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חברת אביר, עוסקת למעלה משני עשורים, במניעת פשיעה ארגונית כנגד חברות בארץ 

ובעולם. במסגרת זו אביר מטפלת במניעה, סיכול ופענוח של אירועי פשיעה אינטרנטית. לאור 

הניסיון הרב שנצבר באביר אנו מביאים לכם המנהלים, דו"ח חודשי בנושא, מתוך המטרה 

להעלות את המודעות והידע בקרב קוראינו ולסייע לחשיפה, סיכול ומיגור אירועים ותופעות 

אלו.

מנהלים ומנהלות יקרים, להלן דו"ח בנושא אבטחת מידע. הדו"ח מרכז עבורכם מידע ונתונים 

מהארץ והעולם והמלצות מחברת 'אביר'. מטרתו לסייע לכם לשמור על אבטחת מידע מירבית 

בחברתכם.
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(MITM) התקפת האדם שבתווך
התקפת האדם שבתווך - Man in the middle - היא סוג של מתקפה בעולם אבטחת המידע.

המתקפה נועדה להתקפת האזנה (Sniff) של מידע הקשור בין שתי ישויות “מחשב” , טלפון סלולרי” ומערכות 

מידע מגוונות על ידי כך שהוא מתחזה לישות האמצעית – זאת שמעבירה את המידע בין הישויות. על מנת 

להצליח בהתקפה מסוג זה חייב התוקף להתחזות למעביר ההודעה (ראוטר,סוויצ’) באופן ברירת מחדל כל 

המידע מוסט ממעביר ההודעה אל אותו תוקף ורק אחרי שעבר אצל התוקף הוא מועבר אל מעביר ההודעה.

אביר - כדי שתהיו בטוחים!

בתרשים ניתן לראות את התוקף באדום- עד כה העבירו מחשב 1 ומחשב 2 

הודעות דרך הראוטר בתרשים. אולם מהרגע שהתוקף התחבר למערכת (דרך  

WIFI או חיבור פיזי או דרך התחברות מרחוק אל המחשב) הוא גרם לשני 

המחשבים או לאחד מהם לחשוב שהוא הראוטר (Default gateway) וכך כל 

המידע מוזרם דרך התוקף ורק אחרי זה עובר אל הראוטר. 

בפועל מצליח התוקף ליירט את כל המידע עוד לפני שיצא או חזר מהאינטרנט 

בסיום קליטת המידע הוא מבצע העברה אל הראוטר והמותקף לא יודע בכלל 

שמשהוא השתנה.

מתקפת האיש באמצע היא סוג של מתקפה קריפטוגרפית שבה צד ג’ כלשהו נכנס כמתווך בשיחה בין צד אחד 

או יותר ומסוגל להאזין לשיחה בין אותם צדדים ולבצע מניפולציות על המידע שעובר בינהם ללא ידיעתם. 

התחזות זו מבוצעת על ידי כך שהאיש באמצע מעמיד פנים למעשה לכל אחד מהמשוחחים שהוא הגורם עימו 

הם משוחחים ושני הצדדים בטוחים שהם מדברים עם שותף השיחה הנכון.

יוסיאלי

בוב - האיש 
שבאמצע



כיצד ההתקפה מתבצעת? 
קיימים כלים מוכנים לפריצה שהאקרים יכולים להשתמש בהן כדי לחדור למערכות. הן גם ניתנות לביצוע על 

ידי גורם זדוני הפועל בתוך הארגון. לרוע המזל קשה לזהות את רוב ההתקפות האלה, לכן חשוב מאוד לבצע 

פעילות מנע. 

ישנן דרכים רבות לבצע התקפות שכאלה. בדרך כלל המתקפה תתחיל באמצעות קוד זדוני המוחדר למערכת 

המשתמש ומופעל כאשר הדפדפן פועל. לאחר שהקוד חדר הוא מפנה את התקשורת דרך הגורם העוין – כך 

לדוגמא, הכנסת סיסמא למערכת הבנק תועבר גם לגורם העוין. הסכנה הגדולה בהתקפה הזו היא היכולת 

שלה לעקוף את ההגנות של הבנק, מאחר והיא מתחזה לבנק ולמשתמש. 

