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SIM Jacking ומה שביניהם 

 אפרים גולדמןמאת 

 

 הקדמה

או  לועל מקרים בהם תוקפים הצליחו לגנוב את המספר הסלולרי של הקורבן ע"י התחזות  מענוש, בעבר

חשבונו של מנכ"ל  כך) מספר אותו עם חדש( SIM) חכם כרטיס הנפקת לשם האישיים בפרטיו שימוש"י ע

 מספרמונפק ע"י החברה הסלולרית עם  דשח SIM כרטיסש ברגע. (9105טוויטר נפרץ בחודש אוגוסט 

 די. הסלולרי של הקורבן, הכרטיס הישן מפסיק לעבוד באופן מי הטלפון

אשר מועסק ע"י החברה הסלולרית בה מנוי  עובד: -insiderבהינה שימוש  נפוצה פחות ,נוספת טכניקה

 עם חדש סים כרטיס, עבודתו במסגרת להנפיק ומסוגל התוקפים עם פעולה משתף -insiderההקורבן. 

לכרטיס  מקושרביצוע מתקפה מוצלחת )המספר הסלולרי  לאחר .לחוק יגודשל הקורבן, בנ הסלולרי מספר

עלולים להצליח להשתלט על חשבונות חיוניים כגון: חשבונות דוא"ל,  התוקפים(, התוקפיםהחכם שברשות 

שמכילים מטבעות  דיגיטליים ארנקים, בנק חשבונותמדיה חברתית )פייסבוק, אינסטגרם(,  חשבונות

ות הודעת טקסט חשופים כפול באמצע-חשבונות אשר מאובטחים באמצעות אימות גם .ועודקריפטוגרפים 

 לא יפגעו(. Software Tokenלמתקפה זו. )חשבונות אשר משתמשים באימות כפול מסוג 

SS7 

 פרוטוקולים אסופת ינההSS7 Attack. SS7 (Signalling System No. 7 )ומורכבת יותר, הינה  מתוחכמת דרך

 זהות בעולם כולו. בשימוש נרחב בקרב רוב ספקיות התקשור תונמצא 0531בשנת  הפותח אשר

 ממדינות סלולר לרשתות מאפשר SS7הפרוטוקול השולט כיום כליל בליבת הרשת של עולם הטלפוניה. 

 או קוליות שיחות לביצוע המשמש המידע העברת על אחראיו, ללא אימות השניה עם אחת לתקשר שונות

תהיה  Xעל מנת שרשת  .יםמנוי של תקין חיוב לצורך משמש וגם, סלולריות רשתות בין הודעות שליחת

יש הסכם פעיל בין ש ברגע .החברות בין נדידהצורך בהסכם  יש, Yמסוגלת לדבר עם רשת סלולרית 

 .יפךולה, Yעל מידע שמתקבל מרשת  סומכת X, רשת החברות

מאפשר לכם לנדוד על גבי רשת אחרת כאשר הנכם מטיילים בחו"ל. הוא מאפשר לכם  SS7: הלדוגמ

 ביצוע כל ללא, באמצעות נדידה ישראלי המוכר לכם ולחבריכם ברשת זרה בחו"ללהשתמש במספר ה

 (.המכשיר בהגדרות הנדידה פונקציית את ולהפעיל מראש"ל חו חבילת לרכוש שיש)כמובן  מצדכם פעולה

https://www.cnbc.com/2019/09/06/hack-of-jack-dorseys-twitter-account-highlights-sim-swapping-threat.html
https://www.cnbc.com/2019/09/06/hack-of-jack-dorseys-twitter-account-highlights-sim-swapping-threat.html
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 הוא היכן משנה לא, נתון בזמן הקורבן של המדויק מיקומו את לקבל מסוגל תוקף, SS7-ב חולשה ניצול"י ע

 הסלולרית הרשת"ג ע מבוצעות אשר לשיחות היא)הכוונה  קוליות שיחות ולהקליט ליירט, בעולם םממוק

 גניבת לצורך טקסט הודעות ליירט ואף(, Whatsapp-ב כמו לקצה מקצה מוצפנות אשר שיחות ולא

על  בוססשמ כפול באימותבאמצעות  אובטחיםמ אשר חשבונות לפריצת יעילהזו,  שיטה) חשבונות

 (. Software Token מבוססכפול  אימותל בניגוד -טקסט  הודעות

SS7 פרט למדינות עולם שלישי(.  , עם זאת נמצא בשימוש ברחבי העולםולא מאובטח שןנחשב כיום למיו( 

 הכתר תכשיט"הוא  SS7, ביל קלינטון אמר כי 0553בשנת  עוד.. .51-ה שנות מאז בנהר מים הרבה עברו

 והאמינות האבטחה את לסכן עלול הדבר, ינוצל או יותקף אם כי והזהיר, ""בבארה התקשורת רשת של

 של תשתית התקשורת".  כולה

  משתמשים מספר חולשות אשר אפשרו מעקב אחרי  חשף, טוביאס אנגל, חוקר גרמני 9114בשנת

 .SS7: Locate. Trackבשם  הרצאה נוספתערך טוביאס  9102בשנת . SS7רים באמצעות סלול

Manipulate. 

