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טיפ מודעותתוכן עניינים מאמר מערכת



נראה  אך  לסיומה,  הגיעה  טרם   2021 שנת 
היותר מוצלחות  תיזכר כאחת השנים  היא  כי 
זו כמות  עבור קבוצות תקיפה בסייבר. בשנה 
הכופר עלתה משמעותית והפכה  מתקפות 
להיות ״מכה עולמית״. הנושא הגיע עד לפתחו 
של נשיא ארה״ב בבית הלבן שהחליט לקדם 
מדינות,  כ-30  גייס  אליה  בינלאומית,  יוזמה 
עולמית  מלחמה  שמטרתה  ישראל,  כולל 

בקבוצות כופר. 

ובכן,  מצליחות?  הכופר  מתקפות  כמה  עד 
)כן,  בתעשייה  מדובר  בארה״ב  פרסומים  לפי 

תעשייה(, שמגלגלת מיליארדי דולרים בשנה. 
מרבית קבוצות הכופר פועלות ממדינות חסות, 
לפעול  להן  המאפשרות  סין,  או  רוסיה  כמו 
בתקשורת  פורסם  לאחרונה  רק  בחופשיות. 
של  רבה  נוכחות  ישנה  ברוסיה  כי  מערבית 
הכספים  בהלבנת  העוסקים  סייבר  עברייני 
כגון  מוצפנים  במטבעות  ככופר   הנגבים 
ביטקוינים. את אלו ממירים לכסף מזומן 
המתדלק חזרה את תעשיית התקיפה בסייבר.

סייבר  מתקפות  מספר  למנות  ניתן  זו  בשנה 
צינור  נגד  התקיפה  היא  מהן  אחת  גדולות. 
נפט  המוביל   Colonial Pipeline בשם  הנפט 
נוספת  מתקפה  ארה״ב.  של  המזרחי  לחלקה 
המספקת   ,SolarWind חברת  נגד  בוצעה 
למאות  מחשבים  רשתות  לניטור  מערכות 
חברות בעולם ונגד JBS Foods, ספקית בשר 
המיוחסות  אלו,  מתקפות  בארה״ב.  עיקרית 
המחשבה  את  ערערו  מדינתי,  לגורם 
שמתקפות  הנזק  מידת  לגבי  הבינלאומית 
סייבר יכולות לגרום להתנהלות השוטפת של 

המדינה. כל מדינה.

מתקפות  גם  היו  תשתיות,  נגד  מתקפות  לצד 
מיליוני  של  אישיים  נתונים  שהדליפו 
משתמשים. בין אלו ניתן לציין את המתקפה 
נגד הרשתות החברתיות קלאבהאוס ופייסבוק 
מיליארדי   4 כמעט  של  להדלפה  שגרמו 
נגד  גם  היו  השנה  לאורך  מתקפות  רשומות. 
לינקאדין שגרמו לדליפות של מעל מיליארד 
ניתן  ישראלי,  בהקשר  במצטבר.  רשומות 
מאלקטור  הנתונים  הדלפת  את  למנות 
את  וכן  רשומות  מיליוני  כ-6.5  של  בהיקף 

האתרים  אחסון  חברת  נגד  המתקפה 
אתר  של  )הבעלים  סייברסרב 

הביטוח  חברת  ונגד  אטרף( 
שירביט.

אחרי  שעוקב   Hackmageddon אתר  פי  על 
ברבעון  בעולם,  הסייבר  מתקפות  כמויות 
שלישי לשנה זו, נספרו 568 מתקפות סייבר, 
שהן כשש מתקפות ביום. מדובר 
לרבעון  יחסית  קלה  בירידה 
עם  שהסתיים  הקודם 

628 מתקפות סייבר.

שנת 2021 עשתה 
טוב לקבוצות תקיפה 

בסייבר
 

מאמר מערכת
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כופר
Sticky Note
כופר רושעת כופר או באנגלית Ransomware הוא מונח המתייחס לסוגים שונים של תוכנות זדוניות בהן נעזרים פושעי האינטרנט לסחיטה של כופר מחברות ומשתמשים פרטיים. זה עובד כך: ההאקר משתלט על המחשב, מתקין תוכנה מיוחדת שחוסמת לכם את הגישה אל התמונות או העבודות שלכם ועל מנת לשחרר את החסימה הוא דורש תשלום כופר. לפעמים ההאקר מתחזה לרשות לאכיפת החוק, ולשם כך הוא מעצב הודעת קנס המותאמת למדינה בה מבוצעת ההונאה ולעיתים הוא נוקט בגישה ישירה ופשוטה: "המחשב שלך נעול. רוצה את הקבצים שלך? תשלם".

ביטקוין
Sticky Note
ביטקוין הוא מטבע ממוחשב ומבוזר. הוא נוצר בינואר 2009 על ידי סאטושי נקאמוטו (כנראה שם בדוי) שכתב את הגרסה הראשונה של הפרוטוקול והתוכנה. מטבעות הביטקוין נשמרים באמצעות תוכנה המכונה "ארנק" הנמצאת במחשב מקומי או על שרת מרוחק. התוכנה מאפשרת לשמור את המטבעות, לסחור בהם או לקנות באמצעותם. מערכת הביטקוין, בהיותה מערכת מבוזרת, אמורה להבטיח שהתשלומים יתבצעו באופן תקין כך שסכום שהועבר בתשלום אכן נגרע מארנק המקור. במספר אתרים ניתן להמיר מטבעות שונים לביטקוין. הביטקוין, להבדיל ממטבעות "מסורתיים", אינו מופק או מנוהל על ידי ממשלה או בנק מרכזי של מדינה כלשהי.



