a generation.”

SkyHigh not the limit of McAfee's ambition, IPO an
option
Israel's Netanyahu

risks that can down
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A theory of control
Tabansky, of Tel Aviv University, described a Russian theory called “reflexive control theory” that he said is
at the heart of Russia’s information warfare efforts against foreign countries.
“The Russians believe that social systems have an algorithm for how they operate. Once you figure it out,
you can introduce an input that causes the system to behave the way you want but the system itself
thinks it is behaving rationally, that it is doing the natural thing,” he said.
“The Russians’ message is: democracy is not real democracy; it is a fake regime, a failing regime; and we
have a better alternative.”

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu gestu
conference at Tel Aviv University, Israel, June 20
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Cybersecurity also represents an enormou
cyber conference at Tel Aviv University, ad
of global investment in the sector.

By Tova Cohen

TEL AVIV (Reuters) - Cybersecurity firm McAfee is looking at further acquisitions after buying security
provider SkyHigh Networks this year and has not ruled out going public again to widen its options, its
!103
chief executive said.

"We do have the capacity to take on more debt if we need to ... but that would certainly be one of the
other reasons to go public, as it changes the ability to do acquisitions. It gives us a different type of
currency," CEO Christopher Young told Reuters on the sidelines of a cybersecurity conference.
Intel , which paid $7.7 billion for California-based McAfee in 2011, last year spun off 51 percent to private
equity fund TPG Capital [TPG.UL] at a $4.2 billion enterprise value.
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McAfee has $2.6 billion in annual revenue, is very profitable and has increased its valuation since the
spin-off, Young said, although he declined to provide details.
After buying SkyHigh Networks for an undisclosed sum, McAfee bought Canadian VPN provider TunnelBear
to add to its consumer business, which now provides mobile security to more than 300 million devices.

WannaCry vs. the ER doc: On the
front lines of a ransomware outbreak
SETH ROSENBLATTJUNE 19, 2018

Young said there are a number of companies McAfee looks at as potential purchases, adding it has cash
available.
"Going public is certainly something that's a possibility. We don't have a set time frame. Our focus is on
building the business," he added.
Reuters reported last year that McAfee was raising $4.25 billion in loans to finance a dividend and refinance
debt, while sources familiar with the deal had said McAfee was preparing for an initial public offering.
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Young said cloud protection is a big part of the company's strategy, while enterprises are beginning to
add mobile security to their portfolios.

SETH ROSENBLATTJUNE 19, 2018
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"Enterprises are a little bit behind where consumers are for mobile security today but it's certainly
something that's becoming of greater interest," he said.
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WannaCry vs. the ER doc: On the
front lines of a ransomware outbreak

TEL AVIV-Dr. Tony Bleetman wears several hats, splitting his time as an emergency physician in London
and Tel Aviv. He’ll tell you right off the bat that he’s no expert in cybersecurity. But he’s had an experience
that few hackers can claim: He was on the front lines of the WannaCry outbreak, where the ransomware
directly
the treatment of hospital
patients.
SETH affected
ROSENBLATTJUNE
19, 2018
Dr. Bleetman, a senior clinician in an emergency room on May 12, 2017, when the ransomware struck down
NEWS
computers around the world, had just started his noon shift at East London’s Newham University Hospital
ER, when he and other medical staff members noticed that the computers were no longer properly
TEL AVIV—Dr. Tony Bleetman wears several hats, splitting his time as an emergency
working.
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lines of the WannaCry outbreak, where the ransomware directly affected the treatment of
cyberattack under way,” he said at Tel Aviv University’s annual Cyber Week conference here Monday.
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ransomware struck down computers around the world, had just started his noon shift at
East London’s Newham University Hospital 67ER, when he and other medical staff
members noticed that the computers were no longer properly working.

had a British hacker not discovered and used a “kill switch” bug in the ransomware, many cybersecurity
experts believe. That hacker, Marcus Hutchins, is now facing charges in the United States for allegedly
creating the Kronos malware, which steals money from victims’ bank accounts accounts.
Thirteen months after the ransomware attack grabbed computers by the throat, the WannaCry victim
numbers remain an impressive high-water mark of disruption: Across 150 countries, more than 300,000
computers were infected, including 30 percent of computers used by England’s National Health Service.
WannaCry overwhelmingly affected computers running the 8-year-old Windows 7: 98 percent of WannaCry
infections were on Windows 7 machines.
The hackers behind the attack collected $140,000. And because WannaCry disproportionately affected
hospital computers, Dr. Bleetman argues, they had a notable real-world impact.
Hospitals were forced to adjust how they care for the sick and injured, he says, acknowledging that some
medical professionals’ accounts amid the attack counter the NHS’ official assertions. In some cases, they
stopped admitting new patients. And while there isn’t direct evidence that WannaCry caused patient
deaths, he argues, it forced delays in care that negatively impacted patient outcomes.
The first problem the British health care system faced, Dr. Bleetman says, was that it was nearly a decade
into a plan to create specialty treatment centers across London.
“The rationale is that if you invest an extra 10 to 15 minutes in patient transport time to a center that
specializes in trauma all the time, the results will be better,” he said. “And indeed they are very much
better-that applies to strokes and heart attacks.”
While stroke centers and heart attack centers, which specialize in getting patients through early, critical
moments of care, briefly shut their doors, patients were rerouted to less specialized facilities.
The sudden decomputerization of medicine was crippling. While the computers were down, Dr. Bleetman
and the other senior medical staff carved up the Newham emergency room on a whiteboard into slices
of eight or so patient cubicles per doctor. Then two or three junior doctors helped each senior doctor
evaluate and diagnose patients.

angioplasty with a stent], managed locally with old treatment protocols, subsequently got transferred a
couple of days later.”
When asked to comment, the NHS pointed to a February report on the impact of WannaCry on England’s
health care system by William Smart, its chief information officer. The report concludes that the agency
did not adequately keep its computers and devices patched before the attack, and that future attacks
may stretch resources despite a renewed emphasis on applying patches in a timely manner.
“Cyberattacks create the potential for a long-running, highly intense incident,” according to the report.
“NHS England needs to ensure that it has the capacity to rotate its incident coordination centre and
senior leadership to effectively manage the response.”
And while the report notes that NHS has reduced the number of unpatched computers on its networks,
fending off cyberattacks requires more than patching, cautions Dr. Nick van Terheyden, founder and CEO
of Incremental Healthcare, a healthcare consultancy.
“Not a discredit to the NHS, but the reality of this is that it doesn’t matter if you patch 100 percent of the
time. There is no perfect security,” he says. “When we mess up in health care, it’s not just a few million
dollars; this impacts patients, and patients are harmed.”
In a conversation following his presentation, Dr. Bleetman says there was little communication between
medical staff at hospitals to compare notes on how they were dealing with WannaCry. And even a
year later, he says, he hasn’t received new guidance from the NHS on responding to a cyberattack-or
operating during one.
“There’s been very, very little change in preparation for a cyberattack. I’m not aware of anything-any
change in policy, or change in software,” he says. “It’s a very real threat. My personal feeling is that not
much has happened in the U.K. to prevent against further episodes.”

As hospital staff reverted to paper registrations for new patients, they lost track of admitted patientsand where they were in their treatment plans. Dr. Bleetman and his colleagues couldn’t read radiology
images, receive lab results, or book new appointments.
Without the hospitals’ network, doctors also couldn’t share CT scan images. And without expert reads of
CT scans (the computers they use to read CT scans weren’t working either), they lacked confidence in
operating on patients that needed more invasive treatment.
The CT scanners themselves still functioned, however. They could store about 120 scans on their local hard
drives. So doctors became “very selective” in choosing which patients they would scan. They set broken
bones with casts and splints, and told patients to return in two days for a more thorough diagnosis. By
then, they hoped, the computers would be functioning again.
“The first day, fortunately, no major trauma patients arrived. One PCI patient [a patient who needs an
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Israel’s cybersecurity industry is a unicorn. Here’s why
SETH ROSENBLATTJUNE 27, 2018

And by 2016, the country reorganized its cybersecurity defenses under the Israel National Cyber Directorate,
which reports directly to the prime minister’s office. (Just before Netanyahu took the stage, Yigal Unna,
the director general of the INCD, announced that the government will create a “cybershield” to protect
private and state organizations from malware and hacking.)
Contrast that with the United States, which President Trump believes is better off without a cybersecurity
policy expert in the White House.
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WannaCry vs. the ER doc: On the
front lines of a ransomware outbreak
SETH ROSENBLATTJUNE 19, 2018

NEWS

TEL AVIV—Dr. Tony Bleetman wears several hats, splitting his time as an emergency
physician in London and Tel Aviv. He’ll tell you right off the bat that he’s no expert in
cybersecurity. But he’s had an experience that few hackers can claim: He was on the front
lines of the WannaCry outbreak, where the ransomware directly affected the treatment of
hospital patients.
Dr. Bleetman, a senior clinician in an emergency room on May 12, 2017, when the
ransomware struck down computers around the world, had just started his noon shift at
East London’s Newham University Hospital ER, when he and other medical staff
members noticed that the computers were no longer properly working.
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“Computer screens had gone blank. Messages had come up demanding [a] ransom for
their computers to be switched on again. It became apparent within 15 to 20 minutes that
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Israel’s devotion to cybersecurity appears to have paid off-at least financially. Private investments in Israeli
cybersecurity companies, which often come from members of its elite military cybersecurity division Unit
8200, have exploded. Private funding last year reached $815 million, $265 million more than in 2015. Over
the same period, Israel’s support of cybersecurity businesses grew from 300 companies to 420 companies,
and exports of its cybersecurity services grew from $3 billion to $3.8 billion.
Israel’s unique politics, geography, and economics have played major roles in its transformation into a
cybersecurity industry power player, according to an Israeli cybersecurity official whose name and title the
INCD requested we not publish.
“The scale here is not the same as in the U.S. or U.K. That makes it easier and more logical to consolidate
and be more efficient in using our resources, which are limited,” says the official of her country, home to
about 8.5 million people living in a space about the size of Fiji.
“Each country needs to form a strategy, and then create the organization to support this strategy,” she
says. “Is the nation under threat? What are those threats? Israel is constantly under threat. So cooperation
and reacting fast are very important.”
A hacker’s goals also dictate how targets as large as a country or as small as a private company should
build their defenses, she says. Stopping hackers who want to steal money, intellectual property, or personal
information is not the same as stopping hackers who want to cripple or destroy critical infrastructure-or lives.
“Every country needs to check what their nation’s interest is, and what they’re trying to mitigate,” she
says. How it organizes its cybersecurity apparatus “is only a means to an end.”

“Cybersecurity is a true blood sport,” Netanyahu quipped.

They also need to take a close look in the mirror, she says. While countries may share the goal of
preventing a wide range of computer and network attacks, they invariably have diverse sets of available
resources, from human to economic, that play key roles in determining how to plan cyberdefenses.
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“Cybersecurity is a true blood sport,” Netanyahu quipped.

Be’ersheba’s emphasis on cybersecurity, along with the speed at which it has developed, have made
observers very excited, says Lior Tabansky, author of Cybersecurity in Israel and head of research
development at the Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research Center at Tel Aviv University.

In 2013, more than a decade after deciding to direct its Shin Bet security agency to protect critical
!110
infrastructure computer systems, Israel created a consolidated
campus for cybersecurity in the desert
city of Be’ersheba. There it placed Israeli military, academic, and business cybersecurity teams within 200

“It is clear that if you co-locate people from different sectors, it is strongly correlated with success,” he
says, noting that Israel already had a similar cross-sector investment of academia, business creation, and
government agencies in Tel Aviv, alongside separate successful efforts in northern Virginia, East London,
Berlin, and elsewhere.
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Fewer attendees, perhaps, expected him to reference the Hollywood action
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But there’s no guaranteed winning formula for international cybersecurity prowess, he cautions. And
success itself is subjective.
“These processes take decades. You can try to measure that success now, but it’s too early to say,”
Tabansky says. “It’s less a security and defense issue, and more about developing national capabilities
and regional socioeconomic benefits.”
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Seeing returns on investments in cybersecurity also doesn’t necessarily translate to deterring attackers.

22 Jun 2018|Jacqueline Westermann and James Brorson

22 Jun 2018|Jacqueline Westermann a

Noted Israeli hacker Ilan Graicer, who took the Cyber Week stage the day after Netanyahu, told the
crowd that he is not convinced that Israel’s economic investment in the development of cybersecurity
companies would do anything but create corporate profits.
Cyberattacks are growing in number, he said, and they’re often succeeding with old attack methodologies
that nobody has figured out how to stop.
“Cybersecurity is shit, and we should stop spending money on it,” he said.
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on recent turning points, see Al Jazeera’s analysis of why the Saudi coalition is attacking Hodeidah and
!114
the humanitarian effects involved. Amnesty
International has released alarming details about the attack’s
impacts on the devastated Yemeni population.
Migration policy also continues to fuel friction in Europe. Germany’s coalition government is in crisis as
Interior Minister Horst Seehofer and Chancellor Angela Merkel clashed over immigration policy ahead
of elections in Bavaria. As the New York Times reported Donald Trump weighed into the debate again,
falsely claiming that immigration increases crime. Merkel hopes to find a pan-European solution at
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'You can’t undo that damage': How safe
is your health data?
By Jennifer Duke
1 July 2018 — 12:15am
!

the EU leaders’ meeting next week. Politico takes a closer look at that ‘Mother of all EU summits’, The
Economist’s Jeremy Cliff has a great graph showing possible outcomes for Merkel, while Carnegie’s Judy
Dempseylooks at the possible effects on future European security.
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SIPRI’s new yearbook is out. Key findings include that the number of multinational peacekeepers
is declining despite growing demand, and that nuclear weapons are being modernised rather than
abandoned. Research by Erin Connolly and Kate Hewitt shows how shockingly little knowledge US
students have about nukes, and what they’re doing about it.
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under the government's My Health Record system.

With the World Cup in full swing in Russia, Wired has a couple of tips for dealing with Moscow’s approach
to cybersecurity. The Atlantic discusses China’s cyber governance plan and intention to dictate the
internet’s future rules (and content). This Washington Postarticle summarises the congressional call to
have research collaborations between American universities and Huawei investigated. Sophie-Charlotte
Fischer shows in this brief for ETH Zurich’s CSS that China aims to be the world leader in AI by 2030.
She argues that Beijing’s drive might set off a new technology race, but that countries should see the
potential for mutually beneficial cooperation.
And some more for the cyber fans: As Swedish elections near, the country is preparing for an onslaught of
Russian hacking and cyber-election tampering. This ABC radio interviewwith Erik Brattberg contains all
you need to know on the situation. It comes a day after Israeli PM Benjamin Netanyahu addressed Cyber
Week at Tel Aviv University about the threats and benefits of cyber to both public and private actors.
The tech geek is on leave, contemplating all things techy and geeky, and will return in July. But we still
found satisfying geeky matter: the OCCRP developed a tool to track the travel of the rich and wealthy-a
big help for journos and analysts investigating money laundering and the like.
And one last thing on Trump: He wants a space force as the sixth branch of the US Department of
Defense. That might violate the Outer Space Treaty of 1967. National Geographic discusses the legal issues
and how existing laws provide some back doors. In saying that, Trump’s proposal has been met with
plenty of opposition in the US, meaning it may not pass Congress in the first place.

For the next three months, Australians have the chance to stop the
government crea`ng a digital medical health record with their informa`on.
Among those planning to opt out is Monash University soUware engineering
lecturer Robert Merkel, who has concerns about the safety of his informa`on
under the government's My Health Record system.
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Among those planning to opt out is Monash University software engineering lecturer
Robert Merkel, who
!117
!117
has concerns about the safety of his information under the government's My Health Record system.
“I don’t think the security measures [health care providers have] are commensurate with the sensitivity
of that data and the incentives that some criminals may have to illegally gain access to it,” Dr Merkel
said. “The security on your bank systems is not perfect either, but in general if you lose money, you can
be compensated for that. If your private health information is leaked you can’t undo that damage.”

A bitter pill to swallow
From February, when the rules were changed to force businesses to report data breaches that cause
"serious harm", to the end of March, about a quarter of the 63 incidences reported to the Privacy
Commissioner involved health care providers. About 100 people were affected.
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Not every data breach is a cybersecurity issue, but hackers are increasingly looking for weak systems to
collect information for intelligence reasons, fraudulent insurance claims, identity theft and "ransomware",
where a malicious program stops a user from accessing devices until a payment is made.
However, even in the world’s most online security-focused countries like Israel, which was among the first
to digitise health records, protecting medical organisations is a relatively recent consideration.
Speaking at Tel Aviv University's annual international cybersecurity conference, Cyber Week 2018,
professor Isaac Ben-Israel, head of the Blavatnik Interdisciplinary cyber research centre and chairman
of the conference, said he had focused on cybersecurity for decades but health was often overlooked.
In 1999, when working for the Israel Defence Forces, Professor Ben-Israel gave the Israeli government a
36-strong list of critical infrastructure, from power production and water supply to banking, under threat
from cyber attacks. Healthcare was not added to the list until 2010.

Part of the difficulty is simply the public nature of hospitals, explains Ophir Zilbiger, head of the Israelbased BDO Cybersecurity Centre and a speaker at Cyber Week.
“Imagine yourself walking the corridors of a hospital,” Mr Zilbiger said. “Computers are just mixed with
the general public, it’s not like a bank branch, where the tellers' computers are behind the desk and the
public is in front of the desk.
“So it’s really easy for hackers to gain access to medical information side-by-side with the fact healthcare
represents privacy risks."
Then consider how many different branches and clinics there are across the country, each often using
different software and devices.
There has been a major cyber attack on a number of organisations across the globe with Russia and
Britain's health system appearing to be the worst affected. Vision courtesy ABC

“We had a red team [a group of white-hat, or ethical, hackers that test security] sent to one of the
hospitals in Israel ... what they found is still common to all hospitals,” he said.
They discovered many ways to cause harm by compromising hospital security systems.
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Macquarie University senior lecturer in cyber security Stephen McCombie said

Ethical hackers discovered many ways to cause harm by compromising hospital
security systems.

See full article on www.smh.com.au
small branches could be considered “easy targets” by a]ackers who wanted
quick access.
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Earlier at the conference, Israel National Cyber Directorate head Yigal Unna warned that cyber superweapons are spreading, as they have been stolen from top cyber powers.
Unna’s statement comes ironically one day after the US indicted ex-CIA engineer Joshua Schulte for
the March 2017 leaking of “Vault 7” - thousands of top-secret files outlining the extent of the CIA’s
cyberwarfare capabilities - to Wikileaks.
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The prime minister rattled off a list of huge Israeli successes, such as Waze and Mobileye, as only
foreshadowing continuous Israeli growth in the area of smart mobility.

Unna also warned that, “There are no cyber rules, and I don’t see over the horizon any success in shaping
agreed rules of the game.”
He gave Russia’s ongoing hacks of Ukraine from 2014 to 2018 as an example in which Russia has hacked
the electrical system, the banking system, erased pensions and engaged in political influence campaigns.
On an optimistic note, Unna said that Israel’s new cyber bill to formalize his relatively new agency’s role
in combining securing Israel’s cyberspace with developing a long-term Israeli cyber strategy would be
announced later Wednesday.
He did not provide further details, nor did the Prime Minister’s Office.
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He mentioned that “Israel gets 20% of global investment in

Netanyahu said that he had purposely moved IDF unit 8200 (the Israeli NSA), cyber businesses and cyber
academics to an area!122of Beersheba where they can work within 200 meters of each other.
The prime minister said that putting them all together “has tremendous advantages,” adding that there
were also risks to the move, but that he was “willing to take risks, because cybersecurity grows through
cooperation” and because of the major potential business gains.
He said further that the country “spends enormous amounts of money” on the Shin Bet [Israel Security
Agency], Mossad and other cyber intelligence capabilities, but that getting the business sector to
undertake a portion of the cyber defense investment could be a strategic budget bonus in saving from
spending on cyber defense.
Some key areas where Netanyahu sees Israel making major cyber strides include agriculture, digital
medical technology and smart mobility.
He said new technologies like precision agriculture can use drones to target the water and fertilizer needs
of individual plants.
Netanyahu said that 98% of the population’s medical data would be fully digitized within three decades
and that the government is investing NIS 1 billion in the technology to push it forward.
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If this happens, he said that many positive advances which could be happening will be missed.
He added, however, that “this doomsday reality is not a must. If governments share intelligence, if there
is cooperation, if we create a village [including cooperation with the private sector] and bring in the right
talent, then we can start fighting back and go back to an equilibrium.”

JUNE 20, 2018 11:49

Echoing some similar messages, senior US homeland security and cyber official Christopher Krebs said
the key was to focus on “distilling from a risk management perspective, [which] things are truly important
and to integrate resilience.”

Cyber enemies can “hack our airlines and our fighter planes,” but cyber
is also “creating unimaginable benefits,” Prime Minister Benjamin
Netanyahu said on Wednesday.

Clarifying with examples, he said that if a cyberattack temporarily blocked 20-dollar bills from coming out
of some ATMs it would be an inconvenience that could be coped with, as long as wholesale payments,
GPS timing for aircraft and electricity generation kept operating.

Speaking at the Cyber Week conference at Tel Aviv University,
Netanyahu was only confirming what others have said, but it was the
first time that the prime minister publicly admitted the scope of the threat
to Israeli aviation.

Krebs gave the analogy that when an escalator breaks, it can still be used as a stairway. “If there is a
system failure, but it fails gracefully and we move into a position where it can still deliver its essential
functions with no system-wide failure,” then countries can be in decent shape to withstand hacks.

Such a global hacking threat “is not theoretical, but has already
happened in the present.”

An example he gave of being resilient related to a US investigation of Russia’s interference with the 2016
US election which concluded that Russia did not delete any voter information.
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Playing a mock video for the packed auditorium telling them that all of
their financial information had been hacked and their trade secrets had
been sent to their competitors, Netanyahu heavily emphasized the
cyber threat to the country “in all the new areas” of technology.

The US cyber official said that if Russia had deleted voter information, there were still procedures in place
for the person to vote by presenting certain identification information and voting with a provisional ballot.
Also, he concurred with Zafrir that collective security on cyber issues and connecting key human beings
at different levels to assist each other were the keys to success.

However, at the same time, he said that Israel can succeed at the “everpresent race” of cyber and that “we are absolutely committed to protect
ourselves.”
He mentioned that “Israel gets 20% of global investment in
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IDF soldiers engaged in cyber security 370.(Photo by: yadlashiryon.com)

The cyber doomsday scenarios that many experts have been predicting
can be avoided, even though nothing is hack-proof, the ex-commander
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drones crashing, planes going down, grids going down. This creates a level of anxiety and paranoia which
could lead to closing down systems.”
Zafrir, whose earlier IDF Unit 8200 is considered to be the “Israeli NSA,”
said he was concerned that technology and network administrators “will
80
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Last year, Israel's Cyber Defense Authority announced that it had uncovered the existence of an organized
series of cyber-attacks with some 120 targets - a coordinated attack that a senior Israeli official told
the Haaretz newspaper was believed to have been directed by a foreign government.
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"This is not far-fetched. In the jargon they say, state actors could do much worse; no, not state actors
- states. States can do much worse. They can do everything that you heard here and much more. They
can cripple our most sensitive systems. They can even take over, literally take over, some of those vital
systems,” Netanyahu warned.
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According to Haaretz, the attacks were centered on civilian research and development.
Netanyahu reiterated on Wednesday that cyber attack attempts are very real and that those threats are
the reason why the conference was taking place.
“It is not something that is theoretical in the future. It’s already happening in the present, as you well
know. You wouldn’t be here. You wouldn’t have companies. There wouldn’t be this thriving business if
there wasn’t this amazing threat to our banks, our airplanes, even our weapons,” he said.
Netanyahu said that the threats of cyber attacks did also create opportunities and that the only way to
keep thwarting them is to continue the pace of developing monitor systems.
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Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu arrives for the weekly
cabinet meeting in his offices in Jerusalem, Sunday, June 10, 2018.
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Israel exported cyber security worth $3.8 billion in 2017

Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu attended the 8th Annual

InternationalJim
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security Conference at Photo
Tel Aviv University
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Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu attended the 8th Annual International Cyber security
Israel’s Prime
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at TelMinister
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on Wednesday
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simulated cyber attack to illustrate
International
Cyber
security
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the possible danger which Israel faces.
Netanyahu showed the audience a video with the following text;

“We monitor the attacks on Beer Sheva. You should go and see the CERT center. We can monitor quite
a bit. We can stop quite a bit. But the only way we can address this enormous challenge to enormous
opportunities is to keep running ahead, to be ahead faster and faster and faster. This is a supreme test
for our civilization. It is going to be tested not only by criminal organizations, by terrorist, but by other
states,” he said.
Netanyahu finalized his speech by welcoming the companies present at the conference, but at the same
time warned that it’s impossible to stop all attacks.
“We have unbelievable opportunities and we’re realizing them and at the same time we have unbelievable
challenges and we must confront them. There will be no silver bullet. It doesn’t exist. There will be no
solution that stops hermetically any country or even the majority of attacks. It’s not going to happen,” he
said.
Israel exported cyber security worth $3.8 billion in 2017 and is ranked among the top 10% in cyber academic
research.

!127
“This conference has just been hacked. Ironic,
isn’t it? A conference dedicated to cyber security being
hacked. We are based in a country not far from Israel. That’s all you need to know for now. The bank
accounts of everyone sitting in this hall have just been frozen. The intellectual property of your companies
is in our hands, so are your private conversations. This information is being sent to your competition and
your enemies.”

The Israeli Prime Minister then addressed the 8000 attendees, warning that foreign states can take over
vital systems which runs Israel.
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Netanyahu: Israel one of 5 leading countries
in cybersecurity

Addressing the 8th Annual International Cybersecurity Conference at Tel
Aviv University, the prime minister discusses Israel’s cyber challenges but
fails to comment on the escalation in the south after 45 rockets and mortar
shells were fired from Gaza overnight.
Itay Blumenthal|Published: 06.20.18 , 14:42
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Prime Minister Benjamin Netanyahu at the cyber security conference
Photo: Yariv Katz
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Netanyahu. 'We have unbelievable opportunities' (Photo: Yariv Katz)

Prime Minister Benjamin Netanyahu on Wednesday addressed the 8th Annual International Cybersecurity
Conference at Tel Aviv University, which is being attended by Israeli and
!131 foreign cyber experts, diplomats
and security officials.
In his speech, the prime minister failed to address the tense night in the Gaza vicinity communities, in
which some 45 rockets and mortar shells were fired from the Gaza Strip.
Netanyahu. 'We have unbelievable opportunities' (Photo: Yariv Katz)
Netanyahu's address included a simulated cyberattack. He said his goal eight years ago was to turn Israel into
one of the five leading countries in the world in cybersecurity. “We have achieved that and even more,” he said.
“We have unbelievable opportunities and we’re realizing them, and at the same time we have unbelievable
challenges and we must confront them,” the prime minister told the audience. “There will be no silver
bullet. It doesn’t exist. There will be no solution that stops hermetically any country or even the majority
of attacks. It’s not going to happen.
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“We monitor the attacks on Be’er Sheva. You should go and see the CERT center. We can monitor quite
a bit. We can stop quite a bit. But the only way we can address this enormous challenge to enormous
opportunities is to keep running ahead, to be ahead faster and faster and faster. This is a supreme test for
our civilization. It is going to be tested not only by criminal organizations, by terrorist, but by other states.
“We have to combine forces. This is why we’re holding this cyber conference here. It is to protect the
present and ensure the future, no less than that. I welcome you to come to Israel. You couldn’t have come
to a better place for cybersecurity. We want your business."
84
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national security, the experts say. Via malware, such information can be exploited in the Iranians’ huge
databases for cyberattacks against defense companies and other strategic sites in Israel.
While Israel monitors attacks at its cybersecurity centre in the southern city of Beersheba, Netanyahu
said there was "no silver bullet".
"This is a supreme test for our civilization. It's going to be tested not only by criminal organisations, by
terrorists, but by other states. We have to combine forces," said Netanyahu.
As he spoke, lights flashed and another voice boomed out in the room in a simulation of a hacking attack,
saying that the hackers were "based in a country not far from Israel" - an apparent reference to the
country's arch-foe Iran.

Jun 20, 2018 5:59 PM

The voice told attendees their bank accounts had been frozen and their information was being shared
with their enemies.
!

Israeli cyber exports last year amounted to $3.8 billion, Netanyahu said, adding: "We are punching about
200 times above our weight here."

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu gestures as he speaks during the Cyber Week conference
at Tel Aviv University, Israel June 20, 2018REUTERS/Ammar Awad

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu called on governments
worldwide on Wednesday to join forces to defend against cyber threats
that he said could even bring down military and civilian aircraft.
Cybersecurity also represents an enormous business opportunity,
Netanyahu told a cyber conference at Tel Aviv University, adding
that Israel receives about 20 percent of global investment in the sector.

The Beersheba centre brings together military, academia and businesses, which is a risk with regard
to Israel's military applications.
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cybersecurity as a business
is tremendous,"
hewe
said.are absolutely vulnerable. Our airlines can be
brought down, our fighter planes can be brought down," he said.
Netanyahu spoke days after Israel was stunned to learned that former
Energy Minister Gonen Segev was allegedly spying for Iran.
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"We cannot go back to the world of levers, pulleys and couriers. Since we are going forward, we are
absolutely vulnerable. Our airlines can be brought down, our fighter planes can be brought down," he
said.
!133

Netanyahu spoke days after Israel was stunned to learned that former Energy Minister Gonen Segev was
allegedly spying for Iran.
In today’s cyber era, Segev's connections with and information about people in the Israeli defense, energy
and foreign-policy arenas are worth a great deal more and have a much higher potential to harm Israeli
86
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Expert says crypto-related crimes will surpass cyberattacks in 2018

A leading cyber-crime expert believes crypto-related crimes
will surpass all other cyber-attacks in 2018. He adds there is
not a single day that goes by where we don’t hear of a new
initial coin offering (ICO) scam or a mining attack.
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Decentralized application (DApp) platform Enigma will partner with Intel on
privacy research as it prepares to launch its blockchain testnet, the two
companies conﬁrmed June 20.
Enigma, which completed a $45 mln Initial Coin Oﬀering (ICO) in September
of last year, said the collaboration would focus on “research and
development eﬀorts to advance development! of privacy preserving
computation technologies.”
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“Enigma is excited to
for public blockchains, as well as expanding and strengthening our working relationship,” the post adds,
hinting further partnership details would follow.
!136

Ahead of Intel plugging Enigma’s privacy developments at the Cyber Week 2018 event in Tel Aviv next
this week, Rick Echevarria, vice president of the corporation’s software and services group and general
manager, platforms security division, appeared likewise upbeat at the prospect of improving that area of
blockchain.
“Security is pivotal to our company’s strategy and a fundamental underpinning for all workloads, especially
those that are as data-centric as AI and blockchain,” he wrote in a separate post from Intel, continuing:
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“We’re seeing blockchain applications for capital markets, exchanges, clearing and settlement systems
and payment systems. The technology is evolving and the applications are becoming more significant.”
Many people including computer scientist and entrepreneurs are seeing enormous potential in the
distributed ledger technology with many real-world applications based on the fact that it allows people
to transfer money and other assets without involving a central authority.
However, the CTO of the Israeli largest bank, Bank Hapoalim says that the Blockchain is still at the hype
stage and there aren’t any dependably usable applications that exist for now.
The rise of cryptocurrencies has seen a surge in crypto-related crimes with a recent report showing that
Cryptocurrency investors have lojkst over $2.3 Billion through hacks on exchanges. Bithumb is the latest
to suffer this fate a few days after Coinrail, another South Korean exchange was hacked.
With crypto-related crimes rising by the day, what measures can be taken to combat these crimes? Share
your thoughts in the comment section below.

“We will continue to innovate and make our silicon an active participant in the threat defense lifecycle.”
The move marks a further step in Intel’s blockchain involvement, this already spanning multiple industries,
including healthcare, and partnerships, such as with virtual currency hardware firm Ledger.
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before we get ready to burn Enigma at the stake, it’s worth taking some time to understand what privacy
means for a dApp platform.
!

So far decentralized apps have done all their math in public-you send some numbers to a smart contract
address, which sends back some numbers in return, all of which can be verified by anyone with a
blockchain explorer.
But this situation is not optimal, especially if dApps are to become as influential and sophisticated as Nick
Szabo believes. It’s one thing to trade money on a decentralized exchange, but sharing in sensitive data
in plein air is quite another. Most of casual users would rightly hesitate to use a dApp that interacted with
their medical records or credit history.
Moreover, it also creates problems of scaling: it’s somewhat superfluous to have each of Ethereum’s
27,000 nodes checking the same math to verify that you have a cat.
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Why Is Enigma Teaming Up With Intel?

NEWS

By Andrew
AnchetaTeaming
On Jun 21,Up
2018With Intel?
Why
Is Enigma

The MIT-based Enigma Project attempts to solve both of those problems via secure computation, an area
of mathematics that allows calculations on encrypted data. According to the project’s roadmap, Enigma’s
first network will introduce Ethereum-based secret contracts later this month. An independent Enigma
blockchain is scheduled for later release.
Intel is Enigma’s most high-profile corporate partner to date. The Project has already made partnerships
with the Aion Network and the KyberNetwork.
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This is not Intel’s first foray into blockchain technology, either. Last month, three Israeli trading companies
used Intel technology to develop a blockchain-based securities trading platform. Earlier this month, the
tech giant joined SAP in a blockchain consortium.
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Note: This article is about the Enigma Project(ENG), sometimes shortened to “Enigma” for readability. It
should not be mistaken for the other Enigma(XNG)
Disclaimer: The author is not invested in the Enigma project, but he is invested in Ethereum.
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Hezbollah is a Shiite Muslim group based in Lebanon whose name means "Party of God." Hezbollah was
founded in 1982 following conflict with Israel in the First Lebanon War.
With Sheikh Hassan Nasrallah at the helm, Hezbollah is closely aligned, politically and militarily, with
Syria and Iran. The political arm of Hezbollah is heavily involved in Lebanese politics where it has seats
in the government. Hezbollah has also provided the Lebanese Shiite community with social programs,
health care and schools.
Currently, Hezbollah enjoys widespread support from Lebanon’s Shiite population, in addition to backing
from Syria and Iran. And, the group has expanded its influence, globally, and can be found in various
parts of the world, including Germany, Venezuela and the United States.

Energy infrastructure could be targeted by Israeli cyber attacks
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violence, Twitter is lax when it comes to dealing with groups who call for
"the murder of innocents."

!

!144

45 rockets ﬁred at Israel, IDF strikes 25 Hamas targets ¦ Army says warning shot ﬁred at
incendiary balloon launchers in Gaza ¦ Seven rockets intercepted, one lands near Israeli
kindergarten - via Haaretz.Com, June 21, 2018

Hezbollah is a Shiite Muslim group based in Lebanon whose name
means "Party of God." Hezbollah was founded in 1982 following
conflict
92
with Israel in the First Lebanon War.

Hezbollah’s social media dilemma, however, is the least of its concerns. With the situation, on the ground
and in the air, intensifying in the region, Hezbollah may also wind up the target of an Israeli cyber
offensive if former Unit 8200 (the Israeli NSA counterpart) chief Brig.-Gen. Ehud Schneorson’s advice to
Israel is heeded. Schneorson recently suggested that the first cyber target that Israel should go after in
any conflict with Iran or Hezbollah should be the adversaries’ energy infrastructure.
Speaking at the Cyber Week conference in Tel Aviv, Schneorson said that "energy is a major pillar of
economies, and for some it is their cardiovascular system."
The airstrikes that took place on June 18 reportedly killed pro-Iranian Kata’ib Hezbollah (Hezbollah Brigades)
members in the Euphrates valley near the Iraqi border in Al-Hari. The airstrikes were blamed on the US,
but the US has denied those claims. The air campaign has, however, garnered even more support for
Hezbollah. For example, Shiite militia groups, Saraya al Mokhtar, Saraya Waad Allah and Saraya al
Ashtar have expressed solidarity with Hezbollah.
The Long War Journal’s Threat Matrix blog reports:
"Various Iraqi Shia militia groups, many of which also operate inside Syria, sent condolences and messages
of support to the Hezbollah Brigades as well. Harakat al Nujaba, a militia controlled by the IRGC, said that
it and the Hezbollah Brigades were 'partners in blood.' Asaib Ahl al Haq condemned 'the cowardly act'
and added that the Iraqi militia was in Syria at the behest of the Syrian government to 'combat terrorism.'
Additionally, Kata’ib Sayyid al Shuhada, another IRGC-backed militia, decried Israel, the United States,
and the Iraqi government for the airstrikes. Harakat al Abdal, another militia that operates in both Iraq
and Syria, released a video of a pro-Hezbollah Brigades demonstration in Iraq on its Facebook page.
While not explicitly sending its condolences, Lebanese Hezbollah did republish the original statement
from the Hezbollah Brigades on the airstrikes on its Central War Media website."
All of these militias, including the Hezbollah Brigades, consider themselves to be part of the "Axis of
Resistance", a network of state and non-state actors, commanded by Iran who operates against the US
and its allies. Meanwhile, Hezbollah and Iran have built up a massive amount of weapons and fighters in
Syria that pose a threat to the United States and its allies in the region.
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All of these militias, including the Hezbollah Brigades, consider
themselves to be part of the "Axis of Resistance", a network of state and
non-state actors, commanded by Iran who operates against the US and
its allies. Meanwhile, Hezbollah and Iran have built up a massive
amount of weapons and fighters in Syria that pose a threat to the United
States and its allies in the region.
Israel has carried out a number of strikes against Hezbollah and Iran in
Syria. The Threat Matrix blog cautions that "an escalating war has the
potential to cause significant economic damage, lead to high numbers of
Israel has carried out a number of strikes against Hezbollah and Iran in Syria. The Threat Matrix blog
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At a time when the cryptocurrency sector is nearly saturated with heists, hacks, and more ‘cryptocrimes,’
Israeli cybersecurity experts say more turbulence await crypto investors this year, as blockchain-based
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Blockchain Suffering Reputational Damage

Present at the Tel Aviv University annual Cyber Week cybersecurity conference tagged “Blockchain, The
New Digital Age, the nation’s experts on the subject matter made it clear that ‘stakeholders’ in the
cryptosphere need to brazen up for more attacks this year.
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Mixed Opinions Concerning Distributed Ledger Technology
Blockchain technology, the foundation upon which Satoshi Nakamoto built bitcoin and the same system
that underpins other cryptocurrencies was praised by many and criticized by some at the event.
Director and Global Blockchain technology Lead at Accenture, John Velissarios noted DLT is steadily
taking over the world economy, as more and more businesses are integrating the nascent technology into
their operations. In his words:
“We’re seeing blockchain applications for capital markets, exchanges, clearing and settlement systems
and payment systems. The technology is evolving and the applications are becoming more significant.”
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Russia has also sent more warships to the Assad-controlled port of Tartus Independent.co.uk
The US has warned
the Assad regime and its allies that violations of the "de-escalation" agreement would
have "serious repercussions" and trigger "firm and appropriate measures." At the same time, the US told
southern rebel leaders not to expect US military support.

While a hand full of banks and traditional financial institutions like Bank of England, and several others
are seriously looking to either augment their existing systems with DLT or create new blockchain-based
systems entirely, Haim Pinto, the chief technical officer (CTO) of Bank Hapoalim, firmly believes the
groundbreaking technology has nothing excellent to offer at the moment, as “blockchain is still in a hype
cycle. We can’t just take it and use it,” he said.

The US has warned the Assad regime and its allies that violations of the
Pinto also condemned the key property that gives distributed ledger technology an edge over centralized
"de-escalation" agreement would have "serious repercussions" and databases - immutability.
trigger "firm and appropriate measures." At the same time, the US toldWhile data stored on legacy systems can be altered or deleted, it’s impossible to tamper with things saved
in the ledger. This excellent feature makes DLT the most secure, transparent and reliable form of data
southern rebel leaders not to expect US military support.
storage for now.
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However, Pinto reiterated that the immutable nature of the burgeoning technology makes it unfit for
banks seeking to comply with the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR) as nothing can be
deleted on the blockchain.
“Distributed general ledgers cannot erase anything. That’s just one of the challenges. In addition, there
are mathematical challenges. Distributed general ledgers can’t scale up to the volume of transactions we
need to serve,” Pinto concluded.
Central Bank Warnings Continue to Loom
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Similarly, on March 15, 2018, BTCManager reported the Bank of International Settlements (BIS), had
warned central banks against the perils of issuing cryptocurrencies.
Also, in BIS’s latest report, the ‘bank of central banks’ condemned digital currencies and blockchain
technology saying the former is overly unstable and the latter cannot handle huge transactions that
central banks systems process.
With each passing day, the battle between the crypto enthusiasts and pessimists keeps taking new
dimensions. Almost a decade has gone already, and cryptocurrencies have failed to crumble, while
blockchain is busy disrupting industries. It remains to be seen which party will emerge victorious in the
long run.
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McAfee Chief Executive Officer Christopher Young gestures as he speaks during the
Cyber Week conference at Tel Aviv University, Israel, June

By Tova Cohen
TEL AVIV (Reuters) - Cybersecurity firm McAfee is looking at further
acquisitions after buying security provider SkyHigh Networks this year
and has not ruled out going public again to widen its options, its chief
executive said.
"We do have the capacity to take on more debt if we need to ... but that
would certainly be one of the other reasons to go public, as it changes
the ability to do acquisitions. It gives us a different type of currency,"
CEO Christopher Young told Reuters on the sidelines of a cybersecurity
Christopher
Young gestures as he speaks during the
conference.
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McAfee has $2.6 billion in annual revenue, is very profitable and has increased its valuation since the
spin-off, Young said, although he declined to provide details.
After buying SkyHigh Networks for an undisclosed sum, McAfee bought Canadian VPN provider TunnelBear
to add to its consumer business, which now provides mobile security to more than 300 million devices.
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Young said there are a number of companies McAfee looks at as potential purchases, adding it has cash
available.

By Stephen Brown - June 23, 2018

"Going public is certainly something that's a possibility. We don't have a set time frame. Our focus is on
building the business," he added.
Reuters reported last year that McAfee was raising $4.25 billion in loans to finance a dividend and refinance
debt, while sources familiar with the deal had said McAfee was preparing for an initial public offering.
!

The cryptocurrency space is filled with crime. Bitcoin an

Young said cloud protection is a big part of the company's strategy, while enterprises are beginning to
add mobile security to their portfolios.

other cryptocurrencies are used everyday for the dealin
goods and prohibited services.

"Enterprises are a little bit behind where consumers are for mobile security today but it's certainly
something that's becoming of greater interest," he said.
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professor Neil Gandal, presented a paper that alleges the first Bitcoin boom back in 2013 was caused by
one trader using trading robots.
He also cited a study that attributes the $20,000 bull run of 2017 to manipulation. Professor Gandal says
that regulatory actions are needed to keep out manipulators and restore confidence in the market.
The panel discussion was not all negative, however. “There are real projects rolling out,” said John
Velissarios, Principal Director and Global Blockchain Technology Lead at Accenture.
“We’re seeing blockchain applications for capital markets, exchanges, clearing and settlement systems
and payment systems. The technology is evolving and the applications are becoming more significant.”
Experts see the underlying technology as useful and intriguing to businesses but assert that the industry’s
reputation needs to improve to attract the flow of institutional funds into the cryptocurrency market.
The panel generally agreed that the as the market matures and regulations eliminate a lot of the crime that
revolves around cryptocurrencies, the public will become more comfortable with using the digital assets
for everyday transactions.
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themselves. Here, Echevarria says, many businesses encounter challenges.

"It's really about enabling access to data across organizations that really want to collaborate but sometimes
because of privacy can't share data in the way they want to," he explains. The challenge is often seen in
industries like healthcare and financial services, where teams may want to share threat intelligence but
don't have the permission to share data.
Intel plans to support more extensive data sharing by teaming up with organizations like Docker, Fortanix,
and Duality. With Docker, for example, a partnership will focus on making AI more secure and sharable by
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hardening containers with Intel's silicon-based security tech. Fortanix is adding to its Runtime Encryption
tool to secure algorithms with Intel SGX enclaves.
Buckling Down on Blockchain
Some of the challenges in AI are consistent with challenges in blockchain, says Echevarria, who notes
that Intel sees opportunity in blockchain as a platform. This week Intel is addressing scalability, security,
and privacy of blockchain with updates in what it calls "Off-Chain Computing" along with partnerships
with Enigma and SAP.

challenges” that must be confronted.

Intel has already teamed up with Microsoft to work on securing the blockchain. Back in May, the Microsoft
Azure team, along with Microsoft Research, Intel, Windows, and the Microsoft Developer Tools division,
announced it had been working to bring Intel's Trusted Execution Environments (Intel SGX, Virtualization
Based Security) to the cloud.
Most recently, Intel partnered with SAP to build a blockchain proof-of-concept and improve efficiency for
SAP's blockchain-as-a-service platform. Enigma has developed a privacy protocol that uses Intel SGX to
secure data; it plans to integrate this into private smart contracts on the Ethereum public ledger.
!

Echevarria also speaks to plans to improve off-chain computing, in which transactions are not publicly
accessible on the blockchain, specifically related to smart contracts. Businesses can do a better job of
executing smart contracts in a more secure fashion, he says.

!
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Prime Minister Benjamin Netanyahu’s address to the eighth annual International Cyber Security Conference
at Tel Aviv University on Wednesday morning included a presentation showing the devastating potential
of a cyber attack, which he said was “not far-fetched.” The Israeli leader stressed the “unbelievable
opportunities and the unbelievable challenges” that must be confronted.
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Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Mr Netanyahu said many countries
have not appreciated the magnitude of the threats posed by cyber hackers yet no one
was immune to them. PHOTO | AFP
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The voice told attendees that their bank accounts had been frozen and their information was being
shared with their enemies.
Israeli cyber exports last year amounted to $3.8 billion, Netanyahu said, adding: “We are punching about
200 times above our weight here.”

"This is a supreme test for our civilization. It's going to be tested not only by criminal
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states. We have to combine forces," said Netanyahu.

The Beersheba center brings together the military, academia and businesses, which is a risk with regard
to Israel’s military applications.
“But I’m willing to take on that risk because I think cybersecurity growth through cooperation and
cybersecurity as a business is tremendous,” he said.
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“This is a supreme test for our civilization. It’s going to be tested not only by criminal organisations, by
terrorists, but by other states. We have to combine forces,” said Netanyahu.
As he spoke, lights flashed and another voice boomed out in the room in a simulation of a hacking attack,
saying that the hackers were “based in a country not far from Israel” - an apparent reference to the
country’s arch-foe Iran.
The voice told attendees their bank accounts had been frozen and their information was being shared
with their enemies.
Israeli cyber exports last year amounted to $3.8 billion, Netanyahu said, adding: “We are punching
about 200 times above our weight here.” The Beersheba centre brings together military, academia and
businesses, which is a risk with regard to Israel’s military applications.
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“But I’m willing to take on that risk because I think cybersecurity growth through cooperation and
cybersecurity as a business is tremendous,” he said.
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Israeli Ex-Spy Chief Names
Main Target in Possible Cyber
War With Iran - Reports
Since Stuxnet’s discovery in 2010, security researchers have uncovered a handful of other sophisticated
pieces of computer code they believe were developed by the US and Israel in tandem to engage in
espionage and warfare.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu reportedly told Russian President Vladimir Putin and US
Secretary of State Mike Pompeo over the weekend that Israel would strike against Iranian efforts to
entrench itself militarily throughout Syria, and not only along the Syrian border with the occupied
Palestinian territories.
"First of all, Iran needs to withdraw from all of Syria,” he told the weekly cabinet meeting.
"Second, we will take action - and are already taking action - against efforts to establish a military
presence by Iran and its proxies in Syria, both close to the border and deep inside Syria. We will act
against these efforts anywhere in Syria.”
Diplomatic officials said that Netanyahu raises the issue of Iranian activity in Syria in all his conversations
with foreign leaders.
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in a global economy and indeed encourage international cooperation. We should not allow companies
from other countries to disregard the right to privacy and the laws that have been legislated to protect
our citizens.”

Ayelet Shaked says privacy laws must be maintained

In her remarks,Shaked also talked about the huge benefits and the tremendous risks nations globally face
in the digital age, with regards to privacy.
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Michael Oren, who holds the public diplomacy portfolio, says country
unprepared for diplomatic warfare, and startups present their wares as Cyber
Week kicks off in Tel Aviv
By SHOSHANNA SOLOMON17 June 2018, 4:34 pm

“Digital interfaces make it possible to reach our personal data and exploit it in many different ways,” she
said. And all of this “not necessarily in light of our best interests. This creates a great challenge to our
right of privacy.”
“Israel cannot and should not be left behind. As a Western democracy we are committed to respect,
promote, and protect the right of privacy and data security. A data-centric economy brings many benefits
to human life and to the quality of life, but we should make sure that the price that our society is required
to pay during this process is not too high.”
The recent Cambridge Analytica scandal over the mishandled Facebook user data has underlined the
need for governments to protect the data of citizens globally.
“Democracies globally are under huge attack,” and governments must work together to counter the threat
that social media and the collection and sale of personal data poses on our freedom of choice, Dr. Tehilla
Shwartz Altshuler, a senior fellow at the Israel Democracy Institute who studies the impact of technology
on democracy, said recently in an interview.

!
Michael Oren, Israel's deputy minister for public diplomacy, speaking at the Combating Terrorism Terrorism
Technology Conference, part of the Cyber Week 2018 events in Tel Aviv; June 17 (Shoshanna Solomon/

Justice Minister Ayelet Shaked attends a swearing in ceremony for newly appointed judges at
the President's Residence in Jerusalem, October 30, 2017. (Yonatan Sindel/Flash90)

Times of Israel)

Israel needs to create an “Iron Dome” for diplomacy, to help the nation protect
The international community must hold internet giants like
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Oren,
Israel’s deputy
their “irresponsible handling” of their users’ personal data, Israel’s Minister of Justice Ayelet Shaked said
minister
for public diplomacy said on Sunday at a conference on terrorism and
at a conference on Thursday.
cybersecurity in Tel Aviv.

“We must ensure that global companies and internet giants like Facebook, Twitter and Google are held
accountable for the irresponsible handling of users personal data,” Shaked said in a keynote to the main
plenary of Cyber Week 2018. “We must act to ensure that privacy laws are respected worldwide. We live
!74
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n democracy, said recently in an interview.

“Democracies globally are under huge attack,” and governments must work
together to counter the threat that social media and the collection and sale of
personal data poses on our freedom of choice, Dr. Tehilla Shwartz Altshuler, a
senior fellow at the Israel Democracy Institute who studies the impact of
technology on democracy, said recently in an interview.
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Trump announced on May 8 that the U.S. would leave the nuclear deal, saying that the agreement is
"defective at its core" and would lead to Iran being on the cusp of obtaining a nuclear weapon. The
nuclear agreement, signed in July 2015, places restrictions on Tehran's nuclear program, many of which
expire in about a decade, in exchange for large-scale sanctions relief.
After withdrawing from the deal, Trump reimposed sanctions on Iran and denounced the Islamic
Republic's destabilizing activities in the Middle East.
Withdrawing from the deal led to an outcry from many observers in the media and several Democrats,
including former President Barack Obama and senior officials in his administration.
Petraeus led the CIA in 2011 and 2012. He resigned in November 2012 following a scandal involving an
extramarital affair.
At Sunday's event, the retired Army general was asked what pieces of advice he would give Trump
regarding security issues, and he said to focus on America's critical infrastructure.
"I think I'd just limit it to one, and I would focus on the threats to America's critical infrastructure," he
said. "My concern is the concept of idea of a cyber weapon of mass destruction but in the hands of an
entity that's very hard to deter."

June 18, 2018 10:38 am
Former CIA Director and retired four-star Gen. David Petraeus said Sunday that he supports
President Donald Trump's decision to withdraw the U.S. from the Iran nuclear deal.

This is not the first time that Petraeus has expressed doubt about the efficacy of the Iran nuclear deal.
Before Trump was elected, Petraeus said in 2015 that the deal could lead to further malign activities by
Iran in the Middle East.

Petraeus, who served as CIA chief during the Obama administration, made his comments at
an event in Israel, arguing that leaving the accord puts greater pressure on Iran, the
Jerusalem Post reported.
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At a conference about national security and cyber issues at Tel Aviv University, Petraeus said he welcomes
pulling out of the deal in order to better influence Iran-and not just regarding nuclear issues.
"[Withdrawing] will see much greater pressure on Iran, not just in areas covered by the nuclear deal, but also
!172 and Iran's malign activities … in the rest of the Middle East," Petraeus said.
with regard to its missile program
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Israeli Company Wins First Prize in
Counter-Terrorism Competition
Intel Partners With Two Israeli
Intel Partners With Two
Cybersecurity Startups

Israeli Cybersecurity Startups

By NoCamels Team June 21, 2018
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June 21, 2018 | Intel, the American multinational corporation and tech giant, perhaps best
known in Israel for acquiring vision-based driver-assistance system provider Mobileye for
$15.3 billion in Israel’s biggest startup exit to date, announced Wednesday it will partner with
two Israeli startups in the cybersecurity field. The company’s Vice President, Software and
Services Group and General Manager of Intel’s Global Platform Security Division Rick
Echeverria made the announcement that Intel will partner with Israeli startups Duality and
Enigma at the 8th annual Cyber Week conference, Israel’s international cybersecurity confab
taking place this week at Tel Aviv University.

By JNS June 22, 2018 , 1:03 pm
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And I told them of the hand of my God that had been upon me for good, and
By JNS June 22, 2018 , 1:03 pm

Intel, the American multinational corporation and tech giant, perhaps best known in Israel for acquiring
vision-based driver-assistance system provider Mobileye for $15.3 billion in Israel’s biggest startup exit
to date, announced Wednesday it will partner with two Israeli startups in the cybersecurity field. The
company’s Vice President, Software and Services Group and General Manager of Intel’s Global Platform
Security Division Rick Echeverria made the announcement that Intel will partner with Israeli startups
Duality and Enigma at the 8th annual Cyber Week conference, Israel’s international cybersecurity confab
taking place this week at Tel Aviv University.

Founded in 2014 and managed by the former commander of Israel’s military intelligence
corps group, Unit 8200, Duality is a member of Team8, the Israeli think-tank and venture
capital firm. Duality empowers secure digital collaboration by “applying advanced analytics
and AI to data while it is encrypted, generating insights without ever exposing unprotected
data,” the company’s website said.
“Duality is collaborating with Intel to explore the security challenges of AI workloads using
homomorphic encryption on Intel platforms,” Echevarria added at the event.

Enigma has developed a unique privacy protocol that uses Intel® SGX to protect data.
Echevarria said Intel and Enigma will collaborate to integrated this functionality for private
smart contracts on the Ethereum public ledger.

By JNS June 22, 2018 , 1:03 pm
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“Security is vital to our company strategy and the foundation for workloads of all kinds,”
Echevarria said. “We will continue to innovate and transform our silicon chips into active
participants in the threat protection lifecycle. The announcements in the cyber week highlight
the value these investments provide to meet today’s cyber security needs.”

Founded in 2014 and managed by the former commander of Israel’s military intelligence corps group, Unit
8200, Duality is a member of Team8, the Israeli think-tank and venture capital firm. Duality empowers
secure digital collaboration by “applying advanced analytics and AI to data while it is encrypted, generating
insights without ever exposing unprotected data,” the company’s website said.

In May, Intel also partnered with the Tel Aviv Stock Exchange, Israeli fintech hub The Floor,
and global management consulting company Accenture for a first-of-its-kind Blockchainbased new securities lending platform aimed at revolutionizing the securities lending market
in Israel.
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“Duality is collaborating with Intel to explore the security challenges of AI workloads using homomorphic
encryption on Intel platforms,” Echevarria added at the event.
Enigma has developed a unique privacy protocol that uses Intel® SGX to protect data. Echevarria said Intel
and Enigma will collaborate to integrated this functionality for private smart contracts on the Ethereum
public ledger.

An Israeli medical technology company won first prize in an international competition for

“Security is vital to our company strategy and the foundation for workloads of all kinds,” Echevarria
said. “We will continue to innovate and transform our silicon chips into active participants in the threat
protection lifecycle. The announcements in the cyber week highlight the value these investments provide
to meet today’s cyber security needs.”

CardioScale, a Ganei Tikva-based company’s patented CVRI (Cardio Vascular Reserve

In May, Intel also partnered with the Tel Aviv Stock Exchange, Israeli fintech hub The Floor, and global
management consulting company Accenture for a first-of-its-kind Blockchain-based new securities
lending platform aimed at revolutionizing the securities lending market in Israel.
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CardioScale, a Ganei Tikva-based company’s patented CVRI (Cardio Vascular Reserve index) device,
was awarded the top prize of $100,000 at the 2018 Combating Terrorism Technology Startup Challenge,
organized by the US Department of Defense Combating Terrorism Technical Support Office and the Israeli
Ministry of Defense Rearch and Development Directorate, along with the MIT Enterprise Forum of Israel.

CardioScale, a Ganei Tikva-based company’s patented CVRI (Cardio Vascular Reserve
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to “release humanity from asphalt roads and traffic jams, and as a result, create a cleaner and greener
environment.”
The competition was held on the first day of the annual Cyber Week conference at Tel Aviv University on
Sunday. A second portion of the competition, Urban Navigation Technologies, will take place later this
year.
In an interview with NoCamels, a representative of the Combating Terrorism Technical Support office
explained that the purpose of the competition was for security officials to be introduced to cutting-edge
counter-terror technologies. This year, more than 200 contestants from around the world vied for top prize,
up from just 40 in 2014, the first year of the competition.
Judges included US senator and former US vice-presidential candidate Joseph Lieberman, former Israeli
ambassador to the United States Michael Oren, and Israeli Knesset member and executive director of the
Institute for National Security Studies Maj. Gen. (Ret.) Amos Yadlin.
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Enigma Will Use Intel SGX
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As part of this announced partnership, Enigma will be using Intel Software Guard Extensions (SGX) in the
near future, which will be a key to creating new privacy technologies. One of the objectives is the creation
of a solution that can be used to protect data while it still allows this data to be scalable and usable.
Enigma’s testnet launch will be made in the coming weeks and the company will continue to build its
mainnet, which is scheduled to be launched at the second half of the year.

Intel Will Talk More About Partnership With Enigma in Tel Aviv
Enigma’s announcement also states that Intel will be highlighting the work of the company during their
speech at the Cyber Week 2018, which will be happening in Tel Aviv.
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Israel cyberczar drops hints about country's new
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Israel Cyber Week Israel is planning to develop a "state-level cyber-shield" to improve its resilience
against hacking and malware, the country's newly appointed cyberczar said on Wednesday.

BY YONAH JEREMY BOB / JUNE 17, 2018 17:25

Yigal Unna, director of Israel's National Cyber Directorate, said the shield would mitigate threats from
both private outfits and government organisations. The capabilities of the proposed technology, much
less a timeline for its delivery and budget, were left vague, inviting comparisons to Ronald Reagan's antiballistic missile programme, the Strategic Defence Initiative (AKA Star Wars).

Former IDF intelligence chief Amos Yadlin claimed
bring Israel closer to the military option
BY YONAH JEREMY BOB

JUNE 17, 2018 17:25

During a keynote address at the Israel Cyber Week conference, Unna also spoke about a new cyber law
for Israel that formalises and provides a defined structure for co-operation between civilian organisation
and government agencies.
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Unna added that Israel was looking to further build international co-operation and partnerships to fight
against a growing cyber threat. Everything is vulnerable from airplanes to medical devices, according to
Unna, who singled out the transportation and health sectors as on the front line of attack. Antagonists in
cyberspace include criminal hackers and state-level adversaries. In Israel's view, the latter group consists
almost entirely of Iran, which it believes attacks the country through other countries, whose security and
resilience Israel would like to see bolstered in the interests of common cyber-defence.
"Israel now receives 20 per cent of the total global private investment in cybersecurity," Netanyahu told
delegates. "Given that we are about one-tenth of 1 per cent of the world's population, we are punching at
about 200 our weight here. My goal eight years ago was to make Israel one of the five leading cyberpowers
in the world, and I think we've reached that; I think we're actually maybe even further ahead on that list."
The country's cybersecurity industry scored exports of $3.8bn last year and investments of $815m. Israel
has 420 native cybersecurity companies as well as 50 international research and development centres,
according to figures cited by Netanyahu. ®
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He added, “Knowing Iran very well, I think they will choose something else. They will renew enrichment

He said the same thing about Trump’s decision to pull out of
the Iran nuclear deal. 123

TARGET IRAN, HEZBOLLAH
ENERGY INFRASTRUCTURE
FIRST
Energy is a major pillar of economies, and for some it is their
cardiovascular system.

after they see Singapore. They will go for the bomb. Then [we should ask:] Have the US president and
prime minister of Israel thought about what they will do?
President Trump will not order an attack on Iran, it will come back to Israel - this time with a green light
and not a red light. But is that smart [to have to attack Iran sooner as opposed to letting the Iran deal
play out]? I’m not sure,” said Yadlin.
Sitting on a panel with Yadlin, former US senator Joseph Lieberman was asked what he would advise if
Iran tried to break out toward a nuclear bomb.

EXEX-‘ISRAELI NSA’ CHIEF: TARGET INTEL
IRAN, CHIEF: TRUMP MO
HEZBOLLAH
ENERGY INFRASTRUCTURE
FIRST IRAN TO GO
JUNE 18, 2018 04:13
MAY LEAD
Energy is a major pillar of economies, and for some it is their cardiovascular system.
NUKES
BY YONAH JEREMY BOB . JUNE 18, 2018 04:13
!

BY YONAH JEREMY BOB

Former IDF intelligence chief Amos Yadlin claimed
bring Israel closer to the military option

He said, “The sanctions are working so far” and listed Peugeot, Boeing and Total as major companies that
pulled out of Iran after Trump took the US out of the Iran nuclear deal.

BY YONAH JEREMY BOB

In that light, Lieberman expressed hope that the sanctions would succeed in motivating the people of
Iran to demand regime change.

JUNE 17, 2018 17:25

“Iran didn’t expect Trump to pull out,” Lieberman said. “They thought it was a campaign promise... It is
not impossible that there could be an uprising against the regime. I think that is the ultimate answer.”
However, he added, “If Iran tries breaking out of the NPT [Non-Proliferation Treaty], I really cannot predict
what the president would do.”
Lieberman said he would recommend “taking military action or letting Israel do it. I would advise…
military action in coordination with our allies in the region - probably in coordination with Israel.”
Giving a more hopeful view, former CIA director retired Gen. David Petraeus spoke at an earlier panel,
stating, “I welcome a US withdrawal from the [Iran] nuclear agreement [to the extent that] it will see
much greater pressure on Iran, not just in areas covered by the nuclear deal, but also with regard to its
missile program and Iran’s malign activities… in the rest of the Middle East.”
Speaking about national security threats in the cyber arena, Petraeus said, “Action in that domain could
prove to be the most important because it allows one side to disable GPS and command and control
networks, and to hack into intelligence systems,” adding that “all current and future wars will be some
form of hybrid between the cyber domain and land, air, sea and space.”

!

The first cyber target that Israel should go after in any future conflict with Iran or Hezbollah should be its
adversaries’ energy infrastructure, former Unit 8200 “the Israeli!189
NSA” chief Brig.-Gen. Ehud Schneorson
said on Sunday.
Speaking at a cyber conference at Tel Aviv University, Schneorson said: “Energy is a major pillar of
economies, and for some it is their cardiovascular system,” seemingly emphasizing the importance,
!184
especially to Iran’s economy.