התקפה נוספת משמשת כנגד מכשירים ניידים. גם כאן מדובר בקוד זדוני והמטרה שלו הוא להפעיל אימות דו 

שלבי (two factor authentication) הוא עושה זאת באמצעות ניטור הודעות נכנסות. באנדרואיד נפוצות תוכנות 

.WhatsApp זדוניות שמיועדות לגניבת הודעות המגיעות באפליקציות כגון

אביר - כדי שתהיו בטוחים!

?MitM כיצד ניתן למנוע התקפות

הימנעו משימוש ברשתות Wi-Fi ציבוריות, אפילו אם הן מוגנות בסיסמא. אם אתה בכל משתמש 

ברשת שכזו, השתדל לבצע גלישה רגילה בלבד ללא פעולות הדורשות הזנת סיסמא.

.log out תמיד סיימו  פעילות בחשבונות באמצעות

אם אפשר, עבדו רק באתרים עם פרוטוקול HTTPS (בהם מופיע מנעול ירוק ליד שורת הכתובת).

(Gmail כגון חשבונות) הפעילו אימות רב-שלבי או דו-שלבי בחשבונות בהם הדבר מתאפשר

אם אפשרי, התקינו VPN כאשר אתה מבצע פעולות רגישות ותקשורת מקוונת, או אם אתה חייב 

.Wi-Fi להשתמש ברשת

היו מודעים להודעות דואר אלקטרוני חשודות – המבקשות להחליף סיסמא, להעביר כספים, או 

מכילות קבצים חשודים.

היו בטוחים שנתב הבית שלכם מאובטחת היטב, וכי סיסמת ברירת המחדל של הנתב הוחלפה 

בסיסמא ייחודית וחזקה.



אירועי סייבר - ישראל

  דליפת נתונים מחברת אבטחת מידע ישראלית גדולה Verint: האקר בשם LeakTheAnalyst טוען שהשיג 

מסמכים של חברת ורינט. ראוי לקחת את הפרסום בערבון מוגבל. אותו האקר הדליף בעבר מסמכים של רפאל. 

על פי הפרסום, המידע כולל כ-11 ג'יגה-בייט של הודעות דוא״ל בפורמט קובץ PST בין השנים 2014-2018. 

המסמכים כוללים, על פי הדיווח, גם כאלו סביב מערכות של ורינט.

בנוסף, פורסמו חוזי מכירה מסחריים למערכות במדינות שונות כולל ארה"ב, בריטניה, גרמניה, איחוד האמירויות 

הערביות, יפן, הודו, דרום קוריאה, דרום אפריקה.

אביר - כדי שתהיו בטוחים!

  הפריצה למערכות רפאל: ההאקרים העלו לדארקנט דוגמאות ממאגר הנתונים שנגנב מחברת הביטחון 

הישראלית. הם משתייכים לקבוצת "מוזס סטאף", הנתמכת בידי המשטר באיראן, ומעמידים את המידע למכירה 

תמורת 100 ביטקוין. 

על פי הקבצים שהודלפו מדובר לכאורה במידע שכולל רשימות גישה של עובדים למערכות מחשבים פנימיות, ככל 

הנראה ממערכת Active Directory, לצד מצגות עסקיות חסויות, ואולי אף תוכניות של מערכת הגנה אווירית 

שנמכרה לבריטניה. אין ודאות שהרשומות האלה כוללות גם סיסמאות גישה למערכות של רפאל, אם כי הדבר 

בהחלט אפשרי.

  הפריצה לגולד בונד - מבעלות השליטה במספנות ישראל: קבוצת גולד בונד (המוכרת גם בשמה "קונטרם"), 

חברת הלוגיסטיקה המחזיקה במספנות ישראל, מדווחת על מתקפת סייבר על מערכות המחשוב של החברה. 

ההאקרים פרסמו צילומים של מצלמות אבטחה וכן של מערכות מחשב פנימיות לכאורה של החברה. המסקנה 

המתבקשת היא שככל הנראה החדירה חמורה מכפי שבחברה מנסים להציג.

 Hackers ההאקרים שעומדים מאחורי תקיפת המחשבים של גולד בונד הם ככל הנראה קבוצה המכנה את עצמה

of Saviors. מדובר בהאקטיביסטים (האקרים פוליטיים) שפועלים בשם המאבק הפלסטיני. לא ברור אם הם 

נשלטים בידי גורם כלשהו או שמדובר בקבוצה עצמאית. הערכות שונות מצאו שיש להם קשר עם הממשל האיראני 

אך אין שום דרך לוודא זאת.



