
הגנת פרטיות, סיכוני סייבר, מצגת אבטחת מידע



העידן הדיגיטלי מאפשר לכל אחד ואחת מאתנו לקבל

בתמורה לטכנולוגיה  , מצד שני. מידע רב באופן יעיל ומהיר
.המתקדמת אנחנו עשויים לשלם מחירים כבדים

“freedom 
doesn't come without 
a price”

Charlie Dent



כלכליסט: מקור

גיקטיים: מקור

אנשים ומחשבים: מקור

כלכליסט: מקור

https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3719414,00.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyrJilvcPiAhVjqHEKHfRWAh4QFjAAegQIARAB&url=https://www.geektime.co.il/boeing-wannacry-attack/&usg=AOvVaw3ex_7ee6G46DkXMvtLoEud
https://www.pc.co.il/news/189149/
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3719414,00.html


כמשתמשים אנחנו חייבים להבין שהתקשורת מפרסמת רק  
שהתרחשו בחברות גדולות, מתקפות סייבר ואירועי אבטחת מידע

מצמרר לעיתים וזה  , זה מעניין, זה פיקנטי–וגרמו להפסדי עתק 

.  משפיע על הכלכלה

דרך עסקים  , מהמשתמש הבודד, סיכוני הסייבר אורבים לכולנואבל
.לילדיינווכמובן גם . קטנים ועד חברות ענק

...שימו לב לנתונים הבאים



הגנה עצמית בסייבר

80%
ממתקפות הסייבר נגרמות עקב

רשלנות או טעויות אנוש



הגנה עצמית בסייבר

!?80%
:הסיבות לריבוי אירועי סייבר שמקורם בגורם האנושי

חוסר מודעות

זלזול בנהלי אבטחת מידע

פזיזות, רשלנות

בקרה וניטור, מחסור בפיקוח



בדיוק כמו בתאונות דרכים  

כולנו  

קורבנות  

פוטנציאלים



וירוס כופר
מאות ישראלים מותקפים מידי יום  

כולנו קורבנות פוטנציאלים

מאקו: מקור

מרקר-דה: מקור

https://www.mako.co.il/nexter-computers/Article-fe952d810746061006.htm
https://www.themarker.com/technation/tech-terms/1.4318345


וירוס כופר
הדוגמה שמצורפת כאן למטה אולי ! לא תמיד תשלום הכופר יפתור את הבעיה! שימו לב

פושעי  , אבל במקרים רבים, ...(פחות עבור מי שחווה את המתקפה הזאת)קצת משעשעת 
.  פושעים ולכן אין לצפות בהכרח לכך שיתנהלו בהגינות עסקית–ובכן , סייבר הם

פעמים אחרות הם מעבירים רק חלק מהחומרים ואז  , לא פעם הם נעלמים לאחר התשלום
נוחים  , (אדם פרטי או חברה)הם מבינים שהמשלם –דורשים תשלום נוסף והגרוע מכל 

לסחיטה ולכן ישמחו לחזור ולתקוף שוב באותו מקום באותה שיטת תקיפה או בשיטות  
.  חדשות

כולנו קורבנות פוטנציאלים

הארץ: מקור

https://www.haaretz.co.il/captain/software/1.4323184


בטלפונים ניידים  פרסונליריגול דיגיטלי 

אישי או פוליטי, ומחשבים על רקע עסקי

אלפי ישראלים מותקפים מידי חודש

"  ריגול בהסכמה"ריגול והאזנות סתר במתקפה פרסונלית איננו 

אלא פריצה , של אפליקציות לגיטימיות  כמו פייסבוק וגוגל

על רקע , למחשב או טלפון נייד ספציפי על ידי מתחרה עסקי
. גירושים וכדומה, סכסוך משפטי, יריבות פוליטית