When asked to give President Trump advice, Petraeus answered, “Focus on the threats to America’s
critical infrastructure. My biggest worry… is the idea of a cyber weapon of mass destruction in the hands
of an entity that’s very hard to deter.

He said that this kind of attack would have a greater, broader impact in a conflict than neutralizing the
weapons systems of Israel’s adversaries, which he said was important in gaining tactical superiority, but
would not have as big a strategic impact.

“How do you deter elements like ISIS, who are willing to blow themselves up on the battlefield if they have
the ability to shut down the electrical grid for the whole Eastern Seaboard and keep it down?” he asked.

Schneorson’s comment was notable as traditionally, Israeli officials, even out of service, have avoided
discussing major cyber attack targets.

Petraeus suggested mitigating the threat by creating a new cybersecurity agency that would focus 100%
of its energy on the issue, instead of it being divided all over the intelligence community.

The former-IDF Unit 8200 chief said, “There were still targets which should never be put into cyber
operations” for ethical reasons, including the water, food and healthcare sectors. He also advised against
attacking adversaries’ banking sectors “due to the butterfly effect” it could incidentally have on the global
economy.
On cyber defense, he said, Israel’s biggest priority is blocking cyberattacks on its anti-missile defense

124

125

!

shield, such as the Iron Dome and Arrow missile systems, as well as its “C4I systems, which bring
efficiencies to the battlefield” in networking the IDF’s targeting and “collaboration between differences
forces.”

Israel ranks world's top 5 in
Israel ranks world's top 5 in cyber security:
security: Israeli PM
Israeli PM
Source: Xinhua| 2018-06-20 19:13:56|Editor: Shi Yinglun

During the same panel, top Defense Ministry official and retired Brig-Gen. Dan Gold said that a major
focus of cyber operations is fighting back against “enemies trying to jam our radars for finding aircraft.”
He said that Israel has a cyber “technique to clear jamming, to stop hundreds of fake targets, which really
look like real aircraft,” from overloading its radar system that tracks enemy aircraft.

Source: Xinhua| 2018-06-20 19:13:56|Editor: Shi Yinglun

Former national security council chief Maj.-Gen. (ret.) Yaakov Amidror discussed the importance of
adopting lessons from classical warfare into the cyber arena.

JERUSALEM, June 20 (Xinhua) -- Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu
said
on Wednesday
Netanyahu told
a cyber
conference in that
the Tel Aviv Univers
Israel has become one of the five leading countries in the field of cyber security.

Amidror, who is now a fellow at the Jerusalem Institute for Security Studies, said that Israel “must presume
that its cyber defense line will be penetrated by the enemy.”

Netanyahu told a cyber conference in the Tel Aviv University that eight years ago, the government set a
in cyber security. "We have achieved this goal and even s
goal of making Israel one of the top five leading countries in cyber security. "We have achieved this goal
In 2017, the Israeli cyber security industry witnessed an e
and even surpassed it," he said.

He explained that classical warfare had two major moves for when you anticipated that an enemy could
penetrate your defense line. “One answer was multiple defense lines to lead the enemy into a killing
zones where you have the chance to destroy it,” he said. “But if you are smart, you don’t destroy the
enemy. You set a honey trap. You give him some information, so he thinks he is in the right place... You
manipulate the enemy into thinking he had a huge success.”
Amidror said that if the cyber enemy thinks it hacked into the right area, it will not realize that it should
be planning another attack and will try to stay in the fake cyber deception system, where it has been
contained.
Retired IDF cyber official, Brig.- Gen. Yaron Rosen, emphasized the importance of fighting cyber adversaries
“asymmetrically.”
“We need SWAT teams in cyberspace, a national level division of responsibilities and accountable forces...
When I ask who is accountable and see more than one hand, I know that” no one is really accountable,
he said.

said on Wednesday that Israel has become one of the fiv
the field of cyber security.

the government set a goal of making Israel one of the top

billion
dollars,
said.
In 2017, the Israeli cyber security industry witnessed an export valued at
3.8 U.S.
billion
U.S.Netanyahu
dollars, Netanyahu
said.
"There are about 420 Israeli cyber companies, 50 develop

"There are about 420 Israeli cyber companies, 50 development centers
of international companies, and
international companies, and Israeli academia represents
Israeli academia represents about 10 percent of the world's research," he said.
world's research," he said.

Netanyahu played a simulation on a big screen, showing bank accounts can be frozen easily and private
Netanyahu played a simulation on a big screen, showing
information can be stolen and sold.

frozen easily
and private
can be stolen and so
"This is not a theoretical scenario," he warned, adding that the main threats
are being
posedinformation
by countries.

"This is but
not awe
theoretical
scenario,"
he warned, adding tha
"We have amazing opportunities and we can take advantage of them,
also have
enormous
challenges, and must deal with them," he said.
being posed by countries.

"We have amazing opportunities and we can take advant

also have enormous challenges, and must deal with them

Rosen also highlighted the importance of figuring out a system of “deterrence in cyberspace” against
potential enemies, though he said that this was a very tough challenge due to potential, unpredictable
escalation.
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Engima will leverage Intel's SGX to integrate private smart
contracts onto the Ethereum public ledger.

Enigma (ENG), a blockchain-based protocol that enables scalable end-to-end decentralized applications,
(ENG),
blockchain-based
thatonenables
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According
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Enigma will leverage
Intel’s SGXtechnologies.
(Software Guard Extensions) to integrate
the project’s
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technologies.
the
project’s
computation
private smart contracts onto the Ethereum public ledger. Intel’s SGX is a security technology that protects
data and code through the use of enclaves that are protected areas of execution in memory.
Speaking to the new collaboration, Rick Echevarria, Vice President of Intel’s Software and Services Group,
!195
highlights Intel’s current approach to working on problems facing the emerging blockchain industry.
!195

Intel is committed to enabling business transformation by shortening the time-to-value from blockchain
implementations and working with the industry to address privacy, security and scalability challenges.
Enigma’s protocol approach is helping solve the challenges on public blockchain networks and improving
data privacy and smart contract security.

!

Enigma, which was created by a team of Massachusetts Institute of Technology graduates and researchers,
and incubated at MIT Media Lab, is focused on solving major issues related to scalability and privacy of
public blockchains and decentralized applications.
Further details of the partnership will be unveiled during Intel’s keynote speech Thursday at Cyber Week
2018 in Tel Aviv.

128

129

!

BigID Joins Future of Privacy Forum
BigID
Joins Future
of
Privacy
Forum
to
to Help
Shape
Global
Privacy…
BigID
Joins
Future
of Privacy Forum to
!

HelpBy Shape
Global
PRWeb - June
18, 2018Privacy…
By PRWeb

Help Shape Global Privacy…

- June 18, 2018

By PRWeb

BigID’s Newly Appointed Senior Director of Privacy Strategy to Sit on Advisory Board

“BigID is committed to helping organizations deliver data-centric protection and privacy for personal
information for the modern enterprise,” said Farber. “The FPF’s mission is a natural complement to
BigID’s vision for the future of privacy. We’re looking forward to working with the FPF to help bring
workable privacy solutions to enterprises and the consumers they serve."
In addition to joining the FPF Advisory Board, Farber will also be representing BigID on the FPF AI Working
Group.
As part of the FPF’s promotion of technological privacy innovation, the organization has also launched an
Israeli affiliate, the Israel Tech Policy Institute (ITPI), to showcase advances in privacy tech in a new center
of excellence. BigID will be featured by the ITPI’s kickoff at Israel Cyber Weekin Tel Aviv, Israel, held at Tel
Aviv University, running June 17 - 21, 2018.

- June 18, 2018

During Cyber Week, BigID’s co-founder and chief product officer, Nimrod Vax, will be speaking on a
privacy tech panel as part of the ITPI event, “From Local to Global: Technology, Privacy, and Policy for the
Digital Economy,” on June 18, 2018. Event details are as follows:
!
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Privacy Strategy to Sit on Advisory Board
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will represent BigID on the FPF Advisory Board.
when privacy compliance has become more complex and challenging, it's great to be able to engage the
leadership of an applied machine learning company focused on simplifying and operationalizing privacy
"I am delighted to welcome BigID to the Future of Privacy Forum and look forward to
in the enterprise."
Debra's valuable input as an Advisory Board member,” said Jules Polonetsky, CEO of the

Privacy Tech (Session organized by The Privacy Protection Authority)
June 18, 2018 at 1:00pm-2:00pm IST
Moderator: Adv. Gili Basman Reingold, chief legal advisor - Israeli Privacy Protection Authority
Speakers:
•

Audrey Plonk, senior director of public policy - Intel Corporation

•

Gil Perry, CEO - D-ID

•

Nimrod Vax, co-founder & chief product officer - BigID

•

Orly Friedman Marton, head of legal & corporate affairs - Microsoft

•

Yossi Koren, co-founder and CEO - Privacy Rating

To learn more about BigID or to schedule a product demonstration, go to http://bigid.com/demoor contact
BigID at info@bigid.com.
About BigID
Based in New York and Tel Aviv, BigID uses advanced machine learning and identity intelligence to help
enterprises better protect their customer and employee data at petabyte scale. Using BigID, enterprises
can better safeguard and assure the privacy of their most sensitive data, reducing breach risk and enabling
compliance with emerging data protection regulations like the EU General Data Protection Regulation.
Learn more at http://bigid.com or visit http://bigid.com/demo to schedule a demo.

Debra Farber, JD, CISSP-ISSMP, CIPP/G/US/E, CIPT, CIPM, and Fellow in Privacy, recently joined BigID’s
leadership team. Debra brings tremendous experience and expertise!198
in the privacy space, leading key
privacy and security initiatives for Visa, IBM, Promontory, American Express and more.
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Israel accounts for over 20% of global investment in cyber security - “we are in the very top,” added Oren.
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$3.17 on May 15. The price has struggled for most of the year after hitting $8.04
on Jan. 10.
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Enigma’s price has hovered below the $2.00 mark since late May after reaching $3.17 on May 15. The price
has struggled for most of the year after hitting $8.04 on Jan. 10.

Enigma, Intel Ink Partnership to Develop Privacy Solutions
Guy Zyskind, founder and CEO of Enigma, noted in a Medium blog that the company has partnered
with Intel to develop privacy preserving computation technologies. Enigma will use Intel Software Guard
Extensions (SGXs), allowing data to be protected while computation takes place.
Both companies are looking to solve the privacy, security and scalability challenges facing blockchains,
Zyskind noted.
Rich Echevarria, vice president of the software and services group and general manager of the platforms
security division at Intel Corp., in his own blog cited three themes he will stress this week in his presentation
at Cyber Week in Israel.
One is the emergence of workloads that deliver more data to analyze and secure. In the case of the
blockchain, privacy and security of data are key considerations, Echevarria noted, along with scalability.
Intel’s technologies can improve all these areas, as its SGX offers a hardware trusted execution environment
that provides better data protection.
A second theme is security for artificial intelligence (AI). This includes protecting data, algorithms and
parameters, as well as AI for security in which IA is used to detect advanced exploits.
The third theme is security for the blockchain, which continues to show promise in improving business
processes. Intel technologies can improve the privacy, scalability and security of distributed ledger
networks, Echevarria said.
Enigma, Echevarria noted, has developed a unique protocol using SGX to protect information while
permitting computation to occur over the data. This capability will be integrated in Ethereum smart
contracts.
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with
Israeli cybersecurity company Check Point Software Technologies, said late last
week that cryptocurrency-related crime will surpass all other kinds of
cyberattacks in 2018, The Times of Israel reports.
He said that “not a day goes by without our hearing about a new ICO [initial coin
oﬀering] scam or mining attack.”
Finkelshtein was speaking at an event called “Blockchain, The New Digital Age” at
Tel Aviv University’s annual Cyber Week cybersecurity conference. Read more
here.

A Lesson In Security
Following its announcement in December of 2016 as a provider of private, secure, untraceable and
decentralized transactions, Enigma was hacked last August before its scheduled ICO, netting a hacker
1,500 ether - worth approximately $50,000 at the time.

!205

An Enigma spokesperson said that the hack was on account of team passwords being compromised, but
the token website was not compromised since it was on a separate server. Enigma implemented twofactor authentication and other security measures following the hack.
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Oggi all’università di Tel Aviv, nell’ambito dell’edizione 2018 dell’annuale confe
internazionale di cyber security Cyber Week, si terrà l’Italy-Israel Cyber Summit
riunirà ricercatori ed esperti per discutere di innovazione e della cooperazione tra
nazioni nel campo della ricerca.

!
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Războiul împotriva terorismului, faza pe startup-uri:
companiile care pot salva vieți pe câmpul de luptă

CardioScale îi ghidează pe medici și salvează vieți

Technolust / Octavian Palade

Imaginează-ți următoarea situație: în orașul în care locuiești, la un eveniment popular unde sunt
mii de oameni, a avut loc un atentat cu bombă. Sunt sute de răniți, câțiva morți. Tu ești medic pe
ambulanță și ajungi la fața locului. E fum, e sânge peste tot, e panică și haos. Lumea țipă în jurul tău,
oamenii sunt întinși pe jos. Unii par în regulă, alții par că nu mai au mult de trăit, toată lumea suferă
într-un fel sau altul. Pe cine ajuți prima dată?

În cadrul Cyber Week, eveniment dedicat tehnologiei și securității cibernetice, desfășurat
în Tel Aviv, au fost aleși și câștigătorii Combating Terrorism Technology Startup Challenge
(CTTSC3).

CardioScale este un startup israelian care vrea să ofere răspunsul la această întrebare, venind cu o
soluție software inovatoare introdusă într-un dispozitiv hardware care s-ar putea dovedi extrem de
util atât pe câmpul de luptă cât și în situațiile de criză datorate unor factor diverși.

18 Iunie 2018

CVRI, sau cardiovascular reserve index, este partea software a sistemului CardioScale. Este un
algoritm care citește cu o precizie foarte mare starea victimelor atentatelor, măsurând starea
întregului sistem cardiovascular.
DTR8 este partea hardware și arată ca un tensiometru ceva mai mare (cântărește 900 de grame). DTR8
se folosește de algoritmul CVRI și măsoară numeroase semne vitale (ritm cardiac, rata respirației,
concentrația de oxigen din sânge, presiunea arterială, suprafața corporală etc.). Se montează pe
brațul victimelor, se apasă un buton și se așteaptă 60 de secunde. Rezultatul îi va spune medicului
dacă starea victimei este bună, dacă trebuie transferată la spital, dacă trebuie tratată de urgență la
fața locului.
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În Tel Aviv, am asistat la prezentările138a trei dintre startup-urile
câștigătoare.
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Colugo e drona pentru monitorizare, dar și pentru livrare

Colugo e drona pentru monitorizare, dar și

Dronele au evoluat enorm de mult în ultimii ani, dar încă au câteva neajunsuri care le fac să fie mai
puțin eficiente decât ne-am aștepta. Cu toate că autonomia lor a crescut și au fost dezvoltate fel de
fel de soluții care permit încărcarea rapidă, degeaba pot sta în aer mai mult timp dacă nu pot zbura

pentru livrare
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cu precizie indiferent de condițiile atmosferice. Colugo rezolvă această problemă, fiind un startup
israelian care se luptă nu cu morile de vânt, ci cu vântul însuși.
Colugo este o dronă capabilă să zboare ca un avion și să plutească precum un elicopter, chiar și
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când vântul bate cu 55 de kilometri pe oră. Și autonomia este mare stabilă și aerodinamică.
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Astfel, dronele Colugo pot ateriza și decola în plan vertical chiar și atunci când vântul bate cu 55 de
zbura circa 2,5 ore.
kilometri pe oră. Și autonomia este mare - aparatele de zbor fără pilot pot parcurge până la 150 de
kilometri sau pot zbura circa 2,5 ore.
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autonomie mai mare și rezistență crescută.

Contextul este următorul - când creierul tău este bombardat cu informații vizuale și auditive, cum se
întâmplă pe majoritatea câmpurilor de luptă, nu ai cum să procesezi în timp util indicațiile care ți-ar
putea salva viața. Totuși, simțul tactil nu este folosit și nici nu se suprapune peste restul informațiilor
primite din jur - mai exact, poți purta o conversație cu cineva și poți plesni tânțarul care tocmai
te-a ciupit, fără să îți distragi atenția de la lucrurile vorbite, dar nu poți purta o conversație cu două
persoane simultan, la fel cum nu poți fi atent la detalii vizuale când cineva vorbește cu tine.
Inginerii de la TrekAce au dezvoltat un gadget purtabil care se înfășoară în jurul antebrațului și care
te ghidează prin vibrații. Mai mult, au dezvoltat chiar și un limbaj care, potrivit creatorilor, este foarte
ușor de învățat. De exemplu, indicațiile de navigare se pot învăța în numai 7 minute, iar limbajul este
ca mersul pe bicicletă - nu poate fi uitat niciodată.
Cei de la TrekAce au dezvoltat și o aplicație capabilă să te ajute să navighezi către un anumit punct
de interes (cum ar fi un punct de extracție sau o cabană) fără să aibă nevoie de GPS. Aplicația
funcționează pe smartphone-urile cu Android și folosește senzorii telefoanelor și un algoritm pentru
a determina cu exactitate cum se mișcă un om (viteză, mărimea pasului etc.) pentru a genera hărți
3D și pentru a-l ghida. Impresionant este faptul că, pentru a calibra aplicația, utilizatorul trebuie să-i
dedice numai 15 minute.

Viitor militar, dar și civil
La prezentarea la care am asistat în Tel Aviv a fost prezent și un reprezentant al Combating Terrorism
Technical Support Office (CTTSO), unitate înființată de Departamentul Apărării al SUA în anii '80,
după un atac care i-a luat pe americani prin surprinder. De atunci, divizia s-a extins și colaborează
atât cu armata, cât și cu instituții publice precum departamentele de poliție, spitalele, detașamentele
de pompieri sau cu geniștii.
CTTSO coorganizează competiția CTTSC în încercarea de a găsi tehnologii care să poată ajuta atât
în domeniul militar cât și instituțiile publice cu care colaborează. Și, cu toate că este o divizie a
Departamentului de Apărare al SUA, CTTSO funcționează în parteneriat cu state precum Israel,
Marea Britanie, Singapore și Malaesia, având un buget anual de circa 100 de milioane de dolari.
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TrekAce transformă simțul tactil în al șaselea

TrekAce transformă simțul tactil în al șaselea simț

TrekAce este o companie care vrea să îmbunătățească performanțele soldaților pe câmpul de luptă,
dar și abilitatea ta de a orienta în timp ce faci drumeții, folosind un gadget purtabil, dar și o aplicație
care se folosește de algoritmi pentru a naviga fără GPS.

simț

TrekAce este o companie care vrea să îmbunătățească performanțele
soldaților pe câmpul de luptă, dar și 140
abilitatea ta de a orienta în timp ce
faci drumeții, folosind un gadget purtabil, dar și o aplicație care se

Reprezentantul Departamentului de Apărare SUA a declarat că este în căutare de tehnologii care
să poată ajuta în cât mai multe domenii și care pot oferi avantaje cât mai mari pe toate câmpurile.
Produsele gata de vânzare pot fi cumpărate direct de armate, produsele în dezvoltare pot fi finanțate
prin contracte de R&D sau pot fi finanțate 50/50 cu guvernul israelian. Totuși, a menționat oficialul
SUA, “startup-urile nu ar trebui să se bazeze pe contractele de apărare. Dacă pot găsi o rută comercială
e mult mai bine pentru toată lumea”. Asta pentru că sunt foarte rare cazurile în care o companie
poate supraviețui exclusiv din asta.
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italiano in Israele Gianluigi Benedetti e del professore Isaac Ben-Israel, direttore del Blavatnik ICRC
della Tel Aviv University.
Successivamente, tre distinti panel hanno visto avvicendarsi, tra gli altri: Paolo Messa, direttore del
Centro Studi Americani; Lior Tabansky, capo del Cyber Research Development presso il Blavatnik ICRC
della Tel Aviv University; Giorgio Mosca, direttore Strategy and Technologies – Security & Information
Systems Division di Leonardo; Mariarosalba Angrisani, TTO Vice Chief – Federico II Università di
Napoli; Eynan Lichterman, manager, R&D and Technologies, Strategy and Capacity Building Unit –
Israeli National Cyber Directorate; Marco Mayer, direttore del master in Intelligence e Sicurezza alla
Link Campus University; e Raffaele Marchetti, senior assistant professor alla Luiss Guido Carli.

COOPERAZIONE STRATEGICA
Durante l’incontro, la centralità della cooperazione italo-israeliana, dovuta principalmente alla
complementarietà dei sistemi economici, è apparsa strategica per gli speaker di entrambi i Paesi.
Nonostante siano molte le iniziative bilaterali già avviate, i relatori hanno convenuto sulla necessità
di ampliare e completare lo spettro d’azione e d’intervento dei progetti bilaterali.
!9

LE DIFFERENZE TRA I DUE PAESI
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Le relazioni e la cooperazione tra i due Paesi al centro di un incontro organizzato a Tel Aviv nell’ambito
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Il dominio cyber presenta nuove e molteplici sfide – quelle poste dall’intelligenza artificiale e le sue
implicazioni nella vita di ogni giorno, nonché le minacce dell’Hijacking, ossia l’attacco informatico
mirato a dirottare il traffico dati, sembrano essere quelle più rilevanti -, ed Italia e Israele appaiono
molto diversi se osservati in questa prospettiva. Israele è uno dei paesi tecnologicamente più
innovativi ed avanzati al mondo, mentre l’Italia è ancora in fase di strutturazione. Il nostro paese
sta ancora investendo molto nello sviluppo e nella creazione di un sistema maturo in ambito cyber;
la nuova architettura nazionale e la riorganizzazione interna conseguente, rappresentano però un
forte impegno in questo senso. Inoltre, il mercato digitale italiano è in crescita ed offre svariate
opportunità in tutti i settori, specialmente in quello economico- finanziario e dell’occupazione.

Le relazioni tra Italia ed Israele, anche in campo cyber, godono di buona salute ma vanno
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dell’ambasciatore italiano in Israele Gianluigi Benedetti e del professore Isaac Ben-Israel,
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direttore
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University.

L’INTERESSE DELL’ACCADEMIA
Esponenti del mondo accademico, Marco Mayer e Raffaele Marchetti, hanno manifestato da un lato la
volontà di creare ulteriori momenti di confronto e, dall’altro, l’interesse e la disponibilità di avviare dei corsi
executive di formazione in ambito cyber destinati agli alti funzionari pubblici e top manager del mondo
privato. Questi corsi potrebbero essere realizzati da un consorzio universitario e dovrebbero basarsi
sulle esperienze pregresse già maturate nel nostro paese, mutuando allo stesso tempo le best practice
israeliane nell’educazione e formazione. Israele infatti ha investito molto in questo settore, rendendo
obbligatoria una formazione in ambito informatico-tecnologico già a partire dall’istruzione di base.

Successivamente, tre distinti panel hanno visto avvicendarsi, tra gli altri: Paolo Messa,

direttore del Centro Studi Americani; Lior Tabansky,
capo del Cyber Research Development
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L’ESPERIENZA DEL CINI
Nel corso del dibattito è stato presentato il Consorzio Interuniversitario per la Sicurezza Informatica
(Cini), fiore all’occhiello del panorama cibernetico italiano, ed è stata enfatizzata da tutti i presenti
la necessità di focalizzarsi e lavorare sull’interdisciplinarietà dell’approccio alla materia. A riprova di
ciò, Mariarosalba Angrisani ha introdotto il San Giovanni Hub dell’Università Federico II di Napoli,
un laboratorio innovativo nato in una zona industriale dismessa del napoletano, che si presenta oggi
come polo d’attrazione per investimenti nazionali ed internazionali.

Octavian Palade

La nivel
global există
deﬁcit major de experţi în securitatea
Startup-ul
care-iun
pregătește
informaBcă.
De partea
a baricadei,
pe hackerii
buni cacealaltă
pe piloții
de luptă o mulBtudine de
Octavian
Palade
hackeri,
infractori
ciberneBci, atacă companii, guverne,
La nivel global există un deficit major de experți în securitatea informatică. De partea
uBlizatori
un startup
israelian,
cu o
cealaltă acasnici.
baricadei, o Cyberbit,
multitudine de hackeri,
infractori cibernetici,
atacăvine
companii,
guverne, utilizatori casnici. Cyberbit, un startup israelian, vine cu o soluție.
soluţie.

L’IMPORTANZA DELL’INNOVAZIONE
Lior Tabansky ha ribadito l’importanza dell’innovazione, ma soprattutto di un efficiente management
in questo settore, che deve essere mirato a raggiungere i risultati attesi. In aggiunta, la necessità di
connettere meglio i vari settori della società è stata presentata come una priorità sulla quale lavorare
in maniera congiunta.

IL CONTRIBUTO DELLE IMPRESE
Infine, in un’ottica imprenditoriale, Giorgio Mosca ha introdotto l’azione di Leonardo (co-organizzatore
in Italia di una conferenza come Cybertech Europe), sottolineando la centralità dell’approccio adottato
in questo settore, basato sull’acquisizione di start up innovative e nella partenership PubblicoPrivato. Forte enfasi è stata posta sulla collaborazione sistematica nel trasferimento di tecnologie e
know how, inestinguibile fonte di opportunità e crescita per entrambi i Paesi.
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!13 la fel de important sau real ca cel luptat cu
Și, cu toate că s-ar putea să nu ți se pară un război
gloanțe, rachete, bombe și avioane, consecințele sale pot fi la fel de grave, poate și mai și. Dar cum
te aperi - fie că ești o companie, fie că ești un guvern - atunci când nu găsești suficienți "soldați"
capabili să lupte de partea ta? Apelezi la Cyberbit, companie pe care am vizitat-o în Tel Aviv, Israel,
cu ocazia evenimentului Cyber Week.
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Simulatorul de situații de cyber-urgență
Potrivit lui Sharon Rosenman, VP Marketing Cyberbit, 82% dintre directorii de companii din domeniul
infosec susțin că există o lipsă de personal calificat în tainele securității cibernetice. Mai mult, până
în 2021, va exista, la nivel global, o cerere pentru 3,5 milioane de specialiști în cybersecurity.
Cyberbit este un startup israelian care a luat în serios războiul din mediul virtual și a ajuns la concluzia
că, pentru a lupta "foc contra foc", hackerii buni trebuie să știe cum se ține "maneta" în mână, cum
se simte când ești lovit de inamic, ce să faci când crezi că ești pe punctul de a te prăbuși. Pe scurt,
Cyberbit îi pregătește pe experții în securitate de mâine la fel cum ar pregăti armata piloții de avioane
de vânătoare - folosind simulatoare, nu doar teorie.
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« L’un des plus grands défis auxquels l’humanité est confrontée, a-t-il dit, lors d’une conférence
sur la cyber-sécurité à Tel Aviv, est la sécurisation de nos équipements, de nos avions et de nos
réseaux. Pour illustrer la menace, Netanyahu a simulé une attaque de piratage informatique de la
conférence par un pays non loin d’Israël, avec une
présentation audio et diapositives qui expliquait
!16
aux participants que leurs comptes bancaires, leurs conversations privées et leurs données étaient
communiquées à l’ennemi.
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Ce scénario, a-t-il dit, « n’est pas extravagant ». Les États peuvent le faire et peuvent faire bien pire
encore, a-t-il averti.
Mais, a dit M. Netanyahu, les nations peuvent se défendre contre la menace à la cyber-sécurité.
« C’est une course permanente », et le résultat n’est pas garanti. « Nous devons prendre de l’avance
et rester en tête. »
Israël, a-t-il indiqué, est en bonne place en matière de cyber-sécurité – et le monde le reconnaît. Le
pays, dont les exportations dans le domaine de la cyber-sécurité s’élevaient à 3,8 milliards de dollars
en 2017, reçoit environ 20 % des investissements privés mondiaux dans ce secteur. « Nous sommes
200 fois au-dessus de notre niveau », a-t-il affirmé.
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L'appareil CardioScale's Cardio Vascular Reserve Index évalue l'état des patients lors des
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« Mon objectif était de faire d’Israël l’une des cinq premières cyber-puissances. Nous avons atteint
cet objectif et nous l’avons même dépassé. »
Il y a 480 entreprises de cyber-sécurité opérant en Israël, avec 50 centres internationaux de R&D
dans le secteur. Israël se classe parmi les 10 premiers dans la recherche universitaire sur Internet et,
en 2017, le pays a attiré quelque 815 millions de dollars d’investissements, a déclaré M. Netanyahu
lors de la conférence de la Cyber-Week à Tel Aviv, réunissant quelque 8 000 participants de 60 pays.
Le « Beer-Sheva Cyber-Security Complex » mis en place dans le sud du pays contribuera à stimuler
le dialogue entre le monde universitaire, l’armée et l’industrie, a-t-il dit. Cela engendre certains
risques, en particulier pour l’armée, mais cela vaut la peine car « la cyber-sécurité s’accroît grâce à
la coopération », a-t-il précisé.
Parce que le monde numérique et connecté ouvre de nouvelles opportunités et de nouvelles
richesses, il n’y a pas de retour en arrière possible, a-t-il dit.
« Nous ne pouvons pas revenir à un monde de leviers, de poulies et de messagers », a-t-il dit. Et le
monde qui évolue est « absolument vulnérable ».
« Il est possible de faire se crasher nos avions de ligne et nos avions de chasse », tout comme les
équipements de tous les pays. « Ainsi, nous avons des opportunités incroyables » mais aussi « des
défis incroyables et nous devons les affronter. Il n’y aura pas de solution miracle. Cela n’existe pas. »
M. Netanyahu a déclaré que l’équipe nationale d’intervention en cas d’urgence informatique
(Computer Emergency Response Team – CERT) qui opère à Beer Sheva parvient à contrôler la
situation et à stopper « pas mal » de ces attaques.
« Mais la seule façon de relever ce défi énorme face à cette énorme opportunité est de continuer
à être en avance, et de plus en plus. C’est un test primordial pour notre civilisation ; il sera mis à
l’épreuve non seulement par des organisations criminelles, mais aussi par des terroristes et par
d’autres États. Nous devons unir nos forces pour protéger le présent et assurer l’avenir. »
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premiers intervenants sur les lieux d’un attentat de classer les patients selon le degré
d’urgence médicale.
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Le concours “2018 Combating Terrorism Technology Startup Challenge” (CTTSC3)
a été organisé par le Bureau du Soutien technique à la lutte anti-terrorisme du

département américain de la Défense (CTTSO), en collaboration avec le Directorat de
recherche et développement du ministère de la Défense israélien (MAFAT) et le MIT

Enterprise Forum of Israel. Ce concours fait partie de la Cyber Week, un évènement

international sur la cyber-sécurité organisé à l’université de Tel Aviv, qui attire quelque

intervenants sur les lieux d’un attentat de classer les patients selon le degré d’urgence médicale.

8 000 participants venus de 60 pays différents.
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auquel font face les intervenants est énorme, a expliqué Maoz Ben-ari, PDG et co-fondateur de la
start-up pendant la présentation de sa technologie face à l’auditoire, avant sa victoire.

Des décisions doivent être prises rapidement, et dans des conditions difficiles. C’est pourquoi,
la société a développé un dispositif appelé Cardio Vascular Reserve Index (CVRI) qui évalue les
paramètres hémodynamiques du patient et permet de prédire précisément l’aggravation du patient
sans mesure invasive, expliquent-ils.
L’accélération du rythme cardiaque, de la tension, un débit cardiaque anormal et une pression veineuse
ou pulmonaire anormale sont des paramètres indiquant un état anormal de l’hémodynamique.
Ces mesures sont réalisées en quelques secondes et peuvent être réalisées n’importe où, et aucun
niveau d’expertise n’est requis. Le dispositif indique donc à l’utilisateur quel patient doit être traité
en premier, et quel patient doit être immédiatement évacué.
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La technologie utilise un algorithme médical qui peut évaluer l’ensemble du système cardiovasculaire
des patients. Elle a été testée sur plus de 1 000 cas au cours des dernières années, dit Ben-ari.

Les cofondateurs de CardioScale Uri Gabbay ( à gauche) et Maoz Ben-ari, avec leur chèque remis par
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La société a remporté un chèque de 100 000 dollars de la part des organisateurs du concours.
Une autre start-up israélienne, Colugo, a raflé la deuxième place et remporté un chèque de 10 000
dollars. Cette firme a développé un drone hybride, l’Arcopter, qui est capable de décoller et d’atterrir
à la verticale et de voler sur de longues distances.

Les fondateurs de Colugo Systems, au centre, Zwang et, Amit Regev,avec leur chèque remis par Gieon

et des premiers intervenants, l’inspection et la surveillance, notamment de
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Cette technologie peut avoir diverses applications, notamment la gestion des sinistres et des premiers
intervenants, l’inspection et la surveillance, notamment de l’agriculture, des pipelines de pétrole et
de gaz, les câbles électriques et les chemins de fer, la sécurité et l’observation, la livraison par voie
aérienne, et la communication.
La compétition a été lancée en janvier 2018, et de nombreuses start-ups ont participé à ce concours,
représentant 60 secteurs de la technologie, notamment les mégadonnées, les réseaux sociaux, la
biométrique, la vision par ordinateur, l’analyse vidéo, les systèmes d’observation, les drones, la
robotique, la détection chimique/biologique/nucléaire, internet, et la médecine d’urgence.
Les organisateurs de la compétition ont déclaré que l’une des tendances observées cette année
était une « explosion des technologies » dans l’analyse des réseaux sociaux et des comportements
en ligne.
« Cette année, nous avons vu l’association de la science comportementale à l’intelligence artificielle,
intégrée à la puissante technologie mobile », a indiqué le communiqué annonçant le lauréat.
Une autre tendance est celle des technologies liées aux drones, qui, cette année, ont constitué le
secteur le plus représenté dans la compétition. Une croissance dans le secteur des solutions antidrone a été remarquée.
« Ces projets témoignent de la créativité et de l’innovation, de l’état d’idée, à travers la technologie,
jusqu’à la contribution opérationnelle potentielle », a dit Daniel Gold, chef de l’Administration du
développement des Armes et des Infrastructures du MAFAT.
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Por Muriel Balbi - 20 de junio de 2018

El primer ministro en el escenario, las luces descontroladas, ruidos extraños y una broma: "¿Quieren
saber por qué es importante la seguridad cibernética?" , pregunta Benjamin Netanyahu, y empieza
a dejar correr un video sospechoso: "Señores y señoras, esta conferencia acaba de ser atacada. ¿Es
Por Muriel Balbi
irónico, no? Una conferencia dedicada a ciberseguridad, hackeada. Estamos asentados en un país no
20 de junio de 2018
muy lejano a Israel. Eso es todo lo que necesitan saber por ahora. Las cuentas bancarias de todos los
mbalbi@infobae.com
presentes han sido congeladas, la propiedad intelectual de sus empresas
está en nuestras manos, al
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!24
de la tecnología, en esta era digital interconectada.

Durante su exposición, el primer ministro resaltó también los desafíos y oportunidades que abre el
mundo de la ciberseguridad: "Israel se ha convertido en uno de los países principales en seguridad
cibernética". Hace ocho años el objetivo era transformarlo en uno de los cinco líderes mundiales en
este tema y tal como resaltó, "hemos logrado nuestra meta e incluso la hemos superado".
Si bien el país "gasta enormes sumas de dinero" en el Shin Bet, el Mossad y otras capacidades
israelíes de inteligencia cibernética, al mismo tiempo, el desarrollo de la industria es cada vez mas
rentable para la economía israelí. Netanyahu dijo que "Israel obtiene el 20% de la inversión global
en seguridad cibernética". Los enemigos cibernéticos pueden "piratear nuestras líneas aéreas y
nuestros aviones de combate", pero el 'cyber' también

está "generando beneficios inimaginables".
Netanyahu explicó también por qué se dispuso el trasladado de la unidad IDF 8200 (la Agencia de
Seguridad Nacional israelí), los negocios cibernéticos y los ciber académicos a una zona de Beersheba
(al sur del país). "Allí todos pueden trabajar a menos de 200 metros el uno del otro", indicó. El cluster
tecnológico no es lejano a la Argentina. El empresario Eduardo Elsztain es uno de los principales
desarrolladores de esa zona, la más desértica de Israel.
152

153

Por último, el primer ministro enfatizó la necesidad de luchar contra estas amenazas que "no son
teóricas, sino que ya sucedieron en el presente", y de hacerlo sin retroceder los procesos, sino, por
el contrario, propiciando aún mas la innovación tecnológica.
"Debemos estar siempre un paso adelante de los criminales", sostuvo. Y concluyó: "La única manera
en que podemos atacar estos retos es que vayamos a la cabeza y cada vez más rápido. Este es un
examen supremo para la civilización, tenemos que combinar fuerzas para proteger el presente y
asegurar el futuro".

Una conferencia internacional líder en ciberseguridad
Una de las características centrales de este evento es la mirada global con mesas bilaterales de Israel
con Japón, Alemania, Francia, Italia, India e Inglaterra. Pero también el enfoque interdisciplinario, con
temas muy variados como los desafíos ciber, las oportunidades de inversiones y salida al mercado,
el nuevo sistema israelí de protección de la intimidad, seguridad en la nube, ciberseguridad en la
aviación, defensa, fintech, inteligencia artificial, fraude, noticias falsas, el futuro de la movilidad,
estructuras críticas, identidad digital y blockchain, entre otros.

Desde la Argentina, el embajador israelí en Buenos Aires, Ilan Sztulman le dijo que Infobae que "el
Estado de Israel ya desde sus comienzos ha procurado la defensa de su territorio". En esa línea,
resaltó que "en un escenario regional difícil el país ha logrado, a través de los años, maximizar sus
potencialidades estratégicas. Hoy en día, con el avance tecnológico y conscientes de una realidad
cada vez mas compleja, la ciberseguridad se ha constituido en un elemento fundamental en cuanto
a la protección de los intereses estratégicos y de preservación de recursos del gobierno israelí"
Sztulman explicó que "en este campo, como en tantos otros, Israel comparte con sus amigos en el
mundo lo último en descubrimientos y avances en esta materia" y destacó que "todos estos logros
fueron alcanzados, lamentablemente, bajo la presión de la amenaza constante y la predisposición
permanente para poder trascender las dificultades de un mundo cada vez sofisticado, peligroso y, a
su vez, vulnerable".

Una semanda dedicada al Ciber
El "Cyber Week" es una conferencia anual de ciberseguridad que se celebra cada año en la Universidad
de Tel Aviv, Israel. En los últimos ocho años, se ha instalado internacionalmente como uno de
los principales eventos de ciberseguridad en el mundo, con más de 8 mil asistentes provenientes de
más de 60 países.
Durante esta semana, se reúnen aquí expertos en ciberseguridad, líderes de la industria, nuevas
empresas, i n versores, académicos, diplomáticos y funcionarios gubernamentales, en más de 50
mesas redon d as, paneles, talleres, foros y concursos. El objetivo es posibilitar el intercambio de
conocimiento, métodos e ideas vinculadas a esta problemática que va a crecer en el futuro con las
nuevas tecnologías y la creciente interconectividad.
Cyber Week, se celebra conjuntamente con el Centro interdisciplinario de investigación cibernética
Blavatnik (CICR), el taller Yuval Ne'eman de Ciencia, Tecnología y Seguridad, la Universidad de Tel Aviv,
la Dirección Nacional de Ciberdelincuencia israelí, dependiente de la Oficina del Primer Ministro, y el
Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Ven en ciberataques inicio de algo peor
Alejandro González / Enviado
Tel-Aviv, Israel (21 junio 2018).- La civilización vive una de las pruebas más fuertes de su
historia: protegerse de los ataques cibernéticos.

Así lo afirmó Benjamin Netanyahu, Primer Ministro de Israel, quien aseveró que los ciberataques
vistos hasta hoy en día son sólo el inicio de algo peor, por lo que las naciones deben colaborar entre
sí para luchar contra el terrorismo cibernético.
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l'objectif annoncé par Benyamin Netanyahou d'ici les huit prochaines années, à
l'occasion de la 9e édition de la Cyber Week, qui se tient du 17 au 21 juin à TelAviv. - On en parle avec Merav Griguer, avocate spécialisée en cybersécurité.
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נתניהו" :בעקבות ספר בידיוני על מלחמת סייבר -
החלטתי על תוכנית לאומית"
ראש הממשלה נאם היום בכנס הסייבר והתריע" :מדינות יכולות לעשות את הנורא ביותר,
להכאיב למערכות החשובות ביותר ואף להשתלט עליהן .זה כבר קורה"
אמיתי זיו

היתה לשים את ישראל בין חמש המדינות המובילות בתחום ,ואנחנו אכן שם ואפילו בדירוג גבוה בחמישייה.
קידמנו גם בבאר שבע מרכז סייבר ייחודי  -עם ריכוז של פעילות של הצבא ,האקדמיה והתעשייה ,כדי שיוכלו
לדבר אלה עם אלה והמוחות יפרו אלה את אלה .גם בעולם הדיגיטלי נחוץ שיח אנושי".
נתניהו הציג סרטון שמראה ,כביכול ,מתקפה על כנס שבוע הסייבר ,ואירוע של זליגת מידע על כל האורחים
שמגיעים אליו .לדבריו" :זה לא דמיוני .בז'רגון שלכם אתם מדברים על 'שחקני מדינה' אבל מדובר במדינות,
מדינות יכולות לעשות את הנורא ביותר ,להכאיב למערכות החשובות ביותר ואף להשתלט עליהן  -וזה לא
תיאורטי זה כבר קורה .החשש הוא לבנקים ,למטוסים ולנשק שלנו .אלה דברים שכבר קרו ואתם יודעים את
זה  -לא הייתם פה אם האיום לא היה אמיתי".
נתניהו דיבר על ההזדמנות הגדולה בעולם הדיגיטלי ,שלדבריו נובעת משלוש מגמות טכנולוגיות" :ביג
דאטה ,בינה מלאכותית וקישוריות" .נתניהו הראה שקף ,שלפיו החברות הגדולות בעולם הן חברות דאטה
ותקשורת .זאת לעומת המצב עשור קודם לכן ,כשאלו היו חברות נפט ,גז ובנקאות" .אנחנו בעולם שעובר
מהפכה היסטורית ,השינוי המהיר הגדול בהיסטוריה ,ונוצרות איתו תעשיות חדשות".
נתניהו הציג שלושה ענפים שבהם ניתן לראות את הפוטנציאל של העולם הדיגיטלי .הראשון הוא של
חקלאות חכמה  -מה שהוא כינה  - Precision Agricultureחקלאות מדויקת מבוססת תצפיות מהאוויר
וסנסורים באדמה "עד רמת השתיל הבודד" ,כפי שהסביר .השני הוא תעשיית הרכב החכם ,ובהקשר זה הזכיר
נתניהו את האקזיטים של החברות הישראליות לשעבר ,וייז ומוביליאיי .לבסוף הוא ציין את תחום הבריאות

"אתם מתמודדים עם אחד האתגרים הגדולים העומדים בפני האנושות"  -כך פתח היום (ד') ראש הממשלה,
בנימין נתניהו ,את דבריו ,בכנס הסייבר הבינלאומי באוניברסיטת תל אביב .הוא הסביר כי "האתגר הוא להגן
על כל מה שמחובר לרשת".
נתניהו סיפר על חוויה שעבר ,כשקיבל מפרופ' איציק בן ישראל ספר מדע בדיוני על מלחמת סייבר בין ארה"ב
לסין" :קראתי בזמנו את הספר ,ולא ישנתי לילה שלם .חשבתי לעצמי שצריך לעשות משהו ,וביקשתי שתוכן
תוכנית לאומית בנושא ,ועל זה מופקד מערך הסייבר בראשות יגאל אונא .ההחלטה שלי לפני שמונה שנים
!

4
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הדיגיטלית ,ואמר" :זו ההזדמנות הגדולה ביותר .יש בישראל  470חברות בתחום הבריאות הדיגיטלית98% ,
מהמידע הרפואי כבר ממוחשב שלושה עשורים ,יש מידע גנטי ופיזיולוגי שניתן להפעיל עליו אלגוריתמיקה.
ולכן יצאנו למהלך גדול של בריאות דיגיטלית בתקציב של מיליארד שקל .נלווים למהלך אתגרי הגנת פרטיות
גדולים ואתגרים משפטיים ,ואנחנו נתגבר עליהם".
נתניהו סיכם" :כל אלה תעשיות חדשות שקיימות והגיעו משום מקום  -מהמחשבות של אנשים .אבל על
התעשיות האלה צריך להגן וזה מבחן גדול לאנושות .האיום בסייבר קיים מצד פושעים ,טרוריסטים ומדינות,
ואנחנו חייבים להמשיך לרוץ קדימה ולהקדים את האיום ,ולכן אנחנו מקיימים את הכנס הזה ,כדי לייצר
שיתופי פעולה .העידן הדיגיטלי יוצר עושר ,צמיחה ויתרונות שלא ניתן לדמיין .אי אפשר לחזור לעולם של
פעם".

צפו :רה"מ מדמה מתקפת סייבר
!

במהלך נאומו של ראש הממשלה בכנס הסייבר הבינלאומי בתל אביב הוא המחיש כיצד נראית
מתקפת סייבר .האולם הוחשך ועל המסך הופיעו שורות מאיימות שכביכול שוגרו מקבוצת
האקרים שמבצעת מתקפה" .זהו לא תרחיש דמיוני ,זה כבר קורה בהווה  -זהו מבחן עליון
לציוויליזציה שלנו" ,אמר
חדשות  | 2החדשות | פורסם 18:57 20/06/18

נתניהו גם הציג נתונים על ענף הסייבר הישראלי ,שלפיהם  20%מההשקעות (הפרטיות) בסייבר בעולם הן
בחברות ישראליות" ,בערך פי  200מאשר גודלנו" ,אמר .הוא טען כי ענף הסייבר היה אחראי על יצוא של 3.8
מיליארד דולר ב ;2017-הוא גייס הון והשקעות של  815מיליון דולר לאורך השנה .לדבריו ,בישראל פעילים 420
חברות סייבר ועוד  50מרכזי פיתוח בינלאומיים בתחום ,ולטענתו ,המחקר האקדמי בישראל בתחום הסייבר
ממוקם בעשירון העליון בעולם.

!
!

!
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שיגורים נפלו בשטח הרצועה.

נתניהו" :ישראל הפכה לאחת מחמש המדינות
המובילות בהגנת סייבר"

לפי הודעת צה"ל ,חיל האוויר תקף בסך הכול  25יעדים של חמאס לאורך רצועת עזה בשלושה גלים .באחרון
שבהם הותקפו  11יעדים "בארבעה מתחמים צבאיים של ארגון הטרור חמאס ביניהם מתחם אימונים תת
קרקעי" ,נמסר.

ראש הממשלה נאם בכנס שבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב וסיפר על אתגרי ישראל בתחום ואף הציג
מצגת שמדמה מתקפת סייבר .נתניהו לא התייחס בנאומו להסלמה בדרום

עוד נכתב בהודעת צה"ל" :ארגון הטרור חמאס הוביל הלילה מתקפת רקטות חמורה לעבר עורף ישראל
ומוביל את רצועת עזה ותושביה להתדרדרות והסלמה .חמאס אחראי לכל הנעשה ברצועת עזה והוא שיישא
בהשלכות לפעולות הטרור כנגד אזרחי ישראל .צה"ל ערוך ונחוש לממש את משימת ההגנה על אזרחי ישראל
ויגביר פעילותו על פי הצורך והערכת המצב".

איתי בלומנטלפורסם10:19 , 20.06.18 :

!
בנימין נתניהו בכנס שבוע הסייבר)צילום :יריב כץ (

ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא הבוקר (ד') דברים בכנס שבוע הסייבר המתקיים באוניברסיטת תל אביב
ובו משתתפים מומחי סייבר ,דיפלומטים וגורמי ביטחון מהארץ ומהעולם .בנאומו לא התייחס נתניהו ללילה
המתוח ביישובי עוטף עזה ,שבמהלכו נורו לפחות  45רקטות ופצצות מרגמה לעבר שטח ישראל .זהו ליל
האזעקות הקשה ביותר מאז מבצע "צוק איתן" לפני ארבע שנים ,בדומה להסלמה שנרשמה לפני כשלושה
שבועות.
במהלך נאומו הציג נתניהו מצגת שמדמה התקפת סייבר .בנוסף ,הוא אמר כי המטרה שלו לפני שמונה שנים
הייתה להפוך את ישראל לאחת מחמשת המובילות בהגנת סייבר בעולם" .השגנו את זה ואפילו התקדמנו יותר
מזה" ,אמר נתניהו.
ביישובי עוטף עזה היו חמש נפילות .איש לא נפגע ,אך נגרם נזק .פצצת מרגמה התפוצצה על שביל סמוך
לבית תינוקות במועצה האזורית אשכול .שבעה שיגורים יורטו באמצעות סוללת כיפת ברזל ולפחות שלושה
8
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נפילה בכביש במועצה האזורית אשכול)צילום :ביטחון אשכול(
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נתניהו" :מדינות יכולות לעשות את הנורא ביותר"
רה"מ נאם בכנס הסייבר הלאומי באוניברסיטת ת"א והתייחס לאיומים בתחום ,שלטענתו כבר מתקיימים
במציאות • ראש הממשלה" :ישראל מקבלת  20%מההשקעה הגלובלית בסייבר  -וזה יגדל"
אילן גטניו

"איום הסייבר הוא מבחן לציביליזציה שלנו" ,כך אמר הבוקר (רביעי) ראש הממשלה בנימין נתניהו בשבוע
הסייבר הלאומי של המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת תל אביב על שם בלווטניק ,מערך הסייבר הלאומי
במשרד ראש הממשלה ומשרד החוץ.
עוד ציין נתניהו כי "מדינות יכולות לעשות את הנורא ביותר ,להכאיב למערכות החשובות ביותר ואף להשתלט
עליהן  -וזה לא תיאורטי זה כבר קורה .זהו מירוץ מתמיד ,ועל מנת להישאר מקדימה חייבים לרוץ .ישראל
מקבלת  20אחוזים מההשקעה הגלובלית בסייבר ,וזה יהיה יותר ויותר" ,אמר ראש הממשלה.
נתניהו הזכיר את החלטתו מלפני שמונה שנים להציב את ישראל בין חמש המדינות המובילות" ,ואנחנו אכן
שם  -ואף מעל" ,אמר.

פורסם ב 12:02 20.06.2018 :עודכן ב14:14 20.06.2018 :

"קידמנו גם בבאר שבע מרכז סייבר ייחודי  -יהיה שם ריכוז באותו מקום של הצבא ,האקדמיה והתעשייה
שיוכלו לדבר אלה עם אלה והמוחות יפרו אלה את אלה ,גם בעולם הדיגיטלי צריכים שיח אנושי" אמר נתניהו,
שהוסיף" :השינוי עובר במהירות שלא נראתה מעולם ,הצורך הוא בביג דאטה ,ובבניית תעשיות חדשות".
"אנו בכנס של תעשייה משל עצמה המייצרת ביקושים חדשים ,והנה עוד תעשיות  -חקלאות מדויקת ,אגרוטק,
שימוש במל"טים ובביג דאטה מאפשר לנו להגדיל את הפריון בחקלאות ,מוביליות חכמה ,בינה מלאכותית ,
קישוריות ,אלה ביקושים חדשים ותעשיות חדשות" ,ציין נתניהו.
ראש הממשלה אמר כי העידן הדיגיטלי מייצר עושר צמיחה ויתרונות שלא ניתן לדמיין ,וציין כי אי אפשר
לחזור לעולם של פעם" .דיברנו על מערכות התעופה והתנועה ,יש הזדמנויות שלא ייאמנו ועמן האיומים  -לא
יהיו פתרונות שיפסיקו את התקיפות ,אנחנו יכולים לנטר ולמנוע מה שאפשר ,אבל הדרך היחידה היא לרוץ
קדימה ,זהו מבחן לציביליזציה שלנו ,וזה ייבחן לא רק על ידי ארגוני טרור ופושעים אלא גם על ידי מעשי
המדינות" ,סיכם נתניהו.
!
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"מדינות יכולות להשתלט על המערכות החשובות ביותר"  //צילום :לע"מ
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אינטל תשתף פעולה עם שתי חברות סייבר ישראליות
ענקית השבבים תסתייע בפיתוחי חברת  Dualityכדי לבנות כלי הצפנה מתקדמים ליישומי AI
ואחרים ,ופיתוחי חברת  Enigmaלשיפור האבטחה ברשתות מבוזרות
מאיר אורבך 15:5820.06.18
אינטל הכריזה היום (ד') על שיתוף פעולה עם שתי חברות סטארט-אפ ישראליות בתחום הסייברDuality :
ו" .Enigma-אני גאה שהחברות הישראליות והשותפים משיקים פתרונות חדשים העושים שימוש בטכנולוגיה
של אינטל כדי לספק הגנה נוספת" ,בירך ריק אצ'ווריה ,סגן נשיא בקבוצת התוכנה והשירותים ומנהל כללי של
חטיבת אבטחת הפלטפורמות באינטל העולמית ,שמבקר בישראל לרגל שבוע הסייבר.
 Dualityהיא חברה מקבוצת  ,team8המנוהלת על ידי מפקד יחידת  8200לשעבר נדב צפריר ומהווה חממה
להקמת חברות סטארט-אפ בתחום הסייבר .היא משתפת פעולה עם אינטל בבחינת אתגרי האבטחה להגנה
על בינה מלאכותית באמצעות שימוש בכלי הצפנה מתקדמים על פלטפורמות אינטל .חוקרי ענקית השבבים
מפתחים שיטות מעשיות להצפנה הומומורפית ,שתאפשר ביצוע חישובים על מידע מוצפן מבלי לבצע פענוח
מוקדם.

נתניהו" :המטרה הייתה שנהיה אחת מחמש המדינות
המובילות בסייבר ,עברנו את זה"
מעריב אונליין
06/20/2018
ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם בכנס הסייבר הבינלאומי באוניברסיטת תל אביב ,והתייחס לטכנולוגיות
המתקדמות בישראל" :לפני שמונה שנים ,המטרה שלי הייתה שישראל תהיה אחת מתוך חמש המדינות
המתקדמות ביותר בסייבר בעולם .היום נראה לי שאפילו עברנו את זה" .בתחילת הנאום דיבר נתניהו על
משמעות הכנס וחשיבות הנושא בימינו" :הכנס הזה פונה אל אחד הכוחות המאיימים ביותר על האנושות .היום
יש לי מסר אחד לכל מי שרוצה להגן על עצמו מפני תקיפות סייבר -עלינו להמשיך לרוץ קדימה ,כדי להישאר
מובילים" .לסיום סיכם נתניהו באומרו כי "לא יכולתם לבוא למקום טוב יותר כשמדובר בבטיחות סייבר".

חברת  Dualityמשתפת פעולה עם אינטל בבחינת אתגרי האבטחה של עומסי עבודה של  AIהעושים שימוש
בהצפנה שכזו על מערכותיה Duality .תשתמש בהצפנה הומומורפית בכל השלבים של בניית פתרונות ה,AI-
כדי לצמצם חשיפת נתונים.
 Enigmaפיתחה פרוטוקול פרטיות ייחודי העושה שימוש ברכיבי אבטחה של אינטל כדי להגן על נתונים.
אינטל ואניגמה ישתפו פעולה בכדי להוסיף טכנולוגיה זו לתוך החוזים החכמים ( )smart contractשל רשת
הבלוקצ'יין את'ריום.
"הגעתי לשבוע הסייבר כי ישראל היא מרכז סייבר משמעותי וחשוב לאינטל" ,הוסיף אצ’ווריה" .האתגר
הגדול כיום הוא לאבטח
את הכמויות הגדולה של
הנתונים .עומסי עבודה
חדשים מספקים יותר
נתונים שצריך לנתח
ולאבטח".
!

ריק אצ'ווריה צילום :אינטל

!
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"קל יותר לפרוץ למטוס נוסעים מאשר למכונית
לפרוץמאשר
למטוס נוסעים
לפרוץ
"קל יותר
למכוניתנוסעים
למטוס
יותר
“קל
הפרטית שלכם"
הפרטית שלכם"

מאשר למכונית הפרטית שלכם”

כנער הוא חדר למחשבי בנק ,הגיע לפי פרסומים עד לתחנת החלל הבינלאומית,

בראיון לרגל
מסחריים •
מטוסים
למערכות של
והתפרסם כשפרץ
הבינלאומית,
החלל
לתחנת
עד עד
פרסומים
הסייברלפי
שבועהגיע
בנק,
למחשבי
חדר
הוא
כנער
והתפרסם
הבינלאומית,
החלל
לתחנת
פרסומים
לפי
הגיע
בנק,
למחשבי
חדר
כנער הוא
באוניברסיטת ת"א ,ההאקר כריס רוברטס מספר מה גורם לו לאתגר את עולם אבטחת
הסייבר שבוע הסייבר
בראיון לרגל
מסחריים
מטוסים
למערכות של
והתפרסם
דאעש
בשחקים
טרור
המידע ,ומזהיר מפני
באוניברסיטת ת"א ,ההאקר
לרגל •שבוע
בראיון
מסחריים •
כשפרץמטוסים
מצד של
למערכות
כשפרץ
אבטחת
לאתגר
אבטחתגורם לו
מספר מה
רוברטס
ההאקר כריס
מספרת"א,
באוניברסיטת
בשחקים
עולםטרור
אתמפני
ומזהיר
המידע,
עולם
לאתגר את
מה גורם לו
רן פוני כריס רוברטס
המידע ,ומזהיר מפני טרור בשחקים מצד דאעש
מצד דאעש

רן פוני
רן פוני

רק התחלתה של קריירה מרשימה ,אם כי שנויה במחלוקת ,של מי שהפך בחלוף השנים לאחד ההאקרים
הידועים בעולם.
עם השנים ,הוא ושותפיו הספיקו לפרוץ למערכת תאורה בחוף המערבי בארה"ב כדי לשדר ,בהבהובי פנסי
רחוב ,הודעות מורס גסות לתחנת החלל הבינלאומית ,שעד היום לא ברור אם נקלטו על ידי אסטרונאוטים.
בהמשך נקשר שמו לניסיון לשדר ל"קיוריוסיטי" ,רכב החלל של נאס"א על המאדים ,את ההמנון הלאומי של
הממלכה המאוחדת.
מעשה נוסף ,שעליו הוא משום מה קצת פחות שש לשוחח ,הוא הפריצה למחשבי נאס"א שבעקבותיה ,כך לפי
הפרסומים ,הצליח לשנות את הטמפרטורה בתחנת החלל הבינלאומית .רוברטס לא מאשר את הדברים ,אלא
רק אומר בחיוך" :לפני ארבע שנים נתקלתי באישה נפלאה שזיהתה את שמי ואמרה לי שהיא עבדה בנאס"א
בתחנת החלל .אמרתי לה' :אני מתנצל בפנייך על מה שקרה' ,והיא אמרה' :זה כל מה שרציתי לשמוע’”.
בנאס"א טוענים שזה בלתי אפשרי ,המערכת הזאת שכביכול נפרצה אפילו לא מחוברת לאינטרנט.
“יש הרבה מערכות שלא מחוברות לאינטרנט ,וזה לא חייב להיות מחובר לאינטרנט .אם זה לא מחובר זה לא
אומר שזה מאובטח .כל מה שאתה צריך לדעת זה מהיכן מגיע אות ,איך הוא משודר ,והאם יש בו חפיפה”.
אבל רוברטס הוא לא סתם האקר חובב שרק מתגרה במערכות החוק .חברות פרטיות וגופי ביטחון ברחבי
העולם ,חלקם ממשלתיים ,נעזרים בשירותיו .ואם שואלים אותו מדוע ביצע את אותן פריצות ,הוא מספר כי
"זה אמנם כיף ואפשרי ,אבל יותר מכך  -ניסינו להדגים שהאנושות ממשיכה להציב טכנולוגיה בלי מספיק
שיקולי בטיחות וביטחון ,בלי מספיק אחריות”.

"ב־ 25השנים האחרונות תעשיית הסייבר לא עשתה עבודה טובה בהגנה על אנשים" .רוברטס ,השבוע
צילום :
יהושע יוסף

"כריסטופר ,זה בשבילך" ,צעקה בחוסר שקט אמו של ההאקר כריס רוברטס .היו אלה
תחילת שנות ה־ 80באנגליה ,ומבעד לדלת ניצבו כמה שוטרים שהגיעו לבדוק איך

גישה ישירה לקוקפיט
רוברטס נולד בקפריסין וגדל באנגליה ואיטליה .בגיל  15עזב את בית הספר ,ולאחר שבילה קצת פחות משנה
באוניברסיטת אוקספורד ,הבין שגם האקדמיה היא לא בשבילו .מהמראה שלו קשה להתעלם :זקן ארוך
בצבעים מתחלפים ,וחצאית סקוטית מסורתית ,כיאה לשורשיו הסקוטיים .הוא מתגורר בקולורדו ,ארה"ב ,עם
בת זוגו ,ויש לו שתי בנות" .בתי בוחרת את הצבע של הזקן .היא חושבת שיש לה אבא מגניב ,כזה שמטייל
הרבה ,מופיע לפעמים בעיתונים וחוזר עם סיפורים מעניינים מחו"ל”.
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"ב־ 25השנים האחרונות תעשיית הסייבר לא עשתה עבודה טובה בהגנה על אנשים" .רוברטס ,השבוע
צילום :
יהושע יוסף

"כריסטופר ,זה בשבילך" ,צעקה בחוסר שקט אמו של ההאקר כריס רוברטס .היו אלה
לבדוק איך
שהגיעו
שוטרים
ניצבו
ומבעד
באנגליה,
תחילתזהשנות ה־
תחילת שנות ה־80
היו אלה
רוברטס.
כמה כריס
ההאקר
לדלתשל
שקט אמו
בחוסר
80צעקה
בשבילך",
“כריסטופר,
באנגליה ,ומבעד לדלת ניצבו כמה שוטרים שהגיעו לבדוק איך לעזאזל פרץ ילד בן  14למערכות הבנק המקומי,
1
והעביר כסף מהחשבון של אביו אל החשבון שלו.

