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משתמשים באפליקציית 

TrueCaller ?  עליכם לעדכן

!אותה במיידי

24,2019נובמבר

Forbs

!עליכם לעדכן אותה במיידי? TrueCallerמשתמשים באפליקציית 

שבאמצעותה ניתן  TrueCallerחוקר אבטחת מידע גילה חולשת אבטחה באפליקציה 

.להוביל משתמשים לקישורים זדוניים ללא ידיעתם כלל

TrueCallerאשר  , היא אפליקציית מובייל המשמשת לחסימה וזיהוי של שיחות נכנסות

מיליון משתמשים פעילים מידי יום ברחבי  150-מיליון הורדות וכ500-מונה למעלה מ

,  האפליקציה מאפשרת זיהי של המתקשר לפי מספר הטלפון שלו או שמו. העולם

לכל משתמש באפליקציה קיים פרופיל  . ומתבססת על אנשי הקשר של המשתמש

.מספר טלפון ותמונה שהוזנו על ידי אותו משתמש, המכיל פרטים כמו שם

של API-כחלק מתחקיר האירוע נמצא כי חולשת האבטחה קיימת בממשק ה

באמצעות  , האפליקציה ומאפשרת לממש מתקפה כנגד המשתמש ללא ידיעתו

כמו כן תוקף עלול לנצל את  . החלפת תמונת הפרופיל באפליקציה לקישור זדוני

Brute Force.-וDDoSחולשת האבטחה לביצוע מתקפות מסוג 

כך  . של המשתמש ולחשוף אותהIP-הצליח החוקר לגשת לכתובת ה, נוסף על כך

יכול היה למעשה לגרום למשתמשים ללחוץ על הקישור ללא ידיעתם במנוע החיפוש  

.של האפליקציה או על ידי חיוג למשתמש

.  לאחר גילוי החולשה החוקר פנה אל מפתחי התוכנה והציג בפניהם את הממצאים

מפתחי התוכנה תיקנו את החולשה ושחררו המלצה לכלל משתמשי האפליקציה  

.לעדכן את הגרסה לגרסתה האחרונה בהקדם האפשרי

GeekTimeלקריאת הכתבה באתר 

Forbsלקריאת הכתבה באתר 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.geektime.co.il/truecaller-profile-pic-exploit/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/11/24/critical-flaw-in-android-ios-phone-app-left-150-million-users-at-risk/#6096d6741ec0


IT-אחת מחברות ה

הגדולות בארצות הברית  

חוותה מתקפת כופר

Naked Security

28,2019נובמבר

הגדולות בארצות הברית חוותה מתקפת כופרIT-אחת מחברות ה

Krebsonsecurityלקריאת הכתבה באתר 

Naked securityלקריאת הכתבה באתר 

אשר מקורה במדינת ויסקונסין חוותה במהלך חודש  VCPIהאמריקאית IT-חברת ה

.נובמבר האחרון מתקפת כופר

שירותי אבטחה וגישה לאינטרנט  , אחסון נתונים, מספקת שירותי ענןVCPIחברת 

.למספר רחב של לקוחות וביניהם בתי אבות ברחבי ארצות הברית

Ryukהמתקפה התרחשה כאשר תוקפים שתלו ברשתות החברה נוזקה בשם 

אשר הכיל בין היתר מידע שהחברה מעבירה  , שהצפינה את בסיס הנתונים שלה

מיליון דולר עבור שחרור  14דרשו התוקפים , כמו כן. ללקוחותיה במסגרת מתן השירות

. המידע וסיום המתקפה

כאשר , בתי אבות ברחבי ארצות הברית נפגעו100-כחלק מנזקי המתקפה למעלה מ

גישה למערכות תשלומים  , גישה לרשומות מטופלים, ל"הדוא, שירותי האינטרנט

כתוצאה מכך עובדים בבתי האבות לא יכלו לבצע פעולות . ושירותי הטלפון נחסמו

.  להזמין תרופות או לעקוב אחר מידע רפואי, לגשת למידע רפואי של הדיירים: חיוניות

.זו לא הפעם הראשונה בה מתקפת כופר מונעת גישה למידע רפואי קריטי

מחקרים מראים כי שיעור התמותה בבתי חולים ומוסדות רפואה אשר נפגעו , בנוסף

חולים בממוצע בחודשים הראשונים לאחר  3000-ממתקפת כופר עלול לעלות ב

.המתקפה

בחרה שלא להיענות לדרישות התוקפים לתשלום הכופר אלא לטפל  VCPIחברת

.בנזק שנגרם

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://krebsonsecurity.com/2019/11/110-nursing-homes-cut-off-from-health-records-in-ransomware-attack/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://nakedsecurity.sophos.com/2019/11/28/ransomware-attack-freezes-health-records-access-at-110-nursing-homes/