 1675 נספרו   2020 בשנת  האתר,  פי  על 
וכבר  הסתיימה  טרם   2021 שנת  מתקפות. 
עקפה אותה עם 1915 מתקפות. בין המגזרים 
בריאות  את  למצוא  ניתן  ביותר  המותקפים 
ביטחון  חברות  חברתיים,  שירותים  הציבור, 

ואת המגזר הפיננסי.  

והיקף  המתקפות  בכמות  העלייה  לאור 
ארה״ב  האמריקאי,  למשק  הפיננסי  הנזק 

נגד  משפטיים  במהלכים  לנקוט  החליטה 
חברים בכנופיות פשע בסייבר וכן נגד יחידים 
ההגנה  בהיבט  ברשלנות  שפועלים  ורשויות 
מקדמת  כאמור,  ארה״ב,  גם,  כמו  בסייבר. 
שיתוף פעולה וידע בינלאומי יחד עם עשרות 
מנת  על  חוק  לאכיפת  וארגונים  מדינות 

להתמודד עם התופעה. 

אירועי השנה גם לא פסחו על מדינת ישראל. 
מלחמת  בגלל  מכל,  יותר  אולי  תיזכר,  השנה 
לאיראן.  ישראל  בין  מוצהרת(  )הלא  הסייבר 
ורכבות  דלק  תשתיות  עלו  הכוונות  בין 
ופגיעה  רפואה  תשתיות  גם  כמו  באיראן, 
לפי  בישראל.  קמעונאיים  בעסקים  נרחבת 
 300 לפחות  אירעו  זו  בשנה  הסייבר  מערך 
מתקפות כופר נגד עסקים ישראלים. העלייה 
מידע  לדליפות  הובילה  המתקפות  בכמות 
רבות שהביאו, לצד מערך הסייבר והמשטרה, 

הבימה  למרכז  לפרטיות  הרשות  את  גם 
שינויי  מתכננת  אף  הכנסת  הציבורית. 

זו  לרשות  לתת  במטרה  חקיקה 
סמכויות נוספות בחוק.

״באופן לא מפתיע פשע הסייבר 
ממשיך להוביל את טבלת 

המוטיבציות למתקפות עם 81.7%. 
תוכנות זדוניות ממשיכות להוביל 
את טבלת טכניקות התקיפה עם 

ירידה ל-40.7% מ-45.9%
)יש לקחת בחשבון שיותר

מדי התקפות כופר מופיעו 
כ "לא ידוע"(״

כותבים בפרסום של האתר.

צוות קונסיינטהצוות קונסיינטה
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איך אפשר לפרוץ לארגון היא שאלת 
עצמו.  את  שואל  תוקף  שכל  מפתח 
ובכן, בשנים האחרונות נראה כי אחת 
היא  זו  לשאלה  העיקריות  התשובות 
במקום  והספקים.  העובדים  דרך   -
הארגון,  רשת  נגד  ישירה  תקיפה 
החוליות  את  מחפשים  התוקפים 
החלשות ודרכן נכנסים לרשת הארגון. 
המלצות  מספר  עבורכם  ריכזנו 

שיכולות להקטין את הסיכון לכך. 

הגנה על התקני
מחשוב פרטיים 

התקני  היא  הראשונה  הכניסה  נקודת 

המשמעות  הארגון.  עובדי  של  המחשוב 
להיות  הופך  פרטי  מחשוב  התקן  שכל  היא 
התוקף.  בתפיסת  הארגון  מרשת  חלק 
האחרונות  בשנתיים  תאוצה  תפס  זה  נושא 
מודל  וכעת,  הסגרים  הקורונה,  מגפת  לאור 
העבודה ההיברידי שבו רבים מאיתנו עובדים 
לעדכן  הקפידו  כן,  על  מהבית.  מהזמן  חלק 
מוצרי  והתקינו  ותוכנות  הפעלה  מערכות 

אבטחת מידע לפי בחירתכם.  

סביבת עבודה ממודרת 

הארגון  לרשת  מהבית  מתחברים  אתם  אם 
מהמחשב הפרטי, הקפידו שרק אתם עובדים 
לא  הילדים במטרה שאלו  הרחיקו את  עליו. 

שיכולות  מהרשת  תוכנות  או  משחקים  יתקינו 
על  לכם  להשתלט  אפשרות  לתוקף  לתת 

המחשב.  

הכירו את הספקים שלכם

תוקף ינסה לנצל את הספקים שלכם כדי להגיע 
אליכם. הכירו היטב את הספקים שאתם עובדים 
אתם בשגרה. את המנהגים שלהם, את כתובות 
שגרת  הכרת  הטלפון.  ומספרי  שלהם  הדוא״ל 
הקשר שלהם אתכם תעזור לזהות מקרים חריגים, 
להגיע  כדי  בהם  משתמשים  כי  להעיד  היכולים 

אליכם. 

סמישינג    וישינג,  פישינג, 

האספקה.  שרשרת  מתקיפות  חלק  הן  הונאות 
ההונאה יכולה להתרחש באמצעות הודעת דואר 
קישור.  או  צרופה  הכוללת  זדונית  אלקטרוני 
טלפון,  שיחת  באמצעות  היא  נוספת  אפשרות 
פעולה.  לבצע  המבקש  בכיר  מגורם  לכאורה 
 ,SMS הודעות  באמצעות  היא  נוספת  חלופה 
הנעה  עם  בכיר  גורם  או  שלכם  מספק  לכאורה 

לפעולה. 
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שרשרת האספקה - 
אתם המטרה של התוקף
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וישינג
Sticky Note
וישינג - וישינג הינה בעצם מתקפת פישינג המבוצעת דרך שיחות טלפון (Voice Phishing). התוקף בעצם משתמש בשיחות טלפון על מנת "לעבוד" על הקורבן ולהוציא ממנו פרטים אישיים או פיננסיים ו/או לגרום לו לבצע פעולות. וישינג הינו אחד מוקטורי התקיפה בעולם הנדסה החברתית.

