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 2017נובמבר  14

 ח"חשון תשע ה"כ

 350-ס-ב: סימוכין

 

 ל"אמצעים טכנולוגיים למניעת שימוש לרעה בדוא

 תקציר

 ,על מנת לתקוף משתמשים פרטיים וארגוניים, ל"גורמים פליליים ואחרים עושים שימוש בהודעות דוא

 .ולצורך השגת אחיזה במערכותיהם,  לצורך ביצוע הונאות כנגדם

ל הנראות כאילו הן שייכות לארגונים שונים "פעמים רבות ההודעות הזדוניות עושות שימוש בכתובות דוא

 . המוכרים למותקף

 מנגנונים אלו יהיו. קיימים מספר מנגנונים טכנולוגיים העשויים לסייע בצמצום משמעותי של התופעה

ל "המנגנונים הנ. אפקטיביים יותר ככל שהשימוש בהם יתרחב למספר רב של ארגונים ממגזרים שונים

 .מוגדרים על ידי הצד השולח אך מסייעים לצד מקבל ההודעה לקבוע את אמינותה

 .כבר יישמו חלק או את כל המנגנונים הללו( Web Mail)ל בענן "מרבית שירותי הדוא

 . וכיצד ניתן לעשות בהם שימוש להקטנת תופעת ההתחזות, ים הללומסמך זה מתאר את המנגנונ

 

 פרטים

 :במסמך זה יתוארו שלושה מנגנונים

1. SPF – Sender Policy Framework. 

2. DKIM – Domain Keys Identified Mail. 

3. DMARC -Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance. 

 

 .עבור הגדרות פעולתם TXTמסוג  DNSשלושת המנגנונים עושים שימוש ברשומות 

הצד השולח : נדרש שיתוף פעולה בין הצד השולח לצד המקבל, ל יפעלו בהצלחה"על מנת שהמנגנונים הנ

הצד (. מכתובת מייל השייכת לדומיין שלו, כלומר)ל בשמו "צריך להגדיר היטב מי מורשה לשלוח דוא

 .ל המתקבלות אצלו להגדרות השולח"לוודא התאמה בין הודעות הדוא המקבל צריך

 .ל בשמו"רשאים לשלוח הודעות דוא  שרתיםמאפשר לארגון להגדיר אילו , SPF, המנגנון הראשון

המגיעות  הודעות לאמתמאפשר להגדיר מפתח ציבורי אסימטרי אשר בעזרתו ניתן , DKIM, המנגנון השני

 .חתומות במפתח הפרטי של הדומיין השולח

במקרה של הצלחה או כישלון בבדיקות של שני המנגנונים , עבור הצד המקבל מדיניותהמנגנון השלישי קובע 

 .האחרים וכן מנגנון דיווח לבעל הדומיין

 (:ראו באיור המצורף מטה)תפיסתית התהליך נראה כך 
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< -ההודעה נשלחת לנמען < - DKIMיל מוסיף שדה עם מידע לגבי שרת המי< -השולח מחבר את ההודעה 

ההודעה < - DKIMההודעה נבדקת כנגד החתימה של < -מתבצעות בדיקות שונות טרם פתיחת ההודעה 

רק < -הרלוונטית  DMARCמופעלת מדיניות < - SPFנבדקת כנגד רשימת השרתים המורשים במדיניות 

 .המדיניות מאפשרת זאתאם , לאחר מכן ההודעה תגיע לנמען
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SPF 

 .מאפשר להגדיר את רשימת השרתים מהם דומיין מסוים יכול לשלוח מייל SPFפרוטוקול 
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את  ולא( ראו איור)ל "של הודעת הדוא SMTP Envelope -הפרוטוקול בודק את הכתובות המוגדרות ב

 .Message Header -הכתובת המוצגת למשתמש ב

SMTP Envelope
Mail

MAIL FROM:

RCPT TO:

Mail Headers

Message BodyFrom:
To:

 

 :תהליך הבדיקה מתואר באיור הבא

                  SPF       - DNS    .

                                      

   "                        .

                           " 

        "                          - 

SPF                 

        "        

               

             

              

    

     

     ?

  .             

