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Phishing - קווים לדמותו 

 מאת אדיר אברהם

 הקדמה

( רחבה יותר בנוגע לפישינג )דיוג(: awarenessמאמר זה נוצר כתוצאה מהרצון שלי להביא לעולם מודעות )

איך לא  -מה זה בכלל? באלו צורות הוא מופיע? למה כדאי לשים לב? כיצד ניתן להתמודד מולו והכי חשוב 

מנת שנוכל -"ליפול בפח"? אביא מספר דוגמאות והסברים, הן מהעולם החברתי והן מהעולם הטכני על

ת מאמר זה נפחית משמעותית את מספר המקרים שבהם לזהות טוב יותר פישינג. כולי תקווה שבאמצעו

 אנחנו נופלים בפח בשוגג.

 מהו "פישינג" )דיוג(?

פישינג היא התקפה מסוג "הנדסה חברתית" שבה התוקף )ה"דייג"( משתדל באמצעות ניסיון יצירת אמון 

באמצעות התחבולה לקבל מידע רגיש, סודי ופרטי על המותקף )נקרא לו "דג"(. לחילופין, התוקף מנסה 

להשיג גישה כלשהי למערכות רגישות. הדייג משתמש בתקשורת אלקטרונית המוכרת לדג באופן ויזואלי 

 וע"י כך משתדל להטעות אותו ולפתות אותו למסור את המידע הרגיש ו/או שישתף איתו פעולה.

 

 לדייג קיימים שלושה מנגנוני פעולה עיקריים אשר מרכיבים את מערכת הדיוג:

וקטור ההתקפה אשר משמש כ"טריגר" להנעת ההתקפה. וקטור ההתקפה המוכר ביותר הוא המייל,  .1

אך קיימים וקטורים נוספים: שיחה, מסרון, הודעה פרטית, פקס, אתרי מדיה חברתית וכן חברים אחרים 

מדרבן שנופלים בפח ומשמשים כ"מצע אמינות" עבור התוקף. באמצעות אחד מהוקטורים הנ"ל, הדייג 

 את הדג להקליק על קישור או להוריד קובץ מהשרת ולהריץ קוד זדוני במחשבו האישי או בטלפון הנייד.
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שרת איסוף מידע: הדייג מקים שרתי איסוף מידע, בדר"כ בוטים אשר מכילים אתרים הדומים מאוד  .2

יס אשראי או ויזואלית לאתר המקורי אשר לו מצפה הדג. הדג מכניס את המידע האישי )סיסמא, כרט

 רגיש אחר( לאתר הנ"ל והאחרון מעביר את המידע לשרת האיסוף המרכזי.-כל מידע אישי

פיננסית, המידע הרלוונטי משרת האיסוף המרכזי עובר לשרת -שרת קופות: לאחר איסוף מידע רגיש .3

 זה, וכאן מתבצע תשלום בפועל, על חשבון הדג. 

 

 רכת שמנסה להשיג שתי מטרות עיקריות:לסיכום, ניתן להסתכל על המערכת הנ"ל כמע

פגיעה לטווח הקצר: פגיעה כלכלית ע"י שימוש מיידי במידע הפיננסי אשר הכניס הדייג לאתרים  .1

 המתחזים.

מנת לסחור בהם ו/או להצליב עם נתונים אישיים -פגיעה לטווח הארוך: שימוש בנתונים האישיים על .2

ואולי לגרום לפגיעה כלשהי שוב בעתיד. כשמדברים אחרים, על מנת להמשיך את הפגיעה לאורך זמן 

אשר עלול  trade secretארגוני רגיש במיוחד, עד לרמת -על חברות, ניתן לדבר גם על איסוף מידע פנים

 לפגוע בחברה ולמעשה למוטט אותה.

 לאלו סוגי אתרים ניתן לצפות זיוף )וכדאי לשים לב לפני שמשתפים פעולה עם השולח(:

, חברות המאפשרות סליקת כרטיסי אשראי באתריהן, חברות ביטוח Paypalאתרים פיננסיים: בנקים,  .1

 ואתרי בורסה.

