השימוש ברשת המקוונת
לשם ביצוע עבירות

פשיעה מקוונת

ג י א ז ה בי ע ו " ד

מה קורה עכשיו בעולם הסייבר?

האינטרנט הינו רשת מקשרת בין מחשבים
שונים המאפשרת העברת מידע ,ביצוע פעולות
ותקשורת בין אנשים ,מחשבים וכו'
טרור ופשיעה מקוונת מנצלים את התנאים של
הרשת ובאמצעות שימוש בטכנולוגיה
מתאפשרות פעילויות טרור ועבריינית.

מאפייני הרשת
 .1פעילות במרחב הסייבר
העדר מרחב פיזי
 .2התפשטות וירלית
שכפול בקצב גבוה
 .3איסוף מידע
אין ספור מקורות מידע ואתרים

הרשת האפלה – darknet
רשת אינטרנט שאינה מנותרת ,פועלת תחת מעטה של אנונימיות
כמעט מוחלטת ובדרכים שונות מהאינטרנט הרגיל ,למרות שפועלת
על אותה פלטפורמה.
הכניסה לרשת האפלה מתבצע באמצעות שער כניסה ייחודי הנקרא
( TORראשי תיבות של  .)onion routingשער כניסה זה עובד בצורה
של שכבות מידע וניתוב המונחות אחת על גבי השנייה ובצורה זו
נוצרת אנונימיות וחסיון יחסי.
הכניסה לאתר כזה או אחר מבוצע עם כתובת מדויקת או הזמנה.
במילים אחרות ,לא ניתן ,או כמעט ובלתי אפשרי ,לאתר גולש אשר
משתמש ב.TOR-

טרור ופשיעה מקוונת
הטרור הפשיעה המקוונת משתמשים באותה פלטפורמה אולם
המטרות שלהם שונות לחלוטין
טרור במרחב הסייבר מכוון להרוס ואף להרוג תוך שימוש בסייבר
וזאת על מנת להרחיק את התוקף ולעיתים אף לפגוע במטרה שלא ניתן
להגיע אליה בממד הפיזי.
פשיעה מקוונת תוך שימוש במרחב הסייבר מכוונת לרווח כספי ,טובת
הנאה ,הפגנת כוח .הפשיעה המקוונת משתמש במרחב הוירטואלי
לשם העברה לא חוקית של אמצעים שונים לביצוע עבירות ,תיאום,
עברות מס ,הימורים לא חוקיים וכדומה
נתמקד בפשיעה המקוונת למרות שפה ושם ניגע בטרור קיברנטי

פשעי הסייבר הינם פשעים והערכה הינה כי הנזק הכלכלי
עולה ומתגבר בעיקר בגלל קלות הביצוע וקשיי החשיפה של
העבירות ומבצעי העבירות וזאת בנוסף לקושי להעמיד לדין
את המבצעים גם כאשר הם נתפסים .מחקרים שונים
מעריכים את הנזק הכלל עולמי מעבירות סייבר בהיקף של
מאות מיליארדי דולרים בשנה.
אחד מעבירות הסייבר הקשות ביותר נחשף במאי 2014
ברומניה .מרסל דטקו ,בן  ,36רצח את בנו בן הארבע והתאבד
לאחר שקיבל הודעת כופר שלפיה מחשבו השתתף בהורדה
בלתי חוקית של תכנים פורנוגרפיים ועליו לשלם קנס של 70
אלף לאי או שיישלח לכלא ל  11שנים.

נערה בת  14שלחה תמונות עירום שלה לאדם ברשת האינטרנט.
האחרון דרש ממנה לבצע מעשים שונים ולאחר שסירבה הפיץ את
תמונות העירום שלה בפורומים שונים של בני נוער ברחבי הרשת תוך
שהוא חושף באופן מלא את זהותה .הנערה ניסתה להתאבד ורק במזל
ניצלו חיה.
שני מקרים אלו מוכיחים כיצד השימוש בפלטפורמה של רשת
האינטרנט והאפשרות להפצה אנונימית יכולים להביא לפגיעה קשה
עד מאד וממחישים את הסכנות הטמונות במרחב הסייבר ואת האיום
חמור שלא היה מוכר קודם לכן.
האיום הוא בדמות פוטנציאל לפעילות עבריינית עוינת ,היכולה לפגוע
הן בתפקודו של מרחב הסייבר כשלעצמו והן בתפקוד במרחב הפיזי
המושפע ממרחב הסייבר.

סיווג עבירות
קבוצה ראשונה (מחשב ומידע)
עבירות תקיפה המבוצעות על ידי כניסה לאתרים ,מאגרי מידע ממוחשב,
וירוסים שונים ,גניבת מידע ,מניעת שירות ,השחתת אתרים וכדומה.
(אירוע כופר  -חברת  – Talk Talkנזק של  340מליון דולר)
קבוצה שניה (הסתייעות ברשת לביצוע עבירות)
מדובר בעבירות פליליות קלאסיות אשר בעבר ראינו אותם רק בממד הפיזי.
מדובר בעבירות של אונס ,סחר בסמים ,קשירת קשר לביצוע פשע/רצח וכדומה.
עבירות אלו מבוצעות תוך שימוש במרחב הסייבר אך כדי להשלים את העבירה
עוברים לממד הפיזי כלומר השלמת העבירה חייבת להיות מחוץ למרחב
הוירטואלי.
(אונס וירטואלי ,אופיר רחום ז"ל)

קבוצה שלישית (הפיזי עובר לרשת)
מדובר בעבירות אשר היו מבוצעות בעבר בעולם הפיזי והועתקו במלואם לממד
הוירטואלי רשתי .מדובר בעבירות של הימורים ,מרמה ,פרסומי תועבה ,פדופיליה ,סחיטה
ניצול ילדים ,עבירות קניין רוחני וכדומה .מחקרים שונים מראים שבכל שנה כמות
ההימורים ברשת וכמות פרסומי התועבה ,במיוחד פרסומים פדופילים ,קופצים במאות
אחוזים.
(דיוג ,העוקץ הניגרי ,פרמידות ,הונאת לוטו ,מכירות פומביות וכדומה)

קבוצה הרביעית (ניצול הרשת)
מדובר בעבירות אשר משתמשות ברשת כפלטפורמה להפצת העבירה .עבירות כגון
לשון הרע ,הסתה לגזענות ,העלבת עובדי ציבור ,הפרת צווי פרסום וכדומה .עבירות אלו
מנצלות את מאפייני הרשת והמרחב הוירטואלי כדי לפרוח.

אכיפה במרחב הוירטואלי
האכיפה במרחב הוירטואלי הינה קשה ביותר ומערכת
אכיפת החוק נתקלת בקושי רב למנוע נזקים ובהגנה על
הביטחון הלאומי ,כלכלי והאישי במרחב הרשת.
ארגוני פשיעה ואף ארגוני טרור מזהים את פוטנציאל
האנונימיות ברשת ומרחיבים את הפעילות שלהם ברשת החל
מביצוע עבירות שונות תוך שימוש ברשת ובמאפיינים שלה
וכלה בהעברת מסרים ותקשורת מוצפנת בין חברים בארגון –
בעבר האזנות סתר
היום ניתן לראות גיוס של "מוחות" לארגוני הפשע כדי לבנות
פלטפורמה למעבר לשימוש ברשת כדי להקטין את הסיכון.

מדוע זה כל כך קשה?
 .1היקף הפעילות ברשת וריבוי אתרים ברשת הגלויה
וברשת האפלה בעיקר.
 .2אנונימיות והעדר יכולת לאתר כל עבריין ובטח
ובטח שלא בזמן אמת.
 .3שימוש באמצעים טכנולוגים חדשניים למניעת
זיהוי והסתרה מכוונת.
 .4העדר הממד הפיזי והצורך המתמיד בשת"פ בין
המדינות השונות בעולם ובעיקר במהירות התגובה.

שאלות ?