     
  .            

     .
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 :דוגמא להגדרה של מדיניות זו

example.net. TXT  "v=spf1 mx include:aspmx.googlemail.com -all" 

 

 DNS -בשרת ה TXTמגדיר רשומת  example.netל היא כי הבעלים של הדומיין "המשמעות של הרשומה הנ

 :אשר כוללת את ההגדרות הבאות, של הדומיין

v=spf1  של הפרוטוקול 1גרסה 

mx ל עבור הדומיין "כל השרתים המוגדרים לקבלת דוא( שרתיMX ,) רשאים

 ל עבור הדומיין"גם לשלוח דוא

include:aspmx.googlemail.com כפי שמוגדר במדיניות , ל עבור גוגל"כל שרת שמורשה לשלוח דוא, בנוסף

ל "רשאי לשלוח דוא, (aspmx.googlemail.com)המופיעה בכתובת זו 

 עבור דומיין זה

-all כל שאר השרתים אינם מורשים 

 

 :להגדרה הןהאפשרויות העיקריות 

TAG תיאור 

ip4:  כתובת או טווח כתובות בפורמטipv4 המורשים לשלוח דוא"ל עבור הדומיין 

ip6:  כתובת או טווח כתובות בפורמטipv6 המורשים לשלוח דוא"ל עבור הדומיין 

a כתובת ה- IP  המוגדרת ברשומה מסוגA  עבור דומיין זה, רשאית לשלוח דוא"ל

 עבור הדומיין

mx  שרתי( כל השרתים המוגדרים לקבלת דוא"ל עבור הדומייןMX רשאים גם ,)

 לשלוח דוא"ל עבור הדומיין

Include: מאפשר לכלול במדיניות ה– SPF  ,של דומיין זה מדיניות של דומיין אחר. לדוגמה

דומיין העושה שימוש הן בשרתיו והן בשירות ענן למשלוח הודעות דוא"ל רבות 

(Bulk Email) 

all כל הכתובות האחרות שלא הוגדרו ספציפית במדיניות 

 

 :לכל אחת מתגיות אלו ניתן להגדיר כיצד מקבל ההודעה צריך להתייחס אליה על פי המפתח הבא

 משמעות מאפיין

ברירת המחדל. השרת השולח חייב להתאים לאחת התגיות המוגדרות עבור  +

 הדומיין

 דוא"ל עבור דומיין זההשרת השולח אינו מורשה לשלוח  -
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משמש להגדרה זמנית, עבור מעבר בין שרתי דוא"ל. ניתן לקבל הודעה מכתובת  ~

 המסומנת כך, אך יש לבחון אותה בתשומת לב

 ללא הגדרה. ברירת המחדל היא לקבל את ההודעה ?

 

 ה על מלאים פרטים- syntax רשומת להגדרת המשמש SPF ב למצוא ניתן- 

http://www.openspf.org/SPF_Record_Syntax 

https://tools.ietf.org/html/rfc7208 

 רשומת לבנות כיצד מדריך SPF ב למצוא ניתן- 

http://www.openspf.org/FAQ/Common_mistakes 

 ב למצוא ניתן ההגדרות לבדיקת כלים-  

http://www.openspf.org/Tools 

 

 :SPFרשומת  יש לשים לב לשני נושאים עקרוניים הנוגעים להגדרת

הודעות , ואינו משכתב את כתובת השולח, Server-based forwarding -אם הארגון הנמען עושה שימוש ב

 : הפתרונות האפשריים לכך הם. הנשלחות אליו עלולות שלא להגיע ליעדן

 מבצעים השרתים  הכנסתforwarding ( לרשימה לבנהWhitelist של שרתים שאינם נבדקים כנגד )

 . SPFהגדרות 

 תלשיט מעבר Remailing  .שבה משוכתבת כתובת השולח 

 שרת ה- forwarding יבצע את בדיקת ה- SPF בעצמו טרם ביצוע ה- Forward  ולא תבוצע בדיקה

 נוספת בהמשך.

