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ברשת  Phishingדפדפן 

גנב  Dark web-ה

 Bitcoinמטבעות 

18,2019אוקטובר

ZD Net

לקריאת הכתבה באתר

Bitcoinגנב מטבעות Dark web-ברשת הPhishingדפדפן 

גנב מטבעות , במשך שנים, Dark web-אשר הושתל ברשת ה, מזויףTorדפדפן 

Bitcoinשווי  , לפי דיווחי המשתמשים. מארנקים דיגיטליים שונים של משתמשי הרשת

.דולר40,000-המטבעות הגנובים מוערכים ב

ובכך  , מאפשר למשתמשים בו לגלוש באנונימיות ברשת האינטרנטTorדפדפן 

.להסתיר מידע אודות פעולות הגולשים באמצעותו

גילו כי תוקפים המזוהים עם רוסיה שתלו גרסה זדונית ESETהאבטחה חוקרי חברת 

הגרסה הזדונית מפנה את המשתמשים לשני  . בתוך הגרסה המקוריתTorשל דפדפן 

גם , אתרים מזויפים אשר מודיעים למשתמש שהינו גולש בגרסה הישנה של הדפדפן

ודורש מהמשתמשים לעדכן את גרסת  , אם המשתמש גולש בגרסה העדכנית שלו

.האתרים עוצבו בדקדוק על מנת להטעות את המשתמשים. הדפדפן

הוא מועבר לאתר  , כאשר משתמש לחץ על התקנת הגרסה החדשה של הדפדפן

, ברגע שהמשתמש לוחץ על הקישור הזדוני. אחר אליו מצורף קישור המכיל נוזקה

הנוזקה מותקנת במכשירו ומתחילה לעקוב ולשבש פעולות שבוצעו בארנק הדיגיטלי  

.  תשלום באמצעותו לשרתים שונים, הפקדה לארנק הדיגיטלי: למשל, של המשתמש

התוקפים הצליחו לשנות את כתובת היעד לתשלום וכך , באמצעות התוכנה הזדונית

.העבירו את הכספים לידיהם

המכיל קוד אשר נטען בכל דף אינטרנט  HTTPSמותקן תוסף מפעילות הנוזקה כחלק 

של C&Cאליו המשתמש נכנס ושולח את פעילות הגלישה של המשתמש אל השרת 

.התוקפים

התוכנה הזדונית : "אמר כי, ESETחוקר תוכנות זדוניות של חברת , רפנובוב'צאנטון 

מאפשרת לתוקפים לשנות את התוכן המוצג באתר ולעקוב אחר כל פעילות  

הם יכולים לראות לאילו אתרים ניגשו ואילו פעולות : המשתמשים ברשת האינטרנט

".בוצעו ואיזה מידע כתבו בתוך האתרים

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.zdnet.com/article/malicious-tor-browser-steals-bitcoin-from-dark-web-users/


