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הפעילות
שלנו

משני למעלה עוסקת אביר, חברת

ארגונית פשיעה במניעת עשורים,
במסגרת ובעולם. בארץ חברות כנגד

סיכול במניעה, מטפלת אביר זו

פשיעה אירועי של ופענוח

הרב הניסיון לאור אינטרנטית.
לכם מביאים אנו באביר שנצבר

מתוך בנושא, חודשי דו"ח המנהלים,
המודעות את להעלות המטרה

ולסייע קוראינו בקרב והידע

אירועים ומיגור סיכול לחשיפה,
אלו. ותופעות

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

מהארץ ונתונים מידע עבורכם

'אביר'. מחברת והמלצות והעולם

על לשמור לכם לסייע מטרתו

בחברתכם. מירבית מידע אבטחת



Deep המושגים בין חיבור על מבוסס בעברית), עמוק (זיוף פייק דיפ – Deepfake המונח

או לשנות המאפשרת בינה-מלאכותית מבוססת טכנולוגיה ומתאר ,Fake-ו Learning

כמו זויפו. שהתכנים להבחין יהיה שניתן מבלי סרטונים או תמונות של התוכן את לעבד

זול האחרון בעשור זה יישום הפך המלאכותית הבינה בתחום אחרים רבים יישומים

לרשת גישה לו שיש מי לכל זמין אף הוא המקרים מן ובחלק לשימוש, יחסית ופשוט

האינטרנט.

וידאו וסרטוני מזויפות תמונות קול, זיוף כמו שינויים זו טכנולוגיה באמצעות לייצר ניתן

התקיימו שלא פעולות מבצע מוכר אדם של פעילות כביכול המתעדים מזויפים,

אמיתיים אנשים של דמויותיהם בשתילת כלל בדרך שכיח בה השימוש במציאות.

המתעדים סרטונים יצירת או מיניים) בהקשרים (לרוב פוגעניים או מביכים בסרטונים

גם נובע מכאן במציאות. התקיימו לא אשר ציבור, אנשי של נאומים או אמירות כביכול

דמוקרטיים. בתהליכים או באנשים לפגוע שמטרתו בה לרעה שימוש למנוע הצורך

התלונות במספר עלייה ישנה לפיה אזהרה FBI-ה פרסם האחרון, יוני חודש בסוף

מרחוק עבודה של למשרות בווידיאו עבודה בראיונות פייק" ב"דיפ שימוש על בארה"ב

של הסיטואציה של בניצול מדובר עבודה, ראיונות של במקרה שונים. הייטק בתחומי

של גנוב אישי במידע שימוש עושים הנוכלים מרחוק. לעבודה רבות משרות של מעבר

ממאגרים דליפות במסגרת ידיהם את שמו כנראה שעליו מתחזים, הם שאליהם האנשים

תמונות באמצעות מייצרים הם פייק הדיפ סרטון את למשרות. מועמדות ומגישים שונים,

כדי קולי פייק דיפ גם מייצרים ובמקביל וידאו, בשיחת העבודה ריאיון עבור אדם, אותו של

להיות ויכולים מגוונים, הם זה מסוג הונאות לביצוע הפושעים של המניעים בשמו. לדבר

או חברה על טכנולוגי מידע לקוחות, של הפיננסי המידע או האישי למידע מגישה מונעים

חברה. של הרוחני הקניין על מידע

מדינות וכי מתוחכמים, ויותר ליותר הופכים דיפ-פייקים כי FBI-ה הזהיר 2021 במרץ

באפריל הזהיר היורופול גם רחבים. והשפעה סייבר למבצעי בהם ישתמשו כנראה זרות

סייבר פשיעת ארגוני ישתמשו בו לכלי להפוך עלולים שדיפ-פייקים מכך האחרון

הסכמה. ללא פורנוגרפיה ויצירת ראיות, שינוי מנכ"לים, בהונאת
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DEEPFAKE - "דיפ-פייק"



ראש עם וידיאו שיחות לקיים התבקשו אירופאיות בירות כמה של ערים ראשי

רוסיה עם המתמשכת המלחמה בצל בדיפ-פייק: שמדובר וגילו קייב עיריית

וינה, עיריית ראשי ווידיאו ועידת לשיחת הוזמנו יוצרת, שהיא הפליטים ומשבר

על לדבר התחיל כביכול, קייב, עיריית ראש דקות, כ-15 לאחר ומדריד. ברלין

המדינה של ההטבות מדיניות את שמנצלים אוקראינים פליטים ה של הבעיה

לצורך לאוקראינה הפליטים את להחזיר שקרא היה ונראה הגרמנית,

לזמן נקטע כשהקשר לחשוד. להתחיל העיר לראשת שגרם דבר הקרבות,

בגרמניה, אוקראינה שגריר עם קשר יצרה ברלין עיריית ראש לשכת קצר,

קליצ'קו אינו הווידאו בשיחת האדם כי בקייב הרשויות באמצעות שאישר

האמיתי.

