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מתקפת סייבר על  

 EasyJetחברת הטיסות 

הובילה לדלף מידע של  

מיליון לקוחות  9-כ

החברה

19,2020מאי

The Hacker News

9-הובילה לדלף מידע של כEasyJetמתקפת סייבר על חברת הטיסות 

מיליון לקוחות החברה

EasyJet ,חברת טיסות ה-Low Cost ,  דיווחה כי עברה מתקפת סייבר אשר

המידע שנחשף כולל גם , מיליון לקוחותיה9-במהלכה נגנבו פרטיהם של כ

.פרטי כרטיס אשראי

והמידע , חברת התעופה מדווחת כי המתקפה בוצעה על ידי תוקף אנונימי

מידע אודות נסיעות , פרטי דואר אלקטרוני של לקוחות: בין היתר, שדלף כולל

על אף שפרטי . לקוחות2,208-עבר ואף פרטי כרטיס האשראי של כ

המתקפה טרם נחשפו ולא  דווח כיצד ההפרה התרחשה ובמשך כמה זמן היו 

החברה הדגישה כי פרטי הדרכונים של , התוקפים חשופים למערכות החברה

.  הלקוחות לא נחשפו וכן שהפרצה נחסמה בעקבות גילוי המתקפה

המרכז הבריטי הלאומי להגנת  , ICO-בוצע דיווח ל, עם גילויה של המתקפה

לפי  . GDPR-כמו גם לרגולטור בממלכה כפי שמחויב מתוקף תקנות ה, הסייבר

מתנהלת תביעה כנגד חברת התעופה והיא צפויה להיקנס בסכום  , הדיווחים

.מיליון ליטש18של 

אמר בהצהרה כי החברה לוקחת את  , יוהן לונדגרן, ל חברת התעופה"מנכ

אך מדובר באיום מתפתח ככל שתוקפי ", תחום אבטחת הסייבר ברצינות רבה

לונדגרן הוסיף כי החברה דיווחה לכל ". הסייבר נהיים יותר ויותר מתוחכמים

ערניים "לקוחותיה אשר נפגעו במהלך המתקפה ואף תדחק בהם להיות 

.במיוחד אם הם יקבלו בעתיד מיילים חשודים, "מאוד

לקריאת הכתבה באתר אנשים ומחשבים

לקריאת הכתבה באתר

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.pc.co.il/featured/316542/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://thehackernews.com/2020/05/easyjet-data-breach-hacking.html