עובד לשעבר ברשת בתי 

חולים בארצות הברית גנב 

והדליף פרטי מטופלים

Threat Post

04,2019דצמבר

עובד לשעבר ברשת בתי חולים בארצות הברית גנב והדליף פרטי מטופלים

רשת בתי חולים גדולה בארצות הברית נפלה קורבן לאירוע גניבת נתונים והדלפת  

ועד חודש  2018החל מחודש יולי –במשך שנהמידע רגיש על ידי עובד לשעבר 

.2019אוקטובר 

עובד לשעבר באחד מבתי החולים בנברסקה ניגש לפרטי מטופלים והדליף מידע רגיש 

כתובות  , שמות מלאים, (למשל תוצאות בדיקות)רשומות רפואיות : של מטופלים כמו

.תאריכי לידה ומספרי ביטוח לאומי, מגורים

האירוע התגלה כאשר צוות האבטחה בבית החולים בדק את מערכת הרשומות  

וגילה שאחד העובדים ניגש לרשומות מסוימות על אף שלא , הרפואיות האלקטרוניות

. קיימות לו הרשאות לכך

.  מיד לאחר גילוי האירוע הודיעה על כך הנהלת בית החולים לכלל המטופלים שנפגעו

טרם ידוע כמה מטופלים נפגעו באופן ישיר מהאירוע והאם העובד ניצל את , עם זאת

.המידע שגנב לרעה

.  אנו עדים לתופעת גניבת הרשומות הרפואיות יותר ויותר בחודשים האחרונים

בדליפת רשומות רפואיות  44%-נראתה עלייה של כ2019בחודש אוקטובר , למעשה

במהלך החודשים האחרונים רשומות רפואיות של מספר בתי . לעומת שנים קודמות

.  Phishing-חולים דלפו בעיקר בעקבות מתקפות כופר ו

מרשת בתי החולים נמסר כי תמשיך לבדוק ולעקוב אחרי הגישה של עובדיה 

. לרשומות רפואיות אלקטרוניות וכי העובד פוטר ממקום עבודתו

לקריאת הכתבה באתר

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://threatpost.com/nebraska-medicine-breached-rogue-employee/150823/


אפ  -חברת סטארט

ישראלית חוותה מתקפת  

סייבר

The Marker

06,2019דצמבר

אפ ישראלית חוותה מתקפת סייבר-חברת סטארט

Check Pointלקריאת הכתבה באתר 

The Marker-לקריאת הכתבה באתר

החלה הישראלית שעוסקת במדעי החיים אפ -מתקפת הסייבר על חברת הסטארט

.2019בתחילת שנת 

מסופקת על ידי חברת אשר ל של החברה"התוקף הצליח לגשת לתשתית הדוא

ל  "הצליח התוקף לראות את תכתובת הדוא, לאחר שהשיג גישהו, GoDaddyהאחסון 

.של החברה ולמעשה ישב ברשת מאז ועד לגילוי המתקפה בחודש דצמבר האחרון

אפ לבין חברת -הבחין התוקף בתכתובות בין חברת הסטארט2019בחודש דצמבר 

כאשר התוקף גילה את . השקעות סינית שמתעניינת להשקיע כמיליון דולר בחברה

וכך , ההתכתבויות הוא מיד יצר שני דומיינים מזויפים אשר דומים לשמות שתי החברות

.  ל בשם החברות אחת לשנייה"הצליח לשלוח הודעות דוא

וביקש מהחברה המשקיעה  אפ הנתקפת -חברת הסטארטהתוקף שלח מייל בשם 

וכדי למנוע פגישה בין  , בנוסף. להעביר את סכום הכסף להשקעה לחשבון השייך לו

.התוקף ביטל פגישה שתוכננה בשנחאי, החברות והעברת מידע ישיר ביניהן

חברת ההשקעות קיבלה התראה מהבנק כי קיימת תקלה , לאחר שההעברה בוצעה

אפ  -חברת הסטארט, מספר ימים לאחר מכן. באחת מהעסקאות האחרונות שבוצעו

ולמעשה שתי החברות נפלו קורבן , הבינה שהעברת הכספים לא בוצעה לחשבונם

.להונאה

אפ הישראלית פנתה לצוות המענה -עם גילוייה של המתקפה חברת הסטארט

מחברת. לטובת חקירת המקרהCheck Pointלהתקפות סייבר של חברת 

Check Pointחשוב  . ל הוא גורם האיום הגדול ביותר למימוש מתקפות"הדוא: "נמסר כי

להעלות את מודעות העובדים בארגון ולבצע אימות נוסף כאשר מדובר בהעברת  

תמיד כדאי שתהיה לחברה תוכנית תגובה למקרה חירום על מנת , בנוסף. כספים

".להקטין את זמן המענה לאירוע

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://research.checkpoint.com/2019/incident-response-casefile-a-successful-bec-leveraging-lookalike-domains/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.themarker.com/technation/1.8228429