“זה היה המבוא שלי לאכיפת חוק" ,נזכר כיום רוברטס ( ,)47כ־ 30שנים אחרי האירוע המכונן .היתה זו ,אפוא,
14

את ניסיונו הטכנולוגי הוא מתעל כיום לתפקידו כראש אגף מחקר והנדסה בחברת אבטחת המידע .LARES
לארץ הוא הגיע כדי להשתתף בשבוע הסייבר הלאומי השנתי של המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש
בלווטניק באוניברסיטת ת"א ,מערך הסייבר הלאומי במשרד רה"מ ומשרד החוץ .האירוע מתקיים זו השנה
השמינית ומפגיש מומחי סייבר וגורמים מדיניים ,ביטחוניים ועסקיים כדי לדון בהיבטים דיפלומטיים של טרור
ופשעי סייבר ,שיתופי פעולה בינלאומיים ,סייבר וחינוך הדורות הבאים בתחום ,פתרונות חדשניים להגנה ועוד.
ואם אמרתם סייבר ,אמרתם כריס רוברטס .לצד ההרפתקאות שלו עם נאס"א ,הוא "חקר" בחייו גם לא
מעט מטוסים ,כך לפי פרסומים שונים :בשנים  2014-2012הוא נהג להתחבר למערכת המולטימדיה של מטוסי
נוסעים ,ולאחר מכן פרץ למערכת המטוס ,וכך היה יכול לצפות ולעקוב ,למשל ,אחרי מערכת הניווט ,מד הדלק
וממשק המנוע .אחד המקרים הידועים שבו היה מעורב אירע בשנת  .2015לאחר שירד מטיסת יונייטד הוא
עוכב על ידי ה־ FBIבחשד שפרץ למערכות המטוס.
15

אלא שדווקא באותו מקרה ,רוברטס מפריך את הדברים" .כולם אמרו לי 'לאן פרצת?' ואמרתי להם 'לא
פרצתי' .מה שקרה הוא שאחד מארגוני בטיחות התעופה שחררו הודעה שלפיה מטוסים חשופים לפגיעות.
איירבוס שחררו הצהרה נגדית ואמרו שהמטוסים בטוחים לחלוטין .באופן אירוני ,הייתי בזמן הזה בטיסה לעיר
סירקיוז כדי לתת הרצאה על בטיחות במטוסים.
“הייתי באופן חוקי בוויפי של המטוס ,וחבר שלח לי הודעה  -האם ראיתי את הדיווח הזה .הייתי קצת
מתוסכל מכך ,שלפתי מדריך טיסה ,הסתכלתי בקונטרול איך לפרוס את מערכת החמצן ,ושלחתי הודעה 'אני
יושב במטוס ,זה מה שאפשר לעשות' .זה כל מה שעשיתי .בטח שלא שיניתי את נתיב המסלול של המטוס.
התקרית של  2015היא לא יותר מאשר אי הבנה”.
האם זה בכלל אפשרי לשנות את מסלול המטוס?
“יש מחנה אחד שאומר שזה לא אפשרי ,ויש מחנה אחר שאומר שזה אפשרי  -להגיע ממערכת הבידור
למערכת שליטת הקבינה ,ולמערכות נוספות ,ואז לקבל גישה ישירה לקוקפיט .צריך לדעת את כל הדרכים
ואיך לפרוץ אותן ,ונדרשת גם גישה לתוכנת התחזוקה של המטוס ,וכן מידע על אתר ההצפנה .אם יש לך את
אלה  -הטענה היא שאפשר לעשות זאת”.
ולאיזה מחנה אתה שייך?
“אני שייך למחנה שאומר שאם המטוס מאחר ,כדאי שנגביר קצת את המהירות”.

רק עניין של זמן" עד שהאקרים יפגעו בטיסות מסחריות.
רוברטס טוען כי אם המחלקה לביטחון המולדת פרצה למטוס" ,פוטנציאלית כל אחד יכול ,גם דאעש (המדינה
האסלאמית; ר"פ) .בהתחשב במה שאני יודע ובמה שאני חושב שהמחלקה לביטחון המולדת יודעת ,זה עניין
של זמן עד שהמידע הזה יגיע לידיים שירצו להשתמש בכך בצורה שלילית .ארגוני הטרור הם חכמים ,ויש להם
אותו מידע כמו שיש לנו .יש להם אמצעים ,כסף ויכולות  -ולכן הטיעון הוא שזה רק עניין של זמן”.
המחלקה לביטחון המולדת פרצה לדגם מטוס הזהה למטוסו האישי של דונלד טראמפ .מה זה מלמד על יכולת
ההגנה של מטוסו?
“אני מקווה שהם פעלו יחד עם השירות החשאי כדי לוודא שהמטוס של טראמפ לא חשוף לאותן פרצות ,ואני
מקווה שיש לו אבטחה טובה יותר”.
ומה לגבי אייר פורס ?1
“לפי ההבנה שלי ,הושקעו מחשבה ואמצעים רבים כדי לוודא שכל נשיא שנמצא שם יהיה בטוח לחלוטין”.
זה יהיה נחמד עבורך כאתגר לבדוק את זה?
“הייתי שמח שתהיה לי ההזדמנות החוקית לעשות זאת .זה יהיה נהדר אם יאפשרו לכמה מאיתנו לפרוץ אליו
בתוך ,נאמר 72 ,שעות .כולם ילמדו מזה”.
טלוויזיות (לא) חכמות

הניסיונות שעשית נשמעים כמו משחק בחיי אדם.
“כשעשינו את המחקר היינו משוגעים מרוב זהירות .וזו כנראה הסיבה שגם לא עצרו אותי על הדברים”.
לאחר האירוע חברות תעופה יצרו איתך קשר כדי לקבל סיוע בתחום הביטחון?
“נערכו כמה שיחות .אחת מיצרניות הרכיבים ביקשה סיוע .כשהגעתי בעבר לשבוע הסייבר בישראל ,אל על
ביקשה לדעת היכן נקודות החולשה שלה ,ואני נותן להם הרבה קרדיט שהם ביקשו לדעת את הדברים”.
כהאקר ,כיצד אתה מתרשם מהבטיחות של אל על?
“הם לוקחים את הנושא יותר ברצינות מאשר כמה מהחברות האמריקניות .הם באמת רצו להבין מה ניתן ומה
אפשרי לעשות ,ולשפר .היתה בינינו שיחה טובה”.
האם וויפי בטיסה ישפיע על היתכנות הפריצה למטוסים?
“זה לא אמור להשפיע ,היו ליצרניות מספיק שנים כדי להפריד בין המערכות השונות על המטוס באופן
בטיחותי .בכלל ,אני חושב שמטוסים הם בטוחים ,עד כמה שהם יכולים להיות”.

רוברטס ,שלא מפסיק לאתגר את עולם הסייבר ,סבור כי אט־אט אנו מטמיעים בחיינו ,ובגופנו ,יותר טכנולוגיה,
ובכך הופכים למושא לתקיפה" .זה רעיון מפחיד" ,לדבריו" .לא רחוק היום שבו יעשו האקינג למוח האנושי.
ולצד זה ,אין מספיק אנשי אבטחה ולא הצלחנו לעצור את הפריצות .זה הולך להיות מלוכלך .צריך לבצע שינוי
לפני שכל האורות ביבשת כזו או אחרת ייכבו.
“תעשיית הסייבר לא עשתה עבודה טובה בהגנה על אנשים .ב־ 25השנים האחרונות איבדנו כל כך הרבה
מידע .רק ב־ 2017נגנבו  4-2מיליארד פיסות של רשומות נתונים  -תיקים רפואיים ,זהויות של אנשים ,כרטיסי
אשראי ,רישומים צבאיים .זו כמות עצומה.
“ובכלל ,דיברנו על מטוסים ,אבל אם תשאל אותי  -המיקוד וחלק מהפתרונות יותר מפותחים במכוניות מאשר
בתחום התעופה .זו התחושה שלי”.
אז מורכב יותר להאקר לפרוץ לרכב מאשר למטוס?
“כן ,קשה יותר לפרוץ למכוניות מאשר למטוסים .מושקע שם הרבה מאוד כסף ומיקוד ,כולל מגוון מוחות .אין
כזה גיוון בתחום ביטחון הסייבר בתעופה .פשוט אין”.

אלא שלא לעולם חוסן .רוברטס מספר כי כיום "פריצה למטוס ,אם אתה על הקרקע ,יכולה לקחת דקות.
על המטוס עצמו זה לוקח יותר .אם נכנסת למערכת הבקרה ,פוטנציאלית ניתן להגיע לרשת שבה המטוס
משתמש ואחרי זה? אני לא יודע .לא חקרתי מעבר לכך”.

“זה קל כמעט כמו לפרוץ למחשב עם ווינדוס .”2000

ההגנה של אייר פורס 1

כיצד נראה מסע בין מדינות כשאתה כריס רוברטס?

אגב ,לא רק רוברטס סבור שניתן לפרוץ למטוסים .רק בשבוע שעבר פורסם כי מומחי סייבר מהמחלקה
לביטחון המולדת בארה"ב פרצו למטוס בואינג  ,757ובעקבות האירוע גם הגיעה מהם אזהרה מדאיגה " -זה

"זה די נחמד .לפעמים אנשים מזהים אותי בשדה ובמטוס ,ושואלים אותי 'אתה הבחור?' ואני עונה שכן' .האם
זה בטוח?' כן' .האם תפרוץ למטוס?' לא .לעזאזל ,אני על הדבר הזה ,אני לא רוצה שיתרסק.

16
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וכמה קל לפרוץ למכשירים אלקטרוניים ביתיים ,כמו טלוויזיות חכמות?

7

הארץ – סייבר

סייבר
הארץ -
17/06/2018

ההנחה שלנו היא שיש מתקפות "
"סייבר על מטוסים כל הזמן

8

“ההנחה שלנו היא שיש מתקפות סייבר

שמסיעשלנו היא שיש מתקפ
התפקיד של דנין דיפיורה הוא לוודא שאף האקר לא יפיל את המטוסההנחה
על מטוסים כל הזמן”
ג'נרלעל מטוסים כל הזמן
"סייבר
אתכם לחופשת הקיץ ● כאחראית תחום הסייבר בחטיבת התעופה של

 | 17/06/2018כתב :יצחק בן ישראל
כתבים :יצחק בן ישראל

התפקיד של דנין דיפיורה הוא לוודא שאף האקר לא יפיל את המטוס שמסיע אתכם לחופשת
"המטוסים
הופכים
הסייבררק
האתגרים שלה
אלקטריק,
הופכיםשלה רק
האתגרים
יותר:אלקטריק,
למורכביםג’נרל
התעופה של
בחטיבת
כאחראית תחום
הקיץ.
לבדוק אפילו את
אנחנו צריכים
בשמיים,
הופכים
“המטוסים
למורכבים
הופכים
הקייטרינג ואת
מערכות
לרשתות את
לבדוק אפילו
צריכים
יותר:אנחנו
בשמיים,
לרשתות
יכולות לעזור לנו בזה”
אליותחברות
ישרישן בו.
שהטייס
שהטייס ואת
המלוןהקייטרינג
מערכות
ישראליותלנו בזה
יכולות לעזור
המלוןחברות
ישן בו.
"

התפקיד של דנין דיפיורה הוא לוודא שאף האקר לא יפיל את
אתכם לחופשת הקיץ ● כאחראית תחום הסייבר בחטיבת הת
אלקטריק ,האתגרים שלה רק הופכים למורכבים יותר" :המט
לרשתות בשמיים ,אנחנו צריכים לבדוק אפילו את מערכות ה
"המלון שהטייס ישן בו .חברות ישראליות יכולות לעזור לנו
' 01/07/2018, 21:45אורי ברקוביץ

21:45
ברקוביץ'
אורי
,01/07/2018ברקוביץ
' 01/07/2018,אורי
21:45

דנין דיפיורה  /צילום :איל יצהר
8

דנין דיפיורה  /צילום :איל יצהר

ברור ,מוחשי ומפחיד במיוחד :האקר חודר למערכות רגישות
תרחיש האימים שמולו עומדת דנין דיפיורה הוא 8
של מטוס נוסעים .במקרה ה"טוב" הוא משבש את פעולתו ,במקרה הרע הוא חוטף או מפיל אותו .דיפיורה היא
האדם שאמור לוודא שמנועי המטוס והרכיבים האלקטרוניים בו יצליחו להתגונן מפני תסריט כזה.
היא חובשת שני כובעים בג'נרל אלקטריק :באחד היא סגנית נשיא ומנהלת אבטחת מידע ראשית ()CISO
של חטיבת התעופה בחברה ,מסגרת שבה כפופים לה כ 250-עובדים .בשני היא מנהלת טכנולוגיה ראשית
( )CTOלאבטחת טכנולוגיה וציות ב ,GE Digital-תפקיד רוחבי שאחראי לתחום בכל החברה .בכך היא נמצאת
בעמדה מעניינת בנקודת החיבור הרגישה בין סייבר לתעופה :היא לא עובדת בחברה חיצונית ,שיש לה
אינטרס להפחיד ככל האפשר את חברות ויצרניות התעופה ולהשיג חוזה אבטחה שמן .התפקיד שלה הוא
לבנות תמונה מדויקת וזהירה של הסיכונים ולנהל אותם.
18
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המורכבות היום בהקשר של עולם התעופה ,מסבירה דיפיורה ,נובעת מהעובדה שהוא לא כולל רק מטוסים
 אלא אקוסיסטם שלם שנעשה יותר ויותר דיגיטלי" .קח לדוגמה את כל המערכות שנועדו לאפשר למטוסנוסעים להמריא" ,היא אומרת בראיון עם "גלובס" שנערך החודש באוניברסיטת תל-אביב ,שאליה הגיעה
לרגל שבוע הסייבר" ,מה אם נוזקה תחדור למערכת שבה הנוסעים מבצעים צ'ק-אין? או שתהיה פריצה
למערכות שממלאות דלק ,או למערכות האנרגיה בשדה התעופה? מה סטנדרט האבטחה בחברה שמדפיסה
בתלת-ממד חלקים מורכבים בליבת מנוע הסילון? אנחנו צריכים להסתכל אפילו על הקייטרינג".
ויש גם את הגורם האנושי" .גם הטייסים וגם צוות התחזוקה פועלים בצורה מורכבת יותר מבעבר .לטייס יש
מכשיר עם מידע על הטיסה ,הוא בא למלון ,מתחבר ל WiFi-שלו ואז הולך למטוס .גם זה משהו שצריך לקחת
בחשבון .בישראל יש חברות שפועלות בתחומים הללו ואנחנו יכולים ללמוד מהן".
האם היו כבר אירועי פריצה משמעותיים בתחום התעופה?
"לא היו אירועי סייבר שפורסמו שהשפיעו על עולם התעופה .ודאי שיש ניסיונות כאלה ,אבל עד כה מערכות
בטיחות שאני יודעת עליהן לא נחדרו .כל חברה חווה איזושהי פריצה ,והיו חברות תעופה שפרצו להן
למערכת הנקודות של הנוסע המתמיד ,זה שוק גדול לפושעי סייבר .אבל הציפייה של הציבור היא שהטיסה
עצמה תהיה מאובטחת לחלוטין ,ויש הרבה בקרה שמוודאת שזה אכן המצב".
איך אתם מתגוננים מפני ניסיונות פריצה?
"הארכיטקטורה של מערכות המטוס בנויה כך שחלק אחד לא סומך על השני .יש לנו ניסיון של יותר מ20-
שנה שמוודא שהתוכנות בטוחות ,בהתבסס על תסריטים של כשלים טכניים קטסטרופליים .אותם מבחני
איכות מיושמים כעת גם בסייבר .וככל שמטוסים הופכים להיות רשתות בשמיים ,צריך להבטיח שמתייחסים
לסיכונים החדשים שנוצרים".
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“חברות הענק חוסמות כמעט כל ניסיון לחדשנות”

ההנחה שלנו היא שיש מתקפות "

אחרי  11שנות פעילות 14 ,חברות 135 ,מיליון דולר ושורה של אקזיטים מרשימים ,יואב
הזמן
מייסד כל
מטוסים
"סייבר על
קרן ההון סיכון  ,YL Venturesמגיע לביקור מולדת .בראיון מיוחד לG-
ומנהל
לייטרסדורף,
 ,16חושף את אסטרטגיית ההשקעה ,ומסביר למה הוא לא
החברה
מספרהואעל
הוא
בגילשמסיע
שהקים המטוס
האקר לא יפיל את
לוודא שאף
דנין דיפיורה
התפקיד של
ג'נרל
של
התעופה
בחטיבת
הסייבר
תחום
כאחראית
●
הקיץ
לחופשת
אתכם מתקרב לתחומים שבשליטת אפל ,גוגל ,פייסבוק ואמזון
אלקטריק ,האתגרים שלה רק הופכים למורכבים יותר" :המטוסים הופכים

הקייטרינג ואת
שיואבאפילו את מערכות
צריכים לבדוק
לרשתות בשמיים,
מתגורר בכלל בסן פרנסיסקו ,לא יכולתי שלא להרים גבה .גם כי הוא,
לייטרסדורף
אנחנו לי
כשהתברר
"המלון שהטייס ישן בו .חברות ישראליות יכולות לעזור לנו בזה
ומנהל את קרן ההון סיכון  ,YL Venturesמשקיע רק בחברות סטארט-אפ ישראליות; וגם מתוקף
שהקים
' 01/07/2018, 21:45אורי ברקוביץ
העובדה הידועה שמנהלי קרנות הון סיכון אוהבים לעקוב מקרוב אחר החברות שעליהן הם מחליטים להמר,
ועל אף היכולת לתקשר עם היזמים שלהם באמצעות שפע אמצעי התקשורת שיש למאה ה 21-להציע ,הם
בדרך כלל אוהבים להיות קרובים למרכז העניינים גם מבחינה פיזית.

"במקרה הטוב כהונת טראמפ תיראה כמו תאונה
"במקרה הטוב כהונת טראמפ תיראה כמו תאונה
היסטורית"
היסטורית"
הטוב כהונת טראמפ
"במקרה
היסטורית" בעולם ,אומר כי מארבע שנות שלטון של האיש
הדעות הפוליטיים הבולטים
כמואחד מהוגי
ג'וזף ניי,
פרופ'
תאונה
תיראה

פרופ' ג'וזף ניי ,אחד מהוגי הדעות הפוליטיים הבולטים בעולם ,אומר כי מארבע שנות שלטון של האיש
שנמצא כרגע בבית הלבן נוכל להתאושש ,אך אם הוא יכהן שמונה שנים ,צפוי לאמריקה סיפור אחר
לגמרי

צפוי לאמריקה סיפור אחר
שנמצא כרגע בבית הלבן נוכל להתאושש ,אך אם הוא יכהן שמונה שנים,
דפנה מאור

ג’וזף ניי ,אחד מהוגי הדעות הפוליטיים הבולטים בעולם ,אומר כי מארבע שנות שלטון של
פרופ’
לגמרי
האיש שנמצא כרגע בבית הלבן נוכל להתאושש ,אך אם הוא יכהן שמונה שנים ,צפוי לאמריקה
סיפור אחר לגמרי.
התראות במייל

07.07.2018 16:52

מאור
דפנהדפנה
מאור

התראות במייל

16:52 07.07.2018

07.07.2018 16:52

אלא שהמודל של  YL Venturesשונה במעט ונראה שהוא עובד לה לא רע בכלל .בעוד שעשרה מעובדי
הקרן (בניהולו של שותפו של לייטרסדורף ,עופר שרייבר) אכן פועלים משדרות רוטשילד בתל אביב ועסוקים
באיתור חברות להשקעה ובליווי אלו שכבר נכנסו לפורטפוליו ,עוסקים לייטרסדורף עצמו ועוד שניים מעובדיו
בטיפוח אינסופי של קשרים בעמק הסיליקון.

14

לייטרסדורף ,שהגיע השבוע כדי להשתתף באירועי שבוע הסייבר הלאומי של המרכז למחקר סייבר
דנין דיפיורה  /צילום :איל יצהר
באוניברסיטת ת"א על שם בלווטניק ,מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה ומשרד החוץ  -מחזיק
8
מרשים .במשך  11שנות קיומה של הקרן ,שמנהלת כ 135-מיליון דולר ,השקיעה החברה ב14-
ברקורד השקעה
חברות .שש מתוכן נרכשו ,שבע אחרות "מתקדמות היטב" ורק אחת נסגרה .בעולם משקיעי הסיד בישראל
ששיעור ההצלחה בו עומד על כ ,10%-מדובר בנתונים מרשימים מאוד.
למה דווקא חברות ישראליות? מה הקריטריונים?
"הבחירה להשקיע בחברות ישראליות נובעת מהרקע שלי ומזה שנולדתי בישראל וחייתי כמחצית מהחיים
שלי בארץ ושיש לי רשת ענפה של קשרים פה .בעצם ,כל דבר מקצועי שעשיתי ,כולל שלושת הסטארט-
אפים שהקמתי לפני הקרן ,היו עם חברות-בת בישראל .אבל כשאמריקאים או אחרים שואלים אותי מדוע אני
משקיע בחברות ישראליות ,אני אומר להם שבסקטורים מסוימים ,שווה מאוד להשקיע בארץ ,כי הכישרונות
הישראליים מתאימים לשווקים מאוד מעניינים בארצות הברית ,וב 11-השנים שאנחנו קיימים ,אנחנו כל הזמן
מחפשים את השווקים האלו ואת ההתאמות הללו.
“אני יכול לעמוד באמצע השדרה החמישית ולירות במישהו ,וזה לא יגרום לי להפסיד בוחרים" .המשפט
המפורסם של דונלד טראמפ ,כיום נשיא ארה"ב ומנהיג העולם החופשי ,הוא אחד המשפטים שמתארים באופן
בזמן קצר כל כך את התפישות על תפקודו של נשיא
הטוב ביותר איך אדם בעל אפס ניסיון פוליטי שינה 14
ארה"ב ועל תפקודה של אמריקה בעולם.

"כרגע ,ההתאמה הכי טובה בין הכישרונות הישראליים לצרכים האמריקאים זה בתחום הסייבר .בכל שנה,
יחידות המודיעין הישראליות מוציאות לשוק אלפי בוגרים שמתמחים בסייבר הגנתי והתקפי .זה אומר שבישראל
יש אלפי אנשים שהם הכי טובים בעולם בתחום הזה ,ובארצות הברית בעיית הסייבר סקיוריטי נהיית יותר
ויותר גרועה מדי שנה .השנה חברות אמריקאיות יוציאו  100מיליארד דולר על תוכנות ושירותים בתחום
אבטחת המידע .הנזק העולמי השנתי מבעיות שנגרמות במתקפות סייבר עומד על  3.5טריליון דולר .רק לפני
כחמש שנים הנזק עמד על טריליון אחד ,כך שהשוק הזה רק הולך ומתחזק מבחינת ההגנות שצריך .הפער
בין התוקפים למגינים הולך וגדל וכתעשייה אנחנו מפסידים במלחמה .התוקפים יותר מתוחכמים ושחקניות
מדינתיות כמו סין ,רוסיה ,איראן וצפון קוריאה מוציאות מיליארדים מדי שנה ,כך שצריך להשקיע בהתאם".

טראמפ לא בחר בביטוי הזה במקרה .הוא עצמו בנה מגדל וגר בו בשדרה החמישית ,אבל יותר מכך  -הרעיון
של שימוש בכוח אלים עולה על שפתיו בקלות ובטבעיות" .כשאתה כוכב ,הן מרשות לך .אתה יכול לעשות
הכל .לתפוס אותן בפוסי" ,הוא עוד ציטוט ידוע לשמצה של איל הנדל"ן ,שבעבר היה מספיק כדי להדיר מישהו
מהממסד הפוליטי .ואולם כיום זה אינו המצב.
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כוח ,על פי הגדרה ,הוא היכולת להשפיע על אחרים להתנהג באופן שמשיג את המטרה שלכם.
הדרכים לכך הן רבות .אפשר להשתמש באיומים או כפייה (מקל) ,בתשלום (גזר) ,או לגרום
לאחרים לרצות את התוצאה שרצויה לכם .האפשרות האחרונה ,של שכנוע ומשיכה ,היא מה שניי
כינה עוצמה רכה .אם לומדים להשתמש בה ,אומר ניי ,אפשר לחסוך הרבה על גזרים ומקלות.
בנוסף ,הוא טוען ,עוצמה רכה או קשה עוברת תהליכים של מעבר ) (Transitionבין מדינות ,כמו
עליית כוחה של ארה"ב אחרי מלחמת העולם הראשונה ,ומעבר העוצמה לסין בעשור־שניים
האחרונים.
האם ארה"ב בדרך לעוד מלחמת אזרחים ומה הסיכוי של טראמפ להיבחר שוב? האזינו ל"השבוע" ,הפודקאסט
השבועי של "הארץ":
עבור ג'וזף ניי ,הסיפור של טראמפ הוא ברוב המקרים שחור־לבן" .כל דבר אצלו צריך להיעשות בכפייה .אם
יש עסקת נדל"ן ,הוא לא ינסה לפתות את הצד השני לוותר לו; הוא ירצה להפחיד אותו ,לדחוף אותו ,או
להעליב אותו עד שיידחק לפינה .הוא לא מנצח באמצעות גורמי משיכה ,אלא באמצעות גישה בריונית" ,אומר
ניי ,שהגיע באחרונה לישראל לשבוע הסייבר הלאומי של המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת תל אביב על שם
בלווטניק ,מערך הסייבר הלאומי ומשרד החוץ.
ניי ,פרופסור למדעי המדינה בהרווארד ,הוא אחד מהוגי הדעות הפוליטיים הבולטים של סוף המאה ה20-
ותחילת המאה ה .21-הוא כיהן כסגן שר ההגנה בממשלו של ביל קלינטון ,כיו"ר מועצת המודיעין הלאומית
של ארה"ב ,והגה את תיאוריית היחסים הבינלאומיים של הניאו־ליברליזם ואת המונח "העוצמה הרכה" (Soft
 ,Powerשניתן לתרגם גם ככוח רך או כמעצמה רכה).
כוח ,על פי הגדרה ,הוא היכולת להשפיע על אחרים להתנהג באופן שמשיג את המטרה שלכם .הדרכים לכך
הן רבות .אפשר להשתמש באיומים או כפייה (מקל) ,בתשלום (גזר) ,או לגרום לאחרים לרצות את התוצאה
שרצויה לכם .האפשרות האחרונה ,של שכנוע ומשיכה ,היא מה שניי כינה עוצמה רכה .אם לומדים להשתמש
בה ,אומר ניי ,אפשר לחסוך הרבה על גזרים ומקלות .בנוסף ,הוא טוען ,עוצמה רכה או קשה עוברת תהליכים
של מעבר ( )Transitionבין מדינות ,כמו עליית כוחה של ארה”ב אחרי מלחמת העולם הראשונה ,ומעבר
העוצמה לסין בעשור־שניים האחרונים.
“ממשלות לא מבינות את הכוח של גוגל ,אפל ופייסבוק”
לפי התיאוריה של ניי ,ישנו גם חלחול של כוח ( ,)Diffusionשלפיו ב 100-השנים האחרונות כוח עובר מידי
מדינות לארגונים שאינם מדינות .כדוגמה ,ניי מזכיר את ארגון אל־קאעדה מצד אחד ,ואת אוקספם ,העמותה
שנלחמת בעוני הגלובלי ,מצד שני .סוג נוסף של ארגונים שצובר כוח הוא התאגידים.
כיום לתאגידים יש השפעה גדולה הרבה יותר מזו שהיתה להם בהיסטוריה .הם גדולים ועשירים יותר ומעורבים
הרבה יותר בחיינו ,בפרט התאגידים הדיגיטליים .האם מעבר הכוח הזה יכול להיות חיובי?
ניי" :לממשלות יש עדיין כוח רב יותר מאשר לתאגידים :יש להן לגיטימיות לאכוף את רצונן ,דרך החוק .במקרה
של חברות כמו קוקה קולה או חברת תרופות ,לממשלה יש מנוף  -אפשר להטיל עליהן מס .אם מנכ"ל החברה
מפר את החוק ,הם יכולים להעניש אותו.
“ואולם כיום יש לתאגידים משאבים כלכליים שנותנים להם המון כוח ,משאבים שהממשלה לא שולטת בהם
ולא מבינה בהם .חברות כמו גוגל או אפל  -הממשלה לא ממש מבינה את הטכנולוגיה שלהן ,את האלגוריתמים
והשימוש שהן עושות בהן .במצב כזה לממשלה קשה להשתמש בכוח שלה .במקרה של פייסבוק  -החדשות
הכוזבות שמופצות בה ,המניפולציה שעשו בעזרתה הרוסים בבחירות בארה"ב  -אנחנו לא מעוניינים שהיא
תיהפך לצנזורית ותפגע בחופש הביטוי ,אבל בה בעת ,אנחנו לא רוצים שתפתח דלת למניפולציה רוסית.

והפרלמנט האירופי .הוא אמר שפייסבוק תנסה להתמודד עם ההשפעות של התהליכים שלה ,אבל אף אחד
דרמטיאפל
באופןגוגל,
הכוח של
מבינות את
זה .לא
ממשלות
לא "
ופייסבוק"שלא הצלחנו להבין אותה”.
ומהיר כל כך,
מתקדמת
הטכנולוגיה
פיצח את
ניי גם מזהיר מפני הרעיון שלפיו כוח הוא משחק סכום אפס  -הגישה שנוקט טראמפ .שימוש בכוח יכול להיות
שלפיו ב–
,)Diffusion
תורםכוח
השני של
חלחול
שלגם
ישנו
שבוניי,
חיובי של
התיאוריה
משחקלפי
השנים טכנולוגיות
100לסין יהיו
למשל ,אם
האחר .כך
גם (לרווח של
הצד
הרווח
עם סכום
אתפחות ,ובכך
העולם
נייאת
תזהם
מתחרות - .היא
לארגוניםמעצמות
חשש בקרב
מידילעורר
שעלול
כוח מה
יותר -
אנרגיה טובות
מזכיר
כדוגמה,
שאינם מדינות
מדינות
עובר
האחרונות
ירוויחו כל הצדדים .במאה ה 19-בריטניה היתה מעצמה שהקימה מערכת סחר חופשי ,מערכת מוניטרית
הגלובלי ,מצד
העמותה
אוקספם,
פתוחים ואת
מצד אחד,
יציבה,ארגון
בעוני לאחרים.
שנלחמתטוב גם
לבריטניה ,אך
היה טוב
להפלגה .זה
אל־קאעדהשיט
ושמרה על נתיבי
התאגידים.
שצוברלאכוח
שני.
ואולם הוא מציע דרך נוספת לשימוש בכוח,
הואמהעולם.
ייעלם
ארגוניםהקשה
של כי הכוח
נוסףמבין
סוג הוא
תמים.
ניי אינו
כוח קשה ורך .לפיו ,ללא כוח חכם לא נצליח להתמודד
שאותה הוא מכנה "כוח חכם"  -שבה קיים שילוב של16
עם הבעיות החדשות שעומדות מול העולם ,ולא נצליח לעבוד יחד כדי ליצור תפוקה גלובלית גוברת אם נמשיך
להגדיר את האינטרסים של הצדדים במשחק כמנוגדים" .טראמפ אינו מבין את הכוח החכם ,כי הוא לא מאמין
בכוח רך .הוא לא יודע לעשות את זה" ,אומר ניי.

“בעולם של בינה מלאכותית ,למידת מכונה ומניפולציה של מידע ,הכוח הזה מעלה שאלות על שימור
הדמוקרטיה .טכנולוגיות המעקב של החברות האלה מציבות בעיה בפני הדמוקרטיה .מעניין לראות שחלק
מהחברות עצמן מתחילות לתהות ולדאוג לגבי זה :מייסד פייסבוק ,מארק צוקרברג ,נקרא להעיד בפני הקונגרס

“הפסגה היתה בעיקרה קוסמטית .היא לא היתה פסגה מוצלחת .טראמפ מבריק במניפולציה של העיתונות;
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הפסגה בסינגפור למשל בין טראמפ למנהיג צפון קוריאה ,קים ג'ונג און :האם זה ביטוי של כוח רך?
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הוא למד מתוכניות ריאליטי איך למקד עליו את המצלמה .לא משנה מה אתה אומר  -אתה שומר על המתח.
זה מה שהוא עושה בטוויטר כדי לשלוט באג'נדה.
“ההכנה לפסגה היתה גרועה .טראמפ נתן לצפון קוריאה יותר ממה שנתן לה כל נשיא אמריקאי לפניו ,ולא
קיבל דבר בתמורה ,פרט להצהרה מעורפלת על פירוז  -וזה פחות ממה שאביו של קים נתן לג'ורג' בוש הבן.
בתמורה ,קים קיבל הכרה במדינת גרעין דה־פקטו והפחתת תרגילים צבאיים בין דרום קוריאה לארה"ב .זה
משהו שבוש לעולם לא היה עושה.
"טראמפ חזר הביתה ואמר שזה היה נפלא וכמה קים נפלא .זו קוסמטיקה .אין סיכוי שקים יוותר על 'תכשיטי
המשפחה' .כלי הנשק חשובים בשביל המשטר הצפון קוריאני כי זה משמר את הלגיטימיות שלו .כך קים
מצדיק את הסבל של העם הקוריאני  -אמנם הדרום עשיר יותר ,אבל הצפון מוביל בגלל הנשק .הדבר הטוב
היחיד שיצא מהפסגה הוא שלא סביר שהיא תוביל למלחמה בזמן שיש שיחות בין הצדדים  -אז התקווה היא
למשוך זמן ,אבל לא הייתי בוטח באף הסכם".
טראמפ הוא לאומן כלכלי ובדלני .לאן מועדות פניה של ארה"ב תחתיו?
“זה עידן חדש לארה"ב .מעולם לא היה לנו נשיא כזה .היו נשיאים גרועים ,שכמעט הודחו ,כמו ריצ'רד ניקסון
(שהתפטר לפני שהודח) .אבל ניקסון היה איש חכם מאוד באסטרטגיה לטווח הארוך .לעומת זאת ,לטראמפ
אין מושג באסטרטגיה לטווח ארוך .הוא קופץ מנושא לנושא ,כמו בן עשרה עם הפרעת קשב .הוא לא קורא
מאמרים ארוכים ,שואב מידע מהטלוויזיה .אין תחושה שהוא יודע מה יקרה הלאה .הוא לא שחקן שחמט.
“טראמפ נוקט עמדה של לאומנות ופרוטקציוניזם .בשער של ה'אקונומיסט' מהחודש הוא מתואר יושב על
כדור הריסה ,אבל הכדור הוא כדור הארץ .יש אסכולה שטוענת שלא צריך לבקר אותו כי אולי הוא גס רוח,
אבל הוא מקעקע את הסדר העולמי הישן ומערער על החוכמה המקובלת ,וכך הוא ישיג דברים גדולים כמו
שלום בקוריאה ,או שסין תכבד את הקניין הרוחני של חברות מערביות .אולי ,אבל אם זה לא מה שיקרה,
אנחנו ניתקע עם ההרס ללא יכולת לבנות מחדש”.
יש שיאמרו שטראמפ אולי מדבר באגרסיביות ,אבל בוש הבן חולל בעולם נזק הרבה יותר גדול במעשיו.
“אני מסכים שהוא עשה נזק גדול ,שאפשר למדוד אותו בעלויות הכלכליות של מלחמת עיראק ובמונחים
של אובדן הכוח הרך  -המשיכה של ארה"ב .ארה"ב איבדה  30%מהתמיכה הציבורית בה במערב אירופה
ובאמריקה הלטינית בעקבות הפלישה לעיראק.
“הפלישה לעיראק עלתה ביוקר .אבל שר בממשלת בריטניה אמר לי ב ,2008-לאחר בחירת ברק אובמה
לנשיאות ,כי 'ארה"ב היא מדינה מדהימה ,ובחירת הנשיא השחור הראשון מתקנת את הנזק של אובדן הכוח
הרך בזמן ממשל בוש' .ועכשיו ,אנחנו שוב נסוגים .ארה"ב איבדה את גורם המשיכה שלה .טראמפ הוריד אותנו
לשפל שלא היה מאז מלחמת עיראק.
“אני לא בטוח כמה טריליוני דולרים יעלו מלחמות הסחר שהוא מנהל ,אנחנו רק בשלב הראשון .ייתכן שלאחר
הרבה רעש וצלצולים יהיה הסכם סחר ,אבל יכולה להיות גם בריחת משקיעים ושינוי שרשרות האספקה
הגלובליות”.
סין לא עולה  -היא חוזרת
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לאורך ההיסטוריה ,כוח הוגדר בעיקר ככוח צבאי  -מעצמות היו מדינות שמסוגלות לנצח במלחמה .ואולם
טראמפ הוא לאומן כלכלי ובדלני .לאן מועדות פניה של ארה"ב תחתיו?
כיום ,לדברי ניי ,הכוח נקבע על ידי הנרטיב :למי שיש סיפור מנצח ,יש גם ניצחון .אחד הנרטיבים הבולטים
על במת היחסים הבינלאומיים הוא זה של סין :דיקטטורה לא דמוקרטית ,שנהנית מהצלחה כלכלית מרעישה.
הנרטיב הזה הולך ומעניק לסין ניצחון על פני המודל של הדמוקרטיות המערביות ,שאמנם אזרחיהן חופשיים,
ומשהו
ושלל
סובלות
האחרונים .גרועים ,שכמעט
היו נשיאים
בעשורכזה.
כלכליים נשיא
משברים היה לנו
מעולם לא
במקוםב.
מדריכהלארה"
עידן חדש
אך הן"זה
מאוד התועלת
מבט של
מנקודת
מתבונן בה
שהתפטרעל
מסתכל( באופן צר
שהעולם
ניי סבור
חכם
היה איש
הוא ניקסון
ועלייתה)-.אבל
סיןשהודח
לפני
המערבי ניקסון
כמו ריצ'רד
הודחו,
שלו ,ומתעלם מנקודות מבט אחרות ,כפי שמסתכלות עליה מדינות כמו וייטנאם ויפן .ראשית ,לדבריו ,הסיפור
באסטרטגיה לטווח הארוך .לעומת זאת ,לטראמפ אין מושג באסטרטגיה לטווח ארוך.
אינו של עליית כוחה של סין ,אלא שובו של כוחה .לדבריו ,המהפכה התעשייתית העבירה את מרכז הכובד
הוא קופץ מנושא לנושא ,כמו בן עשרה עם הפרעת קשב .הוא לא קורא מאמרים
של העולם ממזרח למערב .שנית ,ניי מאפיין את הכוח בעולם כמשחק שח תלת־ממדי ,שבו יש שלוש שכבות:
ארה"ב,לא
הלאה .הוא
שהוא יודע מה
מהטלוויזיה .אין
מידע
שואב
סין ואירופה;
יקרהמוצבות
רב־קוטבי ,שבו
תחושהיש מאזן
הכלכלי ,שבו
מובילה; הכוח
ארה"ב
ארוכים,שבו
הכוח הצבאי,
היחסים .העל־לאומיים ,שמחוץ לשליטתן של ממשלות ,שכוללת זרימת הון ,מגפות ,התחממות
והשכבה
של שחמט
שחקן
גלובלית וסחר בסמים .על השכבה האחרונה ,לדבריו ,לאף אחד אין שליטה .זהו כוח מבוזר וכאוטי ,שכדי
לפתור אותו צריך שיתוף פעולה ,שהוא ביטוי של כוח רך.
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ופרוטקציוניזם .בשער של ה'אקונומיסט' מהחודש
"טראמפ נוקט עמדה של לאומנות
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כשהסוג הישן פוגש את הסדר החדש :ריאיון עם
הדמוקרטי לשעבר לסגן הנשיא
המועמד
כשהסוג הישן פוגש את הסדר החדש :ריאיון עם
לשעבר לסגן הנשיא
המועמד הדמוקרטי
הישן פוגש את הסדר החדש:
כשהסוג
בשנת  2000היה ג'וזף ליברמן מועמד לסגנות הנשיא .בראיון ל"הארץ" הוא תוהה על כוונות הנשיא
הדמוקרטיה בישראל
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עורך דין שלישי ,שמציג פנים שלווים אבל מבטא את התחושה שהסדר המוכר נטרף ,הוא ג'וזף ליברמן,
סנאטור לשעבר ,יהודי שומר שבת ודמוקרט מסוג שכמעט לא קיים עוד  -חובב תקציבי ביטחון גדולים
ומדיניות חוץ לוחמנית .ליברמן כמעט קנה את עולמו כמועמד המפלגה הדמוקרטית לסגנות הנשיא ,לצד
אל גור .סוף הסיפור ידוע .נפגשנו עמו ביום ראשון באוניברסיטת תל אביב ,שם היה האורח הבכיר בכנס
"טכנולוגיות לחימה בטרור" ,חלק מאירועי שבוע הסייבר ,שארגנו משרד ההגנה האמריקאי ,המינהלת לפיתוח
לאומי במשרד הביטחון ופורום  MITליזמות.
גם ג'וליאני ,אגב ,בא לישראל בעבר כשותף בגולדברג טראוריג ,משרד עורכי הדין האמריקאי הראשון שהשיק
שלוחה של ממש בישראל ,כראש תחום הסייבר בפירמה .בגולדברג טראוריג נפרדו מג'וליאני בחיפזון בחודש
שעבר ,לאחר שהתגייס שוב ושוב להגן על התשלומים שהעביר לכאורה לקוחו טראמפ לשחקנית הפורנו
סטורמי דניאלס ,דרך עורך דין אחר ,מייקל כהן.
ליברמן נחת בישראל שלושה ימים לפני כן ,יום לפני שדונלד טראמפ הכריז שיטיל מכסים גבוהים על ייבוא
מסין .נראה שמהלכי הנשיא אינם מתעכלים בקלות אצל פוליטיקאים מהסוג הישן כמו ליברמן .אפילו נץ
פוליטי כמוהו  -ליברמן הכריז פעם שבענייני פנים הוא מסכים יותר עם הדמוקרטים ובענייני חוץ הוא מסכים
יותר עם הרפובליקאים  -מתקשה להסתיר את ההלם שעוררו בו אירועי השבוע האחרון :סירובו של טראמפ
לחתום על ההצהרה המסכמת של פסגת  ,G7פגישתו עם קים ג'ונג און בסינגפור ולקינוח המכסים על סין.

בפרק הפתיחה של הסדרה "הטובות לקרב" נראית דיאן לוקהרט ,עורכת דין משיקגו,
פעילת זכויות אדם וליברלית מושבעת ,בוהה בטלוויזיה בהלם .על המסך מוקרנת
24

"תמיד האמנתי שבסחר בין אומות יש תועלת גדולה לכלכלה שלנו ולאזרחים ,גם אם לא כל הסחר עם מדינות
אחרות נעשה בצורה מושלמת" ,אומר ליברמן" .בשורה תחתונה ,הסחר יוצר המון מקומות עבודה ותורם
לעושר הלאומי שלנו .אינני יודע איך יסתיים המהלך של טראמפ" .הוא לא בטוח אם הרטוריקה התוקפנית של
הנשיא היא שיטת משא ומתן או אמצעי להגנה על ארה"ב" :יש סכנה בשיטה הזו שטראמפ נוקט ,שהמכסים
יהפכו מטרה בפני עצמה ויובילו למלחמת סחר .זה יהיה נורא לכל הצדדים".
ארה"ב נמצאת בגירעון סחר מול סין והאיחוד האירופי וגם מול קנדה (אם כי בהיקף זעום) .אך הייצוא לאיחוד,
אומר ליברמן ,יצר יותר מ 2.6-מיליוני משרות בארה"ב ,והייצוא לקנדה אחראי ל 1.6-מיליוני משרות .הוא חוזר
ומצטט את ביל קלינטון ,שאמר שבארה"ב חיים חמישה אחוזים מאוכלוסיית העולם ,אך כושר הייצור שלה
גדול כל כך שהיא צריכה למכור את רוב התוצרת שלה למדינות אחרות" .אני מתפלל ומקווה שטראמפ יידע
מתי להפסיק את המכסים ולהתחיל לשאת ולתת ,במיוחד עם בעלות בריתנו .כשמטילים על קנדה והאיחוד
מכסים ,אלה לא צעדים של שלום ,אלא תחילתה של מערכה”.
זכויות אדם
פעילת
דיאןעורכת
לוקהרט,
דיאן
הטובותנראית
"הטובות" לקרב"
הפתיחה של
משיקגו,
משיקגו ,דין
דין ,עורכת
לוקהרט
נראית
לקרב"
הסדרההסדרה
הפתיחה של
בפרקבפרק
וליברלית מושבעת ,בוהה בטלוויזיה בהלם .על המסך מוקרנת דמותו המנצחת של דונלד טראמפ ,שנבחר זה
פעילת זכויות אדם וליברלית מושבעת ,בוהה בטלוויזיה בהלם .על המסך מוקרנת
עתה לנשיא ארה"ב .בעונה השנייה של "הטובות לקרב" מוצא עצמו משרד עורכי הדין החדש של לוקהרט
בין הפטיש של הפופוליזם הטראמפיסטי לבין הסדן 24
של הממסד הדמוקרטי הנאבק על חייו ,ויוצא בשן ועין.

עוד הפתעה ניחתה על ליברמן כשטראמפ התייצב בסינגפור כדי לפגוש את קים" :לפני שישה חודשים הם
נלחמו זה בזה והטילו ברקים מילוליים .קים היה מבודד ,טיפוס שמוציא לשון לכל העולם .הוא גם הקדיש המון
כסף בשנתיים-שלוש האחרונות לפיתוח תוכנית הגרעין והטילים שלו" .ולכן ליברמן ספקן ,בדרכו המאופקת:
"אני מקווה שנגלה שהוא (קים) השקיע את הכסף כמנוף למשא ומתן ,שהוא רוצה הסכם שיאפשר לו לפתח
את ארצו .הדגם שהוא מסתכל עליו הוא סין ,שיש בה כבר  300-400מיליון אנשים במעמד הביניים .אלה
מדינות שאינן דמוקרטיות ,אבל הן מודל בשבילו" .ליברמן לא מצפה לפתיחות צפון קוריאנית בעתיד הנראה
לעין" ,אבל לפחות הם יפסיקו לחטוף אנשים ממדינות אחרות ,כמו יפן”.

את ההלם שמפגינה דיאן ,בכיכובה האלגנטי להפליא של כריסטין ברנסקי ,ניתן לראות בכל רחבי המערכת
הפוליטית והכלכלית בעולם .הפעם האחרונה שמרואיין הביע באוזניי תמיכה בטראמפ  -גם אם זהירה  -היתה
לפני הבחירות ב .2016-אז היה זה רודולף ג'וליאני ,עורך דין וראש העיר ניו יורק לשעבר ,שבחודשים האחרונים
נשמע גם הוא כמוכה ברק ,אם כי מסוג אחר ,כשהו מנסה להגן על טראמפ.

בשלב זה מעלה ליברמן נקודה שדוברה בכנס הסייבר :איראן .ליברמן מרוצה מהעמדה העוינת של טראמפ
כלפי טהראן ,ומההתחממות ביחסים בין ארה"ב לבין ישראל ומדינות המפרץ" :זה הפוך ממה שעשה הממשל
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יהודים אמריקאים כלפי ישראל" ,אבל בטווח הארוך זה מדאיג לכולם ,בשתי
המדינות".
מה שמשותף לניי ולליברמן הוא ההתפעלות שלהם מהסטארט אפ-ניישן הישראלית .אולם לצד זאת ,לליברמן
יש גם סיבה לדאגה לגבי ישראל :התהום ההולכת ונפערת בינה לבין יהדות ארה"ב" .את המדינה הקימה
קבוצה מגוונת של יהודים שלא היו דתיים ברובם" ,הוא אומר" .אם רפורמים או קונסרבטיבים חשים שהם
לא מקבלים יחס שווה בישראל ,זה ירחיק אותם ויצנן את רגשותיהם כלפי ישראל" .ליברמן סבור שהצעדים
שנוקט הממסד נגד רפורמים אינם משפיעים לרעה על רגשותיהם של יהודים אמריקאים כלפי ישראל" ,אבל
בטווח הארוך זה מדאיג לכולם ,בשתי המדינות".
ליברמן מודה שיש תזוזה ניכרת לעין ברמת האהדה לישראל בקרב אמריקאים שאינם יהודים .עם זאת ,הוא
מדגיש ,בכל קבוצה פוליטית בארה"ב יש עדיין רוב לתומכיה" :אין ויכוח על כך שלחלקים מהשמאל במפלגה
הדמוקרטית יש תחושה שישראל נהפכה למדינה כובשת .המנהיגות בקהילה הפרו־ישראלית בארה"ב מאוד
ממוקדת בשאלה איך להתמודד עם אנשים בשמאל שחשים כך ,איך לגרום להם להבין את המורכבות של
היחסים עם הפלסטינים .יש שתי קבוצות של הנהגה פלסטינית .אחת ,חמאס ,מסורה לרעיון של השמדת
ישראל .השנייה ,אש"ף ,לא מוכנה לדבר עם ארה"ב ועם ישראל על שלום .בישראל יש שלטון חוק והזדמנויות
שוות .מכל מדינות האזור היא הדומה ביותר לארה"ב בסגנון השלטון ,בזכויות נשים וגאים”.
על מי שנמצאים תחת כיבוש ואינם זוכים לזכויות הללו אומר ליברמן" ,דרושים שניים למשא ומתן ,ולא
היתה הנהגה פלסטינית שרצתה בזה .פעמיים  -בקמפ דייוויד עם קלינטון וברק ,ואבו מאזן מול אולמרט
 הפלסטינים נסוגו מהסכם" .ניי אומר גם הוא" :הפלסטינים זרקו כל כך הרבה הזדמנויות ,ובכך הזיזו אתהציבור הישראלי שהיה באמצע הדרך לימין" .אבל הוא ,בניגוד לליברמן ,גם שואל איך אפשר לשמר את הכוח
הרך הזה ,הדמוקרטיה" ,כשיש יותר ויותר אוכלוסיות שנתונות תחת שיטור”.

אמריקאים שאינם
בקרב
לישראל
האהדה
אבללעין
ניכרת
תזוזה
ליברמן מודה
שטראמפ יידע
אני רק מקווה
איראן.
היחסים עם
ברמת את
הוא שיפר
ישראל,
שיש נגד
שאובמה היה
הקודם .לא
בריתנו”.
בעלי
עם עם
יהודים.שלום
מתי לעשות
מדגיש ,בכל קבוצה פוליטית בארה"ב יש עדיין רוב לתומכיה:
הוא
זאת,

לסיום ,יש לליברמן עצה עבור נתניהו" :הייתי אומר לו להשתמש בכישורי המנהיגות הייחודיים שלו כדי להגביר
את האחדות ,ולסגור את הפערים הדתיים ,אבל זה קשה בגלל המעורבות של קבוצת דתיות בפוליטיקה.
נתניהו השיג המון מבחינת הכלכלה והביטחון והרים תרומה היסטורית למדינה ,אבל זה יהיה הישג גדול נוסף".

כעצמאי" .המפלגה
תחושההיום
שמגדיר עצמו
לשעבר של ליברמן,
מפלגתו
פסח על
כךבעולם לא
טראמפ
איןשיצר
השיבוש
שישראל
הדמוקרטית יש
במפלגה
מהשמאל
שלחלקים
ויכוח על
"
הדמוקרטית צריכה לחזור ולהיות מפלגת מרכז-שמאל ,במקום מפלגת שמאל-שמאל" ,הוא אומר" .עם גישה
בארה"ב
המנהיגותאתבקהילה
למדינה
ממוקדת עצמאים
מאודדמוקרטים,
מתונים,
הפרו־ישראליתאנשים
טראמפ ב .2020-הרבה
כובשת.סיכוי לנצח
מאוד ,אין
נהפכהשמאלי
כזו ומועמד
אנשיםאתכנראה יחזרו
לטראמפ .אם
רפובליקאים ,יחפשו
קיצוני,להבין
מישהו להם
רק לגרום
יציעואיך
הדמוקרטים כך,
בשמאל שחשים
חלופה אנשים
להתמודד עם
ואפילובשאלה איך
לטראמפ" .האנרגיות של הדמוקרטים ,הוא מהדהד את דבריו של לארי לסיג ,פרופסור למשפטים ומומחה
המורכבות של היחסים עם הפלסטינים .יש שתי קבוצות של הנהגה פלסטינית .אחת,
להון-שלטון שהתראיין באחרונה ל ,TheMarker-ממוקדות כולן בשמאל " -לא השמאל הליברלי המסורתי,
לשמאל” ..השנייה ,אש"ף ,לא מוכנה לדבר עם
השמדת ישראל
לרעיון
חמאס ,מסורה
שלכמו מרוץ
נראה
ההתנגדות .זה
אלא תנועת

שוות.
חוק
השמאל יש
שמאלה,בישראל
רץ שלום.
האמריקאיעל
ועם ישראל
ובזמןארה"ב
מדינות בעקבות
מכל האדומה
המלכה
והזדמנויותנוסח
ימינה ,במרוץ
שלטוןרץ
הישראלי
שהשמאל
על הדמוקרטיה שחשים
ההתקפה
השלטון,הזו,
בסגנון התזוזה
נתניהו .למרות
הממשלה
ההצלחה
וגאים".
תחושתנשים
בזכויות
בנימיןלארה"ב
ביותר
ראשהדומה
של היא
האזור
ישראלים רבים רחוקה מליפול על אוזניים קשובות אפילו במקרה של לסיג ,אחד המשקיפים הפסימיים ביותר
על מערכות פוליטיות  -הוא סבור שחוקי היסוד יגנו עליה לא פחות מחוקה .אפילו ג'וזף ניי ,חוקר מדעי
המדינה שהגה את מושג "הכוח הרך" ,סבור כי הדמוקרטיה היא הכוח הרך של ישראל ,כלומר ,מקור המשיכה
למדינות ולאנשים מחוץ למדינה (ראיון עם ניי יתפרסם בשבוע הבא ב.)TheMarker-
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"סייבר היא המלחמה הבאה ולא מדע בדיוני"
מפקד  8200לשעבר ,תא"ל במיל' אהוד שניאורסון ,אמר בשבוע הסייבר הלאומי" :אני מאמין
שכל מפקד צריך להתמחות בסייבר" • "מלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין עלולה לגרום
!
למלחמה קרה"

"מלחמת הסייבר עומדת לתפוס כאן מקום נכבד בגלל הסחר הבין לאומי והאינטרנט .ארצות הברית היום
היא מעצמת העל המובילה ותהיה הסלמה כי סין תנסה לעקוף אותה .הדבר הראשון שיבוא לידי ביטוי זה
הסייבר ,זה אומר זירה של מלחמה קרה .כוחות צבאיים רוצים להתמחות בסייבר כדי לקבוע כללים חדשים
כדי שהמדינה תשיג עליונות ,וזה כבר לא מדע בדיוני" ,סיכם שניאורסון.

אילן גטניו
פורסם ב15:29 17.06.2018 :

!

האלוף (במיל') יעקב עמידרור  //צילום :גידי בועז
!

!
תא"ל במיל' אהוד שניאורסון  //צילום :גידי בועז

תא"ל במיל' אהוד שניאורסון ,מפקד  8200לשעבר ,דיבר במהלך שבוע הסייבר הלאומי השנתי באוניברסיטת
תל אביב ,ואמר כי ״הסכנה הבאה היא מלחמת סייבר וזה כבר לא מדע בדיוני .אני נוטה להסתכל על זה כעל
מלחמה אלקטרונית ,כאשר הפוקוס הוא על מערכת נשק מתוחכמת".
שניאורסון המשיך ואמר" ,מבחינה אסטרטגית שימוש בסייבר הוא חיוני .אני מאמין שכל מפקד בצבא צריך
!
שחקן אסטרטגי .גם לאיראנים יש כיום את היכולת
להתמחות בסייבר ,כאשר היום הסייבר שואף להיות
המבצעית למלחמת סייבר".
"אני מאמין שצריך להיות כאן מאמץ אסטרטגי ואני מתייחס גם למלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין .ארצות
הברית מנסה להעמיד תנאים ופרספקטיבה על מנת לשנות את החוקים מצד אחד ,ומהצד השני מנסים לתת
כללים חדשים למשחק .אם יצליחו  -הסייבר יתפוס כאן מקום משלו וייקבעו כאן כללים חדשים".
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אלוף (במיל') יעקב עמידרור ,לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי ,ראש חטיבת המחקר באמ"ן ומזכיר צבאי
לשר הביטחון ,דיבר גם הוא בשבוע הסייבר ,ואמר כי "הדרך היחידה להתמודד עם הרעים בעולם הוא שיתוף
פעולה בין המדינות הטובות .רק שיתוף כזה ייתן לנו את היכולת להתכונן בזמן לאיום לא מוכר".
עמידרור אמר כי "היום קשה להגדיר איך מלחמת סייבר תראה ,ואיך הסייבר ישפיע על המלחמה הקלאסית.
אנחנו לומדים לאט לאט איך להתגונן בפני זה .שיתוף פעולה הוא הכרחי להתגוננות בפני טרור ,ואפילו יותר
בפני איום הסייבר .ההנחה הראשונית היא שקו ההגנה יחצה ,ולכן מניחים שכבות רבות של הגנות על הקו
הראשון .המערכת צריכה יכולת חזקה לבנות את עצמה מחדש ,ולשמור את היכולת שלה לפעול .אנו לומדים
על ידי תרגול ,ויש להתכונן להפתעות כי אויב חכם שומר על היכולת שלו לזמן מלחמה".
שבוע הסייבר הלאומי השנתי של המרכז למחקר סייבר בינתחומי על שם בלווטניק באוניברסיטת ת"א,
ושל מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש ומשרד החוץ מתקיים זו השנה זו השנה ה 8-באוניברסיטת ת"א.
זו הזדמנות למפגש של 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.
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8

“בישראל יש כלכלת עולם ראשון סביב ההייטק אבל
ההנחה שלנו היא שיש מתקפות "
הפריון נמוך”
"סייבר על מטוסים כל הזמן

כך אומר בראיון ל”גלובס” אנתוני דה–לנואה ,חבר דירקטוריון קרן המטבע הבינלאומית ומי
התפקיד של דנין דיפיורה הוא לוודא שאף האקר לא יפיל את המטוס שמסיע
הישראלית “ישראל היא כלכלה דואלית” ,הוא אומר“ ,מצד אחד
תחוםעל
בארגון
הכלכלההתעופה של ג'נרל
הסייבר בחטיבת
שאחראי כאחראית
אתכם לחופשת הקיץ ●
הופכים
"המטוסים
יותר:
למורכבים
הופכים
רק
שלה
האתגרים מודרנית שבנויה על הייטק ,ומצד שני חלקים נרחבים באוכלוסייה לא מעורבים בכלכלה”
אלקטריק,כלכלה

לרשתות בשמיים ,אנחנו צריכים לבדוק אפילו את מערכות הקייטרינג ואת
"המלון שהטייס ישן בו .חברות ישראליות יכולות לעזור לנו בזה

עמירם ברקת

' 01/07/2018, 21:45אורי ברקוביץ

”במדינות מפותחות ראינו שההכנסה של המאיון העליון גדלה בצורה ניכרת .ההכנסה של  99האחוזונים האחרים
גם גדלה ,אבל בצורה הרבה פחות חדה .לכן האי-שוויון היחסי גדל .מה שאנחנו אמרנו הוא שכשמטילים מיסוי
פרוגרסיבי ,כלומר כשהעשירים משלמים מס יחסי גבוה יותר מהעניים  -זה כשלעצמו לא פוגע בצמיחה”.
כך אומר אנתוני דה-לנואה ,חבר דירקטוריון קרן המטבע העולמית בראיון ל”גלובס” שנערך במהלך ביקורו
בישראל בחודש שעבר.

שמעניין הוא שהמגמות הדמוגרפיות מראות שדווקא משקלן של האוכלוסיות האלה צפוי לגדול  -אז
השאלה הגדולה היא מה יקרה לישראל אם האוכלוסיות האלה ימשיכו לא לקבל חינוך נאות ולא ישתלבו
בשוק העבודה”.
נגידת בנק ישראל אומרת שמערכת החינוך יכולה לעשות יותר.
“אני מסכים לחלוטין .חינוך ובריאות הם המפתח לכל דבר .אנשים בריאים שקיבלו חינוך איכותי יהיו
מסוגלים לממש את הפוטנציאל שלהם .כלכלת ההייטק שלכם שהיא מנוע הצמיחה שלכם נזקקת לאנשים
בעלי כישורים מאוד גבוהים .העובדים המוצלחים שלכם יכולים לעבור בקלות למדינות אחרות כמו ארה”ב
בגלל הכישורים שלהם ושם הם ירוויחו יותר”.
דה-לנואה גם מבקר את החינוך הממלכתי במדינת ישראל ,ובעיקר את החינוך הדתי“ .החינוך מתחיל בגן
ונמשך דרך בתי הספר והאוניברסיטה  -אתם צריכים להבטיח שמספר גדול מספיק של אנשים יקבלו את
החינוך הזה .חינוך דתי ,עם כל היתרונות שיש לו לא עוזר במיוחד בכלכלה של מדינה מודרנית”.

עמדת הקרן בנושא האי-שוויון השתנתה בשנים האחרונות  -מדוע?
“היה אצלנו דיון על אי-השוויון ועל מה שאפשר לעשות כדי להפחית אותו מבלי שתהיה לכך השפעה
יצהרהצמיחה .זו תופעה שאנחנו עוקבים אחריה שנים כחלק מהמעקב אחר יישום מדיניות כלכלית
שליליתאילעל
דנין דיפיורה  /צילום:
צריך לזכור שבהרבה מדינות ,בעיקר בעולם המתפתח ,ההכנסה של העניים גדלה בצורה
השונות.
במדינות
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משמעותית בעוד שבמדינות אחרות האי-שוויון גבר.
“חשוב להיות מאוד מדוייקים .אי-שוויון כשלעצמו הוא תופעה נורמלית לחלוטין ,אבל לפעמים אתה חוצה
את הקו לתוך מה שאנחנו מגדירים כאי-שוויון מופרז .האמירה החדשה שלנו היא שאי-שוויון מופרז פוגע
בסופו של דבר בצמיחה”.
למה בעצם?
“אם למשל אנחנו במדינה שבה רק העשירים יכולים להרשות לעצמם ולילדיהם לקבל שירותי בריאות וחינוך
ראויים  -אז שאר האוכלוסייה תקבל חינוך לקוי וטיפול בריאותי לקוי .אנחנו מדברים לא מעט על ההשפעה
שיכולה להיות לחינוך על הצמיחה הכלכלית דרך הפריון  -כך שברור שהחינוך הלקוי יפגע בפריון ובעקבות
כך בצמיחה”.
אז איך אפשר לדעת מתי חוצים את הקו לאי־שוויון מופרז?
“כל חברה צריכה למצוא לעצמה את האיזון ולהחליט מהי רמת אי-השוויון המקובלת עליה .מה שישראל
מוכנה לקבל אינו בהכרח מה שארה”ב או אירופה מוכנות לקבל .כלכלה זה גם פסיכולוגיית המונים :אם
תגדיל במעט את השכר במדינה אחת ,יותר אנשים ירצו להצטרף לשוק העבודה מאשר במדינה אחרת”.
היכן עומדת ישראל בנושא האי-שוויון?
“ישראל היא מה שאנחנו מכנים כלכלה דואלית .יש כלכלת עולם ראשון מסביב להייטק ,אבל מצד שני
הפיריון נמוך יחסית כי יש חלקים נרחבים באוכלוסייה שלא מעורבים בצורה אקטיבית כמו היתר .מה
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“אנחנו לא מרוצים ממלחמות הסחר”
דה-לנואה מתייחס גם לצעדים שנוקט לאחרונה נשיא ארה”ב דונלד טראמפ ,וצעדי התגובה של סין ,האיחוד
האירופי ,קנדה ואחרים שכבר השפיעו על הכלכלה העולמית“ ,ברגע שאתה משנה תעריפים בסחר העולמי,
זה משנה את כללי המשחק ,במיוחד כשברקע יש חוסר ודאות וציפייה שמהלכים כאלה יימשכו”.
35

מה עמדת הקרן על הביקורת נגד הסכמי הסחר?
“כמוסד בינלאומי שמבקש לקדם את הסחר העולמי אנחנו כמובן לא מרוצים ממלחמות סחר .אנחנו בעד
שיתוף פעולה בינלאומי ואנחנו חושבים שלסחר הייתה השפעה מאוד חיובית על ההתפתחות הכלכלית.
ברור שיש תמיד גם השפעות שליליות ,אבל תראו איך הגלובליזציה הקטינה את אי-השוויון בכל העולם.
קחו מדינה כמו סין ,מספר האנשים שחיו בעוני מוחלט בסין הצטמק בשיעור דרסטי .וזה לא קרה רק בסין,
זה קרה גם בהודו ובמדינות נוספות .מה שכן אנחנו רואים שבמדינות מסויימות זה שאי-השוויון אכן גדל”.
דה-לנואה הוא האחראי על ישראל בדירקטוריון ( )executive boardקרן המטבע מאז נובמבר “ .2016אני
אחראי על  15מדינות ,כולל ישראל ובלגיה ,המדינה שממנה אני מגיע .התפקיד שלי הוא להציג את העמדות
של ממשלת ישראל והמדינות האחרות שאני אחראי עליהן .למשל בהחלטה שקיבלנו לאשר חבילת סיוע
לארגנטינה הצגתי עמדה משותפת של  15המדינות שאני מייצג”.
פרסמתם לאחרונה אזהרה שהחוב בעולם מגיע לרמות מסוכנות .למה התכוונתם?

