
 ?ומהו פישינג )דיוג( וכיצד מתגוננים בפני
 של חיינו.  שוניםרובנו מתנהלים דיגיטלית בתחומים 

מה יקרה אם לגורם עוין תהיה גישה לחשבון הבנק שלנו או אפילו לתיבת 
הדואר הפרטית שלנו? מטרת מאמר קצר זה היא להפחית את הסיכון שדבר 

 מסוג זה יקרה.
 נכסים אחרים.מצעותו אממך מידע ובהוא שיטת הונאה שנועדה לגנוב  דיוג

פרטים אישיים רגישים, כגון  חשוףכדי לגרום לך ל ,התחזותמבוסס על דיוג 
 .ומהדוכ מספרי כרטיסי אשראי , סיסמאות חשבון

עשוי להתבצע גם דיוג מתבצע ברוב המקרים ע"י משלוח דואר אלקטרוני, אך 
 על כך בפעם אחרת.ו SMSאו  WHATSAPP, בבטלפון

 
עוצבו כך שיצליחו  ,שמטרתם הונאהמזויפים הודעות דואר אלקטרוני ואתרים 

 לבין הדבר האמיתי. םאותך, ואתה עשוי להתקשות להבחין בינטעות לה
ץ על ולחללפתוח כלל הודעות דואר חשודות, לא  ההמלצה הגורפת היא לא

. אם כבר לחצת ואתה רואה כי מבקשים ממך חשודהקישורים בהודעת דואר 
יותר לעומק כפי האינטרנט ודף  ת המייל, תבדוק את הודע פרטים אישיים

 שאסביר בהמשך.
 להלן דוגמא להודעת דואר אלקטרוני מסוג דיוג.

 

 



ודעת דואר אלקטרוני שמטרתה ה וףחשיעזרו לכם לש סימניםמספר קיימים 
 :הונאה

 
 טקסטהשורה 'מאת' עשויה להכיל  - של השולחכתובת הדואר האלקטרוני  .1

או  תשי אותיואם מתעמקים בפרטים רואים שיש שיבו, לגיטימי אך השנרא
כתוב  Technion.ac.il הסיומת  . למשל במקוםאותיות כפולות/חסרות

Tehnion.ac.il   או Technion.il  אוTechnion.co.il  .  היזהרו גם מקבלת
קיימת אפשרות לזייף את שם  – עצמכם דואר אלקטרוני מהתיבה שלכם

 השולח בדואר אלקטרוני.
הודעת דואר אלקטרוני טיפוסית של דיוג  -פנייה כללית בדואר אלקטרוני .2

רוב הארגונים )פישינג( תשתמש בפנייה כללית, כגון "משתמש יקר". 
או  יפנו אליך בשם פרטי ומשפחההודעות הדואר האלקטרוני הלגטימיים ב

 בשם המשתמש שלך.
רוב הודעות הדואר האלקטרוני של דיוג  -מתן תחושת דחיפות שקרית .3

)פישינג( מנסות להונות אותך באמצעות איום שחשבונך יהיה בסכנה אם 
לא תעדכן אותו מיד. הודעת דואר אלקטרוני שמבקשת ממך לספק 

 ל למטרות הונאה.בדחיפות פרטים אישיים מיועדת בדרך כל
במקרים רבים, הודעת הדואר האלקטרוני של דיוג  -קישורים מזויפים .4

)פישינג( כוללת קישור שנראה חוקי, אך שולח אותך לאתר למטרות הונאה 
 . בדוק תמיד אתתהאמיתי כתובתדומה או מזכירה את הו שכתובת
ההפניה את העכבר שלך מעל  מקם. ההפניה לפני שתלחץ על הכתובת

שתתגלה  כתובתהובחן את  ) אבל על תלחץ!! ( בהודעת הדואר האלקטרוני
כתובת האתר תכיל את היה זהיר. . בתחתית המסך או כבועה ליד הכתובת

. םהלמיני או שינויים תוספותעם שם האתר שאתה מצפה להגיע אליו אך 
 PAYPALאתרי דיוג המתחזים לאתר שמות של להלן מספר דוגמאות ל

 www.paypal.comשכתובתו האמיתי היא  העולמי
 

a) http://signin.paypal.com@10.19.32.4/ 
b) http://83.16.123.18/pp/update.htm?=https:// 

www.paypal.com/=cmd_login_access 
c) www.secure-paypal.com 

 
 
 

http://www.paypal.com/


 
 :להקליד סיסמא או הזדהותבאתרים המבקשים ממך 

חייבת להופיע לפני כל כתובת אינטרנט  httpsהמילה   .א
" פירושה במקרה זה sהאות ". ( URL)או כתובת 

secure  מאובטח(. אם אינך רואה את הקידומת(
https אינך נמצא במצב אינטרנט מאובטח ועליך ,

 להימנע מהזנת נתונים.
מיקום ה לצד הכתובת. מנעולהסמל חייב להופיע  .ב

המדויק שונה בין דפדפנים.  בכרום משמאל לכתובת, 
אתרים מזויפים רבים באקספלורר מימין לכתובת. 

ולא בשורת  את המנעול במקום אחר אם בכללמציגים 
 כדי להונות אותך.הכתובת 

 
לגלוש היא . הדרך הבטוחה ביותר אם הקישור נראה חשוד, אל תלחץ עליו .5

 ולהשתמש בהן. ( BOOKMARKS סימניות )באמצעות 

לעולם אל  .הודעות דואר אלקטרונילקבצים מצורפים קיימת סכנה גם ב .6
תוכנת  ת. הדבר עלול לגרום להורדבמייל חשוד תלחץ על מסמך מצורף

 . למחשבך ריגול או וירוס

 ? כיצד להבחין באתר מתחזה )שמטרתו הונאה(  .7

המראה של אתר או חברה פופולריים. האתר המתחזה לאתר המתחזה יהיה 
 מספר כרטיס אשראישם משתמש וסיסמא או  יבקש את פרטיך האישיים, כגון 

  .וכו'

אתה חושב שאתה מוסר פרטים לחברה מהימנה, בעוד שבפועל אתה מספק 
הנוספת בשם האתר בדוגמא הבאה.  n -שימו לב ל אותם לעבריין אינטרנט.

 גם סמל המנעול חסר.

 



  

. אם רק מעיפים מבט זה נראה שימו לב לשיבוש כאן

FACEBOOK !אך זה לא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



פי שכולנו שומרים על מפתחות הבית, הרכב ועל כרטיסי האשראי, צריך כ

 לשמור גם על הנכסים הדיגיטליים.

 בשפה העברית ובווידאבהזדמנות זו אזכיר שניתן לצפות בהרחבה בנושא 

 

https://panoptotech.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Auth/Login.aspx?Auth=Viewer&ReturnUrl=%2fPanopto%2fPages%2fViewer.aspx%3fid%3d64aee1b3-26b8-4a42-b591-61a5de05dcd2