כולנו קורבנות פוטנציאלים



מחשב= טלפון נייד 
מתמקדות בפריצה במחשבים  הגנת סייברהדוגמאות במצגת 

אך הדברים כמובן נכונים גם לפריצה  , והאזנה לטלפונים ניידים
.למחשב האישי בבית

ההתמקדות בטלפונים הניידים נובעת מההבנה שרוב בני האדם  
מחוברים אליהם רגשית הרבה יותר מאשר  

בקלות יחסית לחדור באמצעות הטלפון למחשב  וניתן,המשרדיPC-ל

אך  , לפיכך מומלץ לדבוק בתכנים אלו, האישי בבית או בעבודה 

להדגיש שטלפון נייד הוא מחשב לכל דבר ולכן סיכוני הסייבר  

.זהים/דומים

כולנו קורבנות פוטנציאלים

https://www.f-m.co.il/סייבר-אבטחת-מידע/


פריצה לטלפון נייד במרחק חיפוש בגוגל–ריגול סלולרי 



?לא, אי אפשר לפרוץלאייפוןאבל –ריגול סלולרי 



גם מרחוק–פריצה לטלפון או למחשב –ריגול סלולרי 



כך נראה מסך הבקרה של התוקף–ריגול סלולרי 

שחושף בפניו כל תוכן אפשרי מהטלפון הנייד

FlexiSpyאתר : מקור

חלק גדול מהחברות אשר מפתחות כלי פריצה ותוכנות ריגול -ללא כל קשר למקור התמונה : הבהרה

כמו שסכין מטבח יכולה . לטלפונים ניידים ומחשבים מציגות אותן ככלי פיקוח של הורים על ילדיהם

יחליטו הקוראים בעצמם לגבי . כך גם תוכנות הריגול, אך גם לפעולה אלימה, לשמש לחיתוך סלט

.סותרת/ קביעה אחרת " מודעות אבטחת מידע"מהימנות טענה זו ואין במצגת 



פריצה למחשב או טלפון והתקנת תוכנת ריגול  
:מאפשרת לתוקף

מיילים /אטים'צ/ לקרוא את כל התכתובות 

לעקוב אחר מיקומים

לראות את כל התמונות שצולמו

לצלם מסך

להקליט שיחות טלפוניות

: לחלק גדול מהתוכנות תכונות שמאפשרות גם שליטה במכשיר
.הפעלת המיקרופון והמצלמה ואף מחיקת המכשיר כולו מרחוק

הודגמו היכולת המתקדמות של תוכנת 13בתחקיר חדשות 
.ריגול שעלותה כמה עשרות דולרים בלבד

האזנות סתר בטלפונים ניידים–תחקיר 

https://www.youtube.com/watch?v=_5cXkxbOuac


פריצה למחשב| האזנת סתר וריגול בטלפון נייד 

שימו לב ואל תתפתו לביצוע עבירות

:מחשב/ פשעי סייברחמורות או 

חוק האזנות סתר

שנות מאסר5עד 

פריצה למערכות מחשב
שנות מאסר3-5

https://www.f-m.co.il/חקירות-מחשב/עבירות-מחשב-פשעי-אינטרנט-סייבר/


?איך יודעים–פריצה למחשב | האזנות סתר 

?איך יודעים–מעקב דיגיטלי והאזנה , פריצה
סימני האזהרה מסודרים לפי רמת החומרה: הערה

אישי רגיש/ פוליטי / דולף מידע עסקי •

*פתחתם קובץ או קישור חשוד•
*לא מאובטחותWiFiהתחברתם לרשתות •

פריצה/ הסיסמאות שלכם קלות לניחוש •

**במחשב או בטלפון הסלולרי' מוזרות'תופעות •

דרכי הפריצה  –למכשריכםאין בכך כדי לשלול את האפשרות שפרצו , גם אם לא ביצעתם פעולות אלו *

.למחשב או טלפון סלולרי רבות ומגוונות וחלקן לא מצריכות כל פעולה אקטיבית של המשתמש

,  באגים וכדומה עלולים להתרחש גם בטלפון או מחשב אשר אין בהם תוכנת ריגול', מוזרות'תופעות ** 

