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 ז' בשבט תש"פ

 1018-ס-בסימוכין: 

 
 SIM SWAPPING-במגמת עלייה במתקפות העושות שימוש 

 

 

 

נרשמה מגמת עלייה  לאחרונה .1

 מכונות) SIM swappingבמתקפות 

, SIM porting ,port out fraud גם

phone porting ו-SIM hijacking )

 שלבי-עקיפת מנגנון האימות הדול

 של חשבונות חברתיים ופיננסיים

לצורך השגת נגישות לחשבון 

לפרסום  ובאמצעות כך, המשתמש

 ביצוע פעולות פיננסיותל, אך בעיקר דיה החברתיתאו גניבת שם המשתמש שלו במ בשם הקורבן

 . המכילים מטבעות וירטואליים ארנקים קריפטוגרפיים השתלטות עלו

  היא סקירת התופעה, ומתן המלצות בנושא.מטרת מסמך זה  .2

 

 

1. SIM swapping  הוא שירות המאפשר ניוד של מספר טלפון המזוהה עם כרטיסSIM 

(Subscriber Identity Module מסוים, לכרטיס )SIM  .אחר 

או אובדן שירות זה נועד לאפשר העברה של מספר טלפון למכשיר חלופי במקרה של גניבת  .2

 או מעבר לחברת סלולר אחרת.שדרוג מכשיר הטלפון על ידי הלקוח, מכשיר הלקוח, 

מתקפות סייבר. החלו להתפרסם דיווחים אודות ניצול של שיטה זו לצורך בשנים האחרונות  .3

במסגרתן, תוקפים מתחזים לקורבן באמצעות מידע מזהה בסיסי שהצליחו לאסוף עליו )כמו 
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ספרות אחרונות של כרטיס האשראי או תשובות לשאלות סטנדרטיות בהן משתמשות רוב 

חלופי  SIM-החברות לשחזור חשבונות(, ומבקשים מנציג של חברת הסלולר לנייד את מספרו ל

  שבידם.

במגוון ערוצים כמו אתר האינטרנט של חברת הסלולאר, מול נציגים  להתבצעחזות יכולה ההת .4

לחלופין, תועדו מקרים בהם התוקפים שיחדו  או מול נציגים פרונטליים בסניף. צ'אט/טלפוניים

  עבור ביצוע פעולה זו. עובדים של חברות תקשורת

 CERT-של חברות הסלולאר. ה ביצוע ניוד מספרים מתאפשר פעמים רבות בשל כשלי אבטחה .5

חדש  SIMהלאומי טיפל לאחרונה במקרה בו חברת סלולאר ישראלית אפשרה להזמין כרטיס 

לאחר התחברות לאתר, וללא צורך באמצעי הזדהות נוספים )את פרטי ההתחברות לאתר ניתן 

חלה הלאומי לחברה, היא ה CERT-להשיג בקלות יחסית באמצעות דוא"ל דיוג(. לאחר פניית ה

, ולפני חדש SIMליישם מנגנון המתריע בשלושה אמצעים שונים ללקוח לאחר הזמנה של כרטיס 

 הפעלת המעבר לכרטיס החדש. נדרש אישור חיובי מצד הלקוח לביצוע המעבר בפועל.

מתקפות סייבר באמצעות  באמצעות סיסמאות שדלפו לרשת, ביצוע "שחזור סיסמה", או .6

(, התוקפים Brute Force( וכוח גס )Phishingאיסוף סיסמאות כדוגמת דיוג )המאפשרות 

לאחר שהתוקפים משתלטים על מספר  בשלב השני, .משיגים גישה ראשונית לחשבונות הקורבן

והשיחות למכשיר שבידם, הם יכולים לעקוף את מנגנון  SMS-הודעות הומסיטים את  הטלפון

ולאתרים . ליישומים של הקורבן שה מלאה לחשבונותיו( ולהשיג גי2FAשלבי )-האימות הדו

 SMSהנשלח בהודעת  (OTP) פעמי מוגבל בזמן-חדמסוימים אף ניתן להשיג גישה באמצעות קוד 

  וללא סיסמה.

שימוש בשיטה זו ב חלה מגמת עלייה הלאומי עולה כי לאחרונה CERT-מדיווחים שהגיעו ל .7

ארנקים  תוכן וגניבתכספים  העברותביצוע הזדהות לאתרים פיננסיים, לצורך  , בייחודבישראל

הנראה משום שמתקפות אלו פשוטות יחסית לביצוע )אינן -הסיבה לכך היא ככל קריפטוגרפיים.