מרכז הסחר והכלכלה של  

דרום אפריקה תחת 

מתקפת כופר

Naked Security

28,2019אוקטובר

מרכז הסחר והכלכלה של דרום אפריקה תחת מתקפת כופר

אשר ממוקמת בדרום אפריקה ונחשבת לעיר המאוכלסת ביותר , העיר יוהנסבורג

זו אינה  . חוותה במהלך החודש מתקפת כופר, ולמרכז הסחר והכלכלה של המדינה

העיר עברה , בחודש יולי השנה, הפעם הראשונה בה העיר נחשפת למתקפת כופר

.מתקפת כופר דומה

השתמשו  Shadow Kill Hackersהמתקפה החלה כאשר קבוצת התוקפים בשם 

. בפרצה בשרתי הרשת של העיר וכך יכלו לגשת ולהחזיק במידע המאוחסן בהם

התוקפים לא הצפינה את  קבוצת , למתקפת כופר קלאסיתבניגודלהבהיר כי חשוב 

.אלא גנבה את המידע ושמרה אותו בשרתיה, המידע

-כ, ביטקויין4התוקפים דרשה תשלום בשווי של קבוצת , לאחר גניבת המידע

ובמידה , 28.10-הוגדר תאריך יעד לקבלת התשלום. המידעעבור החזרת 30,347£

המידע . היא תעלה את כל המידע שברשותה לרשת האינטרנט, והמדינה תסרב לכך

נתונים כספיים ומידע אישי אודות  , כלל רשומות אודות תושבי המדינה כמו סיסמאות

. התושבים

כל שרתי ובסיסי  : "קבוצת התוקפים הפיצה ברשתות החברתיות הודעה לפיה, בנוסף

כל . לתוך שרתי העירback doorהפצנו עשרות נוזקות מסוג . המידע של העיר בידנו

".המידע האישי של התושבים נמצא בסכנה

בעיר ועל חברות המספקות  המתקפה הצליחה להשפיע גם על שירותי החשמל 

השבתת השירותים  גורמים בעירייה הורו על , לארועכתגובה . חשמל בתשלום

ובכך למעשה הותירו את  , שאגור במערכותלשמור על  המידע כדי האלקטרוניים 

,  כמו למשל, לבצע פעולות שונות במערכותלקוחות חברות החשמל ללא יכולת 

תוצאה נוספת של ניתוק המערכות הייתה עומס רב . חשמללרכוש ולשלם על שירותי 

.על המוקדים הטלפונים של חברות החשמל השונות

הייתה השפעה משמעותית על  למתקפה ": למתקפהנמסר בתגובה העיר מדובר 

ביכולתנו להחזיר , אנו לא נענה לדרישותיהם, יכולתנו לספק שירותים לתושבי העיר

, ידוע מהי תגובת התוקפים לאחר סירוב התשלוםלא , עד כה". לשגרהאת המערכות 

.והאם המידע הועלה לאינטרנט כפי שאיימו

לקריאת הכתבה באתר

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://nakedsecurity.sophos.com/2019/10/28/johannesburg-hit-by-second-malware-attack/