מאות אתרי אינטרנט  

ישראליים תחת מתקפת  

סייבר

21,2020מאי

N-12

מאות אתרי אינטרנט ישראליים תחת מתקפת סייבר

התקבלו דיווחים רבים אודות תקיפת סייבר כנגד אתרי  , במהלך חודש מאי

הושתל תוכן זדוני , במסגרת המתקפה. אינטרנט של חברות וארגונים בישראל

327פרסמה רשימה של Check Pointחברת . באתרי האינטרנט של החברות

כאשר המתקפה התמקדה , אתרים ישראליים שנפגעו במהלך הקמפיין

ותוך שימוש בחולשות  uPressבפריצה לאתרים המאוחסנים בשרתי חברת

.ידועות

היא האחראית  , "Hackers of Savior"קבוצת התוקפים הנקראת , לפי הדיווחים

כאשר מטרת הקבוצה הינה תמיכה  , Defacementלביצוע המתקפות מסוג 

.  בפלסטין

אנו עובדים בכל המרץ כדי : "מסרה בתגובהuPressחברת , בעת המתקפה

האתרים שלכם והמידע שלכם  , לתקן את נזקי התקיפה בהקדם האפשרי

מגובים במערכי הגיבוי שלנו ואנחנו פועלים על מנת לטפל בכל האתרים  

".  שנפגעו

תקיפה זו התרחשה בסמוך לתקיפת הסייבר הישראלית ששיבשה את עבודת 

והייתה סברה כי מסע התקיפה הינו , הנמלים באיראן מוקדם יותר בחודש מאי

.הסחת דעת בלבד לתקיפה רחבה יותר כנגד תשתיות לאומיות

הוגשה תביעה ייצוגית , uPressבעקבות המתקפה על חברת אחסון האתרים 

.  ח לבית משפט המחוזי בתל אביב"מיליוני ש250מטעם בעלי האתרים על סך 

כלל  את לנקוט בעלי האתרים טענו בתביעה כי מצופה מחברת אחסון אתרים 

מנת להגן מפני מתקפות  המאמצים ולהכיל את כלי ההגנה הנדרשים על 

.שכאלה

Ynetלקריאת הכתבה באתר 

לקריאת הכתבה באתר

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5734554,00.html#autoplay
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.mako.co.il/news-israel/2020_q2/Article-9a08e0f98d73271027.htm


:  חושפת MacAfeeחברת

עליה חדה בניסיונות  

התקיפה כנגד שירותי  

הענן

27,2020מאי

Israel Defense

עליה חדה בניסיונות התקיפה כנגד שירותי  : חושפתMacAfeeחברת 

הענן

חושף את הקשר בין השימוש הרחב בשירותי  MacAfeeח חדש של חברת "דו

במכשירים בלתי מנוהלים מצד עובדים המתחברים מרחוק לרשת  , ענן

הארגונית וביישומים לעבודה משותפת מרחוק בתקופת הקורונה לבין העלייה 

.  במספר מתקפות הסייבר הממוקדות בשירותי ענן בתקופה זו

מיליון משתמשים בפתרון 30-ח מבוסס על ניתוח נתונים אשר נאספו מ"הדו

בין החודשים ינואר ואפריל  , ברחבי העולם MVISION Cloudהגנת הסייבר

.  המהווים את החודשים המרכזיים של התפרצות נגיף הקורונה, השנה

בשימוש של ארגונים בשירותי הענן  50%-ישנה עלייה של כ, ח"על פי הדו

600%-עלייה של כ, בכלל המגזרים כדי לאפשר תצורת עבודה רציפה

 Zoom ,Microsoftכמו )בשימוש בשירותי הענן לצורך עבודה משותפת מרחוק 

teamsבמספר האיומים החיצוניים על 630%-וכן עלייה חדה של כ, ( 'וכו

כאשר מרבית האיומים מתרכזים בניסיונות התקיפה כמו ניסיון  , חשבונות ענן

,  ח"על פי הדו, בנוסף. להיכנס לחשבונות ענן בעזרת סיסמאות גנובות

,  אפריל הוכפל השימוש של עובדים במכשירים בלתי מנוהלים-בחודשים ינואר

נתון שהיווה תוספת של שכבת סיכון עבור אנשי האבטחה , כגון מחשב נייד

.שאחראים על הגנת הנתונים בענן

פושעי סייבר המנסים  "נמסר MacAfeeמסגן נשיא בכיר לאבטחת ענן בחברת 

כדי להפחית אותו ולמנוע . לתקוף דרך הענן מהווים סיכון משמעותי ביותר

דרושים פתרונות אבטחה מבוססי ענן המסוגלים לזהות ולמנוע , פגיעה בארגון

-התקפות חיצוניות ותרחישים של דלף מידע משירותי ענן וממכשירים בלתי

את פתרונות האבטחה בענן יש לפרוס ולנהל מרחוק ולהבטיח שלא . מנוהלים

".יפריעו לעובדים לבצע מהבית את תפקידם החיוני לטובת הארגון

ח"לקריאת הדו

לקריאת הכתבה באתר

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/reports/restricted/rp-carr-wfh.pdf
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.israeldefense.co.il/he/node/43239


