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White Hat-היי-טק מינויים » סייבר לכחולי המדים: בנצי סאו, לשעבר מ"מ המפכ"ל, מצטרף ל « IT-ראשי » קהילת ה

סייבר לכחולי המדים: בנצי סאו, לשעבר
White Hat-מ"מ המפכ"ל, מצטרף ל

ניצב (בדימוס) סאו יהיה בחבר המנהלים של החברה ● לצידו מכהנים בכירים לשעבר
מהצבא ומהמוסד

א+ / א-  הדפסה 17 במאי 2018, 10:55  מאת יוסי הטוני 

בנצי סאו  White Hat תגים: 

כחול ולבן זה הצבע גם של בנצי סאו: ניצב (בדימוס) סאו, לשעבר ממלא מקום מפכ"ל המשטרה,
.White-Hat הצטרף לחבר המנהלים של חברת הסייבר

סאו מילא מגוון תפקידים בכירים במהלך הקריירה שלו במשטרת ישראל, ביניהם סגן המפכ"ל,
מפקד משטרת מחוז תל אביב, מפקד משטרת מחוז מרכז, ראש אגף המבצעים וראש המטה

המבצעי של השר לביטחון פנים.

White-Hat מונה עשרות עובדים, האקרים "לבנים" ("טובים"), והיא מספקת שירותי סייבר
פרו-אקטיביים, הכוללים פיתוח מערך תקיפות לצרכי הגנה, איתור תקיפות סמויות, שירותי תגובה

לאירועים, מודיעין סייבר ושירותי מחקר איומים לארגונים.

בחבר המנהלים של החברה נמצאים בכירים לשעבר מגופי צבא וביטחון, כמו גם מהמגזר הפיננסי,
בהם אייל פישר, שכיהן כמפקד מרכז הסייבר ב-8200, אילן מזרחי, המשנה לראש המוסד עד

2003 והיועץ לביטחון לאומי עד 2007, ורונן זרצקי, לשעבר סמנכ"ל הטכנולוגיות של ישראכרט
ואל"מ (מיל').

סאו, בן 59, נשוי ואב לארבעה, הוא בעל תואר ראשון במדעי החברה ותואר שני במנהל עסקים.
הוא התגייס ב-1977 למשמר הגבול והמשיך לשרת בחיל בתפקידי פיקוד במשך קרוב ל-30 שנים.
באוגוסט 1996 הוא מונה למפקד מרחב מג"ב צפון. בתפקידו זה הוא הוביל את היערכות החטיבה
במרחב התפר בצפון, בעקבות יישום הסכמי אוסלו. במהלך אירועי אוקטובר 2000 הופקד סאו על
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ניצב (בדימוס) בנצי סאו, חבר במועצת המנהלים של White-Hat ולשעבר ממלא מקום מפכ"ל המשטרה. צילום: זיו
קורן
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גזרת ואדי ערה. ב-2001 הוא מונה למפקד מרחב מג"ב ירושלים והוביל את הקמת מערך מג"ב
בעוטף ירושלים. ב-2004 הוא מונה לראש מטה משמר הגבול ובמקביל שימש גם כראש מטה

תיאום תכנית ההתנתקות במטה הארצי. ב-2015 אושר מינויו לממלא מקום המפכ"ל דאז, יוחנן
דנינו, עד להחלטה וכניסתו לתפקיד של המפכ"ל החדש.

באותה השנה, עם ההכרזה על הכוונה למנות את גל הירש למפכ"ל המשטרה (שלא יצאה לפועל,
בסופו של דבר), הודיע סאו על פרישתו משירות במשטרה. למרות זאת, החליטה הממשלה

להאריך את תקופת כהונתו כממלא מקום המפכ"ל, עקב הימשכות הליך הבדיקה הנדרש בעניינו
של הירש. עם אישור מינויו של רוני אלשיך למפכ"ל, הוארך מינויו של סאו כממלא מקום, והוא כיהן
בתפקיד עד לכניסתו של אלשיך לתפקיד, בדצמבר 2015. בפברואר 2016 הוא פרש מהמשטרה.

