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?למה הנושא הזה חשוב

היום רוב האנשים משתמשים בבנק.

האם אפשר לסמוך על הבנק?

האם אפשר לסמוך על העובדים ?

האם אנו יודעים איך הבנק עובד?

 האם אנו ישנים בשקט במחשבה

?שהכסף שלנו בטוח בבנק
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המעילה בבנק למסחר
2002–1997התנהלה בשנים המעילה בבנק למסחר.

בכספי  , אתי אלון, הבנק למסחרעובדתמעלהובמסגרתה
.בהיקפי ענק שהביאו לקריסתוהבנק

 ח"מליון ש254בסך הכל מעלה אלון בסך של.

 פיקטיביים  חשבונות בנק206במסגרת המעילה פתחה אלון בבנק
את כספי ההלוואה משכה  , (לקוחות הבנק1,300-לעומת כ)

. לרשותה

חשבונות הבנק גנבה אלון ישירות כספים תוך שבירת 202-מ
.פיקדונות הלקוחות ומשיכתם
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שנות מאסר לפקידת בנק שגנבה  3.5

אלף שקל480מלקוחותיה 
העובדת מרסל אהרון  ,  עבדה בבנק דיסקונט

היא הייתה פקידת הבנק  . שנה30-למעלה מ
וטיפלה  , האישית של לקוחות רבים

בחשבונותיהם באופן אישי הנסמך על יחסי  
העבירות שביצעה  . אמון ששררו ביניהם

6אז התברר כי במשך , 2011נחשפו בשנת 
שנים היא שלחה יד במרמה בכספי הלקוחות  

.וגנבה מהם בדרכים שונות
אהרון הזמינה שני כרטיסי כספומט עבור שני   

רשמה בכזב במחשבי הבנק כי  , לקוחותיה
מסרה להם את הכרטיסים אולם בפועל  

.לקחה אותם לעצמה והשתמשה בהם
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 בכרטיס אחד עשתה שימוש בין השנים ,
ומשכה באמצעותו בכספומטים  

סכום מצטבר של  , הזדמנויות398-שונים ב
בכרטיס השני השתמשה  . אלף שקל226-כ
.אלף שקל11.5-הזדמנויות ומשכה כ24-ב
יצרה  "לדברי הפרקליטות אהרון , בנוסף

מצג שווא לפיו הלקוחות משכו כסף  
והעבירה את הכספים שגנבה  , מחשבונותיהם

בין היתר לחשבונה  -לחשבונות שונים בבנק 
,  לחשבונות רבים של בני משפחתה, האישי

חשבונות של לקוחות אחרים מהם גנבה  
כמן כן נטלה חלק  . כסף וחשבונות נוספים
".מכספי הגניבה במזומן
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אלפי שקלים נמשכו מכספומט ללא  
בנק סירב להאמיןה–ידיעת הלקוח 

יוסף מחזיק בבנק הפועלים  ,  חשבון

בנק של ועד הבית של הבניין בו הוא  

.מתגורר ובראשו הוא עומד

מחשבון זה הוא נוהג למשוך לעיתים   

שקל  1,000כמה מאות שקלים עד 
.  במקרה נדיר

יום בהיר אחד גילה לתדהמתו   

.  שקל מהחשבון3,600שמישהו משך 
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אז מי אשם ?

הלקוח  ?

הבנק?

מי לקח את הכסף?

מה אפשר לעשות?

7http://hiname.co/article/1742/%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99_%D7%A9%D7%AA%D7%A8%D7%90%D7%95_%D7%90%D7%AA_%D7%96%D7%94_%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%95_%D7%9
4%D7%A8%D7%91%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%93_%D7%9B%D7%A1%D7%A3_%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F



8
http://studysmallbusiness.com/blog/course/banking-bookkeeping/



מקורות החשבונאות

 הופיע אחרי המצאת החקלאות" הנהלת חשבונאות"המושג.