Hondaיצרנית המכוניות 

תחת מתקפת כופר

08,2020יוני

Bleeping Computer

לקריאת הכתבה באתר

תחת מתקפת כופרHondaיצרנית המכוניות 

אישרה כי עברה מתקפת כופר במהלך  , Honda, יצרנית המכוניות היפנית

חלו שיבושים והשבתה חלקית , כחלק מהמתקפה שהתרחשה. חודש יוני

כאשר מקורם של התוקפים , טורקיה וארצות הברית, במפעלי החברה ביפן

.טרם ידוע

דיווחה על שיבושים רבים וקשיים טכניים בעת גישה לרשתות  Hondaחברת 

מערכות שירותי  , IT-המתקפה השפיעה על רשתות ה. ומערכות החברה

.ל"מערכות פנימיות ושרתי הדוא, שירותים פיננסיים, לקוחות

יצרנית המכוניות טרם חשפה כיצד המתקפה התחרשה והאם התוקפים  

אך פרסמה כי השרת הפנימי של החברה נפרץ והופץ דרכו פוגען , דרשו כופר

,  מהפרסומים בנושא עולה כי חוקר אבטחה. במערכות החברה

היא הנוזקה אשר הופצה SNAKEדיווח כי נוזקת הכופר , Milkreamהנקרא

.Hondaבמהלך המתקפה כנגד יצרנית המכוניות 

אנו יכולים לאשר בשלב זה כי לא התרחש : " נמסר בתגובהHondaמחברת 

בנוסף אנו פועלים לפתרון של , דלף מידע של לקוחותינו או של עובדי החברה

".הנושא במהירות ומתנצלים על אי הנוחות ומודים ללקוחותינו על סבלנותם

כלכליסטלקריאת הכתבה באתר

 ZDNetלקריאת הכתבה באתר

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/honda-investigates-possible-ransomware-attack-networks-impacted/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3831956,00.html
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.zdnet.com/article/honda-confirms-its-network-has-been-hit-by-cyber-attack/


מתקפת כופר רחבת  

היקף כנגד חברת  

תוכנה ישראלית

2020, 14יוני 

כלכליסט

מתקפת כופר רחבת היקף כנגד חברת תוכנה ישראלית

הן חלק מהאיום המשמעותי והמרכזי על מערכות , מתקפות ונוזקות כופר

לפי חברת המודיעין בסייבר . המחשוב של חברות וארגונים ברחבי העולם

ClearSky , מיליארד ברחבי  17-20היקף הנזק העולמי יסתכם בסכום של

.ובישראל בסכום של עשרות מיליוני דולרים, העולם

,  Sapiensעל מתקפת כופר כנגד " כלכליסט"בבמהלך הימים האחרונים דווח 

ובעלת , חברת תוכנה ישראלית המתמחה בפיתוח תוכנות לחברות ביטוח

החברה עברה , לפי הדיווחים. מאות לקוחות מתחום הביטוח בישראל ובעולם

בעת התפרצות  , מתקפת כופר רחבת היקף במהלך החודשים האחרונים

.כאשר מקורם של התוקפים טרם ידוע, מגפת הקורונה

מחוקרי האבטחה נמסר כי התוקפים ניצולו חולשת אבטחה שנוצרה כתוצאה  

לעבודה מהבית בזמן התפרצות נגיף Sapiensמהמעבר של עובדי חברת 

התוקפים איימו להשבית את מחשבי החברה וביקשו  , כתוצאה מכך. הקורונה

.תשלום כופר של כרבע מיליון דולר במטבע ביטקויין עבור סיום המתקפה

החליטה לשלם את דרישת  Sapiensהתוכנה מהפרסומים עולה כי חברת 

ולא דיווחה על התרחשות מתקפת הכופר לרשויות ניירות ערך בארץ  , הכופר

.טרם אישרה את הידיעהSapiensחברת . ובארצות הברית

lawלקריאת הכתבה באתר 

כלכליסטלקריאת הכתבה באתר 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.law.co.il/news/2020/06/11/ransomware-in-israel/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001244618
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3832974,00.html