לפיכך  . האזנת סתר וכדומה, מעקב, עלולים שלא להתרחש גם במכשיר שנמצא תחת מתקפה, ומאידך

.אינדיקציה זו היא משנית ולא מבססת בפני עצמה חשד משמעותי לכך שבוצעה פריצה למכשירכם



?איך מתמודדים–פריצה למחשב | האזנות סתר 

איפוס הטלפון הנייד או כל צעד אחר שעלול לחשוף את  , החלפת סיסמאות*
עשויה לשבש ולהעלים ראיות  –האפשרות שתתנהל חקירה לאיתור התוקף 

!יקרות ערך

וככל הנראה רק תביא לביצוע פריצה זמניתחסימת הפורץ במצבים אלו היא 

.  כ אף יותר זהירה ומוקפדת"בד–חדשה 

ולכן בכל חשד יש דבר ראשון לעדכן את ממונה אבטחת  

המידע בעמותה ובהתאם יועברו הנחיות להמשך פעילות  
.וחסימת הפריצה



מכת מדינה–ריגול סלולרי 

כלכליסט: מקור

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3532311,00.html

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3532311,00.html


מתקפות סייבר
שניות מתרחשת מתקפת  10בכל 

סייבר על תשתיות וחברות ישראליות

https://www.pc.co.il: מקור

כולנו קורבנות פוטנציאלים

https://www.pc.co.il/


71%
מהעסקים הקטנים 

חוו מתקפת סייבר כלשהי

לא בטוח שכולם יודעים על כך* 

TheMarker: מקור
https://www.themarker.com/technation/1.4088848

https://www.themarker.com/technation/1.4088848


60%
מהעסקים הקטנים לא שורדים 

חודשים אחרי מתקפת סייבר6

:מקור

https://www.denverpost.com/2016/10/23/small-companies-cyber-attack-out-of-business/

https://www.denverpost.com/2016/10/23/small-companies-cyber-attack-out-of-business/


!?60%, רגערגע 
הבעיות המרכזיות של עסקים קטנים ובינוניים אינה השבתה של כמה 

:אלא, ממנה ניתן להתאושש, ימים

לצמיתות, הנכס המרכזי של החברה, אובדן המידע•

חוסר מודעות לצורך בליווי מומחי סייבר לטיפול באירועי אבטחת  •

מידע 

עסקים קטנים הם שער כניסה לפריצה לעסקים גדולים אשר •

מקבלים מהחברה הקטנה שירותים וכתוצאה מכך עשויים לספוג 

.תביעות בהיקפים לא פרופורציונאליים להיקף פעילותם

(.במיוחד אם דלף מידע אודות לקוחות)פגיעה קשה במוניטין •
בנושא הגנת ראו מידע נוסף –תביעות על רקע פגיעה בפרטיות •

אבטחת מידע–הפרטיות 

https://www.f-m.co.il/סייבר-אבטחת-מידע/הסמכה-תקני-אבטחת-מידע/


!פישינגזהירות 
מחפשים  ההאקריםכמשתמשים עלינו להפנים שמרבית 

.  ולא במערכות ההגנהאצלנוחולשות 

:  דוגמת, החולשות האנושיות, כלומר

הרצון לזכות , הפחד להחמיץ, הצורך להיות מעודכנים

יום  , זלזול בנהלים, לקבל קופון לדיל חד פעמי, בהגרלה
הן הכר הפורה ביותר  –חיפזון ועוד , עבודה עמוס

אבטחת  שמאפשר לרוב מערכות , לפעילות של האקרים

.להצליחלמתקפות סייברלהיכשל והמידע 

https://www.f-m.co.il/סייבר-אבטחת-מידע/
https://www.f-m.co.il/סייבר-אבטחת-מידע/תגובה-לאירועי-סייבר-irt-cirt/


