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  כופר נוזקותמהן 

מסוימת, הנגוע בדרך  מחשבהמגבילה גישה למערכות ה נוזקה היא (Ransomwareכופר ) נוזקת

תוכנות ה( על מנת שתוסר מגבלת הגישה. חלק מדמי כופרתשלום ) משתמשמה סחוטל טרתהומ

, ובכך הופכות את תהליך הסרת ההצפנה לקשה מבלי כונן הקשיחעל ה קבציםל הצפנה מבצעות

תוכנות אחרות נועלות את המערכת ומציגות הודעת שווא כי לא  .המפתח ההצפנ לשלם כופר עבור

 לם. שיש כדי את המשתמשהטעות ניתן לגשת לקבצים על מנת ל

בעת ההדבקה בנוזקה, חלק מהתוכנות במחשב, כמו דפדפנים, מפסיקות לפעול ומופיעה הודעת 

 ביטקוין.  -לי דרישת התשלום, לרוב באמצעות מטבע וירטוא

 . לפי מקורות מודיעיניים,בשנים האחרונות תיכולת סחיטה כלכלית באמצעות תוכנה מתפתח

 קיימים סימנים מעידים על החמרה במרחב הסייבר הגלובלי ככלל והישראלי בפרט. 

 19-כופר בישראל, נתון שמביא אותה למקום ה תקיפות של נוזקות 017כל יום יש בממוצע 

מבין מדינות המזרח  .(1101)נכון לשנת  ברשימת המדינות המותקפות בעולם בנוזקות מסוג זה

הנוזקה הנפוצה ביותר התיכון, ישראל ממוקמת במקום הרביעי במספר התקיפות השנתי. 

בשימוש  מרכזי אמצעי ימשיכו להוותצופים כי נוזקות הכופר  םחוקרי. Keyholderהיא בישראל 

כאשר במסגרתו תשלום הכופר  (IOTאינטרנט של הדברים ), בייחוד עם התפתחות הפושעי סייבר

באוסטריה שילם כופר לפושעי  ןולפני כשבוע מל ר שחרור מכונית או אף "בית חכם".ויהיה בעב

 . כדי שישחררו את מערכת הנעילה הממוחשבת שכלאה את האורחים בחדריםסייבר 

 1026עשר נוזקות הכופר הנפוצות בישראל לשנת 
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 ציר הזמן  - גילוי תקיפות כופר בעולם

 

 פענוח וכלים נוספים אמצעי

זמינים באופן חופשי. על ארגונים לקבל  נוזקות כופרכלי פענוח לסוגים שונים של משפחות 

כופר  ותנוזקהחלטות מושכלות בהפעלת תוכנות פענוח שמקורם אינו ידוע. גרסאות של 

א רסעם יציאה של ג מתעדכנות באופן תדיר ולכן ייתכן כי כלי פענוח אלו לא יהוו רלוונטיים

 חדשה.

 . NoMoreRansomאתר ה במהלך חודש יולי עלה לאוויר

, ITיורופול וחברות ההולנד , של של שיתוף פעולה בין רשויות האכיפה  ראתר זה הינו תוצ

 לממש את זממם. ושעי סייברמפקספרסקי ואינטל כדי למנוע 

 :המרכזיות ת האתרומטר

השבת הקבצים המוצפנים שלהם מבלי לשלם בלקורבנות תקיפת כופר  סיוע 

 לתוקפים. 

 .הכופר וכיצד להגן על עצמך מתקיפה נוזקותלימוד המשתמשים על אופן פעולת  

להעלות לאתר את הקובץ הזדוני  וביכולתםסיוע שנתקפו האתר מציע למשתמשים 

ת כלי יעלה או התקניהםתקפה את ש כופרהנוזקת  תגרס את םואתר זה יפענח עבור

 הפיענוח לקבצים )במידה וישנו(.

https://www.nomoreransom.org/


 

שלוקחות חלק בפרויקט מפרסמות באתריהן  אמסיסופטו קספרסקיבנוסף, חברות כמו 

 מפתחות נוספים. 

