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הנדון :סיכום פגישת התנעה – פתיחת  Chapterישראלי

בתאריך  29/04/18התקיימה פגישת ההתנעה לפעילות ה( Chapterלהלן "התאגדות")
הישראלי שלך ארגון  .(ISC)2הכנס נערך ב Meet in Placeתל אביב ונכחו בו כ 46-מחזיקי
תעודה.
הכנס נועד להציג את המטרות העיקריות של הקמת ההתאגדות ולשמוע מהנוכחים מה
הדברים אותם הם היו רוצים לראות מטופלים ע"י ההתאגדות.
לסיכום זה מצורפת המצגת שהוצגה במפגש.

iלהלן סיכום הדברים שנאמרו ע"י הנוכחים במפגש:
•

בוריס אילייב CISO ,הפניקס :קיום בפגישות מנגנון חצי שנתי ורבעוני ,בחינת
חסויות ע"י העברת שאלון לפני כל מפגש ,הקמת ועדות לנושאים שונים.

•

אלי רומנוב הפניקס :התגדות להעברת חומר מקצועי  -ארכיטקטורה ,ענן.

•

יוחנן סומרפלד :חוסר מקצועיות של חלק מהתחום => אסדרה של קידום המקצוע
(שיפור באיכות).
בשיחה עלתה האפשרות להקמת קבוצת  Mentorשתקשר בין וותיקים לצעירים
בתחום.

•

אורן זנסקו ,CISO ,אלטשולר שחם :מתחבר למה שאמר אלי ,תכנים הנוגעים לענן
וארכיטקטורה – רלוונטי עבור מי שמגיע מעולם הפיננסים ופחות עוסק( .מי שמגיע
מ GRC-לעומת  startupששוחים בחומר הטכנולוגי).

•

מורן שלום :Citadel ,שיתוף ידע ,מוצרים חובה לקחת את אותו מוצר מאותם
מטמיעים => חווים את אותם דברים ,יתרון לעבודה ביחד.

•

ינון בלק :this ,ענן  ,GDPPטרנדים באבט"מ.

•

חגי פרלמוטר ,CISO ,רא"ג :חינוך ילדים ונוער.

•

יובל משהב"ט )1 :קידום נשים בסייבר עם משרד הכלכלה אקדמים ושות'
 )2הגנת הפרטיות הגברת הפעילות

•

אוהד פרידמן CISO IBM ,חטיבתי :להפוך את ההתאגדות לגוף משמעותי
ומשפיע ,כזה שמערך הסייבר מתייעץ מולו ,התאגדות עם כוח בקידום המקצועות.

•

יואל ברקן :היה ניסיון שנכשל להקים  , chapterהייתה מלחמת אגו ,חשוב להיזהר
לא להיגרר למקומות האלו.

•

צח הורוביץ :CSG ,הסמכות בארץ ,כל המכללות משקרות => בפרסום – קורס
 ,CISSP=CISOבפועל  -מי שירצה ירשם ל CISSP -בלי קשר לקורס .מתחבר
למה שנאמר לגבי העדר יחס להסמכות בשוק .ההתאגדות צריכה לפעול לקידום
ואסדרת מעמד התעודות.

•

קובי פינטו ,סגן  ,CISOבנק הפועלים :אחד הדברים החשובים הוא מה שנאמר
בקבוצה ישאר בקבוצה .לזכור שאנשים לא מדברים כנציגי הארגונים ,אלא חולקים
מניסיונם (להגדיר בקוד האתי של ההתאגדות).

•

ליאור כרמי ,מערך הסייבר :מתחבר מאוד למה שנאמר ע"י חגי (חינוך) מאוד
משמעותי לחוסן .כיום כל ילד מחזיק נייד חזק יותר ויותר וחשוב ללמד .בנוסף
מתחבר למה שאמר יוחנן – העלאת האיכות והידע שאנשים מחזיקים וקישור למומחי
תוכן [לפי הדומיינים?] .כעובד המערך ידוע כי במערך הסייבר יש הרבה רגישות למה
המערך מייצג ,כמובן שבשלב זה לא מתחייב בשם המערך אבל יפעל לקישור עם
המערך לטובת קידום ההתאגדות.