 Abilityכלי ריגול חדש בשם  9102השיקה בשנת  0552-, חברה ישראלית שנוסדה בULIN אשר ,

מאפשר לתוקף להקליט את השיחות של הקורבן, ליירט הודעות טקסט ולקבל את מיקומו המדויק 

הכלי נמכר לגופי אכיפת חוק במדינות שונות, אך תמיד קיים מיליון דולר לחבילת הבסיס.  1ורת תמ

גורמים שמורשים לעשות בו  מא יעשה שימוש לרעה בטכנולוגיה ע"יאו ש חשש כי יזלוג לידיים פרטיות

 שימוש.

 

Sim Jacking 

 מעמידה אשר, חולשה של בפועל וניצולהחשפה את קיומה  AdaptiveMobile, 9105בספטמבר  09-ב

. (באופן משוער) אשר אוכלוסייתן מונה למעלה ממיליארד איש מדינות לפחות 95-ב נויים סלולריםמ בסיכון

 20הצליחה לזהות כי רגישים בפועל למתקפה זו. החברה בדיוק  SIMא ניתן לדעת בוודאות כמה כרטיסי ל

בטכנולוגיה שרגישה למתקפה,  משתמשותמדינות  95-מ (לא כולל מפעילים וירטואלים) רשתות סלולריות

  מיליון מנויים )כרטיסים חכמים(. 420-מסתכם ב ןפר המנויים שלהומס

 (.המאמר בהמשך MSL)נרחיב על  זו מסוימת רגישים למתקפהם של רשת כרטיסילא בהכרח שכל ה

"י ע, ידיעתו ללא הקורבן של הסלולרי ממכשיר רגיש מידע לידיו לקבל לתוקף מאפשרת זו מתקפה

מתקפה זו מהווה מקפצת מדרגה משמעותית, לאלו אשר מחפשים דרכים לנצל  .טקסט הודעת שליחת

מתקפה הרשת הסלולרית.  תאת המתקפה המתוחכמת ביותר שנצפתה על ליברשתות סלולריות, ומהווה 

החברה ללא ידיעתו.  נעשה מאחורי הקלעיםהכל  -זו אינה דורשת מהקורבן ללחוץ על קישור מסוים 

בדוק האם , על מנת שיוכלו לשכל הגורמים הרלוונטים בתעשייה עודכנו חשפה את החולשה לאחר

 .להגן על המנוייםבמידה וכן וכיצד ניתן  לפעול בנידוןכיצד  ,הסלולרית המתקפה אירעה ברשת

https://media.ccc.de/v/25c3-2997-en-locating_mobile_phones_using_ss7
https://www.youtube.com/watch?v=-wu_pO5Z7Pk
https://www.youtube.com/watch?v=-wu_pO5Z7Pk
https://www.youtube.com/watch?v=-wu_pO5Z7Pk
https://www.geektime.co.il/israeli-ulin-uses-ss7-flaw-to-trace-calls/
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 התוקף זהות

אשר  בעלת יכולות מתקדמות פרטית ת מעקבחבר שימשה זו מתקפה כי סבורים, AdaptiveMobile-ב

החברה סבורה כי . במעקב אחרי יעדים ממוקדים עובדת בשיתוף פעולה עם ממשלות ברחבי העולם,

חברות מסוג זה, מנצלות את העובדה  לפחות במהלך השנתיים האחרונות.נעשה שימוש במתקפה זו 

אש -כי משימת ההגנה הושלמה במידה והוטמעה חומת שגוישחלק ממפעילות הסלולר, מניחות באופן 

החולשה יש הוכחות לכך ש -AdaptiveMobileחשוב להדגיש בשנית, ל ידם. זוהי רק נקודת ההתחלה.-על

 .לצורכי מעקב נוצלה בפועל

 

 כיצד המתקפה עובדת?