 

 רשימה נוספת של מפתחות לנוזקות כופר מוכרות ניתן למצוא גם

 Fight Ransomwareבאתר 

 avastבאתר חברת 

 

מספקת אתרים נוספים בהם ניתן למצוא כלי פענוח לנוזקות כופר  להלןהטבלה  

 פופולאריות.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://noransom.kaspersky.com/
https://decrypter.emsisoft.com/
https://fightransomware.com/ransomware-resources/breaking-free-list-ransomware-decryption-tools-keys/
https://www.avast.com/ransomware-decryption-tools


 נוזקת כופרדרכי פעולה להתמודדות והגנה מפני 

לצמצום הרשות הלאומית להגנת הסייבר   על ידי ה מומלצותלהלן מספר דרכים 

 כופר ברשת הארגונית:ת עם נוזקות הסיכון להדבקות ולהתמודדו

מהרגע ששולמו דמי הכופר לשלם את דמי הכופר. לא  –כלל הראשון והחשוב ביותר ה .0

ת בנוסף, חברות אבטחלשחזר את ההצפנה ולדרוש שוב את התשלום.  התוקף מסוגל

, כך נמייםחי פענוחהמידע וגורמים נוספים בעולם עושים מאמצים לפיתוח מפתחות 

 כדאי להמתין.שבמקרים רבים 

על כונן חיצוני ועל הענן. עצה  offlineגיבוי  – את הקבצים החשובים ביותר  וגב -גיבויים  .1

 ת הכופר אלא גם מפוגענים אחרים.נוזקזו מגנה  לא רק מ

עם סיום באופן בוטח הכונן החיצוני נדרש לטובת גיבוי בלבד, חשוב לנתקו  –שימו לב 

 הגיבוי מהמחשב.

קישורים קבצים מצורפים או ת זהירות טרם לחיצה על נקיט -מודעות עובדים  .1

המתקבלים בדואר אלקטרוני. מומלץ לוודא כי כתובת השולח אכן מוכרת, כי הקישור 

( של הקובץ Icon. יש לזכור כי הצלמית )דומהמפנה לאתר לגיטימי, כי ציפיתם לקובץ וכ

 ה בהכרח על סוגו.דינה מעיא

  - "היגיינה" .4

  מערכת ההפעלה והתוכנות המותקנות במחשב הן בגרסתן חשוב לוודא כי

לוודא כי מצב העדכון  מומלץומעודכנות בעדכוני האבטחה האחרונים.  ההאחרונ

 האוטומטי במערכת מופעל.

  התקנת תוכנות אנטי וירוס הכוללות מנגנונים של מוניטין, הגנה על דפדפנים

 רכיבים אלו(.ת )רוב תוכנות אנטי וירוס מכילות מקיפוובדיקות 

  מומלץ לחסום בשרת הדואר האלקטרוני את אפשרות קבלתם של הודעות

 SCR, EXE,MSI,CABהמכילות קבצי הפעלה, כדוגמת קבצים בסיומת 

 וכדומה.

 של  ןהגדרת הדפדפן לחסימת חלונות קופצים תצמצם באופן ניכר את קפיצת

יש לזכור כי  הדבקה בפוגענים בעת גלישה באתרים.כשעשויות לשמש  מותפרסו

 הפעלת קוד מאקרו בקבצי אופיס עשויה להתקין פוגען על המחשב. 

  מיקרוסופט שילבה בדפדפןInternet Explorer  ואילך את אופציית  00בגרסה

Smart-Screen :שיכולה לסייע בצמצום המקרים הבאים 

 Anti – Phishing. 

 Application Reputation. 

 Anti-Malware Protection. 

 https://support.microsoft.com/he-להלן הקישור לדף ההסבר על התוכנה 

il/kb/930168 

https://support.microsoft.com/he-il/kb/930168
https://support.microsoft.com/he-il/kb/930168


 נספח

 הכופר הראשונות שהתוו את הדרך לאחרות. נוזקותזה נסקור את  בחלק

Cryptolocker 

 בטרנד.במהרה הפכה להיות המובילה שזו ו, 1101ת הכופר הראשונה שאותרה בספטמבר נוזק

מציגה לנתקפים הודעה שאומרת כי "הקבצים שלהם  Cryptolockerלאחר שההצפנה מסתיימת, 

נלקחו בשבי", ודורשת תשלום כופר בשביל לקבל את מפתח ההצפנה המאפשר לשחרר את 

 הקבצים מהצפנתם.