סמישינג
Sticky Note
סמישינג - סמישינג באנגלית (Smishing) הוא ניסיון לגניבת מידע רגיש על ידי התחזות לגורם מהימן באמצעות הודעות טקסט הנשלחת אל הטלפון הסלולרי. השם הוא נגזרת מהמילים הודעת טקסט (SMS) ופישינג. הודעות הטקסט הנשלחות אל הקורבן מהוות פיתיון להורדת אפליקציות זדוניות ולחשיפת פרטי הזדהות ונתונים רגישים באמצעותם יכול התוקף לבצע פעולות בשמו של הקורבן.

פישינג
Sticky Note
פישינג דיוג או פישינג (באנגלית: Phishing גם Fishing) הוא ניסיון לגניבת מידע רגיש על ידי התחזות ברשת האינטרנט. המידע עשוי להיות, בין היתר, שמות משתמש וסיסמאות או פרטים פיננסיים. פישינג מתבצע באמצעות התחזות לגורם לגיטימי המעוניין לקבל את המידע. לרוב, הגורם המתחזה שולח הודעת מסרים מידיים או דואר אלקטרוני בשם אתר אינטרנט מוכר, בה מתבקש המשתמש ללחוץ על קישור. לאחר לחיצה על הקישור מגיע המשתמש לאתר מזויף בו הוא מתבקש להכניס את הפרטים אותם מבקש המתחזה לגנוב. לעיתים לחיצה על הקישור עלולה לגרום להורדה של נוזקה למחשב המשתמש.



הוא באמת טכנאי מחשבים? 

בהם  מקרים  ייתכנו  התוקף,  בתעוזת  כתלות 
שלכם  השירות  נותני  את  לנצל  ינסה  תוקף 
שמגיע  הטכנאי  גם  הפיזי.  בממד  בארגון 
לתקן את המדפסת או להחליף מכונת קפה 
התקן  להשתיל  פוטנציאלית,  יכול,  תקולה, 
לרשת  גישה  לו  שיאפשר  קווי  או  אלחוטי 
ספק  כל  של  זהות  לבדוק  הקפידו  הארגון. 
הקבוע  הטכנאי  ואם  הוא.  באשר  שירות 

הוחלף פתאום, תחשדו יותר.  

גישה למידע
אודות הארגון שלכם 

עובדים  אנחנו  עמם  הספקים  לעיתים 
נוטים  אנחנו  ככאלו,  חברים.  להיות  הופכים 
לשתף אותם במידע אינטימי הקשור לארגון 
אותם  משתפים  גם  מהמקרים,  בחלק  שלנו. 
זה  נעים,  לא  להרגיש  צריך  לא  במסמכים. 
מידע  התוקף  שעבור  זכרו  האנושי.  הטבע 
להונאה  הבסיס  להיות  יכולים  מסמכים  או 

כאשר  גם  סודיות,  על  הקפידו  שלו.  הבאה 
מדובר בחברים או ידידים.  

סביבת העבודה חכמה

משתמשים  אף  וחלקנו  "חכם"  בית  לחלקנו 
"אלקסה"  כגון  חכמים  מכשירים  מיני  בכל 
 JBL של  חכמים  רמקולים  אמאזון,  של 
מחוברים  אלו  מכשירים  גם  כי  זכרו  ועוד. 
שאתו  המחשב  מחובר  אליה  רשת  לאותה 
אלו  מכשירים  וכי  לעבודה  מתחברים  אתם 
או  אלקסה  )כגון  ולחלקם  יותר  פריצים 
יכולת גם להאזין  ועוד( יש  טלוויזיות חכמות 
מפריצה  כחלק  העבודה  בחדר  שקורה  למה 
נסו שחדר העבודה  כן,  על  אפשרית אליהם, 
חכמים  ממכשירים  האפשר  ככל  נקי  יהיה 

העלולים להוות מכשירי האזנה.

5

6

7
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מאמר מערכת טיפ מודעותתוכן עניינים



שנים  מספר  במשך  האישום,  כתב  פי  על 
בית  משק  בעבודות  זוגו  ובת  הנאשם  עבדו 
גנץ, המשמש מחודש  בני  וניקיון בביתו של 
יוני 2021 כשר הביטחון וסגן ראש ממשלת 
החליט  האחרונים  בחודשים  ישראל. 
המזוהה  האקרים  לקבוצת  לפנות  הנאשם 
מבית  מידע  לה  להעביר  ולהציע  איראן  עם 

שר הביטחון.

 Black השם  תחת  האקרים  בקבוצת  מדובר 
נגד  סייבר  מתקפות  שיזמה   Shadow

מטרות ישראליות. הנאשם איתר, באמצעות 
קבוצת  נציג  של  כתובת  הטלגרם,  תוכנת 
בדויה  בזהות  אליו  פנה   ,Black Shadow
הביטחון  שר  אצל  שעובד  כמי  עצמו  והציג 
לקבוצה  לסייע  ביכולתו  כי  וציין  הישראלי 

בדרכים שונות. 

עוד הוסיף, כי תמורת סכום כספי הוא יוכל 
להעביר מידע מהבית ואף הציע כי תועבר לו 
"תולעת מחשב", אותה ישתול במחשבו של 
יכולותיו, במהלך  השר. על מנת להוכיח את 
החודש צילם הנאשם מספר פריטים בביתו 

של השר ושלח לנציג הקבוצה בטלגרם. 

עבודה,  שולחן  שצולמו:  הפריטים  בין 
ועליה  קופסה  טאבלט,  טלפון,  מחשבים, 
ומספרים  צה"ליים  שיוך  פרטי  ובה  תווית 
כתובת  ובה  מדבקה  ועליו  מארז  סידוריים, 
מזכרות  גריסה,  ומכונת  סגורה  כספת   ,IP
הקודם  בתפקידו  לשר  שניתנו  צבאיות 
ובני  כרמטכ"ל, תמונות ממוסגרות של השר 

השר  של  ארנונה  תשלום  חשבון  משפחתו, 
ועוד. לאחר מכן, מחק את כלל ההתכתבויות 
ממכשיר  התמונות  את  וכן  מהטלגרם, 

הטלפון שלו.