 אליה(, מקשר בין המכשיר הסלולרי לבין הרשת הסלולרית ומאפשר לנו להתחבר SIM) החכם הכרטיס

 .אימותלאחר ביצוע 

S@T Browser קיצור ל(-SIMalliance Toolbox Browserה )שכתובה ב ינה אפליקציה-Java,  אשר מגיעה

 שירותים לספק סלולרי, אשר מאפשר למפעיל SIM Tool Kit (STK) מה כחלק SIM-המותקנת על גבי 

 עודכן S@Tהעיקרית הייתה לאפשר למשתמש לבדוק את היתרה.  מטרתו .מוסף ערך ושירותי בסיסיים

 .זה ברכיב ממוקמת החולשה .9115 בשנת רקלאחרונה 

כמו שליחת הודעת טקסט, הקמת שיחה קולית, הרצת  -סדרה של הוראות  מכילS@T Browser -ה

 תוכנה .למכשיר טקסט הודעת שליחת"י ע זמינים אלו כל -פקודה, שליחת נתונים, הפעלת הדפדפן ועוד 

( לגורמים זדוניים שינסו להריץ פקודות זדוניות. Execution Environment) הרצה סביבה מציעה זו

 גורםשל  באפשרותוולכן  ,אימות נדרש לא, מחדלה רירתבבש היא, S@T Browser-ב העיקרית חולשהה

 ההינ הבעיה עיקר. הקורבן של הסלולרי המכשיר גבי לע פקודותאת החולשה ולהריץ  לנצלזדוני 

 ותחברשל  באפשרותן. עם זאת, מכשירה ולא ביצרן החכם הכרטיסממוקמת על גבי  אשר, זו בטכנולוגיה

  . המנוייםעל  להגןהסלולר 

 למכשירו נשלחת אשר, Spywareלזה של  הדומה קוד מכילה אשר בהודעה הינה, המתקפה של עיקרה

 ממנו לדלות ניתן שיהיה מנת על, הסלולרי המכשיר על להשתלט החכם הכרטיס את ומנחה הקורבן של

ואת  SIM Toolkit-ל טקסט דעותהו לשלוח היכולת את מנצלת המתקפה. רגישות פקודות ולהריץ מידע

 .S@T Browser-נוכחותו של ה

"( אשר מכילה סט של הוראות Attack Messageהמתקפה מתחילה בשליחת הודעת טקסט לקורבן )" .1

על מנת שהוראות אלו ירוצו בהצלחה, האקספלויט מנצל את הימצאותו  .STK-שמיועדות לסביבת ה

 .שמכילה קוד בינארי הודעהמדובר ב .SIM-הבכרטיס S@T Browser -של ה

https://www.makeuseof.com/tag/why-do-cellphones-need-a-sim-card/
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( שאמור לשמש את הרשת למשלוח OTA SMS)בקיצור Over The Air SMS -נהוג לסווג את ההודעה כ

הצליחו  AdaptiveMobileהגדרות )כמו למשל הגדרות הגלישה שנחוצות על מנת לגלוש באינטרנט(. 

 מתקפה זו.צע באמצעות פעולות זדוניות ניתן לב ועל מנת להבין איז לאחור לקוד-לבצע הנדסה

 

מבקש וכסביבת הרצה,  -S@T Browser libraryמשתמש בש, SIM-הההודעה מתקבלת ע"י כרטיס  .2

)המזהה  IMEI-את הותחנת הבסיס אליה המכשיר מחובר(  - Cell-ID-ה) המכשיר מידע אודות מיקום

דעת טקסט באמצעות הו. לאחר מכן, המידע נשלח ספרות 15 בעל הייחודי של המכשיר, בדר"כ

"(Data Message".) מספר הטלפון שאליו יישלח בחזרה טרם שליחתה ההודעה בנוייה בצורה הבאה :

 מידע רנדומלי.  +  Cell-ID+  IMEI +   ראשון(יופיע )תמיד  שנאסף המידע

 

באפשרות  ולא למספר שממנו בוצעה המתקפה. ,לעיתים קרובות המידע ישלח למספר סלולרי אחר

 השגת  אהי העיקרית מטרתהרט בהמשך, אם כי עולות נרחבות יותר, כפי שיופלבצע פ התוקף

שנשלחה למכשירו הודעה זדונית או שנשלחה ממכשירו מודע לכך קורבן לא ה .IMEI-וה -Cell-IDה

 .בחזרה לתוקף הודעה
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 תנאים הכרחיים לביצוע המתקפה: 