?איך מתגוננים–מתקפות סייבר 

מניעת דליפת מידע–מטרה •

מלחמת התשה < מודעות–אמצעי •

עלות תקיפה לא כדאית–תוצאה •

!היא אמצעי הגנת הסייבר היעיל ביותרסייברמודעות לסיכוני 

https://www.f-m.co.il/


?איך מתגוננים–מתקפות סייבר 

ממתקפות הסייבר על עסקים קטנים  60%-למעלה מ
. ובינוניים נסמכות על פריצת סיסמאות קלות

לחצו כאן–לבדיקת חוזק סיסמתכם 

מטעמי אבטחת מידע איננו ממליצים  –הערה חשובה

בדקו סיסמאות בעלות  . אמיתיותלבדוק סיסמאות 

.עקרונות דומים כדי להתרשם מקלות פריצתן

!להאקרפרצה קוראת –סיסמאות חלשות : זכרו

https://thycotic.com/resources/password-strength-checker/


!!gohartkjh!!=עםישראלחי

שימוש במשפט  

בעברית והקשתו  

בשפה אנגלית  

במקלדת  

Aשעםישראלחי=!!Aagohartkjh!!

?למחשב לפרוץ את הסיסמאיקחכמה זמן 



:הכללים האלה, בואו נודה

תווים לפחות8•

מספרים וסימנים, גדולות, שילוב של אותיות קטנות•

סיסמאות שונות לשירותים שונים•

!בלתי נסבלים

?מהי סיסמא חזקה–סיסמאות 



פתרונות? אז מה עושים

–מומלץ מאוד להשתמש בכל שירות שמאפשר זאת 
לחצו כאן–אימות דו שלבי 

שימוש במשפט כסיסמא בשפה שונה  •
gohartkjh=עםישראלחי

, ורק לכם, שיזכיר לכםחלקירמז )לסיסמאות רמזיםניתן לשמור 
כך נרחיק מעלינו  –בעברית בלבדו...( אבל לא יסגיר לאחרים

.שאינם דוברים עבריתההאקריםברמת סבירות גבוהה את 

,הדעות בנושא חלוקות( ?מה זה)–שימוש במנהל סיסמאות 

כ יומלץ על מנהל "בד, אבל אם כבר משתמשים באחד כזה

KeePassסיסמאות בקוד פתוח דוגמת 

?איך בוחרים סיסמא חזקה–סיסמאות 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA+%D7%93%D7%95+%D7%A9%D7%9C%D7%91%D7%99
https://waf.co.il/what-is-password-manager/
https://keepass.info/


!ככה לא זוכרים סיסמא–סיסמאות 



ככה לא זוכרים סיסמא–סיסמאות 

www.ynet.co.il: מקור

http://www.ynet.co.il/


פרטים אישיים/גניבת סיסמאנסיון-לפישינגנורות אזהרה 

:בקשה למידע רגיש כמו סיסמאות

,  זוהו ניסיונות כניסה לחשבונך

בחר סיסמא חדשה בדחיפות



נורות אזהרה לפישינג

טוב מכדי להיות אמתי

10נענע : מקור

docu.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1249549

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvgvjJxObiAhV-SxUIHTm0CLMQFjADegQIBBAB&url=http://docu.nana10.co.il/Article/?ArticleID%3D1249549&usg=AOvVaw1fxnOOLOOTtujeyfB2cDEo


