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 מנהלים קצירת
 הסייבר במרחב 2017 בשנתעיקריות  מגמות
 מדינתיים תוקפים ושל מאורגנות פשיעה קבוצות ידי על התבצעו השנה המשמעותיות התקיפות •

 מלכת" -הוכתרה על ידינו כ  רוסיהמרחב הסייבר הפך בשנתיים האחרונות לזירת לחימה נוספת בין מדינות. 
מככבת הן כתוקף המדינתי המשמעותי ביותר והן כמולדת ובית הגידול של קבוצות . רוסיה 2017 של" הסייבר

 טות ממוקדות. רדי דולרים באמצעות כופרות וסחיאפשיעת הסייבר שגנבו השנה מלי

 תודעתיות סייבר תקיפות •
השנה התבצעו תקיפות סייבר שמטרתן היתה שינוי בדעת קהל, פגיעה בדמוקרטיה, חבלה בבחירות, במשאלי 

רק החדרת נוזקה ופגיעה במערכות מחשב. תקיפת סייבר יכולה להיות יצירת  איננהתקיפת סייבר היא  .דעת קהל
ונסיון בוטה ולאורך זמן לשנות דעת קהל ולהשפיע על  ,עשרות אלפי פרופילים מדומים ברשתות חברתיות

ן יצירת פחד והרתעה באוקראינה, שינוי תוצאות הבחירות בארה"ב, נסיו –תהליכים מדינתיים. הדוגמאות הבולטות 
 .Brexit -לשינוי תוצאות הבחירות בצרפת, שינוי והשפעה על הבריטים ב

 קרס" Eggshell Security" -ה מודל •
המודל שעיקרו הוא יישום אמצעי אבטחה מוגברים ב"גבולות" הארגון, תוך השארת ליבת הארגון "רכה" ובלתי 

הביאה בשנים האחרונות לטיפול לוקה מוגנת גרם השנה לנזקים במליארדי דולרים לחברות. בפועל, תפיסה זו 
 בהקשחת רבים מאמצים משקיעים רבים באבטחת המערכות הפנים אירגוניות. המצב הנוכחי הוא שארגונים

 האיזון חוסר. מספיקים תקצוב והשקעהל זוכה אינה ארגונית-פניםה האבטחה, אך שלהם ההגנה מעטפת
רבה.  בקלות בו ולפעולפשט להתביכולתו , הארגון לתוך ולהיכנס לחדור מצליח תוקףכאשר ש לכך מביאבהשקעה 

יתרה מזאת, מודל זה מאבד את האפקטיביות שלו כנגד וקטורי תקיפה היברידיים אשר משלבים טכניקות שונות 
הוכיחו והדגימו בפועל שלא  WannaCry -ו NotPeyaעל מנת להבטיח את החדירה והפגיעה במטרה. מתקפות כגון 

  לפי מודל זה.ניתן יותר לעבוד 

   גדולות חברות על חברנ בהיקף מוצלחות הרס תקיפותEnterprise-cyber attack  -ה שנת •
גדולות  נגד חברותמשמעותיות הרס תקיפות הינן  2017 -המאפיינות תקיפות סייבר בהמגמות הבולטות  אחת

מול חברות וארגונים פרטיים. בהיקף נרחב זוהי השנה הראשונה שבה התבצעו תקיפות הרס  .וחברות רב לאומיות
נזקים בגובה של  .תקיפות סייברבעקבות השנה עשרות אלפי מחשבים ומערכות ליבה של ארגונים חדלו לעבוד 

מליארדי דולרים וחודשי השבתה רבים המחישו והעלו לסדר היום של הנהלות חברות בכל העולם את סיכוני 
 הסייבר

 סייבר תקיפות לביצוע האספקה שרשרת ניצול •
 אספקהה שרשרתתוך ניצול התבצעו שהמוצלחות תקיפות שיעור המשמעותית ב עלייהחלה  האחרונה בשנה
 ובפרוטוקולי ההפעלה במערכות חולשות ניצולבשילוב עם . לרוב התקיפות התבצעו המותקף ליעד חדירה לצורך

  .התקשורת

 1 יום חולשות של מיידי ניצול •
 כלי או Day-0 חולשות בדבר פרסומים מנוצלים על ידי תוקפים שבה למהירות נוגעת נוספת משמעותית מגמה

, בארגון משמעותית פגיעה לממש יצליח שתוקף בכדי כי הראו 2017 בשנת רבים תקיפה אירועי. חדשים תקיפה
 בדבר פרסומים אחר לעקוב הוא לעשות שעליו כל. מוכרות-לא חולשות באיתור ומאמץ זמן להשקיע צריך אינו הוא

 הגדרותטלאי האבטחה ו לעדכון ועד החולשה פרסום מרגע שעובר הזמן פער את ולנצל, שהתגלו חולשות
 דוגמה .זה זמןפרק ב) של החולשה הפרסום לוקח שבועות וחודשים מרגע לעיתים( השונים בארגונים האבטחה

 . WannaCry במתקפת ראינו כזו Day-1 חולשת צולינל

לניצול חולשות יום  דומה באופן ברשת רסמושפו תקיפה בכלי מיידי ושימוש שיתוף התפשטות – פרוליפרציה •
, NSA-ה של התקיפה כלי פרסום לאחר קצר זמן כאשר אירע שלמשל כפי, תקיפה כלי של פרוליפרציה ישנה, 1

 ומדינות נוספות., רוסיה, סין קוריאה-מצפון קבוצות ל ידיע בהם שימוש זוהה
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 ) מדינתיים תוקפים והן פשיעה גורמי הן( מיומנים לתוקפים מרכזית מטרה הפכו) בנקים( הפיננסי המגזר •
גניבה  –הפכו להיות ליעד מועדף לתוקפי סייבר. המטרה  ATMומערכות ה  SWIFT -מערכות ליבה בנקאיות כמו ה

 בנקים במזרח אירופה ובמזרח הרחוק –של מאות מליוני דולרים. המותקפים העיקריים 

 סייבר פשיעת לתקיפות מרכזי ליעד הם גם הפכו קריפטוגרפיים מטבעות וארנקי בורסות •
ככל שהשימוש והפרסום של המטבעות הקריפטוגרפיים גדל, כך גם העניין של ההאקרים ופושעי הסייבר גדל 

 בהתאם. השנה נגנבו בין עשרות למאות מליוני דולרים בסביבה זו. 

 הסייבר במרחב 2017 בשנת הבולטים השחקנים
המשויכים  תוקפים רוסים הם 2017שחקנים הבולטים ביותר בביצוע תקיפות סייבר ב ה, 2016בהמשך להערכתנו בשנת 

 לשתי קטגוריות:  

שהמפורסמות בהן היו נגד אוקראינה  APT28קבוצות כמו  שללוחמת סייבר מדינתית תקיפות המסווגות תחת  .1
 בתקיפות החל זמין כנשק הסייבר בנשק ובוטה גלוי באופן השנה שתמשלה משיךה הרוסי הממשל .וארה"ב
 קוו הסטטוס את ערערל במטרה מדינות במספר הבחירות על ההשפעה בניסיונות וכלה אוקראינה על שבוצעו

  .העולמי פוליטי-אויהג

 . ATM -וSwift אשר תקפו מערכי  Carbanakכשהבולטות בהם הן קבוצת  קבוצות פשיעת סייברתקיפות של  .2

לא פעלו  ,לתחילת דצמברנכון  ,Carbanak) כגון(קבוצות הפשיעה הרוסיות הגדולות , 2016ערכתנו בסוף הבהתאם ל
  .2017מהלך נגד חברות בישראל ב באופן ממוקד

  2017 במהלך ביותר המשמעותיות תקיפותה
1. Petya/NotPetya – מהמתקפות אחת בוצעה 2017 יוני סוףב: אוקראינה כנגד הרסנית סייבר מתקפת 

 ידי על הנראה ככל בוצעה התקיפה. באוקראינה שמרביתם וחברות בארגונים מחשב מערכות על ביותר ההרסניות
נכון  ., או הסוחרים עימהבאוקראינה ולארגונים לחברות נרחב נזק גרימת הייתה ומטרתה רוסיות תקיפה יחידות

ל ביותר שנרשם מעולם לתקיפה יחידה. הנזק מדובר במתקפת הסייבר שגרמה לנזק הכלכלי הגדו 2017לדצמבר 
מתקפה זו היא המשמעותית ביותר שהתבצעה  מליארד דולר. 1.2הישיר לפי דיווחי החברות הנפגעות עומד על כ 

 השנה.

 אלף 230,000 -מ למעלה .נרחב בהיקף עולמיהרס /כופר נוזקת קמפיין :WannaCryנוזקת ההרס  אירועי .2
 מתחילת המתקפה. יממה בתוך מדינות 150 -מ ובלמעלהנפגעו ונהרסו  מחשבים

 סייבר מתקיפת נפגעה היא כיבתחילת ספטמבר  הודיעה החברה :Equifaxלחברת הדירוג האמריקאית הפריצה  .3
 אזרחי של הוא שנגנב המידע מרבית.  וחברות אזרחים מיליון 143 -כ של רגיש מידע גניבת תוצאתה אשר
 עם ב"בארה הגדולות האשראי הדירוג החברות משלושת אחת הינה Equifax  חברת. ובריטניה קנדה, ב"ארה

 מיליון 800 -כ של אשראי דירוג הכוללים רגישים מידע מאגרי מנהלת החברה. העולם ברחבי רבות שלוחות
 .  וחברות אזרחים

לפיתוח  הוביל ,הביון סוכנות של תקיפה כליו אפס יום חולשותהדלפת  NSA: – ה של תקיפה כלי ופרסום תוהדלפ .4
, מפגינים( שונים מסוגים תוקפים ידי על מתבצעות ההדלפות. וכלי תקיפה חדשים ומתוחכמים מבעבר וקטורים

 .)המותקפים בגופים פגיעה לצורך טרור וארגוני ומדינות סחיטה למטרות פושעים, הקטיביסטים

 מידע הפצת: Brexit -ב כולל, אחרות ובמדינות  ב"בארה הבחירות במערכת הרוסים של התערבות ניסיונות .5
לצורך  וטוויטר פייסבוקבפלטפורמות חברתיות שונות כגון  שימוש. דמוקרטיים בתהליכים וחבלה רגיש או כוזב,

 .מערביות-ופרו מערביות מדינות של הפוליטי קוו- הססטוס עירעור

 2017 בשנת קטורי התקיפה המשמעותיים ביותרו
 

חדירה לספק שירות צד שלישי במטרה לבצע תקיפה על חברה תקיפת באמצעות ניצול שרשרת האספקה:  .1
) נעשה שימוש בווקטור NotPetya( 2017 -בקמפיין ההרסני ביותר בלדוגמא,  .המשתמשת בשירותיה או מוצריה
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גונים (חלקם זה כאשר ספק תוכנת הנהלת חשבונות נפרץ ודרכו הופצה נוזקה לאלפי אלפי חברות ואיר
 ממשלתיים) באוקראינה.

פריצה לחברות ואירגונים על ידי ניצול במערכות הפעלה ופרוטוקולי תקשורת:  שימוש בחולשות מובנות .2
 כליות הדלפוקטור זה גדל השנה בין היתר בשל סדרת . תקשורת ופרוטוקולי הפעלה במערכות מובנות חולשות
, מערכת השליטה HIVEבנובמבר הודלף קוד המקור של  9 -. איום זה גדל לאחר שבVault7 מדינתיים תקיפה

 .CIA -ובקרה של נוזקות ה

 לא ממוקדות כופר סחיטת מתקיפות נפגעו 2017 מהלך: Ransomeware כופר נוזקות באמצעות סחיטה תקיפות .3
 .ואזרחים ממשלתיים/ציבוריים ארגונים ,עסקים אלפי מאות

 שפרסם דוח פי על: לבכירים התחזות מבוססות תקיפות -) BEC – Business Email Compromise( ר"היו תרמית .4
 השנתיים במהלך אלה בתקיפות דולר מיליארד מחמישה למעלה הפסידו הברית בארצות חברות FBI  -ה

 מהמותקף ומבקש הנהלה לאיש מתחזה התוקף ובמהלכה לביצוע יחסית פשוטה הינה זו תרמית. האחרונות
 . כסף ובחשאי מיידית לו להעביר

 תדירותב משמעותי גידול ראינו השנה: )IOT( חכמים מכשירים באמצעותנרחבות, חלקן  DDOS תקיפת .5
 גידול. 91% -עלו ב DDoSמתקפות  2017לראייה, מתחילת . 1העולם ברחבי רבים גורמים כנגד DDoS מתקפות

 IOT – Internet( לאינטרנט המחוברים" החכמים" המכשירים שוק של המשמעותית מהצמיחה היתר בין נובע זה
of Things( והמשך מגמת התבססות שירותי ,DDoS-for-hire אשר מאפשרים לכול גורם זדוני להוציא לפועל ,

 מתקפות מניעת שירות משמעותיות. 

  2018שנת ת לתחזי
 אשר התרחשו השנה הגדולות התקיפות ם:בארגוני פנימיות חולשות וניצול אספקה שרשרת ניצול הרחבת .1

ת הן את היקף משמעותיהגדיל ל ניתןבמרחב הסייבר שכדאי ו כיוםקבוצות התקיפות הפועלות לכלל דגימו ה
"ינוצל על כן, להערכתנו וקטור זה  .בתקיפות על ידי ניצול וקטור תקיפה זה המטרות, והן את אחוזי ההצלחה

 שנה הבאה.היטב" ב

רבות כנגד מערכות  תקיפותהתרחשו  2016-2017מהלך ב ם:פיננסיי גופיםיפה של גידול בנסיונות התק .2
 תקיפות לצד, 2018 בשנת להתגבר צפויה זו מגמה. חשבונות הנהלת/הבנקים של הליבה ומערכות ATM, סוויפט
 .נוספות בנקאיות ליבה מערכות על חדשות

מרגע פרסום כלי תקיפה ועד להשמשתו ברחבי פרק הזמן ראינו כי  2017במהלך ה: פרוליפרציה של כלי תקיפ .3
בכלים שימוש , כגון המשך פיתוחם והפצתם בקרב גורמים רבים מבעברזאת ועוד, ראינו . העולם הולך ומתקצר

 . 2018צפויה להמשיך גם בשנת זו מגמה . והרוסים קוריאנים-הצפוןבידי  NSA-של ה

יכנס לתוקף באירופה חוק  2018במאי  25-ב :GDPR-העלאת המודעות לדליפות מידע בעקבות החלת ה .4
). אחת המשמעויות של החוק General Data Protection Regulation – GDPRהרגולציה להגנה כללית על נתונים (

שעות, אחרת יוטלו עליו קנסות כבדים.  72היא שכל ארגון יצטרך לדווח על פריצה למאגר הנתונים שלו בתוך 
ניח שארגונים רבים יתקשו להסתגל במהירות להנחיות החדשות, אנו צפויים לראות לאור זאת, ועל אף שסביר לה

 עלייה בשקיפות ובדיווחים לגבי פריצות לבסיסי נתונים ולמאגרי המידע של אתרים אירופאיים.

 המרחב בתוך לאומיים-בין פשיעה גורמי של בפעילות התחזקות לראות צפויים להערכתנו אנול: לישרא באשר .5
לצד זאת, אנו גם צופים לראות אימוץ של וקטורים נוספים  .חדשים פשיעה גורמי כניסת לצד, הישראלי הקיברנטי

בידי גורמים תקיפה מדינתיים אשר פועלים כנגד ישראל, אם כי ביכולת מבצעית נמוכה באופן משמעותי מאלו של 
 גורמי הפשיעה.

 

                                                           
 

1 https://www.infosecurity-magazine.com/news/ddos-attacks-nearly-double-since/ 
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  2018שנת המלצות ל
ים כבר לא ניתן יעם ההתפתחות הנוכחית של וקטורי תקיפה היבריד :ארגונית-התוך באבטחה השקעהחיזוק ה .1

הוליסטי אשר יכול להתמודד באופן  יותר יש לעבור למודל אבטחה. על כן החיצונית שכבת אבטחהרק את לתעדף 
 .אפקטיבי כנגד האבולוציה המואצת של טכניקות התקיפה אותם ראינו בשנתיים האחרונות

 ות וניתוק של מערכות ליבה מהאינטרנטביצוע הפרדת רשת .2

הקמת מערך חירום שיוכל לאפשר לחברה לשרוד פרק זמן של כחודש עד שלושה חודשים מתקיפת סייבר  .3
 הרסנית 

אנו ממליצים ל: בפוע אבטחהטלאי  ניעדכוהפרסום של טלאי אבטחה לזמן הביצוע של  בין הזמן פערי צמצום .4
מהירים, למרות הסיכון שבפגיעה בפעילות השוטפת של  התקנת עדכוני אבטחהלבחון כיצד ניתן ליישם מדיניות 

 אלי אך ברור ומוסכם על כול הגורמים הרלוונטים בארגון.יר . לדוגמא מומלץ להגדיר טווח זמניםהארגון

דגש על טכניקות הנדסה חברתית שונות וקמפיינים : יםחדש תקיפה לווקטורי עובדים מודעות העלאת .5
  משמעותיים.

 
 ,מצוינת סייבר שנת

 צוות מודיעין הסייבר

 
 
 



  

                                                                                                                                        ClearSky Cyber Security Ltd.2017 כל הזכויות שמורות ל © 
 71 מתוך  6 עמוד

 עניינים כןות

 2 הסייבר במרחב 2017 בשנת עיקריות מגמות

 3 הסייבר במרחב 2017 בשנת הבולטים השחקנים
 3 2017 במהלך ביותר המשמעותיות התקיפות

 3 2017 בשנת ביותר המשמעותיים התקיפה וקטורי
 4 2018 לשנת תחזית

 5 2018 לשנת המלצות

 6 עניינים תוכן
 9 2017 בעולם בולטות ותקיפות מגמות

 9 ............................................................................................................................... 2017 בשנת עיקריות מגמות
 9 ......................................................................................................................... 2017 בשנת עיקריים תקיפה כלי

 11 ...................................................................... הנזק והיקף התקיפה וקטור כולל ,2017 הסייבר אירועי סיכום טבלת
 13 ............................................................................................................... 2017 בשנת זדוניות בפעילויות מגמות

 13 2017 שנת במהלך ביותר המותקפות המערכות
 13 2017 בשנת ביותר הנפוצות הכופר נוזקות משפחות

 13 2017 בשנת מגמות – סלולריות נוזקות
 DDOS 14 מתקפות

 15 2017 בשנת ביותר הגדולות המתקפות

 PETYA/NOTPETYA ........................................................................................................... 15 הרסנית סייבר מתקפת
 16 האירוע תחקור

 17 משמעויות
 17 נוסף אוקראיני חשבון הנהלת תוכנת לספק פריצה
 WANNACRY ......................................................................................................................... 17 ההרס נוזקת אירוע

 18 תובנות
 WANNACRY 19 מאחורי עומדת קוריאה צפון כי הסברה את מחזקים נוספים ממצאים

 20 הרוסית CYBERCRIME-ה בקהילת WANNACRY-ה אודות הדיונים אחר מעקב
 EQUIFAX ........................................................................................... 20 האמריקנית האשראי דירוג לחברת הפריצה

 21 החברה של המידע ממערכות נגנב מה
 21 התוקפים מיהם

 21 הפומבית הידיעה פרסום לאחר לתוקפים התחזות ניסיונות
 21 החקירה ביצוע

 22 שנגנב המידע רגישות
 22 התוקפים של האפשריות פעולהה דרכי מהם
 22 הפריצה של זמנים לוח
 22 התקיפה ווקטור הזמנים לוח

 22 התקיפה רוקטו
 23 בפריצה ונפגעו שייתכן ובחברות באזרחים החברה טיפול

 24 מהפריצה תובנות



  

                                                                                                                                        ClearSky Cyber Security Ltd.2017 כל הזכויות שמורות ל © 
 71 מתוך  7 עמוד

 24 התוקפים פעילות שיחזור
PARADISE PAPERS –25 ................................................ דולרים טריליוני של בהיקף מס העלמות חושפת מסמכים הדלפת 

 25 התקיפה ווקטור
 25 לישראל קשר

 25 האירועים השתלשלות
 26 נחשפו אשר גורמים

 26 .................................................................................................................... משמעותיות כופר נוזקות מתקפות
 26 וושינגטון משטרת של סגור במעגל האבטחה ממצלמות 70%-כ שיתקה RANSOMWARE מתקפת

 26 כופר בנוזקת שרתיה הצפנת לאחר כופר דולר מיליון שילמה קוריאנית דרום שרתים אירוח חברת
 26 רפואיים ואירגונים חולים בתי כנגד כופר נוזקות תקיפות
 28 בישראל כופר נוזקות פעילות

 28 מתחזות כופר נוזקת קפותמת
 28 ...................................................................................................................... מדינתיים תקיפה כלי של הדלפה
 SWIFT .................................................................................................................... 30 הבנקאית המערכת תקיפת

 31 העולם ברחבי פיננסיים מוסדות מול קוריאה צפון של הפעילות יפתחש
 SWIFT - 10.17 32 מערכת באמצעות FAR EASTERN טאיווני מהבנק דולר מיליון 60 של גניבה נסיון

 SWIFT 33 לשרת פריצה באמצעות נפאלי ממבנק דולר מליון וחצי 4 גניבת
 BEC ................................................................................................................................................. 33 מתקפות
 33 נפוצים BEC תרחישי
 34 ............................................................ האמריקאית הבחירות במערכת רוסיה התערבות - תודעתית סייבר תקיפת
 35 הפעילות מתווה

 35 .......................................................................................................... הסעודית ערב כנגד הרס נוזקות מתקפות
 37 .................................................................................................................. בדארקנט מרכזיים שווקים השבתת

 FBI 37 -וה היורופול של משותף בינלאומי במבצע הושבתו בדארקנט ביותר הגדולים השווקים שני
 38 הרוסים השלטונות בידי אחר מרכזי שוק והשבתת מרכזי דארקנט בשוק חשודה התנהלות

 38 החוק רשויות של נוסף למבצע חשד ,נפלו DARKNET -ב הגדולים השווקים מרבית
 39 ............. ממשתמשים נגנבו ETHERIUM במטבעות דולר מיליון וכחצי נפרצה ENIGMA הדיגיטליים המטבעות פלטפורמת

 39 .......................................................................... תשתית ארגוני נגד DRAGONFLY הרוסית התקיפה קבוצת תקיפות
SHADOWPAD - לתוכנת נוזקה נושא עדכון הפצת באמצעות קריטיות ותשתיות בנקים על סינית תקיפה NETSARANG ....... 40 

 40 ................................................................................... 2015 בשנת שבדיה של הנהיגה רישיונות מאגר של דליפה
 OFFICE 365 .................................................. 41 בסביבת בעיקר OUTLOOK WEB ACCESS -ל גישה על המבוססת מתקפות

 41 ....................................................................................................................................... דלויט לחברת פריצה

 42 2017 בשנת בישראל סייבר מתקפות

 42 .....................................................................................................בישראל גורמים מול נרחבות אירניות תקיפות
 42 01.17  ינואר

 43 02.17 פברואר
 43 03.17 מרץ

 43 04.17 אפריל
 43 05.17 מאי
 44 06.17 יוני
 44 07.17 יולי

 44 08.17 אוגוסט
 45 09.17 ספטמבר



  

                                                                                                                                        ClearSky Cyber Security Ltd.2017 כל הזכויות שמורות ל © 
 71 מתוך  8 עמוד

 46 10.17 אוקטובר
 47 11.17 נובמבר
 48 ישראליות IT חברות נגד האיראנית OILRIG קבוצת תקיפות סיכום טבלת

 49 .......................................... בישראל ארגונים למספר נשלחו - TRICKBOTו LOCKY נוזקות המכילים מיילים אלפי עשרות
 49 ...................................................................... ישראליים פופולריים אינסטגרם חשבונות ומשבית פורץ ערבי האקר

 50 .......... בעזה ותמיכה בלפור להצהרת שנים 100 ציון לרגל ישראליים חדשות אתרי שני השחיתו טורקים האקטיביסטים
 54 ............... שלהם הסלולר מכשיר על להשתלט מנת על ל"צה חיילי עם קשר ליצירת מזוייפים פייסבוק בפרופילי שימוש
 54 האפליקציות וחנות המזוייפים הפרופילים של סקירה

 57 .................................................................................................................. ישראליות חברות נגד BEC מתקפות
 שהתמחתה ישראלית פשע כנופיית נלכדה בינלאומיים משטרה וארגוני ישראל משטרת של משותף במבצע - ראשון מקרה

 57 )278 תיק( BEC הונאות בביצוע
 57 ישראלית בחברה BEC הונאת סיכול – שני מקרה
 58 ישראליות בחברות לבכירים התחזות באמצעות ממוקדים הונאה ניסיונות המשך – שלישי מקרה
2017 OPISRAEL – 59 ............................................................................................................. ההקטיביסטים כישלון 

 59 מהמבצע תפעוליות תובנות
 59 ישראלים מאתרים משמעותיות והדלפות פריצות

 60 אתרים השחתות
 DDOS 60 מתקפות
 OPISRAEL 60-ב שהשתתפו בולטים וגורמים קבוצות
 61 ישראלים האקרים של פעילות
 OPISRAELFREEJULY 61 מבצע תחת #OPISRAEL קמפיין חידוש נסיונות

 63 2017 ותקיפות אירועים פרוט – זמנים לוח

 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                                                                                        ClearSky Cyber Security Ltd.2017 כל הזכויות שמורות ל © 
 71 מתוך  9 עמוד

 2017 בעולם בולטות ותקיפות גמותמ

 2017בשנת  מגמות עיקריות
 תיאור והערות  מגמות 

איבוד האפקטיביות 
של מודל האבטחה 

– "EggShell 
Security" 

החיצוניות מאמצים רבים בהקשחת מעטפת ההגנה  ארגונים רבים השקיעו בשנים האחרונות
ארגונית. חוסר האיזון זה -פניםאבטחה והזניחו את ההשקעה בהקמת מערך מוקשח של , םשלה

ם יוקטורי תקיפה היברידיבמנוצל בדרכים שונות בידי גורמים זדוניים. לדוגמא, השימוש הגובר 
בקלות בו חר מכן לנוע רוחבית ולפעול אשר מגבירים את סיכויי התוקף לחדור לתוך הארגון, ולא

 .יחסית
ניצול גובר של 

שרשרת האספקה 
לצורת תקיפת 
 מטרות שונות

נעשה שימוש בתוכנה  NotPetyaחדירה באמצעות ספק של החברה המותקפת. בקמפיין 
לגיטימית לדיווח על הכנסות לממשל האוקראיני על מנת לשתול נוזקה באלפי חברות ולגרום 

של מערכות המחשוב של אותן חברות. בישראל זיהינו קבוצת תוקפים איראנית להרס מוחלט 
 למספר גדול של חברות המקבלות שרות מאותן חברות. ITשחדרה באמצעות ספקי 

 
שימוש בחולשות 

מובנות במערכות 
הפעלה ופרוטוקולי 

 תקשורת 

) WanaCry -ו NotPetya( 2017בשני הקמפיינים ההרסניים ביותר במחצית הראשונה של שנת 
נעשה שימוש בחולשות מובנות במערכות ההפעלה של מיקרוסופט ובפרוטוקולי תקשורת. אנו 

במחצית  ShadowBrokersמזהים המשך מגמה של שימוש בחולשות שהודלפו על ידי קבוצת ה 
בפריצה  CVE-2017-5638' מס חולשה וניצלהשנייה של השנה. כמו כן, בספטמבר תוקפים 

 .Equifaxת דירוג האשראי לחבר
 

שימוש גובר 
קטורי תקיפה בוו

 יםיהיבריד

. השנה בחולשות שימוש עםיחד  האספקה שרשרת ניצולמספר טכניקות תקיפה כגון  של שילוב
לניחוש  brute-forceראינו גם גידול משמעותי של אירועים בהם תוקפים מבצעים מתקפות 

מערכות נוספות בנוזקות הדביקו לצורך חדירה למערכות הארגון, ולאחר מכן  RDP הרשאות
נגד חברות ואירגונים  ק בתקיפותתמיד רזוהה כמעט תקיפה זה כופר. ראוי לציין כי וקטור 

 גדולים.
פרוליפרציה של כלי 

 תקיפה
צפויה  פרק הזמן מרגע פרסום כלי תקיפה ועד להשמשתו ברחבי העולם הולך ומתקצר. מגמה זו

 .NSA-קוריאנים בכלים של ה-. לדוגמא: השימוש של הצפון2018להמשיך גם בשנת 
שימוש בחולשות שמתפרסמות בפומבי. תוקפים כבר אינם נדרשים לאתר חולשות לא מוכרות,  Day-1תקיפות 

אלא מאתרים פרסומים לגבי חולשות ומנצלים את הזמן שעובר מרגע פרסום החולשה עד 
האבטחה בגופים. האירוע המשמעותי ביותר אשר ניצל חולשה שכזה זהו  לעדכון הגדרות

 .WannaCryמתקפת 
התרבות תקיפות 
 הרס בהיקף נרחב

בניגוד לתקיפות שמטרתן איסוף מידע או דרישת כופר, מטרת תקיפות אלה היא השמדת 
לרוב המערכות הנתקפות. בשנה האחרונה נרשם שיא בהרס שנגדם מתקיפות מסוג זה, אשר 

 מבוצעות ע"י תוקפים מדינתיים.

 2017 בשנת כלי תקיפה עיקריים
    כלי  התקיפה

 

בשנה האחרונה ראינו עלייה דרמטית בהיקף ותחכום מתקפות נוזקות כופר. כמו כן,  נוזקות כופר / הרס
התרחשו מספר אירועים גדולים בהם התוקפים הפיצו נוזקות הרס אשר התחזו לנוזקות כופר 

 כוונה להערכת משך זמן התגובה והטיפול באירוע.מתוך 
 נושאותהודעות אימייל 
 או, צרופה זדוניות

 זדוני לקישור מפנות

או בהפצה רחבה באמצעות  ממוקדות זדוניות אימייל הודעות משלוח
 מתקפות של רב מגווןב מתבצע אלקטרוני בדואר שימוש. BOTרשתות 

וכו'), ספאם זדוני, ובתור  BEC( שונים מסוגים פישיניג מתקפות כגון
 הרבעון במהלך רק – להמחשה. אמצעי חדירה לאירגוניים ומערכות

 נפוצות צרופות
 מייל במתקפות

 
.doc 
.exe 
.scr 
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מיליון הודעות  51 -איתרו מעל ל 2, קספרסקי2017 שלהראשון 
 זדוניות. 