 ודומיהן. +Facebook, Twitter, Googleאתרי רשתות חברתיות:  .2

 בכלל והימורים בפרט. On-Lineאתרי משחקי  .3
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 סוגי פישינג

א רק אחד מהם. הרשימה מגוונת ומכילה את כאמור, פישינג מופץ באמצעים מגוונים כאשר אימייל הו

וכן אתרי משחקים המכילים מספר  IRC, הודעה באתרי רשתות חברתיות, VoIP ,SMSהאפשרויות הבאות: 

שחקנים רב היכולים לשוחח במקביל למשחק. באמצעות כל אחד מהאמצעים הנ"ל, ניתן ליצור את אחד 

 מסוגי הפישינג הבאים )זו איננה רשימה סופית(:

(: הסוג הנפוץ ביותר של פישינג. כשמדברים על פישינג באופן כללי, deceptive phishingהטעיה ) .1

מתייחסים בעיקר לסוג זה. כשמדברים על הטעיה, מדברים על כל סוג של התקפה אשר מטרתה 

שר להתחזות לגורם לגיטימי ולגנוב מידע אישי. סוג זה הוא הסוג הנפוץ ביותר, ולו קיימים מאפיינים א

 בהם ניגע בהרחבה במאמר זה.

(: בהתקפה זו, מועתק מייל אמיתי לחלוטין, המכיל פרטים נכונים ומדוייקים clone phishingשכפול ) .2

מהודעה שנשלחה בעבר מארגון לגיטימי. ההבדל בין המייל האמיתי )הישן( למייל המהונדס )החדש( 

רי האיסוף. בנוסף, מייל כזה עשוי להכיל הוא כמובן הקישורים בתוכן המייל עצמו שישונו לאחד מאת

בהתאם להקשר, קובץ רלוונטי להורדה והרצה. תוקף מתקדם בעל יכולות הנדסה חברתית, עשוי לטעון 

שהוא )הארגון המקורי, לכאורה(, שולח את המייל שוב לצורך וידוא נתונים, או כי לא קיבל את המייל 

 וי.הקודם, או מכיוון שאחד מהנתונים חסר או שג

(: בהודעה זו, התוקף שם לב במיוחד לקבוצה "מיוחדת" של אנשים. כשחושבים spear phishingמיקוד ) .3

על קבוצה מיוחדת, ניתן לחשוב על הנהלה בכירה של חברה, חברי ממשלה או אנשים אחרים בעלי 

מספיק  השפעה סביבתית נרחבת. אך באותו האופן אלו יכולים להיות אנשים אשר הדייג הבין שיש לו

נתונים לגביהם )למשל עץ משפחה מלא, מספר חשבון בנק וכתובת מגורים עדכנית(, או קבוצה רגישה 

מבחינת הארגון )למשל משתמשים בעלי גישה לקופות החברה, או בעלי גישה גבוהה לשרתי הארגון( 

ואף תנתן  אשר לגביהם אסף מספיק נתונים וכדאי לו להתאמץ במיוחד כך שהמייל יופנה באופן אישי

 תגובה אמיתית מהתוקף עצמו תוך זמן סביר.

(: בהתקפה זו, הדייג מבקש פרטים מהדג על מנת לשלוח לו בסופו של דבר Phone phishingטלפון ) .4

קישור זדוני דרך מייל אשר שני הצדדים "יסכימו" לגביהם, או ידעו עליהם מראש. כך הדייג משיג את 

פה זו כהנדסה חברתית קלאסית, אך כאן נכנסים אלמנטים נוספים אמונו של הדג. ניתן לחשוב על התק

, מספרי טלפון, העברה למרכזית חברה מזויפת ואמצעים טכנולוגיים נוספים אשר Caller ID-ה כגון זיוף

 מזכירים את התקפות הפישינג שהוזכרו קודם.

