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בחודשיים האחרונים  

 Bruteשולשו מתקפות 

Force  על תוכנות לעבודה

מהבית

03,2020מאי

ומחשביםאנשים

על תוכנות לעבודה  Brute Forceבחודשיים האחרונים שולשו מתקפות 

מהבית

חל גידול ניכר בכמות העובדים הניגשים לרשתות  , בחודשים האחרונים

.הארגוניות מרחוק לאור משבר הקורונה

חושף כי ישנה עלייה בניסיונות תקיפה מסוג Kasperskyמחקר של חברת 

Brute Forceמבית חברת , על אחד מן הפרוטוקולים הפופולריים ביותר

Microsoft להשתלטות מרחוק על שרתים-RDP(Remote desktop 

protocol .)כך  , לפי המחקר שפורסם ישנו זינוק חד בניסיונות התקיפה

לשם . מיליון ניסיונות תקיפה במהלך חודש מרץ100-שהתרחשו קרוב ל

.מיליון30-במהלך חודש פברואר עמד מספר הניסיונות על כ, השוואה

כנגד Brute Forceחוקרי האבטחה מסבירים כיצד התוקפים מנצלים מתקפת 

התוקפים מנסים לזהות את שמות המשתמש , תחילהRDP.פרוטוקול 

התוקפים משיגים  , לאחר שהצליחו לזהות את פרטי ההתחברות. והסיסמאות

עם . השרת הארגוני אליו המשתמש מנסה להתחבר-גישה מלאה ליעד

לגנוב  , התוקפים יכולים לעקוב אחר המשתמש, השגת גישה לשרת הארגוני

החוקרים מזהירים מפני מכירת מידע רגיש , בנוסף. להתחזות למשתמש, מידע

.Dark Web-ואף את פרטי ההתחברות לשרת הארגוני ברשת ה

חברות רבות אולצו לבצע את המעבר : "מחוקר אבטחה בקספרסקי נמסר

כי אמצעי אבטחה  , מבלי שהיה להן זמן לוודא, לעבודה מהבית מהר מאוד

, מצב זה הותיר אותן חשופות יותר להתקפות מסוג זה. ראויים עומדים לרשותן

שמחובר , כיוון שעובדיהן ניגשים למשאבי החברה מהמחשב הביתי שלהם

עובדים  , ככל שנמשיך בעבודה מרחוק. לרוב לרשתות עם הגנה מינימלית

וזה מתחיל ביצירת סיסמה חזקה לאמצעי  –נדרשים לאמצעי אבטחה נוספים 

".השליטה מרחוק

אפשרו ; השתמשו בסיסמאות חזקות: לפניכם מספר דרכי התגוננות

ארגוני ובצעו אימותVPNלפרוטוקול העבודה מרחוק להיות זמין רק דרך 

.בטלו אותו, RDPואם אינכם עושים שימוש בפרוטוקול  .(2FA)שלבי -דו

 Kasperskyלקריאת הכתבה באתר

לקריאת הכתבה באתר

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://securelist.com/remote-spring-the-rise-of-rdp-bruteforce-attacks/96820/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.pc.co.il/featured/314975/


חולשות אבטחה  

קריטיות התגלו במערכת  

הלמידה המרוחקת  

בישראל

04,2020מאי

Geektime

חולשות אבטחה קריטיות התגלו במערכת הלמידה המרוחקת בישראל

גם מערכת החינוך בישראל עברה , בעקבות התפרצות מגפת הקורונה

של  " אופק"מערכת ". אופק"לתצורת למידה מרחוק תוך שימוש במערכת 

נמצאת בשימוש של מאות אלפי תלמידים בבתי הספר , ח"חברת מט

,  כאשר היא משמשת להעברת מטלות, יסודיים-היסודיים והעל

.  להתכתבות ולמתן ציונים לתלמידים

חשפו חולשות אבטחה קריטיות Check Pointחוקרי אבטחה של חברת 

המאפשרות לתוקף פוטנציאלי לגשת לפרטים האישיים של התלמידים  

.  והמורים ואף לקבל את הרשאות המורים במערכת

ניתן היה לשלוח קישור זדוני בתוך מערכת הלמידה , לפי ממצאי החוקרים

כאשר לחיצה על  , למשל במסווה של הודעה מתלמיד למורה, למשתמשים

הקישור הייתה מעבירה את המשתמש לדף נחיתה המתחזה לאתר  

.  ומאפשרת לתוקף להריץ מרחוק קוד זדוני על חשבון המשתמש, "אופק"

