
 סכנות בהעברת פרטי כרטיס אשראי בדואר אלקטרוני

 משתמש בכרטיס האשראי שלנו. מורשה שאינואף אחד לא רוצה לחוות מצב בו צד שלישי 

מול חברת האשראי,  "רטוריט"לנזק הכספי מתווסף ה .להיות חמור עלולהנזק הכספי במקרה זה 

 מת הכרטיס, הנפקת כרטיס חדש וכיו"ב.הכחשת עסקאות, חסי

להקשות  בכדי ,אינטרנטבו בדוא"לטלפון, בעת שימוש ב בכמה כללים בסיסיים חשוב שננקוט לפיכך,

 .על גורמים זדוניים להשתמש בכרטיס האשראי שלנו

  מה לא עושים?

 ון.י אשראי לנציגים לא מזוהים בטלפלא מוסרים פרט

איתך את מספר הכרטיס כאן מוקד האבטחה של חברת ויזה. רצינו לוודא  ,שלום"להתחזות:  הדוגמ

 עם בקשה לחשיפת הפרטים. כםטלפון כזה מחברת האשראי של ולעולם לא תקבל ."לצרכי בטחון

 .לנציגים מזוהים בסביבה שאינה פרטיתאפילו לא מוסרים פרטי אשראי 

אך הסביבה היא ציבורית  אותו היטב,מוכר לך וזיהית יתכן ואתה נמצא בשיחה עם נציג אשר י

 ואנשים נוספים שומעים את השיחה.

 .לא מוסרים פרטי אשראי כמענה למייל

לקבל מכם פרטים סודיים שונים, כולל היא מיילים רבים מטרתם הונאה והם מתחזים, כל מטרתם 

  פרטי האשראי.

 .לא מקלידים את פרטי האשראי באתרים לא מאובטחים

 .אשר לא חושפים את פרטי האשראי PAYPALככלל עדיף להשתמש באמצעי תשלום כמו 

כי האתר  לוודאחייבים  PAYPALבמקרים בהם אין אפשרות להשתמש באמצעי תשלום דוגמת 

 :מאובטח

 אתרים הוסיפו ולא אתר מתחזה.  האתר הנכון, ודאו שזה אכן שם האתרדקו את יב

 לאתר הנכון.למועדפים וכך תגיעו תמיד קבועים 

 דקו ששם האתר מתחיל באותיות יבHTTPS  ולאHTTP. 

  אינו שבורוהמנעול  מנעולבידקו שליד שם האתר מופיעה צלמית של. 

  מחשב ציבוריעל  (הכמו סיסמ) פרטים רגישים או סודייםולעולם אל תקישו פרטי אשראי, 

על המסך של  שכל מה שהקלדתם וראיתם צאו מנקודת הנחהבכנס, בבית מלון וכיו"ב. 

 מחשב ציבורי חשוף לגורמים זדוניים.

 

 עיף הבא עשוי להפתיע רבים...סה



 .לא כטקסט ולא כצילום של הכרטיס ,לא שולחים את פרטי האשראי במייל רגיל

מייל רגיל אינו מאובטח ונתון ל"האזנה" פשוטה. גם מייל לכתובת  מאוד. הסיבה לכך היא פשוטה

מסוכן וחושף את פרטי האשראי.  וכו'של חברה להשכרת רכב  הביטוח,, של סוכן המייל של המלון

 אלא לכל פיסת מידע סודית ורגישה.למעשה הנאמר לגבי מייל תקף לא רק לפרטי אשראי 

 

 ...להצעות של הדפדפן או האתר לזכור עבורכם את פרטי האשראי לא מסכימים

 

  אז מה בכל זאת עושים?

  פתרונות אפשריים

  חשוב לבקש ממנו  ךא לנציג מזוהה,בטלפון בסביבה פרטית  את פרטי האשראיאפשר למסור

 לא לשמור פרטים אלה בשום מקום ואף למחוק אותם במידה ורשם אותם על פתק.

  באתר לא ציבורי ולא של אדם אחר,  כם,אישי שלהמחשב המאפשר להקליד פרטי אשראי

 לא להסכים לשמירה של הפרטים. חשוב להקפיד והמנעול שלו אינו שבור. HTTPS הפועל עם

  הצפנת המייל  להצפין את המייל.אפשר לשלוח פרטים סודיים במייל אך ורק במידה ומקפידים

את המילה "מוצפן"  פשוט הוסיפו – נעשית באופן פשוט ביותר במערכת המייל הטכניונית

במייל  באופציה זוניתן להשתמש אין חשיבות למיקום המילה "מוצפן" בכותרת. בכותרת המייל. 

לעצמך גם  ניסיון. חשוב לשלוח מייל לכתובות לא טכניוניותוגם לכתובות טכניוניות הממוען 

תוכלו להסביר  ךכ. עובד בצד של המקבל התהליךלמייל הטכניוני וגם לפרטי, כדי להבין איך 

פן כל בכותרתו מוצ ה. מייל שהמילה "מוצפן" מופיעבמידה ויתקשה את התהליך למקבל המייל

הדרך עד למקבל המייל וכדי לפתוח אותו יצטרך המקבל להזדהות. ניתן למצוא הסבר מפורט 

 .באתר אגף המחשוב

 

החלה על כל בית הטכניון. כל  מדיניות בנושא אבטחת מידעכי לטכניון יש  בהזדמנות זו חשוב לציין

 .בווידאו בנושאמודעות לאבטחת מידע מוזמן לצפות של לשפר את היכולות שלו בהיבט  המעוניין

 

 משה גליקשטיין

 ממונה אבטחת מידע

 מכון טכנולוגי לישראל  - הטכניון

https://cis.technion.ac.il/files/secure-email-guidelines.pdf
https://osh.net.technion.ac.il/files/2014/02/09-0301.pdf
https://osh.net.technion.ac.il/files/2014/02/09-0301.pdf
https://panoptotech.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Auth/Login.aspx?Auth=Viewer&ReturnUrl=%2fPanopto%2fPages%2fViewer.aspx%3fid%3d64aee1b3-26b8-4a42-b591-61a5de05dcd2
https://panoptotech.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Auth/Login.aspx?Auth=Viewer&ReturnUrl=%2fPanopto%2fPages%2fViewer.aspx%3fid%3d64aee1b3-26b8-4a42-b591-61a5de05dcd2