•

יובל ירין :KPMG ,חינוך יכול להיות הטעם הייחודי של ה.chapter-

•

גדעון קונפינו  ,מנהל היחידה לאבטחת הסייבר בממשלה :הבאת CASE
 – STUDIESאירועים ,טכנולוגיה.
{הערה -מיטל :זו בקשה חוזרת ,חשוב להבהיר בקוד האתי שכל מקרה שיובא
ישאר בקבוצה בלבד}

•

יניב מיכוביץ :Titans ,חינוך וקידום נשים בכל הגילאים ,חומר ידע  ,GRCסקרי
ספקים ,סקרי סיכונים.

•

אלברט גבריאלוב :Commugen ,ישמח לתוכן על ענן ,רצוי עם מרצים מוסמכים
בכירים.

•

ליאור בן דוד  :LBD P.Tלגבי תוכניות והסמכות פחות חשוב בעיניו ,חלק
מהתותחים בתעשייה לא מוסמכים .אין מספיק תרגולים בקורסים.
אם רוצים להיות מעצמת סייבר ,חשוב לחשוב על איך לתת שירות לשוק בהקשר
של .Responsible disclosure

•

מיכאל לנטגר ,סא"ל תקשוב :מתחבר לגדעון  use casesקידום נושאי סייבר
טכנולוגי לא סטנדרטי .Blockchain, iot, big data

•

נפתלי זיגרט CISO ,אורט ויועץ אבט"מ :כמו ב – Owsap-גיוס חברות
מהתעשייה ,והעברת הרצאות.

•

צלי שגיב ,לשעבר אלדין :להסתכל שנים קדימה על טכנולוגיה עתידית כמו
.Blockchainישמח להצגת  Case studiesבמתכונת  TEDקצר  1אחרי השני ע"י
חברי ההתאגדות.

•

אופיר מוסקוביץ –  SSCPטרי :מתחבר למה שנאמר ,ייעוץ במבחנים ,רעיונות,
מפגשים קטנים .דיבור על נושאים חמים בתחום .
יש בורות אצל מגייסים באשר להיות הסמכות (ISC)2מקבילות לתארים ,ישמח
לראות הטבות לבעלי הסמכה .להביא ילדים ונשים דורש מינוף.

•

אייל שכן :GRC TCS ,סטנדרטיזציה של שאלות ותשובות .השוואות בין רגולציות
(כולל  .)ISOייצור ידע כלי אבט"מ .אסדרת המקצועות – סטנדרטיזציה נכונה
לתקינה ותעודות.

•

זיו גוטרמן CISO ,אורבוטק :טכנולוגיות חדשות ,חינוך ,מאמין שלצ'פטר יהיה מקום
להוציא עמדה רשמית.

•

אייל אהרוני :Cyberint ,מסכים עם רוב הנושאים שעלו ,ובמיוחד חוסר מודעות
להסמכה בשוק ,אסדרה חינוך.
רוצה להגיע להיות כוח חזק מספיק בשוק ,כולל הסדרת מעמד "דור המדבר".

•

הראל אבנר ,משהב"ט :נושא האסדרה הוא אקוטי ,כדי לעשות סדר במקצועות
וקידום .ניצול הפורום לשמירה על עדכונים בנושאים עדכניים כגון – אירועים בארץ
ובעולם ,קמפיינים וכיו"ב.

•

שוקי פלג CISO ,הבנק הבינלאומי:ISACA ,
 )1חיזוק הידע והמעמד בעיקר מול המערך
 )2חדשנות טכנולוגית בסייבר ,סטארטאפים שונים.
 )3שיתוף ידע בחברות לגבי מוצרים.

