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 ד' בתמוז תשע"ט
 964-ס-בסימוכין: 

 
 בארגון לבכירים תחזות קוליתה :BECת והונאהדור החדש של 

 

 

 BEC (Business Emailמתקפות  .1

Compromise הן הונאות המבוצעות )

באמצעות הדוא"ל נגד ארגונים 

, ומטרתן היא ממשלתייםו מסחריים

להניע עובדים בארגון, באמצעות 

הנדסה חברתית, לבצע פעולות לטובת 

  התוקף.

הן הודעות דיוג  BECדוגמאות למתקפות  .2

התוקף מתחזה לספק  ןבה ,(Invoice scams(; "הונאות חשבונית" )Spear Phishing) ממוקד

ת מנכ"ל" ו"הונא או לנותן שירות ומבקש מהארגון תשלום באמצעות חשבונית מזויפת; וכן

(CEO fraudבה ,) הניע בחברה ומנסה ל אישיות בכירה אחרתהתוקף מתחזה למנכ"ל או לן

הנמצא תחת לחץ של זמן לבצע העברות בנקאיות, לספק מידע פרטי אודות החברה או  עובד

 לאפשר לתוקף גישה לרשת הארגונית.

מספר כתבות המצביעות על תופעה חדשה של ביצוע באינטרנט פורסמו  2019במהלך שנת  .3

שיטה זו מאפשרת לתוקפים לצמצם את . (SMSהודעות מסרונים )באמצעות  BECהונאות 

התחזות )שכן קל יותר להתחזות למספר טלפון מאשר ון שהעובד יבחין כי מדובר בהסיכ

ציפייה למענה מהיר יותר מאשר אם הבקשה , וכן יוצרת תחושת קרבה או דוא"ל(כתובת ל

 הייתה מתקבלת בדוא"ל.

  

 תקציר 
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אשר נעשה בה שימוש חדשה  BECהלאומי דיווחים אודות שיטת  CERT-לאחרונה התקבלו ב .4

. שיטה זו מאפשרת באמצעות תוכנה ייעודית לבצע התחזות קולית חברות בעולםנגד מספר 

 ., וכך לגרום לעובדי הארגון לבצע פעולות לטובת התוקףלבכירים בחברה

מטרת מסמך זה היא העלאת המודעות לסוגי ההונאות שפורטו מעלה, ומתן המלצות  .5

 .תגוננות מפניהןלה
 

 

 

 אינן תופעה חדשה. הגרסה המוכרת והותיקה ביותר של הונאות אלו, היאהן  BECהונאות  .1

באמצעות התחזות לכתובת דוא"ל לגיטימית בארגון כלשהו ושליחת הודעות ממנה לעובדים 

באותו ארגון, או לשותפים עסקיים )ספקים או לקוחות לדוגמה(, בבקשה להעברת כספים 

 . י אודות החברהתוך שימוש בחשבוניות מזויפות או במידע עסק

, הונאות FBI-ה , המרכז לתלונות על פשעי אינטרנט שלIC3מרכז פי הדו"ח השנתי של -על .2

BEC  הסיבה לכך היא שהן  .2018מהוות את האיום העיקרי על חברות בארה"ב נכון לשנת

 .מצד שני קשות לזיהוי ומניעהודורשות כישורים טכנולוגיים מעטים מצד אחד, 

ם הסתכ, ו2017בהשוואה לשנת  2018בשנת  והכפיל עצמאלו הונאות הנזק מפי הדו"ח, -על .3

בין השנים כמו כן, הדו"ח מצביע על מגמת עלייה משמעותית דולר.  מיליארד 1.3-בלמעלה מ

אשר  לנזקים הכלכלייםוהן בנוגע  ,BECהן בכמות התלונות בנוגע להונאות  2018 -2014

  נגרמו לחברות בארה"ב כתוצאה מהן. 

 פרטי אירוע
 

1,495

7,837

12,005

15,690

20,373

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2014 2015 2016 2017 2018

תלונות

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

20142015201620172018

נזקים כלכליים



 
 

 

 
 נמענים, לרבות ערוצים פומבייםניתן לשתף מידע המסווג "לבן" עם כל קבוצת 

 
 

TLP: White   |   בלמ״ס 

 

3 

 CERTאגף 

 

 

, אשר BECהחלו להצביע על גרסה חדשה של הונאות  רה"בפרסומים בא ,2019בשנת  .4

הפרסומים הללו . כחלק ממתווה התקיפה( SMS)הודעות  הוא שימוש במסרונים ןהחידוש בה

דוא"ל ת הודע בארגון התוקף שולח לעובד במהלכןעוסקים רובם ב"הונאות מנכ"ל", אשר 

הוא מבקש את מספר הטלפון האישי ה וב ,תוך התחזות לאחד מהגורמים הבכירים בארגון

. שיטה זו מאפשרת לתוקפים לצמצם את הסיכון שהעובד דחופה לטובת העברת משימה שלו

יבחין כי מדובר בכתובת דוא"ל מתחזה, וכן יוצרת תחושת קרבה או ציפייה למענה מהיר יותר 

 מאשר אם הבקשה הייתה מתקבלת בדוא"ל.  

ליצור אמון ולהקשות על התחקות אחריהם, התוקפים משתמשים לרוב על מנת כמו כן, 

טלפון  יניים ובשירותים לגיטימיים שבאמצעותם ניתן לקבל מספרבמספרי טלפון זמ

 .לכל מדינה שיבחרו יםהמקושר

 

הלאומי זיהה לאחרונה גם עלייה בקמפייני דיוג העושים שימוש במסרונים  CERT-לצד אלו, ה .5

(Smishing לטובת שליחת קישורים זדוניים או קישורים לאתרי דיוג המתחזים לגופים )

 פיננסיים.

 

  

https://www.agari.com/email-security-blog/bec-goes-mobile/
https://www.agari.com/email-security-blog/bec-goes-mobile/
https://www.agari.com/email-security-blog/bec-goes-mobile/
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 BECהלאומי לאחרונה מצביעים על חידוש נוסף במסגרת הונאות  CERT-דיווחים שהתקבלו ב .6

התוקף משתמש בתוכנה מבוססת בינה החידוש בא לידי ביטוי בכך שוהונאות מנכ"ל בפרט. 

תוקף . יכולת זו מאפשרת לשהוגדר עבורהמלאכותית, אשר לומדת לחקות קול של אדם 

, מבלי שלעובד תהיה כל ארגוןבקולו של גורם בכיר ב מסוימותלבצע פעולות לבקש מעובד 

שנת שהוצגה לראשונה ב Adobeשל חברת  VoCoתוכנת לכך היא יכולת לזהות זאת. דוגמה 

עשרים דקות לקול מסוים, להשמיע כל דבר האזנה של ואשר מסוגלת לאחר  2016

 שהמשתמש יקליד באותו קול. 

 

 

 

בנוגע להנדסה חברתית,  ם בארגוןעובדיהת מודעות אהעלבצע הדרכות בארגון למומלץ ל .1

 התחזות לגורמים בכירים בארגון. טובתניצול ערוצי תקשורת מגוונים ל ייחוד בנוגע ליכולתוב

כחלק מהעלאת המודעות, מומלץ להדריך את העובדים לשים לב לחריגות בהליכים  .2

הארגוניים: קבלת הודעות דוא"ל משמות מתחם חדשים, או קבלת הודעות ממספר לא מוכר 

ומתקבלת  Whatsapp-או באמצעות ממשק חדש )לדוגמה אם נהוג לתקשר באמצעות ה

כמו כן, לשים לב להודעות דוא"ל המנוסחות באופן  בארגון באמצעות מסרון(. הודעה מבכיר

 קלוקל או בצורה שאינה אופיינית לשולח. 

מומלץ לאפיין וליישם נהלי עבודה למקרים דחופים או יוצאי דופן, בכדי לצמצם צורך בשיקול  .3

 דעת של עובדים תחת לחץ של זמן. 

הזדהות של בכירים לצורך התחזות להם, מומלץ לחייב שימוש  על מנת למנוע גניבת פרטי .4

( לצורך גישה לחשבונות דוא"ל של גורמים רגישים בארגון, בפרט אם FA2בהזדהות חזקה )

 חשבונות הדוא"ל מתנהלים במערכות ענן או נגישים מרחוק על גבי רשת האינטרנט.

בגישה מרחוק, מומלץ לבחון במידה וקיים צורך בביצוע פעולה או חשיפת פרטים רגישים  .5

וסיסמה  SMSולייצר מנגנון רב ערוצי לשם כך. לדוגמה: שליחת שם משתמש באמצעות 

, או שליחת מידע מוצפן שהסיסמה לפתיחתו תועבר באמצעי אחר, באמצעות הדוא"ל

 וכדומה.

 דרכי התמודדות
 

https://www.vice.com/en_us/article/jpgkxp/after-20-minutes-of-listening-new-adobe-tool-can-make-you-say-anything
https://www.vice.com/en_us/article/jpgkxp/after-20-minutes-of-listening-new-adobe-tool-can-make-you-say-anything
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בעת קבלת הוראה מבכיר בארגון להעברת כספים או ביצוע פעולה רגישה, מומלץ לוודא  .6

נוסף בלתי תלוי כי ההוראה אכן התקבלה ממנו. לדוגמה, אם ההוראה התקבלה  בערוץ

מול מספר שנקבע מראש. יש לחייב ביצוע שלב זה בנוהל,  בדוא"ל, יש לוודא אותה טלפונית

ולא לאפשר חריגה ממנו בשל שיקולי דחיפות או קשיי תקשורת, אלא באישור של גורם בכיר 

 מוסמך בארגון.

פעולות העברה של סכומים גדולים או עדכון פרטי ספקים ולקוחות באישור מומלץ להתנות  .7

 של גורם בלתי תלוי.

אך ורק במערכות ייעודיות ותוך  ,עברת כספיםעל הבדגש  פיננסיות, פעולות מומלץ לבצע .8

 יישום מנגנון ריבוי חתימות.

ספקי הארגון למיפוי . לדוגמה, מערכת BECמומלץ להטמיע טכנולוגיות ייעודיות למניעת  .9

 ואימות פרטיהם בעת העברת כספים.

על מנת להקשות על משלוח דוא"ל מכתובות  DMARC -ו SPF ,DKIMמומלץ להגדיר  .10

טכנולוגיים אודות אמצעים ידי מערך הסייבר -שפורסם על מדריךראו  המתחזות לארגון.

  למניעת שימוש לרעה בדוא"ל.

 
 

 

https://pdf.ic3.gov/2018_IC3Report.pdf 
 

https://www.agari.com/email-security-blog/bec-goes-mobile/ 
 
https://www.vice.com/en_us/article/jpgkxp/after-20-minutes-of-listening-new-
adobe-tool-can-make-you-say-anything 
 

 
 

 שהתגלה צורך כזה הלאומי איננו מחליף חובת דיווח לגוף מנחה כלשהו, במידה CERTשיתוף מידע עם ה

 
 
 
 

 בברכה,
CERT-IL 

 מקורות
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