 
על מנת לעקוף מערכות סינון והגנה, גורמים זדוניים שונים משלבים 

. דוגמא לכך ניתן 3במתקפות שלהם אלמנטים של הנדסה חברתית
אשר יוצרת קשר עם  Carbanakלראות בקבוצת התקיפה הרוסית 

עסקים שונים ומבטיחים הדבקה באמצעות שיכנוע נציגים לקבל 
 ולפתוח צרופות זדוניות.

.xls 
.bin 

.js 
.class 
. ace 
.xml 

.rtf 

DDE - זדוני קוד הרצת 
 ללא אופיס במסמכי

 במקרו שימוש

השיטה . שיטה להרצת קוד בעת פתיחת מסמכי וורד ואקסל 4נסקרהבחודשיים האחרונים 
והיא מוגדרת על ידי מיקרוסופט , Dynamic Data Exchangeמתבססת על מנגנון מובנה בשם 

 . כיכולת ולא כפגיעות ולכן לא פורסם עבורה עדכון אבטחה

יוצגו למשתמש שתי הודעות , בעת פתיחת מסמך המכיל נוזקת אשר משתמשת בשיטה זו
עם זאת, התוקף יכול לשנות חלקים בתוכן  .עליהן עליו להסכים בכדי שתתבצע הרצת קוד

 ההודעה השנייה כך שתראה פחות זדונית. 
ול שיטה זו על ניצ 5מנוצלת בתקיפות בשטח. טאלוס דיווחה היאשיטה זו אינה חדשה, אך 

. FIN7האמריקאי, כפי הנראה על ידי קבוצת התקיפה הפיננסית  SEC-בתקיפות המתחזות ל
) מנצלים חולשה זו Fancy Bear )APT28לאחרונה דווח כי אף גורמי תקיפה מדיניות כגון 

קטור זה הוא אחד הגורמים אשר הובילו לכך שאופיס זו המערכת השנייה . ו6בתקיפותיהן
 .2017מהלך הכי מותקפת ב

 המלצות לצד. 7הבעיה עם להתמודדות המלצות מספר שחררהבאוקטובר מיקרוסופט  23 -ב
 במטרה, Office-ה לתוכנות הנוגעים Registry ומפתחות ערכים מספר ידנית בצורה לשנות
 את להתקין למשתמשים ממליצה החברה, OLE וקישורי DDE שדות של אוטומטי עדכון לבטל
 האבטחה רמת את מגביר זה עדכון. Windows 10 Fall Creator Update המערכת עדכון

 .DDE מבוססות נוזקות חסימת תוך, Windows Defender Exploit Guard8 י"ע המוצעת

 
 באתרים שימוש

לביצוע  לגיטימיים
 Waterholeמתקפות 

 לאתר הגולשים משתמשים ותוקף קיים אתר על משתלט או מתחזה אתר יוצר התוקף
במקרים רבים התוקף מפתה את הקורבן להגיע ). day – 0/1( שונות פגיעויות באמצעות

 לאתר על ידי שימוש באמצעים שונים כגון מייל פישינג וכו'. 
 ולתחומי לקורבן ספציפית האתר את מתאים התוקף ממוקדת תקיפה של במקרים כן, כמו

 מעל איתרו קספרסקי, 2017 של השלישי הרבעון עד התופעה, ממדי להמחשת שלו. העניין
קטור אשר הפך נפוץ השנה זה ו .9גולשים התוקף זדוני תוכן בעלי ייחודיים אתרים מיליון 72

יצירת אתר זדוני בעל תוכן המתחזה להודעה ההזהרה של דפדפנים כנגד אתרים זדוניים. 
ת על אתרים אלו לרוב מורידים נוזקות או מפנים לשירותים מתחזים שונים בהם מופעלו

 הקורבן טקטיקות הנדסה חברתית במטרה לגניבת פרטים אישיים/אשראי.
 בכתובת. נראה בלתי וכמעט קטן שינוי עם דומיין בעל אתר יצירת היאנוספת  נפוצה טקטיקה

גורמים זדוניים רשמו את הדומיין ניתן לראות כאשר בתחילת השנה  לכך דוגמא
ɢoogle[.]com המתחזה ל-Google.com )ה- G .(שימוש  הקטנה היא למעשה אות לטינית

שלמים נרשמים עם שפות ייחודיות בעלות אותיות דומות URL בווקטור זה גדל, וכיום 
זיהינו קמפיינים איראניים  2017לאנגלית ובכך מקשים על הזיהוי ההונאה. בראשית 

 שהשתמשו באותה שיטה לצורך השתלטות על מחשבי גולשים מישראל.

                                                           
 

2 https://securelist.com/spam-and-phishing-in-q1-2017/78221/ 
3 https://www.malwarebytes.com/pdf/labs/Cybercrime-Tactics-and-Techniques-Q1-2017.pdf 
4 https://sensepost.com/blog/2017/macro-less-code-exec-in-msword/  
5 http://blog.talosintelligence.com/2017/10/dnsmessenger-sec-campaign.html?m=1  
6 https://thehackernews.com/2017/11/apt28-office-dde-malware.html 
7 https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/4053440.aspx 
8 https://blogs.technet.microsoft.com/mmpc/2017/10/23/windows-defender-exploit-guard-reduce-the-attack-surface-against-next-
generation-malware/ 
9 https://securelist.com/it-threat-evolution-q3-2017-statistics/83131/ 
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במקום פרטי הזדהות בעמוד  SQLמסוג  Databaseתוקף חודר לאתר באמצעות שימוש בקוד  SQLהזרקות 
 ומאפשר האתר של לתשתית חודר הקוד אז כראוי מתוכנת לא והאתר במידה. Login-ה

 לתוקף. גישה
 .10בווקטור זה מול התקופה המקבילה אשתקד 62%השנה נרשם גידול של 

אפליקציות הפצת 
Android רשמיות/מתחזות. לא אפליקציה חנויות באמצעות הדבקה זדוניות 

וניצול פגיעות (לרוב כאשר מדובר בגרסה ישנה  Waterholeהדבקה באמצעות כניסה לאתר 
 של אנדרויד) לצורך התקנת האפליקציה.

 
 Pokémonגרסאות זדוניות של המשחק  ,חיצוני. לדוגמא APKפיתוי קורבנות להתקנה של 

Go .התוקפים ןאות גרסאות להתקין התפתו רבים העולם, בכול שוחרר לא שהמשחק מכיוון 
 חברתיות. רשתות כגון שונים באמצעים פרסמו

 DDOS תותקיפ
 מכשירים באמצעות

 )IOT( חכמים

 מהצמיחה היתר בין נובע זה גידול. DDoSבמתקפות  91%של  11השנה ראינו עלייה
 IOT – Internet of( לאינטרנט המחוברים" החכמים" המכשירים שוק של המשמעותית

Things( אשר מודבקים בידי בוטנטים כגון ,Mirai בוטנט זה אחראי על המתקפה הגדולה .
 ג'יגה.  109ביותר השנה בהיקף של 

סחיטת חברות באיומי 
 מתקפות מניעת שירות 
 
RDoS (Ransom Denial 
of service) 

בהם גורמים זדוניים מאיימים על  RDoSברבעון האחרון נראה עלייה דרמטית של מתקפות 
בנקים דרום שבעה אלא אם ישולם להם כופר. לדוגמא, ביוני  DDoSחברות במתקפות 

אלף דולר.  315עבור סכום של  Armada Collectiveקוריאנים נסחטו באופן זה בידי קבוצת 
-DDoSידוע בשם  –בתשלום  DDoSמתקפות אלו נעשות יותר נפוצות עם התבבסות שירותי 

for-hire. 
חדירה לחשבונות 

ומערכות מבוססות ענן 
)365,Gmail ,Dropbox( 

ומשם מעבר למערכות 
 אחרות רגישות יותר

 

 המשך ניצול מערכות ענן שונות לצורך חדירה לאירגונים וחברות.

 כולל וקטור התקיפה והיקף הנזק ,2017טבלת סיכום אירועי הסייבר 
 התקיפה קטורו הנזק היקף התוקף ךתארי  יעד התקיפה קמפיין

NotPetya המתקפה מיוחסת  יולי אוקראינה
לגורמים מדיניים 

 רוסיים 

פגיעה משמעותית 
בכאלפיים חברות 

אוקראיניות וזרות אשר 
. בין אוקראינהפועלות ב

האירגונים הגדולים 
ביותר אשר נפגעו באופן 

 משמעותי:
Maersk, Merck, FedEx 

 נוזקת הפצת
 אשר, הרס

 לנוזקת התחזתה
 באמצעות ,כופר

 תוכנת של עידכון
 חשבונות
 .לגיטימית

WannaCry המתקפה מיוחסת  אפריל עולמי
 לצפון קוריאה

אלפי מחשבים הן 
פרטיים והן של אירגונים 

וחברות הודבקו ללא 
 .יכולת שיחזור

 נוזקת קמפיין
 עולמיהרס /כופר

 חסר בהיקף
 תקדים

                                                           
 

10 https://www.akamai.com/uk/en/about/news/press/2017-press/akamai-releases-third-quarter-2017-state-of-the-internet-security-
report.jsp 
11 http://info.corero.com/DDoS-Trends-Report.html 
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Equifax תוקףככל הנראה  ספטמבר ארה"ב 
 סיני מדינתי

 -גניבת מידע רגיש של כ
מיליון אזרחים  143

 .וחברות

 בחולשות שימוש
 במערכות מובנות
 הפעלה

 ופרוטוקולי
 לוניצ - תקשורת

' מס חולשה
CVE-2017-

5638   
 תקיפה כלי הדלפת

 מדינתיים
 -מרץ  ארה"ב

 מתמשך
 קבוצת ההאקרים

Shadowbrokers  
בעקבות ההדלפה 

התפתח סט איומים חדש 
מערכי ההגנה  על

בסייבר. איום זה גדל 
בנובמבר  9 -בלאחר ש

הודלף קוד המקור של 
HIVE מערכת השליטה ,

 -ובקרה של נוזקות ה
CIA. 

הדלפת כלי 
התקיפה של 
ארגון הביון 

באופן פומבי 
 .באינטרנט

 כנגד תקיפות
 הבנקאית המערכת

SWIFT 

 – 2016 עולמי
 מתמשך

 Lazarus קבוצת
 הצפון קוריאנית 

מיליוני מאות גניבה של 
דולרים מבנקים שונים 

פוטנציאל . ברחבי העולם
נוסף של גניבה עתידית 

 .של מיליארדי דולרים

מגוון של 
ווקטורים כגון 

הדבקת בנקים 
בנוזקות ווקטור 

הסוואה מתוחכם 
לצורך גניבת 

כספים והנפקת 
מכתבי אשראי 

 ).LCמזוייפים (
 התערבות ניסיונות

 במערכת הרוסים של
 בארה"ב  הבחירות
, אחרות ובמדינות

 Brexitכולל ב 

 ארה"ב
ומספר 
מדינות 
 נוספות

תחילת 
2017 – 

 מתמשך

גורמי תקיפה 
 המיוחסים לרוסיה

קוו -עירעור הססטוס
הפוליטי של מדינות 

  .מערביות-מערביות ופרו

מידע הפצת 
כוזב רגיש/

 לצורךחלקו, ב
חבלה בתהליכים 

דמוקרטיים. 
שימוש בפייסבוק 

 טר.וטווי
Paradise Papers חושפת מסמכים הדלפת לא ידוע אוקטובר עולמי 

 של בהיקף מס העלמות
נחשפו . דולרים טריליוני

מסמכים פיננסים רגישים 
של אנשים רבים בעלי 

השפעה, כולל 
פוליטיקאים ואף אנשי 

 .אצולה

ווקטור הפריצה 
לא פורסם נכון 

 .חלכתיבת הדו

 כנגד הרס מתקפות
 הסעודית ערב

ערב 
 הסעודית

2016 - 
 מתמשך

גורמי תקיפה 
 המיוחסים לאירן

פגיעה באירוגונים 
 .וחברות סעודיות רבות

פריצה לצורך 
מטרות ריגול 

 והרס
 והתחזות כופר נוזקות

 ) BEC( לבכירים
מאות מליוני גניבה של  רביםגורמי פשיעה  מתמשך עולמי

 .דולרים
מחשבים  הדבקת 

באמצעות מיילים 
, נושאי נוזקה

גלישה לאתרים 
פריצה , מודבקים

 לחשבונות מייל
 כופר תקיפות

 בתי כנגד ממוקדות
 וארגונים חולים

 ממשלתיים/ ציבוריים
 

גורמי פשיעה  מתמשך עולמי
 שונים

הדבקת מערכות  .גניבה של מיליוני דולרים
חולים  בתי

 בנוזקות כופר
באמצעות אימייל 

 . נושא נוזקה
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  2017 שנתבמגמות בפעילויות זדוניות 
חלה עליית מדרגה הן מבחינת תחכום וגיוון הנוזקות והן מבחינת שיטת העבודה בה גורמים זדוניים ראינו כי  2017במהלך 

קומודו , בעוד מיליון דגימות של נוזקות מסוגים שונים 198 -עד כה מעל ל 12. מבחינת היקף, קספרסקי זיהומשתמשים בהן
מאורגנת " תעשייה"נוזקות כופר הפכו ל כי גוברותעדויות השנה ראינו יתרה מזאת,  מיליון דגימות. 400השנה כמעט  13זיהו

את נוזקות הכופר כאיום הסייבר המשמעותי  בה הגדרנו 2016את הסקירה שלנו מסוף  יםאלו תואממחקרים . 14ורווחית
  .2017ביותר במהלך 

 2017שנת  במהלךביותר  המותקפות מערכותה
אחוז מסך כול  22.80%עם  השנייה המותקפת ביותר אופיס הפכה למערכת, 2017מחצית הראשונה והשניה של ב

לרית אנדרואיד שכעת ו, ובכך עקפה את מערכת ההפעלה הסלבמחצית הראשונה של השנה) 10.26% -התקיפות (מ
המתבססות על פונקצייה מובנת  DDE. עליה זו נובעת בין היתר בשל המגמה הגוברת של מתקפות 22.71%עומדת על 

  . במקרו שימוש ללא זדוני קוד הרצתבאופיס על מנת 

  שהותקף אחוז תוכנה
 35.00 דפדפנים

 22.80  אופיס מיקרוסופט מערכת
 22.71   אנדרואיד הסלולרית ההפעלה מערכת

 7.62  אווה'ג
 5.48 פלאש אדובי

 PDF 1.39 תוכנות

  2017 שנתבביותר  הנפוצות כופרה נוזקות משפחות
  שהותקף אחוז תוכנה

WannaCry 16.78 
Crypton 14.41 

Purgen/GlobeImposter 6.90 
Locky 6.78 

Cerber 4.30 
Cryrar/ACCDFISA  3.99 

Shade 2.69 
Spora 1.87 

(generic verdict) 1.77 
(generic verdict) 1.27 

 2017 בשנת ותמגמ – נוזקות סלולריות
היא   2017גוברות במהלך העדיין מערכות מחשב, אחת המגמות  הן מרכזיות בזירת הסייברשהפלטפורמות העל אף 

קספרסקי זיהו ברבעון השלישי של  חוקרי , עם עלייה חדה בהיקף ותחכום התקיפות.תקיפות באמצעות נוזקות סלולריות
 סלולריות הנוזקות 20אלו הן  מהרבעון הקודם. 20%זינוק של  –מעל למליון וחצי הדבקות של נוזקות סלולריות  2017

 :2017 -ב ביותר הנפוצות

 בנוזקה שהודבקו המשתמשים אחוז שם
DangerousObject.Multi. Generic  67.14 

Trojan.AndroidOS.Hiddad.an  7.52 
Trojan.AndroidOS.Boogr.gsh  4.56 

                                                           
 

12 https://securelist.com/it-threat-evolution-q3-2017-statistics/83131/ 
13 https://www.comodo.com/ctrlquarterlyreport/q3/Comodo_Q3Report_111417_HR.pdf#_ga=2.41741931.834119800.1510771011-
900913835.1510771011 
14 https://securelist.com/analysis/kaspersky-security-bulletin/76757/kaspersky-security-bulletin-2016-story-of-the-year/ 



  

                                                                                                                                        ClearSky Cyber Security Ltd.2017 כל הזכויות שמורות ל © 
 71 מתוך  14 עמוד

Backdoor.AndroidOS. Ztorg.c  2.96 
Trojan.AndroidOS. Sivu.c  2.91 

Backdoor.AndroidOS. Ztorg.a  2.59 
Trojan.AndroidOS. Hiddad.v 2.20 

Trojan-Dropper.AndroidOS. Hqwar.i  2.09 
Trojan.AndroidOS.Hiddad.pac  2.05 
Trojan.AndroidOS.Triada.pac  1.98 

Trojan.AndroidOS. Iop.c  1.87 
Trojan-Banker.AndroidOS. Svpeng.q  1.68 

Trojan.AndroidOS.Ztorg.ag  1.63 
Trojan.AndroidOS. Ztorg.aa  1.57 

Trojan.AndroidOS. Agent.eb  1.57 
Trojan.AndroidOS.Agent.bw  1.53 

Trojan.AndroidOS. Loki.d  1.48 
Trojan.AndroidOS. Ztorg.ak  1.47 

Trojan-Downloader.AndroidOS.Agent.bf  1.41 
Trojan-Dropper.AndroidOS.Agent.cv  1.29 

 DDoSמתקפות 
חל גידול  2017מתחילת . 15העולם ברחבי רבים גורמים כנגד DDoS מתקפות תדירותב משמעותי גידול ראינו השנה

" החכמים" המכשירים שוק של המשמעותית מהצמיחה היתר בין נובע זה גידול. 91% -ב DDoSמתקפות בשיעור 
 המתקפה על אחראי זה בוטנט. Mirai כגון בוטנטים בידי מודבקים אשר, )IOT – Internet of Things( לאינטרנט המחוברים

, אשר DDoS-for-hireבנוסף על כך, נמשכת מגמת התבססות שירותי . יגה'ג 109 של בהיקף השנה ביותר הגדולה
 מאפשרים לכול גורם זדוני להוציא לפועל מתקפות מניעת שירות משמעותיות. 

, לאחר שרשויות החוק בספרד עצרו האקר Kelihos –אחת מרשתות הבוטנט בגדולות בעולם  העם זאת, באפריל הושבת
 . 16אשר הפעיל אותה Peter Levashovרוסי בשם 

 

                                                           
 

15 https://www.infosecurity-magazine.com/news/ddos-attacks-nearly-double-since/ 
16 https://www.technologyreview.com/s/604138/the-fbi-shut-down-a-huge-botnet-but-there-are-plenty-more-left/ 
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 2017 שנתהמתקפות הגדולות ביותר ב

 Petya/NotPetya הרסנית יברסי מתקפת
. באוקראינה מרביתםש וחברות בארגונים מחשב מערכות על ביותר ההרסניות מהמתקפות אחת בוצעה 2017 יוני בסוף
 התוקפים. כופר נוזקת למתקפת תחילה התחזתה אשר בתקיפה ,קשה בצורה נפגעו ומרביתם הותקפו חברות אלפיים מעל
 תוכנה של  עידכון באמצעות נוזקה של הפצה – שכזה נרחב בהיקף בשימוש נראה לא כה שעדהדבקה  קטורו ניצלו

 ולארגונים לחברות נרחב נזק גרימת הייתה ומטרתה רוסיות תקיפה יחידות ידי על הנראה ככל בוצעה התקיפה. לגיטימית
 .התקיפה סיכום להלן. באוקראינה

 התקיפה מועד

 ומערכות ארגונים שיותר בכמה מקסימלית פגיעה – המטרה. באוקראינה וחופש חג יום" החוקה" חג בערב בוצעה התקיפה
 . זאת לעצור שיוכל מישהו שיהיה מבלי, ריקים העבודה כשמקומות, מחשב מבוססות

 העיקרי התקיפה וקטור

 העסקים כלל את המשמשתזו  תוכנת. MeDoc לתוכנת כביכול" יםלגיטימי" נוזקה נושאי תוכנה ניעדכו משלוח באמצעות
 ישנם, העיקרי התקיפה לווקטור במקביל. המיסים לרשויות ולדווח דיגיטליות חשבוניות להפיק, חשבונות לנהל באוקראינה

. גולשים הדבקת ודרכו אוקראיני מרכזי חדשות אתר הדבקת באמצעות משני תקיפה וקטור שהופעל לכך אינדיקטורים
 תוכנה עדכון משלוח באמצעות תקיפה בוצעה לראשונה. מייל באמצעות היה לא WannaCry, ל בדומה, התקיפה וקטור

 .לגיטימי תוכנה מספק, נוזקה נושאת

  ההתפשטות וקטור

 :מתווים שני באמצעות היה החברות של הפנימיות הרשתות בתוך ההתפשטות וקטור

 התפשטות. אחרים במחשבים admin$ share ל גישה הרשאות לו שיש המודבק מהמחשב הרשאות גניבת – הראשון
 המתקדמים האבטחה טלאי עם מעודכנים ושרתים למחשבים גם הפרעה וללא בהצלחה התבצעה זה בווקטור הנוזקה
 .ביותר
 רק להתבצע יכולה הייתה זה במתווה הנוזקה התפשטות. Wannacry ב כמו SMBv1 פרוטוקול בחולשת שימוש – השני

 . אבטחה טלאי בהם עודכנו שלא למחשבים
  הנוזקה ומטרת פעילות

 את ולהרוס להשבית/למחוק היא הנוזקה מטרת. כספי רווח השגת לצורך נכתבה שלא ובוודאי כופרה לא, הרס נוזקת זוהי
 כך )MBRה את מוחקת( הדיסק את משבשת מכן ולאחר הקבצים את מצפינה הנוזקה. מגיעה היא שאליו במחשב הדיסק

 של האסטרטגית המטרה להערכתנו. הדיסק על המידע את לשחזר יוכלו לא הן, הדיסק את לשקם יצליחו החברות אם שגם
 . תשתיות ולהרוס לנקום, הרתעה לייצר היא התקיפה

 ההרס שתהליך כך תוכננה הנוזקה. הפגיעה ביצוע ושלב ההתפשטות שלב – שלבית דו הייתה הנוזקה של הפעילות דרך
 שהיא לפני מחשבים למקסימום הארגונים ברשתות להתפשט לנוזקה לתת היתה המטרה. מסוים זמן לאחר רק יתבצע

 והתקיפה ההתפשטות את לעצור ארגונים של שהיכולת הייתה התוצאה. הפגיעה את למקסם ובכך לפעול מתחילה
 .  מאוד מוגבלת הייתה

 התקיפה יעדי

 בין. מהנוזקה שנפגעו וחברות ארגונים 2,000 -בכ מדובר הנראה ככל. באוקראינה וארגונים בחברות לפגוע כוונה הנוזקה
 להן שיש בינלאומיות חברות שישנן מכיוון, ובנוסף. קטנים עסקים וגם עסקיות חברות, בנקים, ממשלה משרדי הארגונים

לקח . קשות נפגעו הן גם, MeDoc הכספי הדיווח בתוכנת השתמשו הן וגם באוקראינה עסקים עושים או/ו סניפים
 הכבדים הנזקים לאחר סדירה לעבודה לחזוררבים  ימים TNT או) בעולם הגדולה הימי השינוע חברת( מרסק כמו חברותל

 הנראה ככל( אמריקנית בחברה לחלוטין שנהרסו מחשבים 5,000 כ על דיווחה ב"בארה האבטחה מחברות אחת. שספגו
(TNT. 
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 התוקף זהות

 חברת. לכך פורנזית הוכחה אין אולם. רוסית תקיפה שזו בוודאות כמעט נראה, הקודמות התקיפות, הפעולה דרך פי על
 לבין השנה בתחילת האוקראיניות החשמל מערכות בתקיפות בו שהשתמשו הקוד בין מסוימת הקבלה הראתה קספרסקי

 17.במתקפה רוסיה של הביטחון שירותי את המאשימה רשמית הודעה הוציא האוקראיני הביטחון שירות גם. זו נוזקה

 בעתיד כזו תקיפה לסכל מנת על יותר טוב להיערך ניתן כיצד

 :איתם משיחות שלנו התובנות להלן. אבטחה מנהלי מספר עם שוחחנו התקיפה לאחר בשבוע

 המשמעות. נוזקה שמכיל לגיטימי ממקור תוכנה עדכוני קבלת ולמנוע לבדוק ארגונים של ממשית יכולת היום קיימת לא .1
 ניתן איך ולבדוק למפות צורך יש. בישראל בחברות גם קשות פוגעת הייתה באוקראינה שבוצעה זו כמו שתקיפה היא

 . בארגון מותקנות תוכנות שלהן מחברות המתקבלים העדכונים את לנטר

 הרשאות ניהול, סגמנטציה - הם הקריטיים כשהרכיבים בארגון  Security Baseline על לשמירה רבה חשיבות קיימת .2
 .מאסון להתאוששות מוכחת ויכולת  מהרשת לחלוטין המנותקים גיבויים שמירת, קפדני

 אמת בזמן להתמודד נדרש הארגון. טעויות הרבה עם,  ברור לא, מקוטע באופן הזה באירוע הגיע התקיפה על המידע .3
 מידע יקבל שארגון שככל ברור. שגוי שחלקו בלבד חלקי מידע על המבוסס החלטות קבלת כשתהליך תקיפה עם

 כך – שלה הטכניים והמאפיינים ביצועה דרך, התקיפה מהות את יותר מהר ויבין אמת בזמן התקיפה על ומדויק אמין
 אנטי מחברות התרעות, סייבר מודיעין שרותי לפעולה נכנסים כאן( בארגון פגיעה למניעת חרום פעולות לבצע יוכל

 ). CERT מארגוני, וירוס

 סניפים אותם את קצר בזמן לנתק יהיה שניתן לכך להיערך צריכות בעולם שונות במדינות סניפים שלהם חברות .4
 הרשתות של מידי כיבוי לשקול ישכאשר יש אינדיקציות על מתקפה מסוג זה, . החברות מרשתות שנפגעו במדינות
 במרסק שראינו כמו מדי מאוחר יהיה לרוב ניתוק, זמן פצצות של הוא התקיפה מתווה שאם להבין צריך. סניפים באותם

 .  TNT ובחברת

 בארבע אם. ההגנה מערכי על חדשים איומים מייצריםכיום ובאופן מהותי  השתפרו התקיפה וכלי התקיפה וקטורי .5
 הגנה מעטה יותר או פחות לייצר הצליחו וארגונים אלקטרוני דואר היה הראשי התקיפה וקטור האחרונות השנים

  . חדשה הגנתית הערכות שמחייבות חדשות חולשות ניצול תוך התבצעו האחרונות התקיפות, זה לווקטור אפקטיבי

 האירוע  תחקור
 והשפיעה מחשבים אלפי מחקה אשר), Diskcoder / ExPetr / PetrWrapכ גם הידועה( NotPetya המתקפת לאחר כשבוע

 פרסמו 19ESET -ו  Talos18 האבטחה חברות, העולם ברחבי אוקראינה עם מסחר בקשרי הקשורות ומדינות חברות על
 .אלו ממצאים של וניתוח סיכום להלן. מהאירוע חדשים ממצאים החשפו חקירה דוחות

 2017 באפריל החלה התקיפה. התקיפה חקירת של הראשונים מהממצאים ושונה מוקדם היה התקיפה תחילת מועד
 ביוני בסוף ולא

 התוקף. MeDoc האוקראינית החשבונות הנהלת בתוכנת אחורית דלת התקנת באמצעות התבצע הראשוני ההדבקה וקטור
 הארגונים לכלל הופצה  ראשונה גרסה. אחורית דלת שתכלול כך התוכנה את ושינה, MeDoc של העדכונים לשרת פרץ

 .2017 באפריל זו בתוכנה המשתמשים
 כופרה לא, Wiper הרס נוזקת היא הנוזקה

. עם זאת חשוב לציין כי גורמים פשיעה גורמי בשימוש כופרת נוזק – Petya בנוזקת השתמש שימוש נעשה בה ההרס נוזקת
 ליצור כדי יתכן ,לצרכיו אותו ושינה, Petya של הבינארי בקובץ השתמש התוקף. באוקראינה לתקיפות קשורים אינםאלו 

 לא התוקף, כספי רווח לצרכי פליליות כופר נוזקת לתקיפות בניגוד, באוקראינה בתקיפה. התקיפה במהלך והטעייה בלבול

                                                           
 

17 https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3660#sthash.eXmK8lpy.Kg8ZGUD4.dpbs 
18 http://blog.talosintelligence.com/2017/07/the-medoc-connection.html?m=1  
19 https://www.welivesecurity.com/2017/07/04/analysis-of-telebots-cunning-backdoor/  
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 כלי – Wiper בעצם היא הנוזקה, לכן.  זאת לעשות תכנן לא מקרה ובכל המוצפנים הקבצים את להשיב היה מסוגל
 .כופר נוזקת ולא, ראיות והשמדת המחשב להשבתת

 החשבונות הנהלת תוכנת של הלגיטימי העדכונים שרת היה האחורית הדלת של השליטה שרת
 בשליטת שרת אל תעבורה לתעל שיוכל כך MeDoc תוכנת של העדכונים לשרת התקשורת את מחדש הגדירו התוקפים
 שרת דרך השליטה שרת עם תקשרה, ארגונים באלפי מותקנת הייתה זה בשלב אשר הנוזקה, זה באופן. התוקפים

 .web בתעבורת עוגיות דרך – לאיתור קשה באופן בוצעה הנתונים והזלגת התקשורת, לכך בנוסף. לגיטימי

 משמעויות
 ארוכה תקופה לאורך הנוזקה פעילות את איתרו לא האבטחה שירותי ספקי וכלל ארגונים באלפי האבטחה צוותי

, 20זדוניות פעולות לביצוע שהושמשה נראה וכן, ארגונים באלפי מאפריל החל הותקנה הנוזקה נושאת שהגרסה אף על
 .בארגונים פעילות השבתת ידי על במיוחד לרועשת אותה הפכו התוקפים אשר עד אותרה לא הנוזקה פעולת

 אותה ולחסום לאתר הנוזקה תעבורת על להצביע יכולים היו אשר אינדיקטורים קיימים לא
 ולחסום לנטר, לאתר ניתן לא, אספקה שרשרת דרך תקפה אשר APT10 לפעילות דומה ובאופן, WannaCry-ל בדומה

 מבוצעת אלו בכלים שהשליטה היא לכך הסיבה. זדוניים ודומיינים IP כתובת בעזרת הנוזקות של אינטרנט תעבורת
 ).WannaCry של במקרה שליטה שרת כל ללא או( שירות ספקי אל לגיטימית תקשורת באמצעות

 ספק תוכנת הנהלת חשבון אוקראיני נוסףפריצה ל
. 21נפרצו Crystal Finance Millenniumלאחר ששרתי חברת  NotPetyaבאוגוסט עלו חששות מפני מתקפה נוספת בסגנון 