 דורשות ידע טכנולוגי רב או כתיבת קוד(, ועם זאת הן מאפשרות לתוקף להשיג רווח כלכלי גדול.

. על פי אתר 2018של מתקפות אלו בארה"ב ארע בשנת  ןעולה כי שיא ברשתמדיווחים  .8

MyCrypto חלה ירידה בגניבה של מטבעות וירטואליים ועלייה בגניבה של מידע  2019, בשנת

 רגיש כמו מסמכים פיננסיים ומידע אישי.
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 בשיטתיה בשימוש יעלהיה עד לאחרונה ל הלאומי CERT-של ה רציפות פיננסיתהסייבר והמרכז  .1

SIM swapping  .קדם קמפיין  האחרונותפי המרכז, למתקפות -עלמול ארגונים פיננסיים בישראל

איסוף פרטי הזדהות של לקוחות. דיוג, במסגרתו התוקפים התחזו לספקיות תקשורת לשם 

התחזו ללקוחות, ניידו את מספר הטלפון של הקורבנות הם באמצעות הפרטים שהשיגו התוקפים 

הנמצא ברשותם, וביצעו פעולות פיננסיות בלתי מורשות באתרי האינטרנט  SIMלכרטיס 

 וביישומים של הארגונים.

 נהליבמסגרתו בחנו את  מחקר 2020ינואר בחודש פרסמו חוקרים מאוניברסיטת פרינסטון  .2

 ,AT&T, T-Mobile) חמש חברות הסלולאר הגדולות ביותר בארה"בב יםהאימות הנהוג

Tracfone, US Mobile ו- Verizon Wireless)ותשל לקוח ים, כחלק מתהליך ניוד מספר 

הניסוי הם התקשרו לכל חברה מעשרה "לקוחות" שונים, וביקשו  במהלך. יםחדש SIM ילכרטיס

לנייד את מספרם תוך שימוש בהנדסה חברתית לעקיפת שלבי האימות. בשלוש מתוך חמש 

הניסיונות. עשרת  החברות, הם הצליחו לשכנע את הנציג הטלפוני לבצע את בקשתם בכל

מספר אימות באמצעות ים אפשראתרים המ 140-בבנוסף, הם בחנו את מדיניות האימות 

ניוד המספר ניתן היה להשיג גישה לחשבונות באמצעות  אתרים מתוכם 17-מצאו כי לו, טלפוןה

 וללא צורך בסיסמה. בלבד

במטבעות וירטואליים, מיכאל טרפין, תביעה האמריקאי הגיש היזם והמשקיע  2018באוגוסט  .3

שהביאו לגניבה של נאה ורשלנות באשמת הו AT&Tמיליון דולר נגד חברת התקשורת  224בסך 

קבוצת פי התביעה, -( מחשבונו האישי. עלDigital currency tokensמטבעות וירטואליים )

 .SIM swappingתקיפה בינלאומית השיגה גישה לחשבונו של טרפין באמצעות הונאת 

תושב קליפורניה בשם ידי -תביעה נוספת הוגשה נגד אותה חברת תקשורת על 2019באוקטובר 

 SIM swappingלהונאות במכשירים שונים פעמים  ארבעיםאשר טען כי נפל קורבן סת' שפירו, 

-על מיליון דולר של מטבעות וירטואלים ומטבעות רגילים. 1.8של אותה קבוצת תקיפה, והפסיד 

אחר ונכשלה בפיקוח  ,פי התביעה, החברה לא יישמה מערכות אבטחת מידע ונהלים מספקים

 לחשבונו של שפירו.  גישתםעובדיה אשר ניצלו את 

 סקירה
 

https://www.issms2fasecure.com/assets/sim_swaps-01-10-2020.pdf
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כאשר במקום לשחד , בארה"ב בשיטת הפעולה של התוקפים דווח על הסלמה 2020בינואר  .4

ניעו אותם חלופיים, הם ה SIMעובדים של חברות תקשורת שיניידו עבורם מספרי טלפון לכרטיסי 

אשר יאפשרו לתוקפים גישה למערכות הפנימיות  (RDP) תוכנות גישה מרחוק להוריד או להריץ