מה ניתן ללמוד מהמקרה? 
ונשאר  היה  בסייבר  הפנימי  האיום 
ארגון  כל  על  הגדולים  האיומים  אחד 
עובדים  כאשר  בעיקר  הוא.  באשר 
נזק  לעשות  ומחליטים  צד״  ״עוברים 
שאחד  חושדים  מבפנים.  לארגון 
מכם  מבקש  מוזר?  מתנהג  העובדים 
ברשת  למקומות  נכנס  או  דברים 
החברה שהוא לא אמור לקבל אליהם 
גישה? הודיעו מיד לאבטחת המידע.  

ישראל: עובד בבית 
שר הביטחון חשוד 
בריגול עבור איראן 

החשוד צילם תמונות בביתו של השר  
והעביר לקבוצת האקרים המזוהה

עם השלטון באיראן
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מאמר מערכת טיפ מודעותתוכן עניינים



הודיע   )NBP( פקיסטן  של  הלאומי  הבנק 
לקיבולת  הבנק  מערכת  להשבת  המבצע  כי 
לדרך.  יוצא  סייבר  מתקפת  בעקבות  מלאה 
זאת לאחר שהבנק דיווח על מתקפת סייבר 
"חלק  על  שהשפיעה  שלו  השרתים  נגד 
כי  טען  הבנק  זאת,  עם  הבנק".  משירותי 
נתונים.  דליפת  או  כספי  אובדן  נצפה  לא 
המשמשים  שרתים  על  השפיעה  המתקפה 
תשתית  ועל  הבנק  סניפי  בין  לקישור 
הבנק  של  הכספומטים  רשת  על  השולטת 

ואפליקציות הסלולר של הבנק.

זה,  בעניין  הבנק  שפרסם  ההודעה  לפי 
של  סניפים  אלף  הסייבר,  מתקפת  למרות 
הבנק המשיכו לספק שירותים כרגיל. "אלף 
סניפים של הבנק עיבדו 800,000 עסקאות 
נכתב  רופי",  מיליארד   286 של  בשווי 
לקוחות   200,000 כי  שהוסיפה  בהודעה, 
דרך  רופי  מיליארד   5 משכו  הבנק  של 

כספומטים. 

חדשות  לצוף  החלו  המתקפה,  בעקבות 
בנקים  על  סייבר  למתקפת  בנוגע  מזויפות 
הללו,  המזויפות  החדשות  לפי  במדינה. 
כסף  מהתקיפה,  הושפעו  בנקים  תשעה 
הכחיש  המרכזי  הבנק  נתונים.  ונגנבו  נגנב 
פאניקה  למנוע  במטרה  הדיווחים  את 
 ברחובות. האירוע לא נחקר כמתקפת תוכנת 
גורמים  לפי  כך  חבלה,  כניסיון  אלא  כופר 

שמכירים את החקירה.

מה ניתן ללמוד מהמקרה? 
אחת  הם  מקוונת  בנקאות  שירותי 
האקרים.  של  העיקריות  המטרות 
פריצה לחשבון בנק מקוון מספקת 
של  לכסף  ישירה  גישה  לתוקף 
חשבונות  רגישות  בשל  הקורבן. 
סיסמה  להחליף  הקפידו  אלו, 
לתקופה  אחת  הבנק  לחשבון 
שימרו  הבנק,  מדיניות  פי  על  או 
תחלקו  ואל  פרטית  הסיסמה  על 
שכניסה  וזכרו  אחד.  אף  עם  אותה 
לאפליקציה של הבנק רצוי לעשות 
או  מאובטחת  אלחוטית  מרשת 

באמצעות גלישה סלולרית. 

הבנק הלאומי של 
פקיסטן נפל קורבן 

למתקפת סייבר
למרות המתקפה, כאלף סניפים  

של הבנק המשיכו לעבוד.
כופר לא מדובר במתקפת 
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מאמר מערכת טיפ מודעותתוכן עניינים

כופר
Sticky Note
כופר רושעת כופר או באנגלית Ransomware הוא מונח המתייחס לסוגים שונים של תוכנות זדוניות בהן נעזרים פושעי האינטרנט לסחיטה של כופר מחברות ומשתמשים פרטיים. זה עובד כך: ההאקר משתלט על המחשב, מתקין תוכנה מיוחדת שחוסמת לכם את הגישה אל התמונות או העבודות שלכם ועל מנת לשחרר את החסימה הוא דורש תשלום כופר. לפעמים ההאקר מתחזה לרשות לאכיפת החוק, ולשם כך הוא מעצב הודעת קנס המותאמת למדינה בה מבוצעת ההונאה ולעיתים הוא נוקט בגישה ישירה ופשוטה: "המחשב שלך נעול. רוצה את הקבצים שלך? תשלם".



מאה וחמישים בני אדם בשלוש יבשות נעצרו 
בלתי  ובפעילות  בסמים  בסחר  והואשמו 
ענק  במבצע  מדובר  האפלה.  ברשת  חוקית 
מאמץ  המהווה   ,Dark HunTor השם  תחת 
שיתופי בין סוכנויות אכיפת חוק רב-לאומיות 
ובאירופה.  וסוכנויות באוסטרליה   FBI-כולל ה
ברשת  הפועלים  לפושעים  כוון  המבצע 
צרפת,  בולגריה,  אוסטרליה,  בארה״ב,  האפלה 

גרמניה, איטליה, הולנד, שוויץ ובריטניה. 