 :יתקיימו יםששני תנאים עיקר צריךבהצלחה,  וצעתב שהמתקפה מנת על

 .צריכה להתקבל במכשיר היעד S@T Browser-ל פקודות של סט שמכילה ההודעה .1

צריך להיות מוטמע בכרטיס החכם שנמצא בשימוש. זוהי החולשה העיקרית  S@T Browser-ה .2

 .במתקפה זו, ולכן מוטב שנרחיב על שלב זה

או  Minimal Security Level) מינימלית אבטחה רמת רמת יש, החכם הכרטיס גבי על שמוטמע רכיב לכל

-להודעה שמיועדת  תתקבל שרכאהאבטחה, אשר תיושם  תרמ לקביעת שמשמ MSL-ה(. MSLבקיצור, 

S@T Browser. ה של האפיון מסמךמ שנלקחה בטבלה לראות שניתן כפי-S@T Browser ,רמות שתי ישנן 

 :3DESכל אבטחה, והצפנה מסוג  ללא: אבטחה

 

 : סוגים 2-מחולקות ל -S@T Browserה"י ע מתקבלות אשר הודעות

 Pull 

 Administraton 

 High Priority Push 

 Low priority Push 

 

 ללאלמעשה,  שהיא) הראשונה הרמה את ליישם מומלץלפי מספר האפיון , טבלהבשניתן לראות  כפי

עבור הודעות מסוג  3DES, ומומלץ ליישם שיטת הצפנה מסוג Pullאבטחה( להודעות מסוג 

Adminstration . 

 

 לשתי האבטחה מרמותעל יישום אחת  לצההמ כלניתנה  לאש היא, האפיון במסמך הגדולה הבעיה

 את בפועל יישמו(. כתוצאה מכך, מפעילות ברחבי העולם Pushהקטגוריות האחרונות )הודעות מסוג 

 של ניצולה את שאפשר מה, זה מסוג להודעות כלשהי אבטחה מספקת לא אשר, הראשונה הרמה

 . כלשהולקורבן, מבלי שנדרש אימות  Push"י שליחה הודעת טקסט מסוג ע -בפועל  החולשה

  ., יבצע וישלח בחזרה את המידע שנאסףמרחוק שנשלחו הוראותיקבל את ה S@T-ה
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 דרכי התחמקות

כפי שהוסבר קודם לכן, עיקר המתקפה היה באמצעות מכשיר שמחובר לרשת  :תקיפה הודעות משלוח

)תוכנה המשמשת לשליחת  A2P-מודם סלולרי(, אך בחלק מן המקרים ההודעה נשלחה מ )לדוגמה

הודעות טקסט, בעיקר משמש עסקים למשלוח דיוור( ישירות לשרת ההודעות של החברה הסלולרית של 

 כלגיטימי ולא זדוני.  )שולח ההודעה( הקורבן, מתוך מחשבה כי שרת ההודעות יסווג את המקור

 .-SS7ל גישהההודעות נשלחו באמצעות , חלק מן בנוסף

לא ישמור דבר בזיכרון המטמון על מנת שלא להשאיר  -S@T Browserהתוקפים דאגו לכך שהעוד יצויין, כי 

 .SIM-עקבות בכרטיס ה

של הקורבן(: בחלק מן המקרים,  ומכשירמאשר נשלחת מ Data-Message: )השנייה ההודעה משלוח

(, אלא ישירות לשרת SMSC) הקורבן של הסלולרית החברה של תההודעו לשרת נשלחה לא ההודעה

הודעות ספציפי שהוכן מבעוד מועד, וזו על מנת למנוע מההודעות לעבור בשרת ההודעות של החברה 

 .ההודעה עבור חיוב למנוע מנת על וגם( Mail Relay Server-)חשבו שמדובר ב

 התקיפה הודעת פיצול, מזיהוי להתחמק מנת על ההודעות של בפורמט שינויים ביצעו התוקפים, בנוסף

-ב 92-91ועוד. )להרחבה, ראו עמוד  SMS Header-ב שמורים בפרמטרים שימוש, סגמנטים למספר

Technical Paper v1.01). 

 

 ?IMEIוה  Cell-ID, מלבד קבלת הזו מתקפה באמצעות לבצע ניתןעוד  מה

 חברות, אשר בדר"כ משמש A2Pאו חשבון  SIM עם כרטיס סלולרי מודם) 10$-כ שעלותו ציוד בעזרת

 :טקסט הודעת שליחת"י ע הבאות המתקפות את לבצע ניתן( SMSדיוור באמצעות  למשלוח

  הודעת טקסט בשמו של הקורבן.ניתן לשלוח 

  י פרימיום.למספר /חיוג/שליחת הודעהניתן לבצע הפניית שיחות -הונאה 

  באופן לא רצוני למספר, נוכל לגרום למכשיר לחייג הלדוגמ -מעקבpre-paid   על מנת לצותת אנונימי

המשתמש יצטרך לאשר הודעה מותאמת אישית על המקרים, מן הבחלק  לנאמר בפגישה עסקית.