במשתמש הקצה (: בהתקפה זו, הדייג משתמש בחולשה הקיימת Pharming) DNSדיוג מבוסס  .5

-ה עצמם. בהתקפה זו, קבצי הקונפיגורציה שמכילים המרה בין DNS-ה ובמקרים מסויימים גם בשרתי

hostname ה לכתובת-IP עוברים שינוי, כך שה- hostname  למעשה מצביע לכתובתIP  .של התוקף

תובת ביחד עם אחת השיטות שצוינו קודם, הדג כלל לא שם לב שעבר לכתובת אחרת, שונה מהכ

 המקורית אליה ביקש לעבור. 
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(: במצב זה, תוקף מצליח לשנות רשומה בדומיין, כך Domain hijackingדיוג מבוסס חטיפת דומיין ) .6

שכל מי שפונה מעתה והלאה לדומיין, יופנה ישירות לשרת של התוקף. יותר משזו התקפה על משתמש 

קפה על רשם הדומיינים אשר משתכנע קצה תמים שפונה לדומיין הלגיטימי לכאורה, זו למעשה הת

לשנות רשומה או לשנות סיסמא ולתת אותה לתוקף. מכאן והלאה הדומיין בשליטת התוקף אשר יכול 

הסינית נחטף ע"י קבוצת  Baiduהדומיין של חברת  - 2010לעשות כרצונו. דוגמא לכך קיימת בשנת 

 סייבר איראנית בצורה כזו.

במצב זה, תוקף הצליח להשתלט על דומיין כלשהו, מצא את רשימת (: Malwareדיוג מבוסס פוגען ) .7

הנמענים אשר היתה משוייכת לקבוצת משתמשים, ודרכה מבקש מהם להוריד קבצים )קבצי הרצה או 

מסמכים שונים( ולהפעילם )לעתים תוך שימוש בטכניקות פישינג נוספות אשר תוארו קודם(. הדג לא 

מינות שלו מהכרות קודמת )של כתובת השולח(. עם הפעלת חושד שמדובר בתוקף ומבסס את הא

 הפוגען, עמדת הקצה וכן המידע הרגיש של משתמש הקצה בשליטתו.

 

 טכנולוגיות ליצירת פישינג

שווא של אמת. על מנת להשיג זאת, קיימות מספר טכניקות -עין או מיצג-פישינג מתמקד ביצירת מראית

 אשר את עיקרן נמנה כאן.

 (Email Spoofing)זיוף דוא"ל 

הזיוף מתבטא בכך ששולח המייל טוען שזהותו היא זהות החברה הלגיטימית, כאשר בפועל המייל כלל לא 

, שעליו נתעכב header-ה ובחלקים אחרים של sender address-ב נשלח משרתי החברה. השינוי נעשה

 בהמשך.

 למה זה אפשרי? 

 SMTP( המקורי תוכנן להיות זריז ופונקציונלי. במצב כזה, Simple Mail Transfer Protocol) SMTPפרוטוקול 

לא הכיל כל מנגנון אימות, כך שלא נעשה וידוא ואימות הקשר בין השולח לבין השרת שממנו נשלחת 

זיוף מיילים -הבקשה ולכן קיימת האפשרות להכניס כל שם משתמש שנחפוץ. הדרך היחידה להבטיח אי

 S/MIMEאו  PGPהכחשה )הבטחת שלמות המייל ואימות השולח( באמצעות -וני איכנ"ל היא באמצעות מנגנ

 ועליהם לא נרחיב כאן.
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 כיצד ניתן למנוע פישינג מסוג זה? עבור מקבל המיילים )הנמען(

ראשית נסתכל על כתובת השולח ונבדוק האם קיים קשר הגיוני בינה לבין הנושא. נשתדל לשים לב  .1

י בין הכתובת )ושם( הארגון לבין הכתובת שבה השתמש השולח. במידה ויש לשוני, אפילו שוני מזער

שוני, אין צורך להמשיך, אבל חשוב לשים לב לנקודה זו, בה רוב הדגים נופלים. ניתן לקבל דוגמאות 

 " במאמר זה.WEBרלוונטיות מהחלק שבו נכתב על "זיוף 

 לדוגמא:

 

של המייל שקיבלנו ונחפש בתוכו  header-ה לאחר שהבדיקה הראשונית עברה בהצלחה, נפתח את .2

( וכן הכתובת Received( שממנו הגיעה ההודעה )MX(, שרת המיילים )Fromפרטים מעניינים. השולח )

(. נבצע גם קורלציה בין תאריכי השליחה, השרתים Reply-toשאליה השולח רצה שנשלח את התגובה )