שרון נימירובסקי, המנכ"ל והבעלים של White-Hat, אמר כי "סאו מביא עמו ניסיון רב וידע
מעמיק בתחום הביטחוני. חבר המנהלים תומך ותורם למגמת הצמיחה שלנו. אנחנו נמצאים כעת

בתהליך של הרחבת פעילותנו מחוץ לישראל, עם סניפים שפתחנו באחרונה באתונה ובלימסול.
בהמשך השנה נפתח סניפים בלונדון ובניו-יורק".

הגיבו
מפגשי פורום קרובים

פייסבוק

וידיאו

שם*

מייל*

אתר

מה דעתכם?

שלחו

 

0 Comments Sort by 

Facebook Comments Plugin

Newest

Add a comment... 

Promoted Links by Taboola  

AI מחקר שמעורר סערה: אפשר לזהות נטייה מינית - באמצעות

גוגל בחרה: 10 האפליקציות הטובות ביותר לאנדרואיד

הסתיימה התקנת הכבל התת-ימי העצום של מיקרוסופט ופייסבוק

יש לכם דירה בבעלותכם? כך תקבלו הלוואה בריבית הטובה בשוק
round-table מגזין השקעות

מדינת ישראל מחלקת הטבת מס למי שנולד לפני 1968 וחסך 300 אלף
ריאלי - כלכלה מעשית

VMware Evolve: Transform
Networking & Security

שלישי, 29 במאי 2018

Documentum is growing
with OpenText

חמישי, 31 במאי 2018

בנק דיסקונט מארח להצצה
פנימית לחטיבת טכנולוגיות

ותפעול
חמישי, 24 במאי 2018

ערוצי למידה דיגיטלית וניהול ידע
רביעי, 30 במאי 2018

מסע - מנתונים עד התערבות
קלינית

שני, 4 ביוני 2018

תפקיד ההנהלה ואחריותה בעידן
הסייבר

שני, 2 ביולי 2018

הצצה לעולם ה-IT באקדמיה
אוניברסיטת תל אביב

שני, 9 ביולי 2018

elie: לא לאפשר בכוכב הב
בשפות זרות אנחנו ישראל

במדינת ישראל שי ...

עמית מרום: מינוי משה אט
והולם את כישוריו . ...

לילי: כל הכבוד על היוזמה
מעוניינים לארח. כיצד יוצר

טלפ ...
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מטופל דיאליזה? משלם מס? בדוק את הזכויות שמגיעות לך
פיסגה מימוש זכויות

שיאומי מפגיזה בהפתעות: שני טלפונים חדשים
ומחשב מתקדם

שיאומי (Xiaomi) ממשיכה להיות אחת היצרניות הפעילות ביותר בשוק הגלובלי בתקופה האחרונה. 
אתמול הכריזה החברה על שני טלפונים חדשים, אחד מהם מכשיר דגל ייחודי משהו לכל דבר…

ההאקרית הצעירה שניצחה בפעם
FBI-הראשונה את ה

"לפני זמן מה, ה-FBI עצר האקר בשם פביו גספריני, ותובע פדרלי האשים אותו ב-'הונאה בקליק' 
ובשותפות ברשת האקרים. סייעתי לצוות ההגנה עליו בתיק, והצלחתי להוכיח שהוא לא עשה את…

תוכן מרחבי הרשת 

התחלתם לסחור בניירות ערך זרים? ריכזנו עבורכם את כל הנתונים המעניינים
Best Trader

כל הטיפים שיסייעו לכם לחסוך כסף בביטוח רכב
ביטוח ישיר

 

Windows 10 S-עושה סוויץ': מיקרוסופט משנה כיוון בכל הנוגע ל

מיקרוסופט (Microsoft) משנה כיוון לגבי Windows 10 S. בהשקה של מערכת ההפעלה המוגבלת 
משהו הזו, שמאפשרת התקנה של אפליקציות מ-Microsoft Store בלבד ולא באמצעות הורדות…

אילון מאסק: "מצלמת הקליפס החדשה של גוגל איננה תמימה"

 Google המכונה ,(Google) החדשה של גוגל (AI) מצלמת הקליפס מבוססת הבינה המלאכותית
Clips, לא הרשימה את מייסד חברת טסלה (Tesla), אילון מאסק. המצלמה פועלת על טכנולוגיית…

תוכן מרחבי הרשת 
צור אתר תוך שלוש דקות

SimpleSite

חלום לחובבי מוזיקה: קורס שייקח אתכם למסע במנהרת זמן מוזיקלית
Round-Table מגזין תרבות
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