
#40-דיווחי סייבר מהעולם



דיווחי  

סייבר  

מהעולם

Microsoftחברת דליפת ענק של רשומות לקוחות 

The Hacker News | 2020, 22ינואר

מיליון הבוחרים בישראל  6.5-האישיים של כפרטים 

נחשפו

Ynet | 2020, 10פברואר

?Avastמשתמשים באנטי וירוס של חברת 

C|net | 2020, 27ינואר

Mitsubishi Motorsמתקפת סייבר כנגד תאגיד 

ZDNet | 2020, 24ינואר

GeekTime | 2020, 05פברואר

פרצת אבטחה התגלתה בנורות חכמות של חברת  

Philips

 Estéeהעולמיתהקוסמטיקה של חברת דלף מידע 

Lauder

Threat Post | 2020, 11פברואר



דליפת ענק של רשומות  

לקוחות חברת  

Microsoft

22,2020ינואר

The Hacker News

Microsoftרשומות לקוחות חברת שלענקדליפת

התגלתה  , 2019העולמית הודיעה כי במהלך חודש דצמבר Microsoftחברת 

.מיליון רשומות של לקוחות החברה250-פרצת אבטחה אשר לפיה נחשפו כ

מסביר כי  , על הרשומות שגילהMicrosoftחוקר האבטחה אשר דיווח לחברת 

.  פרצת אבטחה בשרת בו אוחסנו הרשומות היא הסיבה לחשיפתן באינטרנט

החוקר מדגיש כי הרשומות חושפות את המשתמשים אשר קיבלו , בנוסף

תוכן השיחות  2005-2019במהלך השנים Microsoftשירות ותמיכה מחברת 

.בין הלקוחות לצוותי התמיכה

הרשומות שדלפו מכילות גם פרטי זיהוי של לקוחות , לפי חוקר האבטחה

תיאור  , מיקום הלקוחות, IP-כתובת ה, ל"כמו למשל כתובת הדוא, החברה

הערות סודיות של נותן  , צעדים שננקטו לטיפול בתקלה, ומספר התקלה

ל של נותן השירות מצד חברת  "וכתובת הדואMicrosoftהשירות מצד חברת 

Microsoft.

אירוע זה משמעותי לא רק עקב כמות הנתונים שהודלפה אלא גם בשל  

תוקפים פוטנציאלים יכולים לנצל את הנתונים שהודלפו כדי . רגישותם

להתחזות לצוותי התמיכה ובכך לגרום לקורבנות לשלם עבור תקלה טכנית  

.שאינה קיימת

ניהלנו חקירה ולפי ממציאה לא נעשה  : "נמסר בתגובה כיMicrosoftמחברת 

כמו כן הרשומות הוסרו מהאינטרנט ואנו  . שימוש לרעה במידע שנחשף

".נוקטים בפעולות על מנת למנוע מקרים כאלו בעתיד

לקריאת הכתבה באתר

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://thehackernews.com/2020/01/microsoft-customer-support.html


מתקפת סייבר כנגד  

 Mitsubishiתאגיד 

Motors

24,2020ינואר

ZDNet

Mitsubishi Motorsמתקפת סייבר כנגד תאגיד 

Mitsubishi Motors ,2019במהלך שנת עבר , תאגיד ייצור כלי הרכב העולמי

במהלך  . סייבר שנחשפה באופן פומבי רק בשבועות האחרוניםמתקפת 

רשתות החברה ונגנבו רשומות המכילות פרטים רבים על המתקפה נפגעו 

.התאגיד

כאשר , 2019המתקפה אירעה במהלך חודש יוני , לפי חוקרי אבטחת המידע

במוצר האנטי  Zero-Dayקבוצת התוקפים המזוהה עם סין ניצלה פגיעות 

הפגיעות שנוצלה באנטי וירוס של . , השתמש בוMitsubishiוירוס שתאגיד 

לרשת הפנימית של התאגיד  אפשרה לתוקפים גישה Trend Microחברת 

RCEורשתות תוך מימוש מתקפת מחלקות 14-והצליחה להתפשט ל

(Remote Code Execution.)

