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חדשות

מפעל חייהם

האפליקציות הסודיות
של ארגון אל־קאעידה

דוח :בעקבות הדלפותיו של אדוארד סנודן ,ארגון הטרור שידרג את שיטות
ההצפנה ואת היכולות הטכנולוגיות שלו לתקשר עם פעיליו ברחבי העולם

מאת שגיא כהן
הדלפותיו של איש הביון האמריקאי לשעבר
אדוארד סנודן טילטלו בשנה שעברה את
העולם .סנודן חשף מידע רב לגבי השיטות שבהן
ארגוני הביון האמריקאיים והבריטיים מאזינים
ואוספים מידע מהאינטרנט ומטלפונים סלולריים.
סנודן עשה זאת ממניעים אידיאליסטיים – אך
נראה שבין המרוויחים הבולטים מהדלפותיו היו
דווקא ארגוני הטרור.
חברת ניתוח המידע "רקורדד פיוצ'ר" פירס־
מה בימים האחרונים דוח שמצביע על כך שארגון
הטרור אל־קאעידה שיפר לאין שיעור את שיטות
ההצפנה ואבטחת המידע שלו בעקבות ההדלפות
של סנודן.
על פי החברה ,אל־קאעידה פיתח כלי הצפנה
ואפליקציות למכשירים ניידים ,שבאמצעותם הוא
יכול לתקשר באופן סודי עם תאי הטרור באפריקה
ובמזרח התיכון.
כך ,למשל ,אחת מזרועותיו של אל־קאעידה
השיקה אפליקציית הצפנה לאנדרואיד ,הדומה לזו
שבה משתמשים ארגוני ביון בארה"ב .כלים אחרים
מיועדים למחשבים ניידים.
כלי האבטחה החדשים הופצו חודשים ספורים
לאחר התפוצצות פרשת סנודן ביוני  ,2013מה
שמעיד ,בעיני החוקרים ,על קשר הדוק ביניהם
לבין הדלפותיו של איש הביון לשעבר.
לטענת החוקרים ,בעבר אל־קאעידה פיתח בע־
צמו כלי הצפנה שנועדו להסתיר את ההתכתבויות
והשיחות בין אנשיו .אך כעת שינו אנשי ארגון
הטרור את הטקטיקה ,והם משתמשים בכלים מתו־
חכמים יותר שזמינים באופן חופשי בשוק.

לובה קובשינוב ,נורית מיזן ,דניאל ברוזין" .בהרבה ממתקים שאתם אוכלים יש חומרים שלנו"

ממתיקים את החיים

סנודן .החשיפה תרמה לטרור | צילום :איי־אפ־פי

המשמעות היא ,לטענת החוקרים ,שלארגוני
הביון המערביים יהיה קשה יותר כעת לפצח את
הצפנים ואת ההגנות של אל־קאעידה ,לעקוב אח־
רי אנשי הארגון ולהאזין להם.
עם זאת ,גורמים ביטחוניים שרואיינו בכלי תק־
שורת בארה"ב הביעו ספק אם אכן יש קשר בין
האירועים .לטענתם ,ייתכן שמדובר בשדרוג וב־
שיפור שהיו מתבצעים בכל מקרה .בסוכנות האמ־
ריקאית לביטחון לאומי ( )NSAלא סיפקו תגובה
רשמית לדוח.