 (.helo)  שדרכם עבר המייל וכתובת השולח

 לדוגמא:
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( j2global.comכאן ניתן לראות כי השולח לא שלח את המייל דרך שרת המיילים שממנו התיימר לשלוח )

אלא משרת מיילים פומבי כלשהו, ולכן במצב כזה כל מה שעבר דרכו יכול להשתנות ומוטל בספק. הבדיקה 

לבצע בדיקה זריזה באמצעות  פותחת נושא חדש לדיון, אבל במקרה זה ניתן headersעצמה ופורנזיקה של 

ויעזור לכם להחליט טוב יותר אם שרת המיילים  MXאשר יבדוק רשומות  https://mxtoolbox.comהאתר 

 שממנו נשלח הדוא"ל אכן מתאים לדומיין שממנו הגיע המייל לכאורה.

נחפש שגיאות יש ספק, נסתכל על גוף המייל עצמו.  , או במידה ועדייןheader-ה לאחר סיום בדיקת .3

. במידה ונמצא כאלו, סביר להניח שמדובר בניסיון פישינג ולכן ניתן להתעלם ממייל זה. ההסבר כתיב

הוא פשוט: חברה שמכבדת את עצמה העבירה מיילים רשמיים מספר סבבי הגהה לפני שהופצה באופן 

יל עם שגיאות כתיב או שגיאות פיסוק. הדייג הטיפוסי למרבה פומבי, ולכן כלל לא סביר שהיא תשלח מי

הפלא )קרי, התוקף( לרוב איננו בודק שגיאות כאלו במקרה הטוב. במקרה הרע, אנגלית היא אפילו לא 

שפתו השניה. לגבי השפה העברית, נוכל לשים לב לשגיאות בין זכר לנקבה, יחיד ורבים ושגיאות כתיב 

ריזה לשלול אמינות של שולח היא באמצעות ניתוח מילולי פשוט של המייל. לא שגרתיות. לכן, דרך ז

חשוב להדגיש שההפך הוא כמובן שלא נכון. כלומר, מייל מושלם מבחינה תחבירית איננו מעיד על 

 "אמינותו".

. מיילים מסוג פישינג בדר"כ נשלחים למספר רב של אנשים )דגים(. מכיוון "רשמיות באופן כללי"נחפש   .4

תוקף איננו יודע במי יפגע, הוא שולח את המייל באופן כללי, בדר"כ ללא ציון שם הדג. התחלה שה

טיפוסית של מייל כזה תהיה "לקוח יקר" או "אדון נכבד". הסיום גם הוא, כללי. לדוגמא, "בכבוד רב, 

 ". ההרגשה היא כביכול אישית, אך המייל כלל לא מציין את שמך.PayPalמחלקת הונאות 

נבדוק אם "משהו רע קרה". בצעתם פעילות חשודה בחשבון? החשבון ננעל? נטען כי יצא סכום כסף  .5

לא סביר? התוקף אוהב ליצור "דרמה" וע"י כך לסלק את המחשבה שאולי מדובר בתקיפה. יש לשים 

 לב במיוחד להודעות דרמטיות כאלה, הגובלות באיום.

 :5-ו 4לדוגמא עבור סעיף 
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( המופיעים בגוף המייל. במידה ואלו קיימים, לא נלחץ עליהם אלא נעביר את URL) יםנשים לב לקישור .6

 ללא הקלקה, נמתין להופעת הקישור ונבדוק האם יש התאמה. URL-ה העכבר מעל

  לדוגמא:

 

" :Fw"-ב " )תגובה( או:Re"-ב נשים לב ל"מכתב המשך". אם הגיע אליך מייל כשהכותרת שלו מתחילה .7

)הועבר אליך( ואתה לא מצפה לתגובה כלשהי ממקור רשמי כלשהו, סביר להניח שתחושת הבטן שלך 

 מדובר בניסיון פישינג. -נכונה 

נחפש בקשה לקבלת פרטים אישיים באמצעות המייל. לרוב, בקשה כזו תגיע מצד הגורם העסקי  .8

כגון מספר כרטיס אשראי, הרלוונטי )המזויף( כהודעה רשמית עם בקשת פרטים רגישים מסוימים 

 סיסמא וכדומה.

