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 || Work / Playהפקקים באיילון ,הקורקינט בבגאז' :הדרך
לעולם הסייבר עוברת בחיל האוויר
את מרבית הידע בתחום אביב סרור רכש בצבא ,ולאחרונה התחיל ללמוד לתואר במדעי
המחשב ■ בעולם שבו צצות מדי יום טכניקות התקפה חדשות ,הוא ממליץ לפתח יכולת
למידה עצמית גבוהה ,ומשתדל לשמור על "סדר בכל הבלאגן"
דנה מיכאילוביץ' |  Rעקוב באתר

 nהתראות במייל

14:41 27.11.2018
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שם :אביב סרור
גיל25 :
עיר מגורים :רעננה
תפקיד :ראש צוות מודיעין ותגובה לאירועי סייבר
שם החברהWhite-Hat :
מה עושה החברה :חברת סייבר המשתמשת במתודולוגיות תקיפה לצורכי הגנה ,מאיסוף המודיעין ועד מימוש התקפה בפועל
מיקום החברה :אזור רוטשילד ,תל אביב

החיים שלי
איזו מערכת הפעלה? רק

Work
! בנייד,

האם למדת במסגרת אקדמית ,ואם כן באיזה תחום?

במחשב ,בטאבלט ובטלוויזיה
איפה עושים קניות? אמזון ו eBay-בראש
הרשימה ,ובכלל ,כל עוד לא צריך להגיע
פיזית לחנות זה נהדר

התחלתי ללמוד מדעי המחשב במרכז הבינתחומי באוקטובר השנה .אחרי הרבה
התלבטויות אני מאמין שזה הזמן לשלב גם לימודים לתואר אקדמי במקביל לעבודה.
כיצד רכשת את הכישורים הנדרשים לתחום העיסוק שלך?

איך מגיעים לעבודה? ברכב מרעננה לתל
אביב ועם קורקינט לפגישות בעיר .הרכב

את מרבית הידע רכשתי בצבא .שירתי ארבע שנים וחצי בחיל האוויר בכמה תפקידים

נכנס לחניון והקורקינט יוצא מהבגאז'

בחובה וכקצין בקבע .בתפקיד האחרון הייתי ראש צוות  Incident Responseבחיל

כמה זמן לוקח להגיע לעבודה?

והתעסקתי בחקירה של אירועי סייבר במערכות קרקעיות ומוטסות .תפקיד קשה ומאתגר

 50-35דקות ,תלוי בעומסי התנועה בבוקר

אבל למדתי המון ביחידה.

מה אוכלים לצהריים? במסעדות ברוטשילד
וגם מהתבשילים של אם הבית שלנו

גם בפן האישי וגם בפן המקצועי ,אני חייב תודה לשירות הצבאי ש"הכניס אותי" לתחום .גם
שנתיים וחצי אחרי השחרור ,חקירת אירועים ותכנון תרגילים זה מגניב ומרתק כך שאני עדיין
עושה בהתלהבות מילואים באופן קבוע.
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במה צופים? ממתין להומלנד ומשחקי הכס,
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איך הגעת לתפקיד הנוכחי?

ובינתיים מקפץ בין סדרות בנטפליקס
איפה מבלים ביום שישי בבוקר? אם
בחמישי לא יצאתי ,אז מתחיל בים ומשם
לגלידה באניטה ,אם אחרי מסיבה – רק לישון
לאיזו מוזיקה מקשיבים? הכי מיינסטרים
שאפשר ,כל רשימות הלהיטים העכשוויים,
וזורם עם אפל מיוזיק
מה מצב חשבון הבנק? פלוס

לפני שעבדתי ב White-Hat-עבדתי במחלקת אבטחת מידע של לאומי קארד ,אבל עוד
לפני כן הכרתי את  White-Hatכחברה ידועה בתעשייה .אחרי פרויקט משותף בלאומי
קארד ,התמודדתי על משרת ראש צוות ב .White-Hat-התקבלתי ,ולשמחתי המשרה
החדשה קידמה אותי בכל ההיבטים.
מה היתה השאלה הכי מאתגרת בראיון העבודה?
האמת שאני לא כל כך זוכר ,אבל היום יש לי המון שאלות כאלו להציג לכל מרואיין שמגיע
אלינו להתמודד על משרה .בכלל ,בעולם עם ביקוש גדול כל כך לכוח אדם ,לפעמים רמת

i

w

m

p

העניין של המועמד בנו ובמשרה במשך הריאיון תקבע את ההמשך ,כך שחשוב לאתגר
אותו כבר מההתחלה.
כמה זמן לקח לך להרגיש שליטה במקצוע?
שליטה במקצוע זאת מילה גדולה ,רק "להיכנס לעולם" לקח לי לא מעט זמן .עולם ההגנה
בסייבר מורכב מאוד ומתפתח בקצב מטורף .גם אם אתה שולט במונחים ובידע הבסיסי,