 קרוב)השווים כרגע  ביטקוין 01-הסכום יכול לעלות ל , אךדולר 111-411הכופר נע בד"כ בין 

הנתקף אינו משלם את הכופר מיידית. בנוסף, מציינת הודעת הכופר אם ( לעשרת אלפים דולר

 ימחקיהנדרש כדי לשחרר את הקבצים  שבמידה והנתקף אינו נענה לחלון התשלום, מפתח הצפנה

במקרים מסוימים, כלי הפענוח  האופציה של שחזור קבצי הנתקף.יעלם משרתי התוקפים ובכך ת

ים שנתקפו והחליטו תמשמש .רות אבטחה לאחר שבועות או חודשיםלציבור על ידי חבמפורסמים 

 יוכלו להפעיל את המחשב לאחר הרצת כלי הפענוח. ,ם את הכופרלשלא לש

Cryptolocker כרגע ו ,או קמפיינים של דואר זבל עם פרצות אבטחהבעיקר דרך אתרים  הופצה

 .ולהצפין קבציםכדי לקבל גישה  ידועה אין שיטה אלטרנטיבית

, במבצע משולב Over Zeus botnetיחד עם המשחק  מהרשת הורד Cryptolocker, 1101במאי 

 .יום המתקפותרשויות אכיפה הנקרא "מבצע תובר". המבצע הוביל למעצרם של התוקפים ולס

הודעת בעלות אותו דפוס: הצפנת קבצי הנתקף,  Cryptolockerרוב תקיפות הכופר שבאו לאחר 

, שתי TeslaCrypt -ו Cryptowallהתקיפה, והספירה לאחור המופיעה על מחשב הנתקף. למעשה, 

 .Cryptolockerהעתק מדויק של  נפוצות הן נוזקות כופר

  



TeslaCrypt 

TeslaCrypt הופצה . נוזקת כופר 1101הכופר הידועות ביותר, עד למאי  נוזקותהייתה אחת מ

התוקפים הפסיקו את הקמפיין, סמארטפונים. לאחר מכן, תקנו על ושהבאמצעות משחקים 

 TeslaCryptהתנצלו ושחררו מפתח ציבורי לשחזור הקבצים. חוקרי אבטחה דיווחו כי מפיצי 

 במקום. CryptXXXעברו להפיץ את 

, כלי פענוח היו זמינים לרוב TeslaCryptשל  למרות הפופולריות ואחוז ההדבקה המרשים

כל גרסאות התוכנה ידועות וניתן לבטל את כיום, הגרסאות עוד לפני שהמפתח הציבורי התפרסם. 

 ההצפנה של הקבצים.

 

 

 

 



Locky 

דווח  תוך חודשבעקבות התפוצה המהירה והרחבה שלה.  1101בפברואר  התפרסמהזו  נוזקת כופר

בכל שנייה. מוערך כי רבע מיליון מחשבים הודבקו  1-ל 0 כי יחס ההדבקה של המחשבים היה

 .במהלך שלושת הימים הראשונים להפצת התוכנה

: Dridex banking הטרויאני דומה לשיטה המפורסמת של הסוס Lockyשיטת ההפצה של 

שבונית ומכיל פקודת זה מתחזה לח קובץאימייל של דואר זבל יכיל בתוכו קובץ וורד מצורף. 

, הקובץ מופעל ואז מוריד את . ברגע שהמשתמש מפעיל את פקודת המאקרותמאקרו זדוני

מנסה  Locky, שבה ניגע בהמשךCerber -הנוזקה ומפעיל אותה על מחשב הנתקף. בדומה ל

 ברוסיה. יםמכונות שממוקממחשבים ולהתחמק מלהדביק 

  



Keyholder 

, והופצה בעיקר באמצעות דואר אלקטרוני. תשלום הכופר 1101זו אותרה לראשונה בינואר  נוזקה

דולר. בכל תיקייה שבה מצפינה הנוזקה קבצים, יוכנסו הוראות  111עבור פענוח הקבצים עומד על 

 של כיצד להיכנס לאתר אינטרנט ולשלם את הכופר לשחרור הקבצים.

