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פרצת אבטחה נוספת  

התגלתה בקבוצת 

Marriotהמלונאות 

31,2020מרץ

Naked Security

Marriotפרצת אבטחה נוספת התגלתה בקבוצת המלונאות 

התגלתה אחת מפרצות האבטחה הגדולות ביותר שאירעו 2018במהלך שנת 

אי פעם ובמהלכה נחשפו פרטיהם של כחצי מיליארד איש אשר התארחו  

.Marriotבמלונות מקבוצות המלונאות של 

הפעם , קבוצת המלונאות מדווחת פעם נוספת על פרצת אבטחה, כעת

לפי הדיווח  . באפליקציית החברה המסייעת במתן שירותים לאורחי המלונות

מיליון איש אשר  5.2-פרטיהם של כ, במשך כחודשיים2020במהלך שנת 

.  נחשפוMarriotהתארחו במלונות מקבוצת המלונאות 

קבוצת התוקפים הצליחה להשיג את פרטי ההתחברות של שניים מעובדי 

וכך התוקפים הצליחו לגשת למידע האישי של לקוחות , קבוצת המלונאות

זהות התוקפים עדיין לא ידועה וכן כיצד הצליחו להשיג . החברה ולגנוב אותו

.את את פרטי ההתחברות של העובדים

,  כתובת מגורים, ל"כתובות דוא, המידע שנגנב מכיל את שמות הלקוחות

החברה מבהירה , בנוסף. תאריכי ימי הולדת ועוד, מספר חשבון, מספר טלפון

סיסמאות ופרטי דרכון , רישיונות נהיגה, מספרי תעודות זהות, כי פרטי תשלום

.לא נחשפו במהלך הפרצה

קבוצת המלונאות איפסה את כל סיסמאות הלקוחות , עם גילוי הפרצה

הציעה שירותי ניטור , בנוסף. ל"והודיעה להם על האירוע באמצעות הודעת דוא

.נתונים במשך שנה בחינם לכלל הלקוחות שנפגעו

תוקפים פוטנציאלים עלולים לבצע מתקפות : "מקבוצת המלונאות נמסר כי

וגניבת זהות  Phishingרחבות ולנצל לרעה את המידע שנחשף כמו מתקפות 

כמו כן  . ולכן יש לגלות עירנות ולהימנע מלחיצה ופתיחת קישורים וצרופות

."העדיפו לגשת ולחפש באופן ייזום מידע

Naked security-לקריאת הכתבה באתר

לקריאת הכתבה באתר החברה

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://nakedsecurity.sophos.com/2020/03/31/marriott-international-confirms-data-breach-of-up-to-5-2-million-guests/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://mysupport.marriott.com/


חברת הביטוח הלאומי 

חווינו מתקפת  : באיטליה

סייבר

01,2020אפריל

REUTERS

חווינו מתקפת סייבר: חברת הביטוח הלאומי באיטליה

מנצלים את הבהלה הקיימת סביב נגיף , בארץ ובעולם, תוקפים רבים

הקורונה לביצוע מתקפות סייבר רחבות וממוקדות כנגד ארגוני רפואה  

בדיווחים על 400%-דיווח כי ישנה עלייה של כFBI-משרד ה. ברחבי העולם

, אחת הסיבות לעלייה זו. מתקפות סייבר מאז התפרצות נגיף הקורונה

.טמונה בכך שמשתמשים רבים עושים שימוש נרחב ברשת האינטרנט

דיווחה כי  , INPSחברת הביטוח הלאומי באיטליה , במהלך חודש אפריל

.במשך מספר ימיםDDoSעברה מתקפת סייבר מסוג 

חברת הביטוח הלאומי מעבירה לאזרחי איטליה המובטלים מענק  

בכדי לקבל את המענק על האזרחים  , אירו600מהממשלה בשווי של 

ל החברה ישנם מעל  "לפי סמנכ. להיכנס לאתר ולמלא טפסים מקוונים

.בקשות הממתינות לקבלת המענק300,000

המתקפה התגלתה לאחר דיווח של משתמשים אודות כך שבעת גלישה  

לאחר  . הופיעו פרטים אישיים של משתמשים אחרים, באתר ומילוי טפסים

התגלו פניות מרובות לאתר באמצעות  , קבלת הדיווחים ובדיקה מעמיקה

botnet ,פניות בשנייה100-כ.

ל החברה דיווח לרשויות החוק באיטליה אשר "סמנכ, עם גילוי המתקפה

. הורו להשבית את האתר במיידית ובכך למנוע את התפשטות המתקפה

Forbesלקריאת הכתבה באתר 

REUTERS-לקריאת הכתבה באתר

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2020/04/02/covid-19-payouts-disrupted-as-heartless-hackers-attack-italian-crisis-benefits-site/#7555c6645f10
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy-cybercrime/italys-social-security-website-hit-by-hacker-attack-idUSKBN21J5U1?feedType=RSS&feedName=internetNews


בתוכנת   Zero Dayפגיעות

ZOOM  מוצעת למכירה

500,000$בשווי של 

15,2020אפריל

Motherboard

500,000$מוצעת למכירה בשווי של ZOOMבתוכנת Zero Dayפגיעות 

.מוצעות למכירהZOOMשונות בתוכנת Zero Dayשתי פגיעויות 

Windowsשתי הפגיעויות מיועדות למערכות ההפעלה , לפי חוקרי האבטחה

בשימוש במערכת , ZOOMהחקירה חשפה כי הפגיעות בתוכנת . MAC-ו

RCEמאפשרת לתוקפים לביצוע מתקפת , Windowsהפעלה של 

(remote code execution) ,כמו כן  . וכך לקבל שליטה מלאה על המחשב

להקלטת השיחות וביצוע מעקב אחר  , מאפשרת גישה לשיחות הוידאו

.משתמשי התוכנה

עבדנו , מאז שנודע לנו על השמועות הללו: "נמסר בתגובהZOOMמחברת 

מסביב לשעון עם חברת אבטחה מכובדת ומובילה בתעשייה כדי לחקור אותן  

בנוסף אנו ממשיכים  . ועד כה לא מצאנו ראיות אשר יאששו את הטענות הללו

".  לשפר ולהוסיף עדכונים להעלאת אבטחת המידע בעת השימוש באפליקציה

י משתמשים  "הן ע, התוכנה הפכה לפופולארית לאור משבר הקורונה, כידוע

מעניין  . י תוקפים ששמו לעצמם את התוכנה כיעד מועדף"ברחבי העולם והן ע

יום לשיפור 90: בפרויקטZOOMלדעת שבמהלך חודש אפריל החלה חברת 

במסגרת הפרויקט ננקטים צעדים שונים לשיפור רמת , האבטחה בתוכנה

.  והם משוקפים לציבור המשתמשים בבלוג של החברה, האבטחה במערכת

Bleeping Computersלקריאת הכתבה באתר 

Motherboardלקריאת הכתבה באתר

ZOOMהימים באתר 90לקריאה בנושא פרויקט 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/exploit-for-zoom-windows-zero-day-being-sold-for-500-000/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.vice.com/en_us/article/qjdqgv/hackers-selling-critical-zoom-zero-day-exploit-for-500000
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/04/22/zoom-hits-milestone-on-90-day-security-plan-releases-zoom-5-0/


חדש  Phishingקמפיין 

GitHubמוכוון למשתמשי 

17,2020אפריל

Bleeping Computers

לקריאת הכתבה באתר

GitHubחדש מוכוון למשתמשי Phishingקמפיין 

GitHub ,דיווח במהלך חודש אפריל על קמפיין , אתר שיתוף הקודיםPhishing

ל  "הקמפיין מופץ באמצעות הודעת דוא. חדש המכוון כנגד משתמשי האתר

הגדרה בחשבון "ההודעה מתריעה למשתמשים על , המכילה קישור זדוני

".גילוי פעילות לא מורשית"או על " המשתמש ששונתה

גנובים בכדי  API-בשרתים גנובים או ב, ככל הנראה, התוקפים עושים שימוש

ואף משתמשים בקיצור , שנראה לגיטימיDomain-שההודעות ישלחו מ

.  כך שיסוו את כתובת האתר האמיתיתURL-כתובת ה

הוא מובל לאתר זדוני המתחזה לדף  , לאחר שהמשתמש לוחץ על הקישור

,  כאשר המשתמש מכניס את פרטי ההתחברות. GitHubההתחברות לחשבון 

המידע מועבר לתוקפים וכך הם יכולים לגשת לחשבון ולכל המידע האישי של 

מידע זה עלול לכלול פיתוחים אישיים הקשורים למקום עבודתו  . המשתמש

.  של המשתמש ואף לחשוף שיתופי פעולה בין חברות אחרות

TOPTהמבוסס על ( 2FA)משתמשים אשר עושים שימוש באימות דו שלבי 

(Time-based One-Time Password) ,  לפיו באמצעות אפליקציה ניתן לקבל

. נמצאו חשופים למתקפה זו, אחת בלבד לשירותOTPסיסמת 

החברה המליצה על איפוס סיסמאות וקודי גישה לאתר וכן מפרטת מספר 

.  אמצעי אבטחה נוספים שניתן לנקוט במידת הצורך

האם  -חשבו לפני שאתם לוחצים על קישור , היו עירניים להודעות חשודות

במידה ואתם  ? האם אתם מכירים את השולח? אתם מצפים להודעה שכזו

.העדיפו תמיד לחפש ולגשת באופן ייזום למידע, רוצים להכנס לאתר

GitHubלקריאת הכתבה באתר

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/github-accounts-stolen-in-ongoing-phishing-attacks/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://github.blog/2020-04-14-sawfish-phishing-campaign-targets-github-users/


תרגיל האבטחה  

שהשתבש

2020, 22אפריל 

Ynet

תרגיל האבטחה שהשתבש

תרגילים בוחנים את  . תרגילי אבטחה הם דבר נפוץ בעולמנו ובייחוד בתקופה זו

תגובתם של העובדים בנושאים שונים תוך שיתוף פעולה ועדכון של הגורמים  

Phishingחברת סייבר ישראלית ערכה תרגיל המתמקד בנושא . הרלוונטיים

תוך  , WhatsAppבמהלך התרגיל שלחה החברה הודעת . לעובדי עייריה

.המכילה קישור לנוזקה אמיתית, התחזות למערך הסייבר הלאומי

נוסחה בשפה רהוטה והסתמכה על פרסומים רבים הנוגעים , ההודעה

-ובZOOMשאכן התגלו בתוכנת , לחולשות ובעיות אבטחה ופרטיות

Microsoft Teams .  ההודעה הפצירה במשתמשים ללחוץ על הקישור המצורף

.  ולהוריד תוכנת הגנה מפני בעיות אבטחה אלו

הוביל לכך שההודעה הועברה אל  , באופן שכזהWhatsAppשימוש בהודעת 

.  מחוץ לארגון ללא יכולת שליטה ולתפוצה רחבה בעודה מכילה נוזקה אמיתית

: ממערך הסייבר נמסר בתגובה כי האתר שההודעה מפנה אליו הוסר וכי

תוך התחזות למערך הסייבר , ההודעה הופצה בצורה שאינה מקובלת"

בעוד שמקובל בתרגילים מסוג זה שהקישור , הלאומי ושילוב נוזקה אמיתית

מפנה לדף שמודיע שמדובר בתרגיל וכן מקובל לעדכן את הגורמים  

."  הרלוונטיים בתרגיל

לקריאת הכתבה באתר

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


חשד למתקפת סייבר על

מתקני המים בישראל

2020, 26אפריל 

Ynet

חשד למתקפת סייבר על מתקני המים בישראל

התרחשו , במהלך חודש אפריל מערך הסייבר הלאומי פרסם התרעה לפיה

מספר ניסיוניות תקיפה על מערכות שליטה ובקרה במספר מתקני מים 

.בישראל

הופכות נפוצות יותר ויותר ומהוות יעד O.Tמתקפות הסייבר על מערכות 

ב שהובילה להשבתת  "כמו למשל מתקפת הסייבר הארה, תקיפה אטרקטיבי

.צינורות הגז בחלקים מסויימים במדינה

לתאגידי המים והביוב נמסרו הנחיות להתמודדות  , עם גילוי ניסיונות התקיפה

החלפת סיסמאות לתפעול המתקנים ובמיוחד  : עם המתקפה הכוללות

,  צמצום קישוריות המתקנים לאינטרנט, במערכות הוספת כלור לבארות

.  בדיקת גרסאות הבקרים ועוד

רשות המים ומערך הסייבר הלאומי מעדכנים  : "מרשות המים נמסר בתגובה

כי לאחרונה זוהה ניסיון למתקפת סייבר על מערכות שליטה ובקרה במגזר 

יודגש  . ניסיון התקיפה טופל על ידי רשות המים ומערך הסייבר הלאומי. המים

".כי לא הייתה כל פגיעה באספקת המים והיא התנהלה ומתנהלת כסדרה

לקריאת הכתבה באתר

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5720969,00.html