בחלק עם זאת,  (.מוצלחת תהיה יעילה במקרה זה)הנדסה חברתית  מנת שהמכשיר יבצע את החיוג

ידרש ולא י ייתכן שהדבר לא יהיה הכרחי אשר לא מכילים מקלדת IOTמהמכשירים, כמו במכשירי 

  .אישור

  את הקוד של כרטיס ה לשנותלאחר מספר ניסיונות שגוי  -מתקפת מניעת שירות-SIMינעל. וא , ה 
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  דגם, שפה, מצב הסוללה -קבלת מידע על המכשיר ,IP של רשת ה-WiFi  .ונתונים נוספים 

  תוקפים יכולים לגרום לכך שהדפדפן ייפתח בנתיב מסוים.  -באמצעות הדפדפן הדבקה בנוזקה

אשר ידביק את המכשיר  להדביק את המכשיר בנוזקה ע"י ביקור באתר נגוע התוקף יהיה מסוגל

 מצד אינטראציהללא צורך ב )ע"י ניצול חולשה שקיימת במכשיר הסלולרי של הקורבן( הסלולרי

 (.Pegasusמשה להטמעת הנוזקה פגסוס )שי WAP Push SL: הודעה מסוג וגמהדל הקורבן.

לחילופין, ייטען אתר אשר יראה כביכול לגיטימי, אשר ישכנע את הקורבן להוריד בעצמו נוזקה שלא 

 אשר תנצל חולשה במכשירו של הקורבן., במודע

 (spyware בייחוד) נוזקה שלם של Payload לשלוח מסוגל תוקף Adaptivemobile לטענת ,בנוסף

 .ודעת טקסט בלבדבאמצעות ה

 

 ?להתגונן ניתן כיצד

רשת המתקפה עוברת בליבת  .פרט לזיהוי לא ניתן לעשות הרבה, לצערנו -מצד המשתמש 

 של הקורבן משתמש ב SIM-במידה וכרטיס ההיא תבוצע בהצלחה , במידה ולא נחסמת. הסלולרית

S@T Browser עם No Security MSL . 

עד מנת לקבל  SnoopSnitch, ניתן להשתמש באפליקציה rootשעבר   Androidיםמבוסס מכשיריםב

 זיהוי בלבד ולא הגנה(. תמספקאפליקציה זו ) למכשיר. מסוג זההודעות  ישלחוהתראות במידה ו

קפה זו )יש צורך בקורא לבדוק האם הכרטיס החכם רגיש למת SIMTesterבנוסף, ניתן בעזרת 

 .תהסלולרי הההגנה צריכה לבוא מצד המפעיל. פתרון זה לא מספק הגנה בפועלגם כרטיסים(. 

על מנת לעקוב אחרי אלפי , )בעיקר שנעשה בה שימוש ממוקדמתקפה מדובר ב ,הדגישחשוב ל

 יהווה מטרה נמוך מאוד. מן השורה הסבירות שאדם רגילאזרחים מקסיקנים( ולכן 

סעיף בהגדרות של הכרטיס החכם ) MSL-של הלנסות לבצע שינוי מרחוק  ותיכול ותסלולרי ותלמפעי .1

 .S@T Browser-ו להסיר ולהפסיק את השימוש בא )2מספר 

, אם כי ולות לחסום הודעות טקסט שמכילות קוד בינארי לא לגיטימי ממקור זריכמפעילות הבנוסף,  .2

על ביצוע חסימה ת התקיפה, דבר שעלול להקשות שונות להודע יצרו ווריאציות במתקפה זו התוקפים

, , התוקף יהיה מסוגל לשלוח את הקוד באמצעות הודעת טקסטוההודעה לא תיחסםבמידה  שכזו.

 .וישלח בחזרה לתוקף את המידע המבוקש את מקור ההודעה הכרטיס החכם לא יבדוק

3. AdaptiveMobile ההגדרות המומלצותמכילות את מערכות ההגנה לבדוק האם  מפעיליםהמליצו ל 

יש להיערך להגברת  רק נקודת ההתחלה להגנה אפקטיבית )דהיינו, המינימום(. זוהיוציינה ש - בלבד

על מנת לזהות סוגים אחרים של מתקפות הניתן ולפעול ככל לבצע ניטור מתמשך , ההגנות

התחכום גובר ובהתאם לכך גם מנגנוני האבטחה צריכים . לנוח על זרי הדפנהאין  פוטנציאליות.

