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 959סימוכין: 

 
 

 הגברת איום הסייבר מצד איראןארה"ב מתריעה מפני 
 

 
 DHS -הסוכנות ב, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA)מטעם פורסמה הצהרה  .1

 .זהנית מוגברת במרחב אאירהתקפית פעילות מפני המתריעה  האחראית לאבטחת מרחב הסייבר,

 השמדת מידע, ולא רק פעילות לגניבת מידע או גרימת נזק כספי.מטרתן שההתרעה מזהירה מפני תקיפות  .2

 

 
 ממשל של ארה"ב. סוכנויות ארגונים תעשייתיים וע"פ ההצהרה, הפעילות מכוונת כנגד  .1

 יהן.ותהפעילות מתבצעת הן בידי קבוצות תקיפה איראניות והן באמצעות שלוח .2

 (.Wipingבאמצעות מחיקת המידע שעליהן ) מיועד להשמדת מערכות מידעעלול להיות כאמור, חלק מהפעילות  .3

 התקיפות עושות שימוש במקרים רבים בטקטיקות תקיפה מוכרות כגון: .4

משלוח הודעות דוא"ל המותאמות אישית למשתמשים נבחרים בארגון,  –( Spear Phishing) דיוג ממוקד •

 להקיש על קישור או לפתוח צרופה עוינת.באופן שיטעה את המשתמשים 

• Password Spraying –  ניסיון להזדהות למשתמשים שונים בעזרת סיסמאות הלקוחות מרשימה של

 .שונים סיסמאות נפוצות. התוקף מנסה אותה סיסמה כנגד מספר רב של חשבונות משתמש

• Credential Stuffing –  שימוש בנתוני הזדהות )שם משתמש + סיסמה( שדלפו מפריצות קודמות להשגת

גישה לרשתות או שירותים נוספים, בהנחה שמשתמשים נוהגים לעשות שימוש חוזר בסיסמאות זהות עבור 

 רשתות או שירותים שונים. 

 

 
במידת  או אתר הנגישים למשתמש. , רשתכל שירותל מורכבותלהקפיד על סיסמאות ייחודיות, ארוכות ו מומלץ .1

 (.FA2אמצעי זיהוי שונים ) 2האפשר, מומלץ להגדיר הזדהות חזקה הכוללת 

 פרטים

 

 תקציר
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שימוש בכלים לניהול סיסמאות. כלים לניהול סיסמאות הינם תוכנות או שירותים לשמירה מוצפנת  מומלץ לבחון .2

 סיסמאותהבהם משום שהם מאפשרים שמירת כל של נתוני גישה לאתרים ויישומים שונים. מומלץ להשתמש 

 )מומלץ( המשתמש במקום אחד מרוכז, אשר הגישה אליו מאובטחת באמצעות סיסמה חזקה או הייחודיות של

 (.2FAאמצעי זיהוי ) 2הזדהות חזקה הכוללת 

להחליפם בהקדם האפשרי ולוודא כי לא נעשה בהם  מומלץאם דלפו נתוני המשתמש שלכם מאתר מסוים,  .3

. קיימים שירותים המאפשרים בדיקה האם פרטי זיהוי של משתמש דלפו שימוש עבור אתרים או שירותים נוספים

 כתוצאה מפריצות עבר. 

חשבונות ב ישתמשום ינמנהלמומלץ כי בין חשבונות ניהול לבין חשבונות משתמש רגילים.  מומלץ להפריד .4

בהם שימוש אך ורק מעמדות ייעודיות, שאינן נגישות לגלישה באינטרנט או לקריאת דוא"ל,  ויעשום לניהול, נפרדי

 ולצורך פעילות הדורשת הרשאות גבוהות בלבד.

מתן הרשאות מינימליות לחשבונות משתמש, בהתאם לצרכי העבודה של המשתמש. יצירת היררכיה של  .5

לנושא מסוים )מדפסות, שרתים מסוג מסוים(, מנהלן עם הרשאות  רגיל, מנהלןמשתמש לדוגמה:  –משתמשים 

 וכד'. מלאות

מומלץ להימנע ממתן הרשאות מנהלן מקומי למשתמשים בעמדות העבודה, ולנהל את סיסמאות הגישה  .6

של  LAPS – Local Administrator Password Solutionלמנהלנים המקומיים באמצעות פתרון כגון 

 ת דומה.מיקרוסופט, או שירו

מומלץ לחזור ולהדגיש בפני העובדים בארגון, את חשיבות ההפעלה של שיקול דעת בפתיחת הודעות דוא"ל,  .7

הפעלת צרופות או גישה לקישורים שהגיעו משולחים שאינם מוכרים, או אף משולחים מוכרים אך באופן בלתי 

 צפוי. 

לת מאקרו בעמדה מנוטרלת, ותחת מסמכים שהגיעו מרשת האינטרנט אך ורק כאשר הפע מומלץ לפתוח .8

“Protected View” יש לחשוד באופן מיוחד בקבצים המכילים הודעות המנסות לשכנע את המשתמש להסיר .

 אמצעי אבטחה אלו.

 נבקש לקבל היזון חוזר. לכל מידע נוסף ניתן לפנות אלינו. במידה שעלו ממצאים בבדיקתכם,

 

 
1. https://www.dhs.gov/cisa/news/2019/06/22/cisa-statement-iranian-cybersecurity-threats 

2. https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA18-086A 

3. https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/campaignil 

4. https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/phising_guide 

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

 מקורות
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