הם התחילו לאחסן  , כאשר אנשים התחילו ליצור עודף באוכל
.ולמכור אותו

הם נזקקו לדרך כדי לעקוב אחרי כמות האוכל שכל כפרי שם  , לכן
.במחסן המשותף

והאסימונים  , אז הם תיאמו כל סוג אוכל לאסימון הבנוי מטין
.החתומה בסדרה שמייצגת הבעלים שלה, שמו בתוך מעטפה
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(המשך)מקורות החשבונאות 

Figure 10.1
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(המשך)מקורות החשבונאות 
המשפחות לא , כאשר הסחר התחיל להתפתח בצורה משמעותית

.יכלו לנהל עסקים גדולים

הם נאלצו לפתוח עוד סניף עם עובדים חיצוניים ולפעמים  , לכן
.נדרשו מנהלים חיצוניים ומכאן הסכנה לרמאות גדלה

 הנהלת חשבונות  "המנגנון שהתפתח כדי להתגבר על בעיה זו היה
".כפולה

http://www.delawareonline.com/story/news/health/2014/10/13/wondering-perform-breast-self-exam/17206985/
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הנהלת חשבונות כפולה

זכות: לכל עסקה ישנם שני ספרים

.וחובה

החשבונאות הכפולה מבוססת על רישום

כל פעולה חשבונאית באופן שבו חשבון

.אחד מחויב וכנגדו חשבון אחר מזוכה

הספרים של כל עסקה, בסוף היום

(.  סכומם שווה לאפס)חייבים להתאזן 

http://www.foodsdictionary.co.il/articles/361
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:היתרונות של שיטה זו

 חייבים שני משתפי פעולה לפחות כדי

.לבצע מעשה מרמה

  כל עסקה מתאזנת לבד ולא צריכה
.עזרה חיצונית

  ישנן ביקורות אקראיות הבודקות כי
.אכן הספרים מאוזנים
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...מקרי הונאה עדיין נפוצים בעולם, למרות כל המנגנונים
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אנרוןקריסתה של חברת 

היא חברת אנרגיה אמריקניתאנרון  ,

שהייתה אחת החברות הגדולות בעולם 

ייצור  , הגז הטבעי, בתחומי החשמל
.הנייר והתקשורת

 קרסה החברה  2001בסוף שנת
המסובכת , בפשיטת הרגל הגדולה

.והמתוקשרת ביותר בכל הזמנים

מיליארד דולר65.5-כ.
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אנרוןקריסתה של חברת 

 התגלה כי החברה דיווחה על מאזנים
שקריים ובאופן שיטתי ומונחה  

יצרה תרמית חשבונאית  , מלמעלה
.מתוכננת ומתוחכמת

צנח תוך כמה שבועות מחיר המניה
משיא של קרוב לתשעים דולר  

.ספוריםלסנטים

 הניע מחוקקים לנסח  אנרוןמקרה
חוקים שיגבירו את הפיקוח והבקרה  

.בנוגע לדיווחים כספיים
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הונאות באמצעות הטלגרף
הוא מכשיר להעברת מסרים מילוליים למרחקים ארוכיםטלגרף

.מגנטיים-אלקטרואותותבאמצעות תשדורת של

:הרבה אנשים ניצלו את הטלגרף לטובתם

 שני בנקאים שיחדו עובד כדי להעביר להם תנועות הבורסה
.בחשאי

אחרים השתמשו בטלגרף כדי לקבל תוצאות מרוצי הסוסים.

הם הצטרכו דרך כדי , הבנקים היו הראשונים שהשתמשו בטלגרף

.  למנוע הונאות ושיבושים במערכת
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איך נדע עם מי אנו מדברים ?

איך נדע האם הם אמינים ?

איך נדע אם הסחורה נשלחה ואם 

?התשלום יגיע

... 

18
http://www.ranhovav.co.il/Articles.aspx?article=231



?איך מערכות בנקאיות עובדות
.חשבונותבנקים התחילו להשתמש במחשבים להנהלת

אחרי שהם ראו  , הם התחילו לממש פעולות עבור הבנק
.  העדיפו את המחשבים על העובדים, טובשזה עובד להם

:מערכות בנקאיות מורכבות ממספר מבני נתונים
Account master file :  מכיל איזון החשבונות

של הלקוחות עם עסקאות קודמות של התקופה  
(.ימים אחורה9עד )הנוכחית 

ledgers :העוקבים אחרי מזומן ונכסים אחרים
.הנכנסים למערכת

journals :  שומרת עסקאות אשר לא הוכנסו עדיין
.ledgers-ל
Audit trail :מתעדת אילו עובדים עשו מה ומתי.
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?איך מערכות בנקאיות עובדות
המערכת העובדת על מבנה נתונים זה מכילות  

שבהם מעבירים  ,פעולות הנעשות בסוף כל יום

-וledgers-לjournals-את העסקאות מה

account master file.

אמורים להיות מאוזנים  ledgers-כל ה

אחרת נדלקת נורה  , (סכום שלהם שווה לאפס)

.אדומה ומתחילים לחפש על הסיבה
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CLARK-WILSON
מונחי המודל

אך, 1960-למרות שמערכות בנקאיות רבות היו משומשות בשנות ה
י"ע1987-מודל האבטחה הראשון שהופיע היה בשנות ה

Dave Clark & Dave Wilson.
הרעיון במודל זה היה להגביל חלק מהמידע כך שאפשר להשתמש בו

.רק עבור פעולות טרנספורמציה המוגדרות מראש
:  נגדיר כמה מונחים, כעת
UDI-unconstrained data item
constrained data item - CDI

transformation procedures - TP
integrity verification procedures - IVP
(משתמש,TP,CDI )–וילסון-ישית קלרקשל
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CLARK-WILSON
חוקי המודל

.CDI-עבור אימות שלמות ה(IVP)למערכת יהיו נהלים 1)

.משמר את שלמותו CDIעבור  TPיישום 2)

(3CDIי "יכול להשתנות רק עTP.

.מסוימיםCDIמסוים על TPחברי צוות יכולים לאתחל 4)

.עקרון המשולש אוכף הפרדה לפי תפקיד5)

(6TP מיוחדים שמופעלים עלUDI יכולים לייצרCDI.

כך , חייב לגרום לבניה מחדש של מספיק מידעTPכל ישום 7)
.מיוחדCDI-שהוא ייכתב ל

TP-המערכת מאמתת חברי צוות שמנסים לגשת ל8)

המערכת מאפשרת רק לחברי צוות מיוחדים כמו קציני ביטחון  9)
.לבצע שינויים ברשימות הקשורות בהרשאות
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Test Key
  אחת השיטות של בנקים היא להשתמש בספר הצפנה כדי להצפין

. עסקאות

צדדית כלומר שאי אפשר לשחזר את -אך ההצפנה הייתה חד
. קבוצת המספרים בחזרה

י סכום קבוצת המספרים המוצפנים"ע.

 סכום זה נקראTest Key.

נראה דוגמא:
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Test Key
המתאימים לערכי  נניח שבנק מכיל ספר הצפנה עם טבלת מספרים

.תשלום

 באופן הבא$ 376,854נצפין את העסקה בעלת סכום :

24
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שליחת הוראות תשלום

 בנקאים הבינו שהמערכת שהייתה בשימוש עד 1970בתחילת שנת
-:לכל מיני סיבות, אז טעונה  שיפוץ כללי  

רוב מפתחות המערכת היו פגיעים.

 לא מספיק שטבלת מפתחות המבחן(test  key ) יישארו במקום
. מבוטח

אם מנסים לשים שני עובדים ביחד זה גם לא יעזור.

במציאות סכמות  , לכןtest keysצדדית-לא עוזרים לגישה דו.
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שליחת הוראות תשלום

יש התחשבות בעלות והתועלת.

  שיטה זו אינה יעילה כי יכול להיות
בעיות בכתיב מה שגורם להעברת  

ואז אנשים יכולים  , סכומים לא נכונים 
לנצל את ההזדמנויות ולבזבז את 

.הכסף

http://www.vakrat.co.il/%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA-
%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA/
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SWIFT

הוקמה כדי לספק אמצעי בטוח ויעיל יותר לשליחת הוראות   

.תשלום בין חברי הבנק ובין הבנקים

אימות ההודעות היה ע " י חישוב קודMAC  בבנק השולח ובדיקתו
.בבנק המקבל

בנקים בכל מדינה שלחו את ההודעות שלהם למעבד האזורי  RGP
גם היא )SWIFT-ששומר אותם ואז מעביר את ההודעות ל

(.שומרת אותם

RGP י חברה חיצונית"היה מנוהל ע.
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SWIFT(המשך)

Figure 10.2 28



?מה השתבש
כי הבנקים משתמשיםSWIFTאין הרבה הונאות חיצוניות במערכת 

.במפתחות בשתי הצדדים לאימות והצפנה

:רוב ההונאות הם פנימיות

 שולחים הודעתSWIFT מזויפת כדי להלוות כסף מבנקA  לבנק
B ,האיזון של הבנק נשאר נכון ולכן  , בגלל שהכסף לא נשלח מידי

אם ההודעה התקבלה כהודעות  , הוא לא יעזור לנו במקרים כאלה
הנהנה יכול לקחת כסף מהבנק שאישר ההודעה  , אוריגינליות בבנק

.ואז להיעלם

, רק כאשר הבנק הקורבן הבין שהלוואה נעלמה ומתקשר לאבטחה
.מבינים שההודעה הייתה מזויפת
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?מה השתבש
 בין לונדון  1986הונאה מעניינת מסוג אחר שהתרחשה ב

המנהל מחליט את השער , בזמנו היו שני שערי חליפין.'והננסברג'ג
7בשער חליפין ' והננסברג'לגשלחו כסף . המתאים לכל עסקה

.4ובחזרה ביום אחרי ב , ראנד ללירה

 מיליון  $ 10.2עבריין אחראי על גניבת ,ריפקיןסטנלי מארק
י הסכמתו לעסקת קנייה ענקית  "הוא קיבל את הכסף ע. מהבנק

קוד מורשה שלמד י"הוא הכניס העסקה למערכת ע, של יהלומים
והשתמש בקוד זה , אותו במשך שנים בעזרת העסקאות הקודמות

. דרך הטלפון ואישר את העסקה
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?מהם הלקחים
  כל עוד האבטחה מתפתחת גם מעשי

.רמאות מתפתחים במקביל

אפשר להפחית רמאות אך אי אפשר

.למנוע אותה

כל מערכת אבטחה ניתנת לפריצה, לכן.

אנשים שרימו אותם יכולים לעזור

. למאבטחים

http://www.rosh1.co.il/%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%9F-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94/
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ATM

הוא מסוף אוטומטי אשר מספק שירותי

. בנקאות

 במכונה זו ניתן לבצע פעולות בנקאיות ללא

.אנושיצורך בפקיד

שכן ניתן  , הכספומט נוח למשתמשים
. ובכל מקום, להשתמש בו בכל זמן

32
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ATM

  כל משתמשי הכספומט חייבים להשתמש

.בכרטיס מגנטי

כרטיס מגנטי מכיל:

(.PAN)מספר חשבון עיקרי של הלקוח 1)

(.PIN KEY)מפתח סודי 2)

33
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ATM

34

.לכרטיס מגנטיPINלייצור IBMשיטת 

לוקחים , המפתח הסודי עובר תהליך עריכה בשיטה העשרונית

".טבעיPIN"המספר הסופי נקרא , רק חלק מהמספר העשרוני

ספרות של 4הטבעי פלוס PIN-של הלקוח יהיה הPIN-ואז קוד ה

offset.