מ-31.6  יותר  תפסו  החוק  אכיפת  רשויות 

וירטואליים  ובמטבעות  במזומן  דולר  מיליון 
העולם,  ברחבי  סמים  של  קילוגרמים  וכ-234 
אופיואידים  קוקאין,  אמפטמינים,  כולל 
 10 שנמשך  המבצע  במהלך   MDMA-ו
האמריקאי  המשפטים  משרד  חודשים. 
מ-200,000  יותר  גם  החוקרים אספו  כי  אמר 
אוקסיקודון,  פנטניל,  אקסטזי,  של  כדורים 
אלפי  מאות  מתוך  ומתאמפטמין.  הידרוקודון 
 90% לבדה,  בארה"ב  שנתפסו  הכדורים 
מזויפים  נרקוטיים  וסמים  אופיואידים  הכילו 

מסוכנים.

הגדולה  התפיסה  הוא   Dark HunTor מבצע 
אכיפת  שירותי  של  בהיסטוריה  ביותר 
האמריקאים הייעודיים לתחום הסמים ברשת 
אנשים   65 של  למעצר  שהוביל  האפלה, 
העולם.  ברחבי  רבים  ועוד  בלבד  בארה"ב 
"עכשיו  בסמים.  בסחר  הואשמו  מהם  רבים 
הפושעים פועלים בכל חדר, בכל בית שיש בו 
סמארטפון או מחשב. אלה הסמים שמניעים 
כותבים  באמריקה",  היתר  מנת  משבר  את 

בפרסום של משרד המשפטים האמריקאי. 

 

מה ניתן ללמוד מהמקרה? 
באף  בוחלים  אינם  העבריינים 
בין  זממם.  את  להשיג  פלטפורמה 
שמדובר בסחר בסמים, בגביית כופר 
או בכרטיסי אשראי גנובים. הקפידו 
להפחתת  בסיסיים  כללים  על 
ברשת  לפשע  קורבן  לפול  הסיכון 
אימות  הגדירו  סיסמאות,  החליפו   -
למאגרי  ברישום  המעיטו  שלבי,  דו 
עולה  מה  חישבו  ואתרים,  מידע 
לרשתות החברתיות. מודעות היא קו 

ההגנה הראשון בפני פשע מקוון. 

150 איש נעצרו בגין 
סחר בסמים ברשת 

האפלה 
מדובר במבצע בינלאומי הגדול  

ביותר עד כה נגד סחר סמים
ברשת האפלה   
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רשת אפלה
Sticky Note
רשת אפלה ("הרשת האפלה", מאנגלית: darknet), הינו רשת עמית לעמית (P2P) לשיתוף קבצים, אשר נעשים בה קישורים אך ורק בין עמיתים נאמנים (מכונים לעתים "חברים") על ידי שימוש בפרוטוקולי תקשורת נתונים ופורטים לא-תקניים. רשתות דארקנט שונות מרשתות עמית לעמית מוכרות בכך שהן אנונימיות: כתובות IP של המשתמשים אינן נחשפות, ולכן המשתמשים ברשתות אלה חוששים פחות מהתערבות או מעקב ממשלתי או תעשייתי. בגלל אופיין, רשתות דארקנט הן מוקד לתקשורת של קבוצות פוליטיות מחתרתיות וכן של פעילות לא-חוקית. בהגדרה מרחיבה יותר ניתן לכנות את כל רשתות תקשורת המחשבים המחתרתיות, וכן את הטכנולוגיות המשמשות להן, כ"דארקנט".



הצרכן  על  ההגנה  רשות   ,FTC-ה של  דו"ח 
בארה״ב, חושף כי ספקיות אינטרנט יכולות, 
בתנאים מסוימים, לאסוף הרבה מידע אישי 
רלוונטית  התופעה  שלהם.  המנויים  אודות 
בישראל.  אלו  כולל  אינטרנט,  ספק  לכל 
המידע  זיק,  בר  רן  הסייבר  מומחה  פי  על 
גלישה,  זמני  גלישה,  יעדי  כלל:  שנאסף 
חכמים  ומכשירים  באפליקציות  שימוש 

ועוד שפע של מידע. 

האינטרנט  שספקיות  המידע  הדו״ח,  פי  על 
האמריקאיות אוגרות על המשתמשים שלהן 
להרגלי  בהתאם  משתמשים  של  תיוג  כולל 
הגלישה שלהם. חלק מהספקיות השתמשו 
במידע כדי למכור שירותים שלהם ושל צד 
לצד  הלאה,  המידע  את  הפיצו  או  שלישי 

הפרטים המזהים של הלקוחות.

התופעה  עם  להתמודד  הדרכים  אחת 
בדפדפן  מוצפנת  גלישה  על  להקפיד  היא 
)בשורת   HTTPS פרוטוקול  באמצעות 
צלמית  להופיע  צריכה  בדפדפן  הכתובת 
יכול לראות  כזו, הספק לא  מנעול(.  בצורה 
מה תוכן הגלישה או להתערב בה. ״זו הסיבה 
אשראי,  כרטיסי  להכניס  יכולים  שאנו 
קבצים  להעלות  או  אישיים  מיילים  לשלוח 
- ספק האינטרנט לא יכול לגשת או לראות 

את המידע״, מסביר בר זיק. 

אינטרנט  ספקיות  בישראל  גם  כאמור, 
המשפטית  התשתית  זאת.  לעשות  יכולות 

שקבורה  הלקוח  הסכמת  על  מבוססת 
עמוק בהסכם המשתמש. את הביטול שלה 
הכניסו עמוק בתפריט האזור האישי באתר 
הדרך  חוששים,  ממש  אתם  אם  החברה. 
היחידה למנוע מעקב בפועל הוא שימוש ב-

 .VPN

מה ניתן ללמוד מהמקרה? 
כסף,  שווה  שלנו  האישי  המידע 
מסחריות  חברות  ממנו.  והרבה 
כל  למדל  הזה  במידע  משתמשות 
אחד ואחת מאיתנו, כאשר על בסיס 
מוצרים  לנו  מציעים  הזה  המידול 
פרסומות  באמצעות  ושירותים 
ממוקדות באתרים ורשתות חברתיות 
הטובה  ההגנה   .SMS והודעות 
ושימוש  מוצפנת  גלישה  היא  ביותר 
מעקב  שמונעים  לדפדפן  בתוספים 

אחרינו בעת גלישה.  