תוכן מקודם

קצב השינויים מהיר מאוד ואתה חייב להיות תמיד  up to dateבטכנולוגיות חדשות בשוק,
כל שבב נחשב10 :
ציוני דרך בקורותיה
של Inomize

טכניקות ההתקפה העדכניות ביותר וכדומה .אני חושב שרק אחרי שנתיים וחצי של
התעסקות בתחום הרגשתי שאני מבין מה קורה סביבי.
איזה כלי עוזר לך בעבודה?

הטובים להייטק :בואו
לפרוח בחברת תופין

 Notesשל אפל  -פשוט אבל עושה את העבודה .אני תמיד מסונכרן לאייפון/מק /אייפד שלי
ואני רושם בו כמעט הכל ,מטלפונים ותזכורות תוך כדי שיחה עד לטיוטה לסיכום פגישה.
מה הבוסים לא יודעים על העובדים בחברה?

פייסבוק וגוגל לא
טועות :הכירו את
החברה שמחפשת גם
אתכם

אחרי הנופש האחרון שלנו יחד בחו"ל אני מאמין שאפילו המנהלים מכירים כבר הכל (:
איזו תכונה ,הרגל או מנהג מייחדים אותך משאר העובדים במשרד?

יזמים ,בעלי שליטה או
מנהלים? כך תובילו
את הדרך להצלחה

אין לי מנהגים מיוחדים ,בעיקר משתדל להקפיד על "סדר בכל הבלאגן".
מתי מגיע הזמן לעבור לתפקיד חדש?

ראיונות  Work / Playנוספים

כשנגמר האתגר ,הדרייב והרצון לעשות הכל כדי להצליח ולדחוף את החברה והצוות
קדימה – ככל הנראה הגיע הזמן לחפש משהו חדש.
תן עצה טובה למי שרוצה להתחיל קריירה בתחום העיסוק הספציפי הזה.
בעיקר לפתח יכולת למידה עצמית גבוהה.
מהי השיטה הכי אפקטיבית להעלאת שכר משמעותית?
לדעתי הנוסחה פשוטה .אם אתה משקיע ודואג לקדם את העובדים שלך והחברה ברמה
המקצועית או העסקית לפרויקטים מוצלחים ורווחיים – המנהלים שלך ישימו לב וירצו לשמר
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ולקדם אותך ,והעלאת השכר כבר תגיע במקביל .במיוחד בחברות קטנות/בינוניות יודעים
לזהות בקלות מי עובד ,משקיע ותורם יותר מכולם ושיטות של "רעש עבודה" אף פעם לא
עושות טוב.
ספר על תובנה שיש לך לגבי תעשיית ההיי-טק בישראל ,מזווית הראייה שלך.
 || Work / Playמתכשוט לתכנות :איך
לעשות הסבה להיי-טק ולהתאהב על

יותר מדי .Buzzwords

הדרך
דנה מיכאילוביץ' | 8 c

למשרות נוספות <

משרות בהיי-טק שעשויות לעניין אותך
QA Engineer
Wibbitz

 || Work / Playיוגה ,נגינה וסכסוך
עבודה עם חתול :יש כל מיני דרכים
להנדס תוכנה
דנה מיכאילוביץ' | 5 c

Play
מה הרגע הכי טוב ביום שלך?
תלוי ביום .לפני יום עמוס זאת יכולה להיות הריצה/שחייה של הבוקר ,ואחרי יום ארוך אני רק
מחכה לנוח על הספה ולראות קצת טלוויזיה.
מה הגורם שמבזבז לך הכי הרבה זמן?

 || Work / Playמפקידת קבלה
למנהלת לקוחות :המסלול של הדס
מלאכי מEssence-
דנה מיכאילוביץ' | 6 c

