
מודעות עובדים לסכנות ברשת
טיפים למנהלים לשמירה על המידע הארגוני

מנהל אבטחת מידע|אמיר כרמי  



סקירת איומים

אבטחת סיסמאות

התגוננות בגלישה באינטרנט

על מה נלמד היום

התגוננות בפני איומים באימייל

אמצעי הגנה נוספים



איומיםסקירת



גורמים עיקריים לדליפות מידע

Ponemon Institute 2017 Cost of Data Breach Study: Global Analysis
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דליפת מידע

טעות אנוש

Vehicle

39%

Work Area

34%

Lost on 
stolen 
device

Verizon Data Breach Report 2016



דליפת מידע

דרכים עיקריות בהן פורצים לארגונים

Verizon 2016 Data Breach Investigations Report – specifically: incidents involving credentials

Malware
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Hacking
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דליפת מידע

נזק פוטנציאלי



סקירת איומים

הנדסה  נוזקות
חברתית

פישינג



סקירת איומים

נוזקות



כוללות מספר גדול של  נוזקות
משפחות של איומים עם שמות שונים

Trojans

Ransomware

Rootkits

Bootkits

Viruses

Worms



כמות נוזקות כוללת לאורך ההיסטוריה

experts-exchange.com



כמות נוזקות כוללת בעשור האחרון

AV-Test.com



הצפנת מידע

נזק פוטנציאלי



סקירת איומים

הנדסה  
חברתית



הנדסה חברתית



הנדסה חברתית

מניפולציה של אנשים שגורמת להם למסור מידע רגיש או סודי

אבל מתבצעת גם באמצעות רשתות  , נפוצה ביותר באמצעות דואר אלקטרוני

ואפילו פנים מול פנים, בטלפון, אפליקציות מסרים, חברתיות



הנדסה חברתית

כחלק מהתקפה כללית על האדם  , יכולה להתבצע כדי להשיג מידע מצומצם
או הארגון

יכולה לנסות לאסוף את כל המידע הרלוונטי בבת אחת



Kevin Mitnick–הגראנד מאסטר 



Kevin Mitnick



Vishing



סקירת איומים

פישינג



(?Fishingאו  ?Phishing)? מה זה פישינג

(כמו בדייג)או מלכודת , פעולה של הכנת פיתיון•

...השלכת הפיתיון לים•

לקוות שדג ינשוך את הפיתיון כדי שאפשר יהיה לדוג אותו  •



הודעות פישינג

?מי השולח•

?לאיזה אתר מפנה הלינק•

קובץ מצורף•

עדכון סיסמה•



Spear Phishing/whailing

מטרות איכות•

איסוף מודיעין•

התקפה ממוקדת•



אבטחת סיסמאות



הסיסמאות החלשות ביותר



השם שלכם•

חיות מחמד או  , סיסמה שכוללת שמות של בני משפחה•
חברים

מילה יחידה שקיימת במילון•

(1q2w3e4r)תבניות במקלדת •

(amir@hackeruso.com)פרטי ההתחברות עצמם •

(1,2בעיקר )מספרים בסוף הסיסמה •

אות גדולה בתחילת הסיסמה•

שימוש חוזר באותן סיסמאות•

?מה הופך סיסמאות לחלשות



?כמה קל לנחש סיסמה עם פרטים אישיים



?איך להגדיר סיסמה מורכבת

תווים12לפחות •

ספרות ותוים מיוחדים, קטנות, כוללת אותיות גדולות•

החלפה של תוים ברורים מאליו היא מיותרת•
('וכו4ב Aלהחליף , 0ב oלהחליף , $ב  sלהחליף )



?איך להגדיר סיסמה מורכבת שקל לזכור



?טוב  passphraseאיך לכתוב

לחבר מילים לא קשורות כדי ליצור ביטוי•

להוסיף אותיות גדולות לתחילת כל מילה בביטוי•

להוסיף סימני פיסוק•

:למתקדמים

לכתוב מילה או יותר עם אותיות גדולות בלבד•

(לא זמין בכל השירותים)להוסיף רווחים ריקים בין המילים •

לכתוב ביטוי בעברית עם אותיות באנגלית•



?איך לנהל סיסמאות

סיסמא לא פשוטה•

סיסמא לא זמינה פיזית•

סיסמא לא שמורה בדפדפן•

העברת סיסמאות בטוחה•

ניהול סיסמאות•

שירותים אישיים  \סיסמאות שונות לאתרים•
ועסקיים

אימות דו שלבי•



?איך לוודא שהסיסמה שלי לא דלפה

:בדיקה באתר•
https://haveibeenpwned.com

מגיעים אלי מיילים חוזרים שלא הגיעו ליעד•

תרמית\חברים מתריעים שמקבלים ממני דואר זבל או הודעות פישינג•

מיילים ממני מגיעים לתיקיית דואר זבל•

https://haveibeenpwned.com/


התגוננות בגלישה באינטרנט



התגוננות בגלישה באינטרנט

ציבוריותWi-Fiרשתות 



ציבוריתWi-Fiרשת 

היא רשת בלתי מאובטחת שמשתמשים יכולים להתחבר אליה בחינם•

נמלי תעופה ספריות ומקומות רבים  , בתי קפה, נמצאת במלונות•
נוספים



ציבוריתWi-Fiרשת 

היא אכן הרשת  " סיפריה"לעולם אל תניחו שרשת ציבורית שנקראת •
הציבורית של הסיפריה

וודאו עם בעלי העסק את שם הרשת שלהם•



ציבוריתWi-Fiרשת 

לכן התייחסו תמיד לרשת  , רשת ציבורית היא מאוד לא בטוחה•
עם איומים\ציבורית כרשת פרוצה 

