
 

 

Spear Phishinghishing and P 
 

פרטי אשראי )רגיש  גונים שונים וגניבת מידערלמערכות מחשוב של אענק בשנים האחרונות, כולנו שומעים שוב ושוב על פריצות 

 .לא הגיוניים כסףסכומי גניבת או ( של לקוחות, מידע רפואי וכד'

, שמתמודדים עם מערכות הגנה של אותם ארגוניםמתוחכמים רוב האנשים מדמיינים פושעי מחשב כשסיפור כזה מגיע לכותרות, 

מצליחים להטעות את  ,ומורכבות עלומות מסכים, מקלידים במהירות פקודות מחשבמספר שעובדים מול האקרים מיומנים כאלה 

להתגבר על שרתי , IPS/IDSלעבור מתחת לרדאר של מערכות  ,השונים Firewall –הגנה שבדרך, לחמוק מהתקני ה כל התקני ה

Reverse Proxy  וההגבלות, החוקים שמצויים בדרך, להבין את הסגמנטציה של רשתות הארגון, לדלג בין הנתבים והמתגים מרובי

גם  , שם הםדעל שרתי היח ההתנהגות ולהגיע עמק מכל מערכות ניתוולבסוף להתח Access Control –לעקוף את מערכות ה 

להגיע למידע הרגיש, ולשלוף אותו משם בכל הדרך חזרה  ,להתגבר על מערכות הזדהות והרשאות, להתחזות לגורם מוכריצליחו 

 וכל זה בלי להתגלות...

 

להתמודד עם כל הטירוף להתאמץ ולנסות עם יכולות כאלה, אבל למה וצוותים כן, זה לא שאין מקרים כאלה וזה לא שאין אנשים 

? למי שעוד לא יודע מי זה הגורם החלש ביותר אז במערכת למה לא לנצל את הגורם החלש ביותר כשיש דרך הרבה יותר קלה? הזה

 .שזה הגורם האנושימיד בהתחלה נספר 

ין, אבל , בכלל מצוITמי במערכות הארגון, בכיר יותר, טוב יותר, איש ימפרטי ההתחברות של משתמש לגיט הכי פשוט זה להשיג את

 רגונית הנם אוצר מוחלט לפושעי סייבר.ככלל, פרטי ההתחברות של כל עובד ברשת הא

ועומד  Phishingשנים האחרונות היא לצאת לדוג..., מה שנקרא עשר כעת נשאר רק להשיג כאלה פרטים והדרך הכי פופולרית ב

סקרנות  סיותבסיתכונות אנושיות שתי יגלה  יםמסו ם מתוך הנחה שאחוזלהמוני תאקראילפניה ריו רעיון מאוד פשוט, ניסיון ומאח

 תמימות.ו

 

 ?Phishingהן מתקפות מ

 קלאסית:הדוגמה הדרך הקלה ביותר להסביר הנה באמצעות האיך זה עובד? 

שינויי אבטחה חשובים בחשבון  מודיע עלומעוצב בגרפיקה זהה לזו של גוגל מנסח מייל כלשהו שנראה רציני מאוד, המייל  הדייג

 נרכשו ממקור כלשהו.שונשלח למאות אלפי כתובות מייל שנמצאו באינטרנט או גוגל 

 .אחרת על השם מניפולציה, אלא Google.comאבל בהחלט לא  Googleהמייל ישלח מכתובת מייל שמכילה בתוכה את השם 

על מנת לאשר בדחיפות את שינויי האבטחה של גוגל אחרת  ללחוץ על קישור מצורףבקש תומאחד ממקבלי המייל הזה פותח אותו 

 שאכן לאמת יבקשו קודם כלביכול כ"גוגל"  שבו, דף "גוגל"הזדהות של לצורך אינטרנט לדף  ור יפנה אותו, הקישהחשבון שלו ינעל

 והוא צטרך לאשר שקראהוא י לאחר שהקליד את שם המשתמש והסיסמה שלו בגוגל מישהו אחר ואזבולא  מדובר במשתמש הנכון

שאישר את השינוי בזמן  ואף חש הקלה , בסיום התהליך, מקבל המייל שמח וטוב לבמקבל את "מדיניות האבטחה" החדשה

 .והחשבון שלו לא ננעל

 



 

 

 

 , רק תלחץ לאשר את פרטיך... והדייג כבר יקבל אותםהתראה מחשבון "גוגל"ל( קצת ישנה)דוגמה 

 

 מזוייףפישינג ההזדהות של גוגל, משמאל דף  ףזה לצד זה, מימין ד

 

ו ממש איננה של URL –ה  תלדף שנראה מעוצב בדיוק כמו דף של גוגל, אבל כתוב ופנה אותהבכלל שעליו לחץ בפועל, הקישור 

בדף של  דיהקלהוא והסיסמה ש ושל המייל לעומת זאת, פרטישהו ברחבי האינטרנט, לגוגל, אלא כתובת של שרת עלום כל קשורה