רמאים של קבוצה לקול: דיפ-פייק באמצעות מבנק דולר מיליון 35 של גניבה

35 האמירויות באיחוד מבנק במרמה להוציא הצליחו טכנולוגית יכולת בעלי

מנהל בבנק. היה שחשבונה בחברה בכיר של קולו את כשזייפו דולר, מיליון

דרך קולו את הכיר כי – בחברה כבכיר זיהה שהוא ממי שיחה קיבל הבנק

שמתכננת רכישה על דיבר כשזה חשד לא ולכן – שלהם המשותפת העבודה

הרכישה. את ואישר דולר מיליון ב-35 החברה
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וולדימיר אוקראינה נשיא של פייק דיפ סרטון

ברשתות פורסם האחרון במרץ זלנסקי:

נשיא נראה בו מזויף סרטון החברתיות

לעם וקורא מדבר זלנסקי, וולדימיר אוקראינה,

שהוא תוך הרוסית, לפלישה להיכנע האוקראיני

הרשמי הרקע ולפני הנשיא פודיום מאחורי עומד

משרדו. של

אחרונים אירועים



וביטחון מודיעין אביר

בקשה גבוהים, בסכומים כסף העברת – מוזרות או חריגות לבקשות לב שימו

אחר. חריג דבר כל או מיוחדות הרשאות קבלת קשר, אנשי לשינוי

לאי-התאמות או האדם, של החיצוני במראה או בקול לחריגות לב שימו

מאוד. גבוהה ברמה הם DeepFake-ה זיופי כל לא והווידאו. הקול בסנכרון

הונאה. על ומדובר ייתכן סנכרון, חוסר וקיים במידה

יוצרים בדר"כ אתם בו במספר לאדם התקשרו – חריג נראה ומשהו במידה

אתכם. ששוחח זה הוא כי איתו וודאו קשר,

'אביר'? המלצות - DeepFake מהונאות להיזהר ניתן כיצד

.1

.2

.3
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ומצד המקורית תמונתו ימין מצד - לפוטים ל"דיפ-פייק" דוגמה
מזויפת תמונה שמאל



חווה החברה ואתר נת"ע חברת הותקפה החודש בתחילת נת"ע: חברת אתר תקיפת

DDoS מתקפת באמצעות הותקף האתר החברה, פרסום פי על ושיבושים. עיכובים
השונים בערוצים ופרו-איראניים איראניים גורמים היום באותו הודיעו במקביל, מחו"ל.

ישראל". של "המטרו על מתקפה על החברתיות, ברשתות
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ישראל - סייבר אירועי
נגרמת זו תקיפה .(DDoS) שירות מניעת מסוג מתקפות סדרת התרחשו החודש

לקריסת שמוביל לעומס וגורמים בפקודות השרת את מציפים האקרים כאשר

של השבתה רק אלא נתונים של גניבה מאפשרת לא DDoS מתקפת האתר.
השירותים.

משרד אתר את (18.07) תקפו האקרים הבריאות: משרד אתר על סייבר מתקפת

אך מחו"ל, לסירוגין זמין לא האתר מכך, כתוצאה "חריגה". שהוגדרה במתקפה הבריאות,
ההאקרים קבוצת אחריות לקחה הסייבר מתקפת על מישראל. לגולשים זמין נותר

אתר את הפילה כי כן, לפני ימים מספר טענה קבוצה אותה אל-טהרה. הפרו-איראנית
.DDoS מסוג הנראה ככל הייתה המתקפה רפאל. חברת אתר ואת ירושלים עיריית

בשם איראנים פרו עיראקים האקרים קבוצת אביב: תל עיריית של האתר הפלת

ההתקפה אביב. תל עיריית של האתר את ה-11.07 שני ביום הפילה ,ALtahrea Team
סולימאני. קאסם של חיסלום על כנקמה פועלת הקבוצה .DDoS כמתקפת בוצעה



