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 סקירה כללית 

 
בעוד שמדיה חברתית היא דרך נפלאה לתקשר, לשתף ולהנות עם אחרים, היא גם דרך זולה לפושעי סייבר להערים ולנצל  

 מיליוני אנשים. אל תיפול קורבן לשלושת ההונאות הנפוצות ביותר ברשתות החברתיות. 
 

 הונאות בהשקעות 
 

האם אי פעם ראית פוסט על הזדמנות השקעה שמבטיחה החזר עצום על ההשקעה בפרק זמן מהיר במיוחד עם סיכון מועט  
ואפילו ללא סיכון כלל? המציאות היא שהערבויות הללו הן בפועל הונאות השקעה. רמאים גונבים את הכסף שלך אחרי  

או סיפורי הצלחה מלקוחות עבר כדי לקדם את ההשקעות,  שאתה משלם להם. הונאות אלו כוללות לעתים קרובות מודעות  
אך אלו המלצות מזויפות כדי לגרום לך להאמין. לעתים קרובות הונאות השקעות אלו עוסקות בהשקעה במטבעות קריפטו  
או בנדל"ן, והתשלום מתבצע לרוב במטבעות קריפטו או בשיטות תשלום אחרות שאינן סטנדרטיות. אם השקעה נראית  

מכדי להיות אמיתית, סביר להניח שכך. זכרו, אין דבר כזה השקעות מובטחות עם תשואה גבוהה. השקיעו את כספכם  טובה  
 מהר.-רק במשאבים מהימנים ומוכרים, לא בזרים שאתם פוגשים באינטרנט עם תרמית להתעשר

 

 הונאות רומנטיות 
 

דד או פגיע כדי לקחת מהם כסף, זה ידוע בתור  כאשר פושעים מפתחים מערכת יחסים מקוונת עם מישהו שהם זיהו כבו
הונאה רומנטית. הפושע ישתמש בכל הטקטיקות שהוא יכול, כדי לבנות אמון, כולל החלפת תמונות מזויפות או שליחת  
מתנות, לבסוף הוא ישתף סיפור טרגי על הצורך בכסף כדי לשלם עבור הוצאות כגון חשבונות בית חולים או עבור עלויות  

כדי לבקר את הקורבן באופן אישי. כדי להימנע ממפגש אישי, פושעים אלה עשויים לומר שהם עובדים בתעשייה נסיעה  
שמונעת מהם להיפגש, כגון בטחון, רפואה או צבא. לעתים קרובות הם מבקשים כסף כהעברה בנקאית או ככרטיסי מתנה  

אות נפוצים לא רק במדיה החברתית אלא באפליקציות  כדי לקבל מזומן במהירות ולהישאר אנונימיים. סוגים אלה של הונ
היכרויות מקוונות. היזהר עם אנשים שאתה פוגש באינטרנט, קח דברים לאט, ולעולם אל תשלח כסף למישהו שתקשרת  

 איתו רק באינטרנט.  
 

ת שמעלה את  בנוסף, אם אתה מאמין שמישהו שאתה מכיר עלול להיות פגיע להתקפה כזו או נמצא במערכת יחסים מקוונ
הדגלים האלה, הצע לעזור לו. לפעמים זה יכול להיות מאוד קשה למישהו ששקוע בקשר רגשי לראות עד כמה המצב הפך  

 למסוכן.

 

 

 שלושת ההונאות המובילות במדיה החברתית 

 

 עלון המודעות החודשי לביטחון עבורך
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 הונאת קניות באינטרנט 
 
הונאות קניות מקוונות מתרחשות כאשר אתה רוכש פריטים באינטרנט במחירים נמוכים במיוחד שקשה להאמין אך לעולם  
לא תקבל אותם. מודעות מפתות יפיעו במדיה החברתית ויפרסמו מחירים מדהימים, יהיו עם קישורים שיובילו אותך לאתרים  

ם אלו הם לרוב מזויפים. היזהר מאתרים שאין להם פרטי יצירת קשר,  שנראים לגיטימיים ומוכרים מותגים ידועים, אך אתרי
כתובת   את  או  המקוונת  החנות  את שם  הקלד  אישיות.  דוא"ל  בכתובות  משתמשים  או  עובדים  שלא  קשר  יצירת  טפסי 

וד"  האינטרנט שלה במנוע חיפוש כדי לראות מה אחרים אמרו עליה. חפש מונחים כמו "הונאה", "תרמית", "לעולם לא ע
ו"זיוף". היזהר מאוד ממבצעים מקוונים או מבצעים שנראים טובים מכדי להיות אמיתיים. זה הרבה יותר בטוח לרכוש פריטים  

 שעשויים לעלות מעט יותר, אבל מאתרים מהימנים שבהם אתה או החברים שלך השתמשתם בעבר. 
  
החדשות הטובות הן: אתה ההגנה הטובה ביותר שלך. אתה בשליטה. רק היו ערניים להונאות כמו אלה ותוכלו להפיק את  

 המרב מהמדיה החברתית בצורה בטוחה ומאובטחת.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 עורך אורח 
 ,CounterHackSec@( הוא מבצע בדיקות חדירה ומתכנן אתגרי סייבר עבורchriselgee@כריס אלג'י )

, מוסמך. הוא נהנה ללמוד על הפרטים הטכניים הקטנים  SANSהוא מפקד בצבא בתחום הסייבר ומדריך 
 .לבנות אותם להבנה ארגונית גדולה יותר ולשתף עם תלמידים ולקוחות
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