דו״ח: ספקיות 
אינטרנט בכל העולם 

אוספות נתונים 
אודות הגולשים 

מטרת איסוף הנתונים לרוב  
שיווקית. גלישה מוצפנת יכולה 

לספק הגנה לגולש

 

 10
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VPN
Sticky Note
מהו VPN Virtual Private Network היא שיטה להעברת מידע פרטי על גבי תשתית שעיקרה או כולה בבעלות ציבורית או בבעלות פרטית עם גישה לכלל הציבור. מטרתו של ה-VPN היא להעביר מידע מהרשת הארגונית לאדם כלשהו, שנמצא במקום שבו לא קיימת תשתית תקשורת פרטית של הארגון, אבל קיימת תשתית ציבורית (בדרך כלל רשת האינטרנט).

HTTPS
Sticky Note
מהו HTTPS (ראשי תיבות באנגלית של: Hypertext Transfer Protocol Secure) הוא פרוטוקול תקשורת לאבטחת מידע ברשתות מחשבים הנפוץ במיוחד באינטרנט, המקנה אימות של זהות האתר, ויוצר חיבור בין שרת אינטרנט ללקוח שיוצר עמו קשר כנגד התקפת אדם באמצע. בנוסף, השימוש מאפשר הצפנה דו-כיוונית של תעבורת המידע בין הלקוח לשרת, אשר מגינה מפני האזנת סתר או שינוי של תוכן המידע העובר בין הצדדים. כפועל יוצא, הפרוטוקול מבטיח כי גולש האינטרנט הניגש לאתר כלשהו, אכן יתקשר עם אותו האתר שהתכוון להתקשר עמו.



״אם פעם כדי לתקוף מדינה היה צריך אוניות 
פשוט  אינטרנט  באתר  מספיק  היום  וטילים, 
טכנולוגיות  מנהל  אמר  כך   - לתקוף"  ואפשר 
אליהו,  ראובן  הבריאות,  במשרד  ראשי 
ועדת הבריאות בנושא מתקפות  דיון  במהלך 
סייבר על בתי החולים. "התוקפים הם הרבה 

ומתעצם.  שהולך  עסק  וזה  מהמגינים,  יותר 
התקפות  אלף  מ-100  ביותר  נתקלים  אנחנו 
ועוצרים  הבריאות,  ארגוני  על  בחודש  סייבר 
אותן. חלקן פשוטות וחלקן מתוחכמות יותר".

המתקפה  רקע  על  נאמרים  ראובן  של  דבריו 
לפני  יפה  הלל  החולים  בית  נגד  החריגה 
אלו  שורות  כתיבת  שעד  פרשה  כחודש. 
וחוסה  ישראל  משטרת  בטיפול  נמצאת 
הבריאות  משרד  פרסום.  איסור  צו  תחת 
מערכות  את  לשחזר  הצליחו  החולים  ובית 
רק  מהמתקפה  כתוצאה  שנפגעו  המחשוב 
מדובר  מאומצת.  עבודה  של  חודש  לאחר 
ישראל,  מדינת  כאשר  כופר,  במתקפת 

הבעלים של בית החולים, סירבה לשלמו. 

היא  בישראל  חולים  בתי  נגד  המתקפה 
במסגרתה  בעולם,  יותר  גדולה  ממגמה  חלק 
של  קריטיות  תשתיות  תוקפים  האקרים 
עם  כספיים.  רווחים  לגרוף  במטרה  מדינה 

הכסף,  את  להשקיע  איפה  השאלה  זאת, 
מקרים  מעל  מרחפת  בסייבר,  או  בבריאות 
באופן  נמצאים  בישראל  החולים  בתי  אלו. 
יגיע  מאיפה  השאלה  ועולה  בחובות  קבוע 

הכסף למגן את בתי החולים בסייבר. 

מה ניתן ללמוד מהמקרה? 
פוגעות  סייבר  מתקפות  אם 
הן  מדינה,  של  קריטיות  בתשתיות 
מאיתנו  אחד  בכל  לפגוע  יכולות 
המידע  את  מפו  הפרטי.  בביתו 
הוא  איפה  והכירו  שלכם  החשוב 
לגבות  הקפידו  מכן,  לאחר  נמצא. 
מחובר  )שאינו  חיצוני  בדיסק  אותו 
אחת  לפחות  קבוע(  באופן  לרשת 
לחודש. כך, אם תפגעו, לפחות תוכלו 

לאחזר את המידע החשוב שלכם.  

משרד הבריאות: 
100 אלף התקפות 

סייבר בחודש נגד 
מוסדות רפואיים 

בישראל
 לפי הערכות, עלות מיגון בית  

חולים יכולה להגיע לכמיליון 
דולרים לפחות
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מאמר מערכת טיפ מודעותתוכן עניינים

כופר
Sticky Note
כופר רושעת כופר או באנגלית Ransomware הוא מונח המתייחס לסוגים שונים של תוכנות זדוניות בהן נעזרים פושעי האינטרנט לסחיטה של כופר מחברות ומשתמשים פרטיים. זה עובד כך: ההאקר משתלט על המחשב, מתקין תוכנה מיוחדת שחוסמת לכם את הגישה אל התמונות או העבודות שלכם ועל מנת לשחרר את החסימה הוא דורש תשלום כופר. לפעמים ההאקר מתחזה לרשות לאכיפת החוק, ולשם כך הוא מעצב הודעת קנס המותאמת למדינה בה מבוצעת ההונאה ולעיתים הוא נוקט בגישה ישירה ופשוטה: "המחשב שלך נעול. רוצה את הקבצים שלך? תשלם".