למייל או כקישור להורדת  attachment-כ נשים לב לבקשה למילוי פרטים אישיים במסמך אשר הגיעה .9

הקובץ והפעלתו. נוודא שהוא אכן הגיע מהמקור הרלוונטי )ולא נקליק על הקובץ עד שנוודא זאת(. חוץ 

ות זדוני. נשים לב במיוחד ל"הוראות" קבלת קבצים מהעברת הפרטים האישיים, הקובץ עצמו עשוי להי

הכוללים העברת שם משתמש וסיסמא )לצורך הורדת הקובץ או הפעלתו(. כל אלו, ביחד ולחוד צריכים 

 להדליק נורה אדומה. 

נשים לב לבקשה שנראית כמעט כמו ציווי לצפיה בקובץ כלשהו. בדרך כלל הבקשה תהיה צפיה במסמך  .10

סיכום קניה. לפעמים הבקשה תהיה מלווה בבקשה אישית )"אנא בדוק איך תוכל תקציבים, דו"ח או 

 לעזור לי"(.
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 לסיכום, נסתכל על הדוגמא הבאה:

 

 (עבור מתכנן השרת)כיצד ניתן למנוע פישינג? 

. מנגנון זה יוצר מעטפת הגנה על כתובת השולח SPFנרצה להוסיף את מנגנון האימות ברמת השרת,  .1

(MAIL FROMוה ) תחלת פרוטוקולSMTP (HELOע"י בדיקת כתובת ,) ה-IP  .של השולחSPF  מאפשר

 רשאיות לשלוח מייל דרכו. המידע הנ"ל נרשם כחלק מרשומת IPברמת השרת להחליט אלו כתובות 

של שרת מיילים שולח, ולוודא  DNSשל אותו דומיין. כך, יכול שרת מקבל לתשאל רשומת  DNS-ה

 עבור אותו דומיין. whitelistשהשולח אכן שייך לאותה רשומה. כלומר, אותה רשומה מהווה מעין 

 נראה כך: SPFלסיכום, תהליך העברת המידע בבדיקת 
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 הן כך: SPFעצמה הגדרות   Googleולדוגמא, עבור 

 

 אלו החוקים המופיעים בה:

 

-ל דרך השרת הפרטי שלנו, נוסיף את הרשומה הבאה Gmail -וב Google Apps-ב וכשנרצה להשתמש

DNS: 

v=spf1 include:_spf.google.com ~all 

כלומר במקרה זה, כל המיילים שמתיימרים לעבור דרך הדומיין שלנו, עברו בהכרח את רשימת ההלבנה 

 ו.יפול גם אצלנ Googleעצמה. כל מקרה שנפל אצל  Google)החוקים( של 

2. omainKeys Identified MailD - DKIM  מאפשר לארגון להוסיף חתימה דיגיטלית אשר חותמת את כל

ההודעה )תחילית ההודעה, כתובת השולח וגוף ההודעה(. החתימה הדיגיטלית נשלחת עם ההודעה 

ומקבל ההודעה יכול לוודא באמצעותה שכל החלקים הנ"ל לא שונו, ובפרט שאכן שולח ההודעה הגיע 

 מהשרת הרשום.
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 נראית כך: DKIMלדוגמא, חתימה דיגיטלית מסוג 

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; d=example.net; s=brisbane; 

     c=relaxed/simple; q=dns/txt; l=1234; t=1117574938; x=1118006938; 

     h=from:to:subject:date:keywords:keywords; 

     bh=MTIzNDU2Nzg5MDEyMzQ1Njc4OTAxMjM0NTY3ODkwMTI=; 

     b=dzdVyOfAKCdLXdJOc9G2q8LoXSlEniSbav+yuU4zGeeruD00lszZ 

              VoG4ZHRNiYzR 

 ומקבל ההודעה יכול בעזרת הפרמטרים שבתוכה לוודא שהשולח אותנטי.

 :DKIMלסיכום, כך פועל מנגנון 

 

 WEB (Web spoofing)זיוף 

דייג יכול ליצור אתר מזויף אשר דומה מאוד לאתר המקורי, עד כדי כך שהדג יתפתה ויכניס את פרטיו 

האישיים. דפדפנים מודרניים מכילים מנגנוני הגנה אשר מתריעים ולעתים אף מונעים העברת פרטים אישיים 

, ובמקרה הרע דמה, אך ישנה נטייה טבעית למשתמש הממוצע להתעלם מההתראות במקרה הטוב-לאתרי

 לאשר את אותם אתרים כאמינים.