  לגוגל. ויש את פרטי ההתחברות שלשהוא הבעלים של השרת המתחזה, הזה וכעת לדייג  המתחזה "גוגל" ישמרו בשרת

  ?הגוגל שלנו חשבון משמשכמה שירותים נוספים לרגע לשיו בואו נדמיין עכ

ביי וכד' מאוחסנים בהודעות מייל -כגון פרטי התחברות לחשבון הבנק, כרטיסי אשראי, אי נוכמה פרטי חשבונות נוספים של

 להגיע ומה ניתן לעשות. , ומכאן כיד הדמיון אפשר לחשוב לאן ניתןנוששמורות לבטחה בחשבון הגוגל של

, לפעמים זה גוגל, קרון הזהיכמובן שהסיפור המתואר כאן הנו רק דוגמה אחת מתוך אלפי מתקפות בווריאציות שונות על הע

, לפעמים זה מיקרוסופט ולפעמים זה מייל מאיש עשיר בניגריה שרוצה לתת לך את הירושה שלו, לפעמים זו PayPalלפעמים זה 

הפקדה כספית מבנק אמריקאי גדול שאתה רק צריך לאשר כדי לקבל את הכסף ולפעמים זה מסרון מחברת הסלולר שמודיע לך 



 

 

 , לפעמים ינסו לשים יד על פרטי חשבוןהפעלת הטבה או להארכת תוקף חבילת הגלישה שלךשעליך ללחוץ על הקישור ל

 .להשיג את פרטי האשראי שלך וכד'שלך ולפעמים ינסו  המשתמש

 

 הודעות פישינג:הדוגמאות הבאות מציגות כמה 

 
 עדכון פרטי האשראי שלך ב"נטפליקס", בפועל הפרטים יגיעו לדייגהתראה ל

 
 ו בפועל לדייג בהודעה שנשלחה מכתובת מייל שאיננה של אפלהחשבון באפל ימסר מסירת פרטי



 

 

 
 , רק תלחץ על הקישור...זוןאדולר לקניות, כמובן שנשלח מכתובת שאיננה קשורה לאמ 100זון "נותנים" לך במתנה אוהנה גם אמ

 

מלמעלה: לוגו של חברה אמינה ומוכרת, פניה  רבית המאפיינים של הודעות פישינגהודעה מחברת ויזה לכאורה שיש בה את מ

רותים, כתובת קישור המכילה את שם החברה אבל לא את כללית ולא שמית, פניה בנוסח מאוד לא מקצועי ולא הולם חברות שי

  תית, מסר לוחץ ומאיים שגורם למשתמש ללחוץ על הקישור בהקדם.הכתובת האמ

 

, יכולות להכיל "מסמך מצורף" שבעת פתיחתו מופעל סקריפט ששותל במחשב תוכנה זדונית שתבצע את העבודה תומתקפות דומ

 ותשלוף מהמחשב מידע ותשדר אותו לשרת של הדייג ועוד כהנה וכהנה.

להמונים ולכן הן נקראות  SMSמכיוון שהן מופצות במיילים או בהודעות מהר יחסית  סוג זה בדרך כלל מזוהותמתקפות פישינג מ

ם דייגי הפישינג פועלים, שולחים המון מיילים ומסרונים גפישיניג כי בדומה לדייג שזורק חכה למים ואין לו מושג את מי הוא ידוג, כך 

 .תמים מספיק שיאמין שיש איש עשיר בניגריה שרוצה להוריש לו את כל כספו באופן אקראי מתוך תקווה לדוג מישהו

 



 

 

 Spear Phishingמתקפות מהן 

 דייג שדג עם צלצל, מסמן את המטרה שלו ומנסה לפגוע בה ספציפית.בדיוק כמו הנן מתקפות ממוקדות, מתקפות אלה 

ם, התוקף יאסוף תחילה כל מידע ציבורי שניתן למצוא על הארגון, מידע שמופיע מחייבות השגת מידע מודיעני מוקד מתקפות אלה

זה שהתוקף יצליח לשים עליו יד בזכות חולשה כלשהי באתר באתר האינטרנט של החברה, מידע שאולי זלג מהארגון בעבר או כ

 ., או בכל דרך אחרתות פריצה קלה יחסיתעלו להגיע למידע רגיש באמצ תאפשרש , חולשההאינטרנט של הארגון

כזו  מתקפת פישינג רחבה רגילההמון מידע אחר שהגיע ממתוך  במקרה נתגלההארגוני הרגיש יכול להיות שהמידע אפילו 

 גם מידע ארגוני חשוב על אותו ארגון ספציפי. שכלל במקרהשסיפקה הרבה מידע 

באותו ארגון, בדרך כלל יחפש אדם בתפקיד כזה שיש לו הרשאות גישה  מטרות אנושיותמטרה או ת כעת התוקף ינסה לזהו

 מובהקת. נטציה טכנולוגיתיריודתו, אבל כזה שאיננו אדם בעל אולמערכות רגישות מכורח עב

ייל תובת המלמצוא את כעל זה כבר נאמר בעבר ש ?איך עושים את זהבשלב הבא ינסה להשיג את כתובת המייל של אותו אדם, 

 .לשם ויש דרכים רבות להגיע עד כמה מתאמצים לם זה רק עניין ששל אדם מסוי

 לעיתים התוקף יאתר מספר עובדים "מתאימים" באותו ארגון.

