גייסה שלושה בכירים לשעבר במגזרי הביטחון ,הצבא White Hat
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חברת מודיעין הסייבר  ,WhiteHatגייסה בימים אלה לשורותיה שלושה בכירים שכיהנו בתפקידים בכירים
במגזרים הבטחוניצבאי ובמגזר הפיננסי.

רונן זרצקי ,לשעבר סמנכ"ל הטכנולוגיות של ישראכרט ,אייל פישר ,מי שכיהן כמפקד מרכז הסייבר ב8200
ואילן מזרחי ,המשנה לראש המוסד עד שנת  2003והיועץ לבטחון לאומי עד שנת  ,2007הצטרפו כחברי המועצה
המייעצת ) ( advisory board membersב.WhiteHat
החברה מספקת שירותי חמ״ל סייבר מתקדם ,המספק שירותי מודיעין אזרחי ומחקר איומים לגופים בתחומי
הפיננסים ,הבריאות ,הממשלה ,בטחון ומגזר עסקי .זאת ,באמצעות האקרים לבנים ,הפותרים סוגיות אבטחה
אשר אינן נענות בשיטות ההגנה הקלאסיות של עולם אבטחת המידע.
מזרחי ,מי שהיה היועץ לביטחון לאומי עד לשנת  2007ומשנה לראש המוסד עד שנת  ,2003משמש כיום כיועץ

לחברות בתחום ההייטק והביטחון וכן היה לתקופה קצרה מנכ"ל קרן יניב ,הפועלת בתחום החינוך .הוא
התגייס למוסד ב 1972וכיהן במגוון תפקידים.
זרצקי שימש במשך כעשור ועד לאחרונה כסמנכ"ל הטכנולוגיות של ישראכרט .בתקופת כהונתו הוביל זרצקי
שורה של מהלכים טכנולוגיים ועסקיים שהביאו את החברה לחזית החדשנות ולהישגים יוצאי דופן בתחומה,
בקנה מידה בינלאומי .לפני כן שירת בצה"ל  25שנה והשתחרר בדרגת אלוף משנה ממערך התקשוב הצה"לי.

בנוסף ,זרצקי הוא יו"ר פורום המנמ"רים  C3בקבוצת אנשים ומחשבים ומנכ"ל חברת הייעוץ .BSDIT
פישר סיים לאחרונה את תפקידו האחרון בצה"ל כמפקד מרכז הסייבר של יחידה  8200בדרגת אלוף משנה.
לפישר ניסיון עשיר בהובלת ארגונים מורכבים ,הובלת שינוי ,קביעת תוכנית אסטרטגית ,ניהול פרויקטים ועשייה
מבצעית בעולמות הסייבר ,התקשורת ומערכות מידע.

לדברי שרון נימירובסקי ,מנכ"ל " ,WhiteHatאני שמח על הצטרפותם של מזרחי ,זרצקי ופישר לשורותינו .הם
מביאים עמם ידע וניסיון רב במערכות צבאיות ואזרחיות ,תוך שילוב היבטים טכנולוגיים ,ובכך יספקו ערך רב
לחברה הנמצאת בתנופת צמיחה לאור התגברות האיומים המתקדמים במרחב הסייבר".
"מעבר לגידול בפעילות המקומית ,אנו מתעתדים להתרחב לשווקים חדשים בשוק הגלובלי ,האזרחי והבטחוני,
ומגייסים גם כוח אדם איכותי שיצטרף לקבוצת ההאקרים שלנו".