נורות אזהרה לפישינג

טוב מכדי להיות אמתי

YNETמקור

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5074456,00.html


:  בהגנה עצמית בסייבר1חוק 

!גם לא לפנטגון. אין חסינות



חוקי אבטחת מידע–הגנה עצמית בסייבר 



:  בהגנת סייבר2חוק 

!אנחנו החוליה החלשה, זכרו

חוקי אבטחת מידע–הגנה עצמית בסייבר 



:  בהגנת סייבר3חוק 

חובה להכיר ולהבין את דרך הפעולה

–המועדפת על האקרים ופושעי סייבר 
תקיפת הגורם האנושי באמצעות הנדסה 

,  פיתוי, התחזות, הטעיה, חברתית
.פישינג

חוקי אבטחת מידע–הגנה עצמית בסייבר 



נורות אזהרה לפישינג

טוב מכדי 

להיות אמתי



דיגיטליפישינג–הגנה עצמית בסייבר 

מתנות חינם, לחץ זמן-טוב מכדי להיות אמתי 



נורות אזהרה לפישינג

:שגיאות ניסוח/ דחוף 
"לקוחות היי: "פניה כללית ולא אישית

!  אבל רגע

.זה בוודאי לא מבטיח שלא מדובר במתקפת סייבר, גם אם הפניה אישית ונכונה

חברת האשראי ופשוט דלגו על הקישורים / חפשו  את שם הבנק , היכנסו לגוגל: פתרון

.שצורפו בהודעות במייל



נורות אזהרה לפישינג

–קליקבייט
פיתיון לפתוח  

קישור או קובץ  

זדוני



זמן ביצועדרגת קושי?מה מזייפים

SMSשניות  קל

שניותקלמספר מזוהה

שם תצוגה  

ל"בדוא

שניותקל

תלויל"כתובת דוא

הודעת 

וואטסאפ

תלוי

קלקישור

הקלות הבלתי נסבלת של הזיוף



:רמת האבטחה הגבוהה ביותר

מאובטחת ומוגנת בסיסמא חזקה, רשת פרטית בבעלותכם
:רמת אבטחה גבוהה

רשת מאובטחת בסיסמא חזקה שרק אנחנו ומקורבים לנו יודעים

:רמת אבטחה סבירה

רשת שווידאנו ששייכת למקום בו אנחנו נמצאים ומוגנת  

בסיסמא חזקה

:רמת אבטחה נמוכה למקרי חירום בלבד

רק לצורך ביצוע פעולות  , למקרי חירום בלבד, התחברות קצרה

כרטיסי אשראי וכדומה, קצרות וללא הקשת סיסמאות

...האקרים אוהבים אותו אפילו יותר–WiFiכולנו אוהבים 

!היזהרו מרשתות פתוחות ולא מאובטחות



הגנה עצמית בסייבר



אפל/ התקינו רק אפליקציות מוכרות מהחנויות הרשמיות של גוגל 1.

נעלו את מסך המחשב בכל פעם שאתם קמים ממקומכם  2.

לא תעשו לכם סיסמאות קלות וזהות בין שירותים שונים3.

וירוס חינמי ולא מעודכן-לא יהיה לכם אנטי4.

היזהרו מהורדות חינמיות והצעות מפתות  5.

ציבורי לא מאובטחWiFiלא תחמדו 6.

זכרו את אבטחת הסייבר לעולם ועד7.

לא תפתחו קישורים וקבצים לשווא8.

שמרו את סיסמאותיכם הקדושות9.

השתמשו בשלכם. למחשב אין מוח

עשרת הדיברות-הגנה עצמית בסייבר 



:לסיום 
ילדים ונוער–סיכוני סייבר 

למען ילדינו אנו  , נושא סיכוני סייבר לילדים ונוער כמעט ואינו מטופל
...ממליצים להקדיש לנושא כמה שניות

אינם מודעים  , למרות שנדמה שמתמצאים בטכנולוגיה יותר מכם, ילדים
:לסכנות

.הקלות הבלתי נסבלת של הזיוף וההתחזות בפלטפורמות הדיגיטליות

כמעט בלתי  ( למשל תמונות אינטימיות)מידע שדלף –נצחיות המידע 

.אפשרי להסיר

הגיל הממוצע של חשיפה לסיכוני סייבר בקרב ילדים ונוער צונח  –ושימו לב 

מהרגע , משנה לשנה ורצוי להתחיל לטפל בנושא כבר בגיל חד ספרתי

.שהילדים מתחילים את השימוש בטלפון הנייד