תקיפה סינית  קבוצת 

SMSאחר הודעות עוקבת 

31,2019אוקטובר

The Hacker News

The Hacker News-לקריאת הכתבה באתר

של חברות טכנולוגיותSMSהודעות תקיפה סינית מנטרת קבוצת 

באמצעות  , ריגלה במשך שבע שנים, APT41עם סין בשם המזוהה קבוצת תוקפים 

טלוויזיה , רדיו, טלפוניה, תוכנה זדונית אחר חברות טכנולוגיות העוסקות בתקשורת

הם קבוצת תוקפים , APT 41. טרם ידוע היקף וחומרת הפגיעה בחברות השונות. 'וכו

חברות מסוימות בחסות ולטובת  על שונות והתקפות שמבצעת בין היתר פעולות ריגול 

.מדינה סין

קבוצת התוקפים אחראים להפצת תוכנה זדונית , FireEyeלפי חברת אבטחת המידע 

התוכנה הזדונית היא  . של אנשים בחברות הטכנולוגיהSMSאשר עוקבת אחר הודעות 

ברשת  SMSהאחראים על ניתוב הודעת )SMSCאשר מותקנת בשרת backdoorמסוג 

".  MessageTap"ונקראת בשם Linuxמבוססת , (אלחוטית בין המוען והנמען

התוכנה הזדונית תוכננה לרגל ולנתח את  , FireEyeלפי חוקרי אבטחת מידע בחברת 

קבוצת התוקפים השתילו בתוך , לכן, תעבורת ותוכן ההודעות בכל שלושים שניות

אשר תוכנתו לחפש ( parm.txt-וKeyword_parm.txt)התוכנה הזדונית שני קבצים 

ומילות מפתח השייכים לגורמים בכירים בחברות SIMמספרי , אחר מספרי טלפון

.  הטכנולוגיה

והתוכנה הזדונית במידה ":פועלתהתוכנה מסבירים כיצד חוקרי אבטחת המידע 

שני הקבצים נמחקים לאחר איסוף , מוצאת את אחד הקריטריונים שהוגדרו לה

(. לצורך ביצוע מתקפה עתידית)ולאחר שמירת הנתונים בזיכרון , הנתונים שביצעו

ומאזינה לכל תעבורת SMSCהתוכנה הזדונית מנטרת את חיבורי הרשת לשרת 

".  הרשת שמתבצעת

קבוצת התוקפים הסינית הצליחו להשיג רשומות , באמצעות התוכנה הזדונית, בנוסף

מיקום השיחה ומספר , משך השיחה, של שיחות קוליות החושפות את זמן השיחה

.  הטלפון של גורמים בכירים שריגלו אחריהם

זאת אינה הפעם הראשונה בה קבוצת התוקפים הסיניים מרגלת אחר חברות 

במהלך השנה הקבוצה כבר ריגלה ותקפה אחר ארבע חברות טכנולוגיות . טכנולוגיה

מגמה זו תימשך ותגדל בהמשך השנים ולכן ארגונים צריכים  , לפי החוקרים. אחרות

המצפינים אתבאמצעיםמועברתורגישעסקימידעהמכילההתקשרותכילוודא

.המידע

FireEye-לקריאת הכתבה באתר

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://thehackernews.com/2019/10/sms-spying-malware.html
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2019/10/messagetap-who-is-reading-your-text-messages.html


חדשה   Zero-Dayפגיעות

Chromeהתגלתה בדפדפן 

The Hacker News

01,2019נובמבר

Chromeחדשה התגלתה בדפדפן Zero-Dayפגיעות 

.  פגיעויותמזהירה את משתמשיה לגבי Googleזאת אינה הפעם הראשונה בה חברת 

חדשות שהתגלו בדפדפן   Zero-Dayהחברה מזהירה לגבי שתי פגיעויות, הפעם

chrome.

מצאו כי הפגיעויות משפיעות על משתמשי הדפדפן  Googleחוקרי אבטחה של חברת 

בנוסף החוקרים מצאו כי  . Linux-וMac,Windows: במערכות ההפעלה הבאות

השחתה ושינוי של , המאפשרת גישה לא מורשית, Use After Freeהפגיעות היא מסוג 

.  נתונים בזיכרון לאחר שנמחק

הפגיעות הראשונה שהתגלתה משפיעה על רכיבי השמע בדפדפן והפגיעות השנייה 

PDFהאחראית לפתיחת קבצי PDFiumמשפיעה על מידע המאוחסן בספריית 

Chrome,לדפדפן עלולות להוביל לכך שתוקפים ישיגו גישה , פגיעויות אלה. בדפדפן

.יבצעו כניסה לאתר זדוני ויורידו תוכנה זדונית למחשב הקורבן

גילו כי הפגיעות התפשטה דרך אתר חדשות קוריאני Kasperskyחוקרים של חברת 

באמצעות השתלת  . זדוניJavaScriptכאשר לתוך האתר הוכנס קוד , Chromeבדפדפן 

של C&Cהקוד מתחבר לשרת . ניתן להוריד למכשיר המשתמש תוכנות זדוניות, הקוד

.התוקפים וכך הם מצליחים לקבל גישה ולהשתלט על מכשירי המשתמש

גרסה  , והמליצה על עדכון מידיChromeהחברה הפיצה עדכון עבור דפדפן 

.למניעת הפגיעות78.0.3904.87

לקריאת הכתבה באתר

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://thehackernews.com/2019/11/chrome-zero-day-update.html