תקלה בפייסבוק בארה"ב ||| שגיא כהן

משטרה? הצילו ,הפיד שלי לא עולה
פייסבוק ללא ספק הפכה לחלק בלתי נפרד
משגרת חייהם של מיליארדים ברחבי העולם.
מדי פעם חלות בה גם תקלות ,שגוררות מרוב
הגולשים בעיקר קיטורים .אך מתברר שעבור
חלקם מדובר במקרה חירום של ממש ,שמהווה
עילה להזעיק את המשטרה.
ביום שישי אירעה תקלה בש־
רתי פייסבוק שהביאה לנפילתה
של הרשת החברתית למשך
כשעה .מי שניסה לגלוש לאתר
נתקל בהודעה שהדף אינו זמין.
ממיליוני אנשים ברחבי העולם
נמנע לעדכן סטטוסים ,לצפות
בפיד העדכונים או להעלות
תמונות.
זה לא אירוע חריג או מפ־
תיע ,תקלות כאלה מתרחשות
בפייסבוק מדי פעם .הבעיה נפתרה במהירות,
ופייסבוק הודיעה שהשיבה את השירות לפעי־
לות והתנצלה על חוסר הנוחות.
זמן קצר לאחר מכן פירסם ברטון ברינק קצין
במשטרת לוס אנג'לס את הציוץ המפתיע והמ־
שעשע הבא" :פייסבוק אינה סוגיה עבור רשויות

אכיפת החוק .בבקשה אל תתקשרו אלינו בנוגע
לנפילתה ,אנחנו לא יודעים מתי פייסבוק תחזור
לפעול".
גולשים מופתעים הגיבו לציוץ ותהו אם מדו־
בר בבדיחה .אך ברינק הבהיר שהוא רציני לגמרי.
ועוד יותר מכך :מתברר שזו לא
הפעם הראשונה .ככל הנראה,
יש אנשים בארה"ב שנוהגים
להתקשר למשטרה בכל פעם
שמשהו משתבש ,מתוך מחשבה
שהשוטרים יכולים לסייע להם
בעניין הזה או לספק להם מידע.
"אנחנו מקבלים פניות מהסוג
הזה כל הזמן" ,צייץ ברינק" .לג־
בי כל מיני דברים שלא עובדים,
כמו תקלות בשידורי הכבלים.
אנשים חושבים שאנחנו שולטים
בדברים האלה".
בתוך כך ,בלוג הטכנולוגיה "ונצ'רביט" חישב
ומצא שבגלל התקלה הפסידה פייסבו ק  1.2מ�י
ליון דולר .אבל זה לא אמור להפריע יותר מדי
לרשת החברתית ,שברבעון החולף הרווחה 2.86
מיליארד דולר מפרסומות.

המפעל :כרמית תעשיות ממתקים פועלת
זה  40שנה ומשווקת את מוצריה תחת מותגים
שונים כמו "ממתקי הקסם של לני" (על שם
הבעלים)" ,אגו"" ,מיני קוקיס"" ,איגלו" ועוד.
תחומי הפעילות העיקריים :שוקולד (מטבעות
שוקולד ,מוצרי דרג'ה ושוקולד לתעשייה) ,סו־
כריות (לקקנים ,טופי ומרשמלו) ומאפה (ופלים
ועוגיות) .במקביל ,כרמית פועלת בשוקי חו"ל.
בנוסף פועלת כרמית בתחום התעשייתי בעיקר
כספק שוקולד כחומר גלם .בתחום זה כרמית
משרתת יצרני גלידה ,מחלבות ,יצרני מאפים,
יצרני שוקולד ,קונדיטוריות ,מאפיות שוק מק־
צועי ,גלידריות ומסעדות.
הבעלים :לני סאקסטין ,יליד דרום־אפריקה,
הקים בשנת  1973חנות בנתב"ג בשם "טעם
ישראל" ,שמכרה דברי מתיקה בייצור עצמי.
־ב־ 1996רכשה טעם ישראל את כרמית מח�ב
רת אסם ,והחברות אוחדו תחת השם "כרמית".
ב־ 1993הונפקה "טעם ישראל" בבורסה בת"א.