על בסיס מידע החברה, ואולי אפילו מידע פנימי רגיש, הוא יכול  ה שלבמידע על עסקי כעת, כשיש מטרות אנושיות והתוקף מחזיק

  .לא תהיה סיבה לחשוד שמדובר בדייגכמעט ולנסח מייל או הודעת מסרון שתהיה מאוד ממוקדת ולמקבל ההודעה זה 

ת אותו עובד, הקובץ המצורף חשוב מאוד ועליו ומבחינ לעסקי הארגוןלחלוטין  בנושא רלוונטי רי המייל מכיל התכתבות לגיטימיתה

   לפתוח אותו או שהלינק שעליו הוא מתבקש ללחוץ הנו הכרחי ורלוונטי לעבודתו.

 .על פרטי המשתמש והסיסמה של העובדיד  מכאן והלאה, בדיוק כמו במתקפת דיוג רגילה, הדייג יגיע למטרתו וישים

עונין באופן לגיטימי לחלוטין למערכות המידע של הארגון וינסה לשים יד על המידע שאותו הנו מהתוקף באמצעות פרטים אלה יכנס 

 מך.המס כל אמצעי ההגנה והאתגרים הטכנולוגיים המתוארים בתחילת לגנוב וזאת בלי להתמודד עם

  

 

שתבדוק את  מבקשת )שבכלל לא עובדת בחברה ואין לה מייל בחברה!!!(מנהלת משאבי אנוש , Spear Phishingדוגמא להודעת 

פרטי ההזדהות שלך יגיעו לדייג והנה כרטיס הכניסה שלו למערכות  ואז המשכורות של העובדים, לחיצה על הקישור תדרוש הזהות

 הארגון.



 

 

 

 מה עושים?

אי הפרצות הטכנולוגיות המאפשרות למקרים כאלה להתרחש, אבל את טכנולוגית קיימות לא מעט מערכות שמקטינות מבחינה 

 ם האנושי.אפשר להתמודד עם איומים אלה בלי להתמודד עם החוליה החלשה ביותר במערכת, הגור

חינוך משתמשים הנו נושא שאיננו מטופל כראוי במרבית הארגונים והעולם הדיגיטלי שאליו אנו צועדים בבטחה מחייב אותנו 

 לדורות הבאים. Common Knowledgeלהעביר ידע כזה ולהטמיע אותו גם אצל ילדינו כך שיהיה 

מצד שני, מצד אחד ארגונים משקיעים הון תועפות במימון פתרונות אבטחת מידע מתוחכמים שיגנו על נכסי המידע הארגוני, אבל 

 מחמיצים את הטיפול הנדרש בחינוך החוליה החלשה ביותר במערכת.אבים מהם 

 אחר כך לת לדלת והציעו לאנשים עסקאות חלומיות ופתרונות קסם לבעיותיהם, אנשים שגילושנים, נוכלים עברו מדשרות ע לפני

בן למעשי נוכלות, עם הזמן הנאיביות שאפשרה לנוכלים אלה לפעול נעלמה ופינתה את רנפלו קוהם בעצם שבתמימותם הרבה 

 מחוק את נוכלי הרחוב מחיינו.חה למקומה לחשדנות שהצלי

 ך את הדורות הבאים.נהדיגיטלי ועלינו להכיר בזה ולשתף את הידע על כל מקרה כזה ולח מרחבוהנה הם שוב כאן, הפעם ב

 

 

 אודות מוביסק טכנולוגיות

ומספקת שירותי מומחים לתכנון, יישום ותחזוקת מערכות  2011חברת מוביסק טכנולוגיות, הנה חברת בוטיק הפועלת משנת 

 לניהול, אבטחה וווירטואליזציה של התקני קצה.

 ,VMwareבילים כגון ארגונים מובילים בישראל והנה שותפה עסקית של יצרנים מו 90ליותר מ  שירותי מומחה תמוביסק מספק

Symantec, Checkpoint, Blackberry, SentinelOne. 

וניות, פעולות פישיג ומתקפות כופרה, פתרונות אלה ברבים מארגונים אלה, יישמו מומחי החברה פתרונות להגנה מפני מתקפות זד

ארגון  ףלא ן משמעותי אך אינם נותניםעה באופם, כאלה שמסוגלים לצמצם את התופהנם הטובים, המתוחכמים והחדשניים מסוג

 הפריבילגיה להתעלם מהגורם האנושי ומהצורך בהגברת המודעות לסיכונים.את 

 

 info@mobisec.co.ilלייעוץ נוסף בנושאים אלה, פנו אלינו: 