-כ: מידע רבהמכילות , 200MBרשומות בנפח של נגנבו המתקפהבמהלך

רשומות על עובדים שפרשו 1,569-קורות חיים של מועמדים עתידיים כ1,987

.סטטיסטיקת המכירות של התאגיד ועוד, 2007-2019מהתאגיד בין השנים 

מצאה תיקייה  Mitsubishiהמתקפה התגלתה לאחר שצוות אבטחה בתאגיד 

מתאגיד. והם בתגובה החלו לפתוח בחקירה, חשודה בשרתי החברה

Mitsubishiנמסר בתגובה כי מידע אודות עסקאות ושותפי החברה לא נגנב  ,

-Zero-נמסר כי פגיעות הTrend Microומחברת  Dayתוקנה.

לקריאת הכתבה באתר

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.zdnet.com/article/trend-micro-antivirus-zero-day-used-in-mitsubishi-electric-hack/


משתמשים באנטי וירוס  

? Avastשל חברת 

יש סיכוי שמידע אודותכם  

נחשף

27,2020ינואר

C|net

יש סיכוי שמידע אודותכם ? Avastמשתמשים באנטי וירוס של חברת 

נחשף

בעלת , Avastוירוס העולמית עולה כי חברת האנטי שפורסם החודש ממחקר 

, החינמיתוירוס הצורכים את תוכנת האנטי מיליוני לקוחות ברחבי העולם 

אוספת מידע אחר פעולות משתמשיה באינטרנט ומוכרת אותו לחברת  

Jumpshot אשר מספקת סטטיסטיקות על משתמשי האינטרנט לחברות

.שונות

אוספת מידע אחר פעולות לקוחותיה Avastחברת , לפי המחקר שפורסם

.  אשר מותקן בתוכנת האנטי וירוסWeb Sheield-באינטרנט באמצעות רכיב ה

 Google-ובGoogleהמידע שנאסף כלל חיפוש מידע במנועי החיפוש של 

Maps ,  מספר הפעמים שמשתמש נכנס לאתרים מסוימים כמו למשל לאתר

YouTubeו-Linkedln , הרגלי קניות של המשתמש ומספר הקליקים שבוצעו

.באתרי האינטרנט השונים

Jumpshotמוכרת את הנתונים לחברת Avastחברת , לאחר איסוף המידע

המספקת נתונים וסטטיסטיקות על פעולות המשתמשים באינטרנט  

ללקוחותיה ובאמצעות הנתונים היא יכולה לבנות מוצרים ולנתח מגמות 

, Jumpshot :Google ,Yahoo ,Microsoft ,Pepsiבין לקוחותיה של חברת . שונות

Home Depotבעוד שהצהרת החברה טוענת כי חברת האנטי וירוס . ועוד

Avastהמחקר מוכיח אחרת  , אינה משתפת מידע אישי על משתמשיה

מהנטען ולפיו ניתן לשייך את הנתונים שנאספו למכשיר שממנו בוצעו  

.הפעולות ובכך להגיע למשתמש עצמו

החברה הפסיקה לאסוף  : "שפורסםלמחקר נמסר בתגובה Avastמחברת 

".  נתונים על משתמשיה באמצעות דפדפני האינטרנט

C|netלקריאת הכתבה באתר 

 PCלקריאת הכתבה באתר

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.cnet.com/news/antivirus-firm-avast-is-reportedly-selling-users-web-browsing-data/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.pcmag.com/news/the-cost-of-avasts-free-antivirus-companies-can-spy-on-your-clicks


