
nur גלונס
 האטה ישראלית? גאווה

הס״נו הנוות בהקתת
32 עמי יפת, גתי

הילוו מורד הישראלי הס״בר
 הסייבר. תחום על בדגש הישראלי, ההייטק פריחת על הרבה ידברו הקרוב העצמאות ביום

 בישראל שמוקמות החדשות האבטחה חברות מספר יותר: מורכבת תמונה מציגים הנתונים
 בתעשייה הסקטורים. בכל מורגשת וההאטה האחרונות, בשנתיים 50%מ־ ביותר קטן דווקא
יפת ותי / לרוויה שהגיע בשוק אלא במשבר, מדובר שלא ואומרים להרגיע מנסים

 קובע להתגאות", במה //יש
 70ה־ חגיגות של הסלוגן
 העצמאות יום סביב לישראל.
 על מעט לא נשמע בחמישי
 בעשורים המדינה של הישגיה

 לתפוס צפוי וההייטק האחרונים,
 יום ובטח ברשימה. נכבד מקום

 טוב זמן הוא ,70ה־ העצמאות
 מדינת של בהישגיה להיזכר
 הראשונים המונחים אחד ישראל.

 של בהקשר עליהם שחושבים
 ההייטק, הוא ישראלית גאווה
 הסייבר תחום הזה הענף ובתוך

 אחרי נכבד. מקום לתפוס צפוי
 לאחרונה זכה שויד גיל הכל,

 וההנחה השנה, ישראל בפרס
אבטחת שעולם היא הרווחת

 מפריחה נהנה הישראלי המידע
תקדים. חסרת

 את בוחנים שכאשר אלא
 המציאות בשטח, הנתונים

 לפני יותר. מורכבת מעט
 המחקר חברת פירסמה כחודש

ivc למדי: פרובוקטיבי דיווח 
 "ענף כי אמנם נכתב בתחילתו

 זמן כבר נחשב הסייבר אבטחת
 והמצליחים החזקים לאחד רב

 הישראלי", ההייטק בתעשיית
 תמיד טובים "זמנים ואולם

 כבר סימנים וכמה מסתיימים,
 אבטחת שסקטור מאותתים

 עם 2017ב־ התמודד הסייבר
קלה". נגדית רוח

הגיעו המחקר חברת אנשי

 על הזאת המעניינת למסקנה
 צניחת עיקרי: אחד נתון בסיס
 החדשות הסייבר חברות מספר

 2015ב־ 98מ־ בישראל, שהוקמו
 בשנה 48ו־ 2016ב־ 73ל־

 בכל אובחנה הירידה שעברה.
 ויישומים, ענן אבטחת התחומים:

 מודיעין והצפנה, מידע אבטחת
 של לאינטרנט והגנה סייבר

התעשייתי. בעיקר הדברים,
 כי צוין הדיווח בסיום

 הנוגעות הסטטיסטיקות
 גם מספקות החברות לפעילות

 הנתונים, פי על מסוימת. נחמה
 מכל 62% המהוות חברות, 519

 הסייבר בענף שהוקמו החברות
122 פעילות; עדיין בישראל,

 או ,נרכשו 15% שהן חברות,
 192 רק אחרות; לחברות מוזגו

לפעול. הפסיקו ,23% חברות,
 היקף היא נוספת אור נקודת

 584מ־ שצמח הסייבר, גיוסי
 595ל־ 2015ב־ דולר מיליון
 של ולשיא 2016ב־ דולר מיליון

 שעברה בשנה דולר מיליון 791
 של ההון גיוסי מכלל 10.4% -

 פניו, על בעולם. סייבר חברות
 במשבר שלא מלמדים הנתונים

 שוק של ברוויה אלא כאן, מדובר
 חברות עוד להכיל יכול שאינו

רבות. חדשות
 סייבריזן, ממייסדי נער, יוסי

 הבולטות האבטחה מחברות אחד
מופתע לא כיום, בישראל

 סייבריזן: נער, סי1י
 מספר "בגליל

 הסטארט-אפים
 לב תשומת לחבל

 נהיה מארגונים
 אפשרי. בלתי כמעס

 עשרות פוגשים הם
סייבר" חברות

 של רבות מאות "קמו מהנתונים.
 האחרונות, בשנים סייבר חברות

 מהן כמה פסיכי. גידול קצב וזה
 יצליחו חברות 10 יצליחו? כבר

 במקרה הברות 30־20 ממש?
 אפשר אי אקזיט? יעשו הטוב

יצליחו". חברות 700ש־

 פחות לוקחים
טכנולוגיים סיכונים

 מסביר היסטורית, מבחינה
 התחילה 2012 ״לקראת נער,

 ועקב בכלכלה, פיק של תחושה
 סייבר, תקיפות של הגדול הגל

 של ונכונות מודעות יותר נוצרה
 חדשים. דברים לנסות חברות
 בשנים איתן שדיברנו חברות
לעבור רוצות שהן אמרו האלה