שיעורי המס מאוד גבוהים .בארה”ב הגישה היא שאנשים אחראיים לגורלם והתפקיד של המדינה בחלוקה
מחדש של העושר הרבה יותר מצומצם ,וזה בא לידי ביטוי גם בשיעורי מס נמוכים יותר”.
בגלל הסייבר :עדיין יש חשיבות לכסף מזומן
דה-לנואה ביקר בישראל בחודש שעבר כאורח “שבוע הסייבר הלאומי” של המרכז למחקר סייבר
באוניברסיטת ת”א על-שם בלווטניק ,מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה ומשרד החוץ.
מה עושה כלכלן בינלאומי בכנס של סייבר?
אנשים צריכים להבין שלאירועי סייבר יכולה להיות השפעה מערכתית על הסקטור הפיננסי .אנחנו אף פעם
לא יודעים מאיפה יבוא המשבר הפיננסי העולמי הבא ,ולדעתי סיכוי גבוה שהוא יגיע מהסייבר ,כי זו אחת
מנקודות החולשה המרכזיות של המערכת ,גם במדינות המפותחות ובטח במדינות הלא מפותחות ,כפי
שמראה המקרה של בנגלדש”.

“זיהינו גידול מואץ מאוד בחובות לא רק במדינות העשירות אלא גם העניות ,שחלקן כבר במצוקת חובות
ויהיה קשה מאוד להתמודד עם זה ברמה הפוליטית באותו אופן שזה נעשה בפעם הקודמת .במדינות
מפותחות כמו יוון ואיטליה יש גם גידול בחוב ,ומה שיותר מטריד הוא השילוב של צמיחה נמוכה והאינפלציה
נמוכה שמקשה מאוד להקטין את יחס החוב”.

האירוע שעליו מדבר דה-לנואה נחשב למתקפת הסייבר החמורה ביותר עד היום על המערכת הפיננסית
הגלובלית .באפריל  2016התגלה כי האקרים פרצו למערכות המחשב של הבנק המרכזי של בנגלדש
והשתמשו בזהות הגנובה של הבנק כדי להיכנס למערכת ה ,SWIFT-מערכת הסליקה הבין-בנקאית
שנמצאת בליבת המערכת הפיננסית הגלובלית“ .למזלנו נגנב סכום קטן יחסית 81 ,מיליון דולר” ,אומר דה-
לנואה“ .הנזק היה יכול להגיע בקלות למיליארדים”.

מדוע קרן המטבע שינתה בשנים האחרונות את המדיניות שלה בחבילות הסיוע למדינות במשבר?

מה למדתם מהמקרה של בנגלדש?

“אנחנו עוקבים אחר היישום של מדיניות כלכלית ב 189-מדינות .אפשר לומר שמאז הסדרי החוב באסיה
בסוף שנות ה - 90-למדנו הרבה מזה .למשל בדרך שאנחנו בונים תוכניות למדינות  -הן הרבה יותר
מותאמות נתפרות ביחד עם המדינה .התוכנית שאישרנו בחודש שעבר לארגנטינה היא דוגמה טובה  -זו
הייתה תוכנית שארגנטינה בנתה ולא תוכנית שקרן המטבע כפתה עליה.

“שהסייבר יהיה גורם מפתח בתמונת ניהול הסיכונים למערכת הפיננסית הבינלאומית כמו גם לסקטורים
אחרים כמוה אנרגיה .המערכת הפיננסית עוברת תהליך של דיגיטליזציה עם כל מיזמי הפינטק אבל זה
יצליח רק אם יישמר האמון  -ומשום כך נושא הסייבר כל-כך קריטי .אם ניקח למשל את שבדיה  -רק 13%
מהעברות הכספים בשבדיה הן במזומן ,כל היתר באמצעות אפליקציות .משום כך חלק מסניפי הבנק
בשבדיה כבר לא מחזיקים מזומן .מה יקרה באירוע סייבר? הגיבוי הוא לעבור למזומן ,אבל בשבדיה זה כבר
בעיה לעבור למזומן .מה יקרה אם במשך שבוע לא יהיה כסף בבנקים?

“שינוי משמעותי נוסף שעברנו היה אחרי הסדר החוב הראשון ביוון .כשהבנו בדיעבד שלמדיניות צנע יש
השפעה הרבה יותר חזקה על הצמיחה מכפי שצפינו .למדינה יש הוצאות שאי אפשר לקצץ ,ומה שקורה
שהשקעות שחיוניות לצמיחה בטווח הארוך ושרק המדינה יכולה לבצע  -לא מתבצעות .כשאתה רוצה
להקטין את יחס החוב ,אתה יכול להקטין את החוב ואתה יכול להגביר את הצמיחה .לכן אנחנו מדברים
היום עם יוון על מחיקת חובות כי הגענו למסקנה שיוון לא תוכל לשרת חוב ברמות כאלה”.
ראש הממשלה ושר האוצר שלנו דוגלים בגישה שככל שתוריד מסים כך תגדיל את הצמיחה ובעקיפין
גם את ההכנסות ממסים  -אבל נכון?
“זה תלוי במצב בספציפי של המדינה .כעיקרון ,כשאתה מוריד מסים ,אתה מגיע בסופו של דבר לנקודה
שהורדת מס מעבר לה לא תניב לך צמיחה משמעותית .בכלכלה כמו ישראל מתעוררת שאלה נוספת  -אם
תוריד מסים הפירמות יגדילו השקעות ,אבל היכן? יכול להיות שהן יעדיפו להשקיע את ההכנסה שלהם
דווקא בסין.
“התפקיד של המסים הוא הרבה מעבר לשאלה של צמיחה כלכלית .המסים הם כלי עיקרי לביצוע מדיניות
כלכלית לחלוקה מחדש של העושר .במדינות סקנדינביה יש חלוקה מחדש משמעותית של העושר ולכן
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“אחת השאלות המרכזיות במדיניות הגנת הסייבר הלאומית היא האם זו צריכה להיות אחריות הבנקים
והמוסדות הפיננסיים או אחריות הממשלה  -לדעתי התשובה היא שילוב של שניהם.
“הייתי משווה את זה לסידורי הביטחון האישי .כשאתה יוצא מהבית או מהמכונית אתה נועל את הדלת
אבל ברחוב אתה לא לוקח שומרי ראש .באותה מידה בהגנת הסייבר  -האחריות של כל חברה היא להבטיח
שהמערכות שלה מוגנות אבל כשמדובר בהתקפה של מדינה זרה ,שמנסה לערער את המערכת הבנקאית
כולה ,אז המדינה חייבת להתערב .אם הבנקים יתמודדו לבד עם התקפה של מדינה  -זו תהיה תגובה
א-סימטרית ולא יעילה .צריך גורם שיתאם בין כל הבנקים ובין כל הענפים .אם לא תספק הגנה מספקת
למשק האנרגיה למשל ולא תהיה אנרגיה  -אז גם הבנקים לא יוכלו לפעול .ישראל מהמדינות המתקדמות
בתחום הזה והמודל הישראלי הוא מודל משולב הוליסטי”
צריך ליצור מערכת גלובלית להגנת סייבר?
“יש כבר גופים בינלאומיים אבל צריך לעשות הרבה יותר ,בשיתוף מידע ואכיפה למשל .אחת הבעיות
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המרכזיות היום היא שקשה מאוד לטפל בפשעי סייבר ברמה האכיפה ,כי קשה לזהות את מקור תקיפות
הסייבר .גם אם תזהה את מקור ההתקפות ,ישנן מדינות שלא יאפשרו לך לתפוס את ההאקרים .מבחינת
ההאקרים הסיכון מאוד נמוך  -אז למה לא? הנושא האחרון הוא סטנדרטים בסיסיים של אבטחת סייבר
שיחייבו את כל המוסדות הפיננסיים”.
זה לא יאיץ את מירוץ החימוש?
“בכל מקרה יש מירוץ חימוש ויתקפו את מי שפחות מאובטח .הבעיה היא בעיקר בבנקים קטנים שקשה
להם לממן אבטחת סייבר ובאותה מידה ברמת המדינות .ישנן מדינות שמפגרות בנושא הזה והן החולייה
החלשה”.

ישנם פתרונות זולים וזמינים יחסית כמו רשת של נת”צים לאוטובוסים  -במכסיקו סיטי ובבירת קולומביה
בוגוטה זה מאוד הצליח אבל מה שברור שאתם חייבים לפעול בעניין הזה”.
המלצתם לממשלה לנקוט באמצעים זמניים כמו אגרת גודש עד שיושלמו הפרויקטים הגדולים .אתה
יכול להבין למה הפולטיקאים מתנגדים?
“אני יכול להבין את זה .ובכל זאת ,דעתי האישית היא שצריך לבצע ניהול ביקושים באמצעות אגרות
בהיעדר אלטרנטיבה סבירה”.

רעיון נוסף שזוכה לאחרונה להרבה עניין ציבורי הוא הכנסה בסיסית גלובלית שהמדינה תספק לכל
אזרח .מה עמדתך?
“הכנסה בסיסית היא רעיון מאוד מעניין שמעורר שאלות לא פשוטות של תמריצים .הרעיון של דמי אבטלה
הוא שהחברה עוזרת לך כי אתה במצוקה זמנית ואתה מנסה לצאת ממנה .אתה מחפש עבודה .לגבי
ההכנסה הבסיסית זה רעיון שנבדק בכמה מדינות שעושות ניסוי וטעייה .האם תקבל את זה בתנאים? האם
תצטרך לעשות משהו בשביל החברה? אם זה יהיה סכום גבוה מדי אנשים ישאלו למה לי לעבוד? לזרוק
כסף על אנשים זה אף פעם לא הפיתרון .פופוליזם זה לא פיתרון לטווח ארוך והשאלה היא מי משלם על
הכסף הזה ,כי אין דבר כזה כסף בחינם .אני מעריך שהנושא הזה יישאר רלבנטי כי כל המערכת עוברת
אוטומטיזציה והיום רוב ההכנסות של המדינה הם ממיסוי על עבודה ,והמדינה תצטרך למצוא מקורות
הכנסה אחרים כדי שתוכל לבצע את התפקידים שלה”.
“מחירי הדיור גבוהים בגלל השימוש הנמוך בתחבורה ציבורית”
אחד התחומים בהם ישראל מפגרת אחרי המדינות המפותחות הוא נושא התחבורה בכלל ,והתחבורה
הציבורית בפרט .לאנתוני דה-לנואה ,מי שאחראי על ישראל בקרן המטבע העולמית ,זה נראה תמוה למדי,
בעיקר בשל היותה של ישראל מדינה קטנה וצפופה .הוא מזכיר כמובן גם את ההשלכות על מחירי הדיור.
“מה שמוזר בישראל הוא שאתם מדינה עם מרכז מאוד צפוף ,ולמרות זאת שיעור נמוך מאוד באוכלוסייה
אצלכם משתמש בתחבורה הציבורית .שיעור הרבה יותר נמוך ביחס למדינות ה ,”OECD-אומר דה-לנואה.
“זה בניגוד לאינטואיציה ,כי באזורים עירוניים צפופים יש לתחבורה ציבורית יתרון יחסי משמעותי על-פני
אזורים גדולים ומיושבים בדלילות.
זה גם מסביר את בעיית מחירי הדירות אצלכם  -המחירים כל-כך גבוהים גם כי אנשים מוכנים לשלם
פרמייה גבוהה על מגורים במרכז כדי לחסוך את הזמן שמתבזבז בדרכים .אני בטוח שיש אזורים בישראל
שמחירי הדירות בהם נמוכים אבל הנגישות למרכז לא טובה”.
מה ההסבר שלך לכך?
“זה שילוב של השקעה נמוכה ושל חוסר עניין מצד הציבור והפולטיקאים .בארה”ב למשל אנשים מאוד
אוהבים מכוניות וגם בישראל אנשים אוהבים את החופש שלהם .אתם מתקרבים לנקודה שבה המדינה
הופכת לפקק אחד גדול .הממשלה באמת מגדילה תקציבים למערכות הסעה המונית ,אבל זה לוקח זמן.
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מהקוקפיט למקלדת :טייסים
יכשירו אנשי סייבר

מהקוקפיט למקלדת :טייסים
יכשירו אנשי סייבר
מאת שגיא כהן

מאת שגיא כהן

טייסים יוצאי חיל האוויר הקימו סטארט־אפ שיסייע לאמן ולהכשיר אנשי סייבר באמצעות
סימולטור מתקדם .מייסד ומנכ"ל החברה הוא אל"מ (מיל') אופיר בר ,שפרש מהצבא לפני כשנה
לאחר שהיה במגוון תפקידים ,בהם טייס ומפקד "אופק" ,יחידת המחשוב והטכנולוגיה של החיל.

טייסים יוצאי חיל האוויר הקימו סטארט־אפ שיסייע לאמן ולהכשיר אנשי סייבר באמצעות
סימולטור מתקדם .מייסד ומנכ"ל החברה הוא אל"מ (מיל') אופיר בר ,שפרש מהצבא לפני כשנה
לאחר שהיה במגוון תפקידים ,בהם טייס ומפקד "אופק" ,יחידת המחשוב והטכנולוגיה של החיל.

בר גייס טייסים ויוצאי החיל והקים את  ,CYMPIREשמפתחת סימולציות וגיימינג בעולם הסייבר
ובונה תרחישים המסייעים להכשרה ולאימון אנשי סייבר.

בר גייס טייסים ויוצאי החיל והקים את  ,CYMPIREשמפתחת סימולציות וגיימינג בעולם הסייבר
ובונה תרחישים המסייעים להכשרה ולאימון אנשי סייבר.

בר" :הרעיון הוא להכשיר אנשים בעולם הסייבר באמצעות התפיסה המבצעית של חיל האוויר —
כולל תפיסות לחימה ,אסטרטגיה ומונחים".

בר" :הרעיון הוא להכשיר אנשים בעולם הסייבר באמצעות התפיסה המבצעית של חיל האוויר —
כולל תפיסות לחימה ,אסטרטגיה ומונחים".

הסימולטור הוא למעשה תוכנה שיוצרת תרחיש מדומיין — למשל שוד בנק וירטואלי  -והצוותים
מתחלקים למגינים ולתוקפים .אנשי הסייבר מנסים לפרוץ ו/או להגן על המערכות הממוחשבות.

הסימולטור הוא למעשה תוכנה שיוצרת תרחיש מדומיין — למשל שוד בנק וירטואלי  -והצוותים
מתחלקים למגינים ולתוקפים .אנשי הסייבר מנסים לפרוץ ו/או להגן על המערכות הממוחשבות.

שבוע הסייבר הלאומי של המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת ת"א ,בשיתוף מערך הסייבר
הלאומי במשרד ראש הממשלה ומשרד החוץ ,יתקיים ב־17־ 21ביוני ,ו־ CYMPIREתפתח את
היום הראשון שלו באתגר הסייבר :קבוצות מכל העולם יתחרו בפתירת תרחיש של חטיפה
קיברנטית של מטוס נוסעים.

שבוע הסייבר הלאומי של המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת ת"א ,בשיתוף מערך הסייבר
הלאומי במשרד ראש הממשלה ומשרד החוץ ,יתקיים ב־17־ 21ביוני ,ו־ CYMPIREתפתח את
היום הראשון שלו באתגר הסייבר :קבוצות מכל העולם יתחרו בפתירת תרחיש של חטיפה
קיברנטית של מטוס נוסעים.

לדברי בר" ,יש לנו שיח עם משרד החינוך על לימוד ילדים בתחום .חשוב להקנות ידע בנושא
הזה כבר עכשיו".

לדברי בר" ,יש לנו שיח עם משרד החינוך על לימוד ילדים בתחום .חשוב להקנות ידע בנושא
הזה כבר עכשיו".
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ההנחה שלנו היא שיש מתקפות "
"סייבר על מטוסים כל הזמן
התפקיד של דנין דיפיורה הוא לוודא שאף האקר לא יפיל את המטוס שמסיע
אתכם לחופשת הקיץ ● כאחראית תחום הסייבר בחטיבת התעופה של ג'נרל
אלקטריק ,האתגרים שלה רק הופכים למורכבים יותר" :המטוסים הופכים
לרשתות בשמיים ,אנחנו צריכים לבדוק אפילו את מערכות הקייטרינג ואת
"המלון שהטייס ישן בו .חברות ישראליות יכולות לעזור לנו בזה
' 01/07/2018, 21:45אורי ברקוביץ

דנין דיפיורה  /צילום :איל יצהר
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נתניהו" :החלק של ישראל בהשקעה העולמית בסייבר
צפוי לגדול”
“השקענו תקציבים אדירים בסייבר  -בצה"ל ,בשב"כ ובמוסד" ,ציין ראש הממשלה" .סייבר זה
ספורט הדמים האמיתי" ,אמר נתניהו לז'אן קלוד ואן דאם ,כוכב סרטי הפעולה ,שהיה בקהל
בעת נאומו .לדבריו ,האתגר הבא בתחום הוא הבריאות הדיגיטלית
מאת יוסי הטוני  20ביוני 2018

נתניהו דיבר היום (ד') בשבוע הסייבר הלאומי של המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת תל אביב ,על שם
בלווטניק .הוא אמר כי "אנחנו מחויבים להגן על ארצנו ועל מדינות וגורמים אחרים מפני איום הסייבר ,ואנחנו
יכולים לעשות זאת .זהו מרוץ מתמיד ,שהופך מאתגר יותר ויותר ,בשל הצמיחה שלא תאומן בעידן הדיגיטלי".
לדבריו" ,בישראל מושקעים  20%מכלל ההשקעה הגלובלית בסייבר  -נתון שגדול פי  200לעומת חלקנו
באוכלוסיית העולם ,והוא צפוי לגדול" .מדובר ביצוא של  3.8מיליארד דולר ובהשקעה בתחום בשנה החולפת
של  815מיליון דולר .הוא ציין שמאז  2014הנתון הכפיל את עצמו פי שניים  -אז עמדה ההשקעה הישראלית
בסייבר על  10%מכלל ההשקעה העולמית.
נתניהו ציין שהיעד שהציב לפני שמונה שנים  -למצב את ישראל בין חמש המדינות המובילות בסייבר  -הושג.
הוא אמר שכחלק מפעילות ישראל בתחום " ,אנחנו מקדמים את הפעלתו בבאר שבע של קמפוס ייחודי
לסייבר ,שבו ישבו יחד הצבא ,האקדמיה והתעשייה .ה CERT-הלאומי כבר שם ,יחידה  8200תעבור לשם
ואנשיהם יוכלו לדבר אלה עם אלה .המוחות ישבו מרחק  200מטר אלה מאלה ויפרו האחד את השני ,שכן
גם בעולם הדיגיטלי צריכים שיח אנושי וחשיבה משותפת" .לדבריו" ,הסיכון שבעירוב גורמי צבא ,אזרחות,
תעשיה ואקדמיה קיים ,אבל אני מוכן ליטול אותו ,כי הגנת הסייבר גדלה תוך כדי שיתוף פעולה".
"מתקפת סייבר" בכנס הסייבר

ראש הממשלה ,בנימין נתניהו .צילום :חן גלילי

נתניהו" :החלק של ישראל בהשקעה
העולמית בסייבר צפוי לגדול"
"השקענו תקציבים אדירים בסייבר – בצה"ל ,בשב"כ ובמוסד" ,ציין ראש הממשלה ●
"סייבר זה ספורט הדמים האמיתי" ,אמר נתניהו לז'אן קלוד ואן דאם ,כוכב סרטי
הפעולה ,שהיה בקהל בעת נאומו ● לדבריו ,האתגר הבא בתחום הוא הבריאות
הדיגיטלית
מאת יוסי הטוני 20ביוני 2018
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צילום :חן
נתניהו.
הממשלה,
גליליגלילי
צילום :חן
נתניהו.
בנימיןבנימין
הממשלה,
ראשראש

נתניהו" :החלק של ישראל בהשקעה
העולמית בסייבר צפוי לגדול"

"האתגר בסייבר הוא כיצד להגן על כל רכיב אלקטרוני קיים  -ממטוסים ועד רשתות תקשורת ומחשבים.
הקמנו את מטה הסייבר ומאז התקדמנו .השקענו סכומים כבירים בתחום  -בצה"ל ,במוסד ובשב"כ .הבנו שיש
לתחום זה דרישה שאינה נגמרת ושבג'ונגל שבו אנחנו חיים ,מדינות יכולות להסב נזק רב בתחום" ,כך אמר
ראש הממשלה ,בנימין נתניהו.
"השקענו תקציבים אדירים בסייבר – בצה"ל ,בשב"כ ובמוסד" ,ציין ראש הממשלה ●
"סייבר זה ספורט הדמים האמיתי" ,אמר נתניהו לז'אן קלוד ואן דאם ,כוכב סרטי
52
לדבריו ,האתגר הבא בתחום הוא הבריאות
הפעולה ,שהיה בקהל בעת נאומו ●
הדיגיטלית

ראש הממשלה פנה לז'אן קלוד ואן דאם ,כוכב סרטי הפעולה ,שהיה בקהל ,לרגל ביקור בישראל עם משלחת
של מועדון עסקים אוסטרלי ,ואמר לו" :סייבר זה ספורט הדמים האמיתי" .הופעתו של נתניהו נפתחה במצגת,
שכללה מתקפת סייבר דמה :האקרים "השתלטו" על מסך המחשב שעליו הוקרנה המצגת והודיעו כי "זה
אירוני שבכנס שנושאו סייבר יש מתקפת סייבר .חשבונות הבנקים שלכם הוקפאו ,לקחנו את הקניין הרוחני
שלכם .המידע הפרטי הסודי עסקית יישלח לאויבים ולמתחרים שלכם".
נתניהו המשיך ואמר ש"-מדינות עלולות לעשות הרבה יותר רע בסייבר ,הרבה יותר נזק .הן עלולות להכות
את המערכות הרגישות ביותר וליטול עליהן שליטה .האיום הוא בכל מגזר  -מבנקים ,עבור בכלי נשק וכלה
במטוסים .ההאקרים לא צריכים להיות יעילים יתר על המידה  -מספיק שרק  5%מנסיונות התקיפה יצלחו .זה
לא תיאורטי  -זה כבר קורה".
"יש בעיות פרטיות בבריאות הדיגיטלית  -אבל נצלח מהמורה זו"
בדבריו התייחס נתניהו גם לעולם הטכנולוגי באופן כללי" .אנחנו בעיצומה של מהפכה היסטורית" ,אמר.
"ב ,2006-רק חברת היי-טק אחת דורגה בין  10החברות הגדולות בעולם ,וב - 2016-מחצית מהן היו חברות
טכנולוגיות".
"קרה פה דבר שלא קרה מעולם :הקצב המהיר של ההתפתחות הטכנולוגית ,שלא היה כזה בעבר ,יוצר
תעשיות חדשות .העולם עובר שינוי מהותי" ,אמר נתניהו .הוא הדגיש כי "נשקיע בתחומים נוספים ,בהם
חקלאות חכמה ומדויקת  -אגרוטק ,הפועלת לשילוב מל"טים וניתוח נתונים ,כדי להפוך אותה ליעילה יותר
ולהגדיל את הפריון .כך גם התחבורה החכמה".
אולם ,הוא ציין" ,האתגר הבא ,וההזדמנות הגדולה ביותר ,הוא בריאות דיגיטלית .הקצינו מיליארד שקלים
מהתקציב לטובת התחום הזה .כיום ,ל 98%-מהאוכלוסייה יש רשומה רפואית דיגיטלית .שילוב נתונים אלה
עם מידע גנטי ופיזיולוגי והכנסת כלל הנתונים לניתוח מבוסס אלגוריתמים החדשים יאפשרו לנו לפתח רפואה
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מותאמת אישית .יש בעיות בנושאי הגנת הפרטיות ובעיות משפטיות ,אבל נצלח מהמורה זו".
"ההזדמנויות הולכות שלובות זרוע עם האיומים"

19/06/2018

19/06/2018

נתניהו אמר ש"-העידן הדיגיטלי מייצר עושר ,צמיחה ויתרונות שלא ניתן לדמיין .הוא יסב תועלת רבה
לאנושות ,עם רווחים שלא ניתן לשערם .אי אפשר לחזור אחורה בזמן ,לעולם של פעם .אולם ,כיוון שאנחנו
נעים קדימה ,אנחנו חושפים את עצמנו לפוטנציאל היפגעות .ההזדמנויות באות שלובות זרוע עם האיומים.
מטוסים ,טייסים… כל אחד עלול להיפגע בסייבר ואין כדור קסם ,אין פתרון פלא אחד וכולל .אנחנו יכולים
לנטר ולמנוע את מה שאפשר ,אבל הדרך היחידה להיענות לאתגר היא לרוץ קדימה".
לסיכום ציין ראש הממשלה כי "הסייבר הוא מבחן לציביליזציה שלנו ,וזה ייבדק במבחן התוצאה  -לא רק על
ידי המעשים של ארגוני הטרור הקיברנטי ופושעי הסייבר ,אלא גם על ידי מעשים של המדינות .רק יצירה של
שיתופי פעולה והגנת ההווה יביאו להבטחת ואבטחת העתיד".
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 TMIיודע ש...
!

מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר 90% :מבתי החולים לא
מוגנים מתקיפות סייבר

ארגון ׳סטרט אפ ניישן סנטרל׳ ,בשיתוף מרכז הסייבר על שם בלווטניק ערכו אירוע קוקטייל
לכבוד משתתפי שבוע הסייבר הלאומי וגם :ערב הגאלה השנתי של חברי המועדון הפיננסי

פרופסור רוני גמזו שמנהל כעת את בית החולים איכילוב אמר כי איומים רבים בתחום עומדים
לפתחה של מערכת הבריאות ,שהייתה נתונה למתקפה נרחבת בשנה שעברה .לדבריו ,בבתי
החולים לא משקיעים בביטחון ברשת ובהתנהלות ארגונית מתאימה" .האיום הוא שיום אחד
המערכת תשותק"

!

 | 07:04 20/06/2018מיכל גלנטי

(בווידאו :מתקפת סייבר נגד בתי חולים בישראל ,בשנה שעברה)

!

#
!

#
ארגון ׳סטרט אפ ניישן סנטרל׳ ,בשיתוף מרכז הסייבר על שם בלווטניק באוניברסיטת תל אביב ,ערכו בשני
ב״קמילו״ שברמת אביב ,אירוע קוקטייל לכבוד
משתתפי שבוע הסייבר הלאומי .פרופ יוג’ין קנדל,
יו״ר ׳סטרט אפ ניישן׳ נשא דברים .בין אנשי העסקים
אשר הגיעו להתרשם ולהתמנגל :גילי דרוב-היישטין
!
באוניברסיטת תל אביב והאורחים
מנכ”ל מרכז הסייבר
בכירי ההייטק :יורם אורון ,שלמה קליש ,מיקי בודאי,
דורית דור מצ'ק פוינט ,יודפת ופנחס בוכריס ,זוהר
זיספאל ,עמירם לוינגר ,מיכל ברוורמן ממייקרוסופט,
אייל בליצר מנהל השקעות ראשי בקרן גלילות ,יניב
הראל מנכ״ל  EMCישראל ,עידו פישלר מנהל קרן
ההשקעות סאפ ישראל ורבים אחרים.
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כ 90%-מבתי החולים בישראל אינם מוגנים מפני תקיפות סייבר -כך עולה מדבריו של פרופסור רוני גמזו,
מנהל בית החולים איכילוב בתל אביב ולשעבר מנכ"ל משרד הבריאות .פרופסור גמזו אמר את הדברים אתמול
(שני) במסגרת שבוע הסייבר הלאומי של המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת תל אביב ,שנערך בשיתוף מערך
הסייבר הלאומי במשרדי ראש הממשלה והחוץ.

#

"מה שמעניין אנשים זה מי המנהל הבא ,ולא סייבר ! במערכת הבריאות .הרבה חושבים שהאיום הוא נגד
המחשב האישי ,אבל אנחנו לא מתוכנתים לחשוב שקיימה בעיה במערכת הבריאות" ,אמר גמזו" .אנחנו
חייבים לחשוב במובן של האקינג ואחריות רפואית" ,הוסיף .לדבריו" ,אין הגנה בשום מדינה ,אבל ישראל
מאוימת על ידי טרור ועדיין לא מוגנת במערכת הבריאות .המצב במדינה מאוד לא טוב".
פרופסור גמזו הדגיש כי בתי החולים בישראל מושקעים מאוד ,וכי הם מחזיקים במידע רגיש ביותר שמהווה
59

!

מטרה אטרקטיבית ביותר למתקפות האקרים .לדבריו ,האקרים יודעים כי בתי החולים לא מוגנים לחלוטין ,מה
שאף מעלה את רמת האטרקטיביות שלהם כיעדים" .אני מדבר עם הרבה מאוד אנשים ,וכולם מדברים על כך
שהם משקיעים הרבה מאוד כסף בדיגיטציה ובחיבורים לרשת ,אבל השאלה היא כמה כסף מושקע בביטחון
ובסייבר ,והתשובה היא כמעט כלום .ביטחון הוא הדבר החשוב ביותר" ,קבע" .חלק מהאתגרים נמצאים בחינוך
של הצוות הרפואי ,למשל לא להשאיר מחשב פתוח כשלא נמצאים לידו .זו חלק מההתנהגות הארגונית.
הרגולציה חייבת להשתנות על מנת להביא להגנה על בתי החולים".
ד"ר אביתר מתניה ,ראש מערך הסייבר הלאומי היוצא במשרד ראש הממשלה והחוץ חיזק את דבריו של
פרופסור גמזו" .רוב האנשים מאמינים שסקטור הבריאות לא מאוים כמו שאר התחומים ,אבל אני חושב שהוא
צריך להיות מוגן לחלוטין .בעתיד הקרוב מאוד לא רק מערכות הבריאות אלא כל הבתים שלנו יהיו מחוברים
לרשת ,וזה כבר מדאיג" ,הסביר.
לפני שנה חוותה ישראל מתקפת סייבר גדולה על שמונה מבתי החולים שלה ,בהם אסף הרופא ,פוריה והמרכז
הרפואי לגליל 50 .ממחשביהם של בתי החולים הותקפו על ידי האקרים באמצעות תכנת ריגולים ידועה ,אולם
הסבב הזה הסתיים ללא נזק ממשי.
המשנה למנכ"ל משרד הבריאות פרופסור איתמר גרוטו הודה כי החשש הגדול ביותר הוא מזליגת מידע
אישי של מטופלים לידיים לא נכונות" .אנחנו מבינים שמשהו כאן לא בסדר .נתונים של חולים יכולים להיות
חשופים .האיום הוא שיום אחד המערכת תשותק ,וכלים רפואיים חיוניים ומידע של מטופלים ידלוף החוצה",
אמר .פרופסור לאוניד אידלמן ,יו"ר ההסתדרות הרפואית היוצא ,הוסיף" :כל יום אנו מנסים לבנות מערכת
הגנה שתעבוד ,אבל נראה שאף פוליטיקאי לא לוקח קרדיט .כשיש הצלחה כולם ממהרים לקחת קרדיט ,אבל
אף אחד לא נחלץ למנוע סיכונים .הרבה כסף מושקע פה ,אבל זה לא מונע מהחולה הבא למות בגלל שיבוש
נתונים .קיימת כאן סכנה גדולה".
חברי הפאנל ציינו באירוע כי קיימת תכנית לחזרה לניהול מידע ידני במקום זה הממוחשב במקרה של
תקיפה" .זה בלתי אפשרי לחזור לתקופת התיקיות כמו שהיה בעבר ,כי מערכת הבריאות מחוברת למוניטורים
ולמעבדות ,והיא לא יכולה לעבוד ללא מחשוב" ,אמרה ד"ר אסנת לבציון קורך.

דיויד קו ,ראש סוכנות אבטחת הסייבר בסינגפור לפני
זמן קצר בשבוע הסייבר הלאומי
"כאשר מדינות סביבנו פגיעות אנחנו פגיעים לתקיפות מהרשתות שלהם"
טלנירי | 13:10 ,21/6/18
סייבר הוא אסימטרי במהותו  -לכל מי שיש מחשב יש הפוטנציאל לגרום לנזק רב סביב העולם .לסייבר
אין גבולות ומדינות צריכות להכין את עצמן לתוקפים מהרמה הראשונה ,כולל הקצאת המשאבים והיכולות
להתמודד איתם.
"הרעיון המקורי של הקמת המרכז בסינגפור הגיע מיו"ר המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת ת"א פרופ' איציק
בן ישראל שהגיע לדבר ולייעץ לבכירים בתחום אצלנו .סינגפור מחוברת מאוד לעולם הדגיטאל .קצב הצמיחה
והחיבור רק יגדל .איננו יכולים שתהיה לנו כלכלה פורחת ולהשאיר את המערכות והרשתות שלנו פגיעות ולכן
נכנסו לעולם אבטחת הסייבר.
סיכון נמוך ,עלות נמוכה ורווח גבוה  -כל אלה הסיבות לעלייה בהתקפות סייבר על ידי ארגוני פשע .אנחנו
מניחים שההתקפות עוד יגברו עם הכנסת ה .IOT -האפשרות של נשקי סייבר שיגיעו לידיים לא נכונות תעלה.
סייבר הוא אסימטרי במהותו  -לכל מי שיש מחשב יש הפוטנציאל לגרום לנזק רב סביב העולם .לסייבר
אין גבולות ומדינות צריכות להכין את עצמן לתוקפים מהרמה הראשונה ,כולל הקצאת המשאבים והיכולות
להתמודד איתם.
כמדינה קטנה ומחוברת אנחנו מאמינים במרחב שיהיה מבוסס על חוקים והסכמים בינלאומיים ובשיתופי
פעולה בינלאומיים  -אך על מנת שיהיה סדר עולמי שכזה נזדקק לגופים הבינלאומיים כמו האו"ם אך גם
לגופים אזוריםבמיוחד  .ASEANכאשר מדינות סביבנו פגיעות אנחנו פגיעים לתקיפות מהרשתות שלהם.
באמצעות פלטפורמות אלה ,נרצה לקדם דיאלוג בין גופים בקהילה הבינלאומית .מובילים בינלאומיים בתחום
הסייבר צריכים את הבמה לדון בנושאים הללו .הכרה בנורמות סייבר יעזרו להעלות את יכולת החיזוי למה
שקורה בעולם הזה.
אמון בלבד אינו מספיק  -חוזק השרשרת נקבע לפי הגורם החלש שבה ,לכן עלינו לסייע למדינות להגיע
לסטנדרטים שאנחנו קובעים ,על מנת שלא יהיה מצב שמדינה זו או אחרת תהפוך גן עדן לארוגני פשיעה
בתחום הסייבר .בהקשר זה סינגפור עובדת ומארחת את המרכז הגלובלי לסייבר של ה." INTERPOL
אודות שבוע הסייבר הלאומי השנתי:

!
60

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 8-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.
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הסוס של ארנה ברי
ועדת הבחירה להענקת פרס מגן הסייבר ,העניקה את אות מגן הסייבר במסגרת שבוע הסייבר הלאומי ,לד"ר
ארנה ברי  -יזמת היי טק והאשה הראשונה שכיהנה בתפקיד המדענית הראשית ,על תרומתה הייחודית
למחקר הסייבר בישראל.
בין חברי הוועדה :ד"ר גיורא ירון ,ד"ר שלמה מרקל ,ד"ר גל שמואלי ,אלוף (מיל’) פרופ’ יצחק בן ישראל ,גב'
גילי דרוב-היישטיין .בן ישראל ,יו"ר מרכז הסייבר באוניברסיטה תל אביב ,ונשיא האוניברסיטה -פרופסור יוסף
קלפטר ,העניקו לברי מגן " -סוס הסייבר" בדגם מוקטן ,שמורכב מסלולרים ומכשירים תקולים.
.

!

!
איציק בן ישראל ,ארנה ברי ,יוסף קלפטר)צילום :חן גלילי(
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אנבוטיפיי ( )Unbotifyנלחמת בבוטים מזיקים ברשת

כתב אישום נגגד שרה נתניהו ,מסי חוזר למגרש:
המהדורה המרכזית של וואלה! NEWS

 :Unbotifyהרובוטים לא יעברו
Top of Form

יעקב אילון

Bottom of Form

יום חמישי 21 ,ביוני 14:00 ,2018

!

אמיתי זיו
12:23 02.07.2018
על פי הערכות ,שני שלישים מתעבורת הנתונים באינטרנט כלל לא מגיעים מבני אנוש ,אלא מ"רובוטים" .חלק
מהרובוטים האלה מבצעים פעולות חיוביות .כזה הוא למשל זחלן הרשת ( )Crawlerשל גוגל ,שמקטלג את
האינטרנט לטובת טיוב תוצאות מנוע החיפוש .אבל רובוטים אחרים הם זדוניים מאוד .הם מעתיקים אתרי
אינטרנט כדי להעלות אתרים מתחזים ולגנוב "טראפיק"; הם יוצרים הונאות פרסום על ידי קליקים לא אנושיים
על באנרים; הם גונבים מידע עסקי מאתרי סחר; והם מעמיסים על אתרים תעבורת נתונים מסיבית במטרה
להשביתם.
!

לאתגר הזה מבקשת Unbotifyלהציע פתרון .החברה ,שססמת הפרסומת שלה היא ,Serve Only Humans
פיתחה מנוע מבוסס התנהגות ביומטרית ובינה מלאכותית המסוגל לזהות ולסנן בוטים ברשת ,ברמת דיוק
גבוהה .פתרון זה מוצע לאתרי סחר מקוון ,לאתרי גיימינג ,לבנקים ולחברות פיננסים ,וכן לגופים נוספים
שעלולים להיפגע מפעילות של בוטים .כבר כיום מותקן המוצר של  Unbotifyבשרתיהן של כמה מענקיות
האינטרנט.
נוף הסטארטאפים המקומי זו חברה חריגה מעט .היא לא פועלת מהרצליה פיתוח או מרמת החייל ,והיזם
שמאחוריה ,ירון אוליקר ,אינו בוגר  .8200רוב הצוות המייסד של החברה מגיע מצפון הארץ ומשרדיה מצויים
במתחם היזמות  OpenValleyשברמת ישי .עוד הבדל הוא שהחברה לא גייסה הון רב  2 -מיליון דולר בלבד
על פי נתוני סטארטאפ ניישן סנטרל .זה לא מנע ממנה לזכות במקום הראשון בתחרות  ,Cyberstormשנערכה
בשבוע הסייבר של אוניברסיטת תל אביב .לאחרונה גם נכנסה החברה לדירוג החברות פורצות הדרך של
חברת המחקר גרטנר ,Cool Vendors ,ל־.2018

!

מהדורת החדשות המרכזית ב 14:00-עם יעקב אילון ,לצד נבחרת החדשות של וואלה!  .NEWSהמהדורה
מועברת מדי יום בשידור חי מהאולפן ומשודרת באתר ובאפליקציית וואלה!  .NEWSהיום במהדורה:
כתב אישום נגד שרה נתניהו בפרשת החמגשיות .דניאל דולב הכתב לענייני משפט והפרשן אמיר אורן עם
הפרטים.
האם חמאס שילם להורי תינוקת כדי שיטענו שבתם מגז מדמיע של צה"ל ולא ממחלה?
יניר יגנה הכתב בדרום עם הסיפור.
כריסטופר קרבס ,הממונה על אבטחת המידע במימשל הנשיא טראמפ ,השתתף בשבוע הסייבר של
אוניברסיטת תל-אביב והתראיין לאולפן.

!

מנהל בית החולים איכילוב הפרופסור רוני גמזו ,מתייחס לפרשת אמיר פרישר גוטמן ז"ל במהלך ראיון
!
לתוכנית וואלה  . TALKהריאיון המלא יעלה במגזין סוף השבוע.
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שבוע הסייבר הלאומי  2018היום החמישי :דברי שרת
המשפטים איילת שקד
שבוע הסייבר הלאומי  2018היום החמישי :דברי שרת המשפטים איילת שקד
מאת :מערכת Telecom News, 21.6.18, 11:13
שקד" :פייסבוק ,טוויטר וגוגל צריכות לקחת אחריות על השימוש לרעה בנתונינו האישיים .אני
שומעת ,שצריך להגביר את הפיקוח על הסייבר ואני מרימה דגל אדום .חופש פעולה לסייבר
הוא אחד ממנועי הצמיחה".

שבוע הסייבר הלאומי השנתי של המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק באוניברסיטת ת"א ,מערך
הסייבר הלאומי במשרד רה"מ ומשרד החוץ מתקיים 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 העוסקים ,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.
היום יסתיים שבוע הסייבר הלאומי  .2018שרת המשפטים ,איילת שקד ,דיברה היום ,ביום החמישי והאחרון
של שבוע הסייבר ,ולהן דבריה:

!

איילת שקד" :חשוב שלא נשכח מדוע אנו פה :כאשר מתמודדים עם נושאים של ביטחון והגנה ,צריך לשים
את האינדיבידואל במרכז .האדם הפרטי ,עם הצרכים המשתנים שלו או שלה ,הוא הנשמה מאחורי הכמויות
העצומות של הבייטים הנאספים ע"י חברות וממשלות בעידן הדיגיטלי .הזכות לפרטיות היא זכות אדם חשובה
הכלולה בחוקים הבסיסיים של ישראל בכל הקשור לכבוד האדם וחירותו.
המרחב הדיגיטלי מאפשר להגיע לדאטה האישית שלנו ולנצל אותה בדרכים שונות ,ולא תמיד לטובתנו.
זהו אתגר גדול לזכותנו לפרטיות .האתגר של הגנה על דאטה אישית בעידן הדיגיטלי הוא אתגר משותף
ודורש ,שמדינות סביב העולם תשתפנה פעולה ותלמדנה האחת מהשנייה.עלינו להבטיח ,שחברות
גלובליות וענקיות אינטרנט כמו פייסבוק ,טוויטר וגוגל תקבלנה את מלוא האחריות על הטיפול חסר
האחריות ואף השימוש לרעה בדאטה האישית ,ועלינו לפעול כדי להבטיח ,שחוקי פרטיות נשמרים בכל
העולם .על אף כי אנו חיים בכלכלה גלובלית ומקדמים שיתוף פעולה בינלאומי ,אסור לנו לאפשר לחברות
ממדינות אחרות להתעלם מהזכות לפרטיות ומהחוקים ,שאנו חוקקנו ,כדי להגן על אזרחי המדינה.
חשוב שנבין ,שאבטחת מידע היא טובה לעסקים ,זה מקדם אמון צרכנים ,אבטחת סייבר והרמוניה בסטנדרטים
מסחריים .ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להישאר מאחור .כמדינה דמוקרטית אנו מחויבים לכבד לקדם
ולהגן על הזכות לפרטיות ולאבטחת מידע.
כלכלה מוכוונת דאטה מביאה יתרונות רבים רמת ואיכות החיים אבל עלינו לוודא ,שהמחיר ,שהחברה משלמת
בתהליך ,לא גבוה מדי .רבים מכם בוודאי כבר שמעו על ה GDPR-והנושא דובר בהרחבה השבוע והשפיע
מאוד על הכלכלה הדיגיטלית.
באותו זמן הכנסתי בישראל כללים רגולטורים לאבטחה ,שהם פורצי דרך וחדשניים ,מגדירים את הסטנדרט
המינימלי לאבטחת מידע בישראל ומחייבים את כל החברות בשוק הישראלי.
לרשות לאבטחת מידע הסמכות לאכוף את הרגולציה החדשה והיא תעשה זאת במידת הצורך .בנוסף לרגולציה
!
66

,

67

!

הזו הצלחתי להעביר בקריאה ראשונה חוק המחזק את כוח האכיפה של הרשות .ישראל הוכרזה ע"י האיחוד
האירופי כבעלת רמת הגנת פרטיות התואמת את הסטנדרטים האירופיים ואנו רוצים לשמר את ההכרה הזו,
שהיא בעלת ערך כלכלי אדיר לתעשייה המקומית.
ישראל היא מובילת דרך בתעשיות ההייטק והסייבר ואנו יכולים להוביל גם במציאת פתרונות לאבטחת
מידע ע"י רגולציה חדשנית ומציאת פתרונות פורצי דרך בזכות קהילת הסטארטאפ ,שישפרו את ההגנה
על הדאטה הפרטית של משתמשים אינדיבידואלים ,תוך שמירה על פיתוח כלכלי .אני למדתי באוניברסיטת
ת"א הנדסת חשמל ומדעי המחשב  4שנים .עשיתי כידוע הסבה והפכתי פוליטיקאית אך רוב חבריי נשארו
בתחום וכשסיימו את האוניברסיטה לפני יותר מ 15-שנה ,הרבה מהם עסקו בצ'יפ דיזיין והיום רובם
עוסקים בסייבר .כמי שראתה לאורך השנים את התעשייה פורחת ,אחת הסיבות לכך לדעתי היא פיקח
מוגבר .אולם ,מדינת ישראל מפקחת רק על מה שהכרחי וכך צריך להיות .אני שומעת על כך ,שצריך
להגביר את הפיקוח על הסייבר ואני מרימה דגל אדום .חופש פעולה לסייבר הוא אחר ממנועי הצמיחה".
קרדיט צילום :חן גלילי

שקד :פייסבוק טוויטר וגוגל צריכות לקחת אחריות על
השימוש לרעה בנתונינו האישיים
אני שומעת על כך שצריך להגביר את הפיקוח על הסייבר ואני מרימה דגל אדום .חופש פעולה
לסייבר הוא אחד ממנועי הצמיחה
טלנירי | 11:22 ,21/6/18
השרה ציינה כי עלינו להבטיח כי חברות גלובליות וענקיות אינטרנט כמו פייסבוק ,טוויטר וגוגל יקבלו את
מלוא האחריות על הטיפול חסר האחריות ואף השימוש לרעה בדאטה האישית ,ועלינו לפעול על מנת להבטיח
שחוקי פרטיות נשמרים בכל העולם .על אף כי אנו חיים בכלכלה גלובלית ומקדמים שיתוף פעולה בינלאומי,
אסור לנו לאפשר לחברות ממדינות אחרות להתעלם מהזכות לפרטיות ומהחוקים שאנחנו חוקקנו על מנת
להגן על אזרחי המדינה.
כך שרת המשפטים איילת שקד לפני זמן קצר בשבוע הסייבר הלאומי של המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת
ת״א על שם בלווטניק ,מערך הסייבר הלאומי במשרד רוה״מ ומשרד החוץ.
"חשוב שלא נשכח מדוע אנחנו פה :כאשר מתמודדים עם נושאים של ביטחון והגנה ,צריך לשים את
האינדיבידואל במרכז .האדם הפרטי ,עם הצרכים המשתנים שלו או שלה ,הוא הנשמה מאחורי הכמויות
העצומות של הבייטים הנאספים על ידי חברות וממשלות בעידן הדיגיטלי .הזכות לפרטיות היא זכות אדם
חשובה הכלולה בחוקים הבסיסיים של ישראל בכל הקשור לכבוד האדם וחירותו .המרחב הדיגיטלי מאפשר
להגיע לדאטה האישית שלנו ולנצל אותה בדרכים שונות ,ולא תמיד לטובתנו .זהו אתגר גדול לזכותנו לפרטיות.
האתגר של הגנה על דאטה אישית בעידן הדיגיטלי הוא אתגר משותף ודורש שמדינות סביב העולם ישתפו
פעולה וילמדו האחת מהשנייה.
עלינו להבטיח כי חברות גלובליות וענקיות אינטרנט
כמו פייסבוק ,טוויטר וגוגל יקבלו את מלוא האחריות
על הטיפול חסר האחריות ואף השימוש לרעה בדאטה
האישית ,ועלינו לפעול על מנת להבטיח שחוקי
פרטיות נשמרים בכל העולם .על אף כי אנו חיים
בכלכלה גלובלית ומקדמים שיתוף פעולה בינלאומי,
אסור לנו לאפשר לחברות ממדינות אחרות להתעלם
מהזכות לפרטיות ומהחוקים שאנחנו חוקקנו על מנת
להגן על אזרחי המדינה.
חשוב שנבין שאבטחת מידע היא טובה לעסקים,
זה מקדם אמון צרכנים ,אבטחת סייבר והרמוניה
בסטנדרטים מסחריים .ישראל לא יכולה להרשות
לעצמה להישאר מאחור .כמדינה דמוקרטית אנו
מחויבים לכבד לקדם ולהגן על הזכות לפרטיות
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ולאבטחת מידע .כלכלה מוכוונת דאטה מביאה יתרונות רבים רמת ואיכות החיים אבל עלינו לוודא שהמחיר
שהחברה משלמת בתהליך לא גבוה מדי .רבים מכם בוודאי כבר שמעתם על ה GDPR-והנושא דובר בהרחבה
השבוע והשפיע מאוד על הכלכלה הדיגיטלית ,באותו זמן אני הכנסתי בישראל כללים רגולטורים לאבטחה
שהם פורצי דרך וחדשניים ,הם מגדירים את הסטנדרט המינימלי לאבטחת מידע בישראל ומחייבים את
כל החברות בשוק הישראלי .לרשות לאבטחת מידע הסמכות לאכוף את הרגולציה החדשה והיא תעשה
זאת במידת הצורך .בנוסף לרגולציה הזו הצלחתי להעביר בקריאה ראשונה חוק המחזק את כוח האכיפה
של הרשות .ישראל הוכרזה על ידי האיחוד האירופי כבעלת רמת הגנת פרטיות התואמת את הסטנדרטים
האירופיים ואנו רוצים לשמר את ההכרה הזו ,שהינה בעלת ערך כלכלי אדיר לתעשייה המקומית .ישראל הינה
מובילת דרך בתעשיות ההייטק והסייבר ואנחנו יכולים להוביל גם במציאת פתרונות לאבטחת מידע על ידי
רגולציה חדשנית ומציאת פתרונות פורצי דרך בזכות קהילת הסטארט אשר ישפרו את ההגנה על הדאטה
הפרטית של משתמשים אינדיבידואלים ,תוך שמירה על פיתוח כלכלי.

 CardioScaleו - Colugo-הסטארט-אפים הזוכים
בתחרות לוחמה בטרור
זוכי תחרות  CTTSC3של משרד ההגנה האמריקאי ,משרד הביטחון הישראלי ופורום MIT
ליזמות ,הוכרזו בכנס "טכנולוגיות לוחמה בטרור" ,במסגרת אירועי שבוע הסייבר באוניברסיטת
תל-אביב
מאת מערכת אנשים ומחשבים  21ביוני !11:42 ,2018

שקד הוסיפה כמה מילים בעברית עבור הקהל הישראלי :אני למדתי כאן באוניברסיטת ת"א הנדסת חשמל
ומדעי המחשב  4שנים .עשיתי כידוע הסבה והפכתי פוליטיקאית אך רוב חבריי נשארו בתחום וכשסיימו את
האוניברסיטה לפני יותר מ 15שנה ,הרבה מהם עסקו בצ'יפ דיזיין והיום רובם עוסקים בסייבר .כמי שראתה
לאורך השנים את התעשייה פורחת ,אחת הסיבות לכך לדעתי היא פיקח מוגבר אך מדינת ישראל מפקחת רק
על מה שהכרחי וכך צריך להיות .אני שומעת על כך שצריך להגביר את הפיקוח על הסייבר ואני מרימה דגל
אדום .חופש פעולה לסייבר הוא אחר ממנועי הצמיחה"

הזוכים בתחרות ,מעוז בן ארי וד"ר אורי גבאי הסטארט-
יו"ר התחרות .צילום :דרור סיתהכל

!

!

הזוכים בתחרות ,מעוז בן ארי וד"ר אורי גבאי הסטארט-אפ  ,CardioScaleיחד עם גדעון מילר
יו"ר התחרות .צילום :דרור סיתהכל

הסטארט-אפים  CardioScaleו Colugo-הם הזוכים בתחרות הסטארט-אפים בתחום טכנולוגיות לוחמה
בטרור  - CTTSC3 - 2018של משרד ההגנה האמריקאי ,משרד הביטחון הישראלי ופורום  MITליזמות בישראל.
שני הסטארטאפים נבחרו מבין מאות חברות שהגישו מועמדות מכל העולם ,ו 23-שהגיעו לשלב הגמר.
הזוכים בתחרות לוחמה בטרור ,של משרד ההגנה האמריקאי ,משרד הביטחון הישראלי ופורום  MITליזמות,
הוכרזו בכנס "טכנולוגיות לוחמה בטרור" ,במסגרת אירועי "שבוע הסייבר" באוניברסיטת תל-אביב .את הפרסים
לזוכים העניקו תא"ל ניר חלמיש ,ראש מו"פ במפא"ת במשרד הביטחון ,ונציג בכיר בשגרירות ארה"ב בישראל.
הזוכים :צמיד מציל חיים וכלי טייס בלתי מאויש
חברת  ,CardioScaleשהגיעה למקום הראשון ,הטמיעה אלגוריתם ניטור רפואי מציל חיים בצמיד זרוע,
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המאפשר שיפור דרמטי בטיפול בנפגעי פעולות טרור ,תוך קבלת החלטות רפואיות טובה יותר .הפיתוח מגדיל
את שיעורי ההישרדות של נפגעי פיגועי טרור וארועים מרובי נפגעים אחרים .החברה זכתה בפרס בהיקף 100
אלף דולרים מזומן.
חברת  ,Colugoשזכתה במקום השני ,פיתחה טכנולוגיה פורצת דרך לכלי טייס בלתי מאויש ,המשלבת
טכנולוגיה של רחפן וטכנולוגיית כלי טייס בעל כנף קבועה ,ללא החסרונות של אף אחת מהן .הטכנולוגיה
מאפשרת להמריא ולנחות אנכית כמו רחפן ,ולטוס למרחקים ופרקי זמן ארוכים כמו כלי טייס בלתי מאוייש
בעל כנף-קבועה .החברה זכתה בפרס של  10,000דולרים במזומן.
לדברי ראש מפא"ת במשרד הביטחון ,ד"ר דניאל גולד" :הפרויקטים מעידים על יצירתיות וחדשנות רבה ,הן
בהיבט הייזום והרעיונות ,דרך ההיבט הטכנולוגי ,וכלה בתרומה המבצעית הפוטנציאלית .יישר כוח לצוותים
שהשתתפו".
הנציג הבכיר משגרירות ארה"ב שהעניק את הפרסים לזוכים אמר ליזמים הישראלים" :בזכותכם למדתי שיש
אומץ מסוג אחר ,לא רק של לובשי המדים .המארינס והחיילים מסכנים את חייהם .אבל אתם נותנים את הלב
והנשמה ,את חייכם ,מסכנים את עתיד ילדיכם ,משפחותיכם ,כדי לפתח טכנולוגיות שאולי יעבדו ואולי לא .זה
סוג אומץ שלי אין .חלקכם עובדים בגראז' של ההורים ,ואולי מה שאתם מפתחים יציל חיים בעתיד".
שני הזוכים שייכים למסלול "טכנולוגיות כללי" במסגרתו הגיעו לגמר  10חברות 13 .סטארט-אפים נוספים
משתתפים במסלול השני בתחרות ,מסלול "טכנולוגיות ניווט עירוני" .במסלול זה ייבחרו שני זוכים לאחר
שהסטארט-אפים ישתתפו ב"תרגיל חי" במהלך השנה .גם כאן ,הפרסים בהיקף  110,000דולר לפי אותה
חלוקה .סך כל הפרסים בתחרות עומד על  220אלף דולר.
מעוז בן ארי ,מייסד ושותף  ,CardioScaleשזכתה במקום הראשון בתחרות" :הזכייה בתחרות מהווה עבורנו
הכרה בטכנולוגיה שלנו ובצורך בה .אנו מודים לוועדה השופטת של  CTTSCעל הבחירה בנו ,ועל החזון להציל
חיים באמצעות שינוי הדרך בה קובעים סדרי עדיפויות לטיפול בפצועים באירועי טרור מרובי נפגעים".
מגמות בולטות בין היוזמות שהתחרו
מגמה בולטת במיוחד בתחרות  ,CTTSC3שהושקה בינואר השנה ,היא השיעור הגבוה של טכנולוגיות לניתוח
מדיה חברתית והתנהגות גולשים ברשת .השנה במיוחד ,מסתמן שילוב חזק של מדעי ההתנהגות עם בינה
מלאכותית בטכנולוגיית מובייל חזקה.
מגמה נוספת היא גידול מתמיד בכמות הטכנולוגיות הקשורות לרחפנים ,הקטגוריה הגדולה ביותר של חברות
בתחרות השנה .במיוחד בלט הגידול בפתרונות נגד רחפנים .מצד שני ,טכנולוגיות הקשורות לנשק קינטי
(כלי נשק מתקדמים ,כוונות וכו') היו פחות שכיחות לעומת פעמים קודמות .בתחום טכנולוגיות סייבר ,אלה
שהתקבלו מאופיינות בשילוב יותר יישומי חומרה מאשר תוכנה בלבד.
במסלול טכנולוגיות ניווט מספר ההצעות שהוגשו עלה על כל הציפיות .יכולת ניווט בסביבה עירונית שבה
 GPSעלול להיות בלתי זמין או חסום היא קריטית ,אבל מאוד מאתגרת לחיילים ,כוחות האכיפה וגופי ביטחון
אחרים .להיות במקום הנכון זה פעמים רבות ההבדל בין חיים למוות .סטארטאפים אזרחיים פיתחו לאחרונה
מגוון טכנולוגיות לניווט בתוך מבנים ומעקב אחר קונים ,לפיכך ,במסלול ניווט עירוני המטרה היא לזהות את
החידושים הטובים ביותר בתחום זה ולאמץ אותם לצרכים של מקצועני הלוחמה בטרור.
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מייסד ומנכ"ל צ'ק פוינט ,גיל שוויד ,לפני זמן קצר
בשבוע הסייבר הלאומי של המרכז למחקר סייבר
באוניברסיטת ת״א על שם בלווטניק ,מערך הסייבר
הלאומי במשרד רוה״מ ומשרד החוץ
 :Posted By: Menachem Maromonיוני :2018In ,20
"בימים האחרונים ראינו עלייה בהתקפות סייבר שממוקדות סביב אירועי המונדיאל .אלו התקפות מתוחכמות,
מסוג התקפות הדור החמישי ,שפוגעות באזרחים ברחבי העולם שעוקבים אחר המונדיאל ונהנים ,באמצעים
דיגיטליים ,מהאירועים הרבים שמתקיימים סביבו .פושעי הסייבר נוטים לנצל אירועים בינ״ל רחבי היקף מסוג
זה בכדי לנצל את תשומת הלב האדירה שהם מייצרים להתקפות שפוגעות באנשים  ,וכך הם עשו גם ביחס
למונדיאל .בימים הקרובים צ׳ק פוינט תחשוף את ההתקפות הללו.

התקפות הדור החמישי הן סוג הרסני ומתוחכם של התקפות -יותר מכל קודמיו -שמסוגל לפגוע ברשתות
שונות דרך פריצה לרק אחת מהן .הן מנצלות את החיבוריות שקיימת היום בין המכשיר הנייד לשירותי
!
אחוזומנכ"ל צ'ק פוינט ,ג
הענן ,לרשתות המחשבים שלנו ורשתות אחרות -ומצליחות לשתק מדינות ,ערים ועסקי ענק .רק  3מייסד
מכלל הארגונים בעולם מוגנים מהתקפות הדור החמישי ושאר העולם פשוט נותר פגיע .על כולנו להתקדם
ולייצר הגנות שמתאימות לדור החמישי ,ולהיערך כבר עכשיו לדור השישי של ההתקפות ,אותן אנו מכנים
כננו -התקפות .אלו התקפות שמבוססות על הבינה המלאכותית והחיבוריות האדירה שנראה עם ההתקדמות
הטכנולוגיות שצפויה לנו בעשורים הקרובים".

!

מייסד ומנכ"ל צ'ק פוינט ,גיל שוויד
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שקד :פייסבוק טוויטר וגוגל צריכות לקחת
אחריות על השימוש לרעה בנתונינו האישיים
 :Posted By: Menachem Maromonיוני 2018 ,21

?

מייסד ומנכ"ל צ'ק פוינט ,ג

?

!