פרצת אבטחה התגלתה  

בנורות חכמות של חברת  

Philips 

5,2020פברואר

GeekTime

Philipsפרצת אבטחה התגלתה בנורות חכמות של חברת 

הפכו נפוצים יותר והם קיימים כמעט כל בית החל משואבי  IOT-מכשירי ה

המכשירים מחוברים  . ,נורות וכדומה, טלוויזיות, מתגים, מצלמות, אבק

לאינטרנט ומאפשרים למשתמשים חווית מימוש נוחה ויעילה כאשר ניתן 

.  גם מרחוקאותםלתפעל

חולשת אבטחה בנורות מצאו ,Check Pointאבטחה של חברת חוקרי , כעת

אשר באמצעותה ניתן להשתלט על הרשת  Philipsהחכמות של חברת 

.הביתית של המשתמש

חולשת האבטחה התגלתה בפרוטוקול התקשורת , לפי חוקרי אבטחת המידע

Zigbee ,  המשמש לקשר בין הנורות החכמות לבין הבקר של המותקן על גבי

.הרשת הביתית של המשתמש ומאפשר את פונקציית השליטה מרחוק

המתקפה מתבצעת כאשר תוקף פוטנציאלי אשר מנצל את חולשת 

מצליח להתחבר לבקר הנורה ולנתק את שליטת המשתמש , האבטחה

,  התוקף מחליף את צבעי ועוצמת התאורה מספר פעמים רב, בנוסף. בנורה

ברגע שהמשתמש יתחבר . כך שהמשתמש יחשוב שקיימת תקלה בנורה

לאפליקציה תופיע הודעה אשר מציגה את הנורה כבלתי זמינה ולכן  

המשתמש ינסה להגדיר את הנורה מחדש ובכך מקשר בין התוקף אל הרשת  

התוקף הפוטנציאלי יכול להשתלט על הבקר עצמו ובכך לקבל גישה  . הביתית

.ולהחדיר אל הרשת נוזקות שונות, לרשת כולה

כדי לממש את המתקפה על התוקף להיות במרחק , לפי חוקרי האבטחה

 Openכמו כן התוקף יכול להיעזר בכלי. מטרים מהבית הנתקף200-300-כ

Source על מנת למצוא את הנורות של חברתPhilips בסביבתוהמותקנות.

טיפלנו בחולשה והפצנו עדכון גרסה לנורות "נמסר בתגובה כי Philipsמחברת 

נמסר בתגובה כי ניתן להשליך את מסקנות Check Pointמחברת ". החכמות

אחרים המשתמשים בחומרה דומה אשר עלולים להיות IOTהמחקר על מוצרי 

.יעד לתקיפה

!לגרסה שברשותכםמיידיבצעו עדכון ! ? Philipsשלים בנורותשמשתמ

GeekTime-לקריאת הכתבה באתר

HackRead-לקריאת הכתבה באתר

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.geektime.co.il/philips-hue-exploit-checkpoint/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.hackread.com/hackers-flaw-philips-smart-light-bulbs-malware/