 

המטרה היא למנוע מתקפת ) DNSשאילתות  10תבצע לכל היותר  SPFהתקן מגדיר כי בדיקת רשומת 

ל "ל מאד מורכבת וכוללת משלוח דוא"במקרה בו תצורת הדוא(. הנמען מניעת שירות על שרת המייל

היא עלולה (, DNSשאילתות  3של גוגל עשויה לחייב ביצוע  SPF -רשומת ה, לדוגמה)משירותי ענן שונים 

 .ל ולגרום לכך שמשלוח חלק מההודעות ייכשל בבדיקה והן לא תגענה ליעדן"לעבור את המגבלה הנ

DKIM 

ל או חלק ממנה והשרת הנמען מוודא אותה כנגד "בפרוטוקול זה מבוצעת חתימה דיגיטלית על הודעת הדוא

 :כמתואר באיור הבא, DNSמפתח ציבורי המפורסם כרשומת 

http://www.openspf.org/SPF_Record_Syntax
https://tools.ietf.org/html/rfc7208
http://www.openspf.org/FAQ/Common_mistakes
http://www.openspf.org/Tools
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                  DKIM       - DNS 
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DKIM                 

        "       

             

               

             

    

     

     ?

  .             

     
  .            

     .

    

 

 :DNS -כך נראה פורמט רשומת ה

selector._domainkey.example.com IN TXT “v=DKIM1; p=<public key>;” 

 

  –רשימת השדות הניתנים להגדרה 
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 הסבר ברירת מחדל שם התגית תגית

v Version DKIM1 

מספר הגרסה של רשומת 

המפתח. תגית זו חייבת להיות 

הראשונה ברשומה, ומומלץ מאד 

להכליל אותה )חלק מהתוכנות 

מהרשומה אם תגית זו מתעלמות 

 אינה קיימת(.

h Hash algorithms * (allow all) 

רשימת האלגוריתמים המורשים 

, מופרדים HASH -לחישוב ה

 באמצעות נקודתיים )":"(.

 האלגוריתמים המוכרים הם

"sha1" ו-  "sha256" 

k Key type rsa 
סוג המפתח ברשומה. נתמך 

 בלבד "rsa"שימוש במפתח מסוג 

n Notes (empty) הערות אופציונליות 

p Public key (none) 

 המפתח הציבורי של הדומיין.

נרשם כמחרוזת בפורמט 

BASE64. 

 זהו שדה החובה היחיד.

 שדה ריק פירושו שהמפתח בוטל.

s Service type * (allow all) 
סוגי השירות הנתמכים. השירות 

 emailהנתמך היחיד הינו 

t Flags (no flags set) 

 פרמטרים לשליטה על הבדיקה:

" פירושו מצב בדיקות yפרמטר "

(TEST MODE.) 

חייבת להיות  –" sפרמטר "

הלימה בין הגדרות הדומיינים 

ובכותרות  DKIM -בחתימת ה

 של ההודעה עצמה.
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מאפשר להגדיר  ,(selector._domainkey.example.com, )בתחילת שם הרשומה SELECTOR -שדה ה

לגורמי , כך ניתן לשייך מפתחות שונים לגורמים שונים בארגון .מפתחות חתימה שונים עבור דומיין מסוים

 (.מפתח משתנה כל חודש, לדוגמה)או לפרקי זמן שונים , ל בשם הארגון"השולחים דוא' צד ג

 

 

 :פורמט החתימה הדיגיטלית של ההודעה נראה כך

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 

 

 :השדות העיקריים בחתימה הם

 תיאור שם תגית

v Version " 1גרסה. הערך הנתמך היחיד הוא." 

a Algorithm 
 "rsa-sha1"האלגוריתם שבעזרתו בוצעה החתימה. האפשרויות הן 

 ."rsa-sha256"או 

b Signature  החתימה עצמה, בפורמטBASE64 

bh Signature hash Hash  של גוף הודעת הדוא"ל, מקודד בפורמטBASE64 

d DNS 
זיהוי הדומיין לו שייכת חתימה זו, מאפשר שליפה של המפתח מתוך 

 של הדומיין DNS -רשומת ה

i Identifier דומיין שלו.-בדרך כלל יהיה זה לשדה הדומיין לעיל, או תת 

s Selector 

הרלוונטי. כפי שהוסבר לעיל, ניתן להגדיר  SELECTOR -שדה ה

מספר מפתחות חתימה לדומיין מסוים. שדה זה מאפשר לבחור את 

 המפתח המתאים

t Timestamp זמן ביצוע החתימה 

x Expiration עד מתי החתימה בתוקף 

l Length .אורך החלק מתוך גוף ההודעה, עבורו יתבצע וידוא החתימה 
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החתימה על חלק כלשהו כרצוננו  המטרה היא לאפשר חישוב

מתחילת ההודעה, כדי להימנע ממצב בו שרת המוסיף מידע בסוף 

 (, ישבש את החתימה.FOOTERההודעה )

c Canonicalization 

( בהודעה WHITE SPACEהאופן בו יש להתייחס לשדות רווח )

או  simple –. קיימות שתי אפשרויות HASH -לפני חישוב ה

relaxed 

h Headers 
השדות מתוך כותרות ההודעה שנכללים ביצירת החתימה. רשימה 

 from:to:subject:dateשל שדות מופרדים בנקודתיים כגון: 

 . https://tools.ietf.org/pdf/rfc6376.pdf -פירוט על כל השדות הניתנים להגדרה ניתן למצוא ב

 http://dkim.org מידע נוסף ניתן למצוא באתר

 

   DKIM לגבי  עקרוניים נושאים

(, Footerלמשל באמצעות הוספת )אשר משנים לעיתים את ההודעות המתקבלות , Mailing Listשרתי 

לארגונים המפעילים שרתים , לפיכך. עלולים לפגוע בתקינות החתימה הדיגיטלית של ההודעה המקורית

ואז לחתום בעצמם עם , היא מתקבלתכאשר מסוג זה מומלץ לאמת את החתימה הדיגיטלית על ההודעה 

 .ומפתח משלהם על ההודעה שהם שולחים לנמענים DKIMמנגנון 

על מנת , השדות ואורך ההודעה המשמשים לחישוב החתימה הדיגיטלית יש לבחור היטב את, לחילופין

 . להימנע ממצב ששינויים והוספות בסוף ההודעה יגרמו לשיבוש החתימה

 

DMARC 

הפרוטוקול האחרון למעשה מאחד למסגרת אחת את הטיפול בשני הפרוטוקולים הקודמים ומאפשר יכולות 

 SPFל של הנמען האם יש לשולח מדיניות "מטרת הפרוטוקול הינה ליידע את מפעילי שרתי הדוא. נוספות

. ו שניהםא, וכן להגדיר כיצד יש לנהוג במקרה של כישלון לאמת כל אחד מהפרוטוקולים DKIMאו /ו

הפרוטוקול גם מאפשר לשולח לבקש משרתי הנמען דיווחים על הודעות שנשלחו אליהם וכשלו במהלך 

 .הבדיקה

. בין שמות הדומיינים השונים בהודעה( Alignment)הפרוטוקול מאפשר להגדיר דרישה להתאמה , בנוסף

ר הדומיין המוגדר במעטפת ל עבו"הוא בודק האם השרת יכול לשלוח דוא, SPFכזכור מתיאור פרוטוקול 

(. Header From)ולא עבור הדומיין של השולח הרשום בהודעה עצמה ( SMTP Envelope)ההודעה 

מאפשר להגדיר דרישה לתאימות בין שני הדומיינים הללו וכן התאמה לדומיין המוגדר  DMARCפרוטוקול 

 .של השולח DKIM -בחתימת ה

 :מבוצע באופן הבא DMARCתהליך אימות 

https://tools.ietf.org/pdf/rfc6376.pdf
http://dkim.org/
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 .הודעת דוא"ל נשלחת מהשולח לנמען 

 שרת הדוא"ל של הנמען ניגש לרשומות ה- DNS הרלוונטיות 

 השרת מאמת את ההודעה מול ההגדרות ברשומות אלו עבורSPF   ו/אוDKIM ומיישם את מדיניות ה- 

DMARC .המוגדרת עבור השולח 

 יניות המוגדר במד ל פיאימות, נשלח דיווח לשולח עמהלך האם ההודעה נכשלה בDMARC ניתן .

 להגדיר גם משלוח דיווח מרכז תקופתי.

 :אפשרויות שונות 3ל אשר נכשל באימות ניתן להגדיר "עבור דוא

 Quarantine – בידוד ההודעה באמצעות העברתה לתיקיית ה- SPAM.לדוגמה , 

 Reject – .לא להעביר ההודעה כלל 

 None – .לא לעשות דבר למרות שההודעה נכשלה באימות 

 

 

 

 :הם DMARCהאפשריים להגדרה ברשומת  הערכים

Tag= Value Notes 

v= DMARC1  שדה חובה, חייב להכיל את הערךDMARC1. 

p= 

None   

Quarantine  

Reject 
 

 

 שדה חובה, חייב להיות השני ברשומה.

 מגדיר את המדיניות הנדרשת:

None - ללא מדיניות 

Quarantine –  הודעה שנכשלה בבדיקה מומלץ להעביר

להסגר או לבחון היטב באמצעים נוספים טרם העברה 

 למשתמש.

Reject –  הודעה שנכשלה בבחינה מומלץ למחוק ולא

 להעביר למשתמש.

sp= 

Same values as for p= 

(reject, quarantine, 

none) 

דומיינים של -שדה אופציונלי. מגדיר המדיניות עבור תת

 ".Pהדומיין הראשי. ערכים זהים לתגית "
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adkim= 
r (relaxed - default) or s 

(strict) mode 

" נדרשת תאימות מלאה Sשדה אופציונלי. תחת ההגדרה "

 -בין שם הדומיין במדיניות זו לשם הדומיין ברשומת ה

DKIM .שנשלחה עם הודעת הדוא"ל 

 ו.דומיינים יתקבל-", גם שמות של תתRתחת ההגדרה "

 ".Rברירת המחדל היא "

aspf= 
r (relaxed) or s (strict) 

mode 

" נדרשת תאימות מלאה Sשדה אופציונלי. תחת ההגדרה "

לשם הדומיין בכותרות   SMTP -בין שם הדומיין במעטפת ה

 הדוא"ל.

 דומיינים יתקבלו.-", גם שמות של תתRתחת ההגדרה "

 ".Rברירת המחדל היא "

pct= value from 0 to 100 

שדה אופציונלי. לאיזה אחוז מתוך ההודעות מדומיין מסוים 

 .100%מתייחסת המדיניות. ברירת המחדל היא 

מטרת השדה לאפשר התנסות הדרגתית במנגנון טרם 

 הפעלתו באופן מלא.

fo= 

May take one or more of 

the following values: 

0, 1, d, s 
 

 
 

 
 

 
 

 

את מדיניות הדיווח לבעל הדומיין שדה אופציונלי. מגדיר 

 עבור כשלונות בבדיקה.

 = שלח דיווח רק אם כל הבדיקות המוגדרות כשלו. 0

 = שלח דיווח גם אם רק בדיקה אחת כשלה. 1

d  שלח דיווח אם בדיקת =DKIM .כשלה 

s  שלח דיווח אם בדיקת =SPF .כשלה 

 ".0ברירת המחדל היא "

 אמצעות ":".ניתן לצרף מספר הגדרות מופרדות ב

rf= 

May take one or more of 

the following values: 

afrf 
 

iodef 
 

 

 שדה אופציונלי. פורמט דוח כישלון בבדיקה.

afrf – פורמט הדוח כמוגדר ב- RFC5965. 

iodef – פורמט הדוח כמוגדר ב- RFC5070. 

 .afrfברירת המחדל היא 

 

ri= 
Defines the time in 

seconds between reports 

 שדה אופציונלי. הזמן בשניות בין דוחות.

 שעות( 24) 86400ברירת המחדל 
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rua= 

A comma delimited list 

of URI(s) to which 

aggregate mail reports 

should be sent 

שדה אופציונלי. רשימת הנמענים אליה יישלח איחוד 

 כגון URI)אגרגציה( של דוחות כישלון בבדיקה, בפורמט 

mailto:user@example.com 

במידה שהכתובת שוכנת בדומיין ממנו נשלח הדוא"ל 

ההגדרה מספקת. במידה שהכתובת שוכנת מחוץ לדומיין 

)ראו פרטים  DNS -השולח, נדרשת הגדרת רשומת עזר ב

 באחד מהקישורים על פרטי הפרוטוקול בהמשך(

ruf= 

A comma delimited list 

of URI(s) to which 

detailed failure reports 

should be sent 

שדה אופציונלי. רשימת הנמענים אליה יישלח פירוט של 

 כגון URIדוחות כישלון בבדיקה, בפורמט 

mailto:user@example.com 

במידה והכתובת שוכנת בדומיין ממנו נשלח הדוא"ל ההגדרה 

מספקת. במידה והכתובת שוכנת מחוץ לדומיין השולח, 

)ראו פרטים באחד  DNS -נדרשת הגדרת רשומת עזר ב

 מהקישורים על פרטי הפרוטוקול בהמשך(

 

 :ה להגדרה אפשריתדוגמ

 

# example.net zone file fragment 

$ORIGIN example.net. 

... 

_dmarc   TXT ( "v=DMARC1;p=none;sp=reject;pct=10;" 

   "adkim=r;aspf=r;fo=1;ri=86400;rua=mailto:dmarc-admin@example.net") 

 

ת הבדיקות אינן מחמירו, user@example.netל רק מכתובות מסוג "ההגדרה מציינת כי הדומיין שולח דוא

% 10ההגדרה מבקשת לבדוק רק . וניתן להעביר את ההודעה ליעדה גם אם ההודעה נכשלה במהלך האימות

ולשלוח את הדיווחים היומיים על הודעות שנכשלו באימות לתיבה , מכלל ההודעות המתקבלות מהדומיין

admin@example.net-dmarc. 

 

 :ניתן למצוא בקישורים הבאים DMARCנוסף על פרוטוקול  מידע

https://dmarc.org 

https://blog.returnpath.com/how-to-explain-dmarc-in-plain-english/ 

https://tools.ietf.org/pdf/rfc7489.pdf 

mailto:user@example.com
mailto:user@example.com
mailto:user@example.net
mailto:dmarc-admin@example.net
https://dmarc.org/
https://blog.returnpath.com/how-to-explain-dmarc-in-plain-english/
https://tools.ietf.org/pdf/rfc7489.pdf
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http://cert.europa.eu/static/WhitePapers/Updated-CERT-

EU_Security_Whitepaper_DMARC_17-001_v1_2.pdf 

 המלצות

 :מומלץ לפעול בשלבים על פי הסדר הבא, לארגון המעוניין לנצל את הפרוטוקולים המתוארים במסמך זה

 .DKIM -ו SPF לפרוטוקולים רשומות הגדירו .1

 .החדשות ההגדרות יישום לאחר מכם ל"דוא לקבל מצליחים שלכם הנמענים כי וודאו .2

 משרתי חות"דו לקבל שתוכלו כך"(, None)" חסימה ללא, פשוטה DMARC מדיניות הגדירו .3

 .בבדיקה ונכשלות שלכם הדומיין בשם הנשלחות ההודעות כלל לגבי הנמענים

 .המתקבלים חות"לדו בהתאם הפרוטוקולים הגדרות את התאימו .4

 או לחסימה DMARC מדיניות לשנות ניתן, כהלכה מתפקדת המדיניות כי בטוחים שאתם לאחר .5

 .הצורך על פי להסגר

 

מחודש  NISTל ניתן למצוא במסמך "על שלושת הפרוטוקולים והשימוש בהם לאימות דוא מידע נוסף

 "Trustworthy Email" שכותרתו  2016ספטמבר 

177.pdf-http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800 

 

 

 ,בברכה

CERT-IL  

 119: טל

team@cert.gov.il 

 

 

http://cert.europa.eu/static/WhitePapers/Updated-CERT-EU_Security_Whitepaper_DMARC_17-001_v1_2.pdf
http://cert.europa.eu/static/WhitePapers/Updated-CERT-EU_Security_Whitepaper_DMARC_17-001_v1_2.pdf
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-177.pdf
mailto:team@cert.gov.il