הונאות דיוג (באנגלית Phishing) מתבצעות על ידי שליחה של מסרון (SMS), הודעת דואר אלקטרוני או 

באמצעות הרשתות החברתיות. מטרת התקיפה היא להשיג גישה בלתי מורשית למידע רגיש דוגמת פרטי 

חשבונות בנק, אשראי וסיסמאות. ההודעה הנשלחת אל המחשב או הטלפון של הקורבן עלולה להכיל 

קבצים או קישורים זדוניים שנועדו להדביק את הקורבן בנוזקות או לבקש ממנו להזין פרטים שאלו יישלחו 

לתוקף. במרבית הונאות הדיוג האתרים הזדוניים מתחזים לאתרים אמיתיים של בנקים, חברות אשראי או 

אמצעי תשלום מקוונים (דוגמת PayPal), במטרה ליצור אמינות בקרב הקורבנות.

דסק המודיעין של חברת אביר ריכז עבורכם את מספר ניסיונות תקיפה מסוג זה שהיו בולטים בחודש 

האחרון:

אביר - כדי שתהיו בטוחים!

ניסיונות תקיפת פישינג - פברואר 2022

פרסומת המתחזה לרשת 'א.ל.מ' המציעה טלוויזיות סמסונג 

ב-10.5 שקלים תמורת מילוי פרטים. מצ"ב הפרסומת -

הודעת SMS המתחזה לדואר ישראל ממשיכה להיות מופצת להפיל 

ישראלים רבים בפח. שימו לב- במידה ואתם אכן מחכים לחבילה 

מחו"ל, יש להיכנס לאתר של החברה ממנה הזמנתם ושם לבדוק את 

סטאטוס ההזמנה. אין ללחוץ על הקישור בהודעה המצורפת.

דוא"ל פישינג שנשלח תחת הכותרת "החבילה שלך 

ממתינה למשלוח" ומבקש מהמשתמש למלא פרטים.



 ,SMS משלוח מעלי אקספרס: קמפיין פישינג במסגרתו נשלחת הודעה

המנוסחת בעברית, לרבים בה מתבקשים המקבלים להקליק על קישור לעדכון 

פרטי משלוח מעליאקספרס באתר שבו הכיתוב בעברית. לאחר הקלקה על "עדכון 

נתונים" מגיעים לעמוד שבו מתבקשים להזין את כל הפרטים, כולל פרטי תשלום, 

לטובת תשלום של 3.99 שקל שינוכו מדמי המשלוח. התוקפים בצד השני 

מבקשים מידע רב: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת, מייל, מספר כרטיס 

אשראי, תוקף, קוד אבטחה בן 3 ספרות בגב הכרטיס ותאריך לידה. ברגע שהגולש 

מזין את כל הפרטים, הם עוברים לצד השני.

אביר - כדי שתהיו בטוחים!

פישינג מכללית: הודעת פישינג המתחזה לשירותי הבריאות כללית המספרת על 

משלוחים של קנאביס ללא עלות – הינה ניסיון הונאה ומטרתה שהמשתמש ילחץ 

על הקישור ויזין את פרטיו. ההונאה הזאת מסוכנת במיוחד בגלל שהיא הגיעה 

ללקוח תחת שם השולח Clalit והיא תופיע בהמשך להודעות אחרות 

שקיבלנו משירותי הבריאות.

הונאת ישראכרט: הודעת פישינג נשלחה ללקוחות ישראכרט, כביכול מטעם 

החברה, במסגרתה התבקשו הלקוחות להכניס את פרטי האשראי שלהם. ההונאה 

.Isracard הזאת מסוכנת במיוחד בגלל שהיא הגיעה ללקוח תחת שם השולח

לפניה ואחריה מופיעות אצל הלקוח הודעות אמת מישראכרט. לקוח תמים לא יידע 

שאלה הודעות פישינג של שולח זדוני, שמנסה לקבל פרטי אשראי מלקוחות 

ישראכרט.

פישינג מאל-על: חברת אל על פרסמה כי בימים האחרונים משתמשים מקבלים מסרון פישינג, בו נכתב 

שנשלח מטעם החברה. במסרון נכתב שנשלח לרגל חגיגות 70 שנה לאל על, ובו לינק שהמשתמשים 

מתבקשים ללחוץ עליו לשם מילוי סקר. אל על מדגישה שאין ללחוץ על הלינק.