חברת תקשורת גרמנית  

9.55נקנסה בסכום של 

מיליון אירו עקב הפרת  

GDPRתקנות  

2019, 10דצמבר 

Bank Info Security

מיליון אירו עקב הפרת תקנות 9.55חברת תקשורת גרמנית נקנסה בסכום של 

GDPR

נקנסה על ידי הנציב הפדרלי הגרמני 1&1חברת התקשורת הסלולרית הגרמנית 

מיליון אירו עקב הפרת תקנות 9.55בסכום של ( BfDI)להגנת הנתונים וחופש המידע 

GDPR .סכום זה הינו הסכום המרבי שחברת תקשורת סלולרית נקנסה בה עד כה.

המספקת שירותי אינטרנט ליותר, היא חברת הסלולר הפופולרית בגרמניה1&1

".United Internet Group"מיליון לקוחות והינה חלק מקבוצת 14-מ

החברה לא הגנה על נתוני לקוחותיה במרכזי השירות הטלפוני ואפשרה  BfDIלפי 

. לקבל מידע אודות לקוחות על ידי מסירת שם פרטי ותאריך לידה בלבד' לגורמי צד ג

המגדיר כי כל חברה  GDPRבתקנות 32בעקבות זאת החברה הפרה את סעיף מספר 

.מחויבת לנקוט בצעדים טכניים וארגונים כדי להגן על נתונים אישיים

,  אנו מגישים ערעור על סכום הקנס הלא פרופורציונאלי: "מהחברה נמסר בתגובה

משום שהקנס לא מתייחס להגנת הנתונים הכללית של החברה אלא לאופן שבו 

כמו כן אנו לומדים ומוסיפים שכבות אבטחה  . לקוחותינו יכולים לגשת למידע שלהם

אנחנו  , בנוסף. להגנת הנתונים האישים של לקוחותינו כמו אמצעי הזדהות נוסף

שבעת קבלת שירות הוא יידרש , מתכננים לספק שכבת אבטחה נוספת לכל לקוח

. לספק מספר זיהוי אישי

לקריאת הכתבה באתר

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.bankinfosecurity.com/gdpr-breach-german-privacy-regulator-fines-11-telecom-a-13482


העיר ניו אורלינס תחת 

מתקפת כופר

2019, 14דצמבר 

העיר ניו אורלינס תחת מתקפת כופר

Forbs

לקריאת הכתבה באתר

העיר ניו אורלינס הנמצאת בארצות הברית עברה במהלך חודש דצמבר האחרון 

.עירבאשר במהלכה הוכרז מצב חירום מתקפת כופר

המשרד לביטחון הפנים  פרסם , "13-יום שישי ה"בכינויו הידוע , 13.12.2019בתאריך 

נצפתה ברשתות העיר פעילות זדונית המעידה ש ומוכנות לחירום ברשתות החברתיות 

כמו כן פרסם המשרד כי . וכופרPhishingככל הנראה מתקפת -על אירוע ביטחוני 

.טרם ידוע על דרישת תשלום כופר ועל היקף הפגיעה במערכות השונות

Wi-Fi-של העירייה הכריזה על מצב חירום אשר במהלכה שירותי הIT-מחלקת ה

כלל המחשבים בעיר כובו ורכיבי מדיה שחוברו , ושרתי העיר הושבתו לחלוטין

.לשרתים ולמחשבים נותקו

מתקפת הכופר בניו אורלינס התרחשה כחודש לאחר מתקפת הכופר במדינת 

,  כחלק מהמתקפה על מדינת לואיזיאנה. לואיזיאנה הנמצאת גם היא בארצות הברית

.  תוכנת כופר הצליחה לחדור למשרדי טכנולוגיה ובריאות ולמערכות קריטיות שונות

טרם ידוע אם קיים קשר בין מתקפות הכופר שהתרחשו בשתי הערים

,  בזכות האימונים שערכנו וההוראות שהורנו: "המשרד לביטחון פנים מסר בתגובה כי

כיבוי האש והדואר הוכשרו  , שירותי המשטרה. העיר יכולה להמשיך ולפעול ללא רשת

".לעבוד במקרים כאלה ולכן העיר ממשיכה לתפקד כרגיל עד לחיבורה חזרה לרשת

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2019/12/14/new-orleans-declares-state-of-emergency-following-cyber-attack/#78801e996a05