נפוצה באוקראינה. התוקפים חדרו לשרתי הווב בהם הם איכסנו את הנוזקה.  החשבונות הנהלת תוכנתחברה זו מייצרת 
 אשר מפיצים ללקוחות עידכוני תוכנה.  CFM, התוקפים לא חדרו לשרתי NotPetya -עם זאת בניגוד ל

התרחשה  NotPetyaכמו כן, הפריצה זוהתה מספר ימים לפני יום העצמאות האוקראיני. מועד זה חשוד מכיוון שמתקפת 
יום החוקה האוקראיני. עם זאת, על פי תחקור האירוע, נראה כי מתקפה זו הינה מתקפה גנרית ולא קשורה  -חג יום לפני 

 ספת מסוג זה כנגד אוקראינה.זוהה מתקפה נו לא לתחילת דצמברנכון  .NotPetya -ל

 WannaCry ההרסנוזקת  אירוע
 אלף 230,000 -מ למעלהבפגיעה ו להדבקת וגרמה תקדים חסר בהיקף WannaCry מתקפת התבצעה מאי 12 שישי ביום

 הביון סוכנות ידי על שאותרה חולשה על התבססה אשר, הנוזקה. יממה בתוך מדינות 150 -מ בלמעלהו מחשבים
 והן פרטיים הן, רבים גדולים אירגונים. 7 -ו XP כגון Windows מערכות תקפה, WikiLeaks בידי ונחשפה NSA האמריקאית
 . נפגעו האבטחה טלאי את עדכנו לא אשר ממשלתיים

 ניםואירג של הקושי בשל אך, אבטחה עידכוני שיחררו אחרים רבים תוכנה ספקיו מיקרוסופט חברת, התקיפה לפני עוד
 לאחר מספר שבועות נזקים לגרום הנוזקה המשיכה, הנוזקה של אבולוציה לצד ובייעילות במהירות העידכונים את ליישם

 . ההפצה תחילת

. 22הדבקה לאחר ביפן שלה המפעלים אחת פעילות את שלם ליום להשבית נאלצה הונדה חברת במאי 19 -ב, אלדוגמ
 55 להשבית נאלצה התחבורה ומחלקת הודבק באוסטרליה הרמזורים שמערך דווח ביוני 22 -ב, מכן לאחר ימים מספר

 רשתבאוקטובר  22 -ב .נגוע USB מכשיר למערכת חיבר שעובד לאחר התרחשה זו הדבקה. 23מהירות ומצלמות רמזורים
 את השביתה אשר WannaCry של בגרסהיומיים קודם לכן  הודבקהדיווחה כי היא  FirstHealthהאמריקאית  המרפאות

 לפרק זמן של יום. הרשת פעילות

                                                           
 

20 https://www.welivesecurity.com/2017/05/23/xdata-ransomware-making-rounds-amid-global-wannacryptor-scare/  
21 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/ukraine-fears-second-ransomware-outbreak-as-another-accounting-firm-got-
hacked/ 
22 http://news.softpedia.com/news/honda-shuts-down-car-production-plant-due-to-wannacry-infection-516583.shtml 
23 http://news.softpedia.com/news/wannacry-virus-takes-down-traffic-lights-and-speed-cameras-in-australia-516614.shtml 
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  תובנות
   מאוד התקצר, התרעה קבלת מרגע,  בארגון פגיעה למנוע ההזדמנויות חלון .1

 בתי ברשת פגיעה על ידיעות התפרסמו הצהריים משעות החל. להתפשט הנוזקה החלה בבוקר 12.5 ה שישי ביום
 יחד זה פרסום. נפגעו הרשת של מוסדות 16 -ש כך על התרעה 15:30 בשעה פרסמה הרשת. באנגליה NHS החולים

 להבנה סייעו והספרדי הבריטי Cert -ה שהוציאו וההתרעות בספרד טלפוניקה חברת על זהה תקיפה על הידיעה עם
 .העולם בכל האירוע של מהיר ופרסום משמעותי באירוע שמדובר

 כן כמו. חריגה התפרצות/באירוע שמדובר בעולם האבטחה גורמי לכלל ברור די היה ,שעות מספר של זמן פרק תוך
 למרבית נשלחו האירוע על התרעות. מיקרוסופט של ההפעלה במערכותSMB  חולשת בניצול שמדובר ברור היה

 . 12.5 ה שישי יום של הצהריים אחר/הצהריים משעות החל בעולם והארגונים החברות

 של ולקוחות עובדים, ישירים נפגעים ידי על חברתיות רשתות במגוון התפרסמו ודיווחים מידע הרשמיים לדיווחים פרט
 . אלו ארגונים של המחשב במערכי מהותיות תקלות על בטוויטר דיווחו אשר, שנפגעו השונים הארגונים

 1 תובנה
 התרעה ומשלוח) CERTפרק הזמן שעבר עד להבנה של חומרת האירוע על ידי מגוון גורמים (חברות אבטחה, 

 אפקטיביות. כולן היו לא התקיפה את לסכל הנדרשות הפעולות לגבי ההתרעה אולם שעות. מספר היה ללקוחותיהם
 בפני העומד קשה ואתגר מהותית שאלה שעות. מספר של זמן בפרק שלו המערכות כלל את לעדכן מסוגל לא גדול ארגון

 כמו הארגון של הרשתית הפעילות מתווה של מהותי שינוי מאוד קצר זמן פרק בתוך לבצע יכולים הם האם היא ארגונים
 הארגון. והשבתת שרתים הורדת רשתות, סגירת למשל

 . משמעותיים סייבר אירועי במלואם ולהכיל להתמודד מסוגלים לא בעולם הסייבר וחוקרי האבטחה חברות כלל .2
 מארגונים מונעות והן נענו שלא פתוחות שאלות קיימות עדיין האירוע את חקרו אבטחה חוקרי שאלפי לאחר גם

 :דוגמאות להלן. הבא לאירוע כראוי להתכונן וחברות

a. כך על התרעות התפרסמו האירוע לתחילת הראשונות בשעות . מעורפל עדיין וההתפשטות ההדבקה מקור 
 שהתוקפים היא, זה לרגע נכון, המקובלת ההנחה. הופרכו אלו התרעות. נוזקה נושא מייל היה התקיפה שווקטור

 לכתובות והחדירו SMB בפרוטוקול פגיעויות להם שיש מחשבים מצאו, מסוימים כתובות טווחי של סריקה ביצעו
 של התפשטות הדבקה למוקדי הפכו הם, הודבקו אלה שמחשבים לאחר. ישיר באופן הנוזקה את הפגיעות
 . הנוזקה

b. מנגנון לנוזקה הוצמד ומדוע התוקפים מיהם Kill Switch. לצפון התקיפה את מצמידה הנוכחית התאוריה 
 ". כיבוי" מנגנון לנוזקה הוצמד מדוע השאלה נשאלת עדיין אבל )SWIFT ה לנוזקות זהים קוד קטעי בשל( קוריאה

c. מנגנון הופעל שלא העובדה. ההצפנה לשחרור אמיתי ומנגנון יותר מתוחכם כסף איסוף מנגנון הופעל לא מדוע 
, אותו עניין לא שכסף בתוקף מדובר האם. שאלות מעוררת מהצפנה שחרור מנגנון הופעל ולא, הולם כסף איסוף

 .הנוזקה בהכנת קריטיות טעויות עשה שפשוט" יכולות חסר" בתוקף מדובר האם או

 2 תובנה
 קשה יהיה לארגונים. זה מסוג בתקיפות מוחלטת/חלקית וודאות חוסר בתנאי לעבוד ידרשו/נדרשים וחברות ארגונים

 זה מעין אירוע במלואו להכיל יכולות האבטחה לחברות כיום אין. זה מסוג אירוע במהלך הידיעות זרם עם להתמודד
 בשנים. וארוכה מוגבלת סייבר תקיפות של החשיפה יכולת. לארגונים אמת בזמן לסייע מנת על הנדרשים הזמן בפרקי

 להתמודד וחברות ארגונים של המוכנות. ופישינג מייל על ברובו התבסס לארגונים המרכזי החדירה ווקטור האחרונות
 .חדשה הערכות ומחייבת יחסית מוגבלת חדש תקיפה וקטור עם

 .ארוך הוא זה מסוג מאירוע וחברות ארגונים של התאוששות זמן .3
 ההתאוששות יכולת. שלהם המחשוב מערכות כלל עם סדירה לעבודה לקח זמן רב לחזור שנפגעו מהארגונים חלקל

 רבות סיבות ישנן". כואבת"ו  איטית היא בארגון המחשוב במערך משמעותית פגיעה לאחר סדירה לעבודה והחזרה
 ללקוחות שירות מתן בהמשך הצורך היא המרכזיות מהסיבות אחת. לפעילות ומהירה"  מסודרת" חזרה שנמנעת לכך

 כפול שירות לספק והאבטחה  IT -ה יחידות של היכולת. ממנו ההתאוששות במהלך וגם האירוע כדי תוך החברות
 מחדש המערכות כלל של מסודרת  והפעלה המערכות של ניקיון ביצוע, שנפגעו המערכות של בסיסי תפעול גם הכולל

 . לביצוע ניתן לא שכמעט אתגר הוא
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 3 תובנה
 הרבה עם מורכב תהליך היא ההתאוששות. אפשרית בלתי היא משבית מאירוע חברה/ארגון של מהירה התאוששות

 כמובן. השונים ההנהלה ולדרגי הגורמים לכלל זאת להדגיש יש. מוחלטת וודאות אי בתנאי ועבודה אתגרים מאוד
 .מהירה התאוששות צורה בשום מבטיח לא הוא אבל, התגובה זמן לצמצום יסייע שתרגול

 לא, שנפגעו הארגונים מרבית. בארגון אבטחתי Base Line להשגת רבה חשיבות יש: בסיסית מידע אבטחת נדרשת .4
 שלושת את נמנה אנחנו. סייבר תקיפות לסכל מנת על הנדרשים הבסיסיים המידע אבטחת כללי את לממש הצליחו
 :היטב אותם מכירים עובדים אנחנו איתם הארגונים שכלל למרות, זה לאירוע הקריטיים הכללים

a. ים'סוויצ, נתבים, שרתים, עבודה תחנות( המחשב מערכות שכלל כך על הקפדה: אבטחה עדכוני התקנת ,
 כמעט אתגר מסתתר זו אמירה מאחורי.  אבטחה בטלאי מעודכנים יהיו מחשב מבוססות מערכות או\ו...) תוכנות

 אבטחה בעדכוני מעודכנים יהיו שלו השרתים שכלל לכך לדאוג גדול ארגון של היכולת להערכתנו. לביצוע ניתן בלתי
 תוך העבודה תחנות את מעדכנים הארגונים ומרבית יותר טוב המצב עבודה בתחנות, אפשרית בלתי כמעט היא
 במרבית לשנה חודשיים בין נע בשרתים אבטחה טלאי של הממוצע העדכון זמן לעומת. חודשיים עד של זמן פרק

 עדכוני בהם לעדכן ניתן שלא מערכות. בשנים מדובר לעיתים מיקרוסופט מבוססות שאינן ובמערכות הארגונים
 .נפרד לסגמנט מהרשת להפריד מוצע אבטחה

b. מבוצעת כאשר. נוזקות להפיץ היכולת את משמעותית להפחית מנת על בארגון רשתית והפרדה סגמנטציה מימוש 
 גם מיושמת זו הפרדה אשר בצורה שונים ורכיבים שונות סביבות בין הפרדה לצורך הרשת סגמנטי של חלוקה
 .בפועל הצורך לפי רק הרשאות לתת של least privileged -ה מתן עקרון יישום תוך הגישה בחוקי

c. שני ומצד יפגע ולא סייבר תקיפת ישרוד אחד מצד אשר, גיבוי מערך יצירת: מגיבוי מהירה החזרה ויכולת גיבויים 
 . בארגון המחשוב מערך מרבית את ומשביתה הפוגעת זה מסוג תקיפה לאחר התאוששות יאפשר

 4 תובנה
 על תקיפה למנוע ארגון של היכולת. הארגונים את ומסכנת מיעילותה מאבדת) Eggshell Security( "הביצה קליפת" הגנת

 להערכתנו. מיעילותו מאבד הפנימית האבטחה מערך הפחתת או וויתור לארגון בכניסות כבדים הגנה מערכי פריסת ידי
 במרבית היום הקיים החיצוני האבטחה מעטה את לחדור מנת על חולשות שמנצלות בתקיפות גידול הקרוב בעתיד נראה

 .חלשה שלהם הפנימית שההגנה בארגונים קשות ולפגוע הארגונים

 WannaCry מאחורי עומדת קוריאה צפון כי הסברה את מחזקים נוספים ממצאים
 בין הקשר אודות על הקודמים הפרסומים את משמעותי באופן המחזק 24מחקר Symantec חברת פרסמה מאי סוף לקראת

WannaCry קבוצת לבין Lazarus של הקודמות הגרסאות ניתוח על ברובו מתבסס הקישור .קוריאנית הצפון WannaCry אשר 
 כמעט זהות המוקדמות הגרסאות. 2017 ואפריל מרץ, פברואר החודשים במהלך ממוקדות במתקפות שימוש בהם נעשה
 תשתיות שיתוף, בקוד דמיון על מבוסס Lazarus לקבוצת והקישור הדמיון. החדירה וקטור למעט, מאי חודש של לגרסה לגמרי

  .דומות פעולה ושיטות

  WannaCry של פברואר גרסת

 ותוך בכופרה נדבק בודד ארגון כאשר, בפברואר 10-ב התגלתה) לעכשיו נכון שמוכרת( WannaCry של הראשונה הגרסה
 בשם( Mimikatz של בגרסה השתמש התוקף, ברשת התפשטות לשם. בארגון הודבקו עבודה עמדות 100-כ דקות שתי

mks.exe (בשם בכלי השתמש מכן ולאחר ברשת סיסמאות גניבת לצורך hptasks.exe של לשכפול WannaCry .משני חוץ 
 שניים( Lazarus לקבוצת מובהק באופן שייכים מהם שלושה אשר, נוספים כלים חמישה המותקפת ברשת התגלו, ל"הנ הכלים

 צפון של במתקפות שימש אשר Volgmer הינו והשלישי, Sony מול בתקיפה ששימש  Destover של ווריאנטים הינם מהם
 ).קוריאה דרום מול אל קוריאה

 WannaCry של אפריל – מרץ גרסת

                                                           
 

24 https://www.symantec.com/connect/blogs/wannacry-ransomware-attacks-show-strong-links-lazarus-group 
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 וקטור, אלו במקרים. WannaCry של חדש וריאנט ידי על הודבקו העולם ברחבי ארגונים חמישה לפחות, במרץ 27-מ החל
:  כן לפני הנתקפים המחשבים על היו שכבר אחרות בנוזקות שימוש ידי על WannaCry  התקנת היה למחשבים החדירה
Alphanc ו- Bravonc ,קוריאניות צפון לנוזקות מקושרות שתיהן אשר . Alphanc מתת לאחת הזהה רב קוד בעלת נוזקה הינה 
 שבעבר C&C שרת לאותו מתקשרת Bravonc ואילו, Sony מול אל בתקיפה שימשה אשר Destover משפחת של הנוזקות

 .אליו תקשרה Destover של דגימה

 גם וכך Lazarus לקבוצת בעבר קושר אשר, Contopee של לאלו לגמרי זהים קוד קטעי גם ישנם WannaCry -ל, הקוד ברמת
 אשר, Fakepude נוזקת של לזו זהה WannaCry של הקוד של  obfuscation-ה גם. זהה הנוזקות שתי בין SSL-ה מיישום חלק

 .Lazarus קבוצתל היא גם בעבר קושרה

 הרוסית CyberCrime-בקהילת ה WannaCry-ה אודות הדיונים אחר מעקב
 האחת; מרכזיות סוגיות שתי סביב הינו השיח מוקד כאשר, שונים סייבר פשיעת בפורומי ערים דיונים עורר WannaCry אירוע
 .  הסייבר פשיעת של הפעילויות לשאר תגרום/גרמה זו שתקיפה הנזק הינה השנייה ואילו ומטרותיה התקיפה ייחוס הינה

 בעלת בפעילות מדובר לא כי  Cybercrime -ה קהילות חברי בקרב מלאה דעים תמימות ישנה, התקיפה ומטרות לייחוס בנוגע
 Lazarus לקבוצת התקיפה ייחוס על הפרסומים אף על. כלשהי מדינית /פוליטית תכלית בעל פעילות אלא, כלכלית תכלית
 התקיפה מאחורי עומדת ב"ארה כי הינה הרוסית הסייבר פשיעת קהילת בקרב הרווחת הסברה עדיין, 25קוריאנית הצפון
 הינם הפגיעות שמרבית לכך אפשרי שונה הסבר כי נציין. מהתקיפה העיקריות הנפגעות הן וסין שרוסיה העובדה עקב וזאת

, פיראטית בצורה מותקן) בכלל והתוכנות( ההפעלה ממערכות גדול מאוד אחוז אלו במדינות כי העובדה הינה, וסין ברוסיה
 . אבטחה עדכוני מוציאה Microsoft  כאשר ההפעלה מערכות את לעדכן אפשרות אין מהמקרים בחלק כן ועל

 /למכור כלומר( להתעסק לאסור הקורא שרשור נפתח, המרכזיות הרוסיות הסייבר פשיעת מקהילות באחתמתקפה, לאחר ה
. Cybercrime-ה הסייבר פעילות סוגי שאר לכל גורמות אלו שנוזקות הנזק עקב וזאת, בפורום כופרה נוזקות) וכדומה לשווק

 :הינם והמגיבים השרשור יוזם פי על, שנגרמים העיקריים הנזקים

 .שונים גופים של סייבר הגנת של ושיפור, הנוזקות לנושא לב תשומת משיכת .1

 מידע אבטחת לנושא רגילים משתמשים של הכללית המודעות העלאת .2
 .רבים בארגונים חסימתם וכן JS ,DOC ,MACRO מסוג שונים חדירה במתווי להשתמש הקושי העלאת .3

 .ספאם ידי על נוזקות להפיץ ביכולת משמעותית ירידה .4

 .שנפרצו רבים בשרתים סיסמאות החלפת .5
 של עזה התנגדות גם נראתה, גבוה מוניטין בעלי ותיקים פשיעה גורמי של כולל, זו לדרישה רבה תמיכה שהייתה אף על

 .התממשה לא זו דרישהנראה ש ח זה,כתיבת דונכון ל .שכזו ליוזמה מסוימים משתמשים

 Equifaxחברת דירוג האשראי האמריקנית הפריצה ל
כי היא נפגעה מתקיפת  הודיעה Equifaxחברת דירוג האשראי  בספטמבר, 7 -ב 

. 26מיליון אזרחים וחברות 143 -סייבר אשר תוצאתה גניבת מידע רגיש של כ
 Equifaxחברת  . קנדה ובריטניה, ב"מרבית המידע שנגנב הוא של אזרחי ארה

ב עם שלוחות רבות "הינה אחת משלושת החברות הדירוג האשראי הגדולות בארה
 -ל כרגישים הכוללים דירוג אשראי ש החברה מנהלת מאגרי מידע. ברחבי העולם

  . מיליון אזרחים וחברות 800

                                                           
 

25 https://securelist.com/blog/research/78431/wannacry-and-lazarus-group-the-missing-link/ 
https://www.symantec.com/connect/blogs/what-you-need-know-about-wannacry-ransomware 
26 https://www.equifaxsecurity2017.com/ 

https://www.symantec.com/security_response/writeup.jsp?docid=2017-052206-5950-99
https://www.symantec.com/security_response/writeup.jsp?docid=2017-052206-5428-99
https://www.symantec.com/security_response/writeup.jsp?docid=2016-021515-4543-99
https://www.symantec.com/security_response/writeup.jsp?docid=2016-040409-4542-99
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 החברהמה נגנב ממערכות המידע של 
 .מתוך הפרסומים של החברה נראה שנגנבו שלושה מאגרי מידע

 :ומכיל שדות הכוללים) מיליון רשומות 143כולל כ (והמרכזי המאגר הראשון 

 )SSN - Social Security Numbersמספרי ביטוח לאומי ( •
 שמות פרטיים ושמות משפחה •
 תאריכי לידה •
 כתובת •
 מספרי רישיונות נהיגה •
 דירוג האשראי  •

 .נכון לכתיבת הידיעה לא פורסם תוכנו. גופים 200,000כולל מסמכי קרדיט רגישים של כ המאגר השני 
 . ברותלקוחות החברה וכולל פרטי אשראי של אותן ח 209,000 -כולל את פרטיהם של כהמאגר השלישי 

גניבת , יכולים להיות מנוצלים למטרות רבות ובמיוחד גניבת כספים, SSNפרטי הנתונים במאגר הראשון ובייחוד מספרי 
כי היא לא זיהתה שום עדויות  27הדגישה בהודעתה Equifaxחברת . ביצוע טרנזקציות מקוונות מתחזות ועוד, זהויות

 . לפעולות חשודות שהתבצעו במערכות הליבה שלה הקשורות לדיווח נתוני קרדיט

 מיהם התוקפים

גוברת ההסתברות , נכון למועד כתיבת הדוח ולאור העובדה שטרם הוצעו למכירה בשווקי הדרקנט בסיסי נתונים מהתקיפה
כלי ההתפשטות והחדירה שהתגלו בתוך רשת החברה הם כלי תקיפה  .ככל הנראה סיני, לכך שמדובר בתוקף מדינתי

 . Anthemומול  OPMתבנית התקיפה זהה לתקיפות שהתבצעו מול , סיניים ולפי מספר חוקרי אבטחה

התקיפה בוצעה על ידי שתי קבוצות תוקפים , Bloomberg28לפי מקורות פנימיים המכירים את החקירה ושפורסמה על ידי 
קבוצה אחת מאתרת חולשות ומצביעה על יעדים אפשריים  –התקיפה של האיראנים בערב הסעודית)  דומה לסגנון(

 . לתקיפה וקבוצה שנייה המתמחה בתנועה רוחבית ברשת המותקפת ובהדלפת מידע באופן זהיר מבלי שיתגלו

 .וביצעה את החדירה הראשונית Equifaxהיא זו שאיתרה את החולשה בשרתי  קבוצת תוקפים ראשונה

ולגנוב מידע ) Lateral Movement(היא זו שניצלה את הפרצה על מנת להתפשט במחשבי החברה  קבוצת תוקפים שנייה
, אבל במקביל התמקדו באיתור מידע על מספר אנשים, התוקפים אספו את כל המידע האפשרי. רב מבסיסי הנתונים שלה

 .שעניינו אותםככל הנראה יעדים מודיעיניים 

 ניסיונות התחזות לתוקפים לאחר פרסום הידיעה הפומבית
ביטקוין בידי קבוצה לא ידועה  600תביעת סחיטה בסכום של פורסמה באתר דארקנט , זמן קצר לאחר פרסום התקיפה

. ורסםאו שכל המידע יפ 15.9הוא לשלם את הכופר עד ה האולטימטום שהוגש לחברה . PastHole Hacking Teamבשם 
 .וקבוצה זו לא אחראית לתקיפה בהתחזותכי מדובר  29לאחר יומיים התברר

התוקפים חשפו כביכול את כל מערך . 30"המקוריים"כביכול על ידי התוקפים , פורסם מידע חדש מספר ימים לאחר התקיפה
הדוגמאות של רשומות אולם . ומידע רב על התקיפה והמידע נראה אמין Equifaxהניהול של אתרי האינטרנט של חברת 

, עדין לא ניתן לפסול את האפשרות שאלה אכן הפורצים. נראים בשלב זה מזויפים לחלוטין, המידע אותם סיפקו הפורצים
נוכל לספק מידע נוסף לגבי דרך במידת הצורך  .ביטקוין 4יש לשלם לפורצים סכום ראשון של כ , אבל על מנת לוודא זאת

 .ההתקשרות עם הפורצים

  החקירה ביצוע
מקושרת באופן שגרתי  , אשרMandiantלצורך החקירה הינה  Equifaxחברת החקירה אותה שכרה , על פי הודעת החברה

 .לחקירת אירועי תקיפה מדינתיים

                                                           
 

27 https://investor.equifax.com/news-and-events/news/2017/09-07-2017-213000628 
28 https://www.bloomberg.com/news/features/2017-09-29/the-equifax-hack-has-all-the-hallmarks-of-state-sponsored-pros 
29 https://pirate.london/fake-equifax-hacker-website-shut-down-following-deanonymisation-7f30b64cc99a?gi=7e9c97c447de 
30 http://spuz.me/blog/zine/3Qu1F4x.html 



  

                                                                                                                                        ClearSky Cyber Security Ltd.2017 כל הזכויות שמורות ל © 
 71 מתוך  22 עמוד

 רגישות המידע שנגנב

אולם בניגוד . ז בישראל.המספר המזהה המקביל למספר ת למעשההוא ) SSN(מספר הביטוח הלאומי , בארצות הברית
הם דומים במקצת ועל כן , מספרי הביטוח הלאומי האמריקני הינם חסויים", סוד"אינם נחשבים כ. ז.לישראל שבה מספרי ת
אזרחים אמריקנים מתבקשים לא לפרסם אותם והם משמשים בתור אמצעי זיהוי מרכזי עבור . למספרי כרטיסי אשראי

ובמיוחד מערכי ממשל מקוון כמו דיווח על תשלום  31תייםשירותים רבים אותם מקבלים האמריקנים כולל שירותים ממשל
 . מיסים ובקשות להחזרי מס

 מהם דרכי הפעולה האפשריות של התוקפים
ברור שמתווה הפעילות שלהם ייגזר ממטרותיהם . התוקפים טרם פרסמו את המידע שגנבו באופן פומבי, נכון לשלב זה

 בפני התוקפים עומדות מספר דרכי פעולה:. ב"הראשונות וכמובן איך תגיב החברה והממשל בארה

כאמור כבר היה ניסיון מתחזה שכזה (ככול הנראה במטרה לקבל כסף וגם להשפיל את החברה).  - Equifaxסחיטת  •
 אפשרות זו עדיין קיימת. 

כך שפוטנציאל ההכנסות  1$אחת בדרק נט עומד על  SSNהמחיר של רשומת  -מכירת המידע בשווקי הדרקנט  •
 עומד על למעלה ממאה מיליון דולר. 

 על מנת לבצע פעולות זדוניות שונות החל מגניבת מספרי טלפון ועד הונאות מס.  -שימוש במידע  •
ל הפונים לגרום לשיבוש קשה ביכולת של רבים מהגופים בארצות הברית לבצע זיהוי שפעולה זו יכולה  המידעפרסום  •

 אליהם.
לשלב את המידע עם מידע שהושג מפריצות קודמות גדולות למאגרי מידע בארהב  - בהנחה שמדובר בתוקף מדינתי •

)OPM ,Anthem על מנת לייצר תמונה מודיעינית מלאה על אזרחי ארה"ב ובמיוחד על עובדי הממשל ומערכת (
 הבטחון.