גישה, התוקפים יכלו להשתלט עצמאית על מספרים של לקוחות. הגשת נ. לאחר השל החברה

 .Sprint-ו AT&T ,T-Mobileחברות נגד ה תקיפהעד כה ידוע על 

הלאומי על קיום מערכת המאפשרת ניוד מספרים לרוב  CERT-דווח ל 2018באופן דומה, בשנת  .5

 תות הסלולאר הקיימות בארץ, אשר נמצאה פרוצה ברשת. רש

 2019שנת מהלך בנציין כי גוררת, להמחשת התעצמותה של התופעה והנזקים הכבדים שהיא  .6

מיליון דולר במטבעות וירטואליים  5בארה"ב סטודנט בשם ג'ואל אורטיז באשמת גניבת נעצר 

שנאשם  19-כמוהו סאבייר נרוואז בן הובאמצעות השתלטות על מספרים של עשרה קורבנות, 

שנאשם בגניבת מיליוני דולרים בביטקוין,  21-בגניבת מיליון דולר בביטקוין, ניקולאס טרוגליה בן ה

 מיליון דולר במטבעות וירטואליים. 14-, שנאשם בגניבת יותר מ21-וג'וסף האריס בן ה

מיליון ליש"ט  9.1-יבדו יותר מלקוחות הבנקים א 2019 -2014בשנים  משטרת לונדון פרסמה כי .7

מקרים  144-מ -, והצביעה על מגמת עליה דרמטית במהלך שנים אלוSIM swappingבהונאות 

 .2018מקרים בשנת  3111-ל 2015בשנת 

, הזהירה החברה מפני גל של 2019לשנת  חברת אבטחת המידע קספרסקי בכנס השנתי של .8

הונאות אלו הכפילו עצמן באזור  2018כי בשנת בדרום אפריקה, וציינה  SIM swappingהונאות 

שירותי תשלום באמצעות הטלפון רווחים מאד היותם של היא  פי החברה,-, עלהסיבה לכךזה. 

שירותים פעילים באזור אפריקה שמדרום לסהרה, הכוללים  135היו  2017בסוף שנת  .באזור זה

 מיליון חשבונות. 122

ביצוע שם ל SIM swapping-שימוש ב של הגדולים יחותהסקירה הנ"ל מבהירה את ההיקף והשכ .9

שיטה זו נפוצה גם  ,פיננסיים כמו חשבונות בנק וארנקים קריפטוגרפיים. אולם שירותיםפעולות ב

להשתלטות על חשבונות דוא"ל או חשבונות ברשתות החברתיות, במטרה להרוס מוניטין של 

דמויות ציבוריות או של חברות, או במטרה לגנוב שמות משתמשים ייחודיים אשר ניתן לסחור 

 נפרץ חשבון הדוא"ל של 2012שנת אמצעות שיטה זו בבכך לדוגמה, בהם בפורומים ייעודיים. 

והועלו  נפרץ חשבון האינסטגרם של הזמרת סלינה גומז 2017, בשנת CloudFlareמנכ"ל חברת 
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נפרץ חשבון הטוויטר של  2019, ובשנת בשמה תמונות חושפניות של דמות ציבורית אחרת

אשר פרסמה בשמו  Chuckle Squadידי קבוצת תקיפה בשם -על ,, ג'ק דורסיטוויטר מנכ"ל

של רייצ'ל אוסטלנד מיוטה שבארה"ב, אשר נפלה ווח אחר עולה סיפורה מדיציוצים אנטישמיים. 

קורבן לסחיטה ואיומים של תוקפים שביקשו להשתלט על חשבון האינסטגרם שלה ולסחור בו 

פי הדיווח, תוקפים משתמשים בשיטת -. עלRainbow@בביטקוין, מאחר והחזיקה בכינוי הייחודי 

SIM swapping ודיים ברשתות חברתיות ומשחקים, וסוחרים בהם להשתלטות על שמות ייח

 בפורומים ייעודיים עבור מאות עד אלפי דולרים.  

 

 

 

 אםבמידה ונתקלתם בתהליך לניוד מספרים המבוצע ללא אמצעי אבטחה מתאימים, ובפרט  .1

, הפעולה לביצוע הנדרשות ההודעות יישלחו טלפון מספר לאיזה להגדיר יכול המשתמש

וההודעות אינן נשלחות באופן אוטומטי למספר הטלפון השמור במערכות החברה עבור 

 .119הלאומי בטלפון  CERT-המשתמש, אנא התריעו בפני הגוף הרלוונטי, או פנו ל

מסוגלות לעקוף מנגנוני אימות דו או רב שלבי המבוססים על  SIM swappingמאחר ומתקפות  .2

 Googleביישומוני אימות יעודיים כמו להעדיף )היכן שניתן( להשתמש , מומלץ SMSהודעת 

Authenticator( או במפתחות אבטחה פיזיים ,physical tokens אם קיימת אפשרות, מומלץ .)

, NISTשל  63B-800פי מסמך -לע בזיהוי מבוסס טביעת אצבע השמורה מקומית במכשיר.לבחור 

כמנגנון זיהוי אינו השיטה המאובטחת ביותר, וכל  SMS-)מכון התקנים האמריקאי(, השימוש ב

ארגון המציע אותה ללקוחותיו צריך הן לעדכן אותם לגבי הסיכונים בשיטת זיהוי זו, והן לאפשר 

 שימוש בשיטת הזדהות בטוחה יותר.

ודא וזמן ממושך, מומלץ ליצור קשר עם חברת הסלולאר ול פעילהוהרשת הסלולארית לא במידה  .3

מומלץ ליצור  אם החברה תאשר את החשד הנ"ל,. הטלפון שברשותכם כי לא בוצע ניוד של מספר

 המוסדות הפיננסיים עימם אתם קשורים, ולעדכנם.קשר עם 

 -ים שימוש במומלץ לעדכן את המוסדות הפיננסיים העושמספר הטלפון שלכם, בשינוי אם חל  .4

SMS  ,הםשהמספר העדכני יופיע במערכותי על מנת להזדהות. 

 דרכי התמודדות
 

https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63b.html
https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63b.html
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בשני ובכרטיסי אשראי לאחר ביצוע פעולות בחשבון הבנק רשם לקבלת התרעות ימומלץ לה .5

 , וכן לעקוב אחר תנועות חריגות בחשבון.(בדוא"לו SMSבהודעת ערוצים שונים )לדוגמה 

והודעות דוא"ל לא יזומות או לא צפויות המבקשות מידע אישי או  SMSהיו ערים לשיחות, הודעות  .6

בנוסף, מומלץ לקטוע את התקשורת וליזום  פיננסי, גם אם הן לכאורה מהבנק או מחברה מוכרת.

 תקשורת מול הגוף לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר הרשמי.

ת, שכן זו יכולה להיות שיטה מומלץ לא לכבות את הטלפון בתגובה לקבלת שיחות מרובות וטורדניו .7

בעת ניוד המספרים וביצוע פעולות פיננסיות או פעולות  עיכוב תגובתו של הקורבןלשל התוקפים 

 במדיה החברתית.

פרטים אישיים )כמו מספר טלפון, תאריך לידה, שם ביה"ס היסודי בו למדתם, פרסום היו מודעים ל .8

 הםכן גורמים זדוניים עלולים להשתמש בשם חית המחמד שלכם, וכו'( ברשתות החברתיות, ש

 רבים.ואתרים למענה על שאלות אבטחה הנפוצות ביישומונים 

מומלץ לבדוק עם חברת הסלולאר אודות אמצעי אבטחה נוספים אשר ניתן ליישם למניעת ניוד  .9

 מספרכם ללא אישורכם.

ו כן, מומלץ שונים. כמובאתרים מומלץ לא להשתמש באותן סיסמאות לחשבונות ביישומונים  .10

שלבי היכן -, ולעשות שימוש באימות דולהקפיד על סיסמאות חזקות וייחודיות לחשבונות רגישים

 . שניתן

. או בתיבת הדוא"ל על דף ,אותה בטלפון שמורמומלץ לשנן את הסיסמה לחשבון הבנק ולא ל .11

לעשות ניתן  .מידע זה( ולעולם לא ידרש ים)בנק לעולם אין לשתף את הסיסמה עם אדם אחר

(, ובלבד שהגישה למנהל הסיסמאות עצמו מוגנת Password Managerשימוש במנהל סיסמאות )

 (.Tokenבסיסמה ייחודית, מורכבת וחזקה, או באמצעי זיהוי נוסף כגון טביעת אצבע או מפתח פיזי )

 באופן מיידי.ולדווח לבנק נפרץ, יש לשנות סיסמה  הבנק אם קיים חשד כי חשבון .12

, , גם אם נראה כי נשלחו מגורם חשודות SMSעל קישורים או צרופות בהודעות דוא"ל או אין ללחוץ  .13

 .מוכר

  



 
 

 
 

 

 
 

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