 המשך
30 בעמוד



הישראליהסייבר
הילוומורד

היום,הפתרונות.שלהבאלדור
הסטארט־אפים,מספרבגלל

ממנהלילבתשומתלקבל

זהארגוניםשלמידעאבטחת

פוגשיםהםאפשרי.בלתיכמעט

בנוסף,סייבר.חברותעשרות
אנחנושהיוםשאומריםמייש

הכלכלי,המחזורסוףלקראת
ישנהלקריסהתחזיתאיןאםוגם

שלהאפקטלהאטה.ציפייה
כידרמטי,הואהסייברעלזה

עםסיכוניםפחותייקחוהחברות

ההוןולקרנותחדשה,טכנולוגיה

אתלאששיותרקשהנהיהסיכון

עדכניותבטכנולוגיותהצורך

כאלה.

דווקאהואשמפתיע"מה

חברותשליפהכמותיששעדיין

מוסיףמימון",לקבלשממשיכות

עדגייסהשלושהחברהנער,
יותרדולר,מיליון190היום

"כשגייסנוב־7102.ממחציתם

לקרנותוהצענוב־3102,סבב
סייבר,חברתלממןסיכוןההון

נפלנוכאילועלינוהסתכלוחלק
הרבהגםכמובןהיומהירח.

ההזדמנות".אתשראו

קבוצתמנהלהראל,יניבגם
Deliשלהסייברפתרונות

emc,בנתוניםהיגיוןיואה

שהםומזכירמסייגכיאם

חברותשישמכיווןחלקיים,

הרשומותישראליגרעיןבעלות

"לכאורהאחרים.במקומות
להדאיגאמוריםהםהנתונים

אבולוציהרואהאניאבלאותנו,
בשנתייםהגיונית.מאוד

שישטענההייתההקודמות

שקמותהחברותבמספרשפע
תנופתשלויופיישראל,במדינת

ביזנסאבליצירתיים,רעיונות

איןקיימותסייברחברותשל

מספיק".
טבעיתדינמיקהמתארהראל

Dellהראל,יניב

EMC:דווקא"
הנוכחיבשלב

מתחיליםאנחנו

עלייהלראות

ישעכשיובביזנס.

שירותיםמוצרים,

רקולאואססרסגיות

יפים"רעיונות

כסףישהראשוןבשלבשבה
רבות,חברותביןהמפוזררב

מהתבגרותכחלקובהמשך,

החברותמספרמצטמצםהשוק,

שהוכיחואלהרקונותרות

בשלב"דווקאעצמן.את
עלייהלהיותמתחילההזה
להיותמתחיליםאזכיבביזנס,

ואסטרטגיותשירותיםמוצרים,

בעודאמיתיים,לפתרונות
יפים.רעיונותרקהיוכןשלפני

החדשותהחברותהקמתקצבלכן

יציבות.עלמצביעבהכרחלא

היוםישבסייברתחום"בכל

באמתואיןששולטותחברות8־5

ביזנס",יעשושכולםסיכוי
אתרואה"אתההראל.מוסיף

החברותבאוטומוטיב.גםזה

סטארט־אפים,רוכשותהגדולות
בטבע,שכמוגמורבסדרוזה

שהסטארט־אפיםישרדו;החזקים

גיוסיםלעודייצאושהצליחו

בעודגדולות,לחברותויהפכו

ולכןלגייסיצליחולאשהאחרים
שקמותחברותלפעול.יפסיקו

רעיוןלהביאצריכותעכשיו
שמשתלבכזהאווייחודי,חדש
קיימים".בדברים

ירידהא1הרנבגרח!