 לוח זמנים של הפריצה
 .2016חלון הזמן של הפריצה החל בנובמבר , לסולקים ברחבי העולם Visaלפי אזהרת חברת  - ? 2016נובמבר 

רוב המידע שפורסם נכון למועד הפקת הדוח מצביע על כך שפרק זמן זה התבצעה הפריצה לחברה  - 2017יולי  –מאי 
 .וגניבת הנתונים

אולי (לא ידוע המקור בין אם באופן עצמאי או בעקבות דיווח מגורם חיצוני , חברה נודע על דבר הפריצהל - 2017ליולי  29
 ).FBIה 

ייתכן והדחייה של הפרסום נעשתה בהוראת הממשל הפדרלי . החברה מדווחת באופן פומבי על הפריצה -  2017 ספטמבר
 . או רשויות האכיפה במטרה לעזור בחקירה

  לוח הזמנים ווקטור התקיפה

) ושחררה יחד עם ההודעה טלאי CVE-5638-2017הודיעה על חולשה במערכותיה (  Apacheחברת  - 6.3 -בתאריך ה •
 . עד לפריצה אליה Equifaxאבטחה שלא הותקן על ידי חברת 

 ידיעה על החולשה.  Metasploitובאתר  freebuf.com"פורסמה בפורום האבטחה הסיני  " - 7.3 -בתאריך ה •
  על ידי האקרים ואותרה בהם החולשה. Equifaxנסרקו אתרי חברת   - 10.3 -בתאריך ה •
בוצעה עבודה אינטנסיבית של קבוצת התוקפים השנייה במהלכה הותקנו עשרות נקודות  - מתאריך זה ועד לסוף יולי •

פרסם בארה"ב הודעה  FBI) למערכות החברה. ה  Chopper32Chinaוביניהם בולט ה   Web shells 30כניסה ושליטה (
 עם מאפייני הקבצים. TLP:Amber -מסווגת כ

 וקטור התקיפה
 Apache במערכת), 7.5/10דירוג ( CVE33-9805-2017' ערכות ראשוניות בחדירה לחברה נוצלה חולשה קריטית מסהעל פי 

                                                           
 

31 http://www.eweek.com/security/identity-verification-becomes-trickier-in-wake-of-equifax-breach 
32 https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2013/08/breaking-down-the-china-chopper-web-shell-part-i.html 
33 http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-9805 
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Struts Web Framework ,חברות בידי אלפימערכת זו הינה מערכת קוד פתוח המשמשת . המאפשרת הרצת קוד מרחוק 
 .JAVA מבוססות  Webאפליקציות הברית לבניית בארצות

 למערכות לחדור מנת על CVE-2017-5638' חולשה מס ניצל פרסמה הודעה רשמית שהתוקף Equifax 13.09 -באולם, 
של מערכות הניהול של אתרי האינטרנט של החברה והתגאו בכך  פרסמו התוקפים תצלומי מסך 15.9 -ב .החברה

 . שהכניסה אליהם הייתה עם סיסמאות פשוטות מאוד

 Contrastנוצלה בפריצה פורסמה לראשונה בידי חוקרים בחברת האבטחה  CVE-2017-5638ההערכה כי חולשה 
Security34 .אשר התגלה בידי חוקרי צוות , חולשה זוTalos  מאפשרת לתוקף , 35של חברת סיסקו בתחילת מרץ השנה

 . Sturt Apacheלשרת מסוג , לפני אימות זהות HTTPלהריץ בקשות 

בתקיפה זו החולשה נוצלה על מנת לבצע תשאול של מאגרי הנתונים במטרה לחלץ מהם את , על פי הערכות החוקרים
היא מוכרת יותר והיא התגלתה , מכיוון שהיא יותר קלה לניצוללהערכתם חולשה זו נוצלה בסבירות גבוהה יותר .  המידע

ועל כן , בשלב זה ישנם עדיין פרטים רבים לא ידועים .ועל כן מתאימה יותר מבחינת הזמנים, מספר חודשים קודם לתקיפה
) Zero-Day-Exploit(התוקפים ניצלו חולשת יום אפס , CVE-2017-5638לא ניתן לשלול אפשרות נוספת כי במקביל לחולשה 

 .על מנת לחדור למערכות החברה

ככול הנראה לא התקינה עדכוני אבטחה עבור  Equifaxמתברר כי , Apacheעל פי הפרסום של חברת , במקביל לכך
תשומת ליבכם לכך כי תשתית זו משמשת גם במערכות של . 36חולשות אשר פורסמו על ידם במהלך השנה האחרונה

 .ויש לבחון האם גם מערכות של חברות אלה עודכנו Cisco  -ו Oracleחברות כמו 

 פגעו בפריצההחברה באזרחים ובחברות שייתכן ונ טיפול
נראה שכלי זה אינו פועל , עם זאת. 37מציעה לכל אזרח כלי לבדיקה האם פרטיהם נחשפו בפריצה Equifax, נכון לעכשיו

את הכלי עם שמות ומספרי ביטוח לאומי פיקטיביים וקיבל אישור כי  38בדק ETCNאתר . כראוי ולא מספק תוצאות אמינות
 . על כך שקיבלו תוצאות שונות כאשר הזינו מידע שגוי 39משתמשי טוויטר דיווחו, במקרים אחרים. פרטיהם לא נחשפו

וסס על העובדה כי הוא מתארח באתר המב, בראש ובראשונה. ישנן בעיות אבטחה רבות הנוגעות לכלי זה, יתרה מזאת
התגלה , כמו כן. אשר עורר דאגה בהתחשב במידע הרגיש שהמשתמשים מזינים בו, WordPressפלטפורמה בסיסית של 

אחד , עם השקת האתר, חמור מכך). עם כי פרטי רישום אלו שונו בהמשך( Equifaxכי תחילה האתר לא היה רשום על שם 
 . 40מש של האדמיניסטרטורהעמודים שלו הציג לפני הורדתו פלט עם פרטי שם המשת

, של חברת סיסקו DNS -ספקית שירותי ה, של האתר) SSL certificates(מסיבות אלו ובשל בעיות בתעודות האבטחה 
OpenDNS ,ל וכי במקביל דווח שהאתר "חשוב לציין כי בעיות אלו לא מוגבלות לאתר הנ. 41דיווחה על האתר כחשוד זדוני

אך היא מעידה על המצוקה הרבה של , בעיה זו כשלעצמה איננה קריטית. Debug הראשי של החברה הציג פלט מסוג
 .החברה

חשוב לציין כי . אופציה נוספת שהחברה מציעה ללקוחותיה היא שירות ללא תשלום המנטר פעולות חשודות בחשבונותיהם
עם זאת . לתבוע את החברהלקוחות המצטרפים לשירות נאלצים לוותר על אפשרות , תחילה דווח שעל פי תנאי השירות

 Equifaxבהמשך . 42אינה תקפה באופן חוקי במקרים שכאלו, אפילו במידה והחברה תבקש ליישמה, התברר שההגבלה זו
 .אף הסירה לחלוטין את סעיף זה מתנאי השירות

                                                           
 

34 https://www.contrastsecurity.com/security-influencers/a-week-of-web-application-hacks-and-vulnerabilities 
35 http://blog.talosintelligence.com/2017/03/apache-0-day-exploited.html 
36 https://threatpost.com/apache-foundation-refutes-involvement-in-equifax-breach/127910/ 
37 https://trustedidpremier.com/eligibility/eligibility.html 
38 https://www.cnet.com/how-to/psa-equifaxs-hack-checker-is-a-hot-mess/ 
39 https://twitter.com/GUHoyas777/status/906340885042003968 
40 https://arstechnica.com/information-technology/2017/09/why-the-equifax-breach-is-very-possibly-the-worst-leak-of-personal-info-
ever/ 
41 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/highly-sensitive-details-of-143-million-users-stolen-in-equifax-hack/ 
42 https://www.cnet.com/news/equifax-breach-hacked/ 
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קשים עבור לקוחות המב PINכי היא משנה את מערכת הנפקת מספרי  11.09 -בהודיעה  Equifax, בעקבות החשיפה
במקום מספרים רציפים , 43מעתה מספרים אלו יחוללו באופן רנדומלי. עבור חשבונותיהם) security freeze(לבצעה הקפאה 
-bruteהשיטה הקודמת בעייתית מכיוון שגורם זדוני יכול לבצע מתקפת . אשר למעשה היוו חותמת זמן, שהונפקו עד כה

force  לאור ההתפתחויות האחרונות  . 44נוסף שעלול להיות מנוצל לגניבת זהויותעל המערכת ובכך עלול להשיג מידע רגיש
 למשך נפלו יהמערכותאך החברה לא הייתה מוכנה לעומס ו, אזרחים אמריקאים רבים ביקשו להקפיא את חשבונותיהם

 .13.09 -ב כשעה

 התארגנות לתביעות קולקטיביות של אזרחים וחברות שפרטיהם נגנבו

אמנם  Equifax .החברהייצוגית כנגד  תביעההחלו להתארגן להגשת  מהפריצה שנפגעו רבים אזרחים, בעקבות התקיפה
וסכום זה לא יספיק לכסות על  נראהאך , דולרים מיליון 100-150 -כבגובה של  סייבר תקיפות נגד בביטוח מחזיקה

וייתכן  דולרים מיליוני מאות של רמצטב בסכום סביר והחברה תאלץ לשלם פיצויים, במידה והתביעה תנצח .45ההפסדים
 . פיננסית אותה למוטט דבר שעלול, אף מיליארדים

יום לפני החשיפה. בחודשים לאחר מכן המנייה  142 -דולר מ 92ירדה לשיא שלילי של  Equifaxמניית עם גילוי הפריצה, 
התקופה אל מול  27% -ירדו ב 2017 -ברווחי החברה כמו כן,  דולר. 110 במקצת והתייצבה על סביבות התאוששה

מיליון דולר בעליות ישירות כגון שירותים  90 -לחברה כ הטיפול באירוע עלהנכון לסוף נובמבר, . 46המקבילה אשתקד
 5 -משפטיים. בנוסף על כך, עלות הפיצויים של מתן שירותי ניטור כרדיט עבור לקחות לקוחות שנפגעו, עומד כיום על כ

 מיליון.  110 -וי על פי החברה להגיע עד כמיליון דולר וצפ

 מהפריצהתובנות 
 24קוצר לעד , שעומד היום לרשות חברות להתקין טלאי אבטחה במיוחד למערכות מול האינטרנט" הבטוח"פרק הזמן 

מתבססים על ניצול חולשות , להערכתנו אחוז גדול מהפריצות שמתבצעות בשנה האחרונה לחברות וארגונים גדולים. שעות
והוא אפקטיבי באותה מידה מכיוון שלוקח לחברות ולארגונים זמן רב יחסית  0שלא מצריכים איתור חולשות יום  1יום 

  .להתקין טלאי אבטחה

 התוקף עדיין לא פרסם את הנתונים באופן פומבי.  04.12 -נכון לתאריך ה •
 בייחוד, אין בזמן זה ווידוי של זהות התוקף.וללמוד מהאירוע.  חסרים לנו עדיין פרטים מהותיים על מנת להבין •
האירוע טרם הסתיים. הודעת הסחיטה הראשונית התגלתה כשקרית, אך האפשרות שהתוקף האמתי ייחשף וידרוש  •

כופר עדיין אפשרית וסבירה. במידה והנתונים יפורסמו, ייגרם נזק רב להרבה מאוד אזרחים אמריקנים וכמובן גם 
 ה.לחבר

בפני רשויות הממשל האמריקני עומדים מספר רב של כלים  אם אכן מדובר בתוקף מדינתי (צפון קוריאה, רוסיה, סין), •
לאיים על התוקפים ולמנוע פרסום פומבי. אבל, ייתכן גם שגורם מדינתי כגון הצפון קוריאנים מחזיקים במידע כ"בן 

 ערובה" על מנת לוודא שהאמריקנים לא יתקפו אותם. 
סגירת החולשות בתשתית של אפאצ'י לעיתים היא אתגרית ולוקחת זמן. התשתית של אפאצ'י משמשת חברות תוכנה  •

תשתית זו במוצרים שלהן ויש לוודא ן וישנן חברות נוספות ששילבו את ייתכ כמו כן,וחומרה כחלק מהמערכות שלהן. 
 זאת על מנת למנוע תקיפות יום אחד.

  שיחזור פעילות התוקפים
 Equifaxחברת . אחד האתגרים העומדים בפני חברה שנפרצה הוא איתור פעילות התוקפים ופרימת תהליך התקיפה

 Openמבוסס " מולוך"בשם  47הצליחה ככל הנראה לשחזר כמעט במלואה את הפריצה מכיוון שהיא הפעילה כלי ניטור
Source  .ם לבחון את השימוש בכלי זהאנו ממליציששמר את כלל התקשורת אל מערכי המידע של החברה. 

                                                           
 

43 https://twitter.com/webster/status/907242378829889537/photo/1 
44 https://arstechnica.com/information-technology/2017/09/equifax-moves-to-fix-weak-pins-for-security-freeze-on-consumer-credit-
reports/ 
45 https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-09/equifax-s-insurance-said-likely-to-be-inadequate-against-breach 
46 https://investor.equifax.com/news-and-events/news/2017/11-09-2017-211550295 
47 https://github.com/aol/moloch 
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Paradise Papers – הדלפת מסמכים חושפת העלמות מס בהיקף של טריליוני
 דולרים 

מיליון מסמכים המתעדים הדלפות מס בסכום מצטבר של למעלה  13.4 49הודלפו, 48הידוע גם כיום גאי פוקס ,בנובמבר 5-ב
 International Consortium of(ארגון העיתונאים החוקרים  - ICIJבאתר של הידיעה התפרסמה . טריליון דולר 10-מ

Investigative Journalists ,( ת וכולל מאות עיתונאים מכל רחבי העולםיושחיתולפרסום וחשיפת אשר אחראי . 

 ווקטור התקיפה

בו החברה הוציאה תגובה רשמית לאחר חשיפת המסמכים . Applebyפריצה לרשת המחשבים של משרד עורכי הדין 
בדיקות פורנזיות שנעשו , לטענתם. בתקיפה והוסיפה כי התוקפים כיסו את עקבותיהם" האקרים מקצועיים" 50האשימה

 . סיוע מתוך החברהלא הוגש החברה הודיעה כי לתוקפים בנוסף . ברשת הראו כי התוקפים לא השאירו עקבות

 קשר לישראל

. לא ניתן לדעת את היקף חשיפת הישראלים המעורבים בפרשה לא התפרסמה רשימת המסמכים המלאה ולכן לזמן זהנכון 
כאשר חלק , מסמכים 20,000-המילה ישראל מופיעה ביותר מ,  ICIJ-הארץ החבר בעיתון עיתונאי , 51לטענת אורי בלאו

עידן ישראלים שנחשפו עד כה הם . Applebyממסמכים אלו קשורים לפניות שפנו חברות ישראליות אל משרד עורכי הדין 
דן גרטלר טייקון המכרות וקשריו עם  ,דרך חברה הרשומה במקלטי מסאותו רכש אשר נטען כי בבעלותו מטוס פרטי , עופר

 .ענקית הסחורות גלנקור

 השתלשלות האירועים
. Applebyמקורם של המסמכים בפריצה אנונימית שנערכה בסוף חודש אוקטובר לרשת המחשבים של משרד עורכי הדין 

 .מיליון מסמכים המעידים על העלמות המס הללו 13-נמצאו למעלה מ ברשת זו

כשבועיים לפני חשיפת המסמכים 
פוסט  Redditבאתר   52פורסם), 20.10(

 .Do not give up"אנונימי תחת הכותרת 
More is coming" . הפוסט התפרסם

במהלך ". Panama paper"בהקשרי 
התריע המפרסם כי בעתיד הנראה , הפוסט

עתידים להתפרסם מסמכים חדשים  לעין
את הפוסט חתם . Panama paperבסגנון 

 . Paradise"53"הכותב במילה 

מסמכים אלו הועברו בצורה אנונימית 
בתאריך לא ידוע לעיתון הגרמני 

Süddeutsche Zeitung ,אשר זכור בין היתר כמי שפרסם , העיתון הגרמני הנפוץ ביותר בגרמניהPanama papers  בשנת

                                                           
 

, מעונה הרשמי של ממשלת בריטניה, להפציץ את ארמון ווסטמיניסטר, בראשות אדם בשם גאי פוקס, ניסו חבורת אנרכיסטים 1605בנובמבר  5-ב 48
הפך גאי פוקס לאחד מהסמלים ", מזימת אבק השריפה"הידועה בכינויה , לאחר שנכשלה מזימה זו. ובכך למוטט את הפרלמנט ולהרוג את המלך

אומצה על ידי קהילת , בו נעשתה שימוש במסכה שמאוחר יותר", V for Vendetta "חייו הפך להיות ההשראה לסרט סיפור . הרשמיים לאנכריזם
  https://en.wikipedia.org/wiki/Guy_Fawkes. בנובמבר הוא יום בו פעילי אנונימוס מגבירים את פעילותם ברחבי העולם 5-מדי שנה ה. אנונימוס

49 https://www.standard.co.uk/news/world/what-are-the-paradise-papers-and-who-has-been-named-in-the-leaked-documents-
a3677066.html 
50 https://www.applebyglobal.com/media-statements/appleby-reaction-to-media-coverage.aspx 
51 https://www.themarker.com/allnews/1.4568967 
52 https://qz.com/1120925/paradise-papers-reddit-user-hinted-at-data-leak-16-days-before-news-broke/ 
53 https://www.reddit.com/r/PanamaPapers/comments/77n6ix/do_not_give_up_more_is_coming/ 
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ם שלהם ופרטים סיכומי, הועלו חלק מהמסמכים, בנובמבר 5-ב. ICIJמערכת העיתון העבירה את המסמכים לבדיקה אל . 2016
 .ICIJ54אתר הרשמי של העל ההדלפה אל 

 גורמים אשר נחשפו
הרשימה כוללת ראשי מדינות בעבר . גורמים וארגונים מכל רחבי העולם 120,000-במסמכים נחשפו שמם של למעלה מ

 . חברות שעוסקות בתחומים שונים ועוד, אמנים, מוזיקאים, יועצים בכירים, אנשי עסקים, חברי פרלמנט, ובהווה

חואן מנואל , נשיא קולומביה, אליזבת השנייה, גורמים בכירים אשר נמצאו בהדלפה כוללים את מלכת הממלכה המאוחדת
מזכיר המדינה האמריקאי רקס , כגון 55ב"של נשיא ארהמעגל הקרוב , בניהם גם גורמים בועוד בכירים רבים, סנטוס

 .טילרסון

נחשפו כלל המדינות אשר גורמים , כמו כן. 56אך חלקים רבים ממנה דלפו, רשימת הגורמים המלאה עדיין לא עלתה לרשת
ניתן לחקור את  ודרכ מנוע חיפוש אשרארגון העיתונאים הקימו באתר . מהן היו מעורבים במסמכים אלו באופן ישיר

 .המסמכים לעומק

  משמעותיות כופר נוזקות מתקפות

 ממצלמות האבטחה במעגל סגור של משטרת וושינגטון 70%-שיתקה כ Ransomwareמתקפת 
 לפני בלבד ימים שמונה, סי.די וושינגטון משטרת של האבטחה ממצלמות %70 -כ שיתקה כופרה מתקפת, 17 בינואר 12 -ב

 של שונים מוקדים ארבעה כי זיהו במשטרה שגורמים לאחר רק התגלה המקרה. טראמפ דונאלד הנשיא של ההשבעה
 . פעלו לא אבטחה מצלמות

 בדיקה התבצעה, זאת בעקבות. המצלמות של הוידיאו במקליטי כופרות של שונים סוגים שני אותרו, שהתבצעו מבדיקות
 בין הוקלטו לא אבטחה צילומי, מכך כתוצאה. הודבקו 187 מתוך וידיאו מקליטי 123 כי ועלה המצלמות אתרי בכל מקיפה

 לסביבת חדרה לא הכופרה כי נמסר" The Washington Post"-ל סי.די וושינגטון משטרתמ. בינואר 12-15 התאריכים
 הדוח לכתיבת נכון  .שהושפעו מהמקליטים הכופרה את הסירה המשטרה, כן כמו. מבודדים היו המקליטים, כלומר, המשטרה

 האינטרנט לרשת מחוברות היו ההקלטה ומערכות מאחר התאפשרה ההדבקה כי ייתכן אך, החדירה ווקטור פורסם לא
  .57מרחוק שליטה למטרות

 .58בתקיפה למעורבות בחשד בלונדון נעצרו שוודית ואזרחית בריטי אזרח, חשודים שני כי דווח מרץ בתחילת

 מיליון דולר כופר לאחר הצפנת שרתיה בנוזקת כופרחברת אירוח שרתים דרום קוריאנית שילמה 
 לינוקס שרתי 153 הצפינה כופר שנוזקת לאחר כופר דולר מיליון שילמה קוריאנית הדרום Nayana חברת, יוני סוף לקראת

 לאחר. ארבע פי גבוה סכום בתחילה דרש אשר, התוקף עם ומתן משא לאחר זאת. לקוחותיה עבור אתרים 3,400 המאחסנים
 . המידע שחזור בתהליכי והיא ההצפנה לפיענוח המפתח את החברה קיבלה התשלום

 רפואיים ואירגונים חולים בתי כנגד כופר נוזקות תקיפות
 מוסדות של כופר נוזקות של בהדבקות תיתמשמעו עלייהראינו   2017 -ב, 2016 במהלך ראינו אותה למגמה בהמשך
 בעקבות להגרם היכול מיידי אף ולעיתים המשמעותי והנזק, רפואיים ואירגונים חולים בתי של החיוני האופי בשל. רפואיים
 כה עד התרחשו ראש בולטים מקרים מספר להן. הכופר את לשם נאלצים רבים במקרים אלו מוסדות, מערכות השבתת

 .השנה

                                                           
 

54 https://www.icij.org/investigations/paradise-papers./ 
55 https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/us-president-donald-trumps-influencers/ 
56 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_and_companies_named_in_the_Paradise_Pape 
57 https://www.grahamcluley.com/ransomware-attack-impacted-70-washington-dc-police-surveillance-cameras / 
https://arstechnica.com/security/2017/01/dc-police-surveillance-cameras-were-infected-with-ransomware-before-inauguration / 
58 http://thehill.com/policy/cybersecurity/317762-uk-arrests-two-in-conjunction-with-dc-camera-ransomware 
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 בלונדון מרכזיים חולים בתי בשישה מחשבים מערכות של להשבתה הביאה נוזקה של הדבקה

 שנה בחצי משמעותיות מתקפות מספר חוותה National Health Service (NHS( -ה, אנגליה של הלאומית החולים בתי רשת
 אולם, WannaCry אירוע במהלך פגיעה על שדווחו הראשונים המשמעותיים הנפגעים בין הייתה הרשת כאמור. האחרונה
  .שלה החולים בבתי נוזקה פגיעות של שורה מבין האחרונה הייתה זו מתקפה

 אושר בהמשך. חסותה תחת הנמצאים חולים בתי שלושה שיתקה אשר כופרה מתקפת על דיווחה הרשת 2016 בנובמבר
 בלונדון מרכזיים חולים בתי 6 כי דווח בינואר 13 -ב, מכן לאחר כחודשיים .Globe2 מסוג בכופרה שימוש נעשה במתקפה כי

 המחשוב ממערכות חלק של להשבתה שגרם אשר דבר, טרויאני סוס י"ע הותקפו Barts Health NHS Trust לקרן השייכים
 בתקיפת מדובר כי, הראשוניים לדיווחים בניגוד .הנוזקה של החדירה וקטור היה מה עידו לא עדיין לעכשיו נכון. שלהם
 שהייתה מוכרת לא בנוזקה מדובר כי וציין הוסיף הוא. בכופרה ולא טרויאני בסוס מדובר כי והדגיש מסר הקרן דובר, כופרה
 . בהצלחה ידם על נבלמה אלמלא המחשבים רשת על בקבצים משמעותי נזק ליצור עלולה

 NHS Lanarkshireנוזקת כופר כנגד בית החולים הסקוטי  תקיפה

. PaymerBit 59הודבק בווריאציה מתוחכמת של נוזקת הכופר  NHS Lanarkshire הסקוטי החולים ביתבאוגסט  18 -ב
. WannaCry מתקפת במהלך לכן קודם חודשים מספרנפגע קשות  אשרהמתקפה גרמה להשבת מערכות בית החולים, 

. לאחר 60לא מעודכנות RDPעל מערכות  brute forceווקטור החדירה של הנוזקה הנוכחית היה באמצעות מתקפות 
 ביקו ידנית עמדות נוספות. שהתוקפים השיגו גישה לאחת המערכות הם ביצעו תנועה רוחבית והד

, Bit Paymer -נכון לעכשיו לא ניתן לשחזר קבצים מוצפנים באמצעות נוזקה זו. חשוב לציין כי מתקפות בהם נעשה שימוש ב
דולר  230,000 -מטבעות ביטקיון (כ 53מנוזקות כופר אחרות. במתקפה זו התוקפים דרשו דרישת הכופר לרוב גדולה 
 פה).ביחס ההמרה בזמן המתק

  האירגון של המיחשוב מערכות כלל להורדת גרמה ECMC חולים בית על נרחבת תקיפה

של  המיחשוב מערך. סייבר מתקפת חווה יורק בניו) ECMC )Erie County Medical Center החולים בית אפריל בתחילת
 בית מטעם גורמים פי על. מאגרי המידע של החברה רוב את להצפין הצליחה אשר כופר בנוזקת נדבק בית החולים,

 בית של המחשבים מערך כל את מיד וסגר) כופר הודעת קבלת לאחר הנראה ככל( המתקפה את גילה IT-ה צוות, החולים
 . החולים בית של לרשומות הפוטנציאלי הנזק ואת התפשטותה את למנוע בכדי החולים

 בדף לשימוש לעבור לעובדים והורה חלקית בצורה תפקד, מיחשוב מערך ללא לעבוד החל החולים בית, האירוע בעקבות
 החולים בית ניסיונות אף ועל, 61הדיווחים פי על  .אלקטרוני דואר וללא אתר,  ניתוחים ניהול, רישום מערכות ללא, ובעט

 נדרשה כן ועל, החולים בית של הקריטיות והמערכות הרשתות בכלל הפגע שהנוזקה נראה, התקיפה מהות את להסתיר
 רגילה שוטפת לפעילות וחזרה המערכות שיחזור. החולים בית של המחשוב ושירותי הרשתות כלל של מחדש מלאה בניה
  .לחודש מעל החולים לבית לקח

 תקיפות כנגד חברות בריאות היקף מבחינת  2016את עתידה לעקוף  2017

או  פריצהחברות בריאות עם למעלה מפות כנגד עתידה לעקוף את היקף התקי Protenus, 2017של חברת  62על פי דוח
מהן נגרמו בשל גורם פנימי  41%פריצות, כאשר  233דווחו  2017רק במחצית הראשונה של  ליום. הדבקה בנוזקת כופר

 בארגון, בין אם בשל טעות אנוש, תקלה תכנית או פעילות מכוונת.

                                                           
 

59 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/bit-paymer-ransomware-hits-scottish-hospitals/ 
60 http://www.healthcareitnews.com/news/wannacry-victim-nhs-lanarkshire-hit-new-ransomware-strain 
61 https://www.information-management.com/news/cyber-attack-on-erie-county-medical-center-was-ransomware 
62 
https://www.protenus.com/hubfs/Breach_Barometer/2017/Mid%20Year%20Review/2017%20Protenus%20Breach%20Barometer%20Mi
d%20Year%20Review.pdf?utm_campaign=Breach+Barometer&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-
_ih8kwB15UPZBdGlha4KFl9963vuXgyt9ufyzVIDT98z1Da1LbyUNK-
HkVnC1bBQMvmxn0rq3hjP3qPDedeqvX68P_Vg&_hsmi=54901109&utm_content=54901109&utm_source=hs_email&hsCtaTracking=6a0
222c0-31dd-468e-a6e2-8c2538a8fea0%7C4be65339-88e0-4f55-a1a2-fadffbeb8c03 
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מכפי שהנתונים הרשמיים מעידים, וזאת היקף התקיפות הוא למעשה גדול באופן משמעותי נראה חשוב לציין כי  ,עם זאת
 לדוגמא, במהלך השנה זוהו אלפי מאגרי מידע גנובים, ממגזרים רבים, אך רק  .שישנם אירועים רבים שאינם מדווחיםמכיוון 

הנראה חברות ואירגונים רבים בחרו  . ככולHHSאחוז קטן מאוד מהם דווחו לגוף המפקח של משרד הבריאות האמריקאי 
לא לדווח על תקיפות כופר, בין אם הכופר שולם או לא, אך לא לקחו בחשבון שהתוקפים העתיקו את המידע והחלו לסחור 

 בו. 

ימים. הזמן ההממוצע מגילוי האירוע ועד  325.6פרק הזמן הממוצע עבור אירגונים רפואיים לזהות פריצה עומד כיום על 
ווה שיפור משמעותי משנה ימים (כאמור נתון זה מחושב רק מסך כול האירועים שדווחו). פרק זמן זה מה 57עומד על דיווחו 

 יום מרגע הגילוי. 60ת עומד על הרף שקבע משרד הבריאות המחייב אירגונים רפואיים לדווח עד שעברה וכע

 בישראל כופר נוזקות פעילות
 בתוך זוהתה בהמשך אשר  63נוזקה ומכיל ישראלי פיננסי למוסד המתחזה וניזד מייל על התרעה קיבלנו מרץ בתחילת

Stampado64  ב  65לקנייה ניתנת אשר-Darknet 66 יש זו כופר לנוזקת כי לציין חשוב זאת עם$ (40 בעלותdecryptor 
  ).תשלום ללא הקבצים את לפענח פשרתהמא

 המייל ותוכן, ל"בחו פרוץ אינטרנט בשרת אוכסן אשר) מייל הודעות לשליחת אינטרנטי כלי( mailer-מ נשלחו המייל הודעות
 ).  שלו האם שפת אינה אנגלית וגם עברית יודע אינו התוקף הנראה כפי כלומר( עילגת באנגלית היה

 וואלה לאתר ומתחזה התוקף ידי על שנרשם בדומיין התארחה הנוזקה
. פיננסי מוסד של פישינג דף לאיכסון 2016 בנובמבר כבר שימשה אשר

, מצומצם בהיקף בתקיפות מדובר ולהערכתנו, יחסית חריג זה מקרה
 בודד גורם בידי הנראה ככול ידני באופן גבוהה בסבירות מבוצעות אשר

 . בסוריה הנמצא

 בשם מוכרת הייחודיות אחת. ווריאציות מספר יש Stampado -ל
Philadelphia אוטומטי לזיהוי יכולת כגון מתקדמות יכולות מספר לה 

 המאפשר בנוזקה המובנת פונקציה –" Mercy כפתור" ואף ניידים התקנים של הדבקה יכולת, הקבצים ופתיחת התשלום של
 .תשלום התבצע לא אם גם, דעתו לשיקול בהתאם הנעולים הקבצים את לשחרר לתוקף

 מתחזות כופר נוזקת מתקפות
 מצליחים התוקפים, זו בתרמית. מתחזות כופר נוזקות מתקפות של חדשה תרמית חשף Citrix Systems של חברת מחקר

 עליהם וכי כופר נוזקת מתקפת תחת נתונים הם כי לחשוב לחברות לגרום שונות וטקטיקות חברתית הנדסה באמצעות
 הגדולים העסקים מן אחוז 39 ,המחקר פי על. 67שלהם המערכות/המידע מאגרי את לשחרר מנת על לתוקפים לשלם

 של %6 עם, פאונד 13,500 -כ של ממוצע הכופר תשלום, כן כמו. לתרמית קורבן נפל מהן %61 -ו, זו תרמית חוו בבריטניה
 .פאונד 25,000 -ל מעל של סכומים ששילמו חברות

 מדינתיים תקיפה כלי של הדלפה
 תקיפת לאופרציית הקשורים מסמכים 9,000-כ Wikileaks אתר 68פרסם מרץ 7 -ב

 הדלפה .Shadowbrokers יםהאקרקבוצת ה בידי הודלפו אשר, CIA -ה של הסייבר
 . Vault 7 בשם ודעהנ אשר) כה עד 25( בסדרה הראשונה הייתה זו

                                                           
 

  למידע נוסף ראה דוח מודיעין סייבר שבועי 13.03.17 63
64 virustotal.com/en/file/08c4db8bf0ef8db94f5016c7e532518ffe77b6b97365a807b62175ea05ac2b3a/analysis/ 
65 https://heimdalsecurity.com/blog/security-alert-stampado-ransomware-on-sale/  
66 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/stampado-ransomware-campaign-decrypted-before-it-started/  
67 https://www.scmagazineuk.com/bluff-ransomware-attacks-cost-companies-over-13000-per-sham-attack/article/633666/ 
68 https://wikileaks.org/ciav7p1/ 
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 הגעה תוך, ספציפיים אנשים כנגד ומעקב הטמנות לביצוע נועדו CIA-ה שימוש עשה בהם הכלים מרב כי נראה, כללי באופן
 אישיים במחשבים ממוקדים הכלים עיקר לכן. NSA שעושה כפי רוחבי מעקב ביצוע לצורך ולא, המודבק למכשיר פיזי למגע

מאז תחילת ההדלפה הודלף לחלק מהכלים  ).נוספים וייתכן Cisco נתבי לתקיפת כלים קיימים כי אם( סלולריים וטלפונים
 .קוד מקור והוא משמש לתקיפות בשטח

 מספר
 הדלפה

 תאריך
 הדלפה

 CVE פרטים  הדלפה שם

    נספחים 943 -ו עמודים 8,818 של הדלפה Year Zero 7 מרץ 1 חלק

 הנוגעים כאלו גם בינהם אשר, מסמכים של הדלפה Dark Matter 23 מרץ 2 חלק
 של ואיפונים מק למחשבי לפרוץ CIA -ה של לניסיונות

 אפל

CVE-2017-3881 

 להסתרת כלי של המקור קוד שורות 676 הודלפו Marble 31 מרץ 3 חלק
)obfuscation (נוזקות חתימות 

 

של  נוזקות פיתוח לפלטפורמת הנוגעים מסמכים Grasshopper 27 7 אפריל 4 חלק
 " Grasshopper" בשם CIA -ה

 

 בשם CIA -ה של נוזקות מערכת ניהולל מסמכים HIVE 6 14 אפריל 5 חלק
"HIVE" .(ראה הרחבה בהמשך הידיעה)  נראה כי יש

 Longhorn69קשר לקבוצת תקיפה בשם 

CVE-2014-4148 

 אשר חכמות לטלוויזיות פריצה לכלי הנוגעים מסמכים Weeping Angel 21 אפריל 6 חלק
 סוכנות הביון הבריטית עם בשיתוף CIA -ה בידי פותח
MI-5 

 

 לרגל יועד אשר ניטור כלי של מקור וקוד מסמכים Scribbles 28 אפריל 7 חלק
 ומדליפים עיתונאים אחר

 

 ידוע( Archimedes בשם לווירוס הנוגעים מסמכים Archimedes 5 מאי 8 חלק
 )Fulcrum בשם גם

 

 AfterMidnight 12 מאי 9 חלק
and Assassin 

AfterMidnight - לקבצי המתחזה ריגול נוזקת DLL 

Assassin – ל מאוד דומה- AfterMidnight רצה אך 
 Windows של שירות תהליך בתוך בסתר

 

  Hera -ו Athena נוזקות לשתיי הנוגעים מסמכים Athena 19 מאי 10 חלק

 להפצת פיתח NSA -שה לכלי הנוגעים מסמכים Pandemic 1 יוני 11 חלק
  נוזקות

 

 נתבים לפריצת פיתח NSA -שה לכלי נוגעים מסמכים Cherry Blossom 15 יוני 12 חלק
 ביתיים

 

 לפריצת פיתח NSA -שה לכלי נוגעים מסמכים Brutal Kangaroo 22 יוני 13 חלק
 (Air-Gapped) מבודדות רשתות

 

 לניטור פיתח NSA -שה לכלי נוגעים מסמכים Elsa 28 יוני 14 חלק
 WiFi רשתות גבי על Windows מבוססי מכשירים

 

, לפריצה פיתח NSA -שה לכלי נוגעים מסמכים OutlawCountry 29 יוני 15 חלק
 לינוקס מבוססות ממערכות מידע והזלגת

 

                                                           
 

69 https://www.symantec.com/connect/blogs/longhorn-tools-used-cyberespionage-group-linked-vault-7 
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) Gyrfalcon -ו BothanSpy( לכלים נוגעים מסמכים BothanSpy 06 יולי 16 חלק
 SSH credentials גניבת לצורך פיתח NSA -שה

 בהתאמה, ולינוקס Windows ממערכות

 

 Highrise בשם פיתח NSA -שה לכלי נוגעים מסמכים Highrise 13 יולי 17 חלק
 של מחדש והפניה ליירוט) TideCheck בשם גם ידוע(

 כנגד מיועד הכלי. מרוחק ווב לשרת טקסט הודעות
 אנדרואיד מבוססי מכשירים

 

אשר  CIA -מסמכים הנוגעים לחברת קבלן של ה UCL / Raytheon 19יולי  18 חלק
, פיתחה כלי תקיפה, in-the-wildניתחה נוזקות 

 וסיפקה מידע בנוגע לפיתוח עצמאי של נוזקות 

CVE-2015-5122 

לפריצה למערכות  CIA -לכלי של ה הנוגעים מסמכים Imperial 27יולי  19 חלק
 Linuxוגרסאות שונות של  Apple Mac OS Xהפעלה 

 

, אשר חושפים CIA -לפרוייקט של ה הנוגעים מסמכים Dumbo 3אוגוסט  20 חלק
את יכולתה של הסוכנות להשתלט מרחוק על על 

ומיקרופונים ואף להשחיט/למחוק  Webמצלמות 
 הקלטות

 

ליירוט חשאי בזמן  CIA -לכלי של ה הנוגעים מסמכים CouchPotato 10אוגוסט  21 חלק
 אמת של שידורי ווידאו חיים 

 

 CIA -לכלי ריגול שפותח בידי ה הנוגעים מסמכים ExpressLane 24אוגוסט  22 חלק
אשר יועד לגניבת מידע ביאומטרי מסוכנות ביון 
אחרות. ווקטור החדירה של הכלי הוא באמצעות 
 התחזות לעדכון תוכנה לניהול המערכת הביאומטרית

 

 .Windowsלכלי פריצה כנגד  הנוגעים מסמכים Angelfire 31אוגוסט  23 חלק
 partition boot -שרידות מושגת באמצעות שינוי ה

sector  והתקנתbackdoor רכיבים שונים:  5. לכלי יש
Solartime ,Wolfcreek ,Keystone ,BadMFS ו- 

Windows Transitory File system. 