מתקפת כופר כנגד שרתי  

לכדורגל  ההתאחדות 

בישראל

One

02,2019נובמבר

לכדורגל בישראלמתקפת כופר כנגד שרתי ההתאחדות 

לקריאת הכתבה באתר

ההתאחדות לכדורגל עברה במהלך השבוע מתקפת כופר במהלכה ניסו התוקפים 

כאשר מקורם , להצפין ולמנוע גישה למידע ולדרוש תשלום כופר עבור שחרור המידע

.טרם ידוע

1,000-המאגדת למעלה מ, עמותה רשומהבישראל הינה ההתאחדות לכדורגל 

בהן ליגת העל בכדורגל  , קבוצות כדורגל ישראליות ואחראית על הליגות השונות

.נבחרת ישראל ובנוסף על איגוד השופטים, משחקי הגביע השונים, לגברים ונשים

לפיה  הודעה כאשר בכל המחשבים הופיעה , המתקפה התגלתה ביום שישי בבוקר

בהודעה זו דרשו התוקפים כופר , בנוסף. הקבצים במחשב נלקחו וכי כל התוכן נעול

.להחזרת המידע לשרתים

לא ידוע מי עומד כי ואמרהההתאחדות לכדורגל פנתה למשטרת ישראל , כתגובה לכך

כי  והדגישה העמותה לא נענתה לדרישת תשלום הכופר , בנוסף. מאחורי המתקפה

עובדים ספציפיים  מספר רק.מינימליתוהפגיעה היא 99%-שרתי העמותה מגובים כ

ולכן  , אשר אינם גיבו את המידע או השאירו את מחשבים במשרדים ייתכן ונפגעו

.למתקפה לא קיימת חשיבות על משחקי המחזור המתוכנים

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.one.co.il/Article/346680.html


נוזקת כופר חדשה מאיימת  

לתקוף שרתים רבים

2019, 17נובמבר 

לתקוף שרתים רביםמאיימת נוזקת כופר חדשה 

ומחשביםאנשים

BleepingComputer-לקריאת הכתבה באתר

הנקראת  , מצאו זן חדש של נוזקה מסוג כופרהIBMחוקרי אבטחה של חברת 

PureLocker משום שהיא מבוססת על שפת התכנותPureBasic .הנוזקה , בנוסף

.Linuxמופצת גם בגרסת 

הינה חלק ממתקפה , אשר משמשת לתקיפה על שרתים ארגוניים, הנוזקה

הנתקף היעד מתוכנתת לבדוק אםהנוזקההראשוןבשלב.שלביתממוקדת ורב 

היא פועלת כנוזקה סמויה אשר כוללת מספר בדיקות על היעד . אכן מוכן להיפרץ

במידה  . Adminעדכוני גרסאות לשרתים ומערכות וזמינות הרשאות : כמוהנתקף 

זדונית וכך מסתירה את  פעילות לא מבצעתהנוזקה , והבדיקות נכשלו

הנוזקה מצפינה את הקבצים , במידה והבדיקות צלחו. הפונקציונאליות שלה

ומשאירה הודעה כי המידע הוצפן ועל , RSA-וAESבשימוש בתקני הצפנה מסוג 

.הנתקף ליצור קשר עם התוקפים

כדי להתחמק מהגילוי Anti hooking-משתמשת בהנוזקה , כחלק ממאפייניה

, בנוסף. ומוצגת למשתמש כספריה להפעלת מוזיקהCryptoומתחזה לספרית 

אלא מסתמכת על ספרייה מוצפנת משלה , המובנהAPI-הנוזקה אינה משמשת ב

קיים קשר עם הנוזקה PureLockerלנוזקה , נוסף על כך. כך שתענה על דרישותיה

more_eggs ,( נוזקה מסוגbackdoorהנמצאת למכירה ב-Dark Web) , כך

.more_eggsמבוססים על נוזקת PureLockerשיכולותיה של נוזקת 

ספקיות חברות , אינה נפוצהPureLockerשפת התכנות של , לפי חוקרי האבטחה

קיים  הנוזקה ולכן מתקשות לייצר חתימות איתור עבור סוגים שונים של AV-ה

.יתרון לתוקפים המשתמשים בה

מכיוון  , בכופרותנפוצה התנהגות שכזו אינה ": המידע אומרים כיאבטחת חוקרי 

שתוקפים מעדיפים להדביק כמה שיותר קורבנות בתקווה להרוויח כמה שיותר 

אלא במקרה שעליה  , היא בנויה בצורה שכל יכולותיה מוסתרות, בנוסף. כסף

גישה זו עובדת היטב עבור תוקפים אשר משתמשים בה בהצלחה  . לתקוף

".תוך שהם נותרים סמויים במשך כמה חודשים, לתקיפות ממוקדות

אנשים ומחשבים-לקריאת הכתבה באתר

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/purelocker-ransomware-can-lock-files-on-windows-linux-and-macos/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.pc.co.il/featured/303294/

