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הפעילות
שלנו

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.



לרוב, מתקפות סייבר מתבצעות באמצעות נוזקות – תוכנות מחשב זדוניות, שמטרתן

לבצע פעולות לא לגיטימיות ברשת הארגון כמו לשבש פעולות מחשב, לאסוף מידע רגיש

על המשתמש, לחדור ולהשיג גישה למערכות מחשב – כל זאת לצורך מימוש תקיפה

ולרוב ללא ידיעת המשתמש. ישנם סוגים שונים של נוזקות כאשר לכל אחת יש תפקיד

בתהליך התקיפה. להלן דוגמאות לסוגי נוזקות:
 

וירוס: תוכנה החודרת למחשב באופן סמוי, משתמשת במשאבי המשב להעתיק ולהפיץ
את עצמה, ולרוב פוגעת בפעולה התקינה של המחשב הנגוע. לרוב, הווירוסים מוסווים
כקבצים תמימים, אולם כאשר המשתמש פותח את הקובץ המצורף הוא מדביק את
המערכת שלו בווירוס. וירוס עשוי להפיץ את עצמו למחשבים נוספים בדרכים שונות

ובכך לשכפל ולהעצים את פגיעתו.
 

רוגלה: תוכנת ריגול, שמטרתה לאסוף מידע רגיש על אדם או על ארגון ללא ידיעתם,
שעשויה לשלוח מידע זה לישות אחרת ללא הסכמת המשתמש, ו/או להשיג שליטה

במכשיר ללא ידיעת המשתמש.
 

תולעת: נוזקה המשכפלת את עצמה דרך הרשת ללא תלות בווירוס או בתוכנה נוספת
ומפיצה את עצמה באופן עצמאי תוך שהיא מדביקה מחשבים אחרים. בניגוד לווירוס,
שדורש הפעלה של קובץ או תוכנה נגועים, התולעת מפיצה את עצמה בצורה עצמאית
על גבי רשתות פנימיות או רשת האינטרנט. דוגמה טיפוסית היא תולעת, שלאחר
הדבקת המחשב שולחת את עצמה לכלל כתובות האי-מייל השמורות במחשב ומעמיסות
על התקשורת ברשת. תופעות לוואי אפשריות של תולעת הן מחיקת קבצים ושליחת

קבצים בדוא"ל מהמחשב הנגוע.
 

סוס טרויאני: נוזקה המוחדרת להתקן קצה תוך התחזות לקובץ תמים במטרה ליצור
דלת אחורית לרשת הארגון ולהדליף מידע אל מחוץ לארגון.

KeyLogger: חומרה או תוכנה, המאפשרת ניטור פעולות של המשתמש באמצעות
הקלטת פעולות ואירועים של המקלדת, כגון סיסמאות, קודי גישה, תכתובות רגישות
ועוד. הנוזקה תותקן על תחנת הקצה בעקבות לחיצה על הודעת פישינג המכילה

קישור/צרופה, גלישה באתר זדוני או אתר שנפרץ, ניצול חולשה בדפדפן ועוד.
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סוגי נוזקות המשמשות בתקיפות
סייבר - כללי



מערך הסייבר מזהיר מפני ניסיונות למתקפת כופרה - מתקפה שמונעת גישה לתוכנה

ודורשת סכום כסף עבור פתיחתה - על תוכנות של קופות רושמות. התקיפה מבוצעת

דרך תקיפת ספקי תוכנות הנותנים שירותים לקופות רושמות בחנויות.

 

התקיפה מבוצעת דרך תקיפת ספקי תוכנות הנותנים שירותים לקופות רושמות בחנויות.

screen) בשיטת התקיפה, עולה הודעה הנראית כהודעת מערכת מממשק הניהול

connect) למסך הקופה, אשר בעת הלחיצה שעליה מבוצעת הרצה של התוכנה

הזדונית שנועלת את הגישה ומונעת את היכולת לתפעל את הקופה. 