ת.ז | .כרמית
בעלים :לני סאקסטין
(ממייסדי רשת בורגראנץ')
ובעלי מניות נוספים
מחזור מכירות :כ־ 120מיליון שקל
בשנת 2013
מיקום המפעל 2 :אתרי יצור
בראשון־לציון ובמשגב
מספר עובדים :כ־180
מוצרים ומותגים" :ממתקי הקסם
של לני"" ,אגו"" ,מיני קוקיס",
"חופשי"" ,איגלו" ועוד

לובה קובשינוב(  ( ,)47אחראית מ�ש
מרת ,גרה בבני־יעיש" :עליתי לארץ
מרוסיה ,שם עבדתי במפעל ענקי של 3,000
עובדים שהיה בבעלות הרכבת .כשהגעתי לארץ
עבדתי בעבודות זמניות ,ו־ב־ 1993הגעתי ל�כ
רמית .מאז אני פה ,כבר  21שנה .אני אחראית
משמרת ומנהלת מחלקות לקקנים (סוכריות על
מקל) ,שלוקים ויציקת שוקולד .מחלקת מטב־
עות השוקולד עובדת  24שעות ביממה .מחלקת

לקקנים ,למשל ,עובדת רק במשמרת בוקר .כל
מה שמייצרים בתוך המחלקות שלי ,אני מרגישה
שזה שלי .בשנה שעברה קיבלתי את פרס העובד
המצטיין מטעם משרד התמ"ת .אני גאה בעבודה
שלי".
נורית מיזן ( ,)56עובדת ייצור ,גרה
בראשל"צ" :לפי שהגעתי לכרמית הייתי
מבוטלת וחיפשתי עבודה .חשבתי לנסות את
מזלי בכרמית כי הם מפורסמים בממתקים
שלהם .הגעתי למפעל ,מילאתי טפסים ואחרי
שבועיים קראו לי לעבוד .אני כאן כבר  9שנים.
אני עובדת במחלקת ופלים .אני עובדת רק במ־
שמרת ראשונה ,מ־ 7בבוקר עד  .4אני באה בכיף
למחלקה שלי ,שמחה שהקן תקין".
דניאל ברוזין(  ( ,)48סמנכ"ל אגף ת�ע
שייה ושוק מוסדי ,גר ברעננה" :עליתי
לישראל מדרום־אפריקה בשנת  .1997הייתה
לי היכרות מוקדמת עם לני הבעלים ,שגם הוא
מדרום־אפריקה וגם הוא תושב רעננה .התחל־
תי כמנהל תחום תעשייה .אני  11שנים במפעל,
אחראי על תחום הטכנולוגיה – ממו"פ ועד הפ־
עילות הטכנולוגית בקווי הייצור ,ובכובע השני
אחראי על הייצור .הרבה אנשים אוכלים חומרי
גלם של כרמית במוצרים כמו גלידה עם ציפוי
שוקולד שלנו .אנחנו גם מייצרים מוצרים תחת
מותג פרטי של אחרים .גם זה התחום שלי".
עבודה במלחמה :קובשינוב" :גם בתקופת
צוק איתן אנחנו ממשיכים את הייצור .כשיש
אזעקה שומעים את זה בתוך המפעל .בהתחלה
חלק מהעובדים נבהלו ,אבל תוך יומיים כולם
התרגלו .כולם יודעים מה לעשות ולאן הולכים
בזמן אזעקה ולא נכנסים להיסטריה".
דיאטה :מיזן" :מאז שהתחלתי לעבוד בכרמית,
עליתי במשקל .אי־אפשר לעמוד בפיתוי .כל
מוצר שאני מייצרת אני מפרסמת אצל המשפ־
חה שלי .כשהנכד שלי בא אליי הביתה הוא מיד
הולך למקרר כי הוא יודע שיש שם שוקולד".
ברוזין" :למזלי ,אני לא אוכל הרבה מתוק כך
שאני לא משמין מהעבודה .גם לריח של השוקו־
לד מתרגלים עם הזמן".
חדשנות  :ברוזין" :האתגר הוא ליצור חד�ש
נות ולפתח מוצרים חדשים .לפחות  10מוצרים
שהושקו ופורסמו בטלוויזיה בשנה האחרונה היה
בהם מרכיב של כרמית שפיתחנו עבורם .אחד
המוצרים החדשים שהשקנו הוא 'אגו רוקס' ,גו־
שי שוקולד עם פצפוצי שוקולד".

המדור מתפרסם כחלק משיתוף פעולה עם איגוד תעשיות המזון בישראל

