
   

 

 
 

TLP: White   |   בלמ״ס 

1 

CERT-IL 

 

 2019אוגוסט  08

 ' אב תשע"טז

 972-ס-ב סימוכין:

 

 

  Officeביישומי  (Macros) פקודות מאקרו אבטחת
 

 

 שונים. officeתוכנות קטנות שניתן לכלול ביישומי  ןה (Macros)פקודות מאקרו  .1

על ידי תוקפים שונים, בפרט  פקודות המאקרוהאוניברסלית בקבצי אופיס, אומצו  ןנוכחותבשל  .2

 officeאלו העושים שימוש במתקפות דיוג או דיוג ממוקד הכולל צרופות או קישורים למסמכי

 ברשת. 

, ומתן המלצות כיצד להתגונן פקודות מאקרומטרת מסמך זה, הצגת נושא אבטחת השימוש ב .3

 .שימוש בהןמפני תקיפות העושות 

 

 

 

בתוך קבצי  ותונשמר VBA (Visual Basic for Applications)בשפת  ותכתוב פקודות מאקרו .1

office. 

הייתה לאפשר אוטומציה של תהליכים חוזרים הקשורים  פקודות מאקרושל מטרתן המקורית  .2

 נתונים בטבלת אקסל או הכנסת נתונים ממקור חיצוני למסמכי וורד.למסמכים, כגון ארגון 

שזוהו בתשתיות  officeמהתקיפות באמצעות מסמכי  Microsoft ,98%לפי נתונים מחברת  .3

Office365פקודות מאקרו, בוצעו תוך שימוש ב. 

פעולה של המשתמש )לחיצה ת במותני פקודות מאקרו, הפעלת officeבגרסאות האחרונות של  .4

. תוקפים רבים פועלים בשיטות של הנדסה חברתית, על מנת להניע כברירת מחדלכפתור(  על

םפרטי  

 תקציר
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שיטוי  לניסיונותאוסף מעניין של דוגמאות . פקודות המאקרו פעלתלאפשר את ה יםהמשתמש

 .זה ניתן למצוא בקישוראלו 

 

 

בקבצים שמקורם ברשת  הלצפיי Protected View -מומלץ להגדיר כברירת מחדל, שימוש ב .1

נגישות באמצעות  אלוהגדרות  ., במיקומים בלתי בטוחים, או שהגיעו כצרופות בדוא"להאינטרנט

< תצורה -< הגדרות מרכז יחסי האמון -< מרכז יחסי האמון -< אפשרויות -כניסה לתפריט קובץ 

 מוגנת.

 

ניתן לבדוק מהי ההגדרה מנוטרלת.  officeמומלץ לוודא כי הפעלת פקודות מאקרו ביישומי  .2

 הפעילה באופן הבא:

< -< הגדרות מרכז יחסי האמון -< מרכז יחסי האמון -< אפשרויות -כניסה לתפריט קובץ  .1

 הגדרות מאקרו.

היא "הפוך את כל פקודות המאקרו לבלתי  officeברירת המחדל בגרסאות העדכניות של  .2

 זמינות עם הודעה".

. יש officeל יישומי כהיישום בו הוגדרה, ולא עבור  תשומת לב כי הגדרה זו חלה רק עבור .3

 הגדרה עבור כל היישומים בשימוש.שלוודא 

 דרכי התמודדות
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 אפשרות זו מאפשרת למשתמש לבחור האם לאפשר את פקודות המאקרו בכל מקרה לגופו.  .3

בהגדרה "הפוך את כל שימוש אם ארגונכם אינו עושה שימוש בפקודות מאקרו כלל, ניתן לבחון  .4

המאקרו לבלתי זמינות ללא הודעה", שתמנע את הפעלת פקודות המאקרו ולא תאפשר פקודות 

 בזמן פתיחת הקובץ.לאפשר הפעלתן  למשתמש בחירה

 excel-ב –רק ביישומים מסוימים )לדוגמה  כגוןאם ארגונכם עושה שימוש חלקי בפקודות מאקרו,  .5

של פקודות מאקרו רק  לא(, או רק למשתמשים מסוימים, מומלץ לאפשר הפעלה word-כן אך ב

 למשתמשים אלו ורק ביישומים הנדרשים, ולא באופן גורף.