 

מערכת ניהול נשק מונחה אשר ל הנוגעים מסמכים Protego 7ספטמבר  24 חלק
 Raytheon70בידי חברת  CIA -פותח עבור ה

 

 ניהול תוכנת, HIVA של המקור קוד של הדלפה Vault 8 9ספטמבר  25חלק 
 CIA -ה של הנוזקות

 

 SWIFTתקיפת המערכת הבנקאית 
 גם בינהם אשר, 2016 בשנת SWIFT -ה למערכת הפריצות לאירועי בהמשך

 כי פורסם ינואר בתחילת, דולר ליוןמ 81 נגנב בה בבנגלדש המרכזי לבנק פריצהה
 במומביי שניים( בהודו משלתיים בנקים 3 של הפנימיות לרשתות חדרו האקרים

 Letter of( אשראי מכתבי ליצור התוקפים הצליחו זו בפריצה. )ותהככלב ואחד
Credits (מכתבי הנפקת. בינלאומי סחר בעסקאות הונאות לשם וזאת, מזוייפים 

 .ל"הנ הבנקים בשלושת SWIFT -ה למערכת הזדוניים הגורמים של חדירה בעזרת התבצעה המזויפים האשראי

 הבנק מערכות את ניצלו הזדוניים הגורמים אלא, מהבנק כופר נדרש לחילופין או כסף נגנב לא כי העובדה זו בפריצה הייחוד
 המזויפים המסמכים הנפקת מטרת כי הינה הרווחת ההערכה. מזויפות כספיות וערבויות אשראי מכתבי של הנפקה לביצוע
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 אשר שגורמים הוא החשש אך, לבנקים מיידי נזק על דווח לא עתה לעת כי יודגש. חוקיות לא עסקאות ביצוע לשם הינה
 .עסקאות להשלמת הגנובים במסמכים משתמשים מהבנקים אשראי מכתב לקבל מצליחים לא שונות מסיבות

 בלתי כהתחייבות מסחרי גוף או אדם ידי על המונפק מסמך הינו) LC או דוקומנטרי אשראי בשמות גם הידוע( אשראי מכתב
 ניתנים אשראי מכתבי  .האשראי במכתב הכתובים התנאים בהתקיים זאת כל, הסחורה ערך את שכנגד לצד לשלם חוזרת

 מכתב, בנוסףה. הסחור ספק של לבנק SWIFT באמצעות נשלחים או) הקונה( למבקש הבנק ידי על חתום כנייר לעיתים
 מכתבי. תשלום עבורו ולקבל האשראי מכתב את לפדות יכול יצואן שבה, עסקה עבור תשלום כשיטת גם משמש אשראי

  .אחרת במדינה לגורם אחת במדינה גורם בין משמעותי שווי בעלות בעסקאות, הבינלאומי בסחר בעיקר משמשים האשראי

, המוטב של לבנק יצא שהמכתב מרגע, כלומר. חוזרת בלתי בהתחייבות מדובר כי העובדה הינה אשראי במכתבי המיוחד
 בעתיד יעמדו שנפרצו ההודים הבנקים כי חשש ישנו, כן על. ממנו להתנער יהיה ניתן לא, בו שמפורטים התנאים כל בהינתן

 שתי ישנן ולהערכתנו, הפריצה מאחורי העומד הגורם מיהו ידוע לא זה בשלב .האשראי מכתבי למימוש תביעה מול
. חוקיות לא וסחורות נכסים רכישת לצורך זו פעילות ביצעה גדולה בינלאומית פשיעה קבוצת כי הינה האחת. לכך אפשרות

 וזקוקה) קוריאה צפון למשל כגון( בינלאומית הגבלות או סנקציות של במשטר נתונה אשר במדינה מדובר כי הינה, השניה
 .גדולות בינלאומיות עסקאות ולבצע כדי זה מסוג אשראי למכתבי

 נוספות בדיקות לבצע במדינה הבנקים את הנחה Reserve Bank of India הודו של המרכזי הבנק, האירוע גילוי לאחר
 הבנקאיות הליבה במערכות הנמצאים המקוריים מסמכים מול, -SWIFTה מערכת דרך המועברים המסמכים כלל לאימות
 התבצעה 2016 ביוני כי נחשף, זה אירוע על דיווחים עם ביחד כי, יצוין. לרעה נוצלו המערכות אם לברר מנת על, שלהם
 150 של העברה ביצע הזדוני הגורם, הללו מהמקרים באחד. בהודו בנקים ארבעה של SWIFT-ה מערכות מול אל תקיפה
 .האמריקני הבנק של חשד בעקבות סוכלה זו העברה אך; אמריקני לבנק, דולר מיליון

 חשיפת הפעילות של צפון קוריאה מול מוסדות פיננסיים ברחבי העולם
 קוריאנית הצפון הקבוצה של הפעילות על מעמיק מחקר אפריל בתחילת פרסמה, BAE חברת עם בשיתוף, קספרסקי חברת

Bluenoroff  קוריאני הצפון הממשל עבור העולם ברחבי שונים פיננסיים ממוסדות כספים גניבת היא העיקרית מטרתה אשר 
 . האחרונה בשנה הינה פעילותה ומרבית Lazarus קבוצת של קבוצה תת הינה זו קבוצה). במדינה הגרעין בתוכנית תמיכה(

 על הפיקוח על התקיפה את, בבנגלדש SWIFT-ה מערכת על המוכרות התקיפות את לקבוצה משייכת קספרסקי חברת
 באירופה פיננסיים מוסדות כולל, האחרונה בשנה העולם ברחבי פיננסיים מוסדות של רב מספר של תקיפות וכן בפולין הבנקים

 .קוריאה לצפון הקבוצה של התקיפה תשתית של ישיר קישור בדוח מוצג לראשונה. 2017 בשנת

 הפיכה כלומר, מאחז אתרי הינו ,)לתקיפה הפתוחים הארגון של שרתים לחיפוש בנוסף( הקבוצה של המרכזי החדירה קטורוו
 אתר על מאחז בעזרת, ונוספים פולניים בנקים על המתקפה לדוגמא כמו; מדביקים זדוניים לאתרים, לגיטימיים אתרים של
 . בפולין הבנקים על הפיקוח של

 במרבית. אסיה במזרח 2016 שנת בסוף עוד התחיל, מאחזים אתרי דרך פיננסים למוסדות החדירה קמפיין, גבוהה בסבירות
 מוסדות כי ההנחה מתוך וזאת מפותחות ולא עניות במדינות, קטנים יחסית פיננסיים מוסדות מול פעלה הקבוצה, המקרים

 ".קל טרף" בגדר הינם אלו

; ופולין פרו, ניגריה, הודו, רבגיהנו, רוסיה, אורוגוואי, אוסטרליה, מקסיקו: הבאות במדינות אותרו הקבוצה של מאחז אתרי
 התוקף כי סבירות ישנה כלומר, JBoss פלטפורמת על מבוססים שכולם העובדה היא האתרים לכלל משותפת תכונה כאשר
 :כה עד פיננסיים יעדים סוגי ארבעה תקפה הקבוצה הכל בסך. זו לפלטפורמה 0Day בחולשות מחזיק

 )בנקים כגון( קלאסיים פיננסיים מוסדות •
 קזינו בתי •
  פיננסיות תוכנות בפיתוח המעורבות חברות •
 .ביטקוין כגון וירטואליים במטבעות העוסקים עסקים •

 מזרח בדרום ארגון מול אל כולל, הפיננסיים המוסדות מול הקבוצה של התקיפה מקרי מספר בהרחבה מפורטים, עצמו בדוח
 נראה, Virus Total-ב הרלוונטיות הדגימות אחת של מאיתור( 2017 בינואר באירופה פיננסי ארגון ומול, 2016 באוגוסט אסיה

 ).בפולין מדובר גבוהה בסבירות כי

 כלקחים SWIFT-ה במערכת שנעשו האבטחה ושדרוגי השינויים את לעומק למד שהתוקף נראה, אלו אירועים מניתוח
. אלו אבטחה שיפורי על שיתגברו כך, הפעולה שיטות ואת שלו הכלים את והתאים ושיפר, בבנגלדש המרכזי הבנק מתקיפת
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 SWIFT-ה של שרתי את וכן הבנק של IT-ה מחלקות של מחשבים להדביק הצליח התוקף מהמקרים בחלק לפחות כי גם נראה
 .  בבנק

 הקבוצה של האירועים מתחקור שעלו בולטים ממצאים

 שימוש תוך, זדוני לאתר בפולין הבנקים על המפקח אתר  של הפיכה בעזרת היה החדירה וקטור, המקרים באחד לפחות
 בשל טלאים בהפצת עיכוב בגלל התאפשרה ההדבקה זה מקרה. 71Microsoft Silverligh -ו  Adobe Flash Player בחולשות

 שהחברה עדכונים של הורדה אי מכך וכתוצאה, ADOBE שרתי מול הפיננסי במוסד הקצה עמדות של תקשורת בעיות
  .לחולשות הוציאה
 חוקי ידי על הנוזקות זיהוי על להקשות כדי וזאת, משמעותי פונקציונליות שינוי ללא גם, בקוד תכופים שינויים נראוכמו כן 

YARA מאוד ממוקדת פעילות על המצביע דבר, בהן שימוש לפני בודדות שעות אף או ימים מקומפלות הנוזקות .וחתימות. 

 ממנה אשר אחרת פנימית קצה לעמדת תיקשרו אלא C&C-ה לשרתי ישיר באופן תיקשרו לא הנוזקות, המקרים במרבית
 .TCP Tunnel Tool -ב שימוש בעזרת C&C לשרתי TCP תקשורת התבצעה

 שמזהים ברגע פעילותם של עקבות כל למחוק מתחילים אשר, התוקפים של גבוהה מאוד מבצעית ערנות ישנהחשוב לציין כי 
 .שקטה בחקירה מדובר כאשר גם, כלשהי חקירה שמתחילה

 SWIFT - 10.17באמצעות מערכת  Far Easternבנק טאיווני המיליון דולר מ 60נסיון גניבה של 
ניסיון גניבה נוסף מידע על בתחילת אוקטובר תפרסם ה, SWIFTתקיפות של מערכת השבה לא התפרסמו לאחר תקופה 

הכספים הועברו . SWIFTמיליון דולר בהעברת  60נגנבו ממנו  72על פי דיווחים של הבנק. Swiftבאמצעות ניצול מערכת 
לאחר שפנה לבנקים הנמענים שאליהם , הבנק הצליח להשיב את מרבית הכסף. ב"קמבודיה וארה, לבנקים בסרילנקה

   .בוצעו ההעברות

בסרילנקה . הוציאה התרעה הכוללת אינדיקטורים טכניים ראשוניים Swift.  במהלך הגניבה נעשה שימוש בנוזקה ייעודית
  :הלן סיכום המידע הידוע לנו בשלב זהל .נעצרו שני אנשים כאשר משכו כסף הקשור לגניבה

הבנק מקיים קשרים עסקיים . Far Eastern International73 )עובדים 2300(בנק טאיוואני בגודל בינוני  - הבנק המותקף
 .ענפים בסין

, אולם מכיוון שגם במקרה זה הותאמו לבנק רכיבי נוזקה ספציפית, בשלב זה לא ברור מועד החדירה - מועד החדירה
הורגשה על ידי העובדים האטה במערכות הבנק שייתכן  3.10בכל מקרה ב . נראה שזמן החדירה הוא ארוך מימים בודדים

 .וקשורה לכך

בסרילנקה נעצרו שני . ייתכן ומדובר בתקיפה נוספת של צפון קוריאה. לא ברור בשלב זה של החקירה - מיהם התוקפים
העלמת הכסף וייתכן ייתכן וקיבלו עמלת ביצוע מהתוקפים לצורך הלבנת ו. שלא ברור עדיין חלקם בתקיפה" מלביני כספים"

 .שהם בצוות התכנון והזמנת התקיפה

 :הןהאפשרויות שהועלו , בשלב זה וקטור החדירה עדיין לא ברור ונמצא בחקירה - וקטור החדירה

 מייל פישינג נושא נוזקה •
 למערכות הפנימיות של הבנק USB - Disk on Keyהחדרת  •
 ניצול חולשה במערכות הבנק לחדירה ישירה למערכות •
 )או אחר, מעילה פנימית, עובד משוטה(עבודה פנימית  •

 
קבלת האפשרות לבצע טרנזקציות במערכת , בבנק Swift שרתים ומערכת, השתלטות על תחנות עבודה - תוצאת החדירה

Swift. 
 

                                                           
 

71 CVE-2016-4117, CVE-2015-8651, CVE-2016-1019, CVE-2016-0034 
72 http://focustaiwan.tw/news/asoc/201710070007.aspx  
https://www.tripwire.com/state-of-security/security-data-protection/hackers-steal-60-million-from-taiwanese-bank-using-bespoke-
malware/ 
http://focustaiwan.tw/news/asoc/201710090004.aspx 
73 https://www.feib.com.tw 
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בדיוק כמו בפריצה לבנק . 5.10.17 –ככל הנראה תאריך ביצוע הפעולות  - Swiftמועד ביצוע הטרנזקציות במערכת 
תוך ניסיון למנוע גילוי של ) חג האביב(התוקף בחר גם במקרה זה לממש את התקיפה בזמן חופשה וחג טיוואני , בבנגלדש

 . ביצוע הטרנזקציות ועל מנת לנסות ולהעלים את הכסף
 

חשבונות הבנק שמהם התבצעו הטרנזקציות הם חשבונות  - ?מהם החשבונות שמהם הועבר הכסף ולאן הועבר הכסף
 .קמבודיה וארצות הברית, הכסף הועבר לבנקים בסרילנקה. לא התבצעה העברה מלקוחות. החוץ של הבנק עצמומטבע 

 
נראה שמנגנוני הבקרה הכספיים של הבנק עבדו היטב והבנק החזיר  - מנגנוני הבקרה של הבנק ויכולת השבת הכספים

היה קל יותר , הבנק העברות ישירות מחשבונות מכיוון שהתבצעו, להערכתנו .$ 500,000פתו את הכלל הכסף למעט לקו
נראה לנו שמערכות האבטחה , לעומת הבקרות הכספיות. לבנק לחסום את הפעולות שהתבצעו ולהשיב את הכסף

  .הטכנולוגיות כשלו ולא איתרו את הפריצה
 

ההתרעה . אינדיקטורים טכנייםהתרעה שכוללת  12.10 -בהוציאה  Swift - אינדיקטורים טכניים של נוזקת התקיפה
 .בקבלת ההתרעה מוזמנים לפנות אלינו ישירות םלקוחות המעונייני. והועברה לבנקים בישראל TLP Amber -מסווגת כ

 Swiftוחצי מליון דולר ממבנק נפאלי באמצעות פריצה לשרת  4גניבת 
מיליון דולר  4.4, נפל קורבן למתקפה בה הועברו NIC Asia Bankכי הבנק המסחרי הגדול בנפאל  74בתחילת נובמבר דווח

בזמנים בהם פעל התוקפים ביצעו את העברות בהן לחשבונות בארה"ב, בריטניה, יפן וסינגפור. בדומה למתקפות דומות, 
באירוע זה המתקפה התרחשה בזמן חג י. חג לאומלקראת סוף יום לפני תחילת סוף השבוע או  לרובצוות מצומצם בבנק, 

 . Diwali -ה

מיליון  3.9את הפעולות החשודות והתריע על כך מיד לבנק המרכזי של נפאל אשר הצליח להשיב  וזיה העובדיםעם זאת, 
לא נמסר מידע נוסף על ווקטור נפרץ,  Swift -ומעבר לכך ששרת ה נכון לזמן זה, החקירה הפורנזית עדיין בעיצומהדולר. 

 התקיפה.

  BEC מתקפות
הונאות אלו התוקף ב. ולהתפתח לגדול ממשיכה) ר"היו תרמית בשם גם ידועה( BEC תרמיות מגמת

לגורם בכיר בארגון, שולח מייל אל עובד במחלקת הכספים ומבקש ממנו לבצע העברה  מתחזה
כספית לצורך תשלום/רכישה במהירות ובסודיות. הכסף הגנוב, אשר מועבר בפועל אל חשבון 

 ל. "בחו שונות למדינות קרובות לעיתיםכן לחשבון בנק בשליטת התוקף, מועבר מיד לאחר מ

 בשילוב, שהוגשו הקורבנות תלונות, 76מאי בתחילת הפורסם), FBI )IC3-ב סייבר פשעי על לתלונות המרכזשל  75חדו פי על
 המרכזיים היעדים .שונות מדינות 103-ל נשלחו המזויפות שההעברות כך על מצביעים IC3-ה של הפיננסים המקורות עם

 בבריטניה פיננסיים מוסדות גם, זאת עם. קונג-והונג בסין היושבים בנקים הם המזויפות ההעברות מתבצעות שאליהם
וחברות אחרות על מוסדות פיננסיים   BECהתבצעו מספר תקיפות  2017בשנת  .זדוניות להעברות בולטים כיעדים זוהו

 בישראל. 

 נפוצים BEC תרחישי
 :לתרמית מרכזיים תרחישים חמישה ישנם, נוספות ותלונות IC3-ל שהועברו תלונות על בהתבסס

 ל"בחו ספק עם הפועלים עסקים – ראשון תרחיש

 עבור שונה לחשבון כספית העברה לבצע מתבקש ל"מחו ספק עם טווח ארוכת תעיסקי תקשורת לו יש אשר עסק
 הדואר בכתובת ישתמש התוקף אימייל של במקרה. אימייל או פקס, טלפון באמצעות לעשות יכולה הבקשה. שירות/מוצר

. הספק של לזה דומה במספר ישתמש התוקף פקס או טלפון באמצעות בקשה של במקרים. הספק של לזו הדומה מזוייפת

                                                           
 

74 https://thehimalayantimes.com/business/nic-asia-bank-seeks-cib-help-to-track-down-swift-server-hacker/ 
75 https://www.ic3.gov/media/2017/170504.aspx#fn3 
76 https://www.ic3.gov/media/2017/170504.aspx 
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 והונאת), Bogus Invoice/ Invoice Modification Scheme( מזוייפת חשבונית תרמית – כגון שמות במספר מוכר זה תרחיש
 . )Supplier Swindle( ספק

 כספים העברת בקשת יוזם או בקשה המקבל בחברה בכיר – שני תרחיש

 מעובד כספים העברת בקשת לשלוח בו ומשתמש') וכו CTO ,CFO( בחברה בכיר של האימייל חשבון מזייף או פורץ התוקף
, תשלום בחשבונית או בודדת בהעברה שינוי לבקש במקום, המקרים מן בחלק. )הנהלה או פיננסיות במחלקות לרוב( אחר

 כי נראה. בחשבונית הנכנסים התשלומים כל את מחדש לנתב כדי וזאת המובנה ההעברה יעד את שינו הזדוניים הגורמים
 הליך אחר עוקבים הזדוניים הגורמיםבמקרים של הונאות נדל"ן,  .מתחזה דומיין או מייל באמצעות נותבה המזויפת הבקשה

) בנקאית להעברה ק'מצ שינוי קרובות לעיתים( התשלום בסוג לשינוי המזויפת הבקשה את ובהתאם מתזמנים המקרקעין
 .שליטתם תחת אחר לחשבון אחד בנק מחשבון שינוי או

 פרוץ דואר חשבון באמצעות מזוייפת תקשורת המקבל עיסקי שותף  - שלישי תרחיש

 תשלום בקשות ספקים/עיסקיים לשותפים נשלחים אלו מחשבונות. החברה עובד של הפרטי המייל לחשבון פורץ התוקף
 ספקים/העיסקיים השותפים כאשר רק ההונאה על לחברה נודע כאלו רבים במקרים. התוקפים של בנק לחשבונות שישלחו

 .התשלום לאחר העיסקה סטטוס בבירור החברה עם קשר יוצרים

   בחברה בכיר או דין לעורך התחזות – רביעי תרחיש

 המייצג דין עורך או בחברה לבכיר ומתחזים ,טלפון או אימייל באמצעות לרוב, שלהם המטרות עם קשר יוצרים התוקפים
 מופעל רבים במקרים .סודי הינו המשותף המידע או/ו זמן מגבלת תחת נתון הנדון הנושא כי נטען בתקשורת. החברה את
 לרוב זו תרמית, כן כמו. שונים שיקולים בשל ובחשאיות במהירות הכספים העברת/העיסקה לביצוע לחץ הקורבן על

 . בינלאומים פיננסים עסקים של סגירה זמני עם ומתואם שבוע סוף או עבודה יום סוף לקראת מתבצעת

 פיננסי מידע גניבת – חמישי תרחיש

 הנהלת כגון פיננסיות במחלקות לעובדים בחברה בכיר של פרוץ אימייל חשבון באמצעות נשלחות מתחזות בקשות
 אלו בקשות. פנסיה מסמכי או) w-2 טופס ב"בארה ספציפית( מס טפסי כגון העובדים של פיננסי מידע ומבקשים, חשבונות

 נפלו שהם דיווחו זו הונאה של רבים קורבנות. כספים העברת לבקשת קודם מתבצעות לפעמים אך מבודדות לפעמים הן
 ב"בארה מיסים דיווח תקופת לפני קצר זמן לראשונה זוהה זה תרחיש. אחרים BEC לתרחישי מודעים שהיו אף על לתרמית

 . 2016 בשנת

 האמריקאית הבחירות במערכת רוסיה התערבות -תקיפת סייבר תודעתית 
 רבות ועדויות טענות היו, הברית ארצות של האחרונה הבחירות במערכת

 The באתר, ביוני 5-ב. הבחירות תוצאות על להשפיע בניסיון רוסית להתערבות
Intercept של לאומי לביטחון הסוכנות של 78מסווג מודיעין מסמך 77התפרסם 

 .הברית בארצות הבחירות במערכת רוסיה של התערבותה על אור השופך), NSA-ה( ב"ארה

 תוכנת פיתח אשר אחד תוכנה ספק הפחות לכל כנגד סייבר תקיפת ביצע) GRU-ה( הרוסי הצבאי המודיעין, המסמך פי על
 לפני ספורים ימים, לנשיאות הבחירות על האחראים מקומיים גורמים ממאה ליותר ממוקדים פישינג מיילי ושלח, הבחירות
 מסתמך עליו המקורות את מספק אינו והוא סופיות בהכרח אינן המסמך מסקנות. האחרון בנובמבר שהתקיימו הבחירות
 .בניתוחו

 המודיעין מאמצי את בוחן, 2017 במאי 5-ל מתוארך אשר, המסמךל
 בארצות ההצבעות ובתשתית בבחירות אלמנטים כנגד הרוסי הצבאי
 ארצות ממשלת של ביותר המפורט התיעוד את מהווה והוא, הברית
 פי על אף. בבחירות הרוסית ההתערבות בנושא, לאור שיצא, הברית

                                                           
 

77 https://theintercept.com/2017/06/05/top-secret-nsa-report-details-russian-hacking-effort-days-before-2016-election/ 
78 https://www.documentcloud.org/documents/3766950-NSA-Report-on-Russia-Spearphishing.html#document/p1 
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 תוצאות על בסייבר הרוסית הפעילות להשפעת בנוגע מסקנות כולל ואינו, עצמה הסייבר בפעילות מתמקד המסמך כן
 פעילותה מיקוד אשר) GRU( הרוסי הצבאי המודיעין בתוך האקרים קבוצת עומדת התקיפה מאחורי, המסמך פי על .הבחירות

 הבחירות במערכת בגורמים מתמקדת הקבוצה. זרות ובמדינות הברית בארצות הבחירות הנוגעת סייבר בפעילות הינו
 רשימות את ומאמתים המחזיקים התקנים יצרני - הפרטי במגזר כולל, הבוחר של ההצבעה לתהליך ישירות הקשורים
 . הבוחרים

 הפעילות מתווה
 לשטות במטרה אלקטרוניות הצבעה מערכות לספק להתחזות תכננו הרוסים התוקפים, NSA-ה של במסמך התיאור פי על

 התחזות יצירת לשם, כן על. נוזקה המכיל Word מסמך להוריד ולהניעם, הבחירות על האחראים המקומי השלטון בעובדי
  . התוכנה ספק של הפנימיות למערכות לגישה נזקקו התוקפים, משכנעת

 בארצות הצבעה למערכות בחברה לעובדים שלחו הרוסים התוקפים ,2016 אוגוסט במהלך, פעילותם של הראשון בשלב
 הצבעה ושירותי מערכות ספק, VR Systems בחברת מדובר גבוהה בסבירות( לגוגל המתחזים פישינג מיילי הברית

 לאתר העובדים את המפנה קישור הכילו הממוקדות הפישינג הודעות). מדינות בשמונה המושמשים, בפלורידה אלקטרוניים
 בחברה עובדים שבעה זיהה NSA-ה. לתוקפים שמועברים אישיים התחברות פרטי ומבקש, לגוגל המתחזה, זדוני אינטרנט

 הפחות לכל גישה הושגה כי ידוע אך, המייל שרת ידי על סוננו הזדוניים מהמיילים שלושה. הפישינג מייל אליהם שנשלח זו
 . המבצע להמשך לסייע שיוכלו מסמכים גנבו התוקפים, העובדים לחשבונות גישה השגת לאחר. העובדים אחד של לחשבון

 להתחזות המיועד חדש Gmail חשבון ויצרו, השני לשלב עברו התוקפים, אוקטובר חודש במהלך, מכן לאחר חודשיים
 למערכת הקשורים מקומי שלטון גורמי מול, ממוקדות פישינג מתקפות ביצעו התוקפים, זה בשלב. VR Systems -ב לעובד

 הודעות נשלחו NSA-ה הערכת לפי. VR Systems מחברת לכן קודם גנבו אשר במסמכים שימוש כדי תוך וזאת, הבחירות
 . הבוחרים רישום מערכות בניהול לגורמים הנראה ככל השייכות מייל כתובות 122-ל פישינג

 voter( המצביעים נתוני מסד של מוצרים לקו הקשור תוכן בעל זדוני Word מסמך הכילו הללו הפישינג הודעות, כאמור
database product line (ב וחמוש-Visual Basic Script להרצת טריגר היווה אשר PowerShell. ה כי לציין חשוב זאת עם-

NSA הייעודיים הקורבנות את להדביק הצליח הממוקד הפישינג האם ברור לא שכן, התקיפה לתוצאות בנוגע בטוח אינו 
  .בכלל אם, מהם נגנב מידע ואיזה

. לנשיאות הבחירות למערכת הקשורות רוסיה מטעם אחרות פריצה פעולות שתי בקצרה מתאר שדלף המסמך, בנוסף
 כאשר, נוספת אמריקאית בחירות ציוד לחברת שהתחזה ל"דוא חשבון פתח הרוסי הצבאי המודיעין, בניסיון הראשון

 במקרה היעדים היו מי ידוע לא. לבחירות הקשורים ושירותים מוצרים המציעות פישיניג הודעות נשלחו זה מתחזה מחשבון
 . זה

 לבדוק בכדי הנראה ככל, האמריקאית סמואה של הבחירות משרד של לכתובות ניסיוניים אימיילים נשלחו, השני  בניסיון
 מעריכים NSA-ב אולם הזה במהלך להשיג רצו מה ידוע לא. נוספת פישינג מתקפת יצירת לפני קיימים היעד חשבונות אם
 . ל"בחו הנמצאים אמריקאים אזרחים של הצבעות מערכת לספק להתחזות תכננו הרוסים כי

 הסעודית ערב כנגד הרס נוזקות מתקפות
 בוצעו אשר הרסניים תקיפה גלי שלושה כלל Shamoon 2 של התקיפה קמפיין
, הסעודית בערב ארגונים מספר כנגד, 2017 שנת ותחילת 2016 שנת בסוף

  PaloAlto חברת, בינואר).  Disttrack גם המכונה(Shamoon 2  נוזקת באמצעות
 נובמבר חודש לסוף שתוכננו Shamoon תקיפות של נוסף גל על מידע חשפה
2016 . 

