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של חברת   IT-מנהל ה

Novaestrat   חשוד

בגרימת דלף מידע

18,2019ספטמבר

The Hacker News

לקריאת הכתבה באתר

חשוד בגרימת דלף מידעNovaestratשל חברת IT-מנהל ה

בשל חשד לגרימת אירוע Novaestratשל חברת IT-מדינת אקוודור עצרה את מנהל ה

בזמן המעצר גילו השוטרים כי  . דלף הנתונים הגדול ביותר בהיסטוריה של המדינה

השייך  ( אמצעי אחסון ועוד, מחשבים)החזיק בביתו ציוד אלקטרוני רב IT-מנהל ה

.שככל הנראה שימש אותו לביצוע מעשיו, לחברה

עוסקת בייעוץ לפיתוח אסטרטגיות עסקיות על בסיס המידע של Novaestratחברת 

.החברה בה היא פועלת

מיליון רשומות של תושבי המדינה חשופות  20-כחלק מהאירוע נמצאו גם למעלה מ

.  השייך לחברה שלא אובטח כראויElasticsearchבשרת 

הכיל Elasticsearchגילתה כי שרת , אשר חשפה את המקרהVpnMentorחברת 

GB18מספרי טלפון, ל"כתובת דוא, כתובת מגורים, תאריכי לידה: של מידע אישי כגון ,

מידע אודות מקום העבודה ומידע אודות מצב חשבון הבנק , מספרי תעודת זהות

(.'סוגי אשראי וכד, יתרות)

דיווחה על האירוע למרכז התגובה לאירועי מחשב במדינה VpnMentorחברת 

(EcuCERT ) אשר יידעה את חברתNovaestratכי השרת שלהם חשוף לפריצות.

סוכנויות  , המידע שנחשף הגיע ממקורות חיצוניים כמו ממשלת אוקוודור, לפי הדיווחים

.בנקים ועוד, רכב שונות

המנצלת פרצות  , Black Hatבשלב זה לא ידוע האם המידע שדלף נחשף לקהילת 

או לסוכנויות אשר יכולות לנצל את המידע , אבטחת מידע למטרות רווח אישיות

.  החשוף

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://thehackernews.com/2019/09/ecuador-data-breach.html


חידשתם את חבילת  

?  הסלולר שלכם לאחרונה

ייתכן ונפלתם קורבן 

SMiShingלמתקפת 

Ynet

01,2019אוקטובר

ייתכן ונפלתם קורבן למתקפת  ? חידשתם את חבילת הסלולר שלכם לאחרונה

SMiShing

זדונית בקרב אלפי תושבי ישראל כחלק  SMSבמהלך חג ראש השנה הופצה הודעת 

ההודעה שנשלחה הציעה לנמענים לחדש את חבילת הגלישה  . SMiShingממתקפת 

.שקלים בלבד2.50שלהם תמורת 

וזאת  , SMSהממומשת דרך הודעות  Phishingהיא סוג של מתקפתSMiShingמתקפת 

.על מנת לפתות משתמשים למסור מידע רגיש לשירות מתחזה שלא בידיעתם

מה ששיווה לה מראה אמין , ההודעה נשלחה ממספר ישראלי ונכתבה בעברית תקינה

במבט נוסף נראה כי הקישור שצורף להודעה הינו בעל סיומת רוסית , עם זאת. למדי

(RU) ,השפה הנכתבת והמספר שממנו נשלחה, שלא בהתאם לרוח ההודעה.