הפקקים של הבוקר באיילון.
מה הדבר הכי מעצבן שקולגה במשרד עושה?
לאחרונה החבר'ה במשרד נדלקו על אקדחי צעצוע קטנים שיורים כדורי ג'לי מעצבנים
)שדרוג של רובי ה Nerf-המוכרים( .כולם קנו רובים ומדי פעם מתפתחות מלחמות במשרד
שאי אפשר לצאת מהם .בגדול זה מצחיק ,אבל אם אתה באמצע שיחה חשובה – הצד
השני חושב שאתה מדבר אתו מתוך שדה קרב.

 || Work / Playלזהות שבץ מוחי בזמן
אמת  -או למה כדאי לתכנן הכל מראש
דנה מיכאילוביץ' | 3 c

מה עוזר לך לשרוד את היום?
במהלך היום – סיבוב קצר באופן ספייס שלנו או משחק פינג פונג זריז בשביל להתאוורר.
בשעות הערב המאוחרות – קצת מוזיקה במערכת ומשהו מתוק מהקונדיטוריה ממול ואני
מסודר.
על מה מדברים היום החברים בקפיטריה?
נושאי השיחה משתנים אצלנו כל הזמן .עכשיו למשל מדסקסים מי נוסע לפרויקט הקרוב
בחו"ל ובתוכניות לחופשה שאנחנו מתכננים לעשות יחד באירופה .כמובן שסיימנו בחפירות
של אחד העובדים על החתונה שלו בקרוב.
מה הדבר שמעסיק אותך בתקופה האחרונה?
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הלימודים והרצון להספיק לסגור דברים לפני הטיול הבא .ברגע שאני חוזר ,צריך להתרגל
לשלב את הלימודים עם העבודה ולרדת לחצי משרה .עם העומס הנוכחי זה לא יהיה
פשוט ,אבל לפחות קבעתי טיול ארוך לפני כדי להגיע עם חיוך ואחרי מנוחה.
יש לך בכלל חיים מחוץ לעבודה? אם כן ,מה הטריק?
ברור .כשעובדים במרכז תל אביב אפשר להגיע עם הקורקינט תוך חמש דקות לים או
לעשרות ברים באזור .אם מחכה לך יציאה בערב אחרי יום עבודה ארוך ,הכל נראה אחרת.
לא פחות חשוב – משתדל לטוס לחו"ל כמה פעמים בשנה ,אין דבר יותר משמח מחופשה
שהולכת ומתקרבת.
מה הפינה/האזור "שלך" בבית?
תלוי במצב רוח אבל אין כמו אזור המטבח והספה בסלון.
על מה מבזבזים את רוב המשכורת )חוץ משכ"ד(?
אוכל בחוץ ,יציאות ,טיסות לחו"ל ומלא גאדג'טים )שלא באמת צריך( מאמזון.
שאלה אחרונה  -מה התוכנית לערב?
לצאת עם חברים ,אולי אפילו נספיק ל Happy Hour-אם לא יהיו הפתעות בעבודה.
רוצים להשתתף במדור? כיתבו במייל ל workplay@themarker.com-וספרו לנו
מי אתם ומה מעניין בקיוביקל שלכם

 10:00עשר בבוקר ועדיין בפקק באיילון
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 11:30בדרך לפגישה בשרונה .לא מצליח להסתדר יום בלי הקורקינט שלי

 !Lunch Time 14:00אין כמו השניצל של קפה נואר

 15:30פינג פונג של אחר הצהריים ,ובחזרה לעבודה

 18:15פגישה פחות שגרתית .סיור קצר בתא טייס וחוזרים למשרד
פרסומת :כל מה שצריך לדעת על קריירה בהייטק  -כנסו למתחם

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

מרחבי הרשת

חדשות
גלובל
"מפחדים מערבים
מייסד קרן הגידור
הגדולה בעולם" :מצב בעפולה? אהלן וסהלן
יא גזענים ,בואו נבנה
הכלכלה העולמית
"
ל ל

6/9

Recommended by

מרחבי הרשת

בית אבי חי
– BeanZ Cafe
האם דוד פוגל ,חזה
Farmer to Cup
 קצר או ארוך? זו כבר את רוח התקופה אושזו רק אופנה
מזמן לא השאלה.
ל ?
ככה שותים היום קפה
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חדשות
עלי סלאם ,ראש
עיריית נצרת" :אם
מגיע לעפולה ובית