מערכת ההפעלה ת את הגיבויים האוטומטיים של הנוזקה סורקת את המחשב הנגוע, מוחק

 .Shadow Explorerומונעת שימוש בתוכנות שחזור כמו חלונות 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cryptowall 

Cryptowall כ גם הא ידועי, וה1101לראשונה בנובמבר  נהאובח- Cryptodefו- Cryptobit.  היא

 . הה על יכולותיתבסוף עללאך  , Cryptolockerככפילה שלהחלה 

Cryptowall להשתמש בהצפנת  הביכולת הידועAES ובהולכת תקשורת ה-C&C  ברשת

ארבע גרסאות נצפו עד כה . דיוג בקמפיינים של , בין היתרבצורה רחבה צתמופ איה. אנונימית

 עיקריות של הכופר. 

, עם טקטיקות הצפנה משופרות והעלמה טובה יותר של 1101האחרונה ביותר צצה בסוף  ההגרס

 מהגרסאות כלי לפענוח. תלאף אחאין . בשלב זה Anti-Sandboxingטכניקות 

 

  



Cerber 

הכופר  תנוזקואחת מ אהי Cerber-ו, 1101זו הייתה בפברואר  נוזקת כופרההפצה הראשונה של 

  זדוני. זבלניתן להפיץ את תוכנה זו גם בשיטת דואר  בין היתרהנפוצות ביותר בשנה החולפת. 

, אזרבייג'ן, בלרוס, גיאורגיה, קירגיזסטן, "בבמדינות הבאות: ארה המשתמש "חסין" לתוכנה

שמשתמשות  מכונותגם ואוזבקיסטן.  אוקראינה, יקיסטן'טג, טורקמניסטן מולדובה, רוסיה,

 . לא נדבקות בנוזקה בשפה המקומית במדינות אלו

  



CryptXXX 

 
 ההגרס חדשה בעולם שיש לה יכולות ייחודיות של גניבת מידע. נוזקת כופראותרה , 1101באפריל 

 שמנסה לשלם את הכופר.  ביטקויןמנסה לגשת לארנק ה CryptXXXשל  הראשונה

מתקינה תוכנה למטרות כלליות של גניבת מידע בנוסף להצפנת קבצי המשתמש.  1.0 הגרס

וכנה שינוי כותבי הת 1.1גרסת ב , ולכןסקירח שפורסם על ידי קספועניפכלי יש  1.1- 0.1גרסאות ל

  את שיטת ההצפנה. 

מנסה למתג את עצמה כתוכנת פענוח  CryptXXXהחדשה של  שהגרסהלאחרונה ישנם דיווחים 

 . ל מיקרוסופטש

 

TorrentLocker 

עד . 1104בפברואר ואותרה לראשונה   CryptoLockerהמפורסמת נוזקהדומה ל נוזקת כופר

גרסאות של התוכנה,  חמשלפחות אותרו  ,, פחות משנה אחרי שהופיעה לראשונה1104דצמבר 

 . כאשר נכון לכתיבת המסמך גרסתה האחרונה איננה ניתנת לפענוח

 ההראשונות הכילו באג שאפשר פענוח של הקבצים שהוצפנו. לפני פרסום הגרסשלוש הגרסאות 

 זו והלאה הקבצים לא ניתנים לשחזור. ההרביעית, הבאג תוקן ומגרס

מנוסחת  תוכנהשל ה )פישינג( דיוג. הודעת הדוא"לכמעט באופן בלעדי באמצעות  צתמופהתוכנה 

 אותה.כן ככל הנראה מושכת את הנתקפים לפתוח ול ,היטב

TorrentLocker לאזור מסוים. תשלום  ממועניםהודעת הכופר ותכולת המסר ו סומן גיאוגרפית

 .Torודפי אינטרנט לתשלום שמתארחים ברשת  ביטקויןהכופר מתנהל עם  



 

  