שרת המשפטים איילת שקד

אני שומעת על כך שצריך להגביר את הפיקוח על הסייבר ואני מרימה דגל אדום .חופש פעולה לסייבר הוא
אחד ממנועי הצמיחה.
השרה ציינה כי עלינו להבטיח כי חברות גלובליות וענקיות אינטרנט כמו פייסבוק ,טוויטר וגוגל יקבלו את
מלוא האחריות על הטיפול חסר האחריות ואף השימוש לרעה בדאטה האישית ,ועלינו לפעול על מנת להבטיח
שחוקי פרטיות נשמרים בכל העולם! .
על אף כי אנו חיים בכלכלה גלובלית ומקדמים שיתוף פעולה בינלאומי,
אסור לנו לאפשר לחברות ממדינות אחרות להתעלם מהזכות לפרטיות ומהחוקים שאנחנו חוקקנו על מנת
להגן על אזרחי המדינה.
כך שרת המשפטים איילת שקד לפני זמן קצר בשבוע הסייבר הלאומי של המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת
ת״א על שם בלווטניק ,מערך הסייבר הלאומי במשרד רוה״מ ומשרד החוץ.
"חשוב שלא נשכח מדוע אנחנו פה :כאשר מתמודדים עם נושאים של ביטחון והגנה ,צריך לשים את
האינדיבידואל במרכז .האדם הפרטי ,עם הצרכים המשתנים שלו או שלה ,הוא הנשמה מאחורי הכמויות
העצומות של הבייטים הנאספים על ידי חברות וממשלות בעידן הדיגיטלי .הזכות לפרטיות היא זכות אדם
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חשובה הכלולה בחוקים הבסיסיים של ישראל בכל הקשור לכבוד האדם וחירותו .המרחב הדיגיטלי מאפשר
להגיע לדאטה האישית שלנו ולנצל אותה בדרכים שונות ,ולא תמיד לטובתנו .זהו אתגר גדול לזכותנו לפרטיות.
האתגר של הגנה על דאטה אישית בעידן הדיגיטלי הוא אתגר משותף ודורש שמדינות סביב העולם ישתפו
פעולה וילמדו האחת מהשנייה.
עלינו להבטיח כי חברות גלובליות וענקיות אינטרנט כמו פייסבוק ,טוויטר וגוגל יקבלו את מלוא האחריות על
הטיפול חסר האחריות ואף השימוש לרעה בדאטה האישית ,ועלינו לפעול על מנת להבטיח שחוקי פרטיות
נשמרים בכל העולם .על אף כי אנו חיים בכלכלה גלובלית ומקדמים שיתוף פעולה בינלאומי ,אסור לנו לאפשר
לחברות ממדינות אחרות להתעלם מהזכות לפרטיות ומהחוקים שאנחנו חוקקנו על מנת להגן על אזרחי
המדינה.
חשוב שנבין שאבטחת מידע היא טובה לעסקים ,זה מקדם אמון צרכנים ,אבטחת סייבר והרמוניה בסטנדרטים
מסחריים .ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להישאר מאחור .כמדינה דמוקרטית אנו מחויבים לכבד לקדם
ולהגן על הזכות לפרטיות ולאבטחת מידע .כלכלה מוכוונת דאטה מביאה יתרונות רבים רמת ואיכות החיים אבל
עלינו לוודא שהמחיר שהחברה משלמת בתהליך לא גבוה מדי .רבים מכם בוודאי כבר שמעתם על הGDPR-
והנושא דובר בהרחבה השבוע והשפיע מאוד על הכלכלה הדיגיטלית ,באותו זמן אני הכנסתי בישראל כללים
רגולטורים לאבטחה שהם פורצי דרך וחדשניים ,הם מגדירים את הסטנדרט המינימלי לאבטחת מידע בישראל
ומחייבים את כל החברות בשוק הישראלי .לרשות לאבטחת מידע הסמכות לאכוף את הרגולציה החדשה
והיא תעשה זאת במידת הצורך .בנוסף לרגולציה הזו הצלחתי להעביר בקריאה ראשונה חוק המחזק את
כוח האכיפה של הרשות .ישראל הוכרזה על ידי האיחוד האירופי כבעלת רמת הגנת פרטיות התואמת את
הסטנדרטים האירופיים ואנו רוצים לשמר את ההכרה הזו ,שהינה בעלת ערך כלכלי אדיר לתעשייה המקומית.
ישראל הינה מובילת דרך בתעשיות ההייטק והסייבר ואנחנו יכולים להוביל גם במציאת פתרונות לאבטחת
מידע על ידי רגולציה חדשנית ומציאת פתרונות פורצי דרך בזכות קהילת הסטארט אשר ישפרו את ההגנה
על הדאטה הפרטית של משתמשים אינדיבידואלים ,תוך שמירה על פיתוח כלכלי.
שקד הוסיפה כמה מילים בעברית עבור הקהל הישראלי :אני למדתי כאן באוניברסיטת ת"א הנדסת חשמל
ומדעי המחשב  4שנים .עשיתי כידוע הסבה והפכתי פוליטיקאית אך רוב חבריי נשארו בתחום וכשסיימו את
האוניברסיטה לפני יותר מ 15שנה ,הרבה מהם עסקו בצ'יפ דיזיין והיום רובם עוסקים בסייבר .כמי שראתה
לאורך השנים את התעשייה פורחת ,אחת הסיבות לכך לדעתי היא פיקח מוגבר אך מדינת ישראל מפקחת רק
על מה שהכרחי וכך צריך להיות .אני שומעת על כך שצריך להגביר את הפיקוח על הסייבר ואני מרימה דגל
אדום .חופש פעולה לסייבר הוא אחר ממנועי הצמיחה".

נתניהו" :ישראל מקבלת כ 20%-מסך ההשקעות
הפרטיות בסייבר בעולם"
ראש הממשלה נאם בכנס שבוע הסייבר הלאומי השנתי ,וסיפר על הצלחות חברות אבטחת
המידע הישראליות .בנוסף ,סימן את היעדים הבאים אותם תרצה הממשלה לקדם  -מיזמי
טכנולוגיית תחבורה ,חקלאות ובריאות דיגיטלית
רפאל קאהאן 11:4820.06.18

ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא דברים היום (ד') בכנס שבוע הסייבר הלאומי השנתי של המרכז למחקר
סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק באונ' ת"א ,מערך הסייבר הלאומי במשרד ראה"מ ומשרד החוץ .בשונה משנים
עברו ,ראש הממשלה ליווה את דבריו במצגת בה הציג את ההצלחות של תעשיית הסייבר.
!
"ישראל מקבלת כ 20%-מסך ההשקעות הפרטיות בסייבר בעולם ,אמר ראש הממשלה" .מטרתי הייתה להפוך
את ישראל לאחת מחמש מעצמות הסייבר בעולם וכעת נראה שהמטרה הזו הושגה ואפילו נעקפה" ,הוסיף.
"תעשיית הסייבר הישראלית ייצאה בהיקף של כ 3.8-מיליארד דולר בשנה שעברה .היקף ההשקעות מגיע לכ-
 815מיליון דולר בשנה .יש כ 420-חברות סייבר ישראליות 50 ,מרכזי פיתוח של חברות בינלאומיות והאקדמיה
הישראלית מייצגת כ 10%-מהיקף המחקרים בתחום בעולם" ,אמר נתניהו.
לדברי ראה"מ ,התחומים הבאים שנמצאים על הכוונת של ישראל הם תחבורה חכמה ,טכנולוגיות חקלאות
ובריאות דיגיטלית .לגבי האחרון ,התגאה נתניהו שכ 98%-מהמידע הרפואי של אזרחי ישראל מה 30-שנה
האחרונות עבר דיגיטציה" .ניתן לדעת את כל המידע הרפואי של אדם בישראל" ,אמר נתניהו.
"המידע מכסה כמעט את כל האוכלוסייה הישראלית .יש לנו חתך של כ 100-אלף דגימות גנטיות ומתוכן יש
לנו גם מידע פיזיולוגי של כ 2,000-אנשים" ,התגאה נתניהו והוסיף שהמדינה תשקיע כמיליארד דולר בפיתוח
התחום" ,זה יאפשר לנו לפתח רפואה אישית .אמנם יש כאן סוגיות פרטיות ומשפטיות עצומות" ,הודה ראש
הממשלה ,אך לדבריו זה יאפשר לגדל תעשיה עצומה חדשה שתועיל לעולם.
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נתניהו” :ישראל מקבלת  20%מההשקעה הגלובלית
בסייבר ,וזה יהיה יותר ויותר”
ראש הממשלה בשבוע הסייבר הלאומי של המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת ת״א" :אנחנו
יכולים לנטר ולמנוע מה שאפשר ,אבל הדרך היחידה היא לרוץ קדימה"
מערכת ספונסר 11:31 20/06/2018
ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני זמן קצר בשבוע הסייבר הלאומי של המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת
ת״א על שם בלווטניק ,מערך הסייבר הלאומי במשרד רוה״מ ומשרד החוץ" :מדינות יכולות לעשות את הנורא
ביותר ,להכאיב למערכות החשובות ביותר ואף להשתלט עליהן וזה לא תיאורטי זה כבר קורה .ישראל מקבלת
 20%מההשקעה הגלובלית בסייבר וזה יגדל .יש הזדמנויות שלא ייאמנו ועמן האיומים  -לא יהיו פתרונות
שיפסיקו את התקיפות ,אנחנו יכולים לנטר ולמנוע מה שאפשר ,אבל הדרך היחידה היא לרוץ קדימה ,זהו
מבחן לציביליזציה שלנו ,וזה ייבחן לא רק על ידי ארגוני טרור ופושעים אלא גם על ידי מדינות.

קישוריות ,אלה ביקושים חדשים ותעשיות חדשות .כולם רוצים לאכול במחיר סביר ורוצים בנקים מאובטחים.
וכמובן ההזדמנות הגדולה ביותר ,בריאות דיגיטלית ,לקחנו מיליארדי שקלים מהתקציב לתעשייה חדשה ,היום
 98%מהאוכלוסייה עם בסיס נתונים דיגיטליים ,יש לנו את המידע הגנטי והפיזיולוגי ,והאלגוריתמים החדשים
יאפשרו לנו לפתח רפואה מותאמת אישית .מתעוררות כמובן בעיות בנושאי פרטיות ומשפט ,ואנחנו נתגבר
על כך.
העידן הדיגיטלי מייצר עושר צמיחה ויתרונות שלא ניתן לדמיין אי אפשר לחזור לעולם של פעם .דיברנו על
מערכות התעופה והתנועה ,יש הזדמנויות שלא ייאמנו ועמן האיומים  -לא יהיו פתרונות שיפסיקו את התקיפות
 ,אנחנו יכולים לנטר ולמנוע מה שאפשר ,אבל הדרך היחידה היא לרוץ קדימה ,זהו מבחן לציביליזציה שלנו,
וזה ייבחן לא רק על ידי ארגוני טרור ופושעים אלא גם על ידי מעשי המדינות.

"קראתי בזמנו את הספר שנתן לי יו"ר המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת ת"א פרופ’ איציק בן ישראל ,ולא
ישנתי לילה שלם  -אמרתי שצריך לעשות משהו ,וביקשתי להכין תוכנית לאומית בנושא ועל זה מופקד מערך
הסייבר בראשות יגאל אונא .אני שמח להצטרף לכנס שבוע הסייבר היום ,ורוצה לדבר על העתיד המזהיר
והאיומים הנוראיים .הכנס הזה מתייחס לאיומים על מכשירים ,מטוסים כל מה שהוא אלקטרוני .יש לי דבר
אחד להגיד למי שרוצה להגן על עצמו ממתקפת סייבר ( -מציג סרטון של פריצת סייבר)  -מדינות יכולות
לעשות את הנורא ביותר ,להכאיב למערכות החשובות ביותר ואף להשתלט עליהן וזה לא תיאורטי זה כבר
קורה ובגלל זה באתם .אם לא היה החשש לבנקים למטוסים ולנשק שלנו.
אני חושב שאנחנו יכולים להגן על עצמנו מפני זה וזהו מירוץ מתמיד ועל מנת להישאר מקדימה חייבים לרוץ
וזה יהיה מאתגר יותר ,וזה יהיה מאתגר בגלל הצמיחה שלא תאומן בעידן הדיגיטלי .אנחנו לחלוטין מחויבים
להגן על מדינתנו ומדינות אחרות !מהאיום .ישראל מקבלת  20%מההשקעה הגלובלית בסייבר ,וזה יהיה יותר
ויותר .ההחלטה שלי לפני  8שנים הייתה לשים את ישראל בין חמש המדינות המובילות ואנחנו אכן שם ואף
מעל .קידמנו גם בבאר שבע מרכז סייבר ייחודי  -יהיה שם ריכוז באותו מקום של הצבא ,האקדמיה והתעשייה
שיוכלו לדבר אלה עם אלה והמוחות יפרו אלה את אלה ,גם בעולם הדיגיטלי צריכים שיח אנושי.
אנו רוצים להגן על החברה  -אנחנו בעולם שעובר שינוי מהותי  -תראו את החברות המובילות ב 2006-וב,2016
השינוי עובר במהירות שלא נראתה מעולם ,הצורך הוא בביג דאטה ,ובבניית תעשיות חדשות .אנו בכנס של
תעשייה משל עצמה המייצרת ביקושים חדשים ,והנה עוד תעשיות  -חקלאות מדויקת ,אגרוטק ,שימוש
במלטים ובביג דאטה מאפשר לנו להגדיל את הפריון בחקלאות ,מוביליות חכמה ,ביג דאטה ,בינה מלאכותית ,
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אינטל הכריזה על שיתוף פעולה עם שתי חברות
סטארט-אפ ישראליות בתחום הסייברDuality :
וEnigma-

 Dualityהיא חברה מקבוצת  ,team8המנוהלת על ידי מפקד יחידת  8200לשעבר נדב צפריר ,שהוקמה
ב 2014-ומהווה חממה לייזום ולהקמה של חברות סטארט-אפ בתחום הסייבר .היא משתפת פעולה עם אינטל
בבחינת אתגרי האבטחה להגנה על בינה מלאכותית באמצעות שימוש בהצפנה הומומורפית על פלטפורמות
של אינטל.
 Enigmaפיתחה פרוטוקול פרטיות ייחודי העושה שימוש ב )Intel SGX (Software Guard Extensions-כדי
להגן על נתונים .אינטל ואניגמה ישתפו פעולה בכדי להוסיף טכנולוגיה זו לתוך החוזים החכמים (smart
 )contractשל רשת ה.Ethereum-

עמי רוחקס דומבה | 20/06/2018

"הגעתי לשבוע הסייבר כי ישראל היא מרכז סייבר משמעותי וחשוב לאינטל" ,הוסיף אצ’ווריה" .האתגר הגדול
כיום הוא לאבטח את הכמויות הגדולה של הנתונים .עומסי עבודה חדשים מספקים יותר נתונים שצריך לנתח
ולאבטח".
"אחד האתגרים שעימם אנו מתמודדים הוא שאלגוריתמי למידת מכונה מצריכים לעתים קרובות גישה לנתונים
רגישים ,במיוחד לנוכח המשך ההתמקדות בפרטיות נתונים ברחבי העולם" ,הוא הסביר" .הטכנולוגיות של
אינטל מספקות יכולות ייחודיות המסייעות בשיפור הפרטיות ,האבטחה והסקלביליות של עומסי עבודה אלה".
!
בתמונה המצורפת :ריק אצ'ווריה ,סגן נשיא בקבוצת התוכנה והשירותים ומנהל כללי של חטיבת אבטחת הפלטפורמות באינטל .קרדיט צילום:
אינטל

בחודש שעבר ,הבורסה לניירות ערך בתל אביב Accenture ,ו The Floor-הכריזו על פיתוח פלטפורמת
בלוקצ'יין חדשה למלוות ניירות ערך ,המבוססת על מעבדי אינטל .פלטפורמה זו תהפוך את שוק המלוות
בניירות ערך בישראל באמצעות אפשור של הלוואות ישירות של כל המכשירים הפיננסיים החשובים.
"האבטחה חיונית לאסטרטגיית החברה שלנו ויסוד לעומסי עבודה מכל הסוגים" ,סיכם הבכיר באינטל
העולמית" .נמשיך לחדש ולהפוך את שבבי הסיליקון שלנו למשתתפים פעילים במחזור החיים של ההגנה
מפני איומים .ההכרזות בשבוע הסייבר מדגישות את הערך שהשקעות אלו מספקות בכדי למלא את צורכי
אבטחת הסייבר של ארגונים כיום".

!

!
בתמונה המצורפת :ריק אצ'ווריה ,סגן נשיא בקבוצת התוכנה והשירותים ומנהל כללי של חטיבת אבטחת הפלטפורמות באינטל .קרדיט צילום:
אינטלאבטחת
בתמונה המצורפת :ריק אצ'ווריה ,סגן נשיא בקבוצת התוכנה והשירותים ומנהל כללי של חטיבת

הפלטפורמות באינטל .קרדיט צילום :אינטל
אינטל הכריזה היום (רביעי) על שיתוף פעולה עם שתי חברות סטארט-אפ ישראליות בתחום
הסייבר Duality :ו" .Enigma-אני גאה שהחברות הישראליות והשותפים משיקים פתרונות חדשים העושים
שימוש בטכנולוגיה של אינטל כדי לספק הגנה נוספת" ,בירך ריק אצ'ווריה ,סגן נשיא בקבוצת התוכנה
והשירותים ומנהל כללי של חטיבת אבטחת הפלטפורמות באינטל העולמית ,שמבקר בישראל לרגל שבוע
!
הסייבר.
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גניבת הסייבר" :אם הטכנולוגיה הייתה דולפת אנשים
היו מתים"
הטכנולוגיה של חברת  NSOשכמעט נמכרה לגורמים זרים ,היא המתקדמת בעולם בריגול אחר
אנשים• מומחה סייבר" :מדובר במוצר תקיפה של ממש; חלום
המבוצעת בהם
הטכנולוגיהוהפעילות
מכשירים ניידים
הייתה דולפת
גניבת הסייבר" :אם
של משטרים טוטליטריים"
היו מתים"

גניבת הסייבר" :אם הטכנולוגיה הייתה דולפת
אנשים היו מתים"

הטכנולוגיה של חברת  NSOשכמעט נמכרה לגורמים זרים ,היא המתקדמת בעולם בריגול אחר
מכשירים ניידים והפעילות המבוצעת בהם • מומחה סייבר" :מדובר במוצר תקיפה של ממש; חלום
של משטרים טוטליטריים"
אסף גולן

הטכנולוגיה של חברת  NSOשכמעט נמכרה לגורמים זרים ,היא המתקדמת בעולם בריגול אחר
מכשירים ניידים והפעילות המבוצעת בהם • מומחה סייבר" :מדובר במוצר תקיפה של ממש;
פורסם ב 05.07.2018 19:52
אסף גולןחלום של משטרים טוטליטריים"

פורסם ב 05.07.2018 19:52

מהקוקפיט למקלדת :טייסים
מאת שגיא כהן

מהקוקפיטסייבר
יכשירו אנשי
למקלדת :טייסים
יכשירו אנשי סייבר
מאת שגיא כהן

טייסים יוצאי חיל האוויר הקימו סטארט־אפ שיסייע לאמן ולהכשיר אנשי סייבר באמצעות סימולטור מתקדם.
מייסד ומנכ"ל החברה הוא אל"מ (מיל') אופיר בר ,שפרש מהצבא לפני כשנה לאחר שהיה במגוון תפקידים,
בהם טייס ומפקד "אופק" ,יחידת המחשוב והטכנולוגיה של החיל.
בר גייס טייסים ויוצאי החיל והקים את  ,CYMPIREשמפתחת סימולציות וגיימינג בעולם הסייבר
טייסים יוצאי חיל האוויר הקימו סטארט־אפ שיסייע לאמן ולהכשיר אנשי סייבר באמצעות
סימולטור מתקדם .מייסד ומנכ"ל החברה הוא אל"מ (מיל') אופיר בר ,שפרש מהצבא לפני כשנה
לאחר שהיה במגוון תפקידים ,בהם טייס ומפקד "אופק" ,יחידת המחשוב והטכנולוגיה של החיל.
ובונה תרחישים המסייעים להכשרה ולאימון אנשי סייבר.

בר גייס טייסים ויוצאי החיל והקים את  ,CYMPIREשמפתחת סימולציות וגיימינג בעולם הסייבר ובונה תרחישים
המסייעים להכשרה ולאימון אנשי סייבר.
הסימולטור הוא למעשה תוכנה שיוצרת תרחיש מדומיין — למשל שוד בנק וירטואלי  -והצוותים

בר" :הרעיון הוא להכשיר אנשים בעולם הסייבר באמצעות התפיסה המבצעית של חיל האוויר —
כולל תפיסות לחימה ,אסטרטגיה ומונחים".

אסף גולן | פורסם ב 19:52 05.07.2018

מתחלקים למגינים ולתוקפים .אנשי הסייבר מנסים לפרוץ ו/או להגן על המערכות הממוחשבות.

בר" :הרעיון הוא להכשיר אנשים בעולם הסייבר באמצעות התפיסה המבצעית של חיל האוויר — כולל
תפיסות לחימה ,אסטרטגיה ומונחים".

שבוע הסייבר הלאומי של המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת ת"א ,בשיתוף מערך הסייבר
הלאומי במשרד ראש הממשלה ומשרד החוץ ,יתקיים ב־17־ 21ביוני ,ו־ CYMPIREתפתח את
היום הראשון שלו באתגר הסייבר :קבוצות מכל העולם יתחרו בפתירת תרחיש של חטיפה
קיברנטית של מטוס נוסעים.

הסימולטור הוא למעשה תוכנה שיוצרת תרחיש מדומיין — למשל שוד בנק וירטואלי  -והצוותים מתחלקים
למגינים ולתוקפים .אנשי הסייבר מנסים לפרוץ ו/או להגן על המערכות הממוחשבות.

לדברי בר" ,יש לנו שיח עם משרד החינוך על לימוד ילדים בתחום .חשוב להקנות ידע בנושא
הזה כבר עכשיו".

שבוע הסייבר הלאומי של המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת ת"א ,בשיתוף מערך הסייבר הלאומי במשרד
ראש הממשלה ומשרד החוץ ,יתקיים ב־17־ 21ביוני ,ו־ CYMPIREתפתח את היום הראשון שלו באתגר הסייבר:
קבוצות מכל העולם יתחרו בפתירת תרחיש של חטיפה קיברנטית של מטוס נוסעים.
לדברי בר" ,יש לנו שיח עם משרד החינוך על לימוד ילדים בתחום .חשוב להקנות ידע בנושא הזה כבר עכשיו".

גנב  NSO,לאחר שהותר לפרסום כי מתכנת ישראלי בכיר שעבד בחברת הטכנולוגיות הביטחוניות
מורכבת שהחברה פיתחה וניסה למכור אותה בדרקנט בסכום בעקבות פיטוריו טכנולוגיה ביטחונית
של  50מיליון דולר ,ביקשנו לבחון מהן ההשלכות של הצעד שנמנע ברגע האחרון

לאחר שהותר לפרסום כי מתכנת ישראלי בכיר שעבד בחברת הטכנולוגיות הביטחוניות ,NSOגנב בעקבות
 50מיליון דולר,
פיטוריו טכנולוגיה ביטחונית מורכבת שהחברה פיתחה וניסה למכור אותה בדרקנט בסכום של
גנב  NSO,לאחר שהותר לפרסום כי מתכנת ישראלי בכיר שעבד בחברת הטכנולוגיות הביטחוניות
האחרון
אותהברגע
שנמנע
הצעד
ההשלכות
ביקשנו לבחון
בסכום בעקבות פיטוריו טכנולוגיה ביטחונית
בדרקנט
למכור
שלוניסה
פיתחה
מהןשהחברה
מורכבת
במוצר ייחודי ,מתקדם מאוד ,של
מסביר כי
אוניברסיטת תל
הסייבר
מדוברהאחרון
שנמנע ברגע
אביב,הצעד
ההשלכות של
שללבחון מהן
ביקשנו
ממרכזדולר,
חוקר מיליון
מני ברזילי,של 50
חדירה ומעקב אחרי סמארטפונים ,גם מוגנים ,ואחרי הפעילות המבוצעת בהם.
"בעולם יש כל מיני דרכים לפרוץ ולהאזין למכשירים סלולריים ,אבל כאן מדובר במוצר תקיפה של ממש,
מתקדם בצורה בלתי רגילה שמאפשר ממש לשלוט במכשיר מרחוק .אפשר לעקוב אחרי ה GPS-של
המשתמש ולדלות כל פרט שרוצים .מדובר בהישג טכנולוגי ובמוצר ייחודי שיש עליו הגבלה רחבה מאוד בכל
הנוגע לשיווק שלו".
"המוצר הזה הוא החלום של משטרים טוטליטריים כי הוא ייתן להם אינפורמציה על היעד שהם רוצים לחקור
ברזולוציות שאין לשיטות אחרות .הם ידעו עם מי הוא מתקשר ,איפה הוא נמצא ,מה הוא עושה וכן הלאה .זו
דרך מאוד חזקה למעקב וגם לסתימת פיות של אנשים .הנזק של דליפת טכנולוגיה כזו אל הרשת הוא עצום
ואנשים היו מתים בגלל הדליפה הזו".
"אני שמח מאוד שהמוצר לא דלף .שמי שרצה למכור אותו נעצר לפני כן" ,אומר ברזילי" ,גם אליי פנתה מדינה
פעם ורצתה שאני אתווך ואסייע לה לקנות את המוצר הזה ,והקנייה לא התאפשרה כי המוצר הזה מאוד רגיש
מצריך שמירה והגנה מפני כוחות ומשטרים אפלים מאוד".
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שבוע הסייבר הלאומי  2018היום הרביעי:
סיכום דברי אונא ,נתניהו ושוויד
מאת :מערכת Telecom News, 20.6.18, 12:22

שבוע הסייבר הלאומי השנתי ש ל המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק באוניברסיטת ת"א,
מערך הסייבר הלאומי במשרד ר ה"מ ומשרד החוץ מתקיים באוניברסיטת ת"א .שבוע הסייבר מפגיש
מומחי סייבר וחוקרים מובילי ם מהארץ ומהעולם ,לצד קובעי מדיניות ,גורמי ביטחון בינלאומיים,
דיפלומטים ואנשי עסקים בכיר ים לסבב שולחנות עגולים ,דיונים וסדנאות העוסקים ,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.
היום ,ביום הרביעי של שבוע הסייבר ,נשא דברים ראש מערך הסייבר הלאומי יגאל אונא( ,בתמונה למעלה).
להלן סיכום דבריו:
יגאל אונא" :זו הפעם הראשונה ,שאני נמצא פה כמנהל המערך ,ואני רוצה לחלוק אתכם חלק מהניסיון של
ישראל בהגנת סייבר .לפני הכל ,לגבי עולם הסיבר ,אנו אפילו לא קרובים למה שעולם הסייבר והדיגיטל יהיו,
אבל אנו רואים את הקצב ועקומת הלמידה ,והכל יהיה יותר דיגיטלי.
כשמדברים על הגנת סייבר מדברם על הווקטורים הגלובליים .דאטה  -היום המרכיב המשמעותי לעוצמה של
מדינות הוא מידע ומי שולט בו.

!

לגבי חוקי המשחק במרוץ הגלובלי למידע אצל מדינות וחברות בינ"ל ,איני רואה איפה יהיה שיווי המשקל בין
המעצמות המנסות לעצב את החוקים .אנו רואים מה קורה סביבנו בענייני הפרטיות.
וקטור נוסף הוא הטכנולוגיה  ,AI -קוונטום מחשוב ,חיבור מרחוק ,קלאוד ,IoE ,לא רק  IoTאלא של הכל ,ואנו
בדרך .יש חשיבות לאותנטיסיטי  -הדרכים לברר שמי שאנחנו אומרים שאנחנו ,זה באמת אנחנו.
הווקטור הנוסף  -מאמצים מדינתיים .המקרה האוקראיני לפני  4-4.5שנים .תראו מה קרה למדינה ,כשהאקרים
תקפו את המערכות האוקראיניות ,וזה יכול לקרות לכל מדינה המהווה מטרה.
וקטור נוסף של איום  -התערבות במערכות פוליטיות כפי שראינו במקרה האמריקאי .ישנן כמה דרכים
להשפיע על המערכות ועל דעת הקהל .ויש כמובן אימפקט כלכלי.
המכנה המשותף של כל אלה הוא האמון  -אמון במערכות הדמוקרטיות והכלכליות ,צריך מניפולציה של 0.000
משהו מהמערכת כדי להשפיע על המערכת .זה מה שצריך להעסיק אותנו.

ראש מערך הסייבר הלאומי יגאל אונא" :אני לא רוצה להיכנס לאיומים כי רובכם תחזרו בטיסה ,אבל בואו
נגיד ,שאם אתם יכולים לחזור במטוס ישן עם פרופלורים  -זה כנראה יהיה יותר בטוח .כשמדברים על super
 ,weaponשלא כמו ראשי נפץ גרעיני ,ראשי נפץ של סייבר יכולים להיות בשימוש שוב ושוב .עוד לא ראינו
את הקשה ביותר ,החורף עדיין מגיע .לאן הולכים?".
בנוסף ,דברי רוה"מ בנימין נתניהו ודברי גיל שוויד מנכ"ל צ'ק פוינט היום ,וגם נושא הסייבר ברכבת  -מהרצאות
היום השלישי (אתמול) של שבוע הסייבר.
בנוסף ,אינטל הכריזה היום במסגרת שבוע הסייבר על שת"פ עם  2סטארטאפים ישראלים בתחום
הסייבר Duality :ו .Enigma-
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כשמדברים על  ,super weaponשלא כמו ראשי נפץ גרעיני ,ראשי נפץ של סייבר יכולים להיות בשימוש שוב
ושוב .אנו משתמשים במערכות שאנו לא תמיד יודעים איך הן עוצבו ואיזו הגנת סייבר הן קיבלו .תשאלו את ראש
העיר של אטלנטה כדי להבין את המספרים העולים של תקיפות ,והעלות המוערכת היא  10מיליארד דולרים.
מי הם השחקנים המאיימים? יש את הווקטור של אסימטריה ,אנו כמדינה דמוקרטית פתוחה ועם דיגיטל ,אנו
פגיעים מגופים ,שאינם כאלה ,ואנו רואים ,שמרוץ החימוש ממשיך כל העת .ועוד לא ראינו את הקשה ביותר,
החורף עדיין מגיע.
לפני  6שנים הוחלט לתת לשב"כ את המשימה להגן על תשתיות קריטיות לקח לנו  10שנים לבנות את מערך
הסייבר ,ורק ב 2016-בנינו את החלק המבצעי של המערך ,והבנו ,שהחלוקה לא טובה ושילבנו את  2המערכים.
ואלה המשימות שלנו :הגנת המרחב הקיברנטי הישראלי .כמו שרבים יודעים ,הקונספט מבוסס על תפיסת
87

 3שכבות  market robustness, resilienceהבנה שאנו נפגע וכמה מהר אנו יכולים להחלים והגנה לאומית.
אנו דואגים ,שלכל אחד מהאלמנטים תהיה כתובת הנותנת מענה ,יש סוכנויות היודעות ,שזו האחריות שלהם.
יש לפעמים חפיפה אך עדיף חפיפה מחוסרים.
אנו משקיעים הרבה מאמץ .אי אפשר שתהיה קדמה בהגנת סייבר בלי השקעה בהון אנושי ובמחקר .אנו רואים
מה עושים פה במרכז הסייבר בראשותו של פרופ' יצחק בן ישראל ואנו גאים במיוחד בחברות הבינלאומיות
המגיעות לפה ומרוויחות פה מהידע ,ויש כמובן שיתוף פעולה בינלאומי .אנו מחפשים עוד ועוד שיתופי פעולה.

בנוסף ,אתמול ,ביום השלישי של שבוע הסייבר ,נשא דברים ישראל ברון( ,בתמונה משמאל .קרדיט :שבוע
הסייבר) ,ראש יחידת הסייבר של רכבת ישראל .להלן תמצית דבריו:
ישראל ברון" :תחום הרכבות היה עד כה בחשיבה  20שנה אחורה כי לא חשבו על אופציית הסייבר .השב"כ
הגיע אלינו לפני מספר שנים והראה לנו שאפשר לפרוץ לרכבות ,נתן לנו קוד והראה לנו שהוא יכול להזיז
רכבות.
ק אז התחלנו להסתכל על הבעיה הזו ולפני שנתיים הקמנו את חטיבת הסייבר .אנו ,כמו רוב הישראלים ,תמיד
מפחדים ,שמישהו יתקוף אותנו והיום אנו מנסים לתת פתרונות למערכות הללו.
הפרויקט הכי גדול שלנו כעת הוא פרויקט החשמול אך דטא סקיוריטי איננה חלק מהפרויקט .אין סעיף
המחייב את הספקים לטפל בסייבר .וזו אחת הבעיות שלנו".
עדכון  :13:45עיקרי הדברים של ראש הממשלה בנימין נתניהו (בתמונה משמאל) ,ביום הרביעי של הכנס:
בנימין נתניהו" :קראתי בזמנו את הספר ,שנתן לי יו"ר המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת ת"א פרופ' איציק
בן ישראל ,ולא ישנתי לילה שלם .אמרתי ,שצריך לעשות משהו ,וביקשתי להכין תוכנית לאומית בנושא ועל
זה מופקד מערך הסייבר בראשות יגאל אונא.
מדינות יכולות לעשות את הנורא ביותר ,להכאיב למערכות החשובות ביותר ואף להשתלט עליהן וזה לא
תיאורטי זה כבר קורה.
אני חושב ,שאנו יכולים להגן על עצמנו וזהו מירוץ מתמיד וזה יהיה מאתגר בגלל הצמיחה ,שלא
תאומן ,בעידן הדיגיטלי .ישראל מקבלת  20%מההשקעה הגלובלית בסייבר ,וזה יהיה יותר ויותר.
ההחלטה שלי לפני  8שנים הייתה לשים את ישראל בין  5המדינות המובילות בסייבר ואנו אכן שם ואף מעל.
אנו רוצים להגן על החברה בעולם העובר שינוי מהותי .יש הזדמנויות שלא תיאמנה ועמן האיומים .לא יהיו
פתרונות ,שיפסיקו את התקיפות ,אך אנו יכולים לנטר ולמנוע מה שאפשר .אבל הדרך היחידה היא לרוץ
קדימה ,זהו מבחן לציביליזציה שלנו ,וזה ייבחן לא רק ע"י ארגוני טרור ופושעים אלא גם ע"י מעשי המדינות".
עדכון  :19:30היום דיבר בכנס גם גיל שוויד ,מייסד ומנכ"ל צ'ק פוינט ,להלן תמצית דבריו:

 2נושאים ,שאנו עוסקים בהם:
הגנת סייבר בתעופה ,אני לא רוצה להיכנס לאיומים ,כי רובכם תחזרו בטיסה ,אבל בואו נגיד ,שאם
אתם יכולים לחזור במטוס ישן עם פרופלורים ,זה כנראה יהיה יותר בטוח .הנושא השני הוא סייבר מד.
לאן הולכים מכאן? אנו במקום של השקת  .state level defence shieldאיננו רוצים רק ללכת לפי הכללים
אלא להציע ולדרוש .

גיל שוויד" :בימים האחרונים ראינו עלייה בהתקפות סייבר הממוקדות סביב אירועי המונדיאל .אלו התקפות
מתוחכמות ,מסוג התקפות הדור החמישי ,שפוגעות באזרחים ברחבי העולם ,שעוקבים אחר המונדיאל ונהנים,
באמצעים דיגיטליים ,מהאירועים הרבים המתקיימים סביבו .פושעי הסייבר נוטים לנצל אירועים בינ״ל רחבי
היקף מסוג זה כדי לנצל את תשומת הלב האדירה ,שהם מייצרים להתקפות הפוגעות באנשים וכך הם עשו
גם ביחס למונדיאל .בימים הקרובים צ׳ק פוינט תחשוף את ההתקפות הללו.

חוק הסייבר החדש :בעוד כמה שעות נוציא את הטיוטה הראשונה של החוק ,שעבר תהליך אישורים ארוך.
הוא נותן מבנה חוקתי למה שצריך לעשות בהגנת סייבר .קואליציית הסייבר הבינלאומית :אנו רוצים לבנות
שיתופי פעולה מבצעיים.

התקפות הדור החמישי הן סוג הרסני ומתוחכם של התקפות ,יותר מכל קודמיו .הן מנצלות את החיבוריות
הקיימת היום בין המכשיר הנייד לשירותי הענן ,לרשתות המחשבים שלנו ורשתות אחרות ,ומצליחות לשתק
מדינות ,ערים ועסקי ענק.

אנו מחפשים את האנשים ,זה לא רשתות או מחשבים אלא אנשים ,אנו צרכים לראות איך מביאים את האנשים
הטובים ביותר".

רק  3%מכלל הארגונים בעולם מוגנים מהתקפות הדור החמישי ושאר העולם נותר פגיע .על כולנו להתקדם
ולייצר הגנות המתאימות לדור החמישי ,ולהיערך כבר עכשיו לדור השישי של ההתקפות ,אותן אנו מכנים
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נתניהו" :החלק של ישראל בהשקעה
העולמית בסייבר צפוי לגדול"
"השקענו תקציבים אדירים בסייבר  -בצה"ל ,בשב"כ ובמוסד" ,ציין ראש הממשלה
"סייבר זה ספורט הדמים האמיתי" ,אמר נתניהו לז'אן קלוד ואן דאם ,כוכב סרטי הפעולה ,שהיה
בקהל בעת נאומו
לדבריו ,האתגר הבא בתחום הוא הבריאות הדיגיטלית
מאת יוסי הטוני  20ביוני 13:03 ,2018

הזוכים בתחרות ,מעוז בן ארי וד"ר אורי גבאי הסטארט-
יו"ר התחרות .צילום :דרור סיתהכל

כ"ננו -התקפות" .אלו התקפות המבוססות על בינה מלאכותית והחיבוריות האדירה ,שנראה עם ההתקדמות
הטכנולוגיות הצפויה לנו בעשורים הקרובים".
!

קרדט צילום תמונה (אונא) ותמונה משמאל (גיל שוויד) :חן גלילי
עדכון  :19:50אינטל הכריזה היום במסגרת שבוע הסייבר על שת"פ עם  2סטארטאפים ישראלים בתחום
הסייבר Duality :ו.Enigma-
 Dualityהוא מקבוצת  ,team8שמנוהלת על ידי מפקד יחידת  8200לשעבר נדב צפריר ,שהוקמה ב2014-
ומהווה חממה לייזום ולהקמה של סטארטאפים בתחום הסייבר .היא משתפת פעולה עם אינטל בבחינת אתגרי
האבטחה להגנה על בינה מלאכותית באמצעות שימוש בהצפנה הומומורפית על פלטפורמות של אינטל.
 Enigmaפיתח פרוטוקול פרטיות ייחודי העושה שימוש ב )Intel SGX (Software Guard Extensions-כדי
להגן על נתונים .אינטל ואניגמה ישתפו פעולה בכדי להוסיף טכנולוגיה זו לתוך החוזים החכמים (smart
 )contractשל רשת ה.Ethereum-

ראש הממשלה ,בנימין נתניהו .צילום :חן גלילי
ראש הממשלה ,בנימין נתניהו .צילום :חן גלילי

"האתגר בסייבר הוא כיצד להגן על כל רכיב אלקטרוני קיים  -ממטוסים ועד רשתות תקשורת ומחשבים.
הקמנו את מטה הסייבר ומאז התקדמנו .השקענו סכומים כבירים בתחום  -בצה"ל ,במוסד ובשב"כ .הבנו שיש
לתחום זה דרישה שאינה נגמרת ושבג'ונגל שבו אנחנו חיים ,מדינות יכולות להסב נזק רב בתחום" ,כך אמר
ראש הממשלה ,בנימין נתניהו.
90

91

נתניהו דיבר היום (ד') בשבוע הסייבר הלאומי של המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת תל אביב ,על שם
בלווטניק .הוא אמר כי "אנחנו מחויבים להגן על ארצנו ועל מדינות וגורמים אחרים מפני איום הסייבר ,ואנחנו
יכולים לעשות זאת .זהו מרוץ מתמיד ,שהופך מאתגר יותר ויותר ,בשל הצמיחה שלא תאומן בעידן הדיגיטלי".
לדבריו" ,בישראל מושקעים  20%מכלל ההשקעה הגלובלית בסייבר  -נתון שגדול פי  200לעומת חלקנו
באוכלוסיית העולם ,והוא צפוי לגדול" .מדובר ביצוא של  3.8מיליארד דולר ובהשקעה בתחום בשנה החולפת
של  815מיליון דולר .הוא ציין שמאז  2014הנתון הכפיל את עצמו פי שניים  -אז עמדה ההשקעה הישראלית
בסייבר על  10%מכלל ההשקעה העולמית.
נתניהו ציין שהיעד שהציב לפני שמונה שנים  -למצב את ישראל בין חמש המדינות המובילות בסייבר  -הושג.
הוא אמר שכחלק מפעילות ישראל בתחום " ,אנחנו מקדמים את הפעלתו בבאר שבע של קמפוס ייחודי
לסייבר ,שבו ישבו יחד הצבא ,האקדמיה והתעשייה .ה CERT-הלאומי כבר שם ,יחידה  8200תעבור לשם
ואנשיהם יוכלו לדבר אלה עם אלה .המוחות ישבו מרחק  200מטר אלה מאלה ויפרו האחד את השני ,שכן
גם בעולם הדיגיטלי צריכים שיח אנושי וחשיבה משותפת" .לדבריו" ,הסיכון שבעירוב גורמי צבא ,אזרחות,
תעשיה ואקדמיה קיים ,אבל אני מוכן ליטול אותו ,כי הגנת הסייבר גדלה תוך כדי שיתוף פעולה".

מותאמת אישית .יש בעיות בנושאי הגנת הפרטיות ובעיות משפטיות ,אבל נצלח מהמורה זו".
"ההזדמנויות הולכות שלובות זרוע עם האיומים"
נתניהו אמר ש"-העידן הדיגיטלי מייצר עושר ,צמיחה ויתרונות שלא ניתן לדמיין .הוא יסב תועלת רבה
לאנושות ,עם רווחים שלא ניתן לשערם .אי אפשר לחזור אחורה בזמן ,לעולם של פעם .אולם ,כיוון שאנחנו
נעים קדימה ,אנחנו חושפים את עצמנו לפוטנציאל היפגעות .ההזדמנויות באות שלובות זרוע עם האיומים.
מטוסים ,טייסים… כל אחד עלול להיפגע בסייבר ואין כדור קסם ,אין פתרון פלא אחד וכולל .אנחנו יכולים
לנטר ולמנוע את מה שאפשר ,אבל הדרך היחידה להיענות לאתגר היא לרוץ קדימה".
לסיכום ציין ראש הממשלה כי "הסייבר הוא מבחן לציביליזציה שלנו ,וזה ייבדק במבחן התוצאה  -לא רק על
ידי המעשים של ארגוני הטרור הקיברנטי ופושעי הסייבר ,אלא גם על ידי מעשים של המדינות .רק יצירה של
שיתופי פעולה והגנת ההווה יביאו להבטחת ואבטחת העתיד".

"מתקפת סייבר" בכנס הסייבר
ראש הממשלה פנה לז'אן קלוד ואן דאם ,כוכב סרטי הפעולה ,שהיה בקהל ,לרגל ביקור בישראל עם משלחת
של מועדון עסקים אוסטרלי ,ואמר לו" :סייבר זה ספורט הדמים האמיתי" .הופעתו של נתניהו נפתחה במצגת,
שכללה מתקפת סייבר דמה :האקרים "השתלטו" על מסך המחשב שעליו הוקרנה המצגת והודיעו כי "זה
אירוני שבכנס שנושאו סייבר יש מתקפת סייבר .חשבונות הבנקים שלכם הוקפאו ,לקחנו את הקניין הרוחני
שלכם .המידע הפרטי הסודי עסקית יישלח לאויבים ולמתחרים שלכם".
נתניהו המשיך ואמר ש"-מדינות עלולות לעשות הרבה יותר רע בסייבר ,הרבה יותר נזק .הן עלולות להכות
את המערכות הרגישות ביותר וליטול עליהן שליטה .האיום הוא בכל מגזר  -מבנקים ,עבור בכלי נשק וכלה
במטוסים .ההאקרים לא צריכים להיות יעילים יתר על המידה  -מספיק שרק  5%מנסיונות התקיפה יצלחו.
זה לא תיאורטי  -זה כבר קורה".
"יש בעיות פרטיות בבריאות הדיגיטלית  -אבל נצלח מהמורה זו"
בדבריו התייחס נתניהו גם לעולם הטכנולוגי באופן כללי" .אנחנו בעיצומה של מהפכה היסטורית" ,אמר.
"ב ,2006-רק חברת היי-טק אחת דורגה בין  10החברות הגדולות בעולם ,וב - 2016-מחצית מהן היו חברות
טכנולוגיות".
"קרה פה דבר שלא קרה מעולם :הקצב המהיר של ההתפתחות הטכנולוגית ,שלא היה כזה בעבר ,יוצר
תעשיות חדשות .העולם עובר שינוי מהותי" ,אמר נתניהו .הוא הדגיש כי "נשקיע בתחומים נוספים ,בהם
חקלאות חכמה ומדויקת  -אגרוטק ,הפועלת לשילוב מל"טים וניתוח נתונים ,כדי להפוך אותה ליעילה יותר
ולהגדיל את הפריון .כך גם התחבורה החכמה".
אולם ,הוא ציין" ,האתגר הבא ,וההזדמנות הגדולה ביותר ,הוא בריאות דיגיטלית .הקצינו מיליארד שקלים
מהתקציב לטובת התחום הזה .כיום ,ל 98%-מהאוכלוסייה יש רשומה רפואית דיגיטלית .שילוב נתונים אלה
עם מידע גנטי ופיזיולוגי והכנסת כלל הנתונים לניתוח מבוסס אלגוריתמים החדשים יאפשרו לנו לפתח רפואה
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מחקר בסייבר :רק  1מתוך  8ניסיונות לתקיפות סייבר
משמעותיות ,הצליח לחדור לארגון
עמי רוחקס דומבה | 19/06/2018

ד"ר איתן הדר ,העומד בראש  Accenture Labsבישראל  -צילום יח"צ

ד"ר איתן הדר ,העומד בראש  Accenture Labsבישראל  -צילום יח"צ

!

למרות שמספר מתקפות הסייבר כנגד ארגונים ,כמו מתקפות כופרה למשל ,הוכפל בשנה האחרונה ,ארגונים
הוכיחו כי שיפרו את יכולת העמידה שלהם והציגו תוצאות טובות יותר בהשוואה לשנים קודמות .כך ,במחקר
שערכה לאחרונה  ,Accentureחברת היעוץ והאינטגרציה המובילה בעולם ,נמצא כי ב ,2018 -רק  1מתוך 8
ניסיונות לתקיפות סייבר משמעותיות ,הצליח לחדור לארגון .זאת לעומת ,מקרה  1מבין  3ניסיונות תקיפה
כאלו ,ב.2017 -
מאידך ,ארגונים מונעים היום  87%מן התקיפות ,אבל עדין מתמודדים עם  2-3פריצות בחודש .למעלה מ80% -
ממשתתפי המחקר משוכנעים באשר לחשיבות של ניטור איומי סייבר אולם  71%הגדירו את התקפות הסייבר
כסוג של קופסה שחורה ,שכן ,אינם יודעים מתי ו/או איך הם ישפיעו על הארגון 62% .טענו כי הצורך במערך
סייבר גמיש ,עמיד ,ובעל יכולת התאוששות מהירה ( )cyber resiliencyאשר יכול לאפשר לארגון להמשיך
ולתפקד גם תחת התקפה ,הוא המדד החשוב ביותר להצלחת תכנית הגנת הסייבר הארגונית.
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 90%מהמשיבים מצפים כי ההשקעות שלהם בהגנת סייבר יגדלו ב 3 -השנים הקרובות ,תוך מעבר הדרגתי
מהשקעות טכנולוגיות להשקעות מוכוונות מטרות עסקיות ,כגון :פרטיות ,קבלת החלטות עסקית-כלכלית
וחווית משתמש .אבל ,רק  31%מצפים להשקעה משמעותית של פי  2או יותר מן ההשקעה הנהוגה כיום.
טכנולוגיות דיגיטל חדשות ומתקדמות בשוק אשר ,עד לאחרונה ,היוו חלק מאסטרטגיות תקיפה ,כגון שימוש
בבלוקצ׳יין לתשלום כופרה ,משמשות היום את חברות הסייבר המפתחות פתרונות למניעת תקיפות סייבר
ובלימתן .ברוח זו 83% ,ממשתתפי המחקר מאמינים בשימוש בטכנולוגיות כגון :בינה מלאכותית ,לימוד מכונה,
ניתוח מידע ובלוקצ'יין וסבורים כי אלה חיוניים לעתיד הארגון 55% .ציינו כי הם משקיעים בטכנולוגית IoT
ואילו  54%בפלטפורמות הגנה מבוססות בינה מלאכותית.
בנוסף 46% ,אמרו כי שתי היכולות הנדרשות ביותר לחיזוק מערך ההגנה הן היכולת לנטר איומי סייבר והיכולת
לנתח איומים ולבלום אותם ,טרם התרחשותם .בפועל הסתבר כי רק שני ארגונים מכל חמישה משקיעים
בטכנולוגיות בינה מלאכותית ,לימוד מכונה ואוטומציה בתחום הסייבר ,וכי  41%מן הארגונים אפילו אינם מזהים
את הנכסים והתהליכים הקריטיים ביותר לארגון.
עוד מסתבר כי  27%מתקציבי הסייבר מנוהלים ע"י חברי הדירקטוריון ו 32% -ע"י המנכ"ל .מכך משתמע כי
ה CISO -צריך לשכנע את הדירקטוריון בנימוקים ושפה עיסקית ולאו דווקא בלשון טכנית בה הוא מדווח
למנהלים הטכנולוגים .על מנת להפוך לגורם משמעותי בארגון ,חייב ה CISO -להראות כיצד נושא הגנת
הסייבר חיוני לליבת העסקים של הארגון ומשפיע על תהליכי קבלת החלטות.
"ההשקעות שנעשו בשנים האחרונות בתחום הסייבר מתחילות להוכיח את עצמן וארגונים מצליחים למנוע
ולהתגבר על תקיפות סייבר .כעת הגיע הזמן לנצל את המומנטום ולהשקיע בבניית מערך הגנה עמיד ,אג'ילי
ובעל יכולת התאוששות גבוהה" אומר ד"ר איתן הדר ,העומד בראש  Accenture Labsבישראל ,אחד משבעה
מרכזי המחקר והפיתוח העולמיים של. Accenture
ד"ר הדר ,אשר עתיד להשתתף השבוע כמרצה במושב על הגנה ועמידות של תשתיות קריטיות ,במסגרת
שבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב ,מונה  5שלבים להגברת יכולת העמידה של ארגונים בפני תקיפות
סייבר" .זהו נכסים קריטיים של הארגון ,תעדפו את הטיפול בהם באופן רציף וחזקו אותם .אמנו את צוותי
הסייבר וצוותי ההנהלה יחדיו ,ובצעו סימולציות לבחינה ושיפור הדרגתי של תפקוד הארגון בעת מוכנות
ובעת אירוע .השתמשו בטכנולוגיות מתקדמות לאוטומצית ההגנה וניתוח איומים ,תוך התייחסות למשמעות
הפיננסית ולתפוקה ,ולמידת ההפרעה לתהליכים העסקיים .נקטו באסטרטגיה יזומה למעקב אחר איומים,
זיהוי חריגים ופעולות חשודות ומנעו איומים מראש .לבסוף ,מעבר לתפקידם הטכני ,אפשרו למנהלי הסייבר
הארגוניים ( )CISOלדווח ולהשפיע על משמעויות עסקיות הנובעות מתצורת אבטחת המידע בארגון".

שבוע הסייבר הלאומי
באוניברסיטת תל אביב
לדברי יו'ר שבוע הסייבר הלאומי ויו'ר המרכז למחקר סייבר ע'ש בלווטניק באוניברסיטת תל
אביב פרופ' איציק בן ישראל ' :מערכת הבריאות תלויה עד לשד עצמותיה במחשבים .משום כך,
אין ספק שמבחינת הסייבר היא צריכה להיחשב כתשתית קריטית'
פורסם ב17:54 18/06/2018 :
פרופ' רוני גמזו ,מנהל בית החולים איכילוב ,לפני זמן קצר במהלך שבוע הסייבר הלאומי של המרכז למחקר
סייבר באוניברסיטת ת״א על שם בלווטניק ,מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה ומשרד החוץ :קרוב
ל 90%-מבתי החולים בישראל אינם מוגנים מפני תקיפות סייבר'.
מה שמעניין אנשים זה מי המנהל הבא ולא סייבר במערכת הבריאות .הרבה חושבים שהאיום הוא נגד המחשב
האישי אבל אנחנו לא מתוכנתים לחשוב שקיימת בעיה במערכת הבריאות .אנחנו חייבים לחשוב במובן של
האקינג ואחריות רפואית .זה נהיה הרבה יותר מורכב .אין הגנה בשום מדינה .ישראל מאוימת ע'י טרור ועדיין
לא מוגנת במערכת הבריאות .בישראל המצב מאוד לא טוב .כ 90%-מבתי החולים בישראל אינם מוגנים מפני
תקיפות סייבר.
בתי החולים הם הארגונים האטרקטיביים ביותר להאקינג .בתי חולים בישראל מושקעים מאוד ומאוד
אטרקטיביים והאקרים יודעים שהם לא מוגנים במאה אחוז .אני מדבר עם הרבה מאוד אנשים וכולם בדעה
שהם משקיעים הרבה מאוד כסף בדיגיטציה ובחיבורים לרשת .אבל השאלה היא כמה כסף מושקע בביטחון
ובסייבר? כמעט כלום .ביטחון הוא הדבר החשוב ביותר.
המידע הנמצא בבתי החולים הינו רגיש ביותר ובכך הפך מאוד אטרקטיבי עבור האקרים .חלק מהאתגרים
נמצאים בחינוך של הצוות הרפואי למשל -שלא להשאיר מחשב פתוח למשל כשלא נמצאים לידו .זה חלק
מההתנהגות הארגונית .הרגולציה חייבת להשתנות על מנת להביא להגנה גם על בתי החולים'.
פרופ' ליאוניד אידלמן יו'ר ההסתדרות הרפואית בישראל ,לפני זמן קצר במהלך שבוע הסייבר הלאומי של
המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת ת״א על שם בלווטניק ,מערך הסייבר הלאומי במשרד רוה״מ ומשרד החוץ:
'באנגליה עשרות בתי חולים נפגעו מפריצות סייבר וכן גם אמבולנסים .בארה"ב כ 300 -גם בנורבגיה מאוד
נפגעו .חוסר המוכנות ניכר והסיכונים עלולים לעלות בחיי אדם .אילו התקפות היו עד כה? ב 66%-מהמקרים
היה מדובר בפישינג ,בכ 50%-מהמקרים היה מדובר בהתקפות סייבר.
מתקפות סייבר על בתי חולים הפכו קלות עבור האקרים שעלולים אף לזייף מסמכים ולשבש טיפול בחולים.
ניתן גם לחדור לפרטים הסודיים ביותר  -להיכנס לפרטיות החולים ולשאוב מידע .במקרים מסוימים ,התקפות
הסייבר יכולות לעלות בחיי אדם.

במחקר שערכה  Accentureהשתתפו  4,600בכירים מארגונים עם מחזור של מעל מיליארד דולר או יותר ,ב19 -
תעשיות ו 15 -מדינות ,בצפון ודרום אמריקה ,אירופה ואסיה פסיפיק .למעלה מ 98% -מהמשיבים הם מקבלי
החלטות בתחום אבטחת מידע והגנת סייבר בארגונים שלהם.

העולם צריך להתאחד על מנת לעורר מודעות בכל הקשור למתקפות סייבר בבתי חולים ובכלל במערכות
הבריאות .זאת על מנת שביטחון החולים ובכלל תושבי העולם לא ייפגע .ההגנה הקיימת כעת לא מספיקה,
צריך לעשות יותר'.
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ד"ר אביתר מתניה ראש מערך הסייבר הלאומי היוצא ,לפני זמן קצר במהלך שבוע הסייבר הלאומי של המרכז
למחקר סייבר באוניברסיטת תל אביב ע'ש בלווטניק ,מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה ומשרד
החוץ' :רוב האנשים חושבים ומאמינים שסקטור הבריאות לא מאוים כמו שאר התחומים.אני חושב שסקטור
כזה צריך להיות מוגן לחלוטין .בעתיד הקרוב מאוד  -לא רק מערכות הבריאות אלא כל הבתים שלנו יהיו
מחוברים לרשת ,בדיקות  ,mriשתלים וכו וזה כבר מדאיג.
דיק צ'ייני מי שכיהן כסגן נשיא ארה'ב ביקש שלא להיות מחובר לרשת בגלל שהיה לו שתל בלב שניסו לפרוץ
אליו ובכך לפגוע בו .רוב המאמץ והאנרגיות מתרכזים בבריאות ובטיפול ולא בסייבר .אנחנו צריכים שתהיה
יחידה אחת שאחראית על מתקפות סייבר ,ואני לא מתכוון למנהלי  ,ITאלא ליחידה שתהיה מחויבת באופן
יומי למשברים.סייבר במערכת הבריאות הפך לאתגר משמעותי ואנו נעקוב אחריו ברמה הלאומית על מנת
להסיר איומים.
איציק כוכב הממונה על הגנת המידע בשירותי בריאות כללית ,לפני זמן קצר במהלך שבוע הסייבר הלאומי
של המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת ת״א על שם בלווטניק ,מערך הסייבר הלאומי במשרד רוה״מ ומשרד
החוץ' :בפעם הראשונה שאנחנו עושים סייבר קיור בשבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב .אנחנו מדברים על
הרבה התקפות סייבר שהיו בעולם :בהוליווד הייתה התקפה של סייבר וגם במרילנד .ב  2017הייתה מתקפת
סייבר על יותר מ  50 -בתי חולים באנגליה כולל פגיעה גם במכשור רפואי .אני החלטתי ללמוד את הסיבות
ולהעביר הלאה את הידע שלי.
הבעיה הראשונה היא שאנחנו נתקלים במנהלי  ITשהם אינם מיומנים לעסוק בבעיות סייבר ומידע מחשבי
ביטחוני ולא יודעים להתמודד עם זה .הם יודעים לפתור בעיות רגילות של מחשוב .זה לא ב  DNAשלהם להגן
על ארגונים מבחינת סייבר .בעיה שנייה היא שאנחנו נתקלים במכשור ישן מדי להגנה סייברית .
בעיה שלישית היא שההתמודדות עם מתקפות סייבר הרבה פעמים במרכזים רפואיים מיושן וקולם של מומחי
סייבר אינו נשמע.
בעיה רביעית שארגונים מסרבים לתקצוב נוסף .ארגונים רפואיים מודעים לכך שקיימות מתקפות סייבר
וההתמודדות איתם מאוד מוגבלת .נכון להיום אין הגנה על מכשור רפואי.
אני אסביר ואתייחס לנקודות הבאות :האם אנו מעדיפים להתבסס על ההגנה הקיימת נגד מתקפות סייבר?
האם לדיגיטל יש תרומה להפחתה של שמירה על הפרטיות שלנו? האם שר הבריאות אינו דורש מידע
סטנדרטי לביטחון סייבר?
אני מאוד מודאג מאיומי הסייבר ,מההגנה על הביטחון הסייברי בעולם.
במהלך הכנס נערך בנוסף פאנל בהשתתפות:
פרופ' איתמר גרוטו משנה למנכ'ל משרד הבריאות
פרופ' ליאוניד אידלמן יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל
פרופ' רפי ביאר מנהל הקריה הרפואית רמב'ם
ד'ר אוסנת לבציון קורך מנהלת המרכז הרפואי ע'ש יצחק שמיר בצריפין

פרופ' איתמר גרוט -' :אנחנו מבינים שמשהו כאן לא בסדר .נתונים של חולים יכולים להיות חשופים וזה מוביל
למצב קריטי .האיום הוא שיום אחד המערכת תשותק .וכלים רפואיים חיוניים ומידע חיוני של מטופלים ידלוף
החוצה'.
פרופ' ליאוניד אידלמן' :כל יום אנחנו מנסים לבנות אסטרטגיה ומערכת הגנה שתעבוד ,אבל נראה שאף
פוליטיקאי לא לוקח קרדיט .כשיש הצלחה אז כולם לוקחים קרדיט כמו הסופרטנקר .אבל אף אחד לא נחלץ
למנוע סיכונים .הרבה כסף מושקע פה אבל זה לא מונע מהחולה הבא למות בגלל שיבוש נתונים .קיימת כאן
סכנה גדולה'.
שאלה :איך בתי חולים יתארגנו ללא מחשבים ,האם נחזור לתקופת תיקיות כמו שהיה בעבר?
ד"ר אוסנת לבציון קורך ' :זה בלתי אפשרי בגלל שמערכת הבריאות מחוברת למוניטורים ולמעבדות .המערכת
לא יכולה לעבוד ללא מיחשוב'.
פרופ' רפי ביאר' :קיימת תכנית לחזור לתקופה שהכל ידני ללא מיחשוב אבל זו תכנית מגירה ובהחלט הדבר
האחרון שנעשה'.
שאלה -אם מידע רפואי כל הזמן מותקף ,האם העבודה המקצועית תושפע?
פרופ' איתמר גרוטו :אני מאמין שאם המידע יחזור להיות ידני ,נהפוך להיות ספקי שירותי בריאות פחות
מתוחכמים ונהפוך להיות מדינת עולם שלישי .בבתי חולים העבודה חייבת להיות אוטומטית .והכוונה היא
שמנהלים יזהו מתקפת סייבר ויטפלו בה בסופו של דבר.
שאלה :כיצד יש לטפל בעניין הרגולציה? האם צריך רגולציה גלובלית?
פרופ' ליאוניד אידלמן -אני סקפטי לגבי רגולציה גלובלית .לארה"ב יש רגולציה משלה אבל מה שמתאים
להם לא מתאים לנו .אני חושב שרשות הבריאות צריכה לעשות רגולציה אך לצערי השיטה עובדת רק בזמן
קטסטרופה.
פרופ' איתמר גרוטו -אנחנו רוצים לעשות רגולציה ,אך משתמשים לצערי בהרבה מערכות מחשבים מיושנות.
כשה  FDAהאמריקאי עשה רגולציה ,זה בגלל שהשקיעו כסף רב בעניין .צריך להיות תהליך של חשיבה
רגולטיבית .אחרי הכל רגולציה תיקח בחשבון את הסיכון.
שאלה :מה אתם חושבים שהפתרון הפוטנציאלי?
פרופ' איתמר גרוטו' :זה לא רק שר הבריאות .זה לא רק מבנה פוליטי .אני מאמין שאנחנו צריכים לחשוב
עם ההנהגה ולעשות רגולציה במערכת הבריאות .יש את הרשות הלאומית להגנת סייבר במשרד רוה"מ .אני
חושב שאנחנו צריכים להיות מעורבים בסייבר במערכת הבריאות .אני חייב להגיד שהחלטות פוליטיות רבות
משפיעים על חיי מטופלים .למשל חיסונים וכאלה .לכן אנחנו חייבים לראות איך עושים את זה'.
פרופ' ליאוניד אידלמן' :אנחנו רוצים לקרוא מכאן לממשלה לקדם פתרונות טכנולוגים וגם לשנות את התרבות
הארגונית מבחינת הבנה של מתקפות סייבר על מערכת הבריאו'ת.

שאלה :האם מערכת הבריאות  -מתקדמת או הולכת לאחור?
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"הסייבר בעולם הרפואה  -נושא חם ,מורכב ובעייתי"
"הכל צריך להיות על שולחן ההנהלה  -עליה להיות מעורבת באופן עמוק בתחום הגנת הסייבר" ,אמר פרופ'
רוני גמזו ,מנכ''ל המרכז הרפואי איכילוב בתל אביב
"יש לבנות אסטרטגיה ברורה ,ליצור תרבות של מודעות לסיכון ,להביא למודעות גדולה יותר של כלל העובדים -
ולבצע תרגילי סייבר"
מאת יוסי הטוני  8במאי 10:30 ,2018

פרופ' רוני גמזו ,מנכ''ל המרכז הרפואי איכילוב בתל אביב .צילום :ניב קנטור

אבטחת מידע .הכנס דן השנה בנושא הגנת הפרטיות .את כנס  InfoSec18הנחו יהודה קונפורטס ,העורך
הראשי של אנשים ומחשבים ,ואופיר זילביגר ,שותף ,מנהל מרכז הגנת הסייבר BDO ,ישראל.
לדברי פרופ' גמזו" ,מלכודת הסייבר מתאפיינת בכך שהמנהלים חושבים שמדובר במשהו שהוא כולו טכנולוגי,
שתפקיד מערך המחשוב והתקשורת הוא לטפל בכך ,וכמובן במחשבה השגויה של 'לנו זה לא יקרה'".
לדבריו" ,זו טעות קשה להעביר את אבטחת המידע של כלל הארגון למיעוט טכנאי המחשוב .ניהול אבטחת
המידע והגנת הסייבר מתחיל עם מנהיגות ברמת המנכ"ל ,לצד אחריות אישית של כל עובד .צריך לנהל את
הנושא ברמת ההנהלה הבכירה ,יש ליצור את התרבות הארגונית הנכונה ,ונדרש לספק כלים וידע לכל עובדי
הארגון".
מחצית מארגוני הבריאות חוו פריצה בשנה החולפת
"ארגוני בריאות מאוד מאוד פגיעים למתקפות סייבר" ,ציין פרופ' גמזו" ,בין השאר ,בשל הגנת סייבר מועטה.
כך 48% ,מארגוני הבריאות בעולם חוו פריצה ,דלף נתונים או אי-הלימה לרגולציות ,בשנה החולפת 26% .מהם
מגנים על המידע כיוון שחוו פריצה בעבר .האיומים מורכבים ,וגדלים מיום ליום".
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פרופ' רוני גמזו ,מנכ''ל המרכז הרפואי איכילוב בתל אביב .צילום :ניב קנטור
"תחום הסייבר בעולם הרפואה הופך להיות נושא חם ,מורכב ובעייתי .זה קורה ,בין השאר ,כיוון שמנהלי
ארגוני הבריאות חושבים שהכל זה טכנולוגיה ,ומטילים את האחריות לתחום על מספר מצומצם של אנשי
מחשוב" ,כך אמר פרופ' רוני גמזו ,מנכ"ל המרכז הרפואי איכילוב בתל אביב.
פרופ' גמזו ,לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות ,דיבר בכנס  .InfoSec18הכנס ,בהפקת אנשים ומחשבים ,התקיים
זו הפעם ה .19-הוא נערך אתמול (ב') באולם אירועים  LAGOבראשון לציון בהשתתפות מאות מקצועני
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לדבריו" ,יש סיבות רבות לאירועי סייבר בבתי חולים 65% :מהאירועים קורים בשל תוקפים חיצוניים48% ,
מהם בשל שיתוף מידע עם גורם צד ג' 35% ,מהאירועים מתרחשים בשל פריצה על ידי העובדים" .פרופ' גמזו
הוסיף כי "החששות הגדולים באבטחת מידע בבתי חולים הם :מערכות הנגועות בווירוס ( ,)67%גניבת רשומות
רפואיות ( ,)57%פריצה על ידי העובדים ( ,)40%אבטחה לקויה של מכשור רפואי ( )32%וחומרה מיושנת (.")31%

שבוע הסייבר הלאומי  2018היום שני:
סיכום ההרצאות על סייבר במערכת הבריאות
מאת :מערכת Telecom News, 18.6.18, 14:08

על פי פרופ' גמזו" ,אחת הסיבות לאירועי אבטחת מידע היא משתמשי הקצה .באיכילוב יש  7,000עובדים,
 5,000מהם בעלי נגישות למחשב .העובדים נאיבים לעתים ,לחוצים בעבודתם ,וכך השערים הופכים להיות
פתוחים ופרוצים לרווחה .מקור הדליפה העיקרי של תיקים רפואיים הוא גניבת מחשבים ניידים".