 לגבי הדמיון הויזואלי, ניתן להסתכל בשתי רמות:

. דג שנפל ברשת לא ישים לב לכתובת ופשוט יכניס את פרטיו. האתר עצמו נראה כמו הדף המקורי .1

תמיד כדאי לתת מבט על שורת הקישור בדפדפן ולוודא שאנחנו מוסרים את הנתונים לאתר שאליו 

 נו שהגענו.חשב
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 . ניתן לחלק את הכתובת למספר מקרים:הכתובת עצמה יכולה להיות דומה .2

הכתובת נראית זהה לחלוטין. הקלקה עליה תוביל אותנו למקום אחר לגמרי )לשרת האיסוף של  .א

הדג(. במידה וקיימים קישורים, לא נקליק עליהם אלא נעביר מעליהם את העכבר ונמתין להופעת 

אשר יופיע על רקע שונה. הוא למעשה הקישור בפועל אשר אליו נגיע, אם נבחר הקישור האמיתי 

 להקליק.

 

( וישים google.com)למשל,  domain-ה . התוקף ישתמש בשםdomain-ל hostname-ה שינוי בין .ב

 או כחלק מדומיין דומה. hostname -אותו כחלק מה

, ומכיל בתוכו את com.co.ilהדומיין הוא  - https://google.com.co.ilהבא:  URL-ה למשל, עבור

google  בתורhostname.  
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 דוגמא נוספת:

 

. Paypai. במבט שני, זה נראה כמו Paypal. במבט ראשון זה נראה כמו URL-ה דמיון ויזואלי ברמת .ג

 )פרטים בהמשך(. typosquattingנקראת גם התקפת 

 . כלומר, כלל לא חלק מהכתובת.query string -הכתובת האמיתית מופיעה כחלק מה .ד

 ד':-ו הדוגמא הבאה מסכמת את סעיף ג'
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 דוגמא משולבת:

 

. בהתקפה זו, הדייג רושם homograph attackקטגוריה מיוחדת שחשוב לשים אליה לב היא -תת .ה

  短.coדומיין אשר בנוי מאותיות אשר אינן לטיניות. למשל, האתר 

דייג יכול באותו האופן לרשום דומיין המכיל אותיות שאינן לטיניות, אך נראות ויזואלית כמו האותיות 

 ין., מתקבלות אותיות שונות לחלוטUnicodeהלטיניות. בתרגום 

 

 הבנוי מאותיות לטיניות בלבד: apple.comלדוגמא, כך יתקבל האתר 

 

לעומת  аאשר מורכב מהאות הקירילית  apple.comלעומת זאת, דייג יכול לרשום את שם הדומיין 

, ואילו של האות U+0430של האות הקירילית הנ"ל הוא  Unicode-ה . קידוד aהאות הלטינית 

-ב כמובן שניתן להשתמש בכל אות שאיננה לטינית ולהשתמש .U+0061הלטינית הנ"ל הוא 

Unicode .שלה ע"מ לרשום את הדומיין המתאים דרך רשם הדומיינים 

את האותיות שאינן לטיניות כאותיות  URL-ה מאפשר לדפדפנים להציג בשורת Punycodeתרגום 

 לטיניות.
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של הדפדפן, האות תומר לרצף התווים  URL-ה בשורת аמנת לייצג את האות הקירילית -כך, לדוגמא, על

"80a--xn :נמיר באותו האופן את שאר התווים לתווים שאינם לטיניים ונקבל את השורה הבאה ."