התוקף משתלט על החשבון ומקבל את  , לאחר הפעלת הקוד הזדוני

להיחשף  , הוא יכול לגשת למערכת הציונים, כך. ההרשאות של המשתמש

.לשאר הציונים של התלמידים ואף לשנות אותם

החוקרים מסבירים כי התוקף חשוף גם למידע האישי של התלמידים  

כתובות  , מספרי טלפון, כתובות מגורים, שמות מלאים: אשר כולל, והמורים

התוקף משיג גישה לקבצים מוגנים , בנוסף. ל ומספרי תעודות זהות"דוא

כך הוא יכול לשנות את סיסמאות ההתחברות של התלמידים , במערכת

.והמורים

נמסר מהן החולשות Check Pointמחוקרי אבטחה של חברת 

המאפשרת הזרקת קוד XSS, המאפשרת הרצת קוד מרחוק ”RFI:שהתגלו

המאפשר לקרוא   Blind XXE-ו, בדף האתר מבלי לבצע סינון של הקלט

".קבצים בצד השרת באמצעות שילוב של החולשה הראשונה

דיווחה על כך למרכז Check Pointחברת , עם גילוי פרצת האבטחה

.  שאחראי על פיתוח והפעלת המערכת, (ח”מט)לטכנולוגיה חינוכית 

מהמרכז נמסר כי החולשות תוקנו וכי לא זוהתה כל מתקפה זדונית 

.שעשתה שימוש בחולשות
לקריאת הכתבה באתר

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.geektime.co.il/ofek-vulnerability/


מתקפת כופר מאיימת  

לחשוף את פרטי  

הסלבריטאים הגדולים  

בארצות הברית

08,2020מאי

Info Security

לקריאת הכתבה באתר

מתקפת כופר מאיימת לחשוף את פרטי הסלבריטאים הגדולים 

בארצות הברית

Grubmanחוקרי אבטחה חשפו כי משרד עורכי הדין  Shire Meiselas & Sacks

המייצג כמה מהסלבריטאים המפורסמים , לבידור ותקשורת בניו יורק

כאשר מקורם של , עבר מתקפת כופר, והחברות הגדולות והמובילות בעולם

.התוקפים טרם ידוע

משרד עורכי הדין לבידור ותקשורת אחראי לעניינים המשפטיים הפרטיים של 

, ון'אלטון ג, ון מלנקמפ'ג: ביניהם, השחקנים וכוכבי הספורט, יצרני המוזיקה

,  מדונה, ברברה סטרייסנד, כריסטינה אגילרה, נירו-רוברט דה, דייוויד לטרמן

המשרד , בנוסף. סלואן סטפנס וקולין קפרניק, כרמלו אנתוני, יימס'לברון ג

 ,Facebook,Activision, iHeartMedia: מייצג גם חברות גדולות ומובילות כמו

IMAX, Sony, HBO ו-Vice Media.