6.5-פרטים אישיים של כ

מיליון הבוחרים בישראל  

נחשפו

10,2020פברואר

YNET

מיליון הבוחרים בישראל נחשפו6.5-של כפרטים אישיים 

פרצת אבטחה באפליקציית אלקטור גרמה לדלף המידע החמור ביותר 

שהתרחש במדינת ישראל בעקבות חשיפת הפרטים האישים של פנקס 

.מיליון אזרחי המדינה6.5-הבוחרים אשר מהווים כ

להפצת חומרי תעמולה ופרסום מטעם ככלי אפליקציית אלקטור מוכרת 

כאשר לאחרונה האפליקציה נמצאה בשימוש מטעם מפלגת  , מפלגות שונות

כי ניתן לגשת לקוד אשר מצאו אבטחה י חוקרי "התגלתה עהפרצה . הליכוד

המקור של האפליקציה ובכך להוריד את כל פרטי המידע המצויים בפנקס 

ניתן להוסיף פרטי מידע על משתמשים אחרים ללא ידיעתם  ,  בנוסף. הבוחרים

.והסכמתם

פנקס הבוחרים הוא מקור המידע המאפשר למפלגות גישה אל המצביעים  

כאשר הפנקס מכיל מידע אישי אודות  , לצורך שליחת חומרי תעמולה ופרסום

,  כתובות מגורים, מספרי תעודות זהות, אזרחי המדינה החל משמות האזרחים

.  מין ואף מספרי טלפון ושיוך פוליטי של מספר אזרחים

לפי חוקרי אבטחה קיימות אפשרויות רבות לשימוש לרעה במידע שדלף 

ד יהונתן  "לפי עו, בנוסף. וגניבת זהותPhishingלדוגמה לביצוע מתקפות 

אישה מוכה שבורחת  , לדוגמה: "טווח פגיעויות האפשריות הן רחבותקלינגר

או ארגון טרור שממפה את המגורים , מבעלה ועכשיו הוא יודע איפה היא גרה

."ל"של כל בכירי צה

מחברת אלקטור  . היא הועברה לגורמים הרלוונטיים ותוקנה, עם גילוי הפרצה

משרד הפנים מוסר את ספר הבוחרים עם פרטיהם של : "נמסר בתגובה כי

כאשר המטרה של האפליקציה היא לגייס תומכים ולגרום  , מיליון בוחרים6.5

ניתן לסמן בזמן אמת מי הגיע להצביע ומי לא  . להם להצביע ביום הבחירות

ממערך הסייבר הלאומי נמסר ." ולהתקשר למי שעוד לא הגיע, ביום הבחירות

פעל לסגירת הפער מול הגורמים הרלוונטיים וממשיך בבדיקת "כי המערך 

".הנושא

YNETלקריאת הכתבה באתר 

לקריאת הכתבה באתר גלובס

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.ynet.co.il/digital/technews/article/B1DjlsCGU
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001317852


של חברת  דלף מידע 

הקוסמטיקה העולמית  

Estée Lauder

2020, 11פברואר 

Threat Post

Estée Lauderהקוסמטיקה העולמית של חברת דלף מידע 

שנה 70-הפועלת במשך כEstée Lauderחברת הקוסמטיקה העולמית 

.מיליון רשומות דלף440-הודיעה כי בסיס הנתונים המכיל מלמעלה ל

בסיס הנתונים לא היה מוגן בסיסמה והתארח בשרת  , לפי חוקרי האבטחה

,  בסיס הנתונים הכיל מידע רב, בנוסף. ונמצא חשוף ברשת האינטרנט, ענן

נתיבים , כתובות פורטים, מסמכים פנימיים, IPכתובות , ל"החל מכתובות דוא

אשר באמצעותם ניתן למפות את הרשת של החברה ויכולים  middleware-ו

.למערכות החברהBackdoorלשמש תוקפים פוטנציאלים ליצרית 

חוקרי האבטחה פנו לחברת הקוסמטיקה , עם גילוי דלף המידע שהתרחש

חוקרי האבטחה  , בנוסף. והם הצליחו להסיר את מסד הנתונים באותו היום

ל  "רבות יכולות להתבצע כנגד כתובות הדואPhishingמזהירים כי מתקפות 

.של הלקוחות שדלפו

חוקרי האבטחה מסבירים כי בסיסי הנתונים המאוחסנים בענן ואינם  , בנוסף

.מוגדרים כראוי זוהי תופעה נפוצה ועל כן יש להגן כראוי על בסיסי הנתונים

אנו מדגישים כי מידע אודות עובדי  : " נמסר בתגובהEstée Laudeמחברת 

בנוסף לפי הערכתנו . החברה ופרטי תשלום לא נכללו בדלף המידע שהתרחש

."לא נעשה שימוש לרעה במידע שדלף

Techradar.proלקריאת הכתבה באתר 

Threat Postלקריאת הכתבה באתר 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.techradar.com/news/estee-lauder-suffers-massive-breach-400m-records-exposed
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://threatpost.com/estee-lauder-440m-records-email-network-info/152789/