מערכת הבריאות תלויה עד לשד עצמותיה במחשבים .לכן ,מבחינת הסייבר ,היא צריכה להיחשב כתשתית
קריטית ,אין הגנה על מכשור רפואי 90% ,מביה"ח לא מוגנים .תובנות מפי פרופ' רוני גמזו ,מנהל בית החולים
איכילוב ,פרופ' ליאוניד אידלמן ,יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל,ד"ר אביתר מתניה ,ראש מערך הסייבר
הלאומי היוצא ,איציק כוכב ,הממונה על הגנת המידע בשירותי בריאות כללית ,ועוד .עדכון בתחתית הכתבה.

"נקודות התורפה בבתי החולים הן רבות" ,אמר פרופ' גמזו" .חשיפת החומרה במאות עמדות; הצורך בשינוע
מידע בין מטפלים ומוסדות  -במגוון ערוצים; ריבוי מבקרים ומטופלים; שימוש בתקשורת סלולרית; נקודות
גישה רבות וזמינות; ריבוי מערכות וניהול סיסמאות; ריבוי ממשקים עם ספקים ,רשויות ולקוחות; אינטרנט
של הדברים עם מערכות הפעלה מיושנות; שירותים דיגיטליים ללקוח ולרופא; שימוש גובר בבינה מלאכותית;
והגידול בשימוש בשירותי ענן".

שבוע הסייבר הלאומי השנתי של המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק באוניברסיטת ת"א ,מערך
הסייבר הלאומי במשרד רה"מ ומשרד החוץ מתקיים 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 העוסקים ,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.

מה מצופה מהנהלות בתי חולים?

!

"מהנהלות בתי חולים יש כמה ציפיות" ,ציין מנכ"ל איכילוב" .היכרות עם איומי הסייבר; יצירת תרבות ארגונית
של ניהול אבטחת מידע; ניהול הנושא ברמת ההנהלה  -אין מה 'להפיל' את זה על מנהל האבטחה; היכרות
נקודות התורפה במערך המחשוב; פעילות לעמידה בתקנים; דיון תקופתי על ניסיונות חדירה וסקרי סיכונים;
תכנית עבודה שנתית מסודרת ומאושרת על ידי המנכ"ל; ותרגול אירועי סייבר".
משימתו של כל מנכ"ל ,אמר פרופ' גמזו" ,היא ליצור מודעות לתחום ,לבנות הליכי מודיעין ובקרה ,להגדיר את
סביבות העבודה ,לבחור מוצרים מבוססי אבטחה ,לנהל את הרשתות הישנות ,לשפר את רשתות התקשורת
ובקרת התעבורה ,לנהל ולבקר את הענן ,לנהל את פרטיות המידע הרפואי ואת הרשאות העובדים".
"הכל צריך להיות על שולחן ההנהלה  -עליה להיות מעורבת באופן עמוק בתחום הגנת הסייבר" ,סיכם פרופ'
גמזו" .יש לבנות אסטרטגיה ברורה ,ליצור תרבות של מודעות לסיכון ,להביא למודעות גדולה יותר של כלל
העובדים .נדרש לבצע תרגילי סייבר ,להיערכות הארגון ,יש להכין את העובדים לעבודה ידנית ,לבצע גיבויים
ומבדקי חדירה ,להקשיח את הרשת ,להכניס כלים להגנה ,לניטור ,התראה ומניעת דליפה .עשינו לעצמנו
פישינג בבית החולים  -הצלחנו להגיע למאות סיסמאות .זה מראה כמה נאיביות יש בארגוני בריאות .אנו
נמצאים באמצע של ההתחלה של מסע ארוך".
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סיכום האמירות המרכזיות של מקצת הדוברים היום( ,היום השני לכנס) ,בתחום הסייבר במערכת הבריאות:
פרופ' רוני גמזו( ,בתמונה למעלה) ,מנהל בית החולים איכילוב" :ישראל מאוימת ע"י טרור ועדיין לא מוגנת
במערכת הבריאות .בישראל המצב מאוד לא טוב .כ 90%-מבתי החולים בישראל אינם מוגנים מפני תקיפות
סייבר .מה שמעניין אנשים זה מי המנהל הבא ולא סייבר במערכת הבריאות .הרבה חושבים ,שהאיום הוא נגד
המחשב האישי ,אבל אנו לא מתוכנתים לחשוב ,שקיימת בעיה במערכת הבריאות .אנו חייבים לחשוב במובן
של האקינג ואחריות רפואית.

אילו התקפות היו עד כה? בכ 66%-מהמקרים היה מדובר בפישינג ,בכ 50%-מהמקרים היה מדובר בהתקפות
סייבר .מתקפות סייבר על בתי חולים הפכו קלות עבור האקרים ,שעלולים אף לזייף מסמכים ולשבש טיפול
בחולים .ניתן גם לחדור לפרטים הסודיים ביותר ,להיכנס לפרטיות החולים ולשאוב מידע .במקרים מסוימים,
התקפות הסייבר יכולות לעלות בחיי אדם.
העולם צריך להתאחד כדי לעורר מודעות בכל הקשור למתקפות סייבר בבתי חולים ובכלל במערכות הבריאות.
זאת ,כדי שביטחון החולים וכלל תושבי העולם לא ייפגע .ההגנה הקיימת כעת לא מספיקה ,צריך לעשות יותר.
ד"ר אביתר מתניה( ,בתמונה משמאל) ,ראש מערך הסייבר הלאומי היוצא" :רוב האנשים חושבים ומאמינים,
שסקטור הבריאות לא מאוים כמו שאר התחומים .אני חושב ,שסקטור כזה צריך להיות מוגן לחלוטין .בעתיד
הקרוב מאוד לא רק מערכות הבריאות אלא כל הבתים שלנו יהיו מחוברים לרשת ,בדיקות  mri,שתלים
וכו' וזה כבר מדאיג.
דיק צ'ייני ,שהיה סגן נשיא ארה"ב ,ביקש שלא להיות מחובר לרשת בגלל שהיה לו שתל בלב ,שניסו לפרוץ
אליו ובכך לפגוע בו.
רוב המאמץ והאנרגיות מתרכזים בבריאות ובטיפול ולא בסייבר .אנו צריכים שתהיה יחידה אחת ,שאחראית
על מתקפות סייבר ,ואני לא מתכוון למנהלי  ITאלא ליחידה .שתהיה מחויבת באופן יומי למשברים .סייבר
במערכת הבריאות הפך לאתגר משמעותי ואנו נעקוב אחריו ברמה הלאומית כדי להסיר איומים".
איציק כוכב( ,בתמונה משמאל) ,הממונה על הגנת המידע בשירותי בריאות כללית" :בפעם הראשונה ,שאנו
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בתי החולים הם הארגונים האטרקטיביים ביותר להאקינג .בתי חולים בישראל מושקעים מאוד ומאוד
אטרקטיביים והאקרים יודעים ,שהם לא מוגנים ב .100%-אני מדבר עם הרבה מאוד אנשים וכולם מדברים
על כך ,שהם משקיעים הרבה מאוד כסף בדיגיטציה ובחיבורים לרשת .אבל השאלה היא :כמה כסף מושקע
בביטחון ובסייבר? כמעט כלום .ביטחון הוא הדבר החשוב ביותר.
המידע הנמצא בבתי החולים הוא רגיש ביותר ובכך הפך מאוד אטרקטיבי עבור האקרים .חלק
מהאתגרים נמצאים בחינוך של הצוות הרפואי .למשל ,שלא להשאיר מחשב פתוח כשלא נמצאים לידו.
זה חלק מההתנהגות הארגונית .הרגולציה חייבת להשתנות כדי להביא להגנה גם על בתי החולים".
פרופ' ליאוניד אידלמן( ,בתמונה משמאל) ,יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל" :באנגליה עשרות בתי חולים
נפגעו מפריצות סייבר וכן גם אמבולנסים .בארה"ב וגם בנורבגיה מאוד נפגעו .חוסר המוכנות ניכר והסיכונים
עלולים לעלות בחיי אדם.
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עושים סייבר קיור בשבוע הסייבר באוני' ת"א .אנו מדברים על הרבה התקפות סייבר שהיו בעולם :בהוליווד
הייתה התקפה של סייבר וגם במרילנד .ב 2017-הייתה מתקפת סייבר על יותר מ 50-בתי חולים באנגליה כולל
פגיעה גם במכשור רפואי .החלטתי ללמוד את הסיבות ולהעביר הלאה את הידע שלי.
הבעיה הראשונה היא ,שאנו נתקלים במנהלי IT ,שהם אינם מיומנים לעסוק בבעיות סייבר ומידע מחשבי
ביטחוני ולא יודעים להתמודד עם זה .הם יודעים לפתור בעיות רגילות של מחשוב .זה לא ב  -DNAשלהם
להגן על ארגונים מבחינת סייבר.
הבעיה השנייה היא ,שאנו נתקלים במכשור ישן מדי להגנה סייברית.
הבעיה השלישית היא ,שההתמודדות עם מתקפות סייבר הרבה פעמים היא במרכזים רפואיים מיושנים,
וקולם של מומחי סייבר אינו נשמע.
הבעיה הרביעית היא ,שארגונים מסרבים לתקצוב נוסף.
ארגונים רפואיים מודעים לכך ,שקיימות מתקפות סייבר וההתמודדות איתן מאוד מוגבלת .נכון להיום אין הגנה
על מכשור רפואי.
אני אסביר ואתייחס לנקודות הבאות :האם אנו מעדיפים להתבסס על ההגנה הקיימת נגד מתקפות סייבר?
האם לדיגיטל יש תרומה להפחתה של שמירה על הפרטיות שלנו? האם שר הבריאות אינו דורש מידע
סטנדרטי לביטחון סייבר? אני מאוד מודאג מאיומי הסייבר ,מההגנה על הביטחון הסייברי בעולם"

פרופ' רפאל ביאר" :קיימת תכנית לחזור לתקופה בה הכל ידני ללא מחשוב אבל זו תכנית מגרה ובהחלט
הדבר האחרון שנעשה".
שאלה :אם מידע רפואי כל הזמן מותקף ,האם העבודה המקצועית תושפע?
פרופ' איתמר גרוטו" :אני מאמין ,שאם המידע יחזור להיות ידני ,נהפוך להיות ספקי שירותי בריאות פחות
מתוחכמים ונהפוך להיות מדינת עולם שלישי .בבתי חולים העבודה חייבת להיות אוטומטית .והכוונה היא,
שמנהלים יזהו מתקפת סייבר ויטפלו בה בסופו של דבר".
שאלה :כיצד יש לטפל בעניין הרגולציה? האם צריך רגולציה גלובלית?
פרופ' ליאוניד אידלמן" :אני סקפטי לגבי רגולציה גלובלית .לארה"ב יש רגולציה משלה אבל מה שמתאים
לה לא מתאים לנו .אני חושב ,שרשות הבריאות צריכה לעשות רגולציה ,אך לצערי השיטה עובדת רק בזמן
קטסטרופה".
פרופ' איתמר גרוטו" :אנו רוצים לעשות רגולציה ,אך משתמשים לצערי בהרבה מערכות מחשבים מיושנות.
כשה  FDAהאמריקאי עשה רגולציה ,זה היה בגלל שהשקיעו כסף רב בעניין .צריך להיות תהליך של חשיבה
רגולטיבית .אחרי הכל ,רגולציה תיקח בחשבון את הסיכון".
קרדיט צילום תמונות :גידי בועז

במהלך הכנס נערך בנוסף פאנל (בתמונה למטה) ,בהשתתפות:
פרופ' איתמר גרוטו משנה למנכ"ל משרד הבריאות,
פרופ' ליאוניד אידלמן יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל,
פרופ' רפאל ביאר מנהל המרכז הרפואי רמב"ם,
ד"ר אוסנת לבציון קורך מנהלת המרכז הרפואי ע"ש יצחק שמיר בצריפין.
שאלה :האם מערכת הבריאות מתקדמת או הולכת לאחור?
פרופ' איתמר גרוטו" :אנו מבינים ,שמשהו כאן לא בסדר .נתונים של חולים יכולים להיות חשופים וזה מוביל למצב
קריטי .האיום הוא ,שיום אחד המערכת תשותק .וכלים רפואיים חיוניים ומידע חיוני של מטופלים ידלוף החוצה".
פרופ' ליאוניד אידלמן" :כל יום אנו מנסים לבנות אסטרטגיה ומערכת הגנה שתעבוד ,אבל נראה ,שאף
פוליטיקאי לא לוקח קרדיט .כשיש הצלחה אז כולם לוקחים קרדיט כמו הסופרטנקר .אבל אף אחד לא נחלץ
למנוע סיכונים .הרבה כסף מושקע פה אבל זה לא מונע מהחולה הבא למות בגלל שיבוש נתונים .קיימת כאן
סכנה גדולה".
שאלה :איך בתי חולים יתארגנו ללא מחשבים ,האם נחזור לתקופת תיקיות כמו שהיה בעבר?
ד"ר אוסנת לבציון קורך" :זה בלתי אפשרי בגלל שמערכת הבריאות מחוברת למוניטורים ולמעבדות .המערכת
לא יכולה לעבוד ללא מחשוב".
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שאלה :מה אתם חושבים שהפתרון הפוטנציאלי?
פרופ' איתמר גרוטו" :זה לא רק שר הבריאות .זה לא רק מבנה פוליטי .אני מאמין ,שאנו צריכים לחשוב עם
ההנהגה ולעשות רגולציה במערכת הבריאות .יש את הרשות הלאומית להגנת סייבר במשרד רוה"מ .אני
חושב ,שאנו צריכים להיות מעורבים בסייבר במערכת הבריאות .אני חייב להגיד ,שהחלטות פוליטיות רבות
משפיעות על חיי מטופלים ,למשל ,חיסונים .לכן ,אנו חייבים לראות איך עושים את זה".
פרופ' ליאוניד אידלמן" :אנו רוצים לקרוא מכאן לממשלה לקדם פתרונות טכנולוגים וגם לשנות את התרבות
הארגונית מבחינת הבנה של מתקפות סייבר על מערכת הבריאות".

מנהל איכילוב :כ 90%-מבתי החולים בישראל לא מוגנים
מפני תקיפות סייבר
פרופ’ רוני גמזו באירועי שבוע הסייבר" :ישראל מאוימת ע"י טרור ועדיין לא מוגנת במערכת
הבריאות .המצב מאוד לא טוב"
מערכת ספונסר 13:33 18/06/2018

קרדיט צילום תמונות :גידי בועז

בכירים במערכת הבריאות הישראלית התייחסו היום לסייבר במערכת הבריאות ,במסגרת אירועי שבוע
הסייבר הלאומי של המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת ת״א על שם בלווטניק ,מערך הסייבר הלאומי במשרד
רוה״מ ומשרד החוץ.

עדכון  :17:45מידע על  2הסטארטאפים הזוכים בגמר תחרות הסטארטאפים ,שהוקדשה לטכנולוגיות לוחמה
בטרור ,)CTTSC3 (The Combating Terrorism Technology Startup Challenge 2018 ,שהתמודדו בכנס
הסייבר הלאומי על פרסים בהיקף כולל של  220אלף דולרים  -כאן .במקום הראשון זכה סטארטאפ מתחום
הבריאות.

יו"ר שבוע הסייבר הלאומי ויו"ר המרכז למחקר סייבר ע"ש בלווטניק באוניברסיטת ת"א -פרופ’ איציק בן
ישראל אמר כי" :מערכת הבריאות תלויה עד לשד עצמותיה במחשבים .משום כך ,אין ספק שמבחינת הסייבר
היא צריכה להיחשב כתשתית קריטית" .פרופ’ רוני גמזו ,מנהל בית החולים איכילוב" :כ 90%-מבתי החולים
בישראל אינם מוגנים מפני תקיפות סייבר".
מה שמעניין אנשים זה מי המנהל הבא ולא סייבר במערכת הבריאות .הרבה חושבים שהאיום הוא נגד המחשב
האישי אבל אנחנו לא מתוכנתים לחשוב שקיימת בעיה במערכת הבריאות .אנחנו חייבים לחשוב במובן של
האקינג ואחריות רפואית.
זה נהיה הרבה יותר מורכב .אין הגנה בשום מדינה .ישראל מאוימת ע"י טרור ועדיין לא מוגנת במערכת
הבריאות .בישראל המצב מאוד לא טוב .כ 90%-מבתי החולים בישראל אינם מוגנים מפני תקיפות סייבר.
בתי החולים הם הארגונים האטרקטיביים ביותר להאקינג .בתי חולים בישראל מושקעים מאוד ומאוד
אטרקטיביים והאקרים יודעים שהם לא מוגנים במאה אחוז .אני מדבר עם הרבה מאוד אנשים וכולם מדברים
על כך שהם משקיעים הרבה מאוד כסף בדיגיטציה ובחיבורים לרשת .אבל השאלה היא כמה כסף מושקע
בביטחון ובסייבר? כמעט כלום .ביטחון הוא הדבר החשוב ביותר.
המידע הנמצא בבתי החולים הינו רגיש ביותר ובכך הפך מאוד אטרקטיבי עבור האקרים .חלק מהאתגרים
נמצאים בחינוך של הצוות הרפואי למשל -שלא להשאיר מחשב פתוח למשל כשלא נמצאים לידו .זה חלק
מההתנהגות הארגונית .הרגולציה חייבת להשתנות על מנת להביא להגנה גם על בתי החולים.
פרופ’ ליאוניד אידלמן  -יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל ,לפני זמן קצר במהלך שבוע הסייבר הלאומי של
המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת ת״א על שם בלווטניק ,מערך הסייבר הלאומי במשרד רוה״מ ומשרד החוץ:
באנגליה עשרות בתי חולים נפגעו מפריצות סייבר וכן גם אמבולנסים .בארה"ב כ 300 -גם בנורבגיה מאוד
נפגעו .חוסר המוכנות ניכר והסיכונים עלולים לעלות בחיי אדם .אילו התקפות היו עד כה? בכ 66%-מהמקרים
היה מדובר בפישינג ,בכ 50%-מהמקרים היה מדובר בהתקפות סייבר.
מתקפות סייבר על בתי חולים הפכו קלות עבור האקרים שעלולים אף לזייף מסמכים ולשבש טיפול בחולים.
ניתן גם לחדור לפרטים הסודיים ביותר  -להיכנס לפרטיות החולים ולשאוב מידע .במקרים מסוימים ,התקפות
הסייבר יכולות לעלות בחיי אדם .העולם צריך להתאחד על מנת לעורר מודעות בכל הקשור למתקפות סייבר

108

109

בבתי חולים ובכלל במערכות הבריאות .זאת על מנת שביטחון החולים ובכלל תושבי העולם לא ייפגע .ההגנה
הקיימת כעת לא מספיקה ,צריך לעשות יותר.

למצב קריטי .האיום הוא שיום אחד המערכת תשותק .וכלים רפואיים חיוניים ומידע חיוני של מטופלים ידלוף
החוצה.

ד"ר אביתר מתניה  -ראש מערך הסייבר הלאומי היוצא ,לפני זמן קצר במהלך שבוע הסייבר הלאומי של
המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת ת״א על שם בלווטניק ,מערך הסייבר הלאומי במשרד רוה״מ ומשרד החוץ:
רוב האנשים חושבים ומאמינים שסקטור הבריאות לא מאוים כמו שאר התחומים .אני חושב שסקטור כזה
צריך להיות מוגן לחלוטין .בעתיד הקרוב מאוד  -לא רק מערכות הבריאות אלא כל הבתים שלנו יהיו מחוברים
לרשת ,בדיקות  ,mriשתלים וכו וזה כבר מדאיג .דיק צ’ייני שהיה סגן נשיא ארה"ב ביקש שלא להיות מחובר
לרשת בגלל שהיה לו שתל בלב שניסו לפרוץ אליו ובכך לפגוע בו .רוב המאמץ והאנרגיות מתרכזים בבריאות
ובטיפול ולא בסייבר .אנו צריכים שתהיה יחידה אחת שאחראית על מתקפות סייבר ,ואני לא מתכוון למנהלי
 ,ITאלא ליחידה שתהיה מחויבת באופן יומי למשברים.

פרופ’ ליאוניד אידלמן -כל יום אנחנו מנסים לבנות אסטרטגיה ומערכת הגנה שתעבוד ,אבל נראה שאף
פוליטיקאי לא לוקח קרדיט .כשיש הצלחה אז כולם לוקחים קרדיט כמו הסופרטנקר .אבל אף אחד לא נחלץ
למנוע סיכונים .הרבה כסף מושקע פה אבל זה לא מונע מהחולה הבא למות בגלל שיבוש נתונים .קיימת כאן
סכנה גדולה.
שאלה :איך בתי חולים יתארגנו ללא מחשבים ,האם נחזור לתקופת תיקיות כמו שהיה בעבר?
ד"ר אוסנת לבציון קורך -זה בלתי אפשרי בגלל שמערכת הבריאות מחוברת למוניטורים ולמעבדות .המערכת
לא יכולה לעבוד ללא מיחשוב.

סייבר במערכת הבריאות הפך לאתגר משמעותי ואנו נעקוב אחריו ברמה הלאומית על מנת להסיר איומים.

פרופ’ רפאל ביאר -קיימת תכנית לחזור לתקופה שהכל ידני ללא מיחשוב אבל זו תכנית מגרה ובהחלט הדבר
האחרון שנעשה.

איציק כוכב הממונה על הגנת המידע בשירותי בריאות כללית ,לפני זמן קצר במהלך שבוע הסייבר הלאומי של
המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת ת״א על שם בלווטניק ,מערך הסייבר הלאומי במשרד רוה״מ ומשרד החוץ:

שאלה -אם מידע רפואי כל הזמן מותקף ,האם העבודה המקצועית תושפע?
פרופ’ איתמר גרוטו -אני מאמין שאם המידע יחזור להיות ידני ,נהפוך להיות ספקי שירותי בריאות פחות
מתוחכמים ונהפוך להיות מדינת עולם שלישי .בבתי חולים העבודה חייבת להיות אוטומטית .והכוונה היא
שמנהלים יזהו מתקפת סייבר ויטפלו בה בסופו של דבר.

בפעם הראשונה אנחנו עושים סייבר קיור בשבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב .אנחנו מדברים על הרבה
התקפות סייבר שהיו בעולם :בהוליווד הייתה התקפה של סייבר וגם במרילנד .ב  2017הייתה מתקפת סייבר
על יותר מ  50 -בתי חולים באנגליה כולל פגיעה גם במכשור רפואי .אני החלטתי ללמוד את הסיבות ולהעביר
הלאה את הידע שלי.

שאלה :כיצד יש לטפל בעניין הרגולציה? האם צריך רגולציה גלובלית?

הבעיה הראשונה היא שאנחנו נתקלים במנהלי  ITשהם אינם מיומנים לעסוק בבעיות סייבר ומידע מחשבי
ביטחוני ולא יודעים להתמודד עם זה .הם יודעים לפתור בעיות רגילות של מחשוב .זה לא ב  DNAשלהם להגן
על ארגונים מבחינת סייבר.

פרופ’ ליאוניד אידלמן -אני סקפטי לגבי רגולציה גלובלית .לארה"ב יש רגולציה משלה אבל מה שמתאים
להם לא מתאים לנו .אני חושב שרשות הבריאות צריכה לעשות רגולציה אך לצערי השיטה עובדת רק בזמן
קטסטרופה.

בעיה שנייה היא שאנחנו נתקלים במכשור ישן מדי להגנה סייברית .בעיה שלישית היא שההתמודדות עם
מתקפות סייבר הרבה פעמים במרכזים רפואיים מיושן וקולם של מומחי סייבר אינו נשמע .בעיה רביעית
שארגונים מסרבים לתקצוב נוסף .ארגונים רפואיים מודעים לכך שקיימות מתקפות סייבר וההתמודדות איתם
מאוד מוגבלת .נכון להיום אין הגנה על מכשור רפואי.

פרופ’ איתמר גרוטו -אנחנו רוצים לעשות רגולציה ,אך משתמשים לצערי בהרבה מערכות מחשבים מיושנות.
כשה  FDAהאמריקאי עשה רגולציה ,זה בגלל שהשקיעו כסף רב בעניין .צריך להיות תהליך של חשיבה
רגולטיבית .אחרי הכל רגולציה תיקח בחשבון את הסיכון.

אני אסביר ואתייחס לנקודות הבאות :האם אנו מעדיפים להתבסס על ההגנה הקיימת נגד מתקפות סייבר?
האם לדיגיטל יש תרומה להפחתה של שמירה על הפרטיות שלנו? האם שר הבריאות אינו דורש מידע
סטנדרטי לביטחון סייבר?אני מאוד מודאג מאיומי הסייבר ,מההגנה על הביטחון הסייברי בעולם.
במהלך הכנס נערך בנוסף פאנל בנושא אתגרי אבטחת המידע והסייבר במגזר הבריאות ובהשתתפות בכירים
שונים בהם :פרופ’ איתמר גרוטו משנה למנכ"ל משרד הבריאות ,פרופ’ ליאוניד אידלמן יו"ר ההסתדרות
הרפואית בישראל ,פרופ’ רפאל ביאר מנהל המרכז הרפואי רמב"ם ,ד"ר אוסנת לבציון קורך מנהלת המרכז
הרפואי ע"ש יצחק שמיר בצריפין ובהנחיית אופיר זילביגר ,מנהל  Secozמרכז הגנת הסייבר של .BDO

שאלה :מה אתם חושבים שהפתרון הפוטנציאלי?
פרופ’ איתמר גרוטו -זה לא רק שר הבריאות .זה לא רק מבנה פוליטי .אני מאמין שאנחנו צריכים לחשוב
עם ההנהגה ולעשות רגולציה במערכת הבריאות .יש את הרשות הלאומית להגנת סייבר במשרד רוה"מ .אני
חושב שאנחנו צריכים להיות מעורבים בסייבר במערכת הבריאות .אני חייב להגיד שהחלטות פוליטיות רבות
משפיעים על חיי מטופלים .למשל חיסונים וכאלה .לכן אנחנו חייבים לראות איך עושים את זה.
פרופ’ ליאוניד אידלמן -אנחנו רוצים לקרוא מכאן לממשלה לקדם פתרונות טכנולוגים וגם לשנות את התרבות
הארגונית מבחינת הבנה של מתקפות סייבר על מערכת הבריאות.

שאלה :האם מערכת הבריאות  -מתקדמת או הולכת לאחור?
פרופ’ איתמר גרוטו -אנחנו מבינים שמשהו כאן לא בסדר .נתונים של חולים יכולים להיות חשופים וזה מוביל
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המשפט של משה איבגי וגילי לנדאו מנתח את
המונדיאל :המהדורה המרכזית של וואלה! NEWS
תקריות על גדר הגבול ,מדוע חזרה הגננת מהגן בר"ג לעבודה למרות שהוגשה תלונה במשטרה?
נפתח משפטו של השחקן משה איבגי ,ברזיל הפסידה -הערב אנגליה תשחק במונדיאל
יעקב אילון .יום שני 18 ,ביוני 14:00 ,2018

היום נפתח משפטו של השחקן משה איבגי בחשד למעשים מגונים והטרדה מינית .כתב וואלה תרבות שגיא
בן נון ,שחשף את הפרשה לפני שנתיים ,מדווח אלינו מבית המשפט.
הפתעות ואכזבות במונדיאל :ברזיל וניימר שנראה כאילו לא הגיע למשחק .שליחי וואלה!  NEWSלמונדיאל
,אורן יוסיפוביץ' ומיכאל יוכין על מה שלא עבד אתמול ועל אנגליה ובלגיה הערב ועל האוהדים המקסיקנים
אחרי הנצחון הגדול אמש .השחקן והמאמן גילי לנדאו התארח באולפן.
טובי המוחות מכונסים שבוע באוניברסיטת ת"א במסגרת שבוע הסייבר ומנסים לפתור אתגרים שונים.
אלוף במיל' אופיר בר,לשעבר מפקד יחידת המחשוב והסייבר של חיל האוויר וכיום מנכ"ל  CYMPIERהתראיין
בנושא.
הצטרפו בכל יום ראשון עד חמישי בשעה  14:00לשידור החי מהאולפן השקוף :יעקב אילון ונבחרת החדשות
של וואלה!  NEWSעם כל הדיווחים והפרשנויות על אירועי היום

!

!

צילום:ניב אהרונסון ,שלומי גבאי ,יותם רונן ,שי מכלוף ,רויטרס עריכת וידאו:ניר חן

מהדורת החדשות המרכזית ב 14:00-עם יעקב אילון ,לצד נבחרת החדשות של וואלה!  .NEWSהמהדורה
מועברת מדי יום בשידור חי מהאולפן ומשודרת באתר ובאפליקציית וואלה!  .NEWSהיום במהדורה:
האם עימות מקיף בעזה הוא בלתי נמנע? גם הלילה חיל האויר תקף בתגובה לגל שריפות גדול שהציתו עפיפונים.
בשעות האחרונות מדווחים הפלסטינים על הרוג ופצוע בתקריות על הגבול .הפרשן הצבאי אמיר בוחבוט עם
!
הפרטים מכפר עזה.
עוד גילויים סביב ההתעללות בגן הילדים ברמת גן .נגד הגננת הוגשה תלונה במשטרה כבר לפני שבועיים אך
היא חזרה לעבודה .אבי אשכנזי ,הכתב לענייני משטרה עם הדיווח.
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מדבריהם של בכירים שונים במערכת הבריאות
הישראלית המתייחסים לסייבר במערכת הבריאות ,לפני
זמן קצר בשבוע הסייבר הלאומי
לפני זמן קצר בשבוע הסייבר הלאומי

אילו התקפות היו עד כה? בכ 66%-מהמקרים היה מדובר בפישינג ,בכ 50%-מהמקרים היה מדובר בהתקפות
סייבר.
מתקפות סייבר על בתי חולים הפכו קלות עבור האקרים שעלולים אף לזייף מסמכים ולשבש טיפול בחולים.
ניתן גם לחדור לפרטים הסודיים ביותר  -להיכנס לפרטיות החולים ולשאוב מידע .במקרים מסוימים ,התקפות
הסייבר יכולות לעלות בחיי אדם.

מערכת טלנירי | 13:36 ,18/6/18

העולם צריך להתאחד על מנת לעורר מודעות בכל הקשור למתקפות סייבר בבתי חולים ובכלל במערכות
הבריאות .זאת על מנת שביטחון החולים ובכלל תושבי העולם לא ייפגע.

יו"ר שבוע הסייבר הלאומי ויו"ר המרכז למחקר סייבר ע"ש בלווטניק באוניברסיטת ת"א -פרופ' איציק בן
ישראל אמר כי" :מערכת הבריאות תלויה עד לשד עצמותיה במחשבים .משום כך ,אין ספק שמבחינת הסייבר
היא צריכה להיחשב כתשתית קריטית".

ההגנה הקיימת כעת לא מספיקה ,צריך לעשות יותר.

פרופ' רוני גמזו ,מנהל בית החולים איכילוב ,לפני זמן קצר במהלך שבוע הסייבר הלאומי של המרכז
למחקר סייבר באוניברסיטת ת״א על שם בלווטניק ,מערך הסייבר הלאומי במשרד רוה״מ ומשרד החוץ:
"כ 90%-מבתי החולים בישראל אינם מוגנים מפני תקיפות סייבר"
מה שמעניין אנשים זה מי המנהל הבא ולא סייבר במערכת הבריאות .הרבה חושבים שהאיום הוא נגד המחשב
האישי אבל אנחנו לא מתוכנתים לחשוב שקיימת בעיה במערכת הבריאות .אנחנו חייבים לחשוב במובן של
האקינג ואחריות רפואית.

ד"ר אביתר מתניה  -ראש מערך הסייבר הלאומי היוצא ,לפני זמן קצר במהלך שבוע הסייבר הלאומי של
המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת ת״א על שם בלווטניק ,מערך הסייבר הלאומי במשרד רוה״מ ומשרד החוץ:
רוב האנשים חושבים ומאמינים שסקטור הבריאות לא מאוים כמו שאר התחומים.
אני חושב שסקטור כזה צריך להיות מוגן לחלוטין.
בעתיד הקרוב מאוד  -לא רק מערכות הבריאות אלא כל הבתים שלנו יהיו מחוברים לרשת ,בדיקות ,mri
שתלים וכו וזה כבר מדאיג.
דיק צ'ייני שהיה סגן נשיא ארה"ב ביקש שלא להיות מחובר לרשת בגלל שהיה לו שתל בלב שניסו לפרוץ אליו
ובכך לפגוע בו.

זה נהיה הרבה יותר מורכב .אין הגנה בשום מדינה .ישראל מאוימת ע"י טרור ועדיין לא מוגנת במערכת
הבריאות .בישראל המצב מאוד לא טוב .כ 90%-מבתי החולים בישראל אינם מוגנים מפני תקיפות סייבר.

רוב המאמץ והאנרגיות מתרכזים בבריאות ובטיפול ולא בסייבר.

בתי החולים הם הארגונים האטרקטיביים ביותר להאקינג .בתי חולים בישראל מושקעים מאוד ומאוד
אטרקטיביים והאקרים יודעים שהם לא מוגנים במאה אחוז.

אנו צריכים שתהיה יחידה אחת שאחראית על מתקפות סייבר ,ואני לא מתכוון למנהלי  ,ITאלא ליחידה
שתהיה מחויבת באופן יומי למשברים.

אני מדבר עם הרבה מאוד אנשים וכולם מדברים על כך שהם משקיעים הרבה מאוד כסף בדיגיטציה ובחיבורים
לרשת .אבל השאלה היא כמה כסף מושקע בביטחון ובסייבר? כמעט כלום .ביטחון הוא הדבר החשוב ביותר.

סייבר במערכת הבריאות הפך לאתגר משמעותי ואנו נעקוב אחריו ברמה הלאומית על מנת להסיר איומים.

המידע הנמצא בבתי החולים הינו רגיש ביותר ובכך הפך מאוד אטרקטיבי עבור האקרים .חלק מהאתגרים
נמצאים בחינוך של הצוות הרפואי למשל -שלא להשאיר מחשב פתוח למשל כשלא נמצאים לידו .זה חלק
מההתנהגות הארגונית.
הרגולציה חייבת להשתנות על מנת להביא להגנה גם על בתי החולים.
פרופ' ליאוניד אידלמן  -יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל ,לפני זמן קצר במהלך שבוע הסייבר הלאומי של
המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת ת״א על שם בלווטניק ,מערך הסייבר הלאומי במשרד רוה״מ ומשרד החוץ:
באנגליה עשרות בתי חולים נפגעו מפריצות סייבר וכן גם אמבולנסים .בארה"ב כ 300 -גם בנורבגיה מאוד
נפגעו.
חוסר המוכנות ניכר והסיכונים עלולים לעלות בחיי אדם.
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איציק כוכב הממונה על הגנת המידע בשירותי בריאות כללית ,לפני זמן קצר במהלך שבוע הסייבר הלאומי של
המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת ת״א על שם בלווטניק ,מערך הסייבר הלאומי במשרד רוה״מ ומשרד החוץ:
בפעם הראשונה שאנחנו עושים סייבר קיור בשבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב.
אנחנו מדברים על הרבה התקפות סייבר שהיו בעולם :בהוליווד הייתה התקפה של סייבר וגם במרילנד .ב 2017
הייתה מתקפת סייבר על יותר מ  50 -בתי חולים באנגליה כולל פגיעה גם במכשור רפואי.
אני החלטתי ללמוד את הסיבות ולהעביר הלאה את הידע שלי.
הבעיה הראשונה היא שאנחנו נתקלים במנהלי  ITשהם אינם מיומנים לעסוק בבעיות סייבר ומידע מחשבי
ביטחוני ולא יודעים להתמודד עם זה .הם יודעים לפתור בעיות רגילות של מחשוב .זה לא ב  DNAשלהם להגן
על ארגונים מבחינת סייבר.
בעיה שנייה היא שאנחנו נתקלים במכשור ישן מדי להגנה סייברית .
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בעיה שלישית היא שההתמודדות עם מתקפות סייבר הרבה פעמים במרכזים רפואיים מיושן וקולם של מומחי
סייבר אינו נשמע.
בעיה רביעית שארגונים מסרבים לתקצוב נוסף.

שמנהלים יזהו מתקפת סייבר ויטפלו בה בסופו של דבר.
שאלה :כיצד יש לטפל בעניין הרגולציה? האם צריך רגולציה גלובלית?

ארגונים רפואיים מודעים לכך שקיימות מתקפות סייבר וההתמודדות איתם מאוד מוגבלת .נכון להיום אין הגנה
על מכשור רפואי.

פרופ' ליאוניד אידלמן -אני סקפטי לגבי רגולציה גלובלית .לארה"ב יש רגולציה משלה אבל מה שמתאים
להם לא מתאים לנו .אני חושב שרשות הבריאות צריכה לעשות רגולציה אך לצערי השיטה עובדת רק בזמן
קטסטרופה.

אני אסביר ואתייחס לנקודות הבאות :האם אנו מעדיפים להתבסס על ההגנה הקיימת נגד מתקפות סייבר?
האם לדיגיטל יש תרומה להפחתה של שמירה על הפרטיות שלנו? האם שר הבריאות אינו דורש מידע
סטנדרטי לביטחון סייבר?

פרופ' איתמר גרוטו -אנחנו רוצים לעשות רגולציה ,אך משתמשים לצערי בהרבה מערכות מחשבים מיושנות.
כשה  FDAהאמריקאי עשה רגולציה ,זה בגלל שהשקיעו כסף רב בעניין .צריך להיות תהליך של חשיבה
רגולטיבית .אחרי הכל רגולציה תיקח בחשבון את הסיכון.

אני מאוד מודאג מאיומי הסייבר ,מההגנה על הביטחון הסייברי בעולם.

שאלה :מה אתם חושבים שהפתרון הפוטנציאלי?

במהלך הכנס נערך בנוסף פאנל בהשתתפות:

פרופ' איתמר גרוטו -זה לא רק שר הבריאות .זה לא רק מבנה פוליטי .אני מאמין שאנחנו צריכים לחשוב עם
ההנהגה ולעשות רגולציה במערכת הבריאות .יש את הרשות הלאומית להגנת סייבר במשרד רוה"מ .אני חושב
שאנחנו צריכים להיות מעורבים בסייבר במערכת הבריאות.

פרופ' איתמר גרוטו משנה למנכ"ל משרד הבריאות
פרופ' ליאוניד אידלמן יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל
פרופ' רפאל ביאר מנהל המרכז הרפואי רמב"ם
ד"ר אוסנת לבציון קורך מנהלת המרכז הרפואי ע"ש יצחק שמיר בצריפין

אני חייב להגיד שהחלטות פוליטיות רבות משפיעים על חיי מטופלים .למשל חיסונים וכאלה .לכן אנחנו חייבים
לראות איך עושים את זה.
פרופ' ליאוניד אידלמן -אנחנו רוצים לקרוא מכאן לממשלה לקדם פתרונות טכנולוגים וגם לשנות את התרבות
הארגונית מבחינת הבנה של מתקפות סייבר על מערכת הבריאות.

שאלה :האם מערכת הבריאות  -מתקדמת או הולכת לאחור?
פרופ' איתמר גרוטו -אנחנו מבינים שמשהו כאן לא בסדר .נתונים של חולים יכולים להיות חשופים וזה מוביל
למצב קריטי .האיום הוא שיום אחד המערכת תשותק .וכלים רפואיים חיוניים ומידע חיוני של מטופלים ידלוף
החוצה.
פרופ' ליאוניד אידלמן -כל יום אנחנו מנסים לבנות אסטרטגיה ומערכת הגנה שתעבוד ,אבל נראה שאף
פוליטיקאי לא לוקח קרדיט .כשיש הצלחה אז כולם לוקחים קרדיט כמו הסופרטנקר .אבל אף אחד לא נחלץ
למנוע סיכונים .הרבה כסף מושקע פה אבל זה לא מונע מהחולה הבא למות בגלל שיבוש נתונים .קיימת כאן
סכנה גדולה.
שאלה :איך בתי חולים יתארגנו ללא מחשבים ,האם נחזור לתקופת תיקיות כמו שהיה בעבר?
ד"ר אוסנת לבציון קורך -זה בלתי אפשרי בגלל שמערכת הבריאות מחוברת למוניטורים ולמעבדות .המערכת
לא יכולה לעבוד ללא מיחשוב.
פרופ' רפאל ביאר -קיימת תכנית לחזור לתקופה שהכל ידני ללא מיחשוב אבל זו תכנית מגרה ובהחלט הדבר
האחרון שנעשה.
שאלה -אם מידע רפואי כל הזמן מותקף ,האם העבודה המקצועית תושפע?
פרופ' איתמר גרוטו -אני מאמין שאם המידע יחזור להיות ידני ,נהפוך להיות ספקי שירותי בריאות פחות
מתוחכמים ונהפוך להיות מדינת עולם שלישי .בבתי חולים העבודה חייבת להיות אוטומטית .והכוונה היא
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ראש ה CIA-לשעבר הגנרל בדימוס דיוויד פטראוס,
במהלך שבוע הסייבר באוניברסיטת ת"א
"צריך להבין שהתמודדות עם פריסה של נשק גרעיני פשוטה ביחס לפריסה של סייבר"
מערכת טלנירי | 13:42 ,18/6/18
בדומה לרשות הסייבר בישראל ייתכן שיהיה צורך ברשות נפרדת לענייני סייבר ,ואנו לומדים הרבה מאיך
שישראל בנתה את היכולת יוצאת הדופן שלה בעיקר בשיתוף הסקטור הפרטי.
איננו עומדים בקצב של התפתחות כוח הסייבר .האם צריך אמנת ג'נבה בנוגע לסייבר? אני לא נגד זה,
אני רק חושב שצריך להימדד במה שבאמת נשיג  -יש מעט מאוד מדינות עם יכולת גרעינית ,אבל המון
מדינות וגורמים שאינם מדינתיים עם יכולת סייבר ,והרבה מהם כנראה יתעלמו מהסכמים בינלאומיים שכאלה.
אם היו לי כמה דקות עם טראמפ :הייתי מתמקד באיומים על תשתיות בארה"ב  -הדאגה העיקרית שלי היא
מעבר למה שרוסיה עושה כמו התערבותה במערכת הפוליטית ,מעבר לפעילות ההרסנית של איראן ,הפעילות
של סין וצפון קוריאה ,ומעבר לפעילות פלילית  -הדאגה שלי היא נשק סייבר להשמדה המונית על ידי גורמים
לא מדינתיים .הגיע הזמן לחשוב על בניית סוכנות סייבר לאומית שתבנה את הבסיס לתכנית למניעה ובניית
מדיניות ותפקח על כל מי שמאבטח את התשתיות שלנו".
"הפוטנציאל והאיום של הסייבר יהיה אולי התחום החשוב ביותר במלחמה העתידית והאופן שבו אפשר
להפריע לרשתות ול GPSלהשתלט על רשתות מודיעין ,כל המלחמות העתידיות יהיו במידה זו או אחרת
מלחמות סייבר .אנחנו נכנסים לעידן בו כל מכשיר הופך נשק ויש כל כך הרבה דרכים לחדור למכשירים.
השאלה האם אנו משתמשים יותר מדי במונח מלחמה בהקשר של סייבר  -לא משנה איך נקרא לזה ,יש
אינספור תקיפות סייבר כל הזמן בין גורמים שנחשבים במצב של שלום.
כמה ריאליים הם תרחישי יום הדין במלחמת סייבר  -אינני חושב שאיום של אירוע סייבר דוגמת  9/11או מלחמת
העולם הראשונה ב 1914 -הוא לא ריאלי  -יש כל מיני תרחישים שהופכים את הקטסטרופות האלה לריאליות.
ייתכן שנעשה אנלוגיה ונשווה בין הפיתוח של נשק גרעיני וההרתעה המלווה לזה ליכולת הסייבר המתפתחת
 צריך להבין שהתמודדות עם פריסה של נשק גרעיני פשוטה ביחס לפריסה של סייבר .בתחילה היחידיםשהיה להם את הנשק הגרעיני הם ארה"ב וברה"מ  -ולכן היה הרבה זמן לשבת במגדל השן ולפתח רעיונות
להרתעה .לעומת זאת ההתפתחות של הסייבר הייתה מהירה יותר ועקפה את שלב התכנון והרגולציה .איננו
עומדים בקצב של התפתחות כוח הסייבר .האם צריך אמנת ג'נבה בנוגע לסייבר? אני לא נגד זה ,אני רק
חושב שצריך להמדד במה שבאמת נשיג  -יש מעט מאוד מדינות עם יכולת גרעינית ,אבל המון מדינות וגורמים
שאינם מדינתיים עם יכולת סייבר ,והרבה מהם כנראה יתעלמו מהסכמים בינלאומיים שכאלה.
במשך שנים הייתי בעד בניית כוח מבצעי בכל הנוגע לסייבר  -אני שמח שזה קורה אבל איני חושב שכל
הנושאים תוכננו עד הסוף  -מרגע שפיקוד הסייבר  cyber commandהוקם ,נשאלת השאלה איך המפקד ינהל
את כל היחידות תחתיו ,ויש עוד הרבה שאלות פתוחות בעניין .ביטול פונקציית המתאם לענייני סייבר בבית
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הלבן  -לא ברור לי איך הסמכויות הללו יועברו.
בדומה לרשות הסייבר בישראל ייתכן שיהיה צורך ברשות נפרדת לענייני סייבר ,ואנו לומדים הרבה מאיך
שישראל בנתה את היכולת יוצאת הדופן שלה בעיקר בשיתוף הסקטור הפרטי.
איך להתייחס לאיראן והמזה"ת  -צריך להכיר בכך שאיראן מנסה לגבש את הכוח ומנצלת מלחמות בעולם
הערבי ומעצימה את כוחה היא ניצלה את האיום של דאעש בעיראק  -והיא מנסה להפוך מדינות כמו סוריה
ללבנון השנייה  -ללחזק את המיליציות ואת כוחה הפוליטי .אנו נראה הרבה יותר לחץ על איראן לא רק
בנושאים שקשורים להסכם הגרעין אלא גם בהקשר של נושאים אחרים.
ידוע שהתכנה הייתה חלק משמעותי בעולם -AIבינה מלאכותית תעשה את זה בשנים הקרובות  -הפיתוחים
העמוקים בנושאים הללו יהיו משמעותיים  -מדעי החיים ,פעילות מודיעינית ,שימוש במערכות לחימה וסיוע
בלחימה ,יאפשרו ביצוע של משימות עם רובוטים ושילוב במידע והכוח להביא מידע בצורות שונות יהיה עמוק
יותר .אני יודע שעמיתי הפרופסור בן ישראל התמנה לאחרונה לעמוד בראש צוות שיגיש תכנית למהלך לאומי
כולל בנושא ה ,AI-וזה חשוב מאד .אנו עושים הרבה מזה מאז החדירה לעיראק ,ומנצלים ומשתמשים בכך
יותר ,ובנינו את הקלאוד שלנו בבגדד ,והתחלנו לפתח את מה שעכשיו הוא כל כך חזק בשילוב בין כל הצורות
 העברנו הרבה מכוחות המודיעין לבגדד בשביל לנצל את הקלאוד שהיה לנו שם.מה הכוח של הסקטור הפרטי בעולם הסייבר  -הסקטור הפרטי חשוב מאוד ,הממשל לעולם לא יצליח לעשות
את כל מה שצריך ,הרבה יודעים שה CIA-פתח בעצמו את הקרן הון סיכון שלו בדיוק בשביל זה .חייבים
לשתף פעולה עם הסקטור הפרטי  -חבל שבארה"ב בגלל סנואדן היה ניתוק במידת מה בין הממשל והחברות
הללו ,אבל הקשר הזה חוזר  -לאף מדינה אין שיתוף פעולה טוב כמו ישראל בין הסקטור הפרטי והצבא
וכוחות המודיעין .חייבים אמון בין הגופים הללו על מנת שהממשל יוכל להשתמש במה שמתפתח בקצב מהיר
יותר בסקטור הפרטי.
הטקטיקה התפתחה כאשר אלמנטים של כוח סייבר מנוצלים על ידי רשתות חברתיות בידי גורמים כמו
דאעש ואל קעיידה  -המאמץ של שילוב בין המאמצים לתפוס את מנהיגי דאעש  .האינטגרציה בין כל הכלים
שלנו חיונית למה שדאעש ניסתה לעשות .היה שימוש בסייבר כמו ביכולות אחרות לסייע למי שנלחם ביבשה
ובאוויר .צריך גישה כוללת למלחמות שאנחנו מעורבים בהם ,אבל ההתפתחות בשנים האחרונות היתה שהבנו
איך לעשות זאת בלי לעשות הכל בעצמנו וכך הקואליציה יכולה לסייע לכוחות במקום .בעיראק ניסינו לייצר
מצב ביטחוני טוב יותר בזמן שהיינו שם.
אם היו לי כמה דקות עם טראמפ -
הייתי מתמקד באיומים על תשתיות בארה"ב  -הדאגה העיקרית שלי היא מעבר למה שרוסיה עושה כמו
התערבותה במערכת הפוליטית ,מעבר לפעילות ההרסנית של איראן ,הפעילות של סין וצפון קוריאה ,ומעבר
לפעילות פלילית  -הדאגה שלי היא נשק סייבר להשמדה המונית על ידי גורמים לא מדינתיים .אנו יכולים
להרתיע מדינות ריבון כי יש לנו כתובת אליה נוכל להגיע ,אך איני יודע איך להרתיע גורמים קיצוניים כמו דאעש
שמוכנים להתפוצץ יחד איתנו .איני יודע איך מונעים מהם להוריד את החשמל בכל החוף המזרחי .זוהי דאגה
מרכזית  -הגיע הזמן לחשוב על בניית סוכנות סייבר לאומית שתבנה את הבסיס לתכנית למניע ובניית מדיניות
ותפקח על כל מי שמאבטח את התשתיות שלנו  .זה מה שהייתי אומר לטראמפ".
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ראש ה CIA-לשעבר הגנרל בדימוס דיוויד פטראוס,
במהלך שבוע הסייבר באוניברסיטת ת"א:
צריך להבין שהתמודדות עם פריסה של נשק גרעיני פשוטה
ביחס לפריסה של סייבר.
בדומה לרשות הסייבר בישראל ייתכן שיהיה צורך ברשות
נפרדת לענייני סייבר ,ואנו לומדים הרבה מאיך שישראל
בנתה את היכולת יוצאת הדופן שלה בעיקר בשיתוף
הסקטור הפרטי…
…איננו עומדים בקצב של התפתחות כוח הסייבר .האם
צריך אמנת ג'נבה בנוגע לסייבר? אני לא נגד זה ,אני רק
חושב שצריך להימדד במה שבאמת נשיג  -יש מעט מאוד
מדינות עם יכולת גרעינית ,אבל המון מדינות וגורמים
שאינם מדינתיים עם יכולת סייבר ,והרבה מהם כנראה
יתעלמו מהסכמים בינלאומיים שכאלה.

להם את הנשק הגרעיני הם ארה"ב וברה"מ  -ולכן היה הרבה זמן לשבת במגדל השן ולפתח רעיונות להרתעה.
לעומת זאת ההתפתחות של הסייבר הייתה מהירה יותר ועקפה את שלב התכנון והרגולציה .איננו עומדים
בקצב של התפתחות כוח הסייבר .האם צריך אמנת ג'נבה בנוגע לסייבר? אני לא נגד זה ,אני רק חושב שצריך
להמדד במה שבאמת נשיג  -יש מעט מאוד מדינות עם יכולת גרעינית ,אבל המון מדינות וגורמים שאינם
מדינתיים עם יכולת סייבר ,והרבה מהם כנראה יתעלמו מהסכמים בינלאומיים שכאלה.
במשך שנים הייתי בעד בניית כוח מבצעי בכל הנוגע לסייבר  -אני שמח שזה קורה אבל איני חושב שכל
הנושאים תוכננו עד הסוף  -מרגע שפיקוד הסייבר  cyber commandהוקם ,נשאלת השאלה איך המפקד ינהל
את כל היחידות תחתיו ,ויש עוד הרבה שאלות פתוחות בעניין .ביטול פונקציית המתאם לענייני סייבר בבית
הלבן  -לא ברור לי איך הסמכויות הללו יועברו.
בדומה לרשות הסייבר בישראל ייתכן שיהיה צורך ברשות נפרדת לענייני סייבר ,ואנו לומדים הרבה מאיך
שישראל בנתה את היכולת יוצאת הדופן שלה בעיקר בשיתוף הסקטור הפרטי.

צילום :גידי בועז

תשתיות בארה"ב  -הדאגה
אם היו לי כמה דקות עם טראמפ :הייתי מתמקד באיומים על
צילום :גידי בועז
העיקרית שלי היא מעבר למה שרוסיה עושה כמו התערבותה במערכת הפוליטית ,מעבר
לפעילות ההרסנית של איראן ,הפעילות של סין וצפון קוריאה ,ומעבר לפעילות פלילית  -הדאגה
שלי היא נשק סייבר להשמדה המונית על ידי גורמים לא מדינתיים .הגיע הזמן לחשוב על בניית
סוכנות סייבר לאומית שתבנה את הבסיס לתכנית למניעה ובניית מדיניות ותפקח על כל מי
שמאבטח את התשתיות שלנו".
גיא ברנע 17/06/2018
הפוטנציאל והאיום של הסייבר יהיה אולי התחום החשוב ביותר במלחמה העתידית והאופן שבו אפשר
להפריע לרשתות ול GPSלהשתלט על רשתות מודיעין ,כל המלחמות העתידיות יהיו במידה זו או אחרת
מלחמות סייבר .אנחנו נכנסים לעידן בו כל מכשיר הופך נשק ויש כל כך הרבה דרכים לחדור למכשירים.
השאלה האם אנו משתמשים יותר מדי במונח מלחמה בהקשר של סייבר  -לא משנה איך נקרא לזה ,יש
אינספור תקיפות סייבר כל הזמן בין גורמים שנחשבים במצב של שלום.

איך להתייחס לאיראן והמזה"ת  -צריך להכיר בכך שאיראן מנסה לגבש את הכוח ומנצלת מלחמות בעולם
הערבי ומעצימה את כוחה היא ניצלה את האיום של דאעש בעיראק  -והיא מנסה להפוך מדינות כמו סוריה
ללבנון השנייה  -ללחזק את המיליציות ואת כוחה הפוליטי .אנו נראה הרבה יותר לחץ על איראן לא רק
בנושאים שקשורים להסכם הגרעין אלא גם בהקשר של נושאים אחרים.
ידוע שהתכנה הייתה חלק משמעותי בעולם  - AIבינה מלאכותית תעשה את זה בשנים הקרובות  -הפיתוחים
העמוקים בנושאים הללו יהיו משמעותיים  -מדעי החיים ,פעילות מודיעינית ,שימוש במערכות לחימה וסיוע
בלחימה ,יאפשרו ביצוע של משימות עם רובוטים ושילוב במידע והכוח להביא מידע בצורות שונות יהיה עמוק
יותר .אני יודע שעמיתי הפרופסור בן ישראל התמנה לאחרונה לעמוד בראש צוות שיגיש תכנית למהלך לאומי
כולל בנושא ה ,AI-וזה חשוב מאד .אנו עושים הרבה מזה מאז החדירה לעיראק ,ומנצלים ומשתמשים בכך
יותר ,ובנינו את הקלאוד שלנו בבגדד ,והתחלנו לפתח את מה שעכשיו הוא כל כך חזק בשילוב בין כל הצורות
 העברנו הרבה מכוחות המודיעין לבגדד בשביל לנצל את הקלאוד שהיה לנו שם.מה הכוח של הסקטור הפרטי בעולם הסייבר  -הסקטור הפרטי חשוב מאוד ,הממשל לעולם לא יצליח לעשות
את כל מה שצריך ,הרבה יודעים שה CIA-פתח בעצמו את הקרן הון סיכון שלו בדיוק בשביל זה .חייבים
לשתף פעולה עם הסקטור הפרטי  -חבל שבארה"ב בגלל סנואדן היה ניתוק במידת מה בין הממשל והחברות
הללו ,אבל הקשר הזה חוזר  -לאף מדינה אין שיתוף פעולה טוב כמו ישראל בין הסקטור הפרטי והצבא
וכוחות המודיעין .חייבים אמון בין הגופים הללו על מנת שהממשל יוכל להשתמש במה שמתפתח בקצב מהיר
יותר בסקטור הפרטי.

ייתכן שנעשה אנלוגיה ונשווה בין הפיתוח של נשק גרעיני וההרתעה המלווה לזה ליכולת הסייבר המתפתחת -
צריך להבין שהתמודדות עם פריסה של נשק גרעיני פשוטה ביחס לפריסה של סייבר .בתחילה היחידים שהיה

הטקטיקה התפתחה כאשר אלמנטים של כוח סייבר מנוצלים על ידי רשתות חברתיות בידי גורמים כמו
דאעש ואל קעיידה  -המאמץ של שילוב בין המאמצים לתפוס את מנהיגי דאעש  .האינטגרציה בין כל הכלים
שלנו חיונית למה שדאעש ניסתה לעשות .היה שימוש בסייבר כמו ביכולות אחרות לסייע למי שנלחם ביבשה
ובאוויר .צריך גישה כוללת למלחמות שאנחנו מעורבים בהם ,אבל ההתפתחות בשנים האחרונות היתה שהבנו
איך לעשות זאת בלי לעשות הכל בעצמנו וכך הקואליציה יכולה לסייע לכוחות במקום .בעיראק ניסינו לייצר
מצב ביטחוני טוב יותר בזמן שהיינו שם.
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כמה ריאליים הם תרחישי יום הדין במלחמת סייבר  -אינני חושב שאיום של אירוע סייבר דוגמת  9/11או מלחמת
תרחישים שהופכים את הקטסטרופות האלה לריאליות.
העולם הראשונה ב 1914 -הוא לא ריאלי  -יש כל מיני
!

!

!

שבוע הסייבר הלאומי  :2018סיכום אמירות מרכזיות
מהרצאות היום הראשון
מאת :מערכת Telecom News, 17.6.18, 15:00
תובנות מפי תא"ל (במיל') ירון רוזן ,ראש מטה
הסייבר הצה"לי היוצא ,אלוף (במיל') יעקב
עמידרור ,לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי,
ראש חטיבת המחקר באמ"ן ומזכיר צבאי
לשר הביטחון ,תא"ל (במיל') אהוד שניאורסון,
מפקד  8200לשעבר ,תא"ל (במיל') ד"ר דני
גולד ,ראש מפא"ת (המנהל למחקר ופיתוח
אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית) במשרד
הביטחון וגנרל בדימוס דיוויד פטראוס ראש
ה CIA-לשעבר .עדכון בתחתית הכתבה.