עלייה?לצ1רן־
ומנהלנשיאוולמן,יובל

שלהישראליתהפעילות

CyberProofמקבוצתUST

Global,מזכירהאמריקאית

ממשיךהעולמיהסייברששוק

אכןהןוהתחזיותלהתפתח,
מיליארד150שללמכירות
מיליארדו־002השנהדולר
הואב־1202.עםזאת,דולר

שלהיחסי"החלקמוסיף,
בסטארט־שמקורהחדשנות

אפים

$TS1$בסטארטאפים$TS1$

$DN2$בסטארטאפים$DN2$טובזההאםוקטן.הולך

תהליךשזהחושבאנירע?או
וטבעי.בריא

עלמסתכליםאנחנו"אם
המוקדמיםבשלביםההתפתחות,
הרבהסגמנטציה,רואיםיותר

לחקור,כדילשוקנכנסיםיזמים
הלקוחות.אתלענייןלהדש,
באקוסיסטםהשחקניםכל

המממנים,והגורמיםהלקוחות

שמשקיעותוחברותקרנות
יותרהשניםלאורךמפתחים

חדשנותאיזושלוהבנהבשלות

באהזהכשהגורםנדרשת.

הסטארט־מספרביטוי,לידי

אפים

$TS1$הסטארטאפים$TS1$

$DN2$הסטארטאפים$DN2$נעשיתומצטמצם,הולך

מגליםהזמןעםקונסולידציה.
עמוקהבעיהפותרבאמתמה
לא".ומה

משתלביםאלהדברים

שלהגלובלייםהנתוניםעם
סייבר,מומנטוםהייעוץחברת
בתחוםהעסקאותולפיהם

2018שלהראשוןברבעון

מיליארדב־5.3הסתכמו
מיליארד2.5מהםדולר
ומיליארדורכישותבמיזוגים
עסקאות58בהשקעות.בלבד
מייצגותוהרכישותהמיזוגים

נראיתשבורצוףשלישירבעון

בנתונים.עלייה

הטכנולוגיה"ענקיות
ויותריותרהזמןעםמפתחות

ויודעותפנימיות,יכולות

ידעושלאחבילותלהציע

"הןוולמן.אומרבעבר",להציע
צוותים,הקימורכישות,עשו
שלהןהמטותלאטולאט
עםמתקדמותיכולותפיתחו

לתאגידיםפנימית.חדשנות
לשוק.גישהישהטכנולוגיים
נניחהלקוח,אלבאיםכשהם

הםגדול,אמריקאיבנק

לךמספקאניאםאומרים:
גםלךאתןענן,שירותי

שמתייחסיםאבטחהפתרונות

אתמפנימותהןשלי.לענן

הסטארט־שלהחדשנות

אפים,

$TS1$,הסטארטאפים$TS1$

$DN2$,הסטארטאפים$DN2$שלהןהתיאבוןובהתאם
ופוחת".הולדלרכישות

שתחומיםסבורוולמן

הסייברבעולםחזקים

Cyberחלמו,י1בל
Proof:ענקיות"

הסכנולוגיה

אתמפנימות

שלהחדשנות

הססארס־אפים

והתוצאהבסייבר,

שהתיאבוןהיא
פוחת"לרכישות

יהיוהקרובוותבשנים

מכוניותאבטחתמודיעין,

וסייברואוטונומיות,חכמות

הןהדברים,שללאינטרנט

במשרד,בבית,והןתעשייתי

ובתשתיותהבריאותבמערכת

נראה"בוודאיקריטיות.

מבחינתאבלחדשים,סגמנטים

שאנחנוחושבאניהמאסה

לאאניומתייצבים.הולכים
עלייהאיזושהישנראהחושב
איפעםאףאבלדרמטית,

לדעת".אפשר
שרוןסבוראליובניגוד

חברתמנכ"לנימירובסקי,

שההאטה,White'Hatהסייבר

מהווההחדשותחברותבהקמת

וכיעלייה,לצורךירידה

מרשימיםלשיאיםיגיעהתחום

"מספרבעבר.שחווהמאלה

מאודכיוםהסטארט־אפים

ההתקפותכמותגםאבלגדול,
הסטארט־אפיםיותר.גדולה

מפתחיםשהםמהשכלמבינים

לעולםרקרלוונטיכרגע
שללהתקפהאומסוים,תוכן
תחוםנכנסבמקבילאתמול.