לנמנעים אשר לחצו על הקישור ולא הזינו את  , Kasperskyלפי חוקרים של חברת 

לעומת נמענים שכן הזינו את פרטי  , פרטי האשראי שלהם לא נגרם נזק ממשי

הסבירו החוקרים כי במתקפה זו  , בנוסף. האשראי ולהם קיים הסיכוי לגניבת הפרטים

התוקפים אינם מבצעים חיוב אוטומטי בכרטיס האשראי אלא שומרים את הפרטים 

.בבסיס הנתונים שלהם לביצוע מתקפה עתידית

אין ללחוץ על קישורים או  , על מנת לצמצם את הסבירות להתממשות אירוע מסוג זה

.להוריד צרופות אם אינכם בטוחים מיהו שולח ההודעה ולמה היא נשלחה אליכם

.מומלץ לוודא הטבות ומבצעים שונים גם באתר הרשמי של החברה המציעה, כמו כן

לקריאת הכתבה באתר

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5600672,00.html


עובד לשעבר של חברת  

Yahoo 6,000-פרץ ל

חשבונות של משתמשי  

החברה

Naked Security

02,2019אוקטובר

חשבונות של משתמשי החברה6,000-פרץ לYahooעובד לשעבר של חברת 

לקריאת הכתבה באתר

חשבונות 6,000-הודה באחרונה כי פרץ לYahooמהנדס תוכנה לשעבר של חברת 

.משתמש של נשים ועמיתים לעבודה בחיפוש אחר תמונות ורשומות אישיות שלהם

Yahoo הינה חברה אמריקאית המפעילה שירותי אינטרנט וחשבונות מיילים עבור

.מיליון משתמשים ברחבי העולם200-למעלה מ

שלו כדי לפרוץ את סיסמאות  Admin-השתמש בהרשאות ה, דניאל רויז, העובד

לאחר שהצליח לפרוץ לחשבונות  . שלהםYahoo-המשתמשים ולגשת לחשבונות ה

.iCloud,Gmail  ,Facebook ,DropBox: רויז פרץ לחשבונות נוספים כמו, Yahoo-ה

רויז חיפש אחר תמונות וקבצי וידאו של המשתמשים ולאחר מכן הכין עותקים  

.במחשבו האישי של הפרטים שמצא

הבחינה Yahooכאשר . לא ידוע כיצד הבוס לשעבר של רויז הבין כי הוא אשם

בפעילות חשודה בחשבונות רויז השמיד את הראיות במחשב הפרטי שלו ואת הכונן 

.שהכילו את הפרטים האישיים שגנב

כאשר הוא , 2019המשטרה הפדרלית הגישה כתב אישום כנג רויז בחודש אפריל 

רויז שוחרר זמנית לביתו לאחר ששילם איגרת חוב  . מואשם בפריצה למחשבי החברה

.דולר200,000בשווי 

כאשר העונש  , 2020רויז הודה באשמה ומשפטו עתיד להתקיים בחודש פברואר 

.דולר250,000המירבי אותו עלול לקבל הוא חמש שנות מאסר בפועל וקנס על סך 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://nakedsecurity.sophos.com/2019/10/02/yahoo-engineer-pleads-guilty-to-hacking-6000-womens-accounts/


מפתח תוכנה ששילם כופר  

לתוקף הצליח להביא לסיום  

המתקפה

HackRead

09,2019אוקטובר

מפתח תוכנה ששילם כופר לתוקף הצליח להביא לסיום המתקפה

QNAP NASפרצה לשרתי האחסון הציבוריים " White hat"קבוצת תוקפים המכונה 

.והצפינה את כל המידע שנמצא עליהם

התוקפים הצליחו לשים את ידם על הסיסמאות של מנהלי השרתים והצפינו את כל 

התוקפים  , לאחר הצפנת המידע.  Muhstikהקבצים שאוחסנו בהם בנוזקה הנקראת

התוקפים דרשו תשלום כופר . C&Cשמרו עותק של מפתחות שחרור ההצפנה בשרת 

.700$-השווים ל, ביטקוין0.009מכל משתמש שמאחסן את קבציו בשרת על סך 

,  שילם את סכום הכופר לתוקפים, מפתח תוכנה במקצועו–אחד מקורבנות המתקפה 

מפתח התוכנה הצליח  . ולאחר שקיבל את הקבצים התחיל לנתח את תוכנת הכופר

PHPוכך ניגש לקוד , Web Shell-משום שהיה מקושר לC&C-לפרוץ לשרת ה

.המייצר סיסמאות חדשות לשחרור ההצפנה

זהה לשל התוקפים כדי ליצור קובץ  Web Shell-השתמש מפתח התוכנה ב, בנוסף

PHPובאמצעותו הפיק את מאפיני זיהוי החומרה והצליח לגשת למפתחות , חדש

.ההצפנה המאוחסנים בשרת

מפתחות לשחרור הצפנה עבור  3,000-בזכות מעשיו הצליח מפתח התוכנה להפיק כ

.אשר הצליחו לקבל את המידע המוצפן בחזרה, חלק מהקורבנות

לקריאת הכתבה באתר

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.hackread.com/programmer-hacks-attacker-mushtik-ransomware-decryption-keys/


חברת אבטחת המידע  

Imperva  חוותה אירוע דלף

מידע

2019, 10אוקטובר 

חוותה אירוע דלף מידעImpervaחברת אבטחת המידע 

ZDNet

לקריאת הכתבה באתר

הודיעה  , העוסקת בפיתוח תוכנה להגנה על ארגוניםImpervaחברת אבטחת המידע 

.חוותה מתקפת סייבר שהובילה לדלף מידע2019כי במהלך חודש אוגוסט 

כאשר בתקופה זו הוחלט  , 2017האירועים שהובילו למתקפה התרחשו כבר בשנת 

כחלק מבדיקה . Amazonלשלב בחברה שימוש בטכנולוגית ענן ולהשתמש בשרתי 

, תמונות מבסיס הנתונים של לקוחותיהAmazonהועלו לשרתי , שערכה החברה

המערכת הכילה . כאשר מערכת הבדיקה נותרה מחוברת בשוגג וחשופה לאינטרנט

.בשרתי החברהAPI-עותק של מפתח ה

API-איתר התוקף את השרת והצליח להשיג את מפתח ה2018בחודש אוקטובר 

Amazonשם מצא התוקף את שרת . וכתוצאה מכך לגשת לתשתית הענן של החברה

.במסגרת הבדיקהשהכיל את התמונות מבסיס הנתונים שהועלו אליו

, לסיסמאותיהם, ל של הלקוחות"התוקף הצליח לגשת לכתובות הדוא, כמו כן

.TLSולמפתחות APIלמפתחות 

כאשר גורם צד שלישי העביר לה  , 2019החברה גילתה על האירוע בחודש אוגוסט 

הורתה החברה על איפוס הסיסמאות , לאחר גילוי האירוע. תמונות של המידע שדלף

.APIמפתחות 1,400לקוחותיה וחידוש 13,000של 

אנו מצטערים על האירוע ועובדים מסביב לשעון כדי ללמוד  : "מהחברה נמסר בתגובה

-החזון שלנו נותר כפי שהיה . ולשפר את האופן בו אנו בונים ומנהלים את החברה

להוביל את המאבק בעולם בשם לקוחותינו לשמירה על נתונים ואפליקציות מפני  

".תוקפים

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.zdnet.com/article/imperva-blames-data-breach-on-stolen-aws-api-key/