בישראל פתאום צריך להיות שחקן גלובלי ,כי דברים ,שקורים בצד השני של העולם ,עלולים לקרות לנו .אז כל
הרעיון של סימטריה מאותגר .לסייבר לא אכפת מגבולות .חוק וסדר מאותגר והריבונות מאותגרת.
אם מישהו השתלט על המחשב שלי ממדינה אחרת  -האחריות בידי מי? פתאום מדינות צריכות אישור
מפייסבוק או גוגל כדי לעשות משהו ,כי הן כל כך גדולות ,אפילו מעצמות על ואי אפשר להתעלם מהם .זהו
חוסר סדר וחוסר סימטריה.
מה האתגר? קודם כל והכי חשוב ,כל צורות הכוח הלאומי  -כלכלה ,פוליטיקה וצבא ,מאותגרות .מישהו
מחליט להתערב במקום אחר ויכול לעשות זאת ,ואין צורך להזכיר מתי זה קרה לאחרונה .מערכות צבאיות
וכלכליות גם הן מושפעות ע"י המרחב הקיברנטי וזהו משהו שלא ראינו קודם.
זה משנה את האינטראקציות האסטרטגיות בין מדינות .פתאום בריתות חדשות בין מדינות נוצרות וזה דבר
ענק .אנו בעידן ,שממשלות צריכות לבנות שריר סייבר ברמה הלאומית .הרבה אנשים אומרים ,שהשריר הזה
הוא טכנולוגיה ,ולדעתי זו לא רק טכנולוגיה ,זה אתגר אסטרטגי כמו בכל תחום אחר.
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שבוע הסייבר הלאומי השנתי של המרכז למחקר סייבר
בינתחומי ע"ש בלווטניק באוניברסיטת ת"א ,מערך
הסייבר הלאומי במשרד רה"מ ומשרד החוץ מתקיים
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 העוסקים ,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.
להלן סיכום של אמירות מרכזיות מהרצאות הדוברים היום ,ביום הראשון של הכנס:
תא"ל (במיל') ירון רוזן( ,בתמונה מעלה) ,ראש מטה הסייבר הצה"לי היוצא" :בחיל האוויר התחנכנו על
המנטרה ,שההגנה הטובה ביותר היא התקפה ,ואז התמניתי לראש מטה הסייבר הצהלי והבנתי ,שההגנה
הטובה ביותר אינה התקפה אלא הגנה טובה יותר .התחושה ,שאני מקבל מהשיח ,שהיה לנו בצה"ל :יש סערה
בחוץ והיא גדולה ועולם הסייבר הוא מירוץ חימוש.
השינוי העיקרי מהים ,היבשה והאוויר הוא ,ששטח ההתקפה השתנה ,שטח המלחמה גדל גם בשפה ובתרבות
והיא מגיעה ל ,-IoTלמה שאנו מחזיקים .כל דבר נעשה דיגיטלי בעולם דיגיטלי המתפתח מהר .זה שונה ממה
שאנו היינו רגילים עד כה וזה מעשה אדם .לכן ,בעתיד זה לא יהיה קל יותר אלא מורכב יותר -יותר רגיש ,יותר
שטח תקיפה ולכן אנו נהיה יותר רגישים לזה.
לגבי הרעיון הבסיסי ,שמדינת הריבון מאוימת ,לפני שנים הרעיון של מדינת ריבון הגיע על בסיס זה ,שיש לי
ביטחון והגנה מגורם חיצוני ,והרעיון הזה מאותגר.
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נתקלתי בספר בלימודי על מלחמה א-סימטרית ,שאמר ,שהסיכוי לניצחון וכישלון במלחמה אסימטרית היא
באינטראקציה של אסטרטגיות בין חזקים וחלשים .אם אני בוחר במלחמה אסימטרית ,האחר מפסיד אם הוא
בוחר במלחמה סימטרית .מה שהבנתי הוא ,שבסייבר ,בהגדרה ,שלא כמו בצבאות היכולים להיות סימטריים
או אסימטריים ,סייבר הוא בהגדרה אסימטרי ,ולכן הדרך היחידה להתמודד עם סייבר היא להתארגן ולהתכונן
באופן אסימטרי.
צריך גורם אחד ,שיהיה אחראי .כיום יותר מדי אנשים "אחראיים" .איך מנצחים בעידן זה? אני לא יודע ,אבל
צריך לענות על השאלות :איך בונים הגנה במרחב אזרחי? איך מעלים מודעות אצל אזרחים? איפה הממשל
נכנס לתמונה? מהן חירויות של אזרחים לעומת צרכים של סייבר? איך בונים הרתעה בסייבר?
נדרש שינוי סייבר :בניית יכולת סייבר וחשיבה אסטרטגית הבונה יכולת ועמידות לאומית ברמת הסייבר.
סמכות ,אחריות ,חינוך ,רגולציה ואופרציה הכוללת מודיעין ,מבצעים ,מו"פ וארגון מחדש מבחינה דיגיטלית
וטכנולוגיות של כוחות הסייבר  -זהו מסע של  5-10שנים למדינה.
צריך הגנה מתמידה מתקדמת ,צריך צוות מאורגן ע"י מנהיגי הקמפיין
(מבצע) ,שיודעים בדיוק מה המשימה שלהם ,ומה שרשרת האספקה
שלהם ,וכך יודעים לנהל את הדרך .צריך גם אסטרטגיה לאויבים
מדינתיים ולא מדינתיים ,ואני קורא לזה הרתעה 'תפורה לפי מידה'".
אלוף (במיל') יעקב עמידרור( ,בתמונה משמאל) ,לשעבר ראש המטה
לביטחון לאומי ,ראש חטיבת המחקר באמ"ן ומזכיר צבאי לשר
הביטחון" :הדרך היחידה להתמודד עם הרעים בעולם הוא שיתוף
פעולה בין המדינות .רק שת"פ כזה ייתן לנו את היכולת להתכונן בזמן
לאיום לא מוכר.
הגעתי לעולם הסייבר מנקודת המבט של הלקוח .הבנתי את הצורך
לבנות רשות בישראל ,שתעסוק בסייבר ,אחת ההחלטות החשובות,
שנלקחו בישראל בשנים האחרונות ,בכל הקשור בהתמודדות עם הדור
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החדש של האיומים .אני חושב ,שהיום קשה להגדיר איך מלחמת סייבר תראה ואיך הסייבר יושפע וישפיע על
מלחמה הקלאסית .אנו לומדים זאת היום.
מתן תרחישים על מלחמות העתיד הוא מעבר למה שאנו יודעים לעשות .אנו לומדים לאט איך להתגונן בפני
זה .בסופו של דבר ,אנו מבינים את הפוטנציאל האדיר .במלחמה קלאסית לתוקף יש את היתרון לדעת איפה
לתקוף איך ומתי ,והצד המתגונן מחכה להחלטתו של הצד התוקף .בסייבר צריך מודיעין חשוב לגבי היכולת
של הצד השני ,מה הצד השני מסוגל לעשות.
משום שאיננו יודעים מה הצד השני מסוגל לעשות ,אנו זקוקים ליתירות ,אך זה עולה כסף .איך בונים זאת?
מי ישלוט על זה? ללא יתירות לא ניתן להתמודד עם אתגר לא ידוע
סייבר זקוק להרבה שיתופי פעולה .הייתה לי הזכות לדבר על כך עם הנשיא אובמה .שת"פ בין 'האנשים
הטובים' הכרחי .הדרך היחידה להתמודד עם הרעים בעולם הוא שיתוף פעולה בין המדינות .רק שת"פ כזה
ייתן לנו את היכולת להתכונן בזמן לאיום לא מוכר.
שת"פ הכרחי להתגונן בפני טרור ואפילו יותר בפני איום הסייבר .כשחשבתי על מלחמה וסייבר ,האם יש יתרון
ללמוד ולהתאים את חוקי המשחק של המלחמה הקלאסית מצד המתגונן לעולם הסייבר ,ההנחה הראשונה של
כל גנרל ,שצריך להתגונן ,היא ,שקו ההגנה יחצה ,לא משנה כמה ההגנה חזקה  --אתה מתכנן הכל בהתאם
להנחה ,שקו ההגנה יחצה .וזו ההנחה ,שצריכה להיות לכל מי שמתעסק עם סייבר ,שקו ההגנה ייחצה.
ואז מה עושים? יש  2תשובות נפוצות וזהו הבסיס לכל מערכת הגנה .לא מציבים רק קו הגנה אחד ,אלא  ,2ו 3ו,4-
כדי להביא את התוקף למיקום בו ניתן להרוס אותו .יש הבדל אחד בסייבר ,אם אתה חכם אתה לא הורס את האויב,
אתה מבודד אותו ונותן לו את התחושה ,שהוא עדיין פעיל .זוהי מלכודת דבש ,שניתן להשתמש בה בזמן הנכון.
להוביל אותו למקום בו ניתן להפעיל עליו מניפולציה ולתת לו הרגשה ,שהוא עדיין פעיל .אם האויב מבין ,שהוא
נתפס ובודד ,הוא יבין ,שהוא צריך לשים את כל יהבו במסלול אחר .זהו ההבדל העיקרי עם המלחמה הקלאסית.
התשובה הנוספת היא שימוש בעתודה אקדמית ,שמשימתה להחזיר את יכולת ההגנה אף על פי שהקו נחצה.
לדעתי ,איננו שמים מספיק תשומת לב על היכולת של המערכת לחזור למצב קודם .זה לא סקסי כמו להתמודד
עם התוקף עצמו אבל כל מערכת צריכה יכולת חזקה לבנות את עצמה מחדש ולשמור על היכולת לפעול.
כשדיברתי על יתירות על זה בדיוק דיברתי ,ולפעמים צריך משהו הפועל מתוך המערכת עצמה .זהו שילוב
של טכנולוגיה ופרוצדורה :זיהינו תקיפה ,פעלנו בתוך מערכת ההגנה ,וכעת מה עושים בשביל לחזור למצב
פעיל .אין שאלה שצריך צוותים הלומדים את הבעיה ונותנים מענה בזמן אמת.

הוא על מערכת נשק מתוחכמת .אני נוטה להסתכל על זה
כעל מלחמה אלקטרונית .מבחינה אסטרטגית שימוש בסייבר
הוא חיוני .אני מאמין ,שכל מפקד בצבא צריךלהתמחות
בסייבר ,כאשר היום הסייבר שואף להיות שחקן אסטרטגי .
אתן דוגמאות למבצעים של שימוש בסייבר כמו פרל
הארבור או מלחמת  6הימים או מלחמת המפרץ  -מבצעים
צבאיים השתנו בגלל שימוש בלוחמה אלקטרונית.
אם ניקח את צה"ל כדוגמא ,ב 1973-לפני מלחמת יום כיפורים
היו  2דוקטרינות:
 .1ישראל חייבת לדעת כשהאויב מתכוון לצאת למלחמה,
 .2ישראל חייבת לתת מכת הפתעה .המשבר היה מאוד
גדול והניצחון לא היה חד משמעי.
אם ניקח כדוגמא את צהל מהתמקד באיראן וחיזבאללה
ומנסה לבנות אסטרטגיה לנצח :האסטרטגיה של ישראל
היא הגנה של חץ וכיפת ברזל .אלו יכולות ישראליות! .
לאיראנים יש כבר את האמצעים ויש להם יכולת מבצעית למלחמת סייבר.
אני מאמין ,שצריך להיות כאן מאמץ אסטרטגי ואני מתייחס למלחמת הסחר בין ארה"ב לסין .ארה"ב מנסה
להעמיד תנאים ופרספקטיבה לשנות את החוקים .מצד שני מנסים לתת כללים חדשים למשחק .אם יצליחו,
הסייבר יתפוס כאן מקום משלו וייקבעו כאן כללים חדשים.
הדבר השני הוא ,שמלחמת סייבר עומדת לתפוס כאן מקום נכבד בגלל סחר בינ"ל והאינטרנט.
והשלישי  -תהיה הסלמה בגלל הסופר פאוור של ארה"ב וגם סין תנסה להדביק אותה .אם יהיה קונפליקט,
הדבר הראשון ,שיבוא לידי ביטוי ,זה הסייבר .קונפליקטים בין סופר פאוור זה כבר אומר זירה של מלחמה
קרה.
כוחות צבאיים רוצים להתמחות בסייבר כדי לקבוע כללים חדשים כדי שהמדינה תשיג עליונות וזה כבר לא
מדע בדיוני.
ארה״ב היום היא מעצמת העל המובילה ותהיה הסלמה כי סין תנסה לעקוף אותה".

בסופו של דבר ,לא ניתן למנוע את המצב ,שבו תהיה חדירה לכל מערכת ,ולכן יש לבנות מערכת ,שיש לה
מספיק גמישות ועמידות .אנו לומדים ע"י תרגול .צריך להבין ,שכל אויב חכם שומר על היכולת שלו לזמן
המלחמה ולכן יש להתכונן להפתעות״.
תא"ל (במיל') אהוד שניאורסון( ,בתמונה ממאל) ,מפקד  8200לשעבר :״הסכנה הבאה היא מלחמת סייבר וזה כבר
לא מדע בדיוני .כאשר מדברים על מלחמת סייבר יש קשת רחבה של שימושים שונים וטקטיים בסייבר .הפוקוס
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תא"ל (במיל') ד"ר דני גולד ,ראש מפא"ת (המנהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית) במשרד
הביטחון" :אנו לומדים את הסיטואציה ,מי תוקף אותנו ואיך לתפעל את כל שכבות ההגנה.
אנו לומדים איך לעשות הגנה פרואקטיבית ,איך לשחק עם מי שתוקף אותנו ,איך להטעות את התוקף.
אנו מגדילים את תקציב המחקר והפיתוח המהווים פוטנציאל ,עובדים עם  70חברות וסטארטאפים בישראל
ומתכננים לעלות ל.100-
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אנו עובדים עם סוכנויות רבות בישראל העוסקות בסייבר .המפא"ת מהווה גשר
בין האקדמיה ,צה"ל גופי המודיעין והתעשייה".
הגנרל בדימוס ,דיוויד פטראוס( ,בתמונה משמאל) ,ראש ה CIA-לשעבר:
"הפוטנציאל והאיום של הסייבר יהיה אולי התחום החשוב ביותר במלחמה
העתידית והאופן ,שבו אפשר להפריע לרשתות ול -GPSלהשתלט על רשתות
מודיעין .כל המלחמות העתידיות תהיינה במידה זו או אחרת מלחמות סייבר .אנו
נכנסים לעידן בו כל מכשיר הופך נשק ויש כל כך הרבה דרכים לחדור למכשירים.
לגבי השאלה האם אנו משתמשים יותר מדי במונח מלחמה בהקשר של סייבר,
לא משנה איך נקרא לזה ,יש אינספור תקיפות סייבר כל הזמן בין גורמים
הנחשבים במצב של שלום.
כמה ריאליים הם תרחישי יום הדין במלחמת סייבר? אינני חושב ,שאיום
של אירוע סייבר דוגמת  9/11או מלחמת העולם הראשונה ב 1914-הוא לא
ריאלי .יש כל מיני תרחישים ההופכים את הקטסטרופות האלו לריאליות.

עולם -AIבינה מלאכותית ישפיע בשנים הקרובות .הפיתוחים העמוקים בנושאים הללו יהיו משמעותיים -
מדעי החיים ,פעילות מודיעינית ,שימוש במערכות לחימה וסיוע בלחימה ,יאפשרו ביצוע של משימות עם
רובוטים ושילוב במידע והכוח להביא מידע בצורות שונות יהיה עמוק יותר.
אני יודע ,שעמיתי הפרופ' בן ישראל מונה לאחרונה לעמוד בראש צוות ,שיגיש תכנית למהלך לאומי כולל
בנושא ה ,AI-וזה חשוב מאד .אנו עושים הרבה מזה מאז החדירה לעיראק ,ומנצלים ומשתמשים בכך יותר,
ובנינו את הקלאוד שלנו בבגדד ,והתחלנו לפתח את מה שעכשיו הוא כל כך חזק בשילוב בין כל הצורות -
העברנו הרבה מכוחות המודיעין לבגדד בשביל לנצל את הקלאוד ,שהיה לנו שם.
מה הכוח של הסקטור הפרטי בעולם הסייבר? הסקטור הפרטי חשוב מאוד .הממשל לעולם לא יצליח לעשות
את כל מה שצריך .הרבה יודעים ,שה CIA-פתח בעצמו את הקרן הון סיכון שלו בדיוק בשביל זה .חייבים
לשתף פעולה עם הסקטור הפרטי .חבל שבארה"ב בגלל סנואדן היה ניתוק במידת מה בין הממשל והחברות
הללו ,אבל הקשר הזה חוזר .לאף מדינה אין שיתוף פעולה טוב כמו ישראל בין הסקטור הפרטי והצבא וכוחות
המודיעין .חייבים אמון בין הגופים הללו כדי שהממשל יוכל להשתמש במה שמתפתח בקצב מהיר יותר
בסקטור הפרטי.

ייתכן שנעשה אנלוגיה ונשווה בין הפיתוח של נשק גרעיני וההרתעה המלווה
לזה ליכולת הסייבר המתפתחת .צריך להבין ,שהתמודדות עם פריסה של
נשק גרעיני פשוטה ביחס לפריסה של סייבר .בתחילה היחידים ,שהיה להם
!
את הנשק הגרעיני ,היו ארה"ב וברה"מ ולכן היה הרבה זמן לשבת במגדל השן
ולפתח רעיונות להרתעה.

הטקטיקה התפתחה כאשר אלמנטים של כוח סייבר מנוצלים ע"י רשתות חברתיות בידי גורמים כמו דאעש
ואל קעיידה  -המאמץ של שילוב בין המאמצים לתפוס את מנהיגי דאעש .האינטגרציה בין כל הכלים שלנו
חיונית למה שדאעש ניסתה לעשות .היה שימוש בסייבר כמו ביכולות אחרות לסייע למי שנלחם ביבשה
ובאוויר .צריך גישה כוללת למלחמות ,שאנו מעורבים בהן ,אבל ההתפתחות בשנים האחרונות הייתה ,שהבנו
איך לעשות זאת בלי לעשות הכל בעצמנו וכך הקואליציה יכולה לסייע לכוחות במקום .בעיראק ניסינו לייצר
מצב ביטחוני טוב יותר בזמן שהיינו שם.

לעומת זאת ,ההתפתחות של הסייבר הייתה מהירה יותר ועקפה את שלב התכנון והרגולציה .איננו עומדים
בקצב של התפתחות כוח הסייבר .האם צריך אמנת ג'נבה בנוגע לסייבר? אני לא נגד זה ,אני רק חושב ,שזה
צריך להימדד במה שבאמת נשיג .יש מעט מאוד מדינות עם יכולת גרעינית ,אבל המון מדינות וגורמים ,שאינם
מדינתיים ,עם יכולת סייבר ,והרבה מהם כנראה יתעלמו מהסכמים בינלאומיים שכאלה

אם היו לי כמה דקות עם טראמפ הייתי מתמקד באיומים על תשתיות בארה"ב .הדאגה העיקרית שלי היא
מעבר למה שרוסיה עושה כמו התערבותה במערכת הפוליטית ,מעבר לפעילות ההרסנית של איראן ,הפעילות
של סין וצפון קוריאה ,ומעבר לפעילות פלילית ,הדאגה שלי היא נשק סייבר להשמדה המונית ע"י גורמים לא
מדינתיים.

במשך שנים הייתי בעד בניית כוח מבצעי בכל הנוגע לסייבר .אני שמח ,שזה קורה אבל איני חושב ,שכל
הנושאים תוכננו עד הסוף .מרגע שפיקוד הסייבר  cyber commandהוקם ,נשאלת השאלה :איך המפקד ינהל
את כל היחידות תחתיו? ויש עוד הרבה שאלות פתוחות בעניין .ביטול פונקציית המתאם לענייני סייבר בבית
הלבן  -לא ברור לי איך הסמכויות הללו תועברנה.

אנו יכולים להרתיע מדינות ריבון כי יש לנו כתובת אליה נוכל להגיע ,אך איני יודע איך להרתיע גורמים
קיצוניים כמו דאעש המוכנים להתפוצץ יחד אתנו .איני יודע איך מונעים מהם להוריד את החשמל בכל החוף
המזרחי .זוהי דאגה מרכזית .הגיע הזמן לחשוב על בניית סוכנות סייבר לאומית ,שתבנה את הבסיס לתכנית
מניעה ובניית מדיניות ותפקח על כל מי שמאבטח את התשתיות שלנו .זה מה שהייתי אומר לטראמפ".

בדומה לרשות הסייבר בישראל ייתכן שיהיה צורך ברשות נפרדת לענייני סייבר ,ואנו לומדים הרבה מהדרך
בה שישראל בנתה את היכולת יוצאת הדופן שלה בעיקר בשיתוף הסקטור הפרטי.

קרדיט צילום תמונות :גידי בועז

איך להתייחס לאיראן והמזה"ת? צריך להכיר בכך ,שאיראן מנסה לגבש את הכוח ומנצלת מלחמות
בעולם הערבי ומעצימה את כוחה .היא ניצלה את האיום של דאעש בעיראק והיא מנסה להפוך
מדינות כמו סוריה ללבנון השנייה ולחזק את המיליציות ואת כוחה הפוליטי .אנו נראה הרבה יותר
לחץ על איראן לא רק בנושאים הקשורים להסכם הגרעין אלא גם בהקשר של נושאים אחרים.
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ראש ה CIA-לשעבר הגנרל בדימוס דיוויד פטראוס,
במהלך שבוע הסייבר באוניברסיטת ת"א:
 :Posted By: Menachem Maromonיוני 2018 ,17

מעבר לפעילות ההרסנית של איראן ,הפעילות של סין וצפון קוריאה,
ומעבר לפעילות פלילית  -הדאגה שלי היא נשק סייבר להשמדה המונית על ידי גורמים לא מדינתיים.
הגיע הזמן לחשוב על בניית סוכנות סייבר לאומית שתבנה את הבסיס לתכנית למניעה ובניית מדיניות ותפקח
על כל מי שמאבטח את התשתיות שלנו".
"הפוטנציאל והאיום של הסייבר יהיה אולי התחום החשוב ביותר במלחמה העתידית והאופן שבו אפשר
להפריע לרשתות ול GPSלהשתלט על רשתות מודיעין,
כל המלחמות העתידיות יהיו במידה זו או אחרת מלחמות סייבר.
אנחנו נכנסים לעידן בו כל מכשיר הופך נשק ויש כל כך הרבה דרכים לחדור למכשירים.
השאלה האם אנו משתמשים יותר מדי במונח מלחמה בהקשר של סייבר  -לא משנה איך נקרא לזה,
יש אינספור תקיפות סייבר כל הזמן בין גורמים שנחשבים במצב של שלום.

!

כמה ריאליים הם תרחישי יום הדין במלחמת סייבר  -אינני חושב שאיום של אירוע סייבר דוגמת  9/11או מלחמת
העולם הראשונה ב 1914 -הוא לא ריאלי  -יש כל מיני תרחישים שהופכים את הקטסטרופות האלה לריאליות.

ראש ה CIA-לשעבר הגנרל בדימוס דיוויד פטראוס

ייתכן שנעשה אנלוגיה ונשווה בין הפיתוח של נשק גרעיני וההרתעה המלווה לזה ליכולת הסייבר המתפתחת
 צריך להבין שהתמודדות עם פריסה של נשק גרעיני פשוטה ביחס לפריסה של סייבר.בתחילה היחידים שהיה להם את הנשק הגרעיני הם ארה"ב וברה"מ  -ולכן היה הרבה זמן לשבת במגדל השן
ולפתח רעיונות להרתעה.
לעומת זאת ההתפתחות של הסייבר הייתה מהירה יותר ועקפה את שלב התכנון והרגולציה.
!

!

איננו עומדים בקצב של התפתחות כוח הסייבר.
האם צריך אמנת ג'נבה בנוגע לסייבר? אני לא נגד זה ,אני רק חושב שצריך להמדד במה שבאמת נשיג  -יש
מעט מאוד מדינות עם יכולת גרעינית,

ראש ה CIA-לשעבר הגנרל בדימוס דיוויד פטראוס

"צריך להבין שהתמודדות עם פריסה של נשק גרעיני פשוטה ביחס לפריסה של סייבר.

אבל המון מדינות וגורמים שאינם מדינתיים עם יכולת סייבר ,והרבה מהם כנראה יתעלמו מהסכמים בינלאומיים
שכאלה.

ואנו לומדים הרבה מאיך שישראל בנתה את היכולת יוצאת הדופן שלה בעיקר בשיתוף הסקטור הפרטי.

במשך שנים הייתי בעד בניית כוח מבצעי בכל הנוגע לסייבר  -אני שמח שזה קורה אבל איני חושב שכל
הנושאים תוכננו עד הסוף  -מרגע שפיקוד הסייבר  cyber commandהוקם ,נשאלת השאלה איך המפקד ינהל
את כל היחידות תחתיו,

אני רק חושב שצריך להימדד במה שבאמת נשיג  -יש מעט מאוד מדינות עם יכולת גרעינית,

ויש עוד הרבה שאלות פתוחות בעניין .ביטול פונקציית המתאם לענייני סייבר בבית הלבן  -לא ברור לי איך
הסמכויות הללו יועברו.

בדומה לרשות הסייבר בישראל ייתכן שיהיה צורך ברשות נפרדת לענייני סייבר,

איננו עומדים בקצב של התפתחות כוח הסייבר .האם צריך אמנת ג'נבה בנוגע לסייבר? אני לא נגד זה,

אבל המון מדינות וגורמים שאינם מדינתיים עם יכולת סייבר ,והרבה מהם כנראה יתעלמו מהסכמים בינלאומיים
שכאלה.
אם היו לי כמה דקות עם טראמפ :הייתי מתמקד באיומים על תשתיות בארה"ב  -הדאגה העיקרית שלי היא
מעבר למה שרוסיה עושה כמו התערבותה במערכת הפוליטית,

בדומה לרשות הסייבר בישראל ייתכן שיהיה צורך ברשות נפרדת לענייני סייבר,
ואנו לומדים הרבה מאיך שישראל בנתה את היכולת יוצאת הדופן שלה בעיקר בשיתוף הסקטור הפרטי.
איך להתייחס לאיראן והמזה"ת  -צריך להכיר בכך שאיראן מנסה לגבש את הכוח ומנצלת מלחמות בעולם

!
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הערבי ומעצימה את כוחה היא ניצלה את האיום של דאעש בעיראק  -והיא מנסה להפוך מדינות כמו סוריה
ללבנון השנייה  -ללחזק את המיליציות ואת כוחה הפוליטי.
אנו נראה הרבה יותר לחץ על איראן לא רק בנושאים שקשורים להסכם הגרעין אלא גם בהקשר של נושאים
אחרים.

התערבותה במערכת הפוליטית,
מעבר לפעילות ההרסנית של איראן ,הפעילות של סין וצפון קוריאה ,ומעבר לפעילות פלילית  -הדאגה שלי
היא נשק סייבר להשמדה המונית על ידי גורמים לא מדינתיים.
אנו יכולים להרתיע מדינות ריבון כי יש לנו כתובת אליה נוכל להגיע ,אך איני יודע איך להרתיע גורמים קיצוניים
כמו דאעש שמוכנים להתפוצץ יחד איתנו.

ידוע שהתכנה הייתה חלק משמעותי בעולם -AIבינה מלאכותית תעשה את זה בשנים הקרובות  -הפיתוחים
העמוקים בנושאים הללו יהיו משמעותיים  -מדעי החיים,

איני יודע איך מונעים מהם להוריד את החשמל בכל החוף המזרחי.

פעילות מודיעינית ,שימוש במערכות לחימה וסיוע בלחימה ,יאפשרו ביצוע של משימות עם רובוטים ושילוב
במידע והכוח להביא מידע בצורות שונות יהיה עמוק יותר.

זוהי דאגה מרכזית  -הגיע הזמן לחשוב על בניית סוכנות סייבר לאומית שתבנה את הבסיס לתכנית למניע
ובניית מדיניות ותפקח על כל מי שמאבטח את התשתיות שלנו  .זה מה שהייתי אומר לטראמפ".

אני יודע שעמיתי הפרופסור בן ישראל התמנה לאחרונה לעמוד בראש צוות שיגיש תכנית למהלך לאומי כולל
בנושא ה ,AI-וזה חשוב מאד.
אנו עושים הרבה מזה מאז החדירה לעיראק ,ומנצלים ומשתמשים בכך יותר ,ובנינו את הקלאוד שלנו בבגדד,
והתחלנו לפתח את מה שעכשיו הוא כל כך חזק בשילוב בין כל הצורות  -העברנו הרבה מכוחות המודיעין
לבגדד בשביל לנצל את הקלאוד שהיה לנו שם.
מה הכוח של הסקטור הפרטי בעולם הסייבר  -הסקטור הפרטי חשוב מאוד ,הממשל לעולם לא יצליח לעשות
את כל מה שצריך,
הרבה יודעים שה CIA-פתח בעצמו את הקרן הון סיכון שלו בדיוק בשביל זה.
חייבים לשתף פעולה עם הסקטור הפרטי  -חבל שבארה"ב בגלל סנואדן היה ניתוק במידת מה בין הממשל
והחברות הללו,
אבל הקשר הזה חוזר  -לאף מדינה אין שיתוף פעולה טוב כמו ישראל בין הסקטור הפרטי והצבא וכוחות
המודיעין.
חייבים אמון בין הגופים הללו על מנת שהממשל יוכל להשתמש במה שמתפתח בקצב מהיר יותר בסקטור
הפרטי.
הטקטיקה התפתחה כאשר אלמנטים של כוח סייבר מנוצלים על ידי רשתות חברתיות בידי גורמים כמו דאעש
ואל קעיידה  -המאמץ של שילוב בין המאמצים לתפוס את מנהיגי דאעש .
האינטגרציה בין כל הכלים שלנו חיונית למה שדאעש ניסתה לעשות .היה שימוש בסייבר כמו ביכולות אחרות
לסייע למי שנלחם ביבשה ובאוויר.
צריך גישה כוללת למלחמות שאנחנו מעורבים בהם ,אבל ההתפתחות בשנים האחרונות היתה שהבנו איך
לעשות זאת בלי לעשות הכל בעצמנו וכך הקואליציה יכולה לסייע לכוחות במקום.
בעיראק ניסינו לייצר מצב ביטחוני טוב יותר בזמן שהיינו שם.
אם היו לי כמה דקות עם טראמפ -
הייתי מתמקד באיומים על תשתיות בארה"ב  -הדאגה העיקרית שלי היא מעבר למה שרוסיה עושה כמו
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ראש מטה הסייבר הצה”לי היוצא” :עולם הסייבר הוא
מרוץ חימוש ייחודי”
תא"ל (במיל’) ירון רוזן" :מערכות צבאיות וכלכליות מושפעות על ידי המרחב הקיברנטי ,פתאום
נוצרות בריתות חדשות בין מדינות וזה דבר ענק"
מערכת ספונסר 14:02 17/06/2018
"עולם הסייבר הוא מרוץ חימוש ייחודי .מערכות צבאיות וכלכליות גם הן מושפעות על ידי המרחב הקיברנטי
וזהו משהו שלא ראינו קודם .זה משנה את האינטראקציות האסטרטגיות בין מדינות  -פתאום בריתות חדשות
בין מדינות נוצרות וזה דבר ענק" .כך אמר היום ראש מטה הסייבר הצה"לי היוצא ,תא"ל (במיל’) ירון רוזן,
במהלך שבוע הסייבר באוניברסיטת ת"א.

סימטרית .מה שהבנתי הוא שבסייבר ,בהגדרה ,שלא כמו בצבאות שיכולים להיות סימטריים או אסימטריים -
סייבר הוא בהגדרה אסימטרי ,ולכן הדרך היחידה להתמודד עם סייבר היא להתארגן ולהתכונן באופן אסימטרי.
צריך גורם אחד שיהיה אחראי  -כיום יותר מדי אנשים "אחראיים" .איך מנצחים בעידן זה ? אני לא יודע ,אבל
צריך לענות על השאלות  -איך בונים הגנה במרחב אזרחי ,איך מעלים מודעות אצל אזרחים ,איפה הממשל
נכנס לתמונה? מהן חירויות של אזרחים לעומת צרכים של סייבר ,איך בונים הרתעה בסייבר ,זו שאלה גדולה.
אני אומר שנדרש שינוי סייבר  :בניית יכולת סייבר ,וחשיבה אסטרטגית הבונה יכולת ועמידות לאומית ברמת
הסייבר .סמכות ,אחריות ,חינוך ,רגולציה  -ואופרציה הכוללת מודיעין ,מבצעים ,מו"פ ,ארגון מחדש מבחינה
דיגיטלית וטכנולוגיות של כוחות הסייבר  -זהו מסע של  5-10שנים למדינה.
צריך הגנה מתמידה מתקדמת צריך צוות מאורגן על ידי מנהיגי הקמפיין (מבצע) ,היודעים בדיוק מה המשימה
שלהם ,ומה שרשרת האספקה שלהם ,וכך יודעים לנהל את הדרך .צריך גם אסטרטגיה לאויבים מדינתיים ולא
מדינתיים  -ואני קורא לזה הרתעה "תפורה לפי מידה".

לדברי רוזן ,נדרש שינוי סייבר :בניית יכולת סייבר ,וחשיבה אסטרטגית הבונה יכולת ועמידות לאומית ברמת
הסייבר .סמכות ,אחריות ,חינוך ,רגולציה  -ואופרציה הכוללת מודיעין ,מבצעים ,מו"פ ,ארגון מחדש מבחינה
דיגיטלית וטכנולוגיות של כוחות הסייבר  -זהו מסע של  5-10שנים למדינה.
"בחיל האוויר התחנכנו על המנטרה שההגנה הטובה ביותר היא התקפה  -ואז התמניתי לראש מטה הסייבר
הצהלי  -והבנתי שההגנה הטובה ביותר אינה התקפה אלא הגנה טובה יותר .התחושה שאני מקבל מהשיח
שהיה לנו בצה"ל  -יש סערה בחוץ ,והיא גדולה ,ועולם הסייבר הוא מרוץ חימוש .השינוי העיקרי מהים ,היבשה
והאוויר הוא ששטח ההתקפה השתנה ,שטח המלחמה לא רק גדל ,אלא גם בשפה ,בתרבות ,זה מגיעה ל,IOT
למה שאנחנו מחזיקים .כל דבר נעשה דיגיטלי ,ובעולם הדיגיטלי המתפתח מהר .זה שונה ממה שאנחנו רגילים
עד כה וזה מעשה אדם .לכן בעתיד זה לא יהיה קל יותר אלא מורכב יותר  -יותר רגיש ,יותר שטח תקיפה,
ולכן אנחנו נהיה יותר רגישים לזה.
הרעיון הבסיסי שמדינת הריבון מאוימת  -לפני שנים הרעיון של מדינת ריבון הגיע על בסיס זה שיש לי ביטחון
והגנה מגורם חיצוני ,והרעיון הזה מאותגר .בישראל למשל ,פתאום צריך להיות שחקן גלובלי ,כי דברים
שקורים בצד השני של העולם עלולים לקרות לנו  -אז כל הרעיון של סימטריה מאותגר .לסייבר לא אכפת
מגבולות  -חוק וסדר מאותגר ,והריבונות מאותגרת  -אם מישהו השתלט על המחשב שלי ממדינה אחרת -
האחריות בידי מי? פתאום מדינות צריכות אישור מפייסבוק או גוגל כדי לעשות משהו ,כי הם כל כך גדולות,
!
להתעלם מהם .זהו חוסר סדר וחוסר סימטריה.
אפילו מעצמות על ,כי אי אפשר
מה האתגר? קודם כל והכי חשוב  -כל צורות הכוח הלאומי  -כלכלה ,פוליטיקה וצבא ,מאותגרות  -מערכות
פוליטיות מאותגרות ,מישהו מחליט להתערב במקום אחר ויכול לעשות זאת ,ואין צורך להזכיר מתי זה קרה
לאחרונה .מערכות צבאיות וכלכליות גם הן מושפעות על ידי המרחב הקיברנטי וזהו משהו שלא ראינו קודם.
זה משנה את האינטראקציות האסטרטגיות בין מדינות  -פתאום בריתות חדשות בין מדינות נוצרות וזה
דבר ענק .אנו בעידן שממשלות צריכות לבנות שריר סייבר ברמה הלאומית  -הרבה אנשים אומרים שהשריר
הזה הוא טכנולוגיה ,ולדעתי זה לא רק טכנולוגיה ,זה אתגר אסטרטגי כמו בכל תחום אחר .נתקלתי בספר
בלימודי על מלחמה א-סימטרית שאמר שהסיכוי לניצחון וכישלון במלחמה אסימטרית היא באינטראקציה
של אסטרטגיות בין חזקים וחלשים .אם אני בוחר במלחמה אסימטרית ,האחר מפסיד אם הוא בוחר במלחמה
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תא"ל (במיל') ד"ר דני גולד ,ראש מפא"ת" :אנחנו
עובדים עם  70חברות וסטרטאפים בישראל"

"אנו מגדילים את תקציב המחקר והפיתוח המהווים פוטנציאל  -עובדים עם  70חברות וסטרטאפים בישראל,
מתכננים לעלות ל .100-אנו עובדים עם סוכנויות רבות בישראל העוסקות בסייבר .המפא"ת מהווה גשר בין
האקדמיה ,צה"ל גופי המודיעין והתעשייה".

"אנו מגדילים את תקציב המחקר והפיתוח המהווים פוטנציאל  -עובדים עם  70חברות
וסטרטאפים בישראל ,מתכננים לעלות ל .100-אנו עובדים עם סוכנויות רבות בישראל העוסקות
בסייבר" ,אמר תא"ל (במיל') ד"ר דני גולד ,ראש מפא"ת במשרד הביטחון במהלך שבוע הסייבר
הלאומי באוניברסיטת ת"א
עמי רוחקס דומבה | 17/06/2018

דובר נוסף בכנס הוא אלוף (במיל') יעקב עמידרור שאמר כי "משום שאיננו יודעים מה הצד השני מסוגל
לעשות אנחנו זקוקים ליתירות ,אך זה עולה כסף  -איך בונים זאת? מי ישלוט על זה .ללא יתירות לא ניתן
להתמודד עם אתגר לא ידוע.
"הדרך היחידה להתמודד עם הרעים בעולם הוא שיתוף פעולה בין המדינות הטובות רק שת"פ כזה ייתן לנו
את היכולת להתכונן בזמן לאיום לא מוכר .בסופו של דבר לא ניתן למנוע את המצב שבו תהיה חדירה לכל
מערכת  -ולכן לבנות מערכת שיש לה מספיק גמישות ועמידות .אנו לומדים על ידי תרגול ,צריך להבין שכל
אויב חכם שומר על היכולת שלו לזמן המלחמה ,ולכן יש להתכונן להפתעות״.
תא"ל במיל' אהוד שניאורסון ,מפקד  8200לשעבר שגם דיבר בכנס אמר כי לאיראנים יש כבר את האמצעים
ויש להם יכולת מבצעית למלחמת סייבר" .כוחות צבאיים רוצים להתמחות בסייבר כדי לקבוע כללים חדשים
כדי שהמדינה תשיג עליונות .וזה כבר לא מדע בדיוני .ארה״ב היום היא מעצמת העל המובילה ותהיה הסלמה
כי סין תנסה לעקוף אותה" ,אמר שניאורסון.

!
קרדיט לצילום :גידי בועז

!

!

קרדיט לצילום :גידי בועז

קרדיט לצילום :גידי בועז

"אנו לומדים את הסיטואציה ,מי תוקף אותנו ואיך לתפעל את כל שכבות ההגנה .אנו לומדים איך לעשות הגנה
פרואקטיבית ,איך לשחק עם מי שתוקף אותנו ,איך להטעות את התוקף" ,אמר תא"ל (במיל') ד"ר דני גולד,
ראש מפא"ת במשרד הביטחון במהלך שבוע הסייבר הלאומי באוניברסיטת ת"א.
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ראש מטה הסייבר הצה"לי היוצא" :צריך גורם אחד
שיהיה אחראי  -כיום יותר מדי אנשים 'אחראיים'"
עמי רוחקס דומבה | 17/06/2018

הוא טכנולוגיה ,ולדעתי זה לא רק טכנולוגיה ,זה אתגר אסטרטגי כמו בכל תחום אחר .נתקלתי בספר בלימודי
על מלחמה א-סימטרית שאמר שהסיכוי לניצחון וכישלון במלחמה אסימטרית".
תא"ל (במיל') רוזן טען שצריך גורם אחד שיהיה אחראי" .כיום יותר מדי אנשים "אחראיים" .איך מנצחים בעידן
זה ? אני לא יודע ,אבל צריך לענות על השאלות  -איך בונים הגנה במרחב אזרחי ,איך מעלים מודעות אצל
אזרחים ,איפה הממשל נכנס לתמונה? מהן חירויות של אזרחים לעומת צרכים של סייבר ,איך בונים הרתעה
בסייבר ,זו שאלה גדולה" ,אמר רוזן.
"צריך הגנה מתמידה מתקדמת .צריך צוות מאורגן על ידי מנהיגי הקמפיין (מבצע) ,היודעים בדיוק מה המשימה
שלהם ,ומה שרשרת האספקה שלהם ,וכך יודעים לנהל את הדרך .צריך גם אסטרטגיה לאויבים מדינתיים ולא
מדינתיים  -אני קורא לזה הרתעה "תפורה לפי מידה"".

!
קרדיט לצילום :גידי בועז
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קרדיט לצילום :גידי בועז
"כל צורות הכוח הלאומי  -כלכלה ,פוליטיקה וצבא ,מאותגרות  -מערכות פוליטיות מאותגרות ,מישהו מחליט
להתערב במקום אחר ויכול לעשות זאת ,ואין צורך להזכיר מתי זה קרה לאחרונה .מערכות צבאיות וכלכליות
גם הן מושפעות על ידי המרחב הקיברנטי וזהו משהו שלא ראינו קודם" ,אמר תא"ל (במיל') ירון רוזן במהלך
שבוע הסייבר הלאומי השנתי באוניברסיטת ת"א.
"זה משנה את האינטרקציות האסטרגטיות בין מדינות  -פתאום בריתות חדשות בין מדינות נוצרות וזה דבר
ענק .אנו בעידן שממשלות צריכות לבנות שריר סייבר ברמה הלאומית  -הרבה אנשים אומרים שהשריר הזה
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 17-21ביוני  - 2018שבוע הסייבר הלאומי השנתי

הגיק ממליץ :אירועים
בשבוע הקרוב שלא כדאי
לפספס

 17-21ביוני  - 2018שבוע הסייבר הלאומי השנתי של המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק באוניברסיטת
ת"א ,מערך הסייבר הלאומי במשרד רה"מ ומשרד החוץ במעמד רה"מ בנימין נתניהו.
בין המשתתפים הבולטים:

מערכת גיקטיים | בתאריך  16ביוני 2018
ריכזנו עבורכם מבחר אירועי טכנולוגיה שיתקיימו
במהלך השבוע הקרוב (בין ה 17-ועד ה 23-ביוני)
ובחרנו מתוכם כמה אירועים שבאמת לא כדאי
לכם לפספס
!

חלק גדול מהיתרונות בקהילת ההייטק והסטארטאפים הוא מגוון האירועים הגדול ,שמציע אפשרויות שונות
להרחיב תחומי ידע קיימים ולהיחשף ! לחדשים ,להכיר אנשים חדשים ולשמוע סיפורים מאנשי התעשייה
הוותיקים והמצליחים ,ולפעמים אפילו אפשר גם לזכות בפרסים.
!
פה תוכלו להתעדכן באירועים הטכנולוגיים הבולטים שצפויים להתקיים בחודש הקרוב .מדי שבוע אנו מקבלים
פניות מצד גורמים רבים בזירת ההייטק המקומית ואת אלו נאגד כאן יחד לרשימה אחת ומרכזית.

ראש הכנס ,יו"ר המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת ת"א אלוף (במיל ).פרופ' יצחק בן ישראל ,ראש מערך
הסייבר הלאומי במשרד רה"מ יגאל אונא ,ראש השב"כ נדב ארגמן ,שרת המשפטים איילת שקד ,מייסד ויו"ר
צ'קפוינט גיל שוויד ,מפקד יחידת  8200לשעבר נדב צפריר ,מומחה אבטחת המידע מהחשובים בעולם ברוס
שנייר ועוד בכירים רבים ממערכת הביטחון וקהילת המודיעין לצד ראשי תאגידי סייבר עולמיים ,דמויות סייבר
בולטות בעולם העסקי ,הכלכלי והטכנולוגי ,ממיטב הגופים העוסקים בתחום.
שבוע הסייבר  -אירוע השיא השנתי ,שיתקיים זו השנה ה - 8-יפגיש מומחי סייבר וחוקרים מובילים מהארץ
ומהעולם ,לצד קובעי מדיניות ,גורמי ביטחון בינלאומיים ,דיפלומטים וראשי תאגידים בינלאומיים בתחום
לסבב שולחנות עגולים ,כנסים רבים ,דיונים וסדנאות שיעסקו ,בין היתר ,בהיבטים דיפלומטיים ושיתופי
פעולה בינלאומיים ,סייבר ורפואה ,Fake news ,סייבר וחינוך הדורות הבאים בתחום ,משפט וסייבר בישראל
ובעולם ,מגמות חדשות ופתרונות חדשניים להגנה ,AI, GDPR ,לוחמת סייבר ועוד.
להורדת תכניית השבוע :כאן.

הרשימה המוצגת בפוסט זה כוללת את מבחר אירועי הטכנולוגיה שיערכו בשבוע הקרוב .רוצים לדעת מה
קורה מעבר לזמן זה? שמעתם על אירועים נוספים שלא מופיעים כאן? בדקו עכשיו את לוח האירועים המלא
מארגנים אירוע ,או נתקלתם באירוע לקהילה הטכנולוגית הישראלית שלא מופיע בלוח ,אתם
אם אתם
!
מוזמנים להיכנס ללוח האירועים שלנו ולעדכן אותו בעצמכם (יש לפתוח משתמש בגיקטיים לצורך יצירת
אירועים במערכת).

שבוע הסייבר הלאומי השנתי
(יזמות וסטארטאפים)
מתי?  17-21ביוני2018 ,

?
לתחרות ניגשו  210חברות ,כפול ממספר החברות בתחרות קודמת
תל-אביב 27 ,במאי 20 - 2018 ,מתוך  210חברות נבחרו לשלב הגמר בתחרות סטארטאפים המוקדשת
לטכנולוגיות לוחמה בטרור.)CTTSC3) The Combating Terrorism Technology Startup Challenge 2018 ,
החברות מתמודדות על פרסים בהיקף כולל של  220אלף  .$הזכיה אינה מותנית בוויתור על בעלות או על קניין
רוחני .מארגני התחרות הם משרד ההגנה האמריקאי ( ,)CTTSOיחד עם משרד הביטחון הישראלי (מפא"ת)
ועם פורום  MITליזמות .המטרה היא לזהות סטארטאפים עם טכנולוגיות שיכולות לסייע במיגור הטרור.

איפה? המרכז למחקר הסייבר ,שדרות רוקח  ,95תל אביב האוניברסיטה

הסטארטאפים המבטיחים ביותר ,שהגיעו לשלב הגמר ,יציגו מול השופטים במסגרת כנס "טכנולוגיות לחימה
בטרור" שיתקיים ביום הראשון של  CyberWeek (17ביוני  )2018באוניברסיטת תל-אביב.

שבוע הסייבר  -אירוע השיא השנתי ,שיתקיים זו השנה ה - 8-יפגיש מומחי סייבר וחוקרים מובילים מהארץ
ומהעולם ,לצד קובעי מדיניות ,גורמי ביטחון בינלאומיים ,דיפלומטים וראשי תאגידים בינלאומיים בתחום
לסבב שולחנות עגולים ,כנסים רבים ,דיונים וסדנאות שיעסקו ,בין היתר ,בהיבטים דיפלומטיים ושיתופי
פעולה בינלאומיים ,סייבר ורפואה ,Fake news ,סייבר וחינוך הדורות הבאים בתחום ,משפט וסייבר בישראל
ובעולם ,מגמות חדשות ופתרונות חדשניים להגנה ,AI, GDPR ,לוחמת סייבר ועוד.

לתחרות ניגשו כאמור  210חברות ,שהם כפול ממספר החברות בתחרות קודמת ,שנערכה ב.2016-
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כמה? חינם

הישראלי ,משטרת ישראל ועוד .השנה השתתפו בתחרות מגוון רחב במיוחד של סטארטאפים מ 60-תחומי
טכנולוגיה ואפליקציות שונים ,כולל :ביג דאטה ,מדיה חברתית ,ביומטריה ,ראייה ממוחשבת ,פענוח וידאו,
מערכות תצפית ,רחפנים ,רובוטיקה ,גילוי חומרי נפץ כימיים/ביולוגיים/גרעיניים ,אבטחת סייבר ,רפואת חירום
ורבים אחרים.

אחרים .להיות במקום הנכון זה פעמים רבות ההבדל בין חיים למוות .סטארטאפים אזרחיים פיתחו לאחרונה
מגוון טכנולוגיות לניווט בתוך מבנים ומעקב אחר קונים ,לפיכך ,במסלול ניווט עירוני המטרה היא לזהות את
החידושים הטובים ביותר בתחום זה ולאמץ אותם לצרכים של מקצועני הלוחמה בטרור.
"משרד ההגנה האמריקאי מקיים את התחרות בישראל זו הפעם השלישית ,בזכות המוניטין של האקוסיסטם
הישראלי ,כמו גם המיומנויות הייחודיות של יזמים ישראלים בתחומי אבטחה ולוחמה בטרור" אומר אדם טארסי,
מנהל בינלאומי של תוכנית  CTTSOבמשרד ההגנה .התחרות מתקיימת בישראל אבל פתוחה לסטארטאפים
מכל העולם ,ובפועל ניגשו חברות מ 19-מדינות שונות ,כולל :ישראל ,ארה"ב ,אוסטריה ,בולגריה ,גאורגיה ,יוון,
רומניה ,טורקיה ,צ'ילה ,ספרד ,צרפת ,הולנד והודו .לדברי אלה מטלון ,מנכ"ל פורום  MITליזמות בישראל:
"מעניינת העובדה ,שחלק מההצעות שהגיעו מחו"ל הוגשו על ידי יזמים ישראלים ,מה שרק תומך באסטרטגיה
שלנו להתמקד בתחרות על ישראל"" .השופטים לא התחשבו בתהליך השיפוט במדינת המוצא של המגישים,
אבל בכל זאת ,הסטארטאפים הישראלים הגיעו לראש הדירוג" ,הוסיפה.
לדברי תא"ל (במיל') ד"ר דני גולד ,ראש מפא"ת במשרד הביטחון" :בתחרויות קודמות הוצגו רעיונות מדהימים
והענקנו פרסים למספר סטארטאפים חדשניים שמחפשים שיתוף פעולה והזדמנויות מימון כדי לממש את
הפוטנציאל המלא של המיזמים שלהם".
"התחרות היא הזדמנות ייחודית עבור סטארטאפים בשלבים מוקדמים" ,אומר גדעון מילר ,יו"ר תחרות .CTTSC3
"מלבד סכום הפרס ,היא מספקת חשיפה יוצאת דופן למשאבים ולדרישות של גופי מימון פוטנציאליים
בממשלת ארה"ב ,כמו גם ללקוחות ,משקיעים ,ושותפים ברחבי העולם .לדוגמא ,אחת הזוכות בתחרות קודמת
היתה חברת  ,Imagryסטארטאפ פורץ דרך באופן שבו תמונות וקטעי וידאו מעובדים בבינה מלאכותית.
בעקבות הצלחתם בתחרות ,הם מינפו את הטכנולוגיה שלהם לטובת שוק הרכב החכם ,ולאחרונה גייסו 7
מליון ".$

!

 - Duke Roboticsזוכי התחרות הקודמת עם השגריר לשעבר דן שפירו.
 – Duke Robo:csזוכי התחרות הקודמת עם השגריר לשעבר דן שפירו.

המגמות הבולטות:
מגמה בולטת במיוחד השנה היא השיעור הגבוה של טכנולוגיות לניתוח מדיה חברתית והתנהגות גולשים
ברשת .השנה במיוחד ,מסתמן שילוב חזק של מדעי ההתנהגות עם ( AIבינה מלאכותית) בטכנולוגיית מובייל
חזקה .מגמה נוספת היא גידול מתמיד בכמות הטכנולוגיות הקשורות לרחפנים ,הקטגוריה הגדולה ביותר של
חברות בתחרות השנה .במיוחד בלט הגידול בפתרונות נגד-רחפנים .מצד שני ,טכנולוגיות הקשורות לנשק
קינטי (כלי נשק מתקדמים ,כוונות וכו') היו פחות שכיחות לעומת פעמים קודמות .בתחום טכנולוגיות סייבר,
אלה שהתקבלו מאופיינות בשילוב יותר יישומי חומרה מאשר תוכנה בלבד.
במסלול טכנולוגיות ניווט מספר ההצעות שהוגשו עלה על כל הציפיות .יכולת ניווט בסביבה עירונית שבה
 GPSעלול להיות בלתי זמין או חסום היא קריטית ,אבל מאוד מאתגרת לחיילים ,כוחות האכיפה וגופי ביטחון
140

141

?

?

 20סטארטאפים נבחרו על ידי משרד ההגנה האמריקאי
ומשרד הביטחון הישראלי

אחרים .להיות במקום הנכון זה פעמים רבות ההבדל בין חיים למוות .סטארטאפים אזרחיים פיתחו לאחרונה
מגוון טכנולוגיות לניווט בתוך מבנים ומעקב אחר קונים ,לפיכך ,במסלול ניווט עירוני המטרה היא לזהות את
החידושים הטובים ביותר בתחום זה ולאמץ אותם לצרכים של מקצועני הלוחמה בטרור.

יום ב' 28 ,במאי 2018

בין הסטארטאפים שהגיעו לשלב הגמר:
 -CardioScaleהטמיעה אלגוריתם ניטור רפואי מציל חיים בצמיד זרוע ,המאפשר שיפור דרמטי בטיפול
בנפגעי פעולות טרור תוך קבלת החלטות רפואיות טובה יותר .הפיתוח מגדיל את שיעוריההישרדות של נפגעי
פיגועי טרור וארועים מרובי נפגעים אחרים.

 20מתוך  210חברות נבחרו לשלב הגמר בתחרות
סטארטאפים המוקדשת לטכנולוגיות לוחמה
בטרורCTTSC3-The Combating Terrorism,
 .Technology Startup Challenge 2018החברות
מתמודדות על פרסים בהיקף כולל של  220אלף
 .$הזכיה אינה מותנית בוויתור על בעלות או
על קניין רוחני .מארגני התחרות הם משרד
ההגנה האמריקאי ( ,)CTTSOיחד עם משרד
הביטחון הישראלי (מפא"ת) ועם פורום MIT
ליזמות .המטרה היא לזהות סטארטאפים עם
טכנולוגיות שיכולות לסייע במיגור הטרור.

 -D-IDהטכנולוגיה החדשנית של D-IDמגינה על צילומים מפני אלגוריתמים לזיהוי פנים תוך שהיא שומרת
עליהם דומים לעין האנושית.
 -FirstPoint Mobile Guardטכנולוגיה המגנה על כל המכשירים הניידים מפני כל מתקפות הסייבר המבוצעות
על ידי איומים נסתרים החבויים ברשת הסלולרית.
 Viisightsהיא טכנולוגיה עמוקה לפענוח וידאו המשמשת לזיהוי התנהגותי ,ולומדת לסווג אובייקטים בסרטוני
וידאו כפי שבני אדם עושים .מדובר בפריצת דרך חשובה בתחום מעקב וידאו ,אבטחת גבולות ,וכל יישום
הדורש ניטור אינטליגנטי של כמויות גדולות של דאטה מצולם.

הסטארטאפים המבטיחים ביותר ,שהגיעו לשלב הגמר ,יציגו מול השופטים במסגרת כנס "טכנולוגיות לחימה
בטרור" שיתקיים ביום הראשון של  CyberWeek(17ביוני  )2018באוניברסיטת תל-אביב.
לתחרות ניגשו כאמור  210חברות ,שהם כפול ממספר החברות בתחרות קודמת ,שנערכה ב.2016-
 130מתוכן התמודדו במסלול טכנולוגיות כללי ,הפונה לסטארטאפים במגוון תחומי טכנולוגיה ,ו 80-במסלול
טכנולוגיות ניווט עירוני (ניווט ללא  .)GPSכל הבקשות נבדקו על ידי צוות מומחים מגופים ממשלתיים של
ארה"ב וישראל ,בהם :משרד ההגנה האמריקאי ,המחלקה לביטחון המולדת של ארה"ב ,משרד הביטחון
!
הישראלי ,משטרת ישראל ועוד.

 -Colugo Systemפיתחה טכנולוגיה פורצת דרך לכלי טייס בלתי מאויש ,המשלבת טכנולוגיה של רחפן
וטכנולוגיית כלי טייס בעל כנף קבועה ,ללא החסרונות של אף אחת מהן .הטכנולוגיה מאפשרת להמריא
ולנחות אנכית כמו רחפן ,ולטוס למרחקים ופרקי זמן ארוכים כמו כלי טייס בלתי מאוייש בעל כנף-קבועה.
 -3rdEye Systemsפיתחה מודול להדמיה תרמית ואנליזה ,בעל משקל נמוך ועלות נמוכה ,המאפשר לרחפנים
לזהות באופן אוטומטי ולהגיב באופן אוטונומי למגוון של אובייקטים רלוונטיים בכל תנאי האור ומזג האוויר.
- Robosleeveפיתחה מערכת שרוול מהפכנית על בסיס רובוטיקה רפואית ,המצוידת במצלמות וחיישנים.
המערכת מבוקרת מרחוק ,משמשת לבדיקת צינורות וחללים מסוכנים אחרים שאינם נגישים.
 FinCom.Co Ltd-Fincomפיתחה בינה מלאכותית מתקדמת המשתמשת בפונטיקה כדי לזהות את אותו אדם
במסדי נתונים שונים ,גם כאשר השם כתוב באיות שגוי ,או כתוב בשפה שונה.

השנה השתתפו בתחרות מגוון רחב במיוחד של סטארטאפים מ 60-תחומי טכנולוגיה ואפליקציות שונים ,כולל:
ביג דאטה ,מדיה חברתית ,ביומטריה ,ראייה ממוחשבת ,פענוח וידאו ,מערכות תצפית ,רחפנים ,רובוטיקה,
גילוי חומרי נפץ כימיים/ביולוגיים/גרעיניים ,אבטחת סייבר ,רפואת חירום ורבים אחרים.

 -Cyber Sepio Systemsפותרת את הבעיה של תוכנה זדונית שהותקנה על ציוד עזר המחובר למחשב (כגון
מדפסת ,מקלדת) או על התקני חומרה שהוכנסו על ידי תוקפים פנימיים או דרך שרשרת האספקה.

בולט הגידול בפתרונות נגד-רחפנים .מצד שני ,טכנולוגיות הקשורות לנשק קינטי (כלי נשק מתקדמים ,כוונות
וכו') היו פחות שכיחות לעומת פעמים קודמות .בתחום טכנולוגיות סייבר ,אלה שהתקבלו מאופיינות בשילוב
יותר יישומי חומרה מאשר תוכנה בלבד.

 -NVISOL Ltdהוו החכם של NVISOLמשמש לתפיסת אובייקט באופן אוטונומי לצורך החזרה של נכסים
קריטיים (כמו רובוטים ,כלבי משטרה וכד') שצריך להרים אותם .הוא פותר את הבעיה הקלאסית של החזרת
נכסים קריטיים אלו ממקומות שאינם נגישים.

!

במסלול טכנולוגיות ניווט מספר ההצעות שהוגשו עלה על כל הציפיות .יכולת ניווט בסביבה עירונית שבה GPS
עלול להיות בלתי זמין או חסום היא קריטית ,אבל מאוד מאתגרת לחיילים ,כוחות האכיפה וגופי ביטחון
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 20סטארטאפים נבחרו על ! ידי משרד ההגנה
האמריקאי ומשרד הביטחון הישראלי במסגרת תחרות
הסטארטאפים בתחום טכנולוגיות לוחמה בטרור
)CTTSC3) 2018

הסטארטאפים המבטיחים ביותר ,שהגיעו לשלב הגמר ,יציגו מול השופטים במסגרת כנס "טכנולוגיות לחימה
בטרור" שיתקיים ביום הראשון של  CyberWeek (17ביוני  )2018באוניברסיטת תל-אביב.
לתחרות ניגשו כאמור  210חברות ,שהם כפול ממספר החברות בתחרות קודמת ,שנערכה ב.2016-

 :Posted By: Menachem Maromonמאי 2018 ,27

 130מתוכן התמודדו במסלול טכנולוגיות כללי ,הפונה לסטארטאפים במגוון תחומי טכנולוגיה ,ו 80-במסלול
טכנולוגיות ניווט עירוני (ניווט ללא  .)GPSכל הבקשות נבדקו על ידי צוות מומחים מגופים ממשלתיים של
ארה"ב וישראל ,בהם :משרד ההגנה האמריקאי ,המחלקה לביטחון המולדת של ארה"ב ,משרד הביטחון
הישראלי ,משטרת ישראל ועוד .השנה השתתפו בתחרות מגוון רחב במיוחד של סטארטאפים מ 60-תחומי
טכנולוגיה ואפליקציות שונים ,כולל :ביג דאטה ,מדיה חברתית ,ביומטריה ,ראייה ממוחשבת ,פענוח וידאו,
מערכות תצפית ,רחפנים ,רובוטיקה ,גילוי חומרי נפץ כימיים/ביולוגיים/גרעיניים ,אבטחת סייבר ,רפואת חירום
ורבים אחרים.
המגמות הבולטות:

!

מגמה בולטת במיוחד השנה היא השיעור הגבוה של טכנולוגיות לניתוח מדיה חברתית והתנהגות גולשים
ברשת .השנה במיוחד ,מסתמן שילוב חזק של מדעי ההתנהגות עם ( AIבינה מלאכותית) בטכנולוגיית מובייל
חזקה .מגמה נוספת היא גידול מתמיד בכמות הטכנולוגיות הקשורות לרחפנים ,הקטגוריה הגדולה ביותר של
חברות בתחרות השנה .במיוחד בלט הגידול בפתרונות נגד-רחפנים .מצד שני ,טכנולוגיות הקשורות לנשק
קינטי (כלי נשק מתקדמים ,כוונות וכו') היו פחות שכיחות לעומת פעמים קודמות .בתחום טכנולוגיות סייבר,
אלה שהתקבלו מאופיינות בשילוב יותר יישומי חומרה מאשר תוכנה בלבד.
במסלול טכנולוגיות ניווט מספר ההצעות שהוגשו עלה על כל הציפיות .יכולת ניווט בסביבה עירונית שבה
 GPSעלול להיות בלתי זמין או חסום היא קריטית ,אבל מאוד מאתגרת לחיילים ,כוחות האכיפה וגופי ביטחון
אחרים .להיות במקום הנכון זה פעמים רבות ההבדל בין חיים למוות .סטארטאפים אזרחיים פיתחו לאחרונה
מגוון טכנולוגיות לניווט בתוך מבנים ומעקב אחר קונים ,לפיכך ,במסלול ניווט עירוני המטרה היא לזהות את
החידושים הטובים ביותר בתחום זה ולאמץ אותם לצרכים של מקצועני הלוחמה בטרור.

!

!

 20מתוך  210חברות נבחרו לשלב הגמר בתחרות סטארטאפים המוקדשת לטכנולוגיות לוחמה בטרורCTTSC3 ,
 .)(The Combating Terrorism Technology Startup Challenge 2018החברות מתמודדות על פרסים בהיקף
כולל של  220אלף  .$הזכיה אינה מותנית בוויתור על בעלות או על קניין רוחני .מארגני התחרות הם משרד
ההגנה האמריקאי ( ,)CTTSOיחד עם משרד הביטחון הישראלי (מפא"ת) ועם פורום  MITליזמות .המטרה היא
לזהות סטארטאפים עם טכנולוגיות שיכולות לסייע במיגור הטרור.

"משרד ההגנה האמריקאי מקיים את התחרות בישראל זו הפעם השלישית ,בזכות המוניטין של האקוסיסטם
הישראלי ,כמו גם המיומנויות הייחודיות של יזמים ישראלים בתחומי אבטחה ולוחמה בטרור" אומר אדם טארסי,
מנהל בינלאומי של תוכנית  CTTSOבמשרד ההגנה .התחרות מתקיימת בישראל אבל פתוחה לסטארטאפים
מכל העולם ,ובפועל ניגשו חברות מ 19-מדינות שונות ,כולל :ישראל ,ארה"ב ,אוסטריה ,בולגריה ,גאורגיה ,יוון,
רומניה ,טורקיה ,צ'ילה ,ספרד ,צרפת ,הולנד והודו .לדברי אלה מטלון ,מנכ"ל פורום  MITליזמות בישראל:
"מעניינת העובדה ,שחלק מההצעות שהגיעו מחו"ל הוגשו על ידי יזמים ישראלים ,מה שרק תומך באסטרטגיה
שלנו להתמקד בתחרות על ישראל"" .השופטים לא התחשבו בתהליך השיפוט במדינת המוצא של המגישים,
אבל בכל זאת ,הסטארטאפים הישראלים הגיעו לראש הדירוג" ,הוסיפה.
לדברי תא"ל (במיל') ד"ר דני גולד ,ראש מפא"ת במשרד הביטחון" :בתחרויות קודמות הוצגו רעיונות מדהימים
והענקנו פרסים למספר סטארטאפים חדשניים שמחפשים שיתוף פעולה והזדמנויות מימון כדי לממש את
הפוטנציאל המלא של המיזמים שלהם".
"התחרות היא הזדמנות ייחודית עבור סטארטאפים בשלבים מוקדמים" ,אומר גדעון מילר ,יו"ר תחרות .CTTSC3
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"מלבד סכום הפרס ,היא מספקת חשיפה יוצאת דופן למשאבים ולדרישות של גופי מימון פוטנציאליים
בממשלת ארה"ב ,כמו גם ללקוחות ,משקיעים ,ושותפים ברחבי העולם .לדוגמא ,אחת הזוכות בתחרות קודמת
היתה חברת  ,Imagryסטארטאפ פורץ דרך באופן שבו תמונות וקטעי וידאו מעובדים בבינה מלאכותית.
בעקבות הצלחתם בתחרות ,הם מינפו את הטכנולוגיה שלהם לטובת שוק הרכב החכם ,ולאחרונה גייסו 7
מליון ".$

במסגרת תחרות הסטארטאפים בתחום טכנולוגיות לוחמה בטרור (CTTSC3) 2018

בין הסטארטאפים שהגיעו לשלב הגמר:

מערכת ידעטק 27/05/18

 - CardioScaleהטמיעה אלגוריתם ניטור רפואי מציל חיים בצמיד זרוע ,המאפשר שיפור דרמטי בטיפול
בנפגעי פעולות טרור תוך קבלת החלטות רפואיות טובה יותר .הפיתוח מגדיל את שיעורי ההישרדות של
נפגעי פיגועי טרור וארועים מרובי נפגעים אחרים.