שוק ההון
בדרך לדוכן העדים:
השופט שעמד בראש
הוועדה שאישרה
ל 20

28.11.2018

מרחבי הרשת

מרחבי הרשת

כלכלה
משלמים לכם בשוטף
פלוס? עכשיו יש
פתרון

og.adogadgets.com
אלפי ישראלים כבר
גילו את מכשיר
הגיהוץ המהפכני

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו :סיכום דו שבועי בנושאי טכנולוגיה
והייטק ישירות למייל
uri@mscomms.co.il

הרשמה

ברצוני לקבל ניוזלטרים ,מידע שיווקי והטבות

עובדים בהייטק נהנים יותר-
כל ההטבות ,הפינוקים והתנאים השווים במתחם הקריירה
בהייטק
פרסומת

תגובות
הוסיפו תגובה

כתבות ראשיות באתר

בנק ישראל רץ להעלות את
הריבית — אבל הכלכלה נשארה
קצת מאחור

אבי וקסמן | 10:13

תם עידן הלבנת ההון בנדל"ן?
מינואר חל איסור לשלם במזומן על
עסקות
יעל דראל | 09:43
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חשיפת " || TheMarkerהוד
מעלתו מבקש" :האם הסעודים
ניסו לגייס את אהוד ברק לעסקת …
גור מגידו | 06:02

V

"פרקליטות מיסוי וכלכלה ממליצה
להעמיד לדין את נתניהו ומוזס
באשמת שוחד"
06:08 | TheMarker
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טען כתבות נוספות

כתבות שאולי פיספסתם

>

הם עוד יגיעו רחוק40 :
הצעירים המבטיחים של
ישראל 2018

ההסתדרות הודיעה:
אלה הגופים שישבתו
מיום רביעי

המפתיעות והוותיקות:
דירוג השכונות הכי
מבוקשות בישראל

רמי לוי ,שופרסל ,יינות
ביתן או ויקטורי :איפה
כדאי להזמין משלוח?

עוקפת את פייסבוק,
אינסטגרם ויוטיוב:
האפליקציה שכובשת …

<

*#

M

מערכת | הנהלה | עשה מינוי | שאלות ותשובות | צור קשר | פרסם אצלנו

2 m g a A t f
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כלים שימושיים

מדורים

הארץ

כל כותרות היום

הארץ

האימייל האדום

שוק ההון

חדשות

RSS

גלובל

תרבות

שערי מט"ח

נדל"ן

מתכונים לחנוכה

כיתבו אלינו

TechNation

חדשות חוץ

תקנון האתר

צרכנות

קפטן אינטרנט

מדיניות פרטיות

TheMarker TV

ביקורת מסעדות

מידע למנויים

חדשות

ביקורות סרטים

מינוי הארץ

Markerweek

ספורט

כנסים

מגזין TheMarker

ספרים

מינוס אחת

TheMarker Women

מזג אוויר

כנסים

תוצאות בחירות מקומיות

Finance

בחירות האמצע בארה"ב 2018

ת"א 35
מדד תל אביב בנקים 5
מניית טבע
מניית טאואר

28.11.2018

 nעדכונים במייל
 dקנה מינוי דיגיטלי
 yקנה מינוי לעיתון
 bפרסם אצלנו
 yלפרסום בעיתון
 Mשירות למנויים

נגישות

Ivanka's rabbi
Ocasio-Cortez - migrants - Jews
Trump - reporter
Putin - Ukraine
Pakistan - Trump
Israel News
Middle East

עכבר העיר

שיתופי פעולה

חנוכה 2018

פיפלביז  -השקעות המונים

מופעי ילדים לחנוכה

בנק לאומי -סקירות ומידע על שוק ההון

חנוכה בזול

TechStation

הופעות מוזיקה בחנוכה

השקעות נדל"ן בחו"ל בחסות SDB

מתכונים לסופגניות

משקיעים במחר של תל-אביב בחסות
גינדי TLV

הופעות בינלאומיות בישראל

גם לכיף יש גבול בחסות מפעל הפיס

פסטיגל 2018
מדור ילדים
אטרקציות לילדים
טיולים לשבת
בריכות מומלצות
מה עושים היום?

השולחן העגול להשקעות זרות
חדשות הנדל"ן בחסות אלדד פרי
 – SUPERMARKERצרכנות פיננסית
המרכז להכשרת מנהלים
התחדשות עירונית

מה עושים עם הילדים בסופ"ש?
הופעות היום
הצגות לילדים
מופעי סטנדאפ
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