 לשאוף להיות צעד אחד קדימה.

https://opensource.srlabs.de/projects/simtester
https://simalliance.org/wp-content/uploads/2019/08/Security-guidelines-for-S@T-Push-v1.pdf
https://simalliance.org/wp-content/uploads/2019/08/Security-guidelines-for-S@T-Push-v1.pdf
https://simalliance.org/wp-content/uploads/2019/08/Security-guidelines-for-S@T-Push-v1.pdf
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. )כפי MSL-שינוי ב מעבאפשרותן של יצרניות כרטיסים חכמים לייצר כרטיסים חדשים לאחר שהוט .4

 (.Pushמדיניות אבטחה שנאכפת עבור הודעות מסוג  שאוזכר קודם לכן, אין

WIB 

 נוסף, אשר מכונה  Sim Toolkitיכ טען Ginno Security Lab, חוקר מחברת 9105לספטמבר  93-ב

Wireless Internet Browser (WIB)  מפעילות סלולריות בעולם  911-מנמצא בכרטיסי סים של למעלה- 

 אך לא פורסמה בגלוי. 9101-ידו ב-זוהתה על לדבריו, מתקפה זו .זהה למתקפה חשוף

AdaptiveMobile ציינו כי מסמך האפיון של ה-WIB  לא זמין ברשת, אך ממסמכים של חברות אחרות

" אשר למעלה לא מספקת שום סוג של הגנה No Security MSL"-נראה כי צויין שיש לעשות שימוש ב

זה )אם כי החברה לא ציינה אפילו פעם אחת את  לצורך בדיקות בלבד. החברה לא זיהתה מתקפות מסוג

מדינות  3-מ פעילות סלולריותמ 4אך הצליחה לזהות כי  בפועל( מספר הרשתות הסלולריות שהיא מנטרת

. גם כאן, באפשרותן WIBעבור ( No Security MSLללא כל אבטחה )  Over The Airטקסטהודעות שלחו 

בשינוי קבצי ההגדרות של בנוסף, ניתן לבצע . מסוג זהודעות של חברות הסלולר לפעול על מנת לחסום ה

 . SIM-אשר ממוקמים על גבי כרטיס ה WIB-ה

, והוטמעו הגנות שאמורות לחסום את האפשרות לשלוח 9102יצויין, כי חולשה דומה התגלתה במהלך 

הגנות לא היו זה לא הועיל. ברוב המקרים ה Sim Jacker-ולקבל הודעה טקסט בינארית, אך במקרה של ה

 סדירות, ולא היה מספיק מעקב אחרי פעילות חשודה ברשת הסלולרית.

 2109אוקטובר  - כנס אודות המתקפה

. בדקתי את לרשת עלה. הוידאו טרם 9105לאוקטובר  2-החברה ערכה כנס של כחצי שעה בלונדון ב

 .או לאלרשת  עלהואין תשובה סופית האם יהנושא וכרגע 

 ייםיעדי התקיפה העיקר

ניצל את החולשה על מנת לעקוב אחרי אלפי אזרחים מקסיקנים ללא  מסויםחשפה כי גורם  החברה

 החברהולמצוא פתרון,  עובדת היא כיצד להבין, המתקפה אתמאמצי החברה לזהות  במסגרתידיעתם. 

וכי יש  לבצעה ניתן שבאמצעותן שונות דרכים מספר שיש וגילתה, המתקפה את לעומק ובחנה עקבה

 המעקב חברת. הקורבן של ממכשירובחזרה את הפלט שמגיע  לקבל ניתן שבאמצעותןדרכים  מספר

-ו מנגנוני אבטחה "יעלהימנע מגילוי על מנת , עצמם את להסוות מנת על מסוימים שינוייםביצעה 

AdaptiveMobile היה  השינויים. ההמתקפ את חסוםול זהותל מנת על, בהתאםלבצע שינויים  נאלצו

  .SS7מאשר כאלו שנצפו במתקפות  הרבהבחמים מתוכ

היעד העיקרית הייתה משתמשים אשר היו מחוברים לרשת הסלולרית  קבוצתכי  הדגישה החברה

. SS7-ה רשת דרך העולם ברחבי משתמשים שתוקף לגורם המתקפה את לקשר הצליחו הם, אך במקסיקו
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לפחות משנת  שפעילהקדמות ביותר, יכולות מת עםמתוחכמת  מעקב חברת, הינה ענתםלט אותו גורם