הרפובליקה של והתקשורת התרבות בארגון שפגעה סייבר מתקפת איראן:
בעקבות הארגון, נגד נרחב קמפיין הובילה האקרים של גדולה קבוצה האסלאמית.
בפעילות קשות בעיות חוו אחרים 15 ועוד נפלו שונים אתרים שישה לפחות זאת,
העומדים אלו הם איראניים אופוזיציה גורמי כי התברר קצר זמן בתוך השוטפת.
מנהיגי של בתמונות רבים אתרים הוצפו היתר ובין החריגה, המתקפה מאחורי

כי ניכר ואיראן, ישראל בין העמוקה המתיחות למרות איראניים. מחאה קבוצות

ישראלית. למעורבות קשר אין הזה במקרה

וביטחון מודיעין |08אביר ד עמו

לעולם מסביב

מ-23 יותר לגנוב הצליח כי טוען "ChinaDan" בשם המזדהה מסתורי האקר סין:
הנתונים למאגר שפרץ לאחר סינים אזרחים מיליארד אודות מידע של טרה-בייט
בפועל. התרחשה אכן הפריצה האם ברור לא זה לרגע נכון שנגחאי. משטרת של

אלף (כ-200 ביטקוין כ-10 של בסכום למכירה המידע את מציע האלמוני ההאקר

אלה). שורות לכתיבת נכון דולר

השנה במהלך התרחשה הפריצה ההאקר, ידי על שפורסם הפוסט פי על

שנגחאי משטרת של הנתונים למאגרי לפרוץ לטענתו, הצליח, ההאקר הנוכחית.
שמות כולל שנגנב המידע סין. מאזרחי ממיליארד יותר של אישי מידע ולגנוב

רישומים וכמובן טלפון מספרי זהות, תעודות מספרי מגורים, כתובות מלאים,
פליליים.

הסייבר מפריצות באחת מדובר התרחשה, אכן הזו הפריצה שאם לציין ראוי

כולל שנגנב המידע בנושא הראשונים הדיווחים פי ועל הזמנים, בכל הגדולות

קטנים מחוזות כולל סין, של והמחוזות המדינות בכל אזרחים של אישיים פרטים

טיבט. כגון במיוחד



וביטחון מודיעין |09אביר ד עמו

הגרעין תוכנית את מממן קוריאני הצפון המשטר כי פורסם החודש קוריאה: צפון

ובורסות לחברות שמוחדרים והאקרים סוכנים של מתוחכם מערך דרך שלו

מועסקים הם צורות: בשתי פועלים הסוכנים בארה"ב. בעיקר מערביות, קריפטו

מסוימים שבמקרים משכורתם, רוב את ושולחים בחברות מהנדסים או כמפתחים

את מנצלים שהם או קוריאה, לצפון חזרה בשנה, דולרים אלפי למאות מגיעה

מטבעות ולגנוב קריפטו לבורסות לפרוץ האקרים קבוצות על להקל כדי תפקידם

דולרים. מיליארדי של בשווי

המרגלים מהמקרים בחלק פרטיים, וחוקרים FBI-ה האו''ם, של הערכות לפי

פי על שכזה. מבצע בכל דולרים מיליוני מאות לגנוב הצליחו קוריאנים הצפון

שמצליחים ההאקרים בתעשייה, שירות ספקי או קריפטו חברות בעלי של עדויות

המסמכים כל כולל כסינים לרוב עצמם את מציגים העבודה למקומות להשתחל

צבא בתחום, חברות או קריפטו בבורסות רק מדובר לא ואולם הנדרשים.
לחלוטין. תמימים בתפקידים IT לחברות לחדור מנסה גם הזה המפתחים



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

היא התקיפה מטרת החברתיות. הרשתות באמצעות או אלקטרוני דואר הודעת

אשראי בנק, חשבונות פרטי דוגמת רגיש למידע מורשית בלתי גישה להשיג

להכיל עלולה הקורבן של הטלפון או המחשב אל הנשלחת ההודעה וסיסמאות.
ממנו לבקש או בנוזקות הקורבן את להדביק שנועדו זדוניים קישורים או קבצים

