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חברת סלברייט ) (Cellebriteהישראלית ,הספקית המובילה בעולם של פתרונות מודיעין דיגיטלי עבור
גופי אכיפת חוק ,גופים ממשלתיים וארגונים ,מרחיבה את פעילות הפיתוח שלה בישראל ומגייסת כמאה
עובדים למגוון תפקידים טכנולוגיים בדרגים שונים .במרכז שבפתח תקווה מפתחים את הכלים המתקדמים
המאפשרים לגורמי אכיפת חוק ביותר מ 150-מדינות בעולם לחלץ ולנתח מידע ממכשירים דיגיטאליים ,כדי
לסייע לגופי אכיפת חוק בהאצת חקירות..

הטכנולוגיה שסלברייט מפתחת מאפשרת גישה חוקית ) (access lawfulלנתונים דיגיטליים ממכשירים
סלולריים ,התקני מחשוב ,שירותי ענן ,רשתות חברתיות ומקורות נוספים .זאת ,כדי לבצע מיון ראשוני של
הנתונים ובהמשך ניתוח של המידע לצורכי חקירות..

הפתרונות הטכנולוגיים ,השירותים וההדרכה של סלברייט מסייעים לגופי אכיפת החוק לבסס במהירות
ויעילות את התיקים החזקים ביותר ,ולהבטיח שמירה על הליך משפטי תקין .סלברייט ,המשרתת לקוחות
בכ 150-מדינות בעולם ,מעסיקה למעלה מ 700-עובדים ברחבי העולם ,מתוכם כ 500-במטה ומרכז הפיתוח
שבישראל ,והשאר ביותר מ 10-מוקדי פעילות נוספים.

בימים אלה הודיעה סלברייט ,כי קרן הצמיחה  IGPחתמה על הסכם להשקעה של  110מיליון דולר בחברה.
השקעה זו תאפשר לסלברייט להאיץ את אסטרטגיית הצמיחה שלה תוך יצירת ערך לבעלי המניות שלה.
סלברייט סיימה את שנת  2018עם גידול של למעלה מ 35-אחוז בהכנסותיה.

"ראיות דיגיטליות ממלאות תפקיד מרכזי הולך וגדל בעולם החקירות .בזכות העבודה המרשימה של אנשי
מרכז הפיתוח של סלברייט בישראל ,מיליוני חקירות משטרה בכל רחבי העולם מגיעות לפתרונן ,והאשמים
מורשעים במערכות המשפט" ,אמרה אסנת תירוש ,מנהלת משאבי האנוש בחברה" .סלברייט משקיעה
מאמצים גדולים בשיפור מתמיד של היכולות הטכנולוגיות לחילוץ וניתוח המידע ,כדי לצייד את הגורמים
המוסמכים בכלים המתקדמים ביותר .זהו אתגר מתמיד וכדי לעמוד בו אנו זקוקים ל'גיבורי על' משלנו –
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אנשים יצירתיים עם כישורים יוצאי דופן ,שנחושים להפוך את העולם לבטוח יותר".
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