שירות  מניעת  מסוג  סייבר   מתקפת 
שמות  רשם  את  לשתק  הצליחה   )DDoS (
 Domain the חברת   - הישראלי  המתחם 
המתחם  שמות  מרשמי  באחד  מדובר   .Net
לכתובות  בישראל  ביותר  הגדול  )דומיינים( 

co.il מטעם איגוד האינטרנט הישראלי. 

החלו  אתרים  בעלי  אלפי  הערכות,  לפי 
הודעות  לקבל  והפסיקו  גישה  בעיות  לחוות 
דוא״ל. ככל הידוע, אין מדובר בניסיון סחיטה 
והמתקפה הסתיימה ללא נזקים גדולים יותר. 
גדולות  מתקפות  לאחר  הגיעה  המתקפה 

נוספות נגד מטרות ישראליות, בהן המתקפה 
נגד שרתי חברת סייברסרב וחשיפת הפרטים 

מאתר אטרף. 

שירות  מניעת  מסוג  מתקפות  כי  לציין  ראוי 
נחשבות לנפוצות ולא נדרש תחכום טכני רב 
חברת  בעוד  לפועל.  אותן  להוציא  מנת  על 
איראני  לייחוס  טענה   Domain the Net

במתקפה, אין הוכחות התומכות בתזה זו. 

מה ניתן ללמוד מהמקרה? 
נפוץ  סוג  הן   )DDoS( מניעה  מתקפות 
להעמיס  שמטרתן  סייבר  מתקפות  של 
את קווי התקשורת של הקורבן. העמסה 
בשירותים  קשים  לשיבושים  גורמת  כזו 
כדי  עד  הקורבן,  שמספק  המקוונים 
מכאן  השירות.  של  מוחלטת  השבתה 
לעיתים  שירות.  מניעת  של  המשמעות 
סחיטת  לצורך  משמשות  כאלו  מתקפות 
למתקפה  הסחה  כפעולת  או  הקורבן 

נוספת, מקבילה, נגד הקורבן.

מתקפת סייבר 
חסמה גישה לאתרים 

ישראליים רבים 
מתקפה נגד רשם שמות מתחם  

ישראלי שיתקה אלפי אתרים 
באופן זמני  
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מאמר מערכת טיפ מודעותתוכן עניינים

DDoS
Sticky Note
מהו DDoS התקפת מניעת שירות (באנגלית: Denial-of-service attack - DoS) או התקפת מניעת שירות מבוזרת (distributed denial-of-service attack - DDoS) היא משפחת תקיפות שנועדה להשבית מערכת מחשב על ידי יצירת עומס חריג על משאביה. מתקפה כזו יכולה למנוע מקבוצת משתמשים גישה למשאב מחשב מסוים על ידי העמסת אותו המשאב כך שלמשתמשים הלגיטימיים לא יישארו משאבים. למרות שקיים מגוון רחב מאוד של מטרות ואמצעים למניעת המשאבים, במרבית המקרים מדובר בניסיון של אדם או קבוצת אנשים למנוע מאתרי אינטרנט או שירותי אינטרנט אחרים מלפעול בצורה תקינה או מלפעול בכלל. מטרות נפוצות הם בדרך כלל אתרים או שירותים בעלי פרופיל גבוה כגון אתרי בנקים, אתרים פוליטיים וממשלתיים.



המשק  נגד  הסייבר  מתקפות  בעקבות 
ודליפות  האחרונים  בחודשים  הישראלי 
השרים  ועדת  לכותרות,  שהגיעו  המידע 
הגנת  לחוק   14 תיקון  את  אישרה  לחקיקה 
הפרטיות. התיקון כולל עדכוני מונחים בחוק, 
בלי  מידע  מאגרי  רישום  בחובת  צמצום 
לבטל את חובת הרישום, הוספת חובה לתת 
לרשות  מאגר  על  הודעה  מסוימים  במקרים 

להגנת הפרטיות ועוד.

יותר  לספק  אמורה  הרפורמה  בהפשטה, 
להגנת  לרשות  ופיקוח  אכיפה  סמכויות 

מנהלית  אכיפה  על  בדגש  הפרטיות, 
כספיים.  עיצומים  להטיל  והסמכות 
קטן  בשינוי  מדובר  כי  טוענים  המקטרגים 
מידי, מאוחר מידי. החקיקה בתחום הפרטיות 
לקצב  מותאמת  ואינה  מיושנת  בישראל 
זאת,  הווירטואלי.  המרחב  של  השינויים 
מאגרי  מודלפים  לבקרים  חדשות  כאשר 
מידע ישראלים ונראה כי אין אף גוף המסוגל 

להתמודד עם התופעה בפועל. 

מה ניתן ללמוד מהמקרה? 
מערכת  את  לעדכן  מנסה  המדינה  בעוד 
המשפט והאכיפה על מנת להתמודד עם 
האחריות  במציאות,  ה-21,  המאה  אתגרי 
על שמירת הפרטיות היא אישית, של כל 
ומשפחתו.  לעצמו  מאיתנו  ואחת  אחד 
לרשתות  מעלים  אתם  מה  לב  שימו 
ברישום  המעיטו  סרטונים(,  )תמונות, 
הניתן  ככל  מקוונים  מידע  למאגרי 
פרטים  שפחות  כמה  למסור  והקפידו 

אישיים במהלך התכתבויות ברשת.  