 גרסאות נוספות

. לכן, הם להפיץ כלים או שיטות בעלי איכות גבוהה הכופר אין את היכולת נוזקותותבי לחלק מכ

ק חלות הכופר שיסקרו בנוזקצעדים שונים להדבקה ושיטות הצפנה.  - החליטו לנסות דרך אחרת

 .רות בגלל המאפיינים והיכולות שלהןכותמייצרות ו ותבולט ךא ה,סצנמהקטן הן חלק 

Petya and Mischa 

לא רק הצפינה את כל הקבצים  זו נוזקה. Petya -התגלה  נוזקת כופר, סוג חדש של 1101במרץ 

החזיק את הכונן הקשיח גם כן המפתח שנמצאו על הכונן הקשיח של המחשב הנתקף, בנוסף 

כל מערכת הקבצים עד  שלק ותישהדבר גורם ל. Master File Table (MFT)ככופר ע"י הצפנה של 

ונה והעדכנית כתוכנה הנכ Petya and Mischaלתשלום הכופר. שיטה מיוחדת זו סימנה ישר את 

 . נוזקות כופרביותר בסוג זה של 

חוקר של צ'ק פוינט מצא מספר פגמים בקוד שנכתב ומצא דרך לשחרר הן את הקבצים שהוצפנו 

ויכולות  MFT-בנוסף, כדי להשיג יכולת כתיבה ל. MFT-וגם הקבצים שהוצפנו ב Petyaעל ידי 

מפסיק  Petyaדורש את אישור המשתמש. אם אישורים אלו לא ניתנים, הדבר אדמיניסטרטור , 

 .את פעילותו

 ללא צורךצפינה קבצים שמ "Mischaת כופר המכונה "נוזק נוספה Petyaעדכנית יותר של  הגרסל

, המשתמש מתבקש להעניק הרשאות RUN-. עם לחיצה על כפתור המנהל המערכתאישור ב

 Mischa, ולחיצה על "לא" תוביל להתקנת Petyaלמנהל המערכת, לחיצה על "כן" תוביל להתקנת 

 מודבק. MFT-שרק מצפין קבצים ומשאיר את ה



Jigsaw 

ומיד  1101סרט "המסור" נצפתה לראשונה באפריל בהשראת הששמה  Jigsawת הכופר נוזק

ופר שמתקבלת במחשב מהסרט אשר נמצאת על הודעת הכ חבעקבות תמונת הרוצ התפרסמה

 הנתקף. 

שולם תוך שעה, לא מהכסף לא אם  :דרך מיוחדת לפתות את הנתקפים לשלם את הכופר לתוכנה

תחיל למחוק קבצים מהמחשב של הנתקף כל תעלה את מחיר הכופר, אלא גם ת Jigsaw -רק ש

 0111 מחקהתוכנה תמחשב בתקווה שהודעת הכופר תיעלם, ה אתל מחדש יהנתקף יפעאם שעה. 

 שוחרר לציבור. כלי פענוח להצפנהקבצים. למרבה המזל, 

 

SamSam (Samsam) 

 אינה היא .שיטת ההדבקה המיוחדת ישות הכופר האחרות נוזקבשונה מ SamSam-ה נוזקתל

וכתוצאה מכך אינה דורשת פעולה אקטיבית של הנתקף כדי להוריד  /דיוגמופצת על ידי דואר זבל

 את התוכנה. במקום זאת, ההדבקה נעשית על ידי פעולה אקטיבית של התוקף. 

 

. עם זיהוי ולנצל אותוJBoss  בשרת חולשותת המחשב כדי לאתר ראשית, התוקף סורק א

, התוקף יכול להפעיל את התוכנה מרחוק. ברגע שהרשת נפרצה, או באמצעות ניצול חולשותה

 מתפרצת SamSamחולשה או על ידי גניבת מידע כדי להשיג את התעודה הדיגיטלית של הנתקף, 

היא משתמשת בתוכנה חוקית של  מחשבים נוספים. המחשב דרך הרשת המקומית ומדביקב

 משתמשים פרטיים. ולארגונים גדולים א בעיקר תוקפתשליטה מרחוק ולכן 

 