הזדוניים האתרים הדיוג הונאות במרבית לתוקף. יישלחו שאלו פרטים להזין

מקוונים תשלום אמצעי או אשראי חברות בנקים, של אמיתיים לאתרים מתחזים

הקורבנות. בקרב אמינות ליצור במטרה ,(PayPal (דוגמת
זה מסוג תקיפה ניסיונות מספר את עבורכם ריכז אביר חברת של המודיעין דסק

האחרון: בחודש בולטים שהיו

בפייסבוק: פישינג

פרטי את לאסוף שמטרתו בארץ (פישניג) דיוג ניסיונות גל חזר לאחרונה

הנראה ככל - משמש זה צורך לאיזה עדות אין (כרגע לפייסבוק שלכם ההתחברות

שלהם בחשבונות שימוש לבצע מנת על סיסמא ישנו שלא אלו על מסתמכים

בעתיד).

דף זהו - לפייסבוק התחברות דף לכם יפתח ללינק הכניסה ברגע לב: שימו

במיידית. לסגור - וכלל כלל פרטים בו לשים ואין מתחזה

פרטים? הכנסתי אם קורה מה

את לבצע עליכם חשוף, שלכם החשבון - פרטים הכנסתם וכן במידה

הבאות: הפעולות

סיסמה -שינוי
שלבי דו אימות אימות -הפעלת

שלנו. ביידים ישאר שלנו שהחשבון להבטיח נוכל - אלו הפעולות 2 לאחר

פישינג תקיפת ניסיונות
2022 יולי
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הקרובים מהחברים תקבלו אתם בפועל? נראה זה איך

כמעט אני / כמוך? נראה "זה הכיתוב: עם הודעה שלכם

כעת אך באנגלית הייתה ההודעה בעבר ." אתה שזה בטוח

בעברית. מתפשטת היא
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פרטי לגנוב שנועד נטפליקס משתמשי נגד פישינג קמפיין נטפליקס: פישינג
אשראי. פרטי ואף משתמשים
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שונים: בנושאים פישינג



ישראל: דואר / מחו"ל חבילות בנושאי פישינג
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WhattsApp בהודעות והונאות פישינג ניסיונות

באפליקציית אישית בהודעה אליהם פונים כי רבים ישראלים מדווחים האחרונים בחודשים

פרטים מהם לגנוב או ביטחוני מידע מהם לדלות ומנסים זרים, ממספרים WhatssApp
אישיים.

ובאמצעותו המצורף לקישור להיכנס למשתמש לגרום שמנסה WhatssApp הודעת

מידע. עליו לדלות



ממתקפת מתגוננים איך
פישינג
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בחינם מתנות אין
פעילות כל בפח. ליפול לא שיעזור הראשון הכלל ספק ללא זה
פעולה ביצוע או לשיתופים בתמורה מתנה לכם שמציעה ברשת
זהירים. להיות חשוב ולכן כזדונית להתגלות עלולה מצדכם, כלשהי

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

הרלוונטיים. התקיפה ניסיונות את חודש מידי

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

בנוזקה. שלכם המכשיר את תדביק או זדוני אינטרנט לאתר

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

בהודעה).



אביר חברת אודות
בתחום ושירותים פתרונות במתן ומתמחה ,1996 בשנת הוקמה אביר חברת

למספר מחולקת החברה פעילות ובחו"ל. בארץ והפרטי העסקי במגזר הביטחון,
ופתרונות כולל מענה נותנות ויחדיו אחת כמקשה פועלות אשר מקצועיות, חטיבות

שירותי כל קבלת של זו, אסטרטגיה השונים. הלקוחות וצורכי לדרישות מקיפים

למובילה אביר חברת של הפיכתה את ומקדמת ממצבת ,In-House הביטחון

בתחומה.

לשינויים עצמה את ולהתאים השונים הביטחון בתחומי להתעדכן מקפידה החברה

לקוחותיה את תכוף באופן מעדכנת החברה ובעולם. בארץ המתרחשים ולסיכונים

בכל ופועלת תעשייתי ריגול מניעת מסע, אזהרות ביטחון, בנושאי ובעולם בארץ

כן. לעשות הכלים מירב את בידם וליתן לקוחותיה על לשמור החוקיים האמצעים

המידע. אבטחת בנושא ולעובדים למנהלים הדרכות עורכת אביר

*2217 במספר קשר איתנו ליצור נא הדרכה, לתיאום
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