ישראל: שינוי 
חקיקה בתחום 
הגנת הפרטיות 

השינויים אמורים לספק 
יותר סמכויות אכיפה ופיקוח 

לרשות להגנת הפרטיות
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מאמר מערכת טיפ מודעותתוכן עניינים



פיקוח  דו"ח  פרסמה  הפרטיות  להגנת  הרשות 
רשויות  בישראל.  מקומיות  רשויות   70 של 
מיליון  מ-5  יותר  על  אישי  מידע  מנהלות  אלו 
בכל  כי  עולה  שפורסם  הדוח  מן  תושבים. 
הדורשים  ליקויים  נמצאו  שנבדקו  הרשויות 

תיקון.

עיקריים:  קריטריונים  חמישה  בחנה  הרשות 
מידע  העברת  ארגונית,  בקרה  מידע,  אבטחת 
עיבוד  מידע,  מאגרי  ניהול  ציבוריים,  גופים  בין 
מידע אישי במיקור חוץ, וניהול מאגרי מצלמות 

מעקב במרחב הציבורי.

מה ניתן ללמוד מהמקרה? 
יישום  אי  מפצות,  בקרות  העדר  החלשה.  בחולייה  תמיד  תלויה  ארגון  בכל  המידע  אבטחת 
עלולים  החוק  הוראות  מילוי  ואי  מספקים  לא  חדירה  מבדקי  או  מידע  אבטחת  מדיניות 
להסתכם בעוד פריצת סייבר ופגיעה בפרטיות של כולנו, אירוע שיכול להימנע בקלות על ידי 

ביצוע האמור.

בין הליקויים שנמצאו 
בתחומי אבטחת מידע: 

מדיניות סיסמאות לא תקינה. 

אי ביצוע סקרי סיכונים ומבדקי 
חדירה בהתאם לדרישת התקנות.

אי יישומה של מדיניות התואמת את 
הוראות החוק ותקנותיו באופן מלא. 

אי יידוע הציבור על הימצאותן של 
מצלמות מעקב במרחב הציבורי ועוד.

על פי רשות הפרטיות קיים יחס ישיר בין גודל 
הרשות לבין עמידתה בתקני אבטחת מידע. 

מהרשויות המקומיות עמדו 
ברמה בינונית בתחום. 

רמת העמידה של כרבע מהרשויות 
המקומיות הגדולות בהוראות 
החוק והתקנות הייתה נמוכה.

קרוב למחצית הרשויות שנבדקו, עמדו 
ברמה נמוכה בהוראות חוק הגנת הפרטיות 

ותקנותיו בנושא אבטחת מידע.

מהרשויות הבינוניות נמצאה 
רמת עמידה נמוכה. 

מהרשויות הקטנות 
עמדו ברמה נמוכה.

27% 
25% 

48% 

60% 
63% 

ליקויי אבטחה ופרטיות 
ברבות מהערים בארץ

 הרשות להגנת הפרטיות  
בדקה כ- 70 רשויות ומצאה 

ליקויים בכולן.
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דיגיטלית  טכנולוגית  עוצמה  בעלי  ענפים 
יותר.  רבות  סייבר  תקיפות  חווים  גבוהה 
מהעסקים  כ-18%  כי  עולה  מהסקר 
סייבר,  תקיפת  חוו  הסקר  באוכלוסיית 
יותר  )עם  הגדולים  מהעסקים  וכ-42% 
בלמ"ס  כזו.  תקיפה  חוו  מועסקים(  מ-250 
האומדנים  בין  לפער  הסברים  שני  מספקים 
משתמשים  גדולים  עסקים  ראשית,  האלו: 
במערכות תקשורת רבות, ולכן חשופים יותר 
שנית,  קטנים.  לעסקים  בהשוואה  לתקיפה 

 

מה ניתן ללמוד מהמקרה? 
גדולים  ארגונים  מתקיפים  והתוקפים  לעלות  ממשיך  ונזקיהן  הסייבר  תקיפות  היקף 
וקטנים כאחד. בזמנים אלו במיוחד אנו כעובדים נדרשים להעלות את רמת המודעות 
חשודים,  דברים  על  לדווח  הקפידו  בארגון.  המידע  אבטחת  למאמץ  ולתרום  שלנו 
להימנע מלחיצה על קישורים או פתיחת קבצים במיילים חשודים והעלו את ערנותכם 

בכל הקשור לאבטחת המידע. 

אלו,  לאיומים  יותר  מודעים  גדולים  עסקים 
לעסקים  בניגוד  כאלו  תקיפות  מנטרים  ולכן 

קטנים שבהם ייתכן שתקיפות אלו לא זוהו.

בעסקים  פוגעות  גם  הסייבר  תקיפות 
30 עסקים דיווח על נזק  כלכלית: אחד מכל 
כספי כתוצאה מתקיפת סייבר. בענף המידע 
 20 מכל  אחד  על  עומד  זה  אומדן  ותקשורת 
ביותר  הנפוצים  האבטחה  אמצעי  עסקים. 
עדכניות  על  שמירה  הם  העסקים  בשימוש 
לגילוי  ואמצעים   )68%( תוכנה  גרסאות 

נוזקות )65%(. ולסיכול של 

הלמ"ס: 1 מכל 5 
עסקים בישראל 

נפגע בתקיפת סייבר
כך עולה מסקר שימושים  

בטכנולוגיות מידע, תקשורת והגנת 
סייבר בעסקים שפרסמה הלמ"ס.
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נוזקה
Sticky Note
נוזקה היא תוכנה שמטרתה לחדור או להזיק למחשב ללא ידיעתו של המשתמש בו. המונח "נוזקה" משמש שם כולל לכל סוגי התוכנות שנועדו להזיק למערכת, לחדור אליה או להפריע את פעולתה. במונח זה נכללים וירוסים, תולעי מחשבים, רוגלות, תוכנות פרסום ועוד. לעתים משמש המונח "וירוס מחשב" לתיאור כל סוגי התוכנות הנ"ל.
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