80ak6aa92e.com--https://www.xn 

 " מוצגות" כלטינית(? חוץ מבדיקה כיצד נגלה אם הקישור שקיבלנו מכיל אותיות שאינן לטיניות )אך

בסעיף הבא(, נוכל להכניס את השורה עצמה  -שגרתית על אמינות האתר )אינדיקטורים מהדפדפן 

 Punycode-כ שקיבלנו נכניס לשורת הטקסט. אם URL-ה ואת https://www.punycoder.comלאתר 

  שהכיל אותיות שאינן לטיניות. URLסימן שקיבלנו  היא תומר למשהו אחר,

e1awd7f.com--https://www.xn  יתורגם לאתר  https://www.еріс.com לדוגמא, האתר הבא

 

 

 :typosquattingקטגוריות שונות לסוגי 

 ( דמיון צליליhomophone למשל :)www.root.com  במקוםwww.route.com 

 ( דמיון סימבוליhomoglyph למשל :)www.derbyc0n.com  במקוםwww.derbycon.com 

 ( דמיון גרפיhomograph למשל :)wikipediа.org (а  במקום )קיריליwikipedia.org (a )לטיני 

 ה שינוי ברמת-TLD למשל :www.facebook.gov  במקוםwww.facebook.com 

  שגיאת כתיב נפוצה: למשלwww.articat.com  במקוםwww.arcticcat.com 

  שינוי ברמת מדינה: למשלwww.facebook.cm  במקוםwww.facebook.com 

 ( היפוך אותflipping למשל :)www.fccebook.com  במקוםwww.facebook.com 
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רשמי כביכול, אך לא מופיע כמאובטח, נבדוק אינדיקטורים מהדפדפן. אם האתר שאליו הגענו הוא  .3

כנראה שלא הגענו לאתר הנכון או שקיימת בעיה באתר עצמו )ואז בכל מקרה רצוי לא להכניס לשם 

-ה את הנתונים(. במאמר זה לא נכנס לאופן בדיקת התקינות, אך בגדול נסתכל שה"מנעול" ליד שורת

URL ות בדפדפן מופיע בצבע ירוק, ושהתקשורת מוצפנת באמצעTLS  ומעלה. 1.2גרסה 

 דוגמא לאתר לא מאובטח כראוי:

 

 דוגמא לאתר שמאובטח כראוי:

 

 כיצד באמת ניתן למנוע פגיעה באמצעות פישינג? -לסיכום 

למזער נזקים גדולים, אך הדרך להגיע למניעה כמעט  יכול גוון טכנולוגיות הנגד שתוארו במאמר זהמ

באמצעות מודעות  ראשית כל ובעיקרמוחלטת של הצלחת טכנולוגיות הפישינג והצלחת הדייגים עצמם, היא 

 והבנה כיצד התוקף פועל, מה המוטיבציה שלו ומה הוא מנסה להשיג. 

בכל בית היא משתמש הקצה. שילוב של בסופו של דבר, החוליה הכי חלשה בכל מערך ההגנה, בכל ארגון ו

להתנסות בחינם. אלו  ותגם ככלי קוד פתוח וניתנ ותמגיע ןהטכנולוגיות הרלוונטיות )אשר ברוב הטמעת
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הבנה מהו פישינג, יאפשרו למזער הבוודאי יתאימו למשתמש הביתי לכל הפחות אך לא רק( ביחד עם 

 את כל מערך הפישינג.משמעותית את השפעת וקטור התקיפה הנ"ל ויחד איתו 

מה נרצה להשיג? סקפטיות בריאה. האינטרנט הוא עולם חופשי, אך קצת מופרע ומסוכן לאלו שלא מודעים 

לסכנות שאורבות במרחב הוירטואלי. קל מאוד להסתכל על דף מנצנץ ולשכוח שעולה מעט מאוד להכין 

ת ההשלכות הפוטנציאליות ושנשקיע אותו. דף שנראה אמין אינו בהכרח ערובה לאמינות. חשוב שנבין א

 עוד שניה מחשבה לפני שאנחנו מקליקים על קישור, מורידים קובץ או חלילה מפעילים אותו סתם כך.

 על המחבר

-ל אדיר אברהם, חוקר אירועי אבטחת מידע וסייבר בחברת החשמל, וחוקר חולשות במערכות הפעלה

SCADA .ב זמנו החופשי משחקב במעבדת אבטחת מידע וסייבר של הטכניון-CTF ב ועוסק-Reverse 

Engineering Malware.בעל שני תארים ראשונים מהטכניון . 

 . LinkedInדרך וגם להיות בקשר  adir@ieee.org-ל להערות ושאלות ניתן לשלוח מייל
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