 

חברת אביר ממליצה ללקוחות הקצה העושים שימוש במוצר ולחברות שמספקות

שירות בתחום, לאפס סיסמאות, לא ללחוץ על הודעות וקישורים חשודים ולוודא

כי קיימות הגנות נדרשות בדגש על אימות דו שלבי ועל חיבור מאובטח.
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שימו לב - ניסיון מתקפת כופרה
נגד קופות רושמות



הפלת אתר חברת אגד: ב-10.5 האקרים פרו איראנים הצליחו להפיל את אתר
האינטרנט של חברת האוטובוסים אגד, ואת האתרים של רב פס ושל הופ און.
התקיפה בוצע באמצעות מתקפת DDoS, המכונה גם מתקפת מניעת שירות,
שמטרתה להשבית מערכת מחשב על ידי יצירת עומס חריג על משאביה.
המתקפה בוצעה על ידי קבוצת האקרים הפועלת כנקמה על חיסולם של קאסם

.Altahrea Team – סולימאני ואבו מהדי על ידי ארה"ב לפניי כשנתיים
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אירועי סייבר - ישראל

אתר "כאן" נפרץ במהלך שידורי חצי גמר
האירוויזיון: ב-15.5 במהלך השידור החי של חצי
גמר האירוויזיון באתר של תאגיד השידור "כאן",
נפרץ האתר למספר דקות. התוקפים שידרו במשך
מספר דקות הדמיה של פיצוץ בתל אביב באזור שבו
מתקיימת התחרות, לצד מסרים כמו "ישראל אינה

בטוחה". 

מתקפת סייבר על חברת אוטוסופט: ב-17.5 בשעות הערב החלה מתקפת
סייבר על שרתי חברת אוטוסופט, חברה המספקת שירותים בתחום הקופות
הרושמות. המתקפה הינה מתקפת כופרה, בוצעה על די קובץ זדוני שנשלח לאחד
משרתי החברה שניסה להתפשט לשאר השרתים. התקיפה בוצע העל ידי קבוצת
ההאקרים Lockbit. מהחברה נמסר, כי לאחר רבע שעה הצליחו אנשי הסיסטם
לעצור את המתקפת ואת עצירת התפשטות הקובץ הזדוני. במהלך 15 הדקות
הללו, נפגעו כ-200 עמדות מחשב, בהן הוצפן כל המידע והגישה לכל מחשב

ננעלה.



מתקפת כופרה נגד ממשלת קוסטה ריקה: מתקפת כופרה על שלל מערכות
מחשב של ממשלת קוסטה ריקה גרמה להצפנתם. קבוצת ההאקרים – "קונטי",
דוברי רוסית, דורשים 20 מיליון דולר בתמורה לשחרור המידע והשליטה המלאה
במערכות. המתקפה החלה באפריל, אך החודש הודיעו ההאקרים כי העלו את

דמי הכופר ואף כעת מטרתם היא להפיל את הממשלה.
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מסביב לעולם

מלחמת רוסיה אוקראינה במרחב הסייבר:  החודש הרוסים תקפו את מערכות
ה-IT של העיר לביב ולפי חלק מהטענות הצליחו לגנוב מידע רגיש. בנוסף, בוצעה
ניסיון תקיפה רוסית במהלך האירוויזיון. במהלך התחרות ניסו האקרים תומכי
.KILLNET רוסיה לשבש את מערך ההצבעה. ההתקפה מיוחסת לקבוצת התקיפה
לפי דו"ח שפרסמה מיקרוסופט, בין התאריכים 23 בפברואר ל-8 באפריל הם זיהו

מספר כולל של 37 מתקפות סייבר הרסניות מצד רוסיה בתוך אוקראינה. 

קבוצת אנונימוס הפילה את שירות Rutube:  קבוצת אנונימוס הפילה את
שירות Rutube- המקבילה הרוסית ל-YouTube, וטוענת כי גנבה את קוד המקור
Gazprom-Media המנוהל ע"י חברת Rutube ללא יכולת שחזור. בשירות
שבבעלות המדינה מדווחים כי הם אכן חווים את מתקפת הסייבר הגדולה ביותר
מאז הקמת השירות אך מתכחשים לטענה כי קוד המקור נגנב וכי יכולת השחזור
אינה קיימת, בערוץ הטלגרם שלהם הם מדווחים כי צוותים שונים עובדים על
שחזור המערכות. שירות Rutube חווה צמיחה משמעותית בחודשים האחרונים

כשבחודש אפריל היו השתמשו בשירות כ- 63 מיליון משתמשים.



,(SMS) מתבצעות על ידי שליחה של מסרון (Phishing באנגלית) הונאות דיוג
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:
 

פישינג בפייסבוק: 
לאחרונה חזר גל ניסיונות דיוג (פישניג) בארץ שמטרתו לאסוף את פרטי
ההתחברות שלכם לפייסבוק (כרגע אין עדות לאיזה צורך זה משמש - ככל הנראה
מסתמכים על אלו שלא ישנו סיסמא על מנת לבצע שימוש בחשבונות שלהם

בעתיד).
 
 
 

שימו לב: ברגע הכניסה ללינק יפתח לכם דף התחברות לפייסבוק - זהו דף
מתחזה ואין לשים בו פרטים כלל וכלל - לסגור במיידית.

מה קורה אם הכנסתי פרטים?
במידה וכן הכנסתם פרטים - החשבון שלכם חשוף, עליכם לבצע את הפעולות

הבאות:
-שינוי סיסמה

-הפעלת אימות אימות דו שלבי
לאחר 2 הפעולות אלו - נוכל להבטיח שהחשבון שלנו ישאר ביידים שלנו.

 

ניסיונות תקיפת פישינג
מאי 2022
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איך זה נראה בפועל? אתם תקבלו מהחברים הקרובים
שלכם הודעה עם הכיתוב: "זה נראה כמוך? / אני כמעט
בטוח שזה אתה ". בעבר ההודעה הייתה באנגלית אך כעת

היא מתפשטת בעברית.



OFFICE365 פישינג מיקרוסופט: קמפיין פישינג נגד משתמשי שירותי
שנועד לגנוב אישורי משתמשים ואף פרטי אשראי
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פישינג בנושאים שונים:



פישינג בנושאי חבילות מחו"ל / דואר ישראל:
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תרגיל פתע המדמה תקיפת 'פישינג' למשרתי
המילואים של כלל צה"ל: 

החודש בוצע תרגיל פתע המדמה תקיפת ׳פישינג׳,
כחלק מתרגיל צה''ל, במסגרתו הופצה הודעה
שקרית על זכאות למענק בסך 500 ש"ח לרכישה
בעסקים ברחבי הארץ. מטרת התרגיל הינה

להגביר את המודעות בקרב משרתי המילואים של
כלל צה״ל לאיומי הסייבר במרחב הרשתי.

כתוצאה משליחת ההודעה, משרתי מילואים

יוצרים קשר עם המושל''ם לבירור פשר ההודעה
ואנו מסבירים להם כי מדובר בתרגיל כמובן.



דליית פרטי משתמש וקוד אימות מהלקוח, מה שמאפשר להם לבצע פעולות
בחשבון.

שכנוע הלקוח למשוך בכספומט את כל הכסף בחשבון והעברתו באמצעות
Change לחשבון בחו"ל.

העמדת הלוואות של עשרות ומאות אלפי ש"ח בחשבונות הלקוחות (באמצעות
הפרטים שנמסרו לתוקפים) ומשיכת כלל הסכום של ההלוואה.

לעתים הם מקיימים שיחה בה טוענים, שהם רואים, שבוצעה העברה בחשבון
ושבקרוב יתקשרו אליהם מהמשטרה לטפל בהעברה. לאחר מכן מגיעה

השיחה מהמשטרה ובשיחה הזו דולים מהם את פרטי החשבון.
התוקפים משכנעים את הלקוחות לבצע פעולות בכך שהם שולחים להם

תעודות של שוטרים או נציגי בנק בכדי להעצים את האמינות בהם.
התוקפים מציינים, שכנראה הבנק יתקשר אליהם כדי להודיע על פעילות

חריגה שמבוצעת, אבל שיתעלמו.

קמפיין הונאות טלפוניות נגד ישראלים דוברי רוסית
בחודשים האחרונים מתקיים קמפיין התחזות רחב היקף (Vishing) נגד דוברי
רוסית. התוקפים הם מרוסיה ואוקראינה והקורבנות הם בגילאי אזרחים ותיקים.
בשיחות הם מתחזים לתאגידים בנקאיים ולחברות אשראי במטרה לדלות פרטי
הזדהות לאתרי האונליין של התאגידים ולבצע העברות כספים/פעולות שאינן

מורשות. 
אופן ההונאה:
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איך מתגוננים ממתקפת
פישינג
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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.

היו עירנים 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.

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).



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.
 

אביר עורכת הדרכות למנהלים ולעובדים בנושא אבטחת המידע.
לתיאום הדרכה, נא ליצור איתנו קשר במספר 2217*
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https://www.instagram.com/abirglobalsecurity/
https://www.linkedin.com/company/abir-security-consulting-and-investigations/
https://www.facebook.com/abirglobal