קבוצת התוקפים השתמשו בתוכנה זדונית הנקראת  , לפי חוקרי האבטחה

Revil , ומוכרת גם בתורSodinokobi . במהלך המתקפה התוקפים הצליחו

,  ל"כתובות דוא, מספרי טלפון, של נתונים הכוללים חוזים 756GBלגנוב

, כמו כן. חשיפה של לקוחות המשרד-התכתבויות אישיות והסכמי אי

.המתקפה הובילה להשבתת אתר האינטרנט של משרד עורכי הדין

אלא אם  , התוקפים מאיימים לפרסם את הנתונים שברשותם בתשעה שלבים

משרד עורכי הדין טרם אישר או  . כן ישולם להם סכום הכופר שטרם פורסם

התוקפים פרסמו שני , בנוסף. התייחס בפומבי למתקפת הכופר שאירעה

על ידי מדונה וכריסטינה אגילרה  , ככל הנראה, 2019מכתבים שנחתמו בשנת 

.Dark Web-ב

מעבר לכך שיוביל ל נזק , חוקרי האבטחה מזהירים כי המידע שעלול להיחשף

ולחשוף אותם  , יגרם גם לנזק רב ללקוחות המשרד, תדמיתי למשרד עורכי הדין

.Phishingגניבת זהות ומתקפות , להונאות שונות כמו סחיטה

 Varietyלקריאת הכתבה באתר

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.infosecurity-magazine.com/news/celebrity-data-stolen-in/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://variety.com/2020/digital/news/entertainment-law-firm-hacked-data-breach-lady-gaga-madonna-bruce-springsteen-1234602737/


מיליון רשומות של  73

משתמשים מוצעות  

Dark Web-למכירה ב

09,2020מאי

ZDNet

Dark Web-מיליון רשומות של משתמשים מוצעות למכירה ב73

: חשפו כי קבוצת התוקפיםZDNetחוקרי האבטחה של חברת 

"ShinyHunters"מיליון רשומות אשר נגנבו ממספר מאגרי  73מציעה למכירה

.חברות שונות10-מידע השייכים ל

לפרוץ לחנות המקוונת , הצליחה קבוצת התוקפים, מוקדם יותר החודש

מיליון רשומות גולשים 15הדליפו ההאקרים , תחילה. הגדולה ביותר באינדונזיה

מיליון  91הכולל , ובהמשך הציעו את כל בסיס הנתונים של החברה, בחינם

.5000$למכירה תמורת , רשומות משתמשים

,  המכיל מידע אודות לקוחות החברה, מציעים התוקפים כל בסיס נתונים, כעת

.  18,000$-כאשר השווי המלא של המאגר מתומחר בכ, למכירה באופן נפרד

אפליקציית היכרות : לחברות הבאות, בין היתר, בסיסי הנתונים משתייכים

Zooskשירותי הדפסת חברת , מיליון רשומות30-ממנה הודלפו כChatbooks

פלטפורמת האופנה הקוריאנית  , מיליון רשומות15-ממנה הודלפו כ

SocialShareשירותי משלוחי מזון של , מיליון רשומות6-ממנה הודלפו כ

מיליון רשומות ועוד מספר חברות 8-ממנה הודלפו כHome Chefחברת 

.נוספות

ממספר חוקרי . טרם ידוע כיצד התוקפים הצליחו לגנוב ולהדליף את הרשומות

לבין  ShinyHuntersאבטחה נמסר כי נראה שיש קשר בין קבוצת התוקפים 

האחראית למכירת למעלה ממיליארד  , Gnosticplayersקבוצת התוקפים 

.רשומות משתמשים

HindustanTimeלקריאת הכתבה באתר 

ZDNETלקריאת הכתבה באתר

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.hindustantimes.com/tech/hackers-selling-73-million-user-records-from-10-firms-for-rs-13-6-lakh/story-qGkj64TQysEMh6XDILWZiO.html
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www-zdnet-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.zdnet.com/google-amp/article/a-hacker-group-is-selling-more-than-73-million-user-records-on-the-dark-web/


מתקפת כופר כנגד חברת 

הביטוח והבריאות הגדולה  

בארצות הברית

2020, 12מאי 

Bleeping Computer

מתקפת כופר כנגד חברת הביטוח והבריאות הגדולה בארצות הברית

דיווחה כי  Magellan Healthחברת הביטוח והבריאות הגדולה בארצות הברית 

עברה מתקפת כופר אשר במהלכה הודלפו  , במהלך חודש אפריל השנה

.כאשר טרם ידוע מקורם של התוקפים, פרטים אישים של עובדי החברה

אשר  Phishingהמתקפה החלה באמצעות הודעת , לפי חוקרי האבטחה

.  והובילה להפצת תוכנה זדונית במחשבי החברה, התחזתה ללקוח החברה

שמות : כחלק מהמתקפה נגנב מידע רגיש מחברת הביטוח והבריאות שכלל

, (טופס עובד)1099או  W-2מספר תעודת עובד ופרטי , כתובת מגורים, פרטיים

מספר תעודת משלם מס ואף פרטי התחברות של , מספר תעודת זהות 

כפי שדווח בהצהרת  , כמו כן. העובדים הכוללים שם משתמש וסיסמה

.התוכנה הזדונית הובילה להשבתת מערכות זמנית, החברה

חברת הביטוח והבריאות דיווחה על כך לרשויות , עם גילויה של המתקפה

.ולפי החברה התוקפים לא השתמשו במידע שנגנב לעת עתה, החוק

אנו לוקחים ברצינות מרבית את  : "מחברת הביטוח והבריאות נמסר בתגובה

נקטנו במספר . האבטחה והאמינות של הפעילות והשירותים שלנו, הבטיחות

אנו בודקים . צעדים נוספים לחיזוק מדיניות האבטחה והפרוטוקולים שלנו

באגרסיביות את הנושא ונמשיך לספק עדכונים לאלה שנפגעו ככל שתמשך 

".החקירה

לקריאת הכתבה באתר

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/healthcare-giant-magellan-health-hit-by-ransomware-attack/


מאות אתרי אינטרנט  

ישראליים תחת מתקפת  

סייבר

2020, 21מאי 

N-12

מאות אתרי אינטרנט ישראליים תחת מתקפת סייבר

כנגדסייברתקיפתאודותרביםדיווחיםהתקבלו,האחרוניםהימיםבמהלך

זדוניתוכןהושתלבמהלכה,בישראלוארגוניםחברותשלאינטרנטאתרי

Checkחברת.שלהםהאינטרנטבאתרי Point327שלרשימהפרסמה

.הקמפייןבמהלךשנפגעוישראלייםאתרים

Hackers"הנקראתהתוקפיםקבוצת,הדיווחיםלפי of Savior",האחראיתהיא

,(שלוהתוכןושינויהאתרהשחתת)Defacementמסוגהמתקפותלביצוע

.בפלסטיןתמיכההינההקבוצהמטרתכאשר

אינה,מקדיםותכנוןארגוןשדרשההתקיפהכי,סברובתחילהההערכות

כפי,אך.יחסיתומהירהקלהממנהוההתאוששותמשמעותילנזקמובילה

עלמדוברלא,מהמקריםבחלקכידווחכאשר,תפניתחלה,N12-בשפורום

מציביםהתוקפים.כופרמתקפתאלאבלבדDefacementמסוגתקיפה

,פרסומומניעתעבורוהןהמידעהחזרתעבורהןהאתריםלבעליכופרדרישת

.דולר100,000-כשלבשווימתומחרלתשלוםהסכוםכאשר

רחבהלתקיפהבלבדדעתהסחתהינוהתקיפהמסעכיסברהקיימת,ברקע

עבודתאתששיבשההסייברלתקיפתכתגובה,לאומיותתשתיותכנגדיותר

.החודשיותרמוקדםבאיראןהנמלים

?מה ניתן לעשות

o היזהרו מהודעות חשודות ואל תלחצו על קישורים או תורידו קבצים

.שאינכם בטוחים באמינותם

o השתמשו בסיסמה חזקה ושונה לכל שירות ויישום ושמרו עליה סודית

.ואישית

oגבו את מידע באופן קבוע.

o העדיפו להשתמש באימות דו שלבי(2FA )בכל יישום המאפשר זאת.

oהתחברו מרשת אלחוטית מוכרת ומאובטחת.

oבצעו עדכוני תוכנה באופן שוטף.

oודאו כי האנטי וירוס על המכשיר ממנו אתם מתחברים מעודכן.

לקריאת הכתבה באתר
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