הבינההפיתוח,בעולםחדש

מאמיןשאנימההמלאכותית.
שקורה,מבפניםרואהוגם
לימוד.שלביששכרגעהוא
מכירשאניהסטארט־אפיסטים

לאהביתי,בגראז׳יושבים



בישראל ת1חדש סייבר ־!iron mm נחקנחת ת1נ1האווו־ בשנתיים

20172013 2014 2015 2016201220112010

 בסייבר לל1הכ ן1הה םי1גי היקף אבל
ת1לעל ממשיך

דולרים במיליוני

2015 2016 2017

 שלהם, העשייה את חושפים
 איך ההתקפות; את ולומדים

 את שילמדו טכנולוגיות לבנות
 בהתקפה, בפועל שקורה מה

 אוטומטי. מענה ויפתחו
 דינמיות מערכות יהיו אלה

 שקורה, מה את שלומדות
 עצמן את ומלמדות מעדכנות

מענה. לתת
 ובכל הזאת השנה מסוף "כבר

 חדה עלייה נראה 2020־2019
 רק לא ^1ה־ חברות במספר
 יכול לא אתה גם. אבל בסייבר
 כל על חדש מוצר להוציא
 הגיוני. לא זה הדשה, התקפה

M*n המשחק כללי את משנה 
 ההון פני את גם ישנה וכנראה
 לא אנשים זה בגלל סיכון.

 להוציא ללכת עכשיו ממהרים
 הם סיכון. הון לבקש או כסף

 ביד לנו יש ׳רגע, אומרים
 נעשה בוא הבא, הדבר את

 ומה ההתקפות עם קילומטרז׳
 זה איך נראה בחוץ, שקורה
 יותר לבשלות וכשנגיע עובד,
לגייס". נלך גבוהה

 ענף על שישפיע נוסף גורם
 מעריך הישראלי, הסייבר

 עליית הוא נימירובסקי,
 הווירטואליים. המטבעות
 פה יש רגיש, כזה "הביטקוין

 בשביל נוחה שמאוד תבנית
 לפני היתה לא היא פושעים.

 שהיו הסטארט־אפים כל כן.
 הגנו שנתיים שנה לפני עד
 ברורים, היותר הדברים על

 פושעים לך יש ופתאום
 כסף ומקבלים מידע שגונבים
 יודע לא אחד אף אנונימי,

 לא והטכנולוגיות הם, איפה
 הזה הדבר מענה. לזה מספקות

 הישראליים המוחות את יוביל
 .A1 שהוא המענה, את לפתח

 שהשוק למה גדל, הצורך אם
 98 של פיק לאיזה מוגבל יהיה

 אני ?2015ב־ שהיה כמו חברות,
הנכון". הוא שההיפך חושב
 יחסי יתרון יש לישראלים ס

 מלאכותית? בבינה
 ראש יש לישראלים "כן.

 עוד אתגרים שמקבל
 דברים בצבא, מהתמודדות

 נחשפים לא בחו״ל שאנשים
 המסלול בעולם אם אליהם.

 הפעם אז לקולג', ללכת הוא
 נתקלים שהם הראשונה

 צריכים שהם מציאות באיזו
 או 24 בגיל זה אותה לפתור

 לעבוד מתחילים כשהם ,25
 זוטרים. בתפקידים איפשהו
בגיל מאיתנו, הרבה אנחנו,

 נימירנבסקי, ן1שר
Hat־White: אנחנו" 

 בשלב נמצאים
 כיום היזמים לימוד.

 את חושפים לא
 שלהם, העשייה
 כיצד ולומדים

 אועומסית להגיב
החדשות" להתקפות

 של קורס לאיזה נזרקים 18
 בעיות עם מתמודדים שנה,

 מציאות עם מורכבות,
 אתגרים עם קשה, ביטחונית

דאטה". ביג של
 גדול שחלק טענה יש ס

 הישראליב מהבטארט־אפיב
 לישראל. מחוץ נפתחיב ביום
 לא פשוט שאנחנו לחיות יבול

 בנתונים? אותם רואים
 לפתוח בחרתי אני "בוודאי.

 ביוון, וחברה בקפריסין חברה
 באירופה שלי מהעסקים וחלק

 לישראל. ולא לשם עוברים
 שאני למה מיסוי. היא הסיבה
 ישראל מדינת את אממן
 במקום אזרח כל מאשר יותר
 מם סיבה? מאיזו בעולם? אחר

 - הדיווידנד על מס חברות,
 קח יקרים. מאוד דברים אלה
 הברות פלייטק, - חברה כל

 בחו״ל. פותחים הם - סייבר
 את לקיים כדי זאת, עם יחד

 מהטבות וליהנות הזה הדבר
 לך שיהיה חייב אתה המם,
 רוצה מישהו אם מקומי. שותף
 צריך הוא סיכון הון לגייס
 הוא החברה, של בעלים להיות

 יווני שותף להציג יכול לא
 כשהוא שכן, מה קפריסאי. או

 יעשה הוא סניף לפתוח ירצה
 מהטבות וייהנה בשותפות, זאת
ס מטורפות". מס