 קושי יש. SS7-ה בגזרת שונות הגנות הטמיעו העולם ברחבי סלולריות מפעילות האחרונות בשנים. 9101

על  רבות עמלה זו חברהסבורים כי  AdaptiveMobile ולכן, הניטור גדל משמעותית SS7-ל גישה בהשגת

 .זו מתוחכמת מתקפהיצירת 

 סטטיסטיקה

לזיהוי  ניטרההחברה  שבויום  20חברה בחנה את המתקפה לאורך תקופה של של שעברה, ה בשנה

 כי מדגישה החברהמנויים סלולרים, בעיקר ממקסיקו.  0111-הודעות שנשלחו ל 910111-כוחסימה של 

, אך למעקב יעד היו גםמפרו וקולומביה  מנויים .נחסמו לא הניסיונות בהן לתקופות גם דומים הנתונים

 ואילו, בלבד אחת פעםיעד לתקיפה  היומהמנויים  21% .מקסיקו לעומת משמעותיתניחים במספרים ז

 לתקיפה יעד היו מנויים של קטן מספר .ימים 20-במהלך התקופה בת ה פעמים אלפי טוגרטו מנויים מספר

באמריקה הלטינית השתמשו בטכנולוגיה שרגישה  מהמפעילות הסלולריות 51%-כ .נתון יום בכל מעטכ

 5-גוף העולמי שמייצג את המפעילים הסלולרים בעולם, מעריך שישנם כה (.S@T Browserקפה זו )למת

הוטמעו הגנות ו תי במידהמיליון כרטיסים חכמים שרגישים למתקפה )מספר זה ירד באופן משמעו

 (.הבצד של המפעילמספקות 

שימש  IMEI .2.12%-ואת ה Cell-ID-ה את לקבלהייתה  (45.05%העיקרית של המתקפה ) מטרתה

שימשו להרצת פקודות אחרות )ככל  2.91%-למשיכת מידע מקומי )לדוגמה, דגם המכשיר, גירסה ועוד(, ו

כמו: הצגת טקסט, הפעלת הדפדפן, שינוי קוד  (,המתקפה של האפקטיביות ובדיקת הנראה לבדיקות 

 . הנעילה בכרטיס החכם

, לתוקף המידע ושליחת ההוראות של הרצה לאחר .Low Priorityמהודעות התקיפה היו מסוג  55.92%-ב

 התגלותקופה זו,  במשך .נמחקו( שנשלח המידע את הכילו)אשר  הזמנים המשתנים, S@T Browser-ה

התקיפה, וזו על מנת להתגבר על ההגנות שמציבות  הודעת של שונות קומבינציות 0111-מ למעלה

ות תקיפה שונות )לא כולל מספר הטלפון של הודע 421-, התגלו למעלה מבנוסףהחברות הסלולריות. 

 הקורבן ומספר הטלפון שאליו יישלח המידע(. 

מכשירים שלחו את הודעות התקיפה,  31-למעלה מ (:התקיפה הודעות נשלחו מהם)המכשירים  מקור

 מההודעות. 1%-ואילו שאר המכשירים שלחו פחות מ מההודעות 99%העיקרי שביניהם שלח כמעט 

 נשלח שאליהם טלפון מספרי 21-מ למעלה התגלו -( מהקורבן המידע נשלח שאליהם)המכשירים  יעד

 מהמידע שנאסף.  1%-העיקריים, ולכל השאר נשלחו פחות מ היעד מכשיריהיו  2, כאשר שנאסף המידע

 חלק אולם, הסלולרית לרשת מחוברים אשר אמיתיים ממכשירים נשלחו התקיפה הודעות מרבית

 גישה לתוקפים היו - אשר ידועות כזדוניות. משמע SS7כתובות  - חיצוני ממקור הגיעו התקיפה מהודעות

 המידע את לקבל הצליחו לא התוקפים כאשר, מסוימים במקריםאשר מחברת בין רשתות.  3SS-ל
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 ליעדים נשמר הדבר"כ בדר. SS7 Attack, הם ביצעו אותה בעזרת Sim Jacker-ה מתקפת באמצעות

 . מאוד הגבוה חשיבותבעלי  פציפיםס

 וסיכום Sim Jackingמול מתקפת  SS7 מתקפת

Sim Jacking בעיקר אם הוטמעו הגנות )נדרש רק מודם סלולרי( הינה מתקפה קלה יותר לביצוע ,