איך מתגוננים ממתקפת 
פישינג

אביר - כדי שתהיו בטוחים!

הזנתם פרטים באתר המתחזה? 

• צרו קשר עם חברת האשראי שלכם ובררו מולה מה ניתן לעשות. ייתכן כי תתבקשו לבטל  

  את כרטיס האשראי שלכם ולהנפיק כרטיס חדש.

• הגישו תלונה מקוונת באתר האינטרנט של משטרת ישראל. בתלונה צרפו את כל הפרטים  

  שיש ברשותכם, כגון תמונות של האתר המתחזה וההודעה שנשלחה אליכם לטלפון, הקישור בו  

  מילאתם את פרטיכם ועוד.

היו עירניים וגלו חשדנות: עכשיו שהסכנות והסיכונים מוכרים, חשוב להיות עירניים ולהכיר
את דרכי הפעולה והאפשרויות להתחזות. לכן, חברת 'אביר' מפיצה לכם מידי חודש את

ניסיונות התקיפה הרלוונטיים.

חשבו פעמיים לפני שאתם לוחצים: אם להודעה החשודה מצורף קישור או קובץ, אל
תלחצו עליו או תורידו אותו. אם תעשו זאת, ייתכן שהלחיצה הזאת תוביל אתכם לאתר

אינטרנט זדוני או תדביק את המכשיר שלכם בנוזקה.

אין מתנות בחינם: זה ללא ספק הכלל הראשון שיעזור לא ליפול בפח. כל פעילות ברשת
שמציעה לכם מתנה בתמורה לשיתופים או ביצוע פעולה כלשהי מצדכם, עלולה להתגלות

כזדונית ולכן חשוב להיות זהירים.

לא למסור את פרטיכם האישיים: יש להיזהר מהודעות אלקטרוניות מגוף מהימן-לכאורה
שמבקשות את פרטי הכניסה שלכם או פרטים רגישים אחרים. אם יש צורך, וודאו את תוכן
ההודעה עם השולח או הארגון אותו הוא מייצג לכאורה (באמצעות דרכי יצירת הקשר

המוכרות, ולא אלו שמצוינות בהודעה).



רוסיה – אוקראינה: מתקפת סייבר נגד משרד ההגנה האוקראיני ושני בנקים אוקראיניים התרחשה החודש. 

המתקפה גרמה בין השאר לחסימת הגישה לאתר של משרד ההגנה. התקיפה מיוחסת לרוסיה.

אביר - כדי שתהיו בטוחים!

אירועים מהעולם

 NFT-האקרים פרצו לפלטפורמת ה :OpenSea במיליוני דולרים מפלטפורמת NFT האקרים גנבו

הפופולרית בעולם - OpenSea - וגנבו ממשתמשים יצירות בהיקף של כ-3 מיליון דולר או 600 את'ריום 

(מטבע קריפטו). דרך הפעולה של התקיפה הייתה באמצעות מייל פישינג ובו קישור זדוני. הלחיצה על 

הקישור מעבירה את המשתמש לאתר הפישינג, שם הוא מתבקש לחתום על מה שנראה כפעולת העברה 

לחוזה החדש. פעולה זו שולחת בקשת עסקה (atomicMatch) מול החוזה של OpenSeaשמאמת את כל 

.NFT-הפרמטרים של העסקה ומבצע אותה. כך בעצם התוקף גונב ה

צעיר גרמני השתלט על רכבי טסלה מרחוק - ורץ לדווח לבעלים: האקר בן 19 הצליח להשתלט על יותר 

מ-20 מכוניות טסלה, הפעיל צופרים, סגר את הדלתות וגם השיג את המיילים של בעלי המכוניות. בסיום 

הוא גם יידע את יצרנית הרכב

האקר אמריקני השבית את האינטרנט בכל צפון קוריאה: ההאקר, שעונה לכינוי P4x, ביקש לנקום על 

מתקפה שביצעו האקרים צפון קוריאניים נגדו ונגד חוקרי אבטחה. במהלך השיבושים הושבתו כל האתרים 

הצפון קוריאניים, שמספרם לא עולה על כמה עשרות. מומחים העלו את ההשערה כי המתקפות בוצעו 

ממקור מחוץ לצפון קוריאה, לאחר ניסויי הטילים שהמדינה ערכה לפני כמה שבועות. P4x טוען, כאמור, כי 

הוא זה שביצע אותן, וכי הוא האקר עצמאי.