לתחרות ניגשו  210חברות ,כפול ממספר החברות בתחרות קודמת

 - D-IDהטכנולוגיה החדשנית של  D-IDמגינה על צילומים מפני אלגוריתמים לזיהוי פנים תוך שהיא שומרת
עליהם דומים לעין האנושית.
 - FirstPoint Mobile Guardטכנולוגיה המגנה על כל המכשירים הניידים מפני כל מתקפות הסייבר המבוצעות
על ידי איומים נסתרים החבויים ברשת הסלולרית.
 Viisightsהיא טכנולוגיה עמוקה לפענוח וידאו המשמשת לזיהוי התנהגותי ,ולומדת לסווג אובייקטים בסרטוני
וידאו כפי שבני אדם עושים .מדובר בפריצת דרך חשובה בתחום מעקב וידאו ,אבטחת גבולות ,וכל יישום
הדורש ניטור אינטליגנטי של כמויות גדולות של דאטה מצולם.
 - Colugo Systemפיתחה טכנולוגיה פורצת דרך לכלי טייס בלתי מאויש ,המשלבת טכנולוגיה של רחפן
וטכנולוגיית כלי טייס בעל כנף קבועה ,ללא החסרונות של אף אחת מהן .הטכנולוגיה מאפשרת להמריא
ולנחות אנכית כמו רחפן ,ולטוס למרחקים ופרקי זמן ארוכים כמו כלי טייס בלתי מאוייש בעל כנף-קבועה.
 - 3rdEye Systemsפיתחה מודול להדמיה תרמית ואנליזה ,בעל משקל נמוך ועלות נמוכה ,המאפשר לרחפנים
לזהות באופן אוטומטי ולהגיב באופן אוטונומי למגוון של אובייקטים רלוונטיים בכל תנאי האור ומזג האוויר.
 Robosleeveפיתחה מערכת שרוול מהפכנית על בסיס רובוטיקה רפואית ,המצוידת במצלמות וחיישנים.
המערכת מבוקרת מרחוק ,משמשת לבדיקת צינורות וחללים מסוכנים אחרים שאינם נגישים.
 FinCom.Co Ltd -Fincomפיתחה בינה מלאכותית מתקדמת המשתמשת בפונטיקה כדי לזהות את אותו
אדם במסדי נתונים שונים ,גם כאשר השם כתוב באיות שגוי ,או כתוב בשפה שונה.
 - Cyber Sepio Systemsפותרת את הבעיה של תוכנה זדונית שהותקנה על ציוד עזר המחובר למחשב (כגון
מדפסת ,מקלדת) או על התקני חומרה שהוכנסו על ידי תוקפים פנימיים או דרך שרשרת האספקה.
 - NVISOL Ltdהוו החכם של  NVISOLמשמש לתפיסת אובייקט באופן אוטונומי לצורך החזרה של נכסים
קריטיים (כמו רובוטים ,כלבי משטרה וכד') שצריך להרים אותם .הוא פותר את הבעיה הקלאסית של החזרת
נכסים קריטיים אלו ממקומות שאינם נגישים.
למידע נוסף על התחרות והכנס ניתן להיכנס ללינק הבא.http://cttsc-x :
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 20סטארטאפים נבחרו על ידי משרד ההגנה האמריקאי
ומשרד הביטחון הישראלי

 20מתוך  210חברות נבחרו לשלב הגמר בתחרות סטארטאפים המוקדשת לטכנולוגיות לוחמה בטרורCTTSC3 ,
 .)(The Combating Terrorism Technology Startup Challenge 2018החברות מתמודדות על פרסים בהיקף
כולל של  220אלף  .$הזכיה אינה מותנית בוויתור על בעלות או על קניין רוחני .מארגני התחרות הם משרד
ההגנה האמריקאי ( ,)CTTSOיחד עם משרד הביטחון הישראלי (מפא"ת) ועם פורום  MITליזמות .המטרה היא
לזהות סטארטאפים עם טכנולוגיות שיכולות לסייע במיגור הטרור.
הסטארטאפים המבטיחים ביותר ,שהגיעו לשלב הגמר ,יציגו מול השופטים במסגרת כנס "טכנולוגיות לחימה
בטרור" שיתקיים ביום הראשון של  CyberWeek (17ביוני  )2018באוניברסיטת תל-אביב.
לתחרות ניגשו כאמור  210חברות ,שהם כפול ממספר החברות בתחרות קודמת ,שנערכה ב.2016-
 130מתוכן התמודדו במסלול טכנולוגיות כללי ,הפונה לסטארטאפים במגוון תחומי טכנולוגיה ,ו 80-במסלול
טכנולוגיות ניווט עירוני (ניווט ללא  .)GPSכל הבקשות נבדקו על ידי צוות מומחים מגופים ממשלתיים של
ארה"ב וישראל ,בהם :משרד ההגנה האמריקאי ,המחלקה לביטחון המולדת של ארה"ב ,משרד הביטחון
הישראלי ,משטרת ישראל ועוד .השנה השתתפו בתחרות מגוון רחב במיוחד של סטארטאפים מ 60-תחומי
טכנולוגיה ואפליקציות שונים ,כולל :ביג דאטה ,מדיה חברתית ,ביומטריה ,ראייה ממוחשבת ,פענוח וידאו,
מערכות תצפית ,רחפנים ,רובוטיקה ,גילוי חומרי נפץ כימיים/ביולוגיים/גרעיניים ,אבטחת סייבר ,רפואת חירום
ורבים אחרים.
המגמות הבולטות:
מגמה בולטת במיוחד השנה היא השיעור הגבוה של טכנולוגיות לניתוח מדיה חברתית והתנהגות גולשים ברשת.
השנה במיוחד ,מסתמן שילוב חזק של מדעי ההתנהגות עם ( AIבינה מלאכותית) בטכנולוגיית מובייל חזקה.
מגמה נוספת היא גידול מתמיד בכמות הטכנולוגיות הקשורות לרחפנים ,הקטגוריה הגדולה ביותר של חברות
בתחרות השנה .במיוחד בלט הגידול בפתרונות נגד-רחפנים .מצד שני ,טכנולוגיות הקשורות לנשק קינטי
(כלי נשק מתקדמים ,כוונות וכו') היו פחות שכיחות לעומת פעמים קודמות .בתחום טכנולוגיות סייבר ,אלה
שהתקבלו מאופיינות בשילוב יותר יישומי חומרה מאשר תוכנה בלבד.
במסלול טכנולוגיות ניווט מספר ההצעות שהוגשו עלה על כל הציפיות .יכולת ניווט בסביבה עירונית
שבה  GPSעלול להיות בלתי זמין או חסום היא קריטית ,אבל מאוד מאתגרת לחיילים ,כוחות האכיפה וגופי
ביטחון אחרים .להיות במקום הנכון זה פעמים רבות ההבדל בין חיים למוות .סטארטאפים אזרחיים פיתחו
לאחרונה מגוון טכנולוגיות לניווט בתוך מבנים ומעקב אחר קונים ,לפיכך ,במסלול ניווט עירוני המטרה היא
לזהות את החידושים הטובים ביותר בתחום זה ולאמץ אותם לצרכים של מקצועני הלוחמה בטרור.
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"משרד ההגנה האמריקאי מקיים את התחרות בישראל זו הפעם השלישית ,בזכות המוניטין של האקוסיסטם
הישראלי ,כמו גם המיומנויות הייחודיות של יזמים ישראלים בתחומי אבטחה ולוחמה בטרור" אומר אדם טארסי,
מנהל בינלאומי של תוכנית  CTTSOבמשרד ההגנה .התחרות מתקיימת בישראל אבל פתוחה לסטארטאפים
מכל העולם ,ובפועל ניגשו חברות מ 19-מדינות שונות ,כולל :ישראל ,ארה"ב ,אוסטריה ,בולגריה ,גאורגיה ,יוון,
רומניה ,טורקיה ,צ'ילה ,ספרד ,צרפת ,הולנד והודו .לדברי אלה מטלון ,מנכ"ל פורום  MITליזמות בישראל:
"מעניינת העובדה ,שחלק מההצעות שהגיעו מחו"ל הוגשו על ידי יזמים ישראלים ,מה שרק תומך באסטרטגיה
שלנו להתמקד בתחרות על ישראל"" .השופטים לא התחשבו בתהליך השיפוט במדינת המוצא של המגישים,
אבל בכל זאת ,הסטארטאפים הישראלים הגיעו לראש הדירוג" ,הוסיפה.
לדברי תא"ל (במיל') ד"ר דני גולד ,ראש מפא"ת במשרד הביטחון" :בתחרויות קודמות הוצגו רעיונות מדהימים
והענקנו פרסים למספר סטארטאפים חדשניים שמחפשים שיתוף פעולה והזדמנויות מימון כדי לממש את
הפוטנציאל המלא של המיזמים שלהם".

 Robosleeveפיתחה מערכת שרוול מהפכנית על בסיס רובוטיקה רפואית ,המצוידת במצלמות וחיישנים.
המערכת מבוקרת מרחוק ,משמשת לבדיקת צינורות וחללים מסוכנים אחרים שאינם נגישים.
 FinCom.Co Ltd -Fincomפיתחה בינה מלאכותית מתקדמת המשתמשת בפונטיקה כדי לזהות את אותו
אדם במסדי נתוניםשונים ,גם כאשר השם כתוב באיות שגוי ,או כתוב בשפה שונה.
 - Cyber Sepio Systemsפותרת את הבעיה של תוכנה זדונית שהותקנה על ציוד עזר המחובר למחשב (כגון
מדפסת ,מקלדת) או על התקני חומרה שהוכנסו על ידי תוקפים פנימיים או דרך שרשרת האספקה.
 - NVISOL Ltdהוו החכם של  NVISOLמשמש לתפיסת אובייקט באופן אוטונומי לצורך החזרה של נכסים
קריטיים (כמו רובוטים ,כלבי משטרה וכד') שצריך להרים אותם .הוא פותר את הבעיה הקלאסית של החזרת
נכסים קריטיים אלו ממקומות שאינם נגישים.

"התחרות היא הזדמנות ייחודית עבור סטארטאפים בשלבים מוקדמים" ,אומר גדעון מילר ,יו"ר תחרות .CTTSC3
"מלבד סכום הפרס ,היא מספקת חשיפה יוצאת דופן למשאבים ולדרישות של גופי מימון פוטנציאליים
בממשלת ארה"ב ,כמו גם ללקוחות ,משקיעים ,ושותפים ברחבי העולם .לדוגמא ,אחת הזוכות בתחרות קודמת
היתה חברת  ,Imagryסטארטאפ פורץ דרך באופן שבו תמונות וקטעי וידאו מעובדים בבינה מלאכותית.
בעקבות הצלחתם בתחרות ,הם מינפו את הטכנולוגיה שלהם לטובת שוק הרכב החכם ,ולאחרונה גייסו 7
מליון ".$
בין הסטארטאפים שהגיעו לשלב הגמר:
 - CardioScaleהטמיעה אלגוריתם ניטור רפואי מציל חיים בצמיד זרוע ,המאפשר שיפור דרמטי בטיפול
בנפגעי פעולות טרור תוך קבלת החלטות רפואיות טובה יותר .הפיתוח מגדיל את שיעורי ההישרדות של
נפגעי פיגועי טרור וארועים מרובי נפגעים אחרים.
 - D-IDהטכנולוגיה החדשנית של  D-IDמגינה על צילומים מפני אלגוריתמים לזיהוי פנים תוך שהיא שומרת
עליהם דומים לעין האנושית.
 - FirstPoint Mobile Guardטכנולוגיה המגנה על כל המכשירים הניידים מפני כל מתקפות הסייבר המבוצעות
על ידי איומים נסתרים החבויים ברשת הסלולרית.
 Viisightsהיא טכנולוגיה עמוקה לפענוח וידאו המשמשת לזיהוי התנהגותי ,ולומדת לסווג אובייקטים
בסרטוני וידאו כפי שבני אדם עושים .מדובר בפריצת דרך חשובה בתחום מעקב וידאו ,אבטחת גבולות ,וכל
יישום הדורש ניטור אינטליגנטי של כמויות גדולות של דאטה מצולם.
 - Colugo Systemפיתחה טכנולוגיה פורצת דרך לכלי טייס בלתי מאויש ,המשלבת טכנולוגיה של רחפן
וטכנולוגיית כלי טייס בעל כנף קבועה ,ללא החסרונות של אף אחת מהן .הטכנולוגיה מאפשרת להמריא
ולנחות אנכית כמו רחפן ,ולטוס למרחקים ופרקי זמן ארוכים כמו כלי טייס בלתי מאוייש בעל כנף-קבועה.
 - 3rdEye Systemsפיתחה מודול להדמיה תרמית ואנליזה ,בעל משקל נמוך ועלות נמוכה ,המאפשר לרחפנים
לזהות באופן אוטומטי ולהגיב באופן אוטונומי למגוון של אובייקטים רלוונטיים בכל תנאי האור ומזג האוויר.
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 20סטארטאפים עלו לגמר בתחרות טכנולוגיות לוחמה
בטרור  (CTTSC3) 2018בתל אביב
מאת :מערכת Telecom News, 27.5.18, 17:30
 20הסטארטאפים נבחרו מתוך  210סטארטאפים ע"י משרדי ההגנה האמריקאי והביטחון הישראלי.
פורסמו השמות והפיתוחים של  10מתוכם .בולט השיעור הגבוה של טכנולוגיות לא רק בהגנת
סייבר אלא גם בתחום הרחפנים AI ,ואפילו בדיקת מנהרות .עדכון על הזוכים בתחתית הכתבה.
 20מתוך  210סטארטאפים נבחרו לשלב הגמר בתחרות סטארטאפים המוקדשת לטכנולוגיות לוחמה
בטרור .)CTTSC3 (The Combating Terrorism Technology Startup Challenge 2018 ,הם יתמודדו על
פרסים בהיקף כולל של  220אלף דולרים.

מגמה נוספת היא גידול מתמיד בכמות הטכנולוגיות הקשורות לרחפנים ,הקטגוריה הגדולה ביותר של חברות
בתחרות השנה .במיוחד בלט הגידול בפתרונות נגד-רחפנים .מצד שני ,טכנולוגיות הקשורות לנשק קינטי
(כלי נשק מתקדמים ,כוונות וכו') היו פחות שכיחות לעומת פעמים קודמות .בתחום טכנולוגיות סייבר ,אלה
שהתקבלו מאופיינות בשילוב יותר יישומי חומרה מאשר תוכנה בלבד.
במסלול טכנולוגיות ניווט מספר ההצעות שהוגשו עלה על כל הציפיות .יכולת ניווט בסביבה עירונית,
שבה  GPSעלול להיות בלתי זמין או חסום היא קריטית ,אבל מאוד מאתגרת לחיילים ,כוחות האכיפה
וגופי ביטחון אחרים .להיות במקום הנכון זה פעמים רבות ההבדל בין חיים למוות .סטארטאפים אזרחיים
פיתחו לאחרונה מגוון טכנולוגיות לניווט בתוך מבנים ומעקב אחר קונים ,לפיכך ,במסלול ניווט עירוני המטרה
היא לזהות את החידושים הטובים ביותר בתחום זה ולאמץ אותם לצרכים של מקצועני הלוחמה בטרור.
בין הסטארטאפים ,שהגיעו לשלב הגמר:
 - CardioScaleהטמיע אלגוריתם ניטור רפואי מציל חיים בצמיד זרוע ,שמאפשר שיפור דרמטי בטיפול בנפגעי
פעולות טרור תוך קבלת החלטות רפואיות טובה יותר .הפיתוח מגדיל את שיעורי ההישרדות של נפגעי פיגועי
טרור ואירועים מרובי נפגעים אחרים.

הזכייה אינה מותנית בוויתור על בעלות או על
קניין רוחני .מארגני התחרות הם משרד ההגנה
האמריקאי  CTTSOיחד עם משרד הביטחון
הישראלי (מפא"ת) ועם פורום  MITליזמות.
המטרה היא לזהות סטארטאפים עם טכנולוגיות
היכולות לסייע במיגור הטרור.
!

 - D-IDהטכנולוגיה החדשנית של הסטארטאפ מגינה על צילומים מפני אלגוריתמים לזיהוי פנים תוך שהיא
שומרת עליהם דומים לעין האנושית.
 - FirstPoint Mobile Guardטכנולוגיה המגנה על כל המכשירים הניידים מפני כל מתקפות הסייבר המבוצעות
ע"י איומים נסתרים החבויים ברשת הסלולרית.

הסטארטאפים המבטיחים ביותר ,שהגיעו
לשלב הגמר ,יציגו מול השופטים במסגרת כנס
"טכנולוגיות לחימה בטרור" שיתקיים ביום הראשון
של  )CyberWeek (17.6.18באוניברסיטת תל-אביב.

 - Viisightsטכנולוגיה עמוקה לפענוח וידאו המשמשת לזיהוי התנהגותי ,ולומדת לסווג אובייקטים בסרטוני
וידאו כפי שבני אדם עושים .מדובר בפריצת דרך חשובה בתחום מעקב וידאו ,אבטחת גבולות ,וכל יישום
הדורש ניטור אינטליגנטי של כמויות גדולות של דאטה מצולם.

לתחרות ניגשו ,כאמור 210 ,סטארטאפים 130 ,מתוכם התמודדו במסלול טכנולוגיות כללי הפונה
לסטארטאפים במגוון תחומי טכנולוגיה ,ו 80-במסלול טכנולוגיות ניווט עירוני (ניווט ללא .)GPS
כל הבקשות נבדקו ע"י צוות מומחים מגופים ממשלתיים של ארה"ב וישראל ,בהם :משרד ההגנה
האמריקאי ,המחלקה לביטחון המולדת של ארה"ב ,משרד הביטחון הישראלי ,משטרת ישראל ועוד.
השנה השתתפו בתחרות מגוון רחב במיוחד של סטארטאפים מ 60-תחומי טכנולוגיה ואפליקציות שונים,
כולל :ביג דאטה ,מדיה חברתית ,ביומטריה ,ראייה ממוחשבת ,פענוח וידאו ,מערכות תצפית ,רחפנים,
רובוטיקה ,גילוי חומרי נפץ כימיים  /ביולוגיים  /גרעיניים ,אבטחת סייבר ורפואת חירום.
המגמות הבולטות:

 - Colugo Systemפיתח טכנולוגיה פורצת דרך לכלי טייס בלתי מאויש ,שמשלבת טכנולוגיה
של רחפן וטכנולוגיית כלי טייס בעל כנף קבועה ,ללא החסרונות של אף אחת מהן .הטכנולוגיה מאפשרת
להמריא ולנחות אנכית כמו רחפן ,ולטוס למרחקים ופרקי זמן ארוכים כמו כלי טייס בלתי מאוייש בעל כנף-
קבועה.
 - 3rdEye Systemsפיתח מודול להדמיה תרמית ואנליזה ,בעל משקל נמוך ועלות נמוכה ,המאפשר
לרחפנים לזהות באופן אוטומטי ולהגיב באופן אוטונומי למגוון של אובייקטים רלוונטיים בכל תנאי האור ומזג
האוויר.
( - Robosleeveבתמונה למעלה) ,פיתח מערכת שרוול מהפכנית על בסיס רובוטיקה רפואית ,שמצוידת
במצלמות וחיישנים .המערכת מבוקרת מרחוק ,משמשת לבדיקת צינורות וחללים מסוכנים אחרים ,שאינם
נגישים.

מגמה בולטת במיוחד השנה הייתה השיעור הגבוה של טכנולוגיות לניתוח מדיה חברתית והתנהגות גולשים ברשת.
השנה במיוחד ,הסתמן שילוב חזק של מדעי ההתנהגות עם ( AIבינה מלאכותית) בטכנולוגיית מובייל חזקה.

 - FinCom.Co Ltdפיתח בינה מלאכותית מתקדמת המשתמשת בפונטיקה כדי לזהות את אותו אדם במסדי
נתונים שונים ,גם כאשר השם כתוב באיות שגוי ,או כתוב בשפה שונה.
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 - Cyber Sepio Systemsפותר את הבעיה של תוכנה זדונית ,שהותקנה על ציוד עזר המחובר למחשב (כגון
מדפסת ,מקלדת) או על התקני חומרה ,שהוכנסו ע"י תוקפים פנימיים או דרך שרשרת האספקה.
 - NVISOL Ltdהוו החכם של  NVISOLמשמש לתפיסת אובייקט באופן אוטונומי לצורך החזרה של נכסים
קריטיים (כמו רובוטים ,כלבי משטרה וכד') שצריך להרים אותם .הוא פותר את הבעיה הקלאסית של החזרת
נכסים קריטיים אלה ממקומות שאינם נגישים.

בתמונה :הזוכים בתחרות ,מעוז בן ארי וד"ר אורי גבאי מהסטארטאפ  ,CardioScaleיחד עם מארגני התחרות
ממשרד ההגנה האמריקאי ,משרד הביטחון הישראלי ופורום  MITליזמות.
צילום :דרור סיתהכל
צילום :דרור סיתהכל

אדם טארסי ,מנהל בינ"ל של תוכנית  CTTSOבמשרד ההגנה" :משרד ההגנה האמריקאי מקיים את התחרות
בישראל זו הפעם השלישית ,בזכות המוניטין של האקוסיסטם הישראלי ,כמו גם המיומנויות הייחודיות של
יזמים ישראלים בתחומי אבטחה ולוחמה בטרור.
התחרות מתקיימת בישראל אבל פתוחה לסטארטאפים מכל העולם ,ובפועל ניגשו חברות מ 19-מדינות שונות,
כולל :ישראל ,ארה"ב ,אוסטריה ,בולגריה ,גאורגיה ,יוון ,רומניה ,טורקיה ,צ'ילה ,ספרד ,צרפת ,הולנד והודו".
אלה מטלון ,מנכ"ל פורום  MITליזמות בישראל" :מעניינת העובדה ,שחלק מההצעות ,שהגיעו מחו"ל ,הוגשו
ע"י יזמים ישראלים ,מה שרק תומך באסטרטגיה שלנו להתמקד בתחרות על ישראל .השופטים לא התחשבו
בתהליך השיפוט במדינת המוצא של המגישים ,אבל בכל זאת ,הסטארטאפים הישראלים הגיעו לראש הדירוג".
תא"ל (במיל') ד"ר דני גולד ,ראש מפא"ת במשרד הביטחון" :בתחרויות קודמות הוצגו רעיונות מדהימים
והענקנו פרסים למספר סטארטאפים חדשניים המחפשים שיתוף פעולה והזדמנויות מימון כדי לממש את
הפוטנציאל המלא של המיזמים שלהם".
גדעון מילר ,יו"ר תחרות " :CTTSC3התחרות היא הזדמנות ייחודית עבור סטארטאפים בשלבים מוקדמים".לבד
סכום הפרס ,היא מספקת חשיפה יוצאת דופן למשאבים ולדרישות של גופי מימון פוטנציאליים בממשלת
ארה"ב ,כמו גם ללקוחות ,משקיעים ,ושותפים ברחבי העולם .ל
דוגמא ,אחד הזוכים בתחרות קודמת היה  ,Imagryסטארטאפ פורץ דרך באופן שבו תמונות וקטעי וידאו
מעובדים בבינה מלאכותית .בעקבות הצלחתו בתחרות ,הוא מינף את הטכנולוגיה שלו לטובת שוק הרכב
החכם ,ולאחרונה גייס 7מיליון דולרים".
!

מידע נוסף על התחרות והכנס  -כאן.
עדכון  CardioScale :17:30 ,18.6.18ו Colugo-הם הזוכים בתחרות הסטארטאפים בתחום טכנולוגיות לוחמה
בטרור  )CTTSC3( 2018של משרד ההגנה האמריקאי ,משרד הביטחון הישראלי ופורום  MITליזמות בישראל.
גמר התחרות התקיים במהלך כנס "טכנולוגיות לוחמה בטרור" ,שפתח את "שבוע הסייבר" באוניברסיטת ת"א.
 ,CardioScaleשהגיע למקום הראשון ,זכה בפרס של  100,000דולרים במזומן.
 Colugo,שזכה במקום השני ,פיתח טכנולוגיה פורצת דרך לכלי טייס בלתי מאויש ,שמשלבת טכנולוגיה של
רחפן וטכנולוגיית כלי טייס בעל כנף קבועה ,ללא החסרונות של אף אחת מהן .הטכנולוגיה מאפשרת להמריא
ולנחות אנכית כמו רחפן ,ולטוס למרחקים ופרקי זמן ארוכים כמו כלי טייס בלתי מאוייש בעל כנף-קבועה .הוא
זכה בפרס של  10,000דולרים במזומן.
את הפרסים העניקו נציג בכיר בשגרירות ארה"ב בישראל ותא"ל ניר חלמיש ראש מו"פ במפא"ת במשרד
הביטחון.
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עשרות חברות עלו לגמר בתחרות בתחום טכנולוגיות
לוחמה בטרור

לזהות סטארטאפים עם טכנולוגיות שיכולות לסייע במיגור הטרור.
הסטארטאפים המבטיחים ביותר ,שהגיעו לשלב הגמר ,יציגו מול השופטים במסגרת כנס "טכנולוגיות לחימה
בטרור" שיתקיים ביום הראשון של  CyberWeek (17ביוני  )2018באוניברסיטת תל-אביב.

20סטארטאפים נבחרו על ידי משרד ההגנה האמריקאי ומשרד הביטחון הישראלי בתחום
טכנולוגיות לוחמה בטרור .החברות מתמודדות על פרסים בהיקף כולל של  220אלפי דולרים

לתחרות ניגשו כאמור  210חברות ,שהם כפול ממספר החברות בתחרות קודמת ,שנערכה ב.2016-
 130מתוכן התמודדו במסלול טכנולוגיות כללי ,הפונה לסטארטאפים במגוון תחומי טכנולוגיה ,ו 80-במסלול
טכנולוגיות ניווט עירוני (ניווט ללא  .)GPSכל הבקשות נבדקו על ידי צוות מומחים מגופים ממשלתיים של
ארה"ב וישראל ,בהם :משרד ההגנה האמריקאי ,המחלקה לביטחון המולדת של ארה"ב ,משרד הביטחון
הישראלי ,משטרת ישראל ועוד .השנה השתתפו בתחרות מגוון רחב במיוחד של סטארטאפים מ 60-תחומי
טכנולוגיה ואפליקציות שונים ,כולל :ביג דאטה ,מדיה חברתית ,ביומטריה ,ראייה ממוחשבת ,פענוח וידאו,
מערכות תצפית ,רחפנים ,רובוטיקה ,גילוי חומרי נפץ כימיים/ביולוגיים/גרעיניים ,אבטחת סייבר ,רפואת חירום
ורבים אחרים.

עמי רוחקס דומבה | 27/05/2018

!
קרדיט לצילום :גידי בועז

המגמות הבולטות:
מגמה בולטת במיוחד השנה היא השיעור הגבוה של טכנולוגיות לניתוח מדיה חברתית והתנהגות גולשים
ברשת .השנה במיוחד ,מסתמן שילוב חזק של מדעי ההתנהגות עם ( AIבינה מלאכותית) בטכנולוגיית מובייל
חזקה .מגמה נוספת היא גידול מתמיד בכמות הטכנולוגיות הקשורות לרחפנים ,הקטגוריה הגדולה ביותר של
חברות בתחרות השנה .במיוחד בלט הגידול בפתרונות נגד-רחפנים .מצד שני ,טכנולוגיות הקשורות לנשק
קינטי (כלי נשק מתקדמים ,כוונות וכו') היו פחות שכיחות לעומת פעמים קודמות .בתחום טכנולוגיות סייבר,
אלה שהתקבלו מאופיינות בשילוב יותר יישומי חומרה מאשר תוכנה בלבד.
!

במסלול טכנולוגיות ניווט מספר ההצעות שהוגשו עלה על כל הציפיות .יכולת ניווט בסביבה עירונית שבה
 GPSעלול להיות בלתי זמין או חסום היא קריטית ,אבל מאוד מאתגרת לחיילים ,כוחות האכיפה וגופי ביטחון
אחרים .להיות במקום הנכון זה פעמים רבות ההבדל בין חיים למוות .סטארטאפים אזרחיים פיתחו לאחרונה
מגוון טכנולוגיות לניווט בתוך מבנים ומעקב אחר קונים ,לפיכך ,במסלול ניווט עירוני המטרה היא לזהות את
החידושים הטובים ביותר בתחום זה ולאמץ אותם לצרכים של מקצועני הלוחמה בטרור.
!
 ,Robosleeveאחת המתמודדות בגמר פיתחה מערכת שרוול מהפכנית על בסיס רובוטיקה רפואית ,המצוידת

המתמודדות בגמר פיתחה מערכת שרוול מהפכנית על בסיס רובוטיקה רפואית ,המצוידת
 ,Robosleeveאחת
וחיישנים  -יח"צ
במצלמות
במצלמות וחיישנים  -יח"צ

"משרד ההגנה האמריקאי מקיים את התחרות בישראל זו הפעם השלישית ,בזכות המוניטין של האקוסיסטם
הישראלי ,כמו גם המיומנויות הייחודיות של יזמים ישראלים בתחומי אבטחה ולוחמה בטרור" אומר אדם טארסי,
מנהל בינלאומי של תוכנית  CTTSOבמשרד ההגנה .התחרות מתקיימת בישראל אבל פתוחה לסטארטאפים
מכל העולם ,ובפועל ניגשו חברות מ 19-מדינות שונות ,כולל :ישראל ,ארה"ב ,אוסטריה ,בולגריה ,גאורגיה ,יוון,
רומניה ,טורקיה ,צ'ילה ,ספרד ,צרפת ,הולנד והודו .לדברי אלה מטלון ,מנכ"ל פורום  MITליזמות בישראל:
"מעניינת העובדה ,שחלק מההצעות שהגיעו מחו"ל הוגשו על ידי יזמים ישראלים ,מה שרק תומך באסטרטגיה
שלנו להתמקד בתחרות על ישראל"" .השופטים לא התחשבו בתהליך השיפוט במדינת המוצא של המגישים,
אבל בכל זאת ,הסטארטאפים הישראלים הגיעו לראש הדירוג" ,הוסיפה.

 20מתוך  210חברות נבחרו לשלב הגמר בתחרות סטארטאפים המוקדשת לטכנולוגיות לוחמה בטרורCTTSC3 ,
 .)(The Combating Terrorism Technology Startup Challenge 2018החברות מתמודדות על פרסים בהיקף
כולל של  220אלף  .$הזכיה אינה מותנית בוויתור על בעלות או על קניין רוחני .מארגני התחרות הם משרד
ההגנה האמריקאי ( ,)CTTSOיחד עם משרד הביטחון הישראלי (מפא"ת) ועם פורום  MITליזמות .המטרה היא

לדברי תא"ל (במיל') ד"ר דני גולד ,ראש מפא"ת במשרד הביטחון" :בתחרויות קודמות הוצגו רעיונות מדהימים
והענקנו פרסים למספר סטארטאפים חדשניים שמחפשים שיתוף פעולה והזדמנויות מימון כדי לממש את
הפוטנציאל המלא של המיזמים שלהם".
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"התחרות היא הזדמנות ייחודית עבור סטארטאפים בשלבים מוקדמים" ,אומר גדעון מילר ,יו"ר תחרות .CTTSC3
"מלבד סכום הפרס ,היא מספקת חשיפה יוצאת דופן למשאבים ולדרישות של גופי מימון פוטנציאליים
בממשלת ארה"ב ,כמו גם ללקוחות ,משקיעים ,ושותפים ברחבי העולם .לדוגמא ,אחת הזוכות בתחרות קודמת
היתה חברת  ,Imagryסטארטאפ פורץ דרך באופן שבו תמונות וקטעי וידאו מעובדים בבינה מלאכותית.
בעקבות הצלחתם בתחרות ,הם מינפו את הטכנולוגיה שלהם לטובת שוק הרכב החכם ,ולאחרונה גייסו 7
מליון ".$
בין הסטארטאפים שהגיעו לשלב הגמר:
 - CardioScaleהטמיעה אלגוריתם ניטור רפואי מציל חיים בצמיד זרוע ,המאפשר שיפור דרמטי בטיפול
בנפגעי פעולות טרור תוך קבלת החלטות רפואיות טובה יותר .הפיתוח מגדיל את שיעורי ההישרדות של
נפגעי פיגועי טרור וארועים מרובי נפגעים אחרים.
 - D-IDהטכנולוגיה החדשנית של  D-IDמגינה על צילומים מפני אלגוריתמים לזיהוי פנים תוך שהיא שומרת
עליהם דומים לעין האנושית.

משרד ההגנה האמריקאי מקיים בישראל תחרות
לטכנולוגיות לוחמה בטרור
!

 20חברות הזנק ישראליות נבחרו על ידי משרד ההגנה האמריקאי ומשרד הביטחון הישראלי
לשלב הגמר בתחום טכנולוגיות לוחמה בטרור .החברות מתמודדות על פרסים בהיקף כולל של
 220אלפי דולרים
לינור בר-אל 14:06 27/05/18
 20מתוך  210חברות נבחרו לשלב הגמר בתחרות  CTTSC3המוקדשת לטכנולוגיות לוחמה בטרור ומתקיימת
בישראל זו השנה השלישית בחסות משרד ההגנה האמריקאי ( ,)CTTSOמשרד הביטחון הישראלי (מפא"ת)
ופורום  MITליזמות .היקף הפרסים הכולל בתחרות עומד על  220אלף ,והזכייה אינה מותנית בוויתור על בעלות
או על קניין רוחני.

 - FirstPoint Mobile Guardטכנולוגיה המגנה על כל המכשירים הניידים מפני כל מתקפות הסייבר המבוצעות
על ידי איומים נסתרים החבויים ברשת הסלולרית.

טרת התחרות היא לזהות חברות הזנק (סטארטאפים) עם טכנולוגיות שיכולות לסייע בלחימה בטרור ,והיא
משקפת את העמדה ,שחברות הזנק יכולות לשחק תפקיד משמעותי ,ואף לשנות את חוקי המשחק בלוחמה
בטרור ,איום גלובלי מתעצם ,שממשיך לאיים על מדינות המערב בעיקר.

 Viisightsהיא טכנולוגיה עמוקה לפענוח וידאו המשמשת לזיהוי התנהגותי ,ולומדת לסווג אובייקטים בסרטוני
וידאו כפי שבני אדם עושים .מדובר בפריצת דרך חשובה בתחום מעקב וידאו ,אבטחת גבולות ,וכל יישום
הדורש ניטור אינטליגנטי של כמויות גדולות של דאטה מצולם.

התחרות השנה התקיימה בשני מסלולים :מסלול טכנולוגיות כללי ,הפונה לחברות הזנק במגוון תחומי
טכנולוגיה .טכנולוגיות חדשניות במסלול זה כוללות בין היתר :טכנולוגיות מעקב (surveillance), Social

 - Colugo Systemפיתחה טכנולוגיה פורצת דרך לכלי טייס בלתי מאויש ,המשלבת טכנולוגיה של רחפן
וטכנולוגיית כלי טייס בעל כנף קבועה ,ללא החסרונות של אף אחת מהן .הטכנולוגיה מאפשרת להמריא
ולנחות אנכית כמו רחפן ,ולטוס למרחקים ופרקי זמן ארוכים כמו כלי טייס בלתי מאוייש בעל כנף-קבועה.
 - 3rdEye Systemsפיתחה מודול להדמיה תרמית ואנליזה ,בעל משקל נמוך ועלות נמוכה ,המאפשר לרחפנים
לזהות באופן אוטומטי ולהגיב באופן אוטונומי למגוון של אובייקטים רלוונטיים בכל תנאי האור ומזג האוויר.
 Robosleeveפיתחה מערכת שרוול מהפכנית על בסיס רובוטיקה רפואית ,המצוידת במצלמות וחיישנים.
המערכת מבוקרת מרחוק ,משמשת לבדיקת צינורות וחללים מסוכנים אחרים שאינם נגישים.
 FinCom.Co Ltd -Fincomפיתחה בינה מלאכותית מתקדמת המשתמשת בפונטיקה כדי לזהות את אותו
אדם במסדי נתונים שונים ,גם כאשר השם כתוב באיות שגוי ,או כתוב בשפה שונה.
 - Cyber Sepio Systemsפותרת את הבעיה של תוכנה זדונית שהותקנה על ציוד עזר המחובר למחשב (כגון
מדפסת ,מקלדת) או על התקני חומרה שהוכנסו על ידי תוקפים פנימיים או דרך שרשרת האספקה.
 - NVISOL Ltdהוו החכם של  NVISOLמשמש לתפיסת אובייקט באופן אוטונומי לצורך החזרה של נכסים
קריטיים (כמו רובוטים ,כלבי משטרה וכד') שצריך להרים אותם .הוא פותר את הבעיה הקלאסית של החזרת
נכסים קריטיים אלו ממקומות שאינם נגישים.
!
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 ,media analyticsפענוח וידאו ותמונות ,אבטחת סייבר ,רחפנים ,רובוטיקה ,ביטחון אישי ,איסוף מידע ,וגילוי
חומרי נפץ ,זיהום מים ואיומים נסתרים ,ומסלול המוקדש לטכנולוגיות ניווט עירוני ,ומתמקד בטכנולוגיות
חדשניות לניווט בסביבה עירונית ,ללא  - GPSעבור כוחות מיוחדים ,גופי אכיפה ומקצוענים אחרים בתחום
לוחמה בטרור שפועלים בתוך מבנים או בסביבות בהם  GPSאינו זמין.
בין החברות שהגיעו לשלב הגמר:
 - CardioScaleהטמיעה אלגוריתם ניטור רפואי מציל חיים בצמיד זרוע ,המאפשר שיפור דרמטי בטיפול
בנפגעי פעולות טרור תוך קבלת החלטות רפואיות טובה יותר .הפיתוח מגדיל את שיעורי ההישרדות של
נפגעי פיגועי טרור ואירועים מרובי נפגעים אחרים.
 - D-IDהטכנולוגיה החדשנית של  D-IDמגינה על צילומים מפני אלגוריתמים לזיהוי פנים תוך שהיא שומרת
עליהם דומים לעין האנושית.
 - FirstPoint Mobile Guardטכנולוגיה המגנה על כל המכשירים הניידים מפני כל מתקפות הסייבר המבוצעות
על ידי איומים נסתרים החבויים ברשת הסלולרית.
 - Viisightsטכנולוגיה עמוקה לפענוח וידאו המשמשת לזיהוי התנהגותי ,ולומדת לסווג אובייקטים בסרטוני
וידאו כפי שבני אדם עושים .מדובר בפריצת דרך חשובה בתחום מעקב וידאו ,אבטחת גבולות ,וכל יישום
הדורש ניטור אינטליגנטי של כמויות גדולות של דאטה מצולם.

 - Colugo Systemפיתחה טכנולוגיה פורצת דרך לכלי טייס בלתי מאויש ,המשלבת טכנולוגיה של רחפן
וטכנולוגיית כלי טייס בעל כנף קבועה ,ללא החסרונות של אף אחת מהן .הטכנולוגיה מאפשרת להמריא
ולנחות אנכית כמו רחפן ,ולטוס למרחקים ופרקי זמן ארוכים כמו כלי טייס בלתי מאויש בעל כנף-קבועה.
 - 3rdEye Systemsפיתחה מודול להדמיה תרמית ואנליזה ,בעל משקל נמוך ועלות נמוכה ,המאפשר לרחפנים
לזהות באופן אוטומטי ולהגיב באופן אוטונומי למגוון של אובייקטים רלוונטיים בכל תנאי האור ומזג האוויר.
 - Robosleeveפיתחה מערכת שרוול מהפכנית על בסיס רובוטיקה רפואית ,המצוידת במצלמות וחיישנים.
המערכת מבוקרת מרחוק ,משמשת לבדיקת צינורות וחללים מסוכנים אחרים שאינם נגישים.
 - Fincomפיתחה בינה מלאכותית מתקדמת המשתמשת בפונטיקה כדי לזהות את אותו אדם במסדי נתונים
שונים ,גם כאשר השם כתוב באיות שגוי ,או כתוב בשפה שונה.
 - Cyber Sepio Systemsפותרת את הבעיה של תוכנה זדונית שהותקנה על ציוד עזר המחובר למחשב (כגון
מדפסת ,מקלדת) או על התקני חומרה שהוכנסו על ידי תוקפים פנימיים או דרך שרשרת האספקה.
 - VISOL Ltdהוו החכם של  NVISOLמשמש לתפיסת אובייקט באופן אוטונומי לצורך החזרה של נכסים
קריטיים (כמו רובוטים ,כלבי משטרה וכד') שצריך להרים אותם .הוא פותר את הבעיה הקלאסית של החזרת
נכסים קריטיים אלו ממקומות שאינם נגישים.
החברות שהגיעו לגמר יציגו מול השופטים במסגרת כנס "טכנולוגיות לחימה בטרור" שיתקיים ביום הראשון
של תערוכת ה ,CyberWeek-ב 17-ביוני  2018באוניברסיטת תל-אביב.
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"סרטון הערום של גל גדות דלף" :לא תאמינו כמה קל
לזייף סרטונים
"הבית הלבן התפוצץ"" ,סרטון הערום של גל גדות" ו"-הווידוי של ברק אובמה" .סרטונים
מזוייפים ושמועות ברשת הפכו לדבר שבשגרה ,אבל לא תאמינו באיזו קלות אפשר לזייף את
הסרטונים האלו ולמה זו הולכת להיות אחת מהדאגות הכי גדולות שלכם
עמית לגו
יום ראשון 27 ,במאי 08:59 ,2018

לדברים שהם רואים ויפסיקו לסמוך על מנהיגים שאומרים דברים .פה יש בעיה די משמעותית" ,אמר לנו מני
ברזילי ,חוקר במרכז למחקר סייבר באוניברסיטת ת"א.
"לאחרונה אף התחילו משתמשים שונים לייצר סרטונים בהם הפנים של סלבריטיז שונים מוכנסים לתוך
סרטונים קיימים .וכיום ניתן למצוא סרטי פורנו עם שחקניות כמו גל גדות ועד דמויות מפורסמות כמו מישל
אובמה" ,הוסיף" .פה זה כבר מתחיל להיות מדאיג .היכולת לייצר סרטונים בהם המח האנושי לא מסוגל
להבדיל בין אמיתי לפיקטיבי היא כזו שיכולה לשנות סדרי עולם .סביר מאוד להניח שהיכולת הזו תבוא לידי
ביטוי בקרוב במערכות בחירות ובאירועים אחרים בהם גורמים עוינים ינסו להשפיע על התוצאות על ידי
פרסום של סרטונים שנראים אמיתיים אך בפועל הם מזויפים".
ברזילי סיפר לנו קצת על ההשפעות שיכולות להיגרם לתעשייה ,בעקבות המקרים האחרונים ונתן כדוגמה את
הציוץ שכמעט גרם למשבר עמוק בארצות הברית :לפני כחמש שנים ,האקרים השתלטו על חשבון הטוויטר
של  ,APגוף תקשורתי בעל שם וידוע בעולם כולו .אותם פורצים פרסמו כי היו שני פיצוצים גדולים בבית הלבן
שגרמו לפציעתו של ברק אובמה .מכיוון שמדובר בגוף תקשורתי אמין ,אנשים החלו לדאוג ולחשוש לחייו של
הנשיא המכהן לשעבר" .המוח שלנו הוא כלי שבאופן טבעי נוטה יותר לאמון מאשר לחוסר אמון .זאת אומרת,
האופן שבו מחקרים כבר מזה שנים מוכיחים שכשאתה שומע משהו ,אתה קודם כל מאמין לו ואז אתה מחפש
סיבות למה לא" ,הוסיף ברזילי .המקרה הספציפי גרם לנפילה של הדאו ג'ונס ב 145-נקודות תוך  2דקות בלבד,
ולמחיקה של כ 136-מיליארד דולרים מהשווקים האמריקאים.

המשפט "זה פוטושופ" תמיד מתקשר לביצוע מניפולציות בתמונות .בתוכנה המתקדמת ,כל עורך מיומן יכול
לזייף תמונות או להדביק אנשים במקומות שמעולם לא היו תוך כמה דקות בודדות .נושא שמירת הפרטיות
שלנו הופך למאתגר מיום ליום ובעבר גם החברה שפיתחה את הפוטושופ ,הציגה כלי שבו היא יכולה לדגום
חמש שניות שבהן בן אדם מדבר ולהשתמש בקול שלו להגיד דברים שמעולם בכלל לא יצאו מפיו .אמנת זיוף
התוכן מתקדמת בצעדי ענק למקומות שממש לא היינו רוצים שהיא תגיע וזה עלול לסבך אותנו ובגדול.
היינו עדים לכך כאשר סרטון פורנו מזוייף של השחקנית גל גדות עלה ברשת על ידי שימוש בבינה מלאכותית.
"עכשיו מציאות שבאה ממערכות מחשב מתוחכמות יכולות לחולל מידע שנראה מאוד אמיתי ,ולהציג לנו
דברים מאוד מציאותיים .אנחנו בעצם בדרכנו למשבר מאוד חריף בעולם הדיגיטל .אנשים יפסיקו להאמין
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"האופן שבו פתרונות אלו עובדים מבוסס על מיפוי פנים באמצעות אלגוריתמים של בינה מלאכותית.
אלגוריתמים אלו מבצעים מיפוי ברמת דיוק גבוהה של נקודות רבות בפנים של הגורמים הרלוונטיים ועל בסיס
ניתוח זה ,יכולה המערכת להלביש את הפנים של דמות אחת על דמות אחרת" .כל מה שצריך זה צילום של
קטע וידאו קצר שבו רואים את הפנים של הבן אדם שעליו רוצים לבצע את המניפולציה ומצלמה נוספת
שמצלמת את הבן אדם שיבצע את התנועות והבעות הפנים המושתלות .מעולם לא היה יותר קל לזייף סרטון.
את זה אנחנו יכולים לראות בסרטון שבו לוקחים קטע וידאו קצר של ג'ורג' ווקר בוש ,נשיא ארצות הברית
לשעבר וגורמים לו להזיז את תווי הפנים שלו  -איך שרוצים.

"לא צריך תואר במדעי המחשב או שירות ב 8200-כדי
!
להיות האקרית"
קרן אלעזרי ,חוקרת ומרצה בתחום הסייבר ,מספרת על הדרך שעברה מאז הייתה ילדה סקרנית
בת  13מול מחשב עם חיבור לאינטרנט ,על האתגרים שניצבים גם היום בפני נשים בתעשייה,
ועל המקום המיוחד של ישראל בעולם אבטחת המידע
הגר בוחבוטפורסם09:42 , 18.06.18 :
קרן אלעזרי
צילום :ניצן דרור
בדומה לסוכני מוסד ,על ההצלחות של "האקרים ידידותיים" (שנקראים גם חוקרי סייבר או "כובעים לבנים")
אנחנו כמעט ולא שומעים .כשהעבודה שלהם כבר מצליחה להגיע לכותרות ולתודעה הציבורית  -זה תמיד
מלווה בחרדה קיומית :מאחורי כל כותרת על מידע שדלף לרשת או נוזקה חדשה שמאיימת על הנתב הביתי
 עומד חוקר אבטחת סייבר עם מקלדת זרחנית .במקרים פחות נפוצים  -זו דווקא חוקרת.כזו היא קרן אלעזרי ( ,)38חוקרת באוניברסיטת תל-אביב ומרצה בתחום הסייבר ,כמעט-סלב עבור מי
שמגיעים מהתחום או מתעניינים בו מרחוק .את הצעדים הראשונים שלה בעולם הסייבר היא החלה כבר בגיל
" .13הייתי האקרית ,רק שלא ידעתי שככה קוראים לזה".

!
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"מחשבים של אחרים"
אלעזרי מתארת את שנות ההתבגרות שלה כשנים של סקרנות מתפרצת ,שאותה הצליחה להשקיט בין היתר
בבית הספר" .היה לי הרבה מזל שבבית הספר היתה לנו מעבדת מחשבים ,ושיכולתי ללכת לספריה .בשנת
 1993הצלחתי לשכנע את ההורים שלי לקבל מחשב עם חיבור לאינטרנט בבית ,ושם התחלתי את המסע
לחפש את התשובות לכל השאלות שלי .לפעמים התשובות האלה היו במחשבים של אנשים אחרים ,על שרתי
אינטרנט או דפי אינטרנט שהיה צריך להגיע אליהם ולעקוף סיסמה .ככה לימדתי את עצמי גם לכתוב html
וגם לעקוף הגנות שהיו על אתרים מהסוג הזה".
אלה היו ימים אחרים ,ימים של אנונימיות .כך שהבחירה שלא לחשוף את הזהות שלה  -ילדה בת  13מתל-
אביב ,הייתה מובנת .אלעזרי השתמשה אז בכינוי " ,"Acid Burnהמתייחס לדמותה של האקרית תיכוניסטית
בסרט "מרדף ממוחשב" ,בגילומה של אנג'לינה ג'ולי" .מי שהכיר את הסרט יכול היה לנחש שאני כנראה נערה",
היא אומרת.
במשך שנים אלעזרי נחשבה לאנקדוטה בתחום .היא הייתה בין הנשים הבודדות שבכלל נכנסו פנימה ,והקפידה
להשמיע את הקול שלה בכל הזדמנות .ב 2014-הייתה לישראלית הראשונה שהרצתה במסגרת  TEDהעולמית.
אז ,היא דיברה על החשיבות של חוקרי סייבר לפיתוח החוסן של הרשת .היום זה כמעט נשמע לנו מובן מאליו.
"כל יום אנחנו לומדים על גאדג'ט חדש ,על פטנט חדש ,אבל גם על פרצה חדשה" ,היא אומרת" .אני רואה
דווקא את החדשנות ,את היצירתיות ,את הסקרנות שיש בעולם של סייבר .אני מאמינה בכוח של קהילת

ההאקרים הידידותיים ,שבכל העולם עוזרים כבר היום ,לך ולי ולכולם ,להיות מוגנים יותר .אלה אותם אנשים
שרק בגלל הסקרנות שלהם ,בגלל היכולת שלהם לשאול שאלות ,מוצאים בעיות אבטחה ,מדווחים עליהן,
ועוזרים לנו להיות בטוחים יותר".
החמישייה הפותחת
לאלעזרי יש פרספקטיבה ייחודית בנוגע למקומן של נשים בעולם הסייבר ,פשוט כי היא הייתה שם ,פחות
או יותר לבד ,מהתחלה 25 .שנים מאז מסע השכנועים לרכישת מחשב ביתי עם חיבור לאינטרנט ,התחום
הזה נראה אחרת לגמרי" .בשנת  1999היה לי מזל להגיע לכנס ההאקרים הבינלאומי הראשון שהתקיים פה
בישראל" ,היא נזכרת" ,ושם פגשתי ,פרט לי ,עוד  200גברים ,נערים ,ילדים  -וכמובן את החברה הטובה שלי,
שהגיעה יחד איתי .הייתה אישה אחת בכנס הזה  -זו שארגנה אותו .אני שמחה להגיד שזה משהו שמשתנה.
היום ,ובפרט במהלך השבוע הקרוב  -שבוע הסייבר של אוניברסיטת תל-אביב ,אפשר לראות הרבה יותר
נשים .גם בקרב המארגנות אבל גם בקרב הדוברות ,על הבמה ,כמשתתפות .וההיבט הזה של ייצוג נשי
בתעשיית הסייבר ובעולם ההאקרים בהחלט הולך ומשתנה".
התעשייה צריכה אנשים(צילום)Shutterstock :
תגידי ,כמה מהתדמית של "אומת הסייבר"  -הקפוצ'ונים ,המקלדות הזוהרות ,המשכורות המנופחות והתחרות
המטורפת  -הוא אמת?
"ישראל בהחלט נמצאת בחמישייה הפותחת של המדינות בעולם בהיבטים של יכולות בתחום הסייבר ,של
יכולות טכנולוגיות ,של כוח אדם ,של המצאות ,של פטנטים .גם במספר הסטארט-אפים שעוסקים בתחום
הסייבר כאן בארץ ,המספר הוא חסר תקדים ,במיוחד ביחס לגודל האוכלוסיה .אבל לא לעולם חוסן ,אנחנו
לא יכולים לקפוא על השמרים או לנוח על זרי הדפנה .אנחנו חייבים להמשיך ולהשקיע בתחום הזה גם ברמה
הלאומית וגם ברמה האישית.
"חשוב להבין ,שהתעשייה בישראל צריכה את כל מי שיכול להיכנס לעולם הסייבר  -גברים ,נשים ,אנשים
מכל קבוצות האוכלוסייה ומכל קצוות הספקטרום מוזמנים .זו תעשייה שהולכת לדרוש עוד ועוד אנשים.
זו תעשייה שבה אוטומציה ,ורובוטים ,ובינה מלאכותית אולי עוזרות ועוזרים להפוך את התהליכים ליותר
פשוטים ,אבל הם לא הולכים להחליף אף פעם את הגורם האנושי".
אל הוואקום הזה נכנס מיתוס גדול במיוחד שאלעזרי רוצה לנפץ" .ישנן המון דרכים להיכנס לעולם הזה של
סייבר .את לא צריכה לחכות ,את לא צריכה להשלים תואר במדעי המחשב ורק אז לחפש את הדרך ,את לא
חייבת לשרת ביחידה המפורסמת ההיא .אם זה מעניין אותך ואם זה מדבר אליך ,אם את סקרנית ,אם את
רוצה לראות מה מסתתר מאחורי דף הסיסמה והיוזר שאת נתקלת בו בדרך כלל ,להבין איך הוא עובד ואיך
אפשר להתחכם ולעשות דברים שהמחשב אולי לא תיכנן שתעשי ,יש עולם רחב ומלא ועשיר באתגרים בעולם
הסייבר ,שישמח לקבל אליו יותר ויותר נשים ונערות ,ואנשים בכלל".
קרן אלעזרי תנחה פאנל העוסק במעורבות נשים בסייבר ,במסגרת שבוע הסייבר של אוניברסיטת תל-אביב
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החרדים והדתיים שבחזית הסייבר
בין משתתפי שבוע הסייבר ישנה קבוצה יוצאת דופן  18 -משתתפים ומשתתפות חרדים ודתיים
מתכנית "סייבר עילית" הייחודית ,שהיו בין  90המתחרים בגמר תחרות ,Cyber Challenge
שהתקיימה באוניברסיטת ת"א

אחד ממשתתפי תכנית "סייבר עילית" ,שהתחרה בתחרות הוא יחיאל לוין בחור חרדי בן  29ואב לשניים ,שלמד
מדעי המחשב במרכז האקדמי לב .לאחר שסיים את לימודיו לפני כשנתיים ,הצליח לוין להשתלב בתחום בחברה
לניהול ערוצי טלוויזיה ,אבל רצה להיות מקצועי יותר ולהתעסק בדברים שדורשים "יותר מאמץ" לדבריו" .שמעתי
על תכנית "סייבר עילית" והרגשתי שזה בדיוק מה שמתאים לי" הוא מספר" ,מדובר בתוכנית אינטנסיבית,
ואפילו ויתרתי על משרה טובה שהייתה לי כדי לקחת בה חלק" .במהלך הכשרתו בתכנית עובד לוין במשרת
סטודנט במחלקת מחקר ופיתוח בחברה לניטור עבודה וזיהוי איומים ברשת ,ולאחר סיום התכנית צפוי להמשיך
בחברה למשרה מלאה" .העובדים סביבי בעיקר בוגרי צבא ,אנשים עם הרבה שנות ניסיון" הוא מספר" ,לא
הייתי מצליח להתברג לתפקיד כזה בעבודה רגילה ,לא משנה כמה מקצועי וטוב הייתי .היכולות שספגנו בשנה
הזו והקשרים עם התעשייה שיצרנו איפשרו לי להגיע לנקודה בה אני נמצא היום" .עוד מוסיף לוין ,כי "התכנית
מעניקה הזדמנות לאנשים חילונים להכיר את המגזר הדתי והחרדי .מהצד השני יש שינוי גדול גם בציבור החרדי.
כשהלכתי ללימודים ,לא היה קל להסביר לאנשים למה אני הולך לעשות דברים כאלה ,אבל במהלך השנים ראיתי
התקדמות ושיש יותר הבנה של הדבר ,וגם כשלא מסכימים מבינים ויש הרבה יותר קבלה".
על התחרות מספר לוין כי היא הייתה אינטנסיבית ומאתגרת" .הצלחנו לממש אתגרים שהתנסינו בהם לאורך
השנה ,לפתור דברים ולהתמודד עם אתגרים חדשים .בעולם הסייבר תמיד יהיה עוד מה ללמוד ולנסות".

צילום :גידי בועז

במרכז האקדמי לב לומדים כיום כ 4500-סטודנטים וסטודנטיות חרדים ודתיים את מקצועות ההייטק ,הניהול,
ההנדסה והחשבונאות ,המביאים לאקדמיה ולמשק את הייחודיות של המגזר ממנו הם מגיעים.

תכנית "סייבר עילית" היא תכנית לאומית ראשונה מסוגה ,המכשירה נשים וגברים מהמגזר החרדי והדתי
בתחומי הסייבר ואבטחת המידע ומסייעת להם להשתלב בחברות היי-טק ,טכנולוגיה וסייבר בישראל .התכנית
מופעלת על ידי המרכז האקדמי לב ,המרכז לחינוך סייבר של קרן רש"י ומערך הסייבר הלאומי במשרד
ראש הממשלה ,ולוקחים בה חלק בוגרי ובוגרות תואר ראשון במדעי המחשב ובהנדסת תוכנה ,שסיימו את
לימודיהם בהצטיינות .הלימודים בתכנית משלבים לראשונה תכנים מקצועיים לבוגרי תואר ראשון במחשבים
והנדסה ,ברמת מורכבות וגבוהה ,שאינה נלמדת כיום באוניברסיטאות בתארים הרגילים .תכני הלימוד פותחו
על-ידי המוקד הלאומי לחינוך סייבר ,יוזמה משותפת של מטה הסייבר הלאומי וקרן רש"י .לעבודת הפיתוח
היו שותפים בכירים מתעשיית הסייבר בישראל והלימודים משלבים תאוריה עם התנסות בשטח  ,זאת בהתאם
לצרכיי התעשייה הביטחונית והאזרחית.
!
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כאן ב' 6.6.18 -

גל״צ  -יומן הבוקר18.6.18 ,

ראיון עם מני ברזילי ,חוקר במרכז למחקר סייבר ,אוני' ת"א .פרצת אבטחה התגלתה באתר ,My Heritage
פרטיהם של כ 92-מיליון משתמשים דלפו.

ראיון עם סנטור גו' ליברמן ,סנטור יהודי אורתודוכסי ,אשר נמצא בישראל בשבוע הסייבר באונ' תל אביב -
בהובלת משרדי ההגנה והביטחון הישראליים והאמריקאיים.

כאן ב'  -בחצי היום17.6.18 ,
ראיון מיוחד עם אסתי פשין ,מנהלת מפעל הסייבר של התעשייה האווירית לרגל פתיחת שבוע הסייבר

גל״צ 18.6.18 -
ראיון עם תא"ל במיל' ירון רוזן ,נשיא ומייסד חב' הסייבר טוקא לשעבר ראש מטה הסייבר בצה"ל ,לרגל שבוע
הסייבר שייערך השבוע באונ' תל-אביב

חדשות כאן ב'20.6.18 ,
ראש הממשלה אומר כי ניתן לעצור מקצת התקפות הסייבר אך לא את כולן .בוועידת הסייבר הבינלאומית
באוני' ת"א הוסיף נתניהו כי האנושות ניצבת לפני איום של פגיעה במערכות אלקטרוניות רגישות.

גל״צ 20.6.18 -
ראיון מיוחד עם יועץ הסייבר הבכיר של נשיא ארה"ב טראמפ :על המעורבות הרוסית בבחירות  -תהיה
הסלמה בפעולות של אמריקה.

חדשות כאן ב'20.6.18 ,
ראש הממשלה אומר כי ניתן לעצור מקצת התקפות הסייבר אך לא את כולן .בוועידת הסייבר הבינלאומית
באוני' ת"א הוסיף נתניהו כי האנושות ניצבת לפני איום של פגיעה במערכות אלקטרוניות רגישות.

גל״צ 20.6.18 -
ראיון מיוחד עם יועץ הסייבר הבכיר של נשיא ארה"ב טראמפ :על המעורבות הרוסית בבחירות  -תהיה
הסלמה בפעולות של אמריקה .הראיון המלא ישודר בתוכנית "בוקר טוב ישראל
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גל״צ 20.6.18 -

גל״צ  -בוקר טוב ישראל21.6.18 ,

האלוף במיל' פרופ' יצחק בן ישראל ,יו"ר מרכז הסייבר ,אונ' ת"א ,יו"ר שבוע הסייבר הבינלאומי התראיין על
מתקפות סייבר על בתי חולים,מהפיכת הסייבר ,רה"מ נתניהו ובינה מלכותית

יערה אגמי חורי  -ראיון עם כריסטופר קרפס ,יועץ הסייבר הבכיר לדונלד טראמםפ -משתתף בשבוע הסייבר
באונ' תל אביב  -מעורבות רוסיה בבחירות בארה"ב

גל״צ  -בוקר טוב ישראל20.6.18 ,
רה"מ נתניהו בכנס הסייבר הלאומי באונ' ת"א' :תרחיש בו מדינות זרות השתלטו על מערכות חיוניות אינו
תרחיש דמיוני' ישראל נאלצת להתמודד עם אתגרים רבים בתחום.

ישראל פלוס  -חדשות היום20.6.18 ,
רה"מ נתניהו אמר שישראל נמצאת ברשימת חמש המדינות המובילות בהגנת סייבר .אונ' ת"א.

גל״צ  -בוקר טוב ישראל21.6.18 ,
ראיון עם כריסטופר קרבס ,יועץ הסייבר הבכיר לדונלד טראמפ ,אשר משתתף בשבוע הסייבר באונ' תל אביב
בנוגע מעורבות רוסיה בבחירות בארה"ב

ישראל פלוס  -גיבור היום20.6.18 ,
ישראל נמצאת ברשימת חמש המדינות המובילות בעולם באבטחת סייבר .אונ' ת"א.

גל״צ  -בוקר טוב ישראל8.7.18 ,
ראיון עם כריס פיינטר

174

175

רדיו חיפה  -סטטוס20.6.18 ,
ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא דברים בכנס שבוע הסייבר באונ' תל אביב:
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