חתימה דיגיטלית מימוש אם בארגונכם תשתית המאפשרת ביצוע חתימה דיגיטלית, מומלץ לבחון  .6

  של פקודות מאקרו בשימוש ארגוני, ואישור הפעלת פקודות מאקרו חתומות דיגיטלית בלבד.

, ניתן לחסום 2013, וכן באמצעות עדכון אבטחה לגרסה 2016החל מגרסה  officeבגרסאות  .7

 מומלץ לממש חסימה זו.הפעלת פקודות מאקרו בקבצים שמקורם מרשת האינטרנט. 

 officeלהפעלת פקודות מאקרו בתוכנות השונות מנהלני רשת יכולים לשלוט על האפשרויות  .8

באפשרות זו על מנת מומלץ לארגונים להיעזר  מות.מתאי Group Policyבאמצעות הגדרות 

להגדיר את אופן ההתייחסות להפעלת פקודות מאקרו כך שהמשתמשים לא יוכלו לחרוג 

 מהמדיניות שנקבעה.

, ולהקפיד על התקנת עדכוני האבטחה הרלוונטיים officeלהשתמש בגרסה עדכנית של  מומלץ .9

 באופן שוטף.

ובשיטות  מומלץ להעביר הדרכות מודעות למשתמשים לגבי הסיכונים בהפעלת פקודות מאקרו .10

 הנדסה חברתית המנסות לשכנע משתמשים להפעיל פקודות מאקרו. 
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וירוס, הן בעמדת הקצה והן בשרתי הדוא"ל -אנטי תוכנותמומלץ להיעזר באמצעי אבטחה כגון  .11

 .הארגוניים

קבצים כדי  הפעלה מבוקרת שלהמאפשר  ,Sandbox גמומלץ להיעזר באמצעי אבטחה מסו .12

הכנסת קבצים ממקור חיצוני לזהות פעילות זדונית, בשרתי הדוא"ל ובמערכות המאפשרות 

 לרשת הארגונית. כלשהו

, יכולים להשתמש  Windows 10 Enterpriseארגונים העושים שימוש במערכת ההפעלה  .13

 האפשרויותאת . בפרט מומלץ לבחון ASR – Attack Surface Reductionביכולת מובנית הקרויה 

 הבאות:

• Block all Office applications from creating child processes 

• Block Office applications from creating executable content 

• Block Office applications from injecting code into other processes 

 .בסביבת ניסוי טרם הטמעה בסביבת ייצוריש לבחון הגדרות אלו 

 נבקש לקבל היזון חוזר. שעלו ממצאים בבדיקתכם, אלינו. במידהלכל מידע נוסף ניתן לפנות  

 

1. https://www.ncsc.gov.uk/guidance/macro-security-for-microsoft-office 

2. https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-

defender-exploit-guard/attack-surface-reduction-exploit-guard 

3. https://support.office.com/en-us/article/enable-or-disable-macros-in-office-files-

12b036fd-d140-4e74-b45e-16fed1a7e5c6 

4. https://onedrive.live.com/?authkey=%21ADev0bfQMNxv504&cid=C96A3EEDCE3

16E4C&id=C96A3EEDCE316E4C%21114&parId=C96A3EEDCE316E4C%21109&o=O

neUp 

5. https://www.microsoft.com/security/blog/2016/03/22/new-feature-in-office-

2016-can-block-macros-and-help-prevent-infection/ 

                 
 הלאומי איננו מחליף חובת דיווח לגוף מנחה כלשהו, במידה שהתגלה צורך כזה CERTשיתוף מידע עם ה          

 

 בברכה,

CERT-IL 

 

 

 מקורות
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