 הינה זו בחשיפה המשמעותי החידוש אך, לכן קודם כחודש נחשפה אשר לזו דומה מאוד הינה זה בגל הנוזקה פעילות צורת
 להתמודדות המרכזיים מהכלים אחד הינם אשר Virtual Desktop Interface snapshots מול גם לפעול הנוזקה של היכולת

 .ידנית מחיקה ולבצע  VDI-ה לסביבת להיכנס לתוקף מאפשר זה דבר. הרס נוזקות של תקיפות עם

 מתוך ונלקחו הנוזקה בתוך מוטמעות היו אשר וסיסמאות משתמש שמות מספר של איתור י"ע זאת גילו החוקרים
 נעשה, המתקפה של הנוכחי בגל .FusionCloud כגון שלהם VDI לפתרונות הנוגעת Huawei חברת של רשמית דוקומנטציה

 . בנובמבר 29-ב מופעלת להיות תוכננה אשר הנוזקה של bit-64 בגרסת שימוש
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 כך על המרמז דבר, הנתקף הארגון של ברשת התפשטות לשם וסיסמאות יוזרים 16 גם מוטמעים היו הנוזקה בתוך כי, יצוין
, אלטו פאלו של החשיפה לאחר כחודשיים. הרלוונטיים המזהים נאספו שבה זו לתקיפה מקדימה הכנה פעילות שנעשתה

 הרס נוזקות בשתי שימוש נעשה למעשה אלו תקיפות במהלך כי חשפו ממצאיו אשר מחקר 79פרסמה קספרסקי חברת
 :שונות

 פרטים הנוזקה שם
Shamoon 
2.0 

 מחשבים 30,000 והשביתה מחקה אשר, 2012 בשנת הפעילה ןאאיר אשר ההרס לנוזקת מאוד דומה
 Aramco הסעודית הנפט בחברת

StoneDrill מנוזקת  שונה אשר בשם יותר ומתוחכמת חדשה הרס נוזקת Shamoon המקורית. 

 – בשמות גם הידועה( האיראנית Charming Kitten לקבוצת StoneDrill נוזקת בין חזק קשור מצאה כי טוענת, קספרסקי
Newscaster / NewsBeef / Ajax Team .(האם משמעי חד באופן ברור לא זה בשלב StoneDrill ו- Shamoon 2.0 מופעלים 

 אשר) עצמה באיראן ייתכן( שונים שחקנים בשני מדובר הנראה ככל כי הינה הרווחת היותר הסברה כאשר, שחקן אותו ידי על
 .ההרס נוזקות את מפעילים

 מסביבות מתקדמות התחמקות יכולות בעלת והינהShamoon 2.0 -מ יותר מתקדמת הינה StoneDrill ההרס נוזקת כי נראה
Sandbox ,וזאת( המשתמש של מחדל ברירת הדפדפן של לזיכרון עצמה את מזריקה וכן, חיצוניים בסקריפטים שימוש עושה 

, יוזכר. מוגבלות משתמש הרשאות תחת גם לפעול יכולתה הינה StoneDrill של נוספת ייחודיות). Shamoon-ב לשימוש בניגוד
, מידע הצפנת יכולת גם כוללת מידע מחיקת ליכולת בנוסף, הנוזקה של הנוכחית הגרסה כי גילה Shamoon 2.0 ניתוח כי

 . Ransomware כנוזקת לפעול יכולת כלומר

 גם פועלת) StoneDrill  ספציפית( ההרס נוזקת כי אינדיקציה ישנה לראשונה כי גם מצוין קספרסקי חברת של בדוח
 בתחומי גדול אירופאי בתאגיד,  חשפה קספרסקי שחברת הספציפי ובמקרה הסעודית לערב מחוץ יעדים מול

 .הפטרוכימית התעשייה

 האיראניות התקיפה קבוצת אחת לגבי פומבי 80דוח פרסם הגרמניים הביטחון מגופי אחד 2016 באוקטובר, לכך בהקשר
Charming Kitten ,התייחסות שום קיבל לא הוא, פומבי הפרסום אף על. באירופה האנרגיה למגזר מהווה שהקבוצה והסיכון 

 לבין זה בדוח שפורסמו אינדיקטורים בין חפיפה קיימת כי איתרנו בדיעבד). אותנו כולל( אבטחה חברות או מדיה גופי ידי על
 משמעות אלו בעדויות רואים אנו. הסעודית בערב ואירגונים חברות כנגד מכן שלאחר בחודשים שהתרחשו הרס תקיפות

 זה בשלב, הסעודית לערב מחוץ איראניות הרס נוזקות של לפעילות ראשונה אינדיקציה זוהי הנראה כפי שכן רבה
 .באירופה

 את הפיצו התוקפים שבה השיטה אודות פרטים חשפו אשר חדשים ממצאים התגלו, קספרסקי דוח לאחר שבועות מספר
 בודדת מעמדה הנוזקה את להפיץ בכדי  RDP -ב ניגשו התוקפים כי נחשף 81Palo Alto חברת ידי על שבוצע בניתוח. הנוזקה
 הפצת לצורך וסקריפטים קבצים בערכת השתמשו שהתוקפים לכך עדויות נמצאו, כן כמו. שונות ברשתות רב מחשבים למספר
 .גישה השיגו אליה הראשונית מהעמדה), לכן קודם עוד לתוקפים מוכרים היו אשר( להוסטים הנוזקה

 הרשת סריקת ביצוע במהלך או Active Directory -ה מתוך ישירות הוסטים רשימת הוציאו התוקפים, התקיפה במהלך
 משתמש שם( הזדהות פרטי גנבו התוקפים כי העובדה עם יחד, זו רשת סריקת. גישה השיגו אליה הראשונית מהמעמדה

, לשרת מתמשכת גישה הייתה לתוקפים כי לסברה הובילו, Disttrack נוזקת בתוך) hardcode( אותם והטמיעו) וסיסמא
 .עצמה ההרס בנוזקת השימוש מתקפת טרם עוד, הייעודיות לרשתות המקושר

 בעת התוקפים את ששימשו קבצים המכיל ZIP קבצי ארכיון אותר, השלישי התקיפה לגל הקשורים הקבצים מאיסוף, כן כמו
 התוקף, אלו ממצאים פי על. גישה השיגו שאליה הראשונית העמדה בעזרת, הייעודיות ברשתות האחרים ההוסטים הדבקת
 . ZIP-ה קבצי את זה לשרת והעביר, הגנובים ההזדהות פרטי באמצעות RDP-ב הראשונית לעמדה התחבר

                                                           
 

79 https://securelist.com/blog/research/77725/from-shamoon-to-stonedrill/ 
https://securelist.com/files/2017/03/Report_Shamoon_StoneDrill_final.pdf  
80 https://www.verfassungsschutz.de/download/broschuere-2016-10-bfv-cyber-brief-2016-04.pdf 
81 http://researchcenter.paloaltonetworks.com/2017/03/unit42-shamoon-2-delivering-disttrack / 
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 אחד בכל, בהמשך. בודדת לעמדה גישה השגת ידי על שונות מרשתות במחשבים Disttrack נוזקת את הפיץ התוקף, כאמור
 בצורה. המקומית ברשת נוספות IP כתובות 256-ל התפשטות ניסיון ביצעה Disttrack -ה נוזקת, בהצלחה שנדבקו מההוסטים

 התקיפה קמפיין בין אפשרי קשר ישנו כי צוין, שנעשה לניתוח בהמשך. אוטומאטית וחצי היקף רחבת הדבקה לבצע היה ניתן זו
Shamoon 2 האיסוף קמפיין לבין Magic Hound .עיקריות עובדות 3 על מתבסס הקישור : 

   Magic Hound בקמפיין השתמשו שבו C קלאס באותו נמצא, Shamoon 2 נוזקת להעברת ששימש IP-ה: תשתית .1
 Meterpreter -וב PowerShell -ב שימוש ישנו הקמפיינים בשני: כלים .2
  הסעודית בערב גופים הינם התקיפה יעדי בשניהם: מטרות .3

 השבתת שווקים מרכזיים בדארקנט
 FBI -שני השווקים הגדולים ביותר בדארקנט הושבתו במבצע בינלאומי משותף של היורופול וה

. השוק הגדול בדארקנט הושבת במפתיע וללא הסבר, Alphabay, בתחילת יולי
גנבו כספים  Alphabayתחילה נחשד שהסיבה לסגירה הייתה שהגורמים מאחורי 

אזרח , בהמשך התברר כי המנהל הטכני של האתר, עם זאת. מהסוחרים והקונים
כלי , נעצר בתאילנד בחשד לסחר במוצרים אסורים כגון סמים, 25 -בן ה) Alexandre Cazes(קנדי בשם אלקסנדר קאזס 

האתר רשם במהלך שלוש שנות פעילותו מסחר בשווי , על פי הערכות של האינטרפול. 82צים ונוזקותמאגרי מידע פרו, נשק
 . 83של למעלה ממיליארד דולר

כי הוא רשם את המייל הפרטי והאמתי שלו  FBI -קאזס נעצר לאחר שנודע ל
)Pimp_Alex_91@hotmail[.]com ,( כאמצעי הקשר ליצירת תקשורת עם הנהלת

בחקירה , יתרה מזאת. מייל זו הייתה חשופה לכול משתמש רשוםכתובת . האתר
התגלה כי הוא קישר את מייל זה והשתמש באותו כינוי בפורומים שונים ואף בבלוג 

מיליון דולר  8 -רשויות החוק החרימו מעל ל. בו הוא חשף את שמו המלא, הפרטי שלו
. על שמו ושם אשתוונכסים רבים אחרים אשר נרשמו , במטבעות דיגיטליים שונים

 .84קאזס התאבד בתלייה כשבוע לאחר מעצרו בכלא בתאילנד

 200 -מעל ל, FBI -לאחר מבצע של ה 2013 -אשר הושבת ב Silk Road -השבשיאו היה גדול פי עשרה מ, עם סגירת האתר
שנאלץ , Hansa –האלטרנטיבה בה רבים בחרו היה . אלף סוחרים החלו לחפש חלופה הולמת 40 -אלף משתמשים רשומים ו

רשויות החוק ההולנדיות השתלטו על , עם זאת. בשלב מסוים לבטל הרשמות חדשות של משתמשים בשל העומס הרב
כולל כל הגל החדש שהגיע לאחר , האתר מספר שבועות קודם לכן והמשיכו לתפעל אותו לצורך ניטור המשתמשים שלו

 . Alphabayסגירת 

, משטרת הולנד הודיעה על השבתת האתר לאחר שתיעדה פעילות ואספה מידע על עשרות אלפי משתמשים, ביולי 20 -ב
הרשות DEA ( -וה FBI -אשר מנהלת את המשך החקירה בשיתוף עם ה, אשר את פרטיהם היא העבירה לאינטרפול

 .מניההולנד וגר, במקביל הוחרמו שרתי האתר בלטביה). האמריקנית למלחמה בסמים

על מנת להשתלט , אותם הם השיגו בחקירה, החלו לנצל את פרטי ההתחברות של משתמשים 85רשויות החוק, נכון לעכשיו
פעולה זו אפשרית במקרים בהם סוחרים . Dream Marketהמרכזי ביניהם אתר , על החשבונות שלהם בשווקים אחרים

בנוסף על כך ). FA2 )Two Factor Authentication -ציית ההשתמשו באותה סיסמא במספר חשבונות ולא הפעילו את פונק
משתמשים שביצעו עסקאות הודבקו בנוזקת ריגול אשר , Hansa Marketמתברר כי בזמן שהמטרה ההולנדית ניהלה את 

 .TORאו  VPN, האמיתיות שלהם במידה ולא השתמשו בפרוקסי IP -רשמה את כתובות ה

                                                           
 

82 https://www.theregister.co.uk/2017/07/20/alphabay_hotmail_fbi/ 
83 https://www.wired.com/story/alphabay-hansa-takedown-dark-web-trap/ 
84 https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2017/07/18/suspected-alphabay-founder-dies-in-bangkok-jail-while-online-
black-market-remains-closed/ 
85 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/crooks-reused-passwords-on-the-dark-web-so-dutch-police-hijacked-their-
accounts/ 
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 והשבתת שוק מרכזי אחר בידי השלטונות הרוסים התנהלות חשודה בשוק דארקנט מרכזי
נפל , Dream Market -אחד השווקים המרכזיים ביותר בדארקנט, ה, בספטמבר 13-ב

החשד כי מפעילי האתר  עלהתחילה . למספר שעות ללא שום הודעה מוקדמת מצד ההנהלה
בו מפעילי האתר גונבים את כל הכסף שמופקד באתר לצורך  Exit scamביצעו הונאת 

עלה . הונאה מסוג זה נפוצה בדארקנט. 86וסוגרים לאחר מכן את הדומיין) Escrow(עסקאות 
שנסגרו לפני  Hansa market -ו Alphabayגם החשד כי ייתכן ורשויות החוק הורידו את האתר בדומה לשני השווקים 

עדיין  28.09 -מכיוון שלאחר מספר שעות השוק חזר לפעול ונכון ל, עם זאת. 87ומי נרחבכחודשיים לאחר מבצע בינלא
 . נראה שאין זה כך, מתפקד

מפעילי . מספר משתמשים גילו כי חשבונות הביטקוין שלהם רוקנו והמטבעות שלהם נעלמו, לאחר חזרת האתר, עם זאת
ה וקריסת דיסקים קשיחים וכי הם פועלים לשחזר את האתר טוענים כי נפילת האתר והעלמות הכספים נובעים מתקל

ככול הנראה במסגרת , מוקדם יותר באותו יום, בנוסף על כך. 88אך לא נמסר האם וכיצד המשתמשים שנפגעו יפוצו, המידע
האמתית של האתר. תקלה זו עלולה להוביל לפשיטה של רשויות החוק על מרכז  IP -עבודות תחזוקה נחשפה כתובת ה

 .  ולפעילות משפטית כנגד מפעילי האתר, ם בו מאוחסן האתרהנתוני

כי הם השביתו את שוק  89הרשויות הרוסיות הודיעו 19.09 -ב, מספר ימים לאחר מכן
אשר מכר בעיקר סמים , אתר זה). RAMP )Russian Anonymous Marketplaceהדארקנט 

רבים האמינו . בחודש יוליהושבת , והיה אחד המרכזיים בדארקנט והגדול ביותר ברוסיה
כשבוע לאחר מכן קם תחת אותו דומיין  DDoS. 90תחילה כי הוא נפל בשל בעיות עם ספק אחסון שלו ואולי אף בשל מתקפת

אשר פעל למשך מספר שבועות עד להשבתה , עם עיצוב ממשק כמעט זהה לגרסה הקודמת RAMP 2.0אתר עם השם 
היה מתחזה או הופעל בידי השלטונות הרוסים במסגרת  RAMP 2.0זה אם האתר לא ברור בזמן . הסופית והודעת הרשויות

 .המבצע במטרה להשגת ראיות נוספות כנגד משתמשים

 נפלו, חשד למבצע נוסף של רשויות החוק Darknet -מרבית השווקים הגדולים ב
לחלק היה , Reddit91י משתמשי על פ. הגדולים בדארקנט לא זמינים שווקיםהחלו לעלות דיווחים כי הבמהלך אוקטובר 

, Dream Market –ארבעת השווקים הגדולים  בזמן למשך תקופה של מספר שבועותאך , לסירוגין שווקיםגישה למספר 
Trade route market ,Tochka market  ו- Wall street marke זמינים כלל לא היו . 

או בשל פעולה של רשויות החוק בדומה להורדה  DDoSאלו נפלו בשל מתקפות  שווקיםנכון לכתיבת דוח זה לא ברור האם 
בריטניה והאיחוד האירופאי מסרו לסוכנות , ב"סוכנויות החוק בארה.  לפני כשלושה חודשים Hansa -ו Alphabayשל 

 .92החדשות סקיי כי הם נמנעים מלהגיב על נושא זה

 תם היוירבמ אך נראה כי, 93לחלק מהשווקים) mirror(אתרי מראה דיווחים על לאחר נפילת המארקטים החלו לעלות 
המקוריים אך הם זדוניים ועלולים לגנוב את פרטי החשבונות  שווקיםאתרים אלו כמעט זהים לחלוטין ל. 94אתרים מתחזים

 .ואף להדביקם בנוזקות, וכספי המשתמשים

תתם. תחילה רבים האמינו כי ההשבתה נגרמה עקב , השווקים חזרו לפעילות שיגרתית ללא הסבר להשב30.11 -נכון ל
זאת פעילות של רשויות החוק. עם חזרת האתרים לפעילות סדירה אפשרות זו כעת נראת פחות סבירה, אך לא ניתן לשלול 

רה נוספת היא מפעילי האתרים עשו . השעHansaכן וחלקם תחת שליטה של סוכניות אכיפה, כפי שקרה עם ויתלחלוטין 
 ה להוריד פרופיל לאור הפעילות הממשלתית כנגדם, אך כאמור אין לסברות אלו אישור רשמי.זאת במטר

                                                           
 

86 https://motherboard.vice.com/en_us/article/gy5pm7/users-freak-out-after-dark-web-market-goes-down-and-funds-go 
 BI"F -שני השווקים הגדולים ביותר בדארקנט הושבתו במבצע בינלאומי משותף של היורופול וה. 5 – 300717: "למידע נוסף ראו ידיעה 87

88 https://www.cryptocoinsnews.com/dark-web-dream-market-users-claim-some-funds-are-missing-after-temporary-downtime/ 
89 http://tass.ru/proisshestviya/4572560 
90 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/russian-authorities-announce-takedown-of-ramp-dark-web-marketplace/ 
91 https://www.reddit.com/r/DarkNetMarkets/ 
92 http://news.sky.com/story/criminals-worry-as-dark-net-markets-disappear-11078811 
93 https://www.reddit.com/r/DarkNetMarkets/comments/777xqb/no_aero_market_is_not_dead_mirror_links_are_live/ 
94 https://darkwebnews.com/news/top-darknet-markets-offline/ 
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נפרצה וכחצי מיליון דולר במטבעות  Enigmaפלטפורמת המטבעות הדיגיטליים 
Etherium  נגנבו ממשתמשים 

באוגוסט האקר הצליח להשתלט על מערכות הפלטפורמה הפופולרית  20 -ב
Enigma  ולהונות ממשתמשים במעל לחצי מיליון דולר במטבעותEitheriom . 

כי מטבע " רשמיות"והחל לשלוח למשתמשים הודעות , גניבה זו התאפשרה לאחר שהתוקף השיג גישה למערכות האתר
 . במכירה מוקדמת) ICO - Initial Coin Offerings(דיגיטלי חדש נפתח למסחר 

 
, על פי דיווחים שונים במדיות חברתיות, עם זאת. כיצד התוקף השיג גישה למערכות האתרנכון לעכשיו אין אישור רשמי 

מההדלפה של אתר ההיכרויות ) Guy Zyskind(נד ל הפלטפורמה גיא זיסקי"יל של מנכהתוקף השיג את פרטי הגישה לאימי
Ashley Madison  שתמש וסיסמא של אתר ככול הנראה התוקף זיהה שזיסקינד השתמש באותו שם מ .2015מיולי

 . 95ההיכרויות עם המייל שלו וכי הוא מעולם לא שינה אותם

אותם הוא ניצל לשליחת ההודעות וחסימת , לפלטפורמה Adminבאמצעות המייל התוקף השיג פרטי גישה והרשאות 
 Two Factor(נראה שזיסקינד לא הפעיל פונקציית אימות כפול , בנוסף על כך. האדמיניסטרטורים האחרים מן האתר

Authentication .(יתכן והתוקף לא היה מצליח לקבל גישה לאתר, במידה ומערכת אבטחה זו הייתה מיושמת . 

כי הם יפצו בסכום המלא את המשתמשים שנגנב מהם. במקביל  96מספר ימים לאחר הפריצה, מפעילי הפלטפורמה הודיעו
יפו פונקציות אימות כפול עבור חשבונות המייל של כול הם הודיעו כי הם הקשיחו את מערכות האבטחה שלהם והוס

רק בחודשים האחרונים . 97עובדיהם. תקיפה זו היא האחרונה בסדרה של פריצות כנגד פלטפורמות מטבעות דיגיטליים
 .Eitherium98מיליון דולר במטבעות  48 -התרחשו ארבעה פריצות בהן נגנבו מעל ל

 נגד ארגוני תשתית  Dragonflyתקיפות קבוצת התקיפה הרוסית 
על ידי קבוצת התקיפה  2017אודות גל תקיפות שהחל במאי  99האמריקאי התרעה פומבית CERT-לאוקטובר פרסם ה 20-ב

 שתיותות תעופה, מיםה, אטוםה, וארגונים בתחום האנרגיה גופי ממשלהנגד ) Dragonfly  )Energetic Bearהרוסית
להלן סיכום נקודות  .2017100בספטמבר  6-דוח פומבי שפרסמה סימנטק בההתרעה מסתמכת בין היתר על . תוקריטי

 :101עיקריות של ההתרעה

                                                           
 

95 https://www.cryptocoinsnews.com/hacker-nets-over-500000-after-hacking-enigma-before-its-ico-date/ 
96 https://blog.enigma.co/a-message-from-guy-to-the-enigma-community-3f213e099d5a?gi=fab5f24a7b4 
https://techcrunch.com/2017/08/24/enigma-refund/ 
97 http://securityaffairs.co/wordpress/62219/hacking/enigma-platform-hacked.html 
98 http://thehackernews.com/2017/07/ethereum-hack.html 
http://thehackernews.com/2017/07/ethereum-cryptocurrency-hacking.html 
http://thehackernews.com/2017/07/ethereum-cryptocurrency-heist.html 
https://thehackernews.com/2017/07/bitcoin-ethereum-cryptocurrency-exchange.html# 
 
100 https://www.symantec.com/connect/blogs/dragonfly-western-energy-sector-targeted-sophisticated-attack-group  
101 https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA17-293A 
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התוקפים מתמקדים בתקיפה ראשונית של ארגונים בעלי רמת הגנה נמוכה ורשתות קטנות  - ניצול שרשרת האספקה
ע גלוי מאתרים של ארגונים ניכר שהתוקפים אוספים מודיעין ומיד  .המהווים חוליה בשרשרת האספקה של ארגוני המטרה

 .מותקפים וארגוני מטרה כהקדמה לתקיפה

מסמכים אלו לא מנצלים פגיעות ואינם מכילים . מסמכים זדוניים נשלחים בהודעות מייל –משלוח פישינג ומסמכים זדוניים 
 . לטעון תוכן משרתים מרוחקים Officeאלא הם משתמשים ביכולת מובנית של מסמכי , קוד מאקרו זדוני

ולכן משתמש  //:fileבפורמט , הקישור. המסמכים הזדוניים מכילים קישור אשר נטען באופן אוטומטי עם פתיחתם
  .למשיכת הקבצים SMBבפרוטוקול 

התוקף משתמש בכלי . של סיסמת ההזדהות אל שרת הזדוני hash -שולח המחשב את ה SMBבעת פתיחת תקשורת 
במקרים אחרים נשלחו מסמכי  .ומשתמש בה בהמשך התקיפה – Clear textפיצוח סיסמאות בכדי ללמוד את הסיסמה ב 

PDF במיילים הנראים גנריים למדי והם הכילו קישור להורדת נוזקה באופן ידני על ידי הנתקף. 

, המספקים מידע על תחום מערכות השליטה ובקרה, התוקפים ניצלו אתרים ייעודיים אליהם פרצו – תקיפת בור מים
 .ושתלו בהם קוד זדוני הפועל באופן דומה למצוין לעיל לאיסוף פרטי הזדהות של נתקפים

התוקף השתמש בפרטי ההזדהות הגנובים בכדי להיכנס לרשתות של ארגונים בהם לא נעשה שימוש   -חדירה והתקנה 
וכן נפתחו , דוני בשליטת הוקף והם הותקנו באופן אוטומטי בעזרת סקריפטיםמספר כלים הורדו משרת ז. באימות כפול

 .חשבונות משתמשים ובוצע ניסיון להגבהת הרשאות

ShadowPad -  תקיפה סינית על בנקים ותשתיות קריטיות באמצעות הפצת
  NetSarangעדכון נושא נוזקה לתוכנת 

תוך ניצול , אשר תוקף מגוון רחב של ארגונים, הנראה סיניככל , נוסף APTבאוגוסט מערך  102חברת קספרסקי חשפה 
המשותף לכלל הארגונים המותקפים היה השתלטות על מערך הפצת ועדכון התוכנה של חברת . שרשרת אספקה

NetSarang  הגרסאות האחרונות של , לפי הניתוח של חברת קספרסקי .על מנת להחדיר נוזקה לכלל לקוחות החברה
. מוצפן אשר יכול להיות מופעל מרחוק על ידי התוקף Payloadשונו וכללו  NetSarangה על ידי חברת התוכנה אשר הופצ

 .דלת אחורית זו הייתה מוטמעת לאחת מספריות הקוד של התוכנה

ספציפית  DNS TXTכך שיוכל להיות מופעל רק בעת קבלת רשומת , הרכיב הזדוני היה עטוף במספר שכבות של הצפנה
, הרכיב העביר לתוקף מידע בסיסי בלבד שכלל את הדומיין, עד להפעלתו האקטיבית. ובקרה של התוקפיםמשרת שליטה 

במידה . ככל הנראה מידע שאפשר לתוקף להחליט האם מדובר ביעד מודיעיני ערכי או לא; שם המחשב ושם המשתמש
 פשר הפעלה של הנוזקה עצמה.נשלח מפתח של שכבת הצפנה נוספת אשר מא, והתוקף החליט כי מדובר ביעד ערכי

וכולל  כולל בישראל, הינם בשימוש במאות רבות של חברות שונות ברחבי העולם NetSarang יודגש כי המוצרים של חברת 
 ואישרה את הממצאים של חברת קספרסקי., 103החברה אף פרסמה התייחסות רשמית .חברות תשתיות קריטיות שונות

. שאמור להסיר את העדכון עם הנוזקה לא מבטיח את חיסול התקיפה" נקי"תשומת ליבכם לכך שעדכון תוכנה 
 . תוכנה אחר בארגון המותקף/ייתכן וכבר דילגו לרכיב חומרה, בהנחה שהתוקפים ביצעו תקיפה

 2015דליפה של מאגר רישיונות הנהיגה של שבדיה בשנת 
סוכנות הנמצאת , Swedish Transport Agency (STA) 2015בשנת בסוף יולי דווח כי 

פקידה להסדיר ולאכוף רגולציות של מערכות אשר תתחת משרד היוזמה והחדשנות 
הנתונים  ימסד ניהוללצורך  IBMשל חברת  מיקור חוץהשתמשה בשירותי , התחבורה

 .104כחלק מאחסון המידע בתשתית ענן שיונות הנהיגה של המדינהישל ר

                                                           
 

102 https://securelist.com/shadowpad-in-corporate-networks/81432/ 
103 https://www.netsarang.com/news/security_exploit_in_july_18_2017_build.html 
104 https://www.itnews.com.au/news/sweden-exposed-sensitive-data-on-citizens-military-personnel-469046 
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שכלל , אשר קיבלו גישה למערך הנתונים המלא של רשות התחבורה ,כיה וסרביה'השתמשה בקבלני משנה מצ IBMחברת 
וכן מידע על אנשים בתוכניות להגנת  אנשי כוחות מיוחדים ושלחיל האוויר השוודי  שלכמו תצלומים וכתובות רגיש רב מידע 
כשהם , המשנהשלחו מיילים לקבלני  STA-ה, במקום ליצור גרסה ערוכה של מסד הנתונים, כאשר הבעיה התגלתה .עדים

כאשר במיילים עצמם היה פירוט מלא של המידע , מבקשים למחוק באופן ידני את המידע הרגיש שהקבלנים החזיקו
 2016אותה רק בשנת  ההשירות החשאי השבדי גיל, 2015למרות שהדליפה התרחשה בשנת .שהממשלה רצתה להסיר

   .2017105מריה אגרן בינואר  STAל "חקירה אשר הובילה לפיטוריה של מנכ, לחקור את האירוע והחל

בעיקר בסביבת  Outlook Web Access -מתקפות המבוססת על גישה ל
Office 365 

כולל סחיטות , בחודשים האחרונים תועדו גלים רבים של תקיפות מול ארגונים שונים
לרוב דבר זה נעשה . של משתמש ספציפי  OWAממוקדות אשר התחילו בפריצה לחשבון 

כניסה לחשבון וללוח שנה של , OWA-השגת שם משתמש וסיסמא של משתמש בבעזרת 
שליחה של מיילים זדוניים ), נסיעה /למשל פגישה ארוכה(המתנה לזמן שהמשתמש נמצא מחוץ למחשב , המשתמש

הדרך הטובה להתמודד עם מתקפות מסוג זה הינה לחייב את  106.ומחיקה של כל העקבות) BECבמקרים רבים מיילי (
 .וכן שימוש בסיסמאות חזקות Multifactor Authentication -שתמשים בשימוש בהמ

 פריצה לחברת דלויט
אחת מארבע חברות , פורסם לראשונה כי שרת המייל של חברת דלויט, בספטמבר 25-ב

דלויט גילתה את התקיפה במרץ , לפי הדיווחים 107.נפרץ, ראיית החשבון הגדולות בעולם
 . 2016נובמבר  –כאשר התקיפה עצמה התרחשה במהלך אוקטובר , 2017

      דרך השגת גישה לחשבון , התוקפים הצליחו להשיג נגישות לשרת המייל המרכזי של החברה, לפי הדיווחים
Administrator ככל הנראה בחשבון זה לא הייתה מופעלת ; אשר לו היו הרשאות מלאות לכלל המיילים בחברה, בחברה

לפורצים היתה גישה למיילים של , לפי הניתוח שנעשה עד כה .ונדרשה אך ורק סיסמא "two-step verification“ה של דריש
כי דלויט משתמשת , יצויין. ותרשימים ארגוניים ועסקיים שונים של דלויט ולקוחותיה IPכתובות , וכן לסיסמאות, החברה

  של חברת מיקרוסופט.  Azureבתשתית הענן

ועד כה שישה מלקוחות החברה במדינה קיבלו הודעות כי מידע , ב"הפריצה ממוקדת רק בלקוחותיה בארה, דלויטלטענת 
מקור פנימי מסר שבחקירה הפורנזית הוברר כי . בשלב זה לא ידוע מי עומד מאחורי התקיפה. שלהם הגיעה לידי התוקפים

 . יגות של נתונים'לשרת חיצוני הועברו מספר ג

להערכתנו החברה עושה . על כך זמן רב ידעהלמרות שהיא , שלא להודיע על הפריצה ללקוחות החברההחברה בחרה 
 .כל מאמץ להסתיר את הפריצה ואת מאפייניה

 

                                                           
 

105 http://thehackernews.com/2017/07/sweden-data-breach.html 
106 https://isc.sans.edu/forums/diary/Outlook+Web+Access+based+attacks/22710/ 
107 https://www.theguardian.com/business/2017/sep/25/deloitte-hit-by-cyber-attack-revealing-clients-secret-emails 
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 2017 בשנת בישראל סייבר מתקפות

 ישראלב גורמים מול נרחבות תואירני תקיפות

 01.17  ינואר
 OilRigל"וחו בישראל יעדים תקיפת 

 בהם והקימו אוקספורד אוניברסיטת של לאלו הדומים שמות עם דומיינים ארבעה רשמו אירניים תוקפים ינואר בתחילת
 ולכן מישראל גורם ידי על לבדיקה הועלה, אלה בדומיינים שהיו הזדוניים הקבצים אחד לפחות. הדבקה לצורך פיתיון דפי
 ).לישראל מחוץ גופים מול שגם יתכן( בישראל גופים מספר נגד והדבקה ההתחזות נסיון שבוצע מעריכים אנו

 כלי את ולהתקין להוריד המותקף מתבקש ובו, לכנס הרשמה אתר התוקפים הקימו המתחזים הדומיינים אחד בתוך
 ידי על במיוחד שנבנה רישום טופס לקורבן מוצג,  המחשב להדבקת במקביל,  הנוזקה של ההרצה בעת.  לכנס הרישום

 שמילא הטופס את להוריד,  שונים פרטים לטופס להכניס מתבקש והוא הכנס אודות פרטים למותקף מוצגים.  התוקפים
 .התוקפים בשליטת הוא גם, אחר מייל אל ולשלוח

 נוזקה להפעיל מנת על CHM בפורמט חלונות של" עזרה" לקבצי התחזות

 קוד המכילים CHM סיומת עם בקבצים שימוש עשו התוקפים, חשפנו אותן נוספות בתקיפות,  לעיל שתוארו לתקיפות פרט
JavaScript  .בפעילות צורך ואין במחשב קוד הרצת מתבצעת פתיחתם עם מיד כלומר,  הרצה לקובצי שקולים אלו קבצים 

 .הנתקף ידי על נוספת

. התקיפות באיכות מדרגה עליית וכן, בישראל האיראניות התקיפה קבוצות של הפעילות בהיקף עליה ראינו, ינואר במהלך
 עליית מהווים להערכתנו אשר פעולות מספר האיראנים ביצעו,  כגבוהה מוגדרת אינו עדיין הטכנולוגית שהרמה אף על

 :מדרגה
 לאחר", מים בור תקיפת" ביצוע לצורך בישראל מרכזיים אינטרנט אתרי של ונשתית חוזרת והדבקה השתלטות .1

 .Darknet - ב נרכשה ארגוניות ורשתות אתרים אותם אל שהגישה
 .גנובה הנראה וככל לגיטימית קוד חתימת תעודת בעזרת נוזקה על חתימה .2
 .מטרה ארגוני הדבקת לצורך החברות ברשתות באחיזה ושימוש גדולים IT שירותי ספקי של והדבקה התחזות  .3
 .יומיים במשך אחד גורם אל ממוקדות זדוניות פישינג הודעות של - הודעות 10- כ - דופן יוצאת כמות שליחת .4
 ביצוע,  בפומבי ההדבקה ואתרי הפעילות תשתית חשיפת לאחר גם תקיפות והמשך תפעולית שרידות על שמירה .5

 כפי פומבית חשיפה לאחר פעילות להשקטת בניגוד(  שעות של בטווח חלופיים הדבקה אתרי של והקמה מהיר רישום
 ).כה עד שבוצע

 :לחלוטין שונים תקיפה מתווי עם ותנפרד איראניות תקיפה קבוצות שלוש ידי על בוצעו התקיפות כי,  נדגיש

1. RocketKitten 
o  מיילים פתיחת מעקב בשירותי שימוש: חדש פעולה דפוס 
o לחברת מתחזים אתרים הקמת United Technologies 
o נוזקת שימוש sami.exe / DownPaper 
o קוד המכילים מתחזים אתרים הקמת Javascript זדוני 

2. Oilrig 
 בשונה( אותנטיות נראות אשר,  מבוססות LinkedIn ישויות באמצעות הוא אלו תוקפים משתמשים בו הדבקה קטורוו

 אל פונות אלו ישויות). פיקטיביות שהן לזהות בקלות יחסית ניתן אשר, חמאס שימוש עשה בהן מזויפות פייסבוק מישויות
 .Linkedin – ב תפנימיו בהתכתבויות מתחזים לאתרים לינק ושולחות הנתקפים

3. CopyKittens  
 ישראליים אתרים שלושה ותקפוה ל"הנ במתקפה. זדוני סקריפט באמצעות ונשנה חוזר באופן ישראליים אתרים הדבקת
 .פוסט רוסלם'ג אתרו מעריב אתר, אביב תל אוניברסיטת של םהסטודנטי לפורטל הכניסה עמוד :מרכזיים
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 02.17 פברואר
 Apple – Mac מערכות לתקיפות נוזקות מפעילה Rocket Kitten קבוצת

 מחשבי להדבקת בנוזקות להשתמש החלה, Rocket Kitten האיראנית התקיפה קבוצת פברואר בתחילת/ינואר בסוף
Mac  .הנוזקה את להתקין המותקף את המשכנעים מתחזים באתרים שימוש – קודמים למקרים דומה ההדבקה ערוץ .

 בפברואר 6-ב, מכן לאחר כשבוע. מק מחשבי מול תקיפה מתווה והפעילה הכינה שהקבוצה ראשונה פעם זו להערכתנו
 ). זו דגימה רק ידועה כה עד שכן, סקרנו אנו אותה דגימה באותה מדובר( זו נוזקה החושף פומבי 108דוח פורסם, 2017

 OilRig  לקבוצת וקישור בישראל Copykittens התקיפה קבוצת של חדשות תקיפות חשיפת

 הבדיקה במהלך. יעדים להדבקת ושימשו לישראל נשלחו אשר נוזקות של חדשות דגימות מספר איתרנו פברואר במהלך
 שקדמו החודשים במהלך, להזכירכם . AI Squerd  חברת של דיגיטלית תעודה בעזרת נחתמה שהיא חשפנו הנוזקה של
, כן על. זו חברה של גנובה דיגיטלית בתעודה שימוש עשתה אשר ,Oilrig ,אחרת איראנית קבוצה של קמפיין על דיווחנו לכך

 את שיתפו זאת ובכלל משאבים המשתפות תקיפה קבוצות שתי פועלות תחתיו אשר ארגון באותו שמדובר יתכן להערכתנו
 .ביניהן הגנובה הדיגיטלית התעודה

 03.17 מרץ
 בישראל CopyKittens  קבוצת של חדשות תקיפות חשיפת

 כוונו אשר, CopyKittens  האיראנית התקיפה קבוצת של ודגימות תשתיות איתרנו מרץ של הראשונים השבועיים במהלך
 .ביטחוני ריגול הן התקיפה שמטרות נראה זה בשלב. לכך שקדמו בחודשים ישראליים ארגונים נגד

 04.17 אפריל
 בישראלOilRig  -ו CopyKittens קבוצות של חדשות תקיפות חשיפת

 לכך ליבכם תשומת .OilRig -ו Copykitten Iranian האיראניות התקיפה קבוצות של ותשתיות פעילות חשפנו אפריל במהלך
 את חשפנו אפריל ומהלך ומלם טלדור לחברת התחזות בוצעה 2016 בסוף. IT לחברות התחזות של התקיפה לווקטור
 .מטריקס לחברת להתחזות שמיועדת התקיפה תשתית

 05.17 מאי
Charming Kitten בתקיפות לסיוע חברתיות ברשתות נרחב שימוש ועושה מתחזה חדשות אתר/גוף הקימה 

. The British news agency או Britishnews  בשם פיקטיבי חדשות וגוף אתר יצרה Charming Kitten קבוצת מאי בתחילת
 רשתות במספר פרופילים מלווים האתר את. 2014 משנת עוד המוכר הקבוצה של הפעילות למתווה דומה זה אירוע

 . שלהם בלגיטימיות המותקף ושכנוע אמון יצירת מטרתם שכל חברתיות

 מועתק בהם המידע כי שיקרי ונראה מידע/תעמולה להפצת משמשים אינם אליו המתלווים והפרופילים" החדשות גוף"
 מותקפים קורבנות עם קשר ליצור, אמינות לייצר הוא החדשות גוף של מטרתו. לגיטימיים חיצוניים ממקורות אוטומטי באופן

 .מולם שיח-הדו במהלך בנוזקה אותם ולהדביק

 רק מתבצעת התקיפה, הנראה כלל אך( BeEF  האינטרנטית התקיפה ערכת את מכילים האתר דפי כלל, ספציפי באופן
 ).מראש מוגדרת רשימה מתוך IP מכתובת לאתר מגיע המותקף כאשר

 
 של סידרה לבדיקה מעלים התוקפים. VirustTotal -ב OilRig שמבצעים בדיקות איתרנו מאי ותחילת אפריל בסוף, כן כמו

 להתחמק וכיצד וירוס-אנטי מנועי ידי על מזוהים הם מדוע ללמוד בכדי שונים רכיבים משנים פעם ובכל, נגועים מסמכים
 .מהם

 

                                                           
 

108 https://iranthreats.github.io/resources/macdownloader-macos-malware   
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 TrapX חברת של הדוח מתוך בארגון מחשב הדבקת לאחר Oilrig התקיפה קבוצת פעילות סקירת

, Oilrig ידי על) ישראלית כנראה( ביטחונית חברה הותקפה בו אחד מקרה הסוקר 109דוח פרסמה TrapX האבטחה חברת
 מחשב הדבקת לאחר אלו תוקפים שמבצעים הפעולות על ללמוד מאפשר הדוח. החברה בתוך ההתפשטות תהליך ואת

 לא להערכתנו הינם, OSINT ניתוח על שמתבססים החלקים בעיקר - ומסקנותיו בדוח התחקור זאתף עם אך, מטרה בארגון
 . להערכותיהם מספקים תימוכין בדוח מובאים לא מקרה ובכל, גבוהה בסבירות נכונים

. Black Energy בנוזקת שימוש ונעשה רוסיים האקרים לתקיפה הצטרפו הארגון בתוך אחיזה השגת לאחר כי נטען, בפרט
 וכנראה המדובר למקרה קשורה שאינה רבה תעבורה אליו מופנית ולכן( אקמאי של  IP כתובת על מתבססות אלו טענות
). רוסיים לגורמים קשורים הם כי אינדיקציה ואין מוכרים הינם אשר( הדומיינים אחד רישום פרטי על וכן), שגויה להסקה גרמה

 .זה בכלי לשימוש טענה אף על) hash מסופק לא( Black Energy בנוזקה שימוש לקיום הוכחה מוצגת לא

 כפי רוסי קשר לקיום הוכחה מספק אינו הוא, האיראניות הקבוצות של הפעולה שיטות על ללמוד מאפשר שהדוח אף, כן על
 .110בתקשורת שדווח

 06.17 יוני
   ואקדמיה תקשורת אנשי נגד חדש איראני תקיפות גל

 בביצוע, האיראנית  Charming kitten/Rocket Kitten לקבוצת כשייכים ידנו על המסווגים התוקפים החלו יוני בתחילת
 גל]: גבוה סיכון[ מתפרצת התרעה" - במאי 1-ב התרענו עליהם התקיפה מתשתיות בחלק משתמשים כשהם תקיפות
 מערך על שבצענו בבדיקה. ישראליים כתבים ארבעה שהותקפו נראה  זה בשלב". בישראל Rocket Kitten קבוצת תקיפה

 .נוספים תקיפה יעדי 150 מעל לאחזר הצלחנו, התקיפה

 בישראל ידוע לא גורם נגד CopyKittens קבוצת של חדשות תקיפות

 Virus  ב לבדיקה הועלו אשר מסמכים שני של דגימות איתרנו, VirusTotal-ב תקיפוה תשתיות אחר שוטף תחקור במהלך
Total אלה תקיפות משויכות ראשונית הערכה פי על). ישראליים המותקפים כי סביר כן ועל( מאי חודש במהלך מישראל 

 .111CopyKittens האיראנית התקיפה לקבוצת

 בישראל יעדים נגד Charming Kitten התקיפה קבוצת של חדשות תקיפה תשתיות חשיפת

 בתוך הפועלים הנראה ככל( Charming Kitten האיראנית התקיפה קבוצת של נוספות תשתיות איתרנו יוני סוף לקראת
 ועיתונאים אוניברסיטה חוקרי בעיקר, התיכון ובמזרח בישראל גורמים נגד פעילה הקבוצה). האירני הביטחון שירות מערך

 להדביקו וניסיון למותקף המוכרים לנמענים התחזות, אלקטרוני דואר לתיבות חדירה הוא שלה הפעילות מתווה. הנוכחי בגל
 . בפעילותה הצלחות עם, זמן לאורך פועלת הקבוצה. בנוזקה

 1770. יולי
 Charming Kitten התקיפה קבוצת של חדשות תקיפה תשתיות חשיפת

 הקבוצה הנוכחי התקיפה בגל. Charming Kitten האיראנית התקיפה קבוצת של נוספות תשתיות איתרנו יולי בתחילת
 .ועיתונאים אוניברסיטה חוקרי בעיקר, בישראל גורמים נגד פעילה

 08.17אוגוסט 
בעוד שהדוח אינו מציין . המשמש לתקיפת ארגונים Web shellחברת פאלו אלטו פרסמה דוח מפורט אודות  בתחילת אוגוסט

אשר , Oilrigמאשרים כי הקמפיין קשור לקבוצת התקיפה האיראנית , מספר חוקרי מודיעין עמם אנו נמצאים בקשר, זאת

                                                           
 

109 https://deceive.trapx.com/WPAOAOilRig_210LandingPage.html  
110   Web Defenders Detect Russian Hand in Iranians’ Hacking Attempt - https://mobile.nytimes.com/2017/05/15/technology/web-
defenders-detect-russian-hand-in-iranians-hacking-attempt.html  
111 http://www.clearskysec.com/report-the-copykittens-are-targeting-israelis/  
http://www.clearskysec.com/copykitten-jpost/  
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, לכן. עצמו נמצא בשימוש של גורמים נוספים בלתי קשורים Web shell-ה, יחד עם זאת. נגד מטרות בישראל פעילה מאוד גם
 Oilrigהייחוס לקבוצת  –בעוד שאיתורו תמיד יהיה אינדיקציה לפעילות זדונית הדורשת טיפול מידי ברמת חשיבות גבוהה 

 .112דורש הצלבות נוספות

אשר אחראי לחילוץ  ,)TwoFace Loader(בסיסי ראשוני  shell –מורכב משני חלקים  שכן הוא, TwoFaceמכונה  Webshell-ה
כלים אלו   ).Seasharpee-אשר מזוהה על ידי מיקרוסופט כ, TwoFace Payload(והתקנת הכלי העיקרי בעל יכולות נוספות 

 .ASP.NET -ורצים על שרתי ווב התומכים ב #Cכתובים 

), לאחר מספר חודשים, יבמקרה הספציפ(לאחר מכן . לגניבת סיסמאות מהשרת הנגוע Mimikatzבין היתר התוקפים מריצים 
יכולה  shell-האינטראקציה עם ה בארגון. Exchangeבשרתי  shell-התוקף מנצל את הסיסמאות בכדי לנסות ולהתקין את ה

 .להתבצע דרך ממשק וובי שהוא יוצר

שפרסמה פאלו אלטו  113בדוח נוסף .IntrudingDivisorאותו הם מכנים , הקבוצה נוסף בשימוש   web shellהדוח סוקר בקצרה
 .Shamoonאשר שימש ככלי לאיסוף מידע טרם תקיפות ההרס  IsmDoorלבין נוזקת  OilRigנמצא קשר בין קבוצת התקיפה 

אשר לא , קבוצת התקיפהתחקורו הוביל לאיתור תשתית חדשה של . איתרנו מייל זדוני שנשלח לגורם שאינו ישראלי בהמשך
 .פורסמה עד כה

 Charming Kittenחשיפת תקיפות ותשתיות תקיפה של קבוצת התקיפה 

. )כ איראני"ככל הנראה שב( Charming Kittenאיתרנו תשתיות נוספות של קבוצת התקיפה האיראנית  אוגוסט במהלך
 .ועיתונאים בגל הנוכחיחוקרי אוניברסיטה נגד בעיקר , הקבוצה פעילה נגד גורמים בישראל

 .209 מספר MISPאירוע 

 חשיפת תקיפות בישראל

אלא רק תמונה של , חלק מהמיילים לא הכילו טקסט. נשלחו מספר מיילים זדוניים אל יעדים בישראל וסטבמהלך אוג
בחלק מהמקרים , כמו כן). כנראה בכדי לעקוף מנגנוני זיהוי ספאם מבוססי טקסט(טקסט אשר מקושרת אל דף הפישינג 

 .אשר בהמשך מפנה אל דף הפישינג, bit.lyהקישור בגוף המייל היה של שירות קיצור הכתובות 

-שמאפשר להם לאתר את כתובת ה) 114אשר הועתק מכאן(קוד המקור של דף הפישינג מעלה שהתוקפים מטמינים בו קוד 
IP על ידי שימוש בטכונלוגית , האמיתית של נתקף אשר משתמש בשירות פרוקסיwebrtc . במקביל לשליחת מיילים

 .ביצעו התקופים ניסיון איפוס סיסמה לחשבון הפייסבוק של המותקף והוא קיבל הודעה אמיתית מפייסבוק על כך, מתחזים

להביא  של שליחת הודעות מתחזות תוך ביצוע פעולות אשר גורמות לשליחת הודעות לגיטימיות אל הנתקף עשוי, דפוס זה
ולכן במקרים אלה מתבקש ליווי צמוד של איש אבטחה בכדי למנוע השתלטות על , לבלבול ונפילה בפח גם אצל נתקף ערני

 .חשבונות

 Oilrigאיתור תשתיות חדשות של קבוצת התקיפה 

סיונית התשתיות אותרו בשיטת תחקור ני. Oilrig האיראנית התקיפה קבוצת איתרנו תשתיות חדשות של במהלך אוגוסט
בכל מקרה בו מאותרת . וייתכן והן כוללות דומיינים אשר אינם חלק מתשתית תקיפה זו אולם הם זדוניים בסבירות גבוהה

 .220מספר  MISPאירוע . מוצע לתחקר זאת על מנת לשלול הדבקה בנוזקה, תקשורת פנימית לדומיינים אלו

 09.17ספטמבר 

                                                           
 

סקרנו " TrapXלאחר הדבקת מחשב בארגון מתוך הדוח של חברת  Oilrigסקירת פעילות קבוצת התקיפה האיראנית . 2 - 210517"בידיעה , להזכירם 112
 .לצורך יצירת אחיזה בארגונים לאחר הדבקה ראשונית web shell-ש באת השימו

113 https://researchcenter.paloaltonetworks.com/2017/07/unit42-oilrig-uses-ismdoor-variant-possibly-linked-greenbug-threat-group/  
114 https://github.com/diafygi/webrtc-ips/blob/master/README.md  
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אשר ככל הנראה כוונו  Greenbugחשפנו מקרי תקיפה ותשתיות חדשות של קבוצת התקיפה האיראנית  בתחילת ספטמבר
או  DNSהמתקשר דרך בקשות  RAT-המשמשת כ 115ISMAgentהתוקפים עשו שימוש בנוזקת . נגד גורמים בערב הסעודית

HTTP. 

בעת . CVE-0199-2017גיעות המנצל את פ change managment.dot 116בשם  wordההדבקה מתבצעת בעזרת קובץ 
 VBSמורד סקריפט , ממנה 117מאתר חיצוני בשליטת התוקפים RTFפתיחת המסמך נטען קובץ סקריפט המתחזה למסמך 

 .PowerShellאשר מריץ פקודת 

אשר  base64הפעולות העיקריות של הסקריפט הוא לפנות לאתר שיתוף הקבצים והרדת הקובץ המכיל טקסט בקידוד 
נשמר עת פיענוח הקידוד נוצר קובץ הרצה, אשר אך בפועל ב, וסיום הקובץ Header -על פי המתחזה לתעודה דיגיטלית 

  .118ISMAgentואז מפוענח ונשמר כקובץ הרצה. קובץ ההרצה הסופי הוא נוזקת  srvRep.txtבשם 

 Charming Kitten התקיפה קבוצת של חדשות תקיפה תשתיות חשיפת

 .Charming Kitten האיראנית התקיפה קבוצת של נוספות תשתיות איתרנו ספטמבר בתחילת

 10.17אוקטובר 
 Chraming Kitten התקיפה קבוצת של התקיפה תשתיות חשיפת

לצורך ביצוע התקיפה . ואוקטובר הקבוצה ביצעה תקיפות פישיניג ממוקדות נגד חוקרי אקדמיה בישראל במהלך ספטמבר
ודרכו פנתה בהודעות ישירות אל נתקפים " יפה חייט"המתחזה ל , חשבון טוויטר פיקטיבי אחדפתחה הקבוצה לפחות 

והפניה אל , להלן צילום של החשבון .שלהם Gmailבישראל תוך ניסיון לגרום להם להזין את פרטי ההתחברות לחשבון ה
 :הנתקף

 

 .אל אתר בשליטת התוקפים, לאחר כמה שניות, אשר מבצע הפניה אוטומטית Google Sites-ההודעה מפנה אל אתר ב

 רשמה דומיינים המתחזים לחברות אבטחה והייטק ישראליות OilRigקבוצת 

נוזקה זו שימשה , . להזכירכם119ISMDoorדגימה של נוזקת  Virus Totalהועלתה מעירק לבדיקה ל  באוקטובר 15-ב
 .120בערב הסעודית בתקיפות לצורך השגת האחיזה בארגונים טרם ביצוע תקיפות הרס

                                                           
 

115 https://researchcenter.paloaltonetworks.com/2017/07/unit42-oilrig-uses-ismdoor-variant-possibly-linked-greenbug-threat-group/  
116 https://www.virustotal.com/en/file/66358a295b8b551819e053f2ee072678605a5f2419c1c486e454ab476c40ed6a/analysis/  
117 http://www.msoffice-cdn[.]com/updatecdnsrv/prelocated/owa/auth/template.rtf 
118 https://www.virustotal.com/en/file/33c187cfd9e3b68c3089c27ac64a519ccc951ccb3c74d75179c520f54f11f647/analysis/  
119 researchcenter.paloaltonetworks.com/2017/10/unit42-oilrig-group-steps-attacks-new-delivery-documents-new-injector-trojan 
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 איננו זה בשלבקיפה. הת איתרנו חלקים נוספים וחדשים בתשתית, על ידי יישום טכניקות חדשות לתחקור תשתיות תקיפה
 בכדי שלהן בשם להשתמש רק או, )נוספות חברותואולי דרכן ( עצמן החברות את לתקוף היא ההתחזות מטרת אם יודעים
 .נפרצו או הותקפוכבר  אלו שחברות לכך כלשהי אינדיקציה לנו אין זה בשלב .אחרים גורמים לתקוף

ישראליות והשתמשה בגישה ובמידע בכדי  ITבמקרים קודמים קבוצה זו פרצה בהצלחה אל מספר חברות , להזכירכם
למעט שתיים (עם זיהוי הדומיינים המתחזים יצרנו קשר עם צוותי האבטחה ברוב החברות  .121לתקוף את לקוחות החברה

עד כה לא עודכנו חזרה על ידי אף אחת מהם על איתור ניסיון . והתרענו על פוטנציאל התקיפה) ן לא מצאנו איש קשרבה
 .תקיפה

  Kitten Charming קבוצת של חדשות תקיפה תשתיות שיפתח

 .246מספר  MISPאירוע . חשפנו דומיינים נוספים של קבוצת התקיפה האירנית במהלך אוקטובר

 11.17נובמבר 
  OilRig האירנית התקיפה קבוצת של ALMA Communicator נוזקת ניתוח

 Palo Altoמספר ימים לאחר מכן פרסמה ". האיראנית בערב הסעודית Oilrig קבוצת תקיפת"דיווחנו על  בתחילת נובמבר
בדומה לנוזקות . ALMA Communicator -הדוח מנתח בפירוט את הנוזקה בה נעשה שימוש . דוח הסוקר גם הוא תקיפה זו

 . לצורך קבלת פקודות והדלפת מידע DNSשימוש בבקשות גם נוזקה זו עושה , אחרות של הקבוצות האיראניות

ALMA Communicator  מבצעת בקשותDNS  ומקבלת כתגובה כתובותIP .היא אינה מנסה לתקשר אל כתובות אלו, אולם .
 DNSבתים של מידע בכל בקשת  4באופן זה מוזרמים אל המחשב הנגוע . היא מתייחסת אליהן כמידע בינארי, אלא

 .הנוזקה מרכיבה את הבקשות לפקודות או לתוכן ומריצה אותם במחשב הנגוע. שמבצעת הנוזקה

 : ^^!! ובסיום תקשורת תשלח הפקודה!^%$ תמיד תשלח מהשרת הפקודה הטקסטואלית , בתחילת תקשורת, למשל

 
  CopyKittensידוש פעילות קבוצת ח

, CopyKittensדוח נרחב החושף את פעילות קבוצת הריגול האיראנית  Trend Microביולי פרסמנו בשיתוף עם חברת  25-ב
 במהלך נובמבר .מאז פרסום הדוח לא איתרנו פעילות של קבוצה זו. אשר חדרה לארגונים רבים בישראל ובמדינות אחרות

גבוהה -אנו מעריכים ברמה בינונית. אשר נשלח לקבוצת עובדי ממשלה בקטאר בסוף אוקטובר 122איתרנו מייל זדוני
 : על פי מספר מאפיינים, CopyKittensשמדובר בחידוש פעילות קבוצת 

 )עובדי ממשלה בקטאר(יעדי המייל הזדוני  •

 :דמיון ויזואלי של דומיין שרת השליטה לסגנון המוכר של הקבוצה •

 ןסגנון מסמך הפיתיו •

 Cobalt strikeבשילוב  Meterpeter-שימוש ב •

 תחקור תשתיות ואיתור חפיפה תשתיתית ממקרים קודמים •

                                                           
 

121 http://www.clearskysec.com/oilrig/  
 איתור דגימה זו תחקור בוצע בסיוע אנשי קשר 122

 https://www.virustotal.com/en/file/54fde54c5a7e6b8a13ad7d4e9471cb4a593350df5aee224fff0c140d185562d2/analysis/  
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תחקור תשתית התקיפה הנוכחית חשף חלקים רבים נוספים וכן מסמכים המעידים על תקיפות במדינות שונות במזרח 
 ).טרם פרסום הדוח(חלק מתשתית זו שייך לגל הקודם ). אך לא בישראל(התיכון 

 נגד ערב הסעודית  OilRigשיפת תקיפת ח

אל  User list must change password.xls, בה נשלך מסמך בשם OilRigחשפנו תקיפה חדשה של קבוצת  במהלך נובמבר
 והרצת שרידות לצורך מתוזמנת משימה יוצר זדוני אשר מאקרו מכיל אך, ריק המסמךידוע בערב הסעודית. גורם לא 

 אשר זדוני PowerShell מורץ מכן לאחר .helminth המכונה זדוני VBS קובץ להפעלת גורמת המתוזמנת המשימה. הנוזקה
 .למחשב גישה לתוקף נותן

 Oilrig האיראנית התקיפה קבוצת של חדשה נוזקה איתור

כפי הנראה חושב לציין כי הדגימה שייכת  .OilRigלקראת סוף נובמבר איתרנו דגימה חדשה מקמפיין תקיפה של קבוצת  
 .שכן שרת השליטה שלה כבר דווח בעבר, אולם מדובר בהדבקה חדשה, לגל קודם

. בדומה שרידותבתקיית האיתחול של ווינדאוס לצורך  מותקנת וכן CMD בעזרת ומורצת הנוזקה מחולצת ההרצה בעת
 קוד כלי בעזרת מתבצעת ההדלפה. DNS מבוססות מידע בהוצאת משתמשת הנוזקה, OilRigלמתקפות קודמות של 

 .הנגוע המחשב אל מורד אשר 123פתוח

 JavaScript-ה סקריפט מורץ, dnclient.exe ריצת בעת. CURLלביצוע בקשות רשת בשם  תכמו כן, מחולצת תוכנה לגיטימי
  .DNS בבקשות הוצאתו טרם מקומי בקובץ המודלף המידע הכנת על אחראי אשר

 ישראליות  ITהאיראנית נגד חברות  OilRigסיכום תקיפות קבוצת  טבלת
). התיכון במזרח נוספות במדינות וכן( בישראל OilRig האיראנית התקיפה קבוצת של רבה פעילות נחשפה האחרונה בשנה
 לחברות חדירה באמצעות יעדים של" האספקה שרשרת" תקיפת הוא הקבוצה של הבולטים הפעולה ממתווי אחד

 ולחדור ספציפיים מטרה ארגוני או בארץ רבים ארגונים אל אלו לחברות שיש האמון או הגישה את לנצל בכדי IT/מחשוב
 פרצו הסעודית בערב גם. 124הסעודית בערב בנקים תקפה שהקבוצה בעת גם בוצע הזה הפעילות מתווה. המטרה לארגון

 . זו לקבוצה אופיינית פעולה שיטת זוהי כי נראה. שירותים להם מספקת אשר IT לחברת לכן קודם התוקפים

 בשמן השתמשה הפחות לכל או, לפרוץ ניסתה, אליהן פרצה הקבוצה אשר הישראליות החברות את מציגה להלן הטבלה
. לנו ידועות ואינן נפרצו או הותקפו אשר נוספים ובתחומים נוספות חברות וקיימות יתכן .אחרים גורמים תקיפת במהלך
 על הפעולה מתווה והדגשת בלבד סיכום לצורך משמשת והטבלה קודמות בידיעות ידנו על דווח להלן המידע רוב כי נדגיש

 .זה פעולה במתווה הדבקה ולמנוע להערך מטרה לארגוני לסייע מנת

 האם פעילות תחום חברה
 נפרצה?

