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אבטחת מידע

מתקפת סייבר היא איום מוחשי גם ברמת העסק הבודד. מסקר שביצע 
העסק  מבתי  ש-71%  עולה   2012 בשנת  סימנטק  התוכנה  תאגיד 
הקטנים שנחשפו למתקפת סייבר לא התאוששו מכך. מטבע הדברים  
עסקים קטנים כגדולים מחזיקים מידע עסקי רגיש ממוחשב המותקן 
מגוון  חומר  מכיל  כזה  עסקי  מידע  חיצוני.  בשרת  או  הארגון  בשרתי 
כגון: פרטי לקוחות, נתוני מכירות אסטרטגיות שיווק , נתונים כלכליים 
לעסק  אקוטיים  נתונים  לרשת  פריצה  של  במקרה  וכדו'.  ומסחריים 
יכולים להגיע לידיים לא נכונות ולהסב לו נזקים כלכליים, גניבת קניין 
התרחבות  היא  מכך  יוצא  פועל  תחרותי.  ויתרון  מידע  והעברת  רוחני 
שעיקרה   ,Ransomware( וירטואלית  כופר  דרישת  של  התופעה 
והמידע  הקבצים  שחרור  תמורת  העסקים  מבעלי  תשלום  דרישת 

שננעל במחשב(. 

איך זה קורה? 
המופצים  וירוסים  כגון  לציבור,  המוכרות  הסייבר  למתקפות  בניגוד 
במטרה להשחית את המערכת ולגרום לה לנזקים או "סוסים טרויאנים", 
יעדן של תוכנות הכופר הוא להחזיק את המידע של המשתמש כ"בן- 
ערובה". זאת מתוך הנחת יסוד סבירה שבעלי העסק השקיעו זמן רב 
המשך  לגבי  עצומה  כלכלית  חשיבות  לו  ויש  במחשב  המצוי  במידע 

תפקוד העסק. 
זדונית  תוכנה  או  וירוס  של  החדרה  ידי  על  מתרחש  המהלך  בפועל, 
אחרת. על פי רוב, ההאקרים מנצלים פרצת אבטחה, מידע או חולשה 
או חוסר תפקוד או היעדר של מערכות אבטחת מידע. תוכנת הכופר, 
במקום למחוק את המידע או להשחית אותו, פשוט מצפינה את המידע 
לבעל  הודעה  שולחת  היא  במקביל  אליו.  גישה  כל  וחוסמת  במחשב 
המחשב  העסקי, הדורשת תשלום בעבור שחרור הקבצים. הדרישה 

לתשלום היא באמצעות תהליך תשלום "מאובטח". אמצעי זה מאפשר 
מבלי  מוחלטת  אנונימיות  על  ולשמור  כספי  תגמול  לקבל  להאקרים 

שפרטיהם לא יחשפו בפני המשלם ו/או רשויות אכיפת החוק. 

בני ערובה
בכדי להתגונן  בפני התופעה של דרישת  כופר וריטואלית, מומלץ מאוד 

לבעל העסק לנקוט בצעדים הבאים: 
•  גיבוי: זה הפתרון היעיל ביותר. כדאי לגבות את המחשב ובמיוחד את 
המידע החיוני בתדירות גבוהה. הגיבוי הוא קריטי במקרה של דרישת 
כופר וירטואלי. כל עסק צריך להחליט על תדירות הגיבוי. למשל, באופן 
יומי או שבועי. המשמעות היא למעשה הגבלת הנזק עד למועד הגיבוי 
יימצא במצב חמור ביותר, בו המידע  האחרון. כך מובטח לעסק שלא 
או  לטמיון  ירדו  עבודה  של  שנים  או  שחודשים  או  לעד,  אבד  העסקי 

נמצאים כ"בני ערובה " בידי האקרים או ארגון  עברייני. 
• מקורות לא ידועים: מומלץ שלא לפתוח דואר אלקטרוני ממקורות לא 
ידועים. כמו כן מוטב שלא להוריד קבצים שמקור זהותם של השלוחים 
באתרים  מלגלוש  להימנע  מוטב  אפשרי,  שהדבר  ככל  ברור.  אינו 
לאתרים  קישורים  על  וללחוץ  להתפתות  ולא  זדוניים  להיות  שיכולים 
לא מוכרים. אין זה סוד שהאקרים רבים שלוחים למשתמש אימיילים, 
כזה  לינק  על  לחיצה  כל  תמימה.  הודעה  בצורת  קישורים  או  לינקים 
לכאורה  נשלחים  אלה  לרוב  ערובה.  לבן  המחשב  את  להפוך  עלולה 
וזוהי  בקשר,  איתו  היה  לא  בכלל  שהמשתמש  כזה  אבל  מוכר  מגוף 

"נורה אדומה" בולטת. 
מומלץ לוודא שבכל עמדת מחשב בעסק מותקנים  אבטחת מידע:    •
אמצעי אבטחת מידע עדכניים ותקינים ולבצע בדיקות פנימיות שאכן 
 end point  תוכנות כופר לא יכולות לפרוץ . מומלץ להטמיע פתרונות

מי שומר 
על המידע 

שלכם?   

מאת: שלומי אדר

כל עסק עלול להיפגע ממתקפת 
סייבר ולמצוא את עצמו נסחט 

ומאבד את הקניין הרוחני 
שעליו עמל שנים רבות  כל 

מה שרציתם לדעת על חטיפת 
מחשבים עסקיים  וגם על דרכי  

ההתגוננות 
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Security בתקן אבטחה נדרש לפני מתן גישה לכניסה לרשת. כמו כן 
יש להגביל הרשאות למידע והרשאות אדמיניסטרטור. 

סייבר  התנהגות  של  תרבות  להטמיע  יש  ארגונית:  סייבר  מערכת    •
בארגון, ולהתייחס בעסק לנושא ביטחון מידע בראש סדר העדיפויות. 
כמו כן יש ליידע את העובדים בדבר איומי מחשב פוטנציאליים, ובכללן 
ב-  ברורה  שימוש  מדיניות  להגדיר  מומלץ  הוויראלי.  הכופר  תופעת 
outlook, כניסה למיילים וללינקים לא מוכרים אשר עלולים לנעול את 

הקבצים. 
•  לא לנהל מו"מ עם האקרים/ עברייני מחשב: במידה והמחשב הותקף 
"ננעל", אזי ההמלצה היא  והמידע  והתקבלה הודעה לתשלום הכופר 
כלל  בדרך  העבריינים.  דורשים  אותו  הכופר  תשלום  את  לשלם  לא 
התשלום עבור שחרור קבצים הוא עשרות עד מאות דולרים למחשב. 
לפיכך אנשים נוטים להתפתות ולשלם את הכופר. חשוב מאוד שלא 
לשלם כלל, או לפחות להקפיד לשלם באופן שלא חושף את המשתמש 
שדורשות  תוכנות  יש  זה,  בהקשר  לדוגמא,  עוקצים.  או  הונאות  לעוד 
תשלום כופר באמצעות מתן כרטיס אשראי או הקלדה באתר של פרטי  
Pay Pal. מעבר לכך אין כל ביטחון שההאקרים ישחררו את המידע או 
נוסף. ברוב המקרים לא מומלץ לפענח  ידרשו תשלום  הקבצים אלא 

העומדת  המשאבים  במגבלת  אפשרי  לא  וזה  מאחר  ההצפנה,  את 
שימוש  עושות  הזדוניות  התכונות  מרבית  הפרטי.  העסק  לרשות 
ניחוש  של  בדרך  איתן   להתמודד  שהמאמץ  ביותר,  חזקות  בהצפנות 

הופך לבלתי אפשרי .

אחרית דבר 
עשרות  כאשר  ביותר,  מדאיגה  וירטואלית  כופר  דרישת  של  התופעה 
להיות  העסקים  בעלי  על  זדוניות.  לתוכנות  ננעלים  מחשבים  אלפי 
בסיסי  ארגוני  מידע  אבטחת  של  החדשה  הגישה  למשמעות  מודעים 
בהקדם  להטמיע  יש  לפיכך  הסייבר.  מתקפות  בעידן  שלהם  בעסק 
הכספיים  המשאבים  את  להקצות  בעסק,  מידע  אבטחת  מדיניות 
והעובדים  המנהלים  מודעות  את  להעלות  ובמקביל  לכך,  הדרושים 

לנושא ההגנה על מערכות המחשב הקיימות בו.   

* שלומי אדר הוא מומחה יישום  אסטרטגיות ניהוליות בסקטור העסקי 
לביטחון ואבטחת מידע ובחינת תהליכי עבודה והתאמתם לארגון  

ההתאחדות 
בתערוכת טכנולוגיה 

2015

משלה  מתחם  ההתאחדות  הקימה  השנה  גם  שנתיים,  כמדי 
בתערוכת טכנולוגיה 2015, תערוכה המציגה את מיטב החידושים 

הטכנולוגיים בתעשיה.
הפך  בתערוכה  ההתאחדות  חברי  של  ממותג  מתחם  הקמת 
השנה,  גם  שהציגו  שבו,  מהמציגים  חלק  שנים.  רבת  למסורת 

עושים זאת במהלך שש תערוכות ברציפות. 
מ-20 אלף מבקרים מתחום התעשיה  ביקרו למעלה  בתערוכה 

והרכש.

בשיחה שלי עם חלק מהמציגים בסיום התערוכה, התרשמתי כי 
פוטנציאליים  לקוחות  לבין  המציגים  בין  ראשוניים  קשרים  נוצרו 

חדשים.
את מתחם ההתאחדות פקד ראש עיריית תל אביב מר רון חולדאי, 
שביקר בביתן של חברת "פרידנזון הנדסה", אשר פיתחה מיזם 

לאופניים להשכרה מבתי מלון וממוסדות.
וזאת  ובמיתוג,  בארגון  ההתאחדות  סייעה  להציג,  שבחרו  לאלה 

במחיר מסובסד, במטרה לעודד מיזמים מסוג זה.

מאת: יוסי גזימק