•

אלי אדלר ,מפעל הפיס :לבטא ולדאוג שנמשיך להיות רלוונטיים בהקשר הבנ"ל.
מצפה שההתאגדות תסייע לחברים בפתירת בעיות מול .(ISC)2

•

לב אורן :נאמרו הרבה דברים מתחבר לנושאי החינוך ושמירה על טהרת הפורום.

•

איגור צוקרמן  :IBMבעיקר מקווה שההתאגדות תהיה מקור לשיתוף ידע.

•

דרור שמש :מסכים עם מה שנאמר.

•

דניאל בגרמן  : AIGמסכים עם מה שנאמר..

•

איציק הברברג :הדרך שבה הפורום הזה יעבוד תהיה עם אנשים יתחייבו לעבוד
ביחד ,להגיע ,להפגין מעורבות ומחוייבות ,לעשות את ה Extra mileלמען
ההתאגדות.

•

אמיר שגיא ,סלקום :מבחינה מקצועית צריך כזו התאגדות..

•

ויטלי דוידוביץ APP SECURITY :מקור ידע למי שרוצה לעשות הסמכה בנושא.

•

אלכס : ISSAP INTEL ,לא רואה הרבה ערך בהסמכה מלבד שפה משותפת.

•

לא מקנה כלום (ידע יותר למנהלים שלא יודעים .)security

•

אדיר אברהם :INTEL ,ישמח לראות פעילות חינוך ,קיום של פאנל הרצאות
אורחים ,קידום מודעות.

•

אופיר זילביגר :יש צורך להיות מזוהים עם התואר – לקדם את הטייטל .זו הסמכה
חשובה ואני גאה בה .ההתאגדות חשובה וחשוב לקדם אותה התנדבות וזמן .על זה
זה יקום ויפול .חשוב להגדיר כרגע יעדים מצומצמים ולא להתפרס יתר על המידה.

•

יוסי אבני –  :CCH ,CISO ,CISSPבעבר ניסה להקים את ההתאגדות ללא
הצלחה .בחו"ל הרבה יותר מודעות להסמכות וערכן ,בארץ פחות ,מודעות נמוכה.
ניסו בעבר לגרום לאנשים לחתום עם  CISSPבחתימת מייל (חלק ממיצוב
ההסמכה) .מציעה לפרסם חוברת של כל המוסמכים בארץ ,אולי לקדם באמצעות
מאמר (מול פלי?) .בנוסף ישמח למאגר ידע וקידום ההסמכה .תרומה לקהילה –
הרצאות בי"ס.

•

חיים ימיני מוסמך משנת  :2002התפקיד של הצ'פטר יותר בכלפי חוץ ,ראיונות,
מוקד ידע בדומה ללשכת עו"ד .התחושה היא שהנושא של ההסמכה נופל עדיין בין
הכסאות ,קידום מול גופים חיצוניים.

•

דודו ברודה :מתחבר למה שאופיר אמר .כדי שהקבוצה לא תעלם => אנשים צריכים
לקבל תועלת .תרומה לקהילה ,פרויקט מנחה כמו המערך ,תחושת שייכות.

•

ברוך מנחם :יש לפעול לשינוי מודעות אבט"מ לגבי מיקום ה CISO-בארגון.

סיכום:
בשבועות שחלפו מאז המפגש ,חברי הנהלת ההתאגדות עסקו בעיקר במילוי כלל
הטפסים והדרישות של  .(ISC)2עם קבלת כלל האישורים הנדרשים מ (ISC)2-ישלח
עדכון.

בשלב זה הנהלת ההתאגדות תפרסם את תכנית המפגשים השנתית ,הועדות המוצעות
(תלוי בהשתתפות והובלת חברי ההתאגדות) ,וכן נושאים כלליים שונים.

בברכה,
מיטל ברוקס-קמפלר.President ,CISSP, HCISPP ,
בוריס אילייב.Treasurer ,CISSP ,
חגי פרלמוטרMembership Chair ,CISSP ,
אורן זנסקו.Secretary ,CISSP ,
 iהסיכום נכתב במהלך המפגש ,במידה ויש אי דיוקים מוזמנים לשלוח תיקון .ט.ל.ח