במדינות  מסוימותסלולר רק למפעילות  לוונטיתחשוב לזכור שמתקפה זו ר, אך SS7-ב משמעותיות

יש להבין לעומק מספר רב של  -פה זו רחב בהרבה זאת, הידע הנדרש לביצוע מתק עם .ספציפיות

רמת ההבנה והתחכום שנדרש גבוה בהרבה ממתקפת  .SS7פרוטוקלים וטכנולוגיות, בהשוואה למתקפת 

SS7. גם ברשת SS7  המעקב יהיה נמוך משמעותית מכיוון  -שאינה מאובטחת כראוי, מבחינה מספרית

 .SIM Jacking-שזה יקפיץ נורות אדומות, בהשוואה ל

בשנים האחרונות ראינו עלייה במתקפות כופר ומתקפות נוספות. לצד תוקפים אשר משתמשים בכלים 

מנסים להיות צעד אחד קדימה, על מנת ומנים עם יכולות מתקדמות ביותר אשר מוכנים, ישנם תוקפים מי

בצע מעקב, ולכן התוקפים ינסו לגלות חולשה חדשה על מנת ל לדלג על מנגנוני האבטחה המוכרים בענף.

מתקפות מתוחכמות אלו, לא דורשות מהקורבן ללחוץ על לינק זדוני או  עליהם להיות עם יד על הדופק.

, משתמש הקצה לא Sim Jacker-במתקפת ה לבצע טעות כלשהי ולכן הן מסוכנות יותר באופן משמעותי.

 מכיוון שההגנה צריכה לבוא מצד חברת הסלולר. -יכול לעשות יותר מדי 

יטור מתקדם פעולות פרואקטיביות, בין היתר נ , הענף צריך להיות עם יד על הדופק, לבצעלעניות דעתי

   .ככל שניתן מנוייםהעל מנת להגן על עוד בראשיתן, מתקפות מתוחכמות נסות ולזהות על מנת ל

 efraim.goldman*AT*protonmail.com :המאמר כותבקשר עם ליצירת 

 מקורות

 Simjacker Technical Paper (46 pages) 

 AdaptiveMobile-Security_Simjacker-Briefing-Paper 

 More SIM Cards Vulnerable to Simjacker Attack Than Previously Disclosed 

 New SIM Card Flaw Lets Hackers Hijack Any Phone Just By Sending SMS 

 SIM-based attack has been used to spy on people for two years 

 Security Now 732 page 12 

 Why the US still won’t require SS7 fixes that could secure your phone 

 Tobias Engel Locating Mobile Phones using SS7 (video) 

 Tobias Engel Locating Mobile Phones using SS7 (pdf) 

 Tobias Engel: SS7: Locate. Track. Manipulate (video) 

https://simjacker.com/downloads/technicalpapers/AdaptiveMobile_Security_Simjacker_Technical_Paper_v1.01.pdf
https://simjacker.com/downloads/briefingpapers/AdaptiveMobile-Security_Simjacker-Briefing-Paper.pdf
https://thehackernews.com/2019/09/dynamic-sim-toolkit-vulnerability.html
https://thehackernews.com/2019/09/simjacker-mobile-hacking.html
https://www.engadget.com/2019/09/14/simjacker-attack/?guccounter=1
https://www.grc.com/sn/SN-732-Notes.pdf
https://arstechnica.com/features/2019/04/fully-compromised-comms-how-industry-influence-at-the-fcc-risks-our-digital-security/
https://www.youtube.com/watch?v=OEcW4HlrpYE
https://berlin.ccc.de/~tobias/25c3-locating-mobile-phones.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-wu_pO5Z7Pk


 
 

SIM Jacking ומה שביניהם 

www.DigitalWhisper.co.il 

 00  2019 נובמבר, 112גליון 
 

 Test SIM Cards for Various Vulnerabilities: SIMtester 

 WIB Attack  

 ישראלים פיתחו כלי שמאפשר לכם לבלוש אחרי כל טלפון בעולם 

https://n0where.net/simtester
mailto:https://ginnoslab.org/2019/09/21/wibattack-vulnerability-in-wib-sim-browser-can-let-attackers-globally-take-control-of-hundreds-of-millions-of-the-victim-mobile-phones-worldwide-to-make-a-phone-call-send-sms-to-any-phone-numbers/
https://www.geektime.co.il/israeli-ulin-uses-ss7-flaw-to-trace-calls/
https://www.geektime.co.il/israeli-ulin-uses-ss7-flaw-to-trace-calls/