המלצות כלליות מחברת 'אביר'

בברכה,

דסק מודיעין ומחלקת הסייבר "אביר שירותי ביטחון אזרחיים"

סניף צפון: 04-8705656 ;  רח' משה גושן 3, קריית מוצקין 26312
סניף מרכז: 1-800-335050 בית אמות משפט, שאול המלך 8, תל אביב

www.abir-inv.com

מודעות עובדים: רעננו את הידע של העובדים בהיבטי הגנת סייבר באופן תדיר, גם לעובדים
מרחוק. הקפידו על תכנית הדרכות מודעות, דפי מידע עתיים, עלונים דיגיטליים וכדומה.

רישיון לתוכנות: הקפידו שכל התוכנות המותקנות על מחשבי העסק יהיו ברישוי. תוכנות ללא
רישוי אינן מקבלות עדכונים ותמיכה, ולכן עשויות להיות פרוצות – זוהי דרך כניסה של גורמים

עוינים לרשת הארגון.

מוצרי הגנת סייבר: יש לוודא שעל כל מחשב, נייד או נייח, מותקנים מוצרי הגנת סייבר כגון:
אנטי וירוס, עמדה להגנת תחנות קצה וחומת אש.

עדכונים אוטומטיים: הגדירו שכלל המוצרים והתוכנות המותקנות על מחשבי הארגון יוכלו
לקבל עדכונים אוטומטיים. באופן זה, עדכוני תוכנה יבטיחו שהתוכנות המותקנות בעסק לא
יהיו חשופות לפרצות אבטחה שמתגלות ומתפרסמות באינטרנט, ושהיצרנים מתקנים מעת

לעת. 

 ההצפנה שומרת על חשאיות הנתונים הצפנה: הצפינו את המידע על שרתי ומחשבי הארגון.
מפני גורמים שאינם מורשים ומסייעת לשמור על המידע העסקי ונתוני הלקוחות.

שגרת גיבויים ושחזורים: וודאו שהמידע החשוב של העסק מגובה. בדקו שיש שגרת גיבויים
סדורה – וכדי לוודא שהגיבויים נשמרים בצורה תקינה, בצעו בדיקה מפעם לפעם שאתם
מצליחים לשחזר את המידע מגיבוי. ודאו כי ההתקן עליו נשמר הגיבוי מנותק ביום-יום מהרשת.
שימו לב: במקרה של כופרה, רוב הסיכויים כי גיבוי יהיה המענה האפקטיבי היחיד בו תוכלו

להשתמש.

הגדרות פרטיות: צרו הזדהות חזקה באמצעות סיסמה חזקה וקשה לניחוש ומנגנון אימות רב
שלבי: השילוב בין שתי האפשרויות האלו יגביר מאוד את הגנת הסייבר של העסק ויקשה עד

מאוד לתוקפים לגשת לרשת הארגון. 

אביר - כדי שתהיו בטוחים!

http://www.abir-inv.com/


אודות חברת 'אביר' 

חברת אביר הוקמה בשנת 1996, ומתמחה במתן פתרונות ושירותים בתחום הביטחון, במגזר 

העסקי והפרטי בארץ ובחו"ל. פעילות החברה מחולקת למספר חטיבות מקצועיות, אשר פועלות 

כמקשה אחת ויחדיו נותנות מענה כולל ופתרונות מקיפים לדרישות וצורכי הלקוחות השונים. 

אסטרטגיה זו, של קבלת כל שירותי הביטחון In-House, ממצבת ומקדמת את הפיכתה של חברת 

אביר למובילה בתחומה.

החברה מקפידה להתעדכן בתחומי הביטחון השונים ולהתאים את עצמה לשינויים ולסיכונים 

המתרחשים בארץ ובעולם. החברה מעדכנת באופן תכוף את לקוחותיה בארץ ובעולם בנושאי 

ביטחון, אזהרות מסע, מניעת ריגול תעשייתי ופועלת בכל האמצעים החוקיים לשמור על לקוחותיה 

וליתן בידם את מירב הכלים לעשות כן.

לשירותכם בכל עת:

2217
www.abir-inv.com

http://www.abir-inv.com/
https://www.instagram.com/abirglobalsecurity/
https://www.linkedin.com/company/abir-security-consulting-and-investigations/mycompany/
https://www.facebook.com/abirglobal