גם אם יש לה סיסמה מורכבת•

המשמעות היא שאין לגלוש לאתרים רגישים בזמן החיבור לרשת  •
(ו'רשתות חברתיות וכ, פיננסיות, מערכות עסקיות)

השתמשו בחיבור  , ל"אם אתם חייבים להתחבר לאחד מהאתרים הנ•
(מהטלפוןhotspotניתן לחבר לפטופ ל )הסלולרי שלכם מהטלפון 



אתרים נגועים

?מה זה אתר נגוע•

•Malvertizing

גלישה זהירה•

צפיה ישירה•



התגוננות בפני איומים באימייל



?איך לזהות מייל פישינג

https://phishingquiz.withgoogle.com

https://phishingquiz.withgoogle.com/


התגוננות בפני איומים באימייל

2FA–אימות דו שלבי 



ואימייל2FA))אימות דו שלבי 

תיבת המייל שלכם היא החשבון החשוב ביותר שלכם שדורש  •
, מכיוון שברגע שמישהו מקבל גישה לתיבת המייל שלכם, הגנה

הוא יכול לאפס את הסיסמאות לכל החשבונות והשירותים בהם  
.אתם משתמשים

אימות דו שלבי הוא דרך נהדרת להגן על תיבת האימייל שלכם •
.מפני התקפות



ואימייל2FA))אימות דו שלבי 

מרבית ספקיות האימייל הגדולות מאפשרות להגדיר אימות דו  •
.שלבי עבור תיבת האימייל שלכם

התוקף יצטרך גם את הסיסמה  , ברגע שהגדרתם אימות דו שלבי•
.וגם גישה לטלפון שלכם כדי לפרוץ לתיבת האימייל שלכם



התגוננות בפני איומים באימייל

קבצים מצורפים



קבצים מצורפים

קבצים מצורפים הם אחת מהדרכים הנפוצות ביותר להפצת  •
.נוזקות

יכול , PDFגם קובץ מצורף שנראה כמו מסמך או קובץ אקסל או •
.להכיל נוזקה



קבצים מצורפים

.לעולם אין לפתוח קבצים מצורפים ממקורות בלתי מוכרים•

אפילו קצת או למראית  , במקרה שקיבלתם קובץ מצורף חשוד•
שלחו אותו למנהל הרשת או אבטחת המידע שלכם כדי , עין

.שיוודא שהוא תקין



?(ספאם)איך להתגונן מדואר זבל 

תמיד , אפילו עם ההגנות הטובות ביותר. כולם מקבלים דואר זבל•
.יהיו כמה מיילים שיעברו את כל הסינונים

.יש ספקיות אימייל טובות יותר בסינון דואר זבל מאחרות•

מוצר אנטי ספאם משלים יכול להוות סינון נוסף לזה של ספקית  •
.ולהקטין את כמות דואר הזבל המתקבלת, האימייל



?(ספאם)איך להתגונן מדואר זבל 

גם אם התוכן שלו נראה לכם  , לעולם אל תפתחו דואר זבל•
.מצחיק או חובבני

.לעולם אל תגיבו לדואר זבל•

,  היזהרו בשימוש בכתובת האימייל שלכם בהרשמה לאתרים•
.שירותים או תחרויות

,  כאשר אתם מפרסמים את כתובת המייל שלכם באתר פומבי•
.תמיד תוסיפו סימני פיסוק לכתובת

amir(at)hackeruso.com: לדוגמא

ניתן ליצור ולהשתמש בתיבת מייל ייעודית עבור הרשמות •
.ל"לאתרים כנ



אמצעי הגנה נוספים



התקנים ניידים

?מה זה התקן נייד•

?איפה היה ההתקן•

העברת מידע בטוחה יותר•



פרצות פיזיות

הכניסה למשרד•

?מי נכנס למשרד•

•TailGating

•Log off / Lock

מסמכים עסקיים•



עדכוני תוכנות

ליד השעון, למטה, האייקון שם•

מערכת ההפעלה•

דפדפן•

•Adobe Flash / Adobe Reader

•Java

תוכנות גיבוי•

תוכנות סנכרון קבצים•

תוכנות מסרים•



עירנות ברשתות חברתיות

?מי החברים שלי•

הודעות מחברים•



פרצות פיזיות

?מה חשוב לגבות•

?איפה לגבות•

גיבוי תקופתי•

בדיקת שחזור מגיבוי•



?שאלות



תודה רבה

info@hackerupro.com