 פירוט

????? IT הודעות מייל זדוניות נשלחו מחשבונות פרוצים בחברה. נרשם  כן
 שימש הדומייןלאירוח נוזקה.  org[.]????? -והושמש דומיין מתחזה 

 .לחברה התחזות תוך מטרה ארגוני לתקיפת
הודעות מייל זדוניות נשלחו מחשבונות פרוצים של עובדי אוניברסיטה  כן אוניברסיטה  גוריון בן אוניברסיטת

 תוך התחזות אליהם. 

???????? IT, ERP בסבירות, כן 
 גבוהה

התוקפים עשו שימוש בתעודת חתימת קוד של החברה. על כן סביר 
 חשבוןמכי השיגו את התעודה ממחשבים של החברה או לכל הפחות 

הייתה בידי התוקפים מעל שלושה  התעודה גישה. השיגו אליו מייל
 חודשים.

AI squerd  בסבירות, כן תוכנה פיתוח 
 גבוהה

התוקפים עשו שימוש בתעודת חתימת קוד של  - לא ישראלית חברה
ממחשבים של החברה או  התעודה את גוישהיהחברה. על כן סביר כי 

החברה הודתה בפומבי  .גישה השיגו אליו מייל חשבוןמלכל הפחות 
 כי התעודה נגנבה.

                                                           
 

123 https://github.com/iagox86/dnscat2 
124 https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2016/05/targeted_attacksaga.html  
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????????? IT בסבירות, כן 
 בינונית

 .מהחברההתקבלו דיווחים על מייל המתחזה/נשלח 
לאירוח נוזקה.  com[.]???????? -נרשם והושמש דומיין מתחזה 

 .לחברה התחזות תוך מטרה ארגוני לתקיפת שימש הדומיין
???????? IT הנראה ככל ,

 מידע לנו אין
 פנימי

 מהחברה

 אין החברה. מתוך הגיע כי נראה אשר במסמך שימוש עשו התוקפים
 הדבקה. לגבי וודאי מידע

?????? IT  בשלב  לנואין
זה שום 

אינדיקציה 
 לפריצה
 לחברה

 לפריצה אינדיקציה אין. vpn[.]com-???????התוקפים רשמו דומיין 
 . כנגדה תקיפה או לחברה

 חומרת ??????
 תקשורת
 מחשבים

, הנראה ככל
 מידע לנו אין

 פנימי
 מהחברה

-הועלה לבדיקה ב Oilrigזדוני של קבוצת  powershellקובץ 
VirusTotal 2017-04-25-ב 

)GH664b6f69d1f90d1bc3fb8fbe123e11c .( הקובץ הכיל את הנתיב
 בתקיפה: ????על שימוש בשם של חברת  להעיד עשויהבא, אשר 

D:\Install\Malware\????????\DnE1.Ps1 
 אין אינדיקציה לפריצה לחברה או תקיפה כנגדה. לנו

 ישראליות חברות
 נוספות

IT הנראה ככל ,
 מידע לנו אין

 פנימי
 מהחברות

קטנות נוספות אשר הודעות זדוניות נשלחו אליהן.  ITישנן חברות 
 בשלב זה אין באפשרותנו לשתפן ולא ידוע אם הן הודבקו.

נשלחו למספר  - Trickbotו Lockyעשרות אלפי מיילים המכילים נוזקות 
   ארגונים בישראל

ארגונים בישראל עשרות אלפי דברי דואר נושאי נוזקה המיועדים לקראת סוף אוגוסט ותחילת ספטמבר נשלחו למספר 
. מאות מיליוני מיילים לארגונים בעולם/ככל הנראה מדובר בקמפיינים גנריים בהם נשלחים עשרות. לעובדים בארגונים אלה

 . השאלה היא כיצד נבנתה רשימת התפוצה באמצעותה נשלחו מיילים לעובדים בארגונים אלה

היא שפרטי תיבות הדואר נאספו על ידי האזנה או השתלטות על שרתי דואר של ספקיות , ההשערות שלנו אחת, בשלב זה
בנוסף ייתכן ומדובר בחולשה לא . להשערה זו אין בשלב זה שום ביסוס. אינטרנט אשר תעבורת המיילים עוברת דרכם

גם להשערה זו אין . ת המייל של העובדיםידועה של שרתי הדואר של מיקרוסופט אשר ייתכן ובאמצעותם נחשפים כתובו
 .בשלב זה שום ביסוס

 פופולריים ישראלייםאינסטגרם האקר ערבי פורץ ומשבית חשבונות 
המפרסם צילומי מסך של חשבונות ישראלים כהוכחה לכך שפרץ  arabibandבחודש האחרון נפתח חשבון אינסטגרם בשם 

מטרתו , על פי התיאור המופיע בחשבון. וסטים ונפח פעילותו נמוך יחסיתפ 11עוקבים ו 989לחשבון . אליהם והשבית אותם
 . חשבונות אינסטגרם ישראלים השייכים לאנשים משפיעים וחשובים בישראל 100הינה לסגור 

 
הפריצה לחשבון  על פי בדיקתנו. ת והחשבון הרשמי של מפלגת הליכודמופיע חשבונו של ניר ברק, בין החשבונות הפרוצים

אשר מוביל , מוביל לחשבון הפייסבוק של המפלגה ,likud.org.ilבכתובת  ,האתר הרשמי של הליכוד. התרחשההליכוד אכן 
 . לחשבון האינסטגרם המושבת שלה
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כי  דיווחה arabibandהותקפה בידי  ישראלית אשר משתמשת אינסטגרם 4.11.17 בפוסט אשר עלה בתאריך, בנוסף
 :חשבונה נפרץ

 

שנים  100האקטיביסטים טורקים השחיתו שני אתרי חדשות ישראליים לרגל ציון 
 להצהרת בלפור ותמיכה בעזה

התקיפות . בנובמבר, התבצעו השחתה זמנית של שני אתרי חדשות ישראליים 2 -ב
" הרוכבים"קבוצת  -פרוש השם . הפטריוטית טורקית AkinCilarהתבצעו על ידי קבוצת 

הקבוצה הצליחה להשחית את האתר של . ונראה שיש לה קשר לגורמי ממשל טורקים
ככל הנראה על ידי השגת גישה למערכת ניהול  Times Of Israel -ו"דבר ראשון" 

 .האתר

תקפה במהלך השנה האחרונה אתרי מדיה במספר מדינות כולל  AkinCilarקבוצת 
 . או לאיסלאם בכלל, ת הטורקיתבבלגיה ומינאמר אשר הביעו התנגדות למדיניו

שנה להצהרת בלפור לאות הזדהות עם  100הקבוצה תקפה אתרים בישראל לציון 
בעבר הקבוצה תקפה והשחיתה עשרות רבות של אתרים  –תזכורת . העזתים

 . 2010ישראליים בעקבות פרשת המשט לעזה החל מסוף שנת 

הודעה ובו איום לתקוף  OpIsraelבתקיפות בקמפיינים האחרונים של " הצטיינה"אשר  AnonGhostפרסמה קבוצת , במקביל
להלן . יהאד בעזה'אתרים בישראל עם הבטחה לשינוי מתווה התקיפה וזאת עקב התקיפות של ישראל את החמאס והג

 :נוסח ההודעה באנגלית ובתרגום לעברית

 
נזיין  אנחנו שותקים לא אנחנו פלסטין של הקול אנחנו כי israhelli כםאות להעניש כדי כאן אנחנו AnonGhost אנחנו .1

 ברזלה לכיפת נחדור אנו האפשר ככל בקרוב ..המטרה שיטת את משנים אנחנו עכשיו אבל קודםממ קשה יותר אותכם
 .כםשל מזוינתה

 .....!וביהקש .2

 ...קסאם-אל חטיבת אתו פלסטין את שונאיםשאלו  כול נגד נשקו סייבר בהתנגדות בכל תומכים אנו .3
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  Netvison 013 של המייל שירות, E-BOX-משלוח מייל פישיניג המתחזה ל
ככל הנראה מדובר בקמפיין גנרי . ן לכמה מאות ישראלים'באוגוסט נשלחה הודעת פישינג המתחזה לחברת נטוויז 22-ב

 :להלן תוכן ההודעה. ובינלאומי אשר הותאם על ידי התוקף למדינות היעד

 

, eboxנמצא דף מתחזה לעמוד הכניסה למייל של  אשר מוביל לאתר, בוהוא אל שירות קיצור דומיינים  הודעההקישור בגוף 
 פעמים): 200(על פי עמוד הסטטיסטיקה של שירות קיצור הדומיין לחצו עליו netvison 013 שירות המייל של 

 

 כלכלה בישראלמשרד השנשלח לפישינג חשיפת 
נראה . כלכלה הישראלימשרד הנשלח אל  אשר מייל פישינגחשפנו במהלך אוקטובר , מבצעיםבמסגרת המחקר אותו אנו 

כי מדובר נראה , VirusTotal-אשר הועלה ל, על פי בדיקת המייל. כי מדובר בשליחה גנרית יחסית ולא בתקיפה ממוקדת
בשרשור הראשון בעלת . אליה וחזרה valeria.amaral@unicesumar.edu.brאשר נשלחו מהכתובת , בשני שרשורי מייל

 :הכתובת חותמת בפורטוגזית בתור פרופסור בתעשיית התרופות



  

                                                                                                                                        ClearSky Cyber Security Ltd.2017 כל הזכויות שמורות ל © 
 71 מתוך  52 עמוד

 
בתוכן המייל התוקף מזדהה . )כנראה תרגום אוטומטי משפת המקור( השרשור השני כתוב בעברית קלוקלת, לעומת זאת

במטרה  בצירוף הקישור, הקורבןשל  Webmail-ומתריע על כך שפג תוקפה של סיסמת ה ICTכמנהל במחלקת התמיכה של 
 :לשנות סיסמה

 
ובו בקשה להכנסת פרטי הזדהות , Form2payלאחר פתיחת הקישור הקורבן מנותב לטופס שנבנה באתר לבניית טפסים 

, בסבירות גבוהה מדובר בקישור שנועד לפתות קורבנות למסור את פרטי ההזדהות שלהם לידי התוקף. לחשבון המייל
 יועד לכתובת המייל, אשר עבר דרך שרת ברזילאי, המייל. או פרץ אליה) Spoofing(תחזה לכתובת זו אשר ייתכן כי ה

 usa-washington@moital.gov.il – נציגות משרד הכלכלה בוושינגטון . 

 אנשים וארגונים בישראל תקיפות במייל (ככל הנראה גנריות) נגד
אנשים מצורפת רשימת מיילים זדוניים אשר נשלחו אל , השנהבאוגוסט חדש אותו הפעלנו הניטור הבמסגרת מערך 

אשר אינן ממוקדות (אנו מעריכים שאלו תקיפות גנריות , על פי בדיקה ראשונית. ישראל בשבועות האחרוניםבארגונים ו
התוקף מעידות בהכרח על שליטת  ואינןהכתובת השולחות עשויות להיות מזויפות ). בהכרח בארגונים הנמענים או בישראל

 .אלא על התחזות אליו, בתיבת המייל של השולח

ולסייע באימות ההשערה שלנו כי , פישינג/סוג הנוזקה, נשמח לסייע בתחקור המקרה, אם אותרו מיילים דומים בארגונכם
 .אכן מדובר בקמפיין גנרי ולא בתקיפה ממוקדת

Sender Subject Content Attached file name 

admin@mbs723.vps.phps.kr FW: Pending 
Payments. 

See attached payment. USD11715MT103.docx 

<dsymonds@iinet.net.au>     292473186.zip 

 <sales88@gsmland.pl>     780323483917847.zip 
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Sender Subject Content Attached file name 

 gertrude marquis <16marquis@dream-
card.com> 

 PAYMENT Here is a copy of your payment 
receipt.  
Thank you  
 have a great weekend 
GERTRUDE MARQUIS 
16marquis 
dream-card.com 
810-278-0119 Ex. 7410 

20170814823305876.rar 

 <inbal@bat-7.co.il>     683373.zip 
 PayPal Security Update <secure519 
@jmp.net> 

Account records 
must be kept up-
to-date 

Рleasе unԁerstаnd tһаt if уou 
dоn't uρԁate уouг асcount 
informаtіon, уοu'rе violаtіnɡ 
our Tеrms Оf Service 

FormAttachment.html 

 PayPal Security Update <safeguard 
@secured.com> 

Update required At PаyPal, proteсtіng уоur 
аcсount'ѕ ѕесuгіtу iѕ οuг tоp 
prioritу. Reсentlу, wе һave 
rеceіved reportѕ 
fгоm оtheг rеɡisterеԁ usеrs 
that у 

PAYPAL-FORM.html 

 PayPal Update Notice <info1 
@inform.us> 

Your records 
must be valid 

Kеep youг account геcоrdѕ up-
to-dаtе iѕ 

paypal-attach.html 

 PayPal Security Update <information 
@great.net> 

Update inquiry. It іѕ οf utmost imрoгtanсe tһat 
you're аЬle tο upԁatе уоuг 
aϲcount іnfогmаtіon  

Update-Form456.html 

PayPal <mandate@star.net> Please update 
your information 
now 

Рlеase ɡet уοuг асϲount 
infoгmation uр-to-date. 
Αftеr revіewіnɡ yоur rеϲordѕ, 
ѕοmе  

paypal-form.html 

 Apple <Unoreply 
@appstorezap.co.il> 

 Your Apple-ID 
Temporarily 
locked 

Apple Inc. 
 
This email confirms that your 
subscription with iTunes has 
been expired with all additional 
services 
 
Your account is on hold, waiting 
for renewal, you have 48 hours 
or we will be obliged to close it 
please renew your subscription 
as fast you can 
 
Click on renew now and follow 
all steps 

 

Casey Sawers <casey. sawers 
@louisesamphotography.com> 

PIC_5561   PIC_5561.7z 

 Noe Tozer <noe. tozer 
@web-time.co.il> 

JPEG_6005   JPEG_6005.7z 

 Rosalyn <rosalyn. nethercote 
@repairpc.co.il> 

Paper   f5b31cf86.pdf 

 Shahid Ullah Shahid <shahid. alnahar 
@gmail.com> 

 proforma inv Dear Sir, 
Please find the attach book list 
and send to us proforma of the 
same as 
soon as possible.  
Thanks. 
KB Sharma 
proforma inv.pdf 

image.png 
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Sender Subject Content Attached file name 

 "PayPa@ Support" 
<unconfirmedinformation 
  

Paypal Support: 
Suspicious 
Transaction-case 
id 
PP-123-432-12-0 

Thank you for using PayPal. 
SuspiciousTransaction. 
Your account just make 
suspicious transaction, We've 
temporary limited your account 
due to this suspicious activity 
until the issue is resolved. <br> 
If You didn't authorize this 
transaction, please dispute 
transaction soon. 

Dispute case id 
@PP-123-432-12-0.html 

שימוש בפרופילי פייסבוק מזוייפים ליצירת קשר עם חיילי צה"ל על מנת 
 להשתלט על מכשיר הסלולר שלהם

 וארגונים חברות מול האחרונות בשנים פועלות עיקריות עזתיות טרור סייבר קבוצות שתי
 מבצעות אלו קבוצות). איסלאמי יהאד'וג חמאס( Molerats-ו Arid Viper וכינויהן בישראל
 בטחון גורמי ידי על נחשפים ומבצעיהם בינונית-נמוכה טכנולוגית ברמה תקיפה פעולות

 השבועיים בדוחות – ClearSky - שלנו חשיפות ובהן( סייבר אבטחת חברות ידי ועל
 ). 125DustySky כגון פומביים בדוחות ולעתים השוטפים

 לפיתוי ושימשו חמאס ידי על שנוצרו בפייסבוק מזוייפים פרופילים 17 הכולל תקיפה קמפיין חשף ל"צה 11.0.1.2017-ב
 בארץ חיילים של מאלו או פומביות מתמונות הורכבו הפרופילים .שברשותם ניידים טלפונים על נוזקות להתקנת חיילים

 . ל"ומחו

 האפליקציות וחנות המזוייפים הפרופילים של סקירה
 :מושכות נשים של תמונות מופיעות הפרופילים במרבית

 

 מהם וביקשו ,apkpkg[.]com בכתובת החמאס שהקים אפליקציות לחנות להיכנס החיילים את פיתו הוירטואליות הישויות
 : וידיאו לשיחות לשמש אמורות אשר אפליקציות להוריד

                                                           
 

125 www.clearskysec.com/dustysky2/  
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 .נמוכה ביצוע ורמת רשלנות על המעיד דבר, בערבית טקסט המופיע האתר של המקור בקוד כי לציין חשוב

, המכשיר על מידע לאסוף מאפשרות, Wowo messenger-ו YeeCall Pro ,SR Chat  שמותיהן אשר, הזדוניות האפליקציות
 והסרת הורדה, האזנה, תמונות של יזום צילום, מיקום איכון, ותמונות קבצים, שיחות והיסטוריית מסרונים, הקשר אנשי

   :םהמזוייפי הפרופילים דפיחלק מ של מסך צילומי להלן. למכשיר ויישומים קבצים
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 :המזויפת לחנות החיילים את מפנים בהן, ל"צה חיילי עם הזדוניים הגורמים שקיימו שיחות לקטעי דוגמאות
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 תוישראלי ותחבר נגד BEC תומתקפ
 נהלי את ולחדד מודעות להגביר מנת על אלו במקרים להשתמש ממליצים אנו, התקיפות ותחכום בכמות העלייה בשל

 . זו מעין תקיפה של הסיכול

במבצע משותף של משטרת ישראל וארגוני משטרה בינלאומיים נלכדה כנופיית פשע  - ראשון מקרה
  )278(תיק  BECישראלית שהתמחתה בביצוע הונאות 

יו"ר).  נאותוה ידוע גם בתור( BEC עשרים ישראלים בחשד לביצוע והובלה של 126עצרה ישראל משטרת, מרץ בתחילת
במדינות נוספות. בכתבי האישום  משטרהוכוחות  FBI-ידי ה עלאנשים נוספים ברחבי העולם  מספר 127נעצרו במקביל

התקיפות בוצעו נגד ארגונים בארה"ב.  מרבית ארגונים. 170-ב יםמותקפ ארגוניםמ דולר מיליון 13 נגנבו כי יןיבארה"ב צו
 דולר מיליון 10 בסך העברות בוצעו בהן תקיפות מפורטים האישום בכתב דולר. מיליון 56 על עמד שהושבו הכספים היקף

 ופורטוגל. פינלנד, ספרד, מגרמניה, חברות 6-מ

העברת ערך בלי  -) hawala" (הוואלה" בשיטתהרשת פעלה . כחלק מכך הופעלה רשת בלתי חוקית להעברת כספים
וסוכן זה , בלדר במדינה אחרת/מבצע טרנזאקציה אל מול סוכן, מקבל כסף להעברה בלדר כספים/סוכן. העברת הכסף עצמו

 "פרוטקשן"ישראלי לספק שירותי -הערבי" חרירי"בנוסף הייתה מעורבות של ארגון הפשיעה  .מעביר בפועל כסף אל הנמען
 .פיזיים לארגון

 בחברה ישראלית BECסיכול הונאת  – שני המקר
 גניבת וניסיון לבכירים התחזות הונאת( BEC תקיפת של ממוקד מניסיון שנפגעה ישראלית לחברה סייענו מאי סוף לקראת
 . החברה על מזהים פרטים שום לחשוף מבלי התקיפה וקטור את לתאר ננסה זו בידיעה). כספים

 )התקיפה של לאחור ניתוח מתוך( תקיפה לפני מודיעין איסוף – ראשון שלב

 לתקוף שהחליטו הסיבה מהי לנו ברור לא. לתקוף החליטו שאותה החברה על ממוקד מודיעין אספו התוקפים זה בשלב
 איתרו התוקפים, מקרה בכל. החדירה שלב את עליהם שהקל החברה על רגיש מידע זיהו והם ייתכן. זו חברה דווקא

 . החברה של החשבונות מנהלת פרטי - מהותי מידע פריט ובעיקר להם חשובים שהיו מהותיים פרטים

 ל"בחו בבנק לחברה המתחזה בנק חשבון פתיחת – בהכנות שני שלב

 . באירופה לגיטימי בבנק החברה שם עם בנק חשבון פתחו התוקפים

 החברה של החשבונות מנהלת של האלקטרוני הדואר תיבת על השתלטות – בהכנות שלישי שלב

 ואיך התקיפה וקטור היה מה ברור לא( החשבונות מנהלת של הדואר תיבת על להשתלט הצליחו התוקפים זה בשלב
 התוקפים מסוים שמשלב היתה התוצאה. ישירות או נוזקה במשלוח אם בין, הדואר תיבת על החשבונות למנהלת השתלטו

 משמעותיים סכומים לשלם שאמורים הלקוחות מיהם, הנראה ככל, למדו התוקפים).  בתיבה הדואר דברי לכל האזינו
 של 365 בשירותי מתארח החברה של הדואר). ללקוחות החשבונות מנהלת שהעבירה תשלום ובקשות חשבוניות(

 סטנדרטיות לא כניסות על החשבונות למנהלת אזהרות התקופה במהלך העבירו הם האם היא השאלה. מיקרוסופט
 . בדרך אותם ליירט הצליחו התוקפים והאם לחשבון

 המבצע כדי ותוך בהכנות רביעי שלב

  החברה של גדול וללקוח החברה של לדומיין לחלוטין כמעט זהים דומיינים רשמו התוקפים

  ההונאה הפעלת - שלישי שלב

                                                           
 

126  http://www.israelhayom.co.il/article/456457  
http://www.timesofisrael.com/as-israel-based-financial-fraud-soars-police-swoop-on-20-suspects-as-part-of-global-fbi-led-sting/ 
127 https://www.justice.gov/usao-dc/pr/19-people-indicted-following-investigations-international-fraud-and-money-laundering  
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 מייל התוקפים שלחו, מסוים מלקוח החברה לחשבון משמעותית כספית העברה להתבצע הייתה שאמורה לפני קצר זמן
 התשלום את פעמי חד באופן להעביר וביקשו, הלקוח של החשבונות להנהלת, החשבונות מנהלת של הדואר תיבת מתוך

 .מס ביקורת נערכת הזה שבחשבון בגלל ל"בחו החברה של אחר לחשבון

  הבקשה לאישוש הלקוח של מתחזה מדומיין מייל משלוח – רביעי שלב

 ומאשרים הלקוח של החשבונות למנהל, הלקוח של בכיר מעובד מייל שולחים הם, ההעברה בקשת את לאושש מנת על
 . התקיפה של המסודרת וההכנה התוקפים של העקביות על המעיד מעניין וקטור זהו. החשבון העברת פרטי את כביכול

 הלקוח של ערנות – בהונאה כישלון – חמישי שלב

 הצוות. בבקשה חשדה, החברה של הלקוח של החשבונות הנהלת, החריגה ההעברה לבקשת אמינות לייצר הניסיון למרות
 שמתבצע החברה הבינה זה בשלב. הגניבה ניסיון את סיכלה וערנותו החברה של החשבונות למנהלת ישירות התקשר

 . טכנולוגי ולסיוע דין עורכי למשרד משפטי לסיוע ופנתה הונאה ניסיון מולה
 

  נוסף ללקוח, לחברה מתחזה מדומיין מתחזה מייל משלוח –  שישי שלב

 המתחזה הדומיין את משמישים הם, החשבונות מנהלת של המייל תיבת להם שנסגרה לאחר. מוותרים לא התוקפים
 . נוסף ללקוח מתחזים מיילים ממנו ושולחים

 :לסיוע הפנייה קבלת עם ידנו על שבוצעו פעולות

 מיידי באופן פורמט החשבונות מנהלת מחשב לצערנו( החברה ומערכות מחשב של פורנזית בדיקה לביצוע בקשה.1
 )מסודרת פורנזית עבודה ונמנעה

 בוצע( כזו בקשה שקבלו נוספים לקוחות יש האם ולבדוק זו הונאה על החברה ללקוחות אזהרה להוציא לחברה המלצה. 2
 ) החברה ידי על

 מתחזה בנק חשבון נפתח בה במדינה או 433 ב תלונה להגיש לחברה המלצה .3

 אותרו ואכן) בוצע( – מזהים פרטים עליו למצוא או התוקף הגורם את לאתר בניסיון המיילים של פורנזי מחקר ביצוע .4
 מעניינים מזהים מספר

 החברה של ללקוח וגם לחברה מתחזה דומיין אותר) בוצע( לחברה מתחזים דומיינים פתיחת של שוטף ניטור ביצוע .5

 מיידית החשבון את ולהשעות לחסום ובקשה המקרה תיאור עם הבנק חשבון נפתח שבה מדינה באותה CERT ל פניה .6
 )הבנק ידי ועל המקומי CERT ה בסיוע רבה במהירות בוצע(

 המשך ניסיונות הונאה ממוקדים באמצעות התחזות לבכירים בחברות ישראליות – שלישי מקרה
 של מייל חשבון על השתלטות ידי על כסף לגנוב ניסו שבו תקיפה ניסיון עם נוספת ישראלית לחברה סייענו יוני בתחילת

 חשבון כאן גם, הקודם למקרה בדומה. העברה לבצע החשבונות מנהל התבקש אליו התחזות ובאמצעות ,החברה ל"מנכ
 הועתקה הנראה וככל טובה בעברית נכתבה ההעברה בקשת זה במקרה. מיקרוסופט של 365 בשירותי המתארח המייל

 :החברות בהתנהלות חוזרות נקודות למספר ליבכם תשומת. שלו קודמת מתכתובת

 מיקרוסופט של בענן שלהם הארגוניים המייל לחשבונות בכניסה 2FA הזדהות ממשו לא החברות .1

 בענן המייל מערכות על הגנה שירותי מימשו לא החברות .2

 הענן לחשבונות כניסות של הלוגים אחר מעקב ממשו לא החברות .3

 נוחה מטרה וויה ולכן במייל התנהלה החברות של הכספית ההתנהלות מרבית .4

 חוקים של שלם סט תיבה בכל הוסיפו התוקפים. העובדים של הדואר בתיבות חוקים אחר מעקב ביצעו לא החברות .5
 דואר של סלקטיבית מחיקה כולל

 משמעותיות כספיות בטרנזקציות והתמקדו ספקים או לקוחות עם במייל קודמות כספיות תכתובות היטב למדו התוקפים .6

 )ל"ובחו בישראל( שלהם הענן מספקי התקיפה לבחינת לוגים בקבלת רב קושי היה החברות לכל .7
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 .שלו הדואר חשבון על ומשם החברה ל"מנכ של) אנדרואיד( הסלולר מכשיר על השתלטות בוצעה האחרון במקרה .8

 על השתלטות המאפשרת מיקרוסופט של הענן דואר במערכות לתוקפים ידועה חולשה שיש) בהסתייגות נאמר( ייתכן .9
 . אלה חשבונות

2017 OpIsrael – ההקטיביסטים כישלון 
. הפעילות כישלון את הדגישו, באפריל 7-ב שהתרחש OpIsrael 2017 מבצע תוצאות
 וללא נמוך משתתפים מספר עם יחסית דלה פעילות ונוטרה רשמה,המבצע במהלך

 של ההצלחה חוסר להערכתנו.  ישראליים האנטי הסייבר למפגיני משמעותיות הצלחות
 :הבאות מהסיבות נבע המבצע

 )ואיכותם המשתתפים כמות על ומשפיע השפיע( הסייבר במרחב חזקה ישראלית הרתעה קיימת .1
 .חוזקו המדינתיות הסייבר הגנת תשתיות .2
  ישראל על בתקיפות יחסית נמוך עניין ומגלה, ודעאש סוריה בעיקר, פנימיים בעימותים עסוק אסלאמי/הערבי העולם .3
 . לאירוע טובה ברמה התכוננו הישראלי במשק הארגונים מרבית .4
 . מקצועיים האקרים של קטן מספר השתתפו עצמו במבצע .5

 של הטכנולוגי הידע לבין ישראליים ארגונים של הסייבר הגנת יכולות בין הפער גדל: מקצועיות ביכולות פער קיים
 והדלפת הפריצות היו, המבצע של המשמעותי האירוע.במבצע השתתפו אשר) בודדים האקרים לרוב( תוקפים-המפגינים

, אלה חברות של מאתרים שהודלף המידע. ישראליות חברות מספר מול לבצע הצליחה  LaResistance# שקבוצת המידע
 רבות חברות חשפו אלה אתרים על שליטה השגת. לקוחותיהם על בעיקר אלא עליהם רק לא רב וארגוני אישי מידע הכיל

. OpIsrael אחרי לפעילותה עדויות ואין מוכרת הייתה לא זו שקבוצה לציין יש. שנפרצו הפלטפורמות על המתארחות אחרות
 . במבצע לתמוך מנת על הפריצה את שביצע מדינתי סמי או מדינתי בשחקן ומדובר ייתכן

 הושחתו או נפרצו זה קמפיין במסגרת. OpIslam בשם ישראליים האקרים של נגדי קמפיין התבצע, OpIsrael במהלך
 הנגדי הקמפיין שבמהלך אף על. ערב במדינות אזרחים של אשראי כרטיסי פרטי הודלפו וכן ערב במדינות שונים אתרים
 תמימים ואנשים אתרים היו זה קמפיין של" ההישגים" מרבית, נוזקה ידי על OpIsrael משתתפים את להדביק ניסיון נעשה

 .  ואיראן ערב במדינות

  מהמבצע תפעוליות תובנות
, זה במבצע  העיקריות ההדלפות :בינוניים/קטנים ספקים מול גדולות וחברות ארגונים של החשיפה מידת בחינת .1

 מערך אין חברות לאותם. לקוחותיהם על רב מידע שמחזיקות) פרסום משרדי( בינוני בגודל ישראליות מחברות היו
 ספקים עם ההתקשרות ובמסגרת ייתכן. לקוחותיהם על מאיימת, מהם מידע וגניבת פריצה. ואבטחה הגנה

 .אלה בחברות בסיסי אבטחה מערך של קיום הוכחת לדרוש יש בינוניים/קטנים
 

 האינטרנט ספקי מרבית: אינטרנט אתרי של האירוח בספקיות אבטחