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וההפחדות,
למדות האיומים
״השלל״ שהצליחו ההאקדים לד-
שוםלזכותם בשנים האחרונות לא
עלוב .בשנה
היה רב,ואפילו די
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חילוניות
$DN2$האיסלאם $DN2$,אך אינה
לאם,

ואתאיזם במדינות האיס־
$TS1$האיסלאם$TS1$,

מהשכ
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תקיפת
ביתיות
של רדוור מצאוזווית

גםבחמ״ל
המתקפה של השנה:
חרשה לקראת
פריצהלראוטרים(נתבים) ביתיים
ולהשתלמות על רשתות wi-Fi

בעליהן נחשפו ,כמה לגמרי .מסיבהזו,לדבריהם,
אשראי שפרטי
אלפי כתובותאי-מייל ,מגורים לוודא שכל
מאפשרת
מתקפה כזאת
ביתיות.
ומספריטלפון ,עשרות רבות של
שהורדו טלאי אבטחהמעודכנים,
השתלטות על הנתב הביתי שדר־
$TS1$שדרכו$TS1$
פועלות באופן
שתוכנות ההגנה
שירותי אינטרנט ,גופי חינוך ואק -מיילים וםםמאות מוצפנות של המ-
$DN2$שדרכו $DN2$נגנבים מידע ונתונים אישיים
כו
תקיןוככלל ,שהעובדים מכירים
דמיה ,גופים משפטיים ופיננסיים .כוןהישראליליצוא ושיתוףפעולה
אתכללי הבסיס ואינם פותחים קב־
המטאורולוגי
שמצד התוקפים מדובר ביום בינלאומי ,השירות
כפי
$TS1$קבצים $TS1$העוברים ברשת הביתית ,אוביצוע
השתלטות נוחה יותר על ציוד הק־
$TS1$הקצה$TS1$
לינקים שנשלחו ממקורות
$DN2$קבצים $DN2$או
צים
פרופילים
חג ,כךזוהי שעתן היפה של חברות
ובנקישראל ,וכן עשרות
כמו מחשבים,
$DN2$הקצה $DN2$המחובראליו
צה
בפייםבוק של עסקים ואנשים פר-
אבטחת הםייבר ,שמעמידות את
בלתי מזוהים ,שלא מעבירים
טלפונים חכמים,טאבלטים ,טל־
$TS1$טלוויזיות$TS1$
מסמאות בטפסים
טייםשהכילו סיסמה.
שירותיהן הטובים לרשות הנפג־
$TS1$הנפגעים$TS1$
ייעודיים,
$DN2$טלוויזיות $DN2$חכמות ,מצלמות ומדפסות.
 MadSecמיפו לקראת וויזיות
בחברת
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ומפעילותחמ״לים
עים
פגעים$DN2$
עם זאת ,לדעת מנכ״ל אקםפ־
$TS1$אקםפריס$TS1$
לקראת מבצע צבאי.
לקראת האירוע כי גם באירועים האירוע את הקבוצות העיקריות
$DN2$אקםפריס $DN2$םייבר,אלי כהן ,הפגיעה האמ־
$TS1$האמתית$TS1$
ריס
קטנים ומציקים ,שכביכול נראה
מבדיקה
שמתכננות את התקיפה .בין היתר
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$DN2$האמתית $DN2$באיומי ההתקפה של אנונימום
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white-Hatעולה כי ב 2015 -נח־
$TS1$נחשפו$TS1$
AnonGhost
היא דווקא בהיערכותאליה ובפא־
$TS1$ובפאניקה$TS1$
קבוצה של האקרים המזהים את
להתחבא אירועים מורכבים יותר
$Dנחשפו $DN2$למתקפה כמה מאות כתובות
שפו
$DN2$ובפאניקה $DN2$שהיא יוצרת בקרב הארגונים.
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כדאי

התוכנות מעודכנות,

חברות משקיעות הון תועפות בה־
$TS1$בהגנה$TS1$
$DN2$בהגנה $DN2$מפני
גנה
ברוב

המודעותלאיומי
היא

ההגנה

הסייבר

הטובה

ההתקפה,

שתוצאותיה
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לפגוע ולשבש שלא במי־
$TS1$במישרין$TS1$
מצליחים

הישראלי.
$DN2$במישרין $DN2$את המשק
שרין
״אירועי םייבר קורים כלהזמן״,

ביותר

אומר כהן .״רק בשבועות האחרונים

ההאקרים לה־
$TS1$להפכ$TS1$
אן? שהנזקים שהצליחו
הקודמות היו
$DN2$להפכ$DN2$לאינטרנט הישראלי כשנים
פכ
מורגשים ,האיומים
מזעריים עד כדי כלתי
לרענון הנחיות
כ -כאפריל הם זמן מצוין
הכיטחון

כרשת

מעין יום מודעות ארצי,

כך

תמזערו
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הסיכון

בגופים

פרטיים

ובארגונים
וראו בכל התחנות
האנטי וירום מעודכנת לזאת
המיילים.
נקו חוקי פורוורר של
אל תפתחומיילים שהגיעו משולח לא
משימושבמיילים אישיים
הימנעו

והשרתים בארגון כי גרסת

כל אירוע או

חשד
לאירוע

אבטחת

מידע.
תגנו

כן

על

הנתב

הביתי

הסיסמה בנתב ,או הוסיפו

לאינטרנט.
הנתב פתוח
מינעו כניסה לנתב
התקינו עדכוני

רנית
$DN2$יצרנית$DN2$
החדשה ביותר.

הארגון.

מחשבים

רווחו על

שנו את

כחפות אנונימום.

את

אל

תתקינו

בדפדפן תוכנות או

תוספים בלתי

משתוללים וירוסים של
שפוגעות בעשרות אלפי
בישראל בכל יום .הנזק שנוצר
בווירוםיםהללו הוא פי כמה מהנזק
ולאנשים פרטים
לארגונים
שייווצר
ב-באפריל״.
לדבריו ,סביר להניח שחלק
יכולים
מהארגונים הקטנים שאינם
רכישת מוצרי
להרשות לעצמם
כופרות,

הראוטר,

סיסמה אם

דרך האינטרנט.

$TS1$יצרנית$TS1$
יצ־
שהפיצה
אבטחת מידע

כרי לחסום

את

הראוטר

מפני

אבטחה

מתקדמים ,יתעוררו עם

השתלטות מרחוק.
אתר אינטרנט עם
וירום כופרה אומיילזדוני שנשלח
תקשורת או ספקית
אם הנתב שייך לחברת
מוכר.
לאנשי הקשר .כשבאמת רוציםלג־
$TS1$לגרום$TS1$
ההתאמות הנדרשות באמצ־
$TS1$באמצעות$TS1$
אינטרנט ,בצעו את
במחשבי
$DN2$לגרום $DN2$נזק לתשתיות
רום
$DN2$באמצעות $DN2$שירות התמיכה.
ולמדינה עושים
עות
זאת מתחתלרדאר,ולא מפרסמים
ביוטיוב״.
זאת חודשלפני
כתובות נאצה,