Figure 10.3



ATM
?איך בקרה כפולה מיושמת במערכת הכספומט

ואינן זמינות לאף  , י חומרה"נעשות רק עPIN-פעולות על מפתחות ו1)
.  אחד מעובדי הבנק

כל אחד )נשלחות ללקוח בערוצים שוניםPIN-הכרטיס ומספר ה2)
(.מודפס במקום אחר ונשלח ללקוח

.י שני רכיבים שונים"לכל כספומט מסופק מפתח ראשי ע3)

יוצפן  PIN-אז ה, PIN-אם כספומט רוצה לבצע אימות מקומי ל4)
.תחת המפתח הראשי ואז יישלח לכספומט

תחת PIN-מצפינים ה, יבוצע באמצעות הרשתPIN-אם אימות ה5)
כ שולחים אותו ליחידת  "אח, מפתח הנקבע בעזרת המפתח הראשי

.בדיקה

35



?מה השתבש
כמה בנקים רצו לאמת משתמשים בלי מפתח ה -PIN מהסרבר

י פעולות על "ואז הם ניסו לאמת משתמשים ע, (offlineכלומר )
כך שהספרה  PINלקוח קבל כרטיס זכות : דוגמא. הספרות

הספרה + הספרה השנייה = הספרה הרביעית + הראשונה 
=  השלישית + כך שהראשונה PINגם כרטיס חובה , השלישית

ואז אפשר להשתמש בכרטיסים גנובים  . הרביעית+שנייה  
(. 4455כמו )OFFLINEבמערכות 

בנק הנפיק לכל לקוחותיו בטעות את אותו קוד ה -PIN.
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מה התוצאות
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בעולם

מהכנסותיהם בשנה עקב מעילות  5%-ארגונים בעולם מאבדים כ
2.9לעומת , זאת. טריליון דולר3.5מדובר בהפסדים של . בעבודה

.2010-טריליון דולר בסקר הקודם שבוצע ב

20%, עם זאת. אלף דולר140-מעילה ממוצעת מסתכמת ב
.מהמעילות גורמות לארגון נזק של יותר ממיליון דולר

המעילה הטיפוסית מתגלית כשנה וחצי אחרי תחילת ביצועה.
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בעולם

רוב המעילות התגלו בעקבות הלשנה של עובדים אחרים.

  מעילות בדרגים של בעלי סמכות גבוהה גרמו לנזקים בשיעור גבוה
ידי  -על; אלף דולר573ידי בעלים היה -ממוצע הנזק על. יותר

.אלף דולר60-ידי עובדים רגילים -ועל; אלף דולר180-מנהלים 

ידי  -הנזקים בשיעור הגבוה ביותר נגרמו בגין מעילות שבוצעו על
.עובדים ותיקים

87%מהעובדים שהואשמו במעילות היו ללא עבר פלילי.
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בעולם
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בעולם
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בישראל
העביר באחרונה את בנק ישראל

השנתי לוועדת  דוח המעילות
מהדוח עולה  . הכספים בכנסת

כי נשמרת הרמה הנמוכה  
, יחסית של המעילות בבנקים

.  בדומה לשנתיים הקודמות
מעילות  13נרשמו 2014בשנת 

.מיליון שקל3.1-ב, בבנקים
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סיכום
 מערכות בנקאיות דרושות הנהלת חשבונות כדי לשמור על אבטחת

.הבנק ולעקוב אחרי העסקאות

הסברנו כמה כלים להנהלת החשבונות ודרכים לאבטחת מידע.

תמיד יש חורים בהם, אין אבטחה אידיאלית במערכות בנקאיות.

הבנק הופך למשחק מעגלי אינסופי, לכן:

עבודת הרמאים זה למצוא החורים ולנצל אותם בחוכמה לטובתם.

ולעקוב  , עבודת המאבטחים לסגור כמה שיותר חורים, לעומת זאת
.אחרי הרמאים ולטפס אותם

מי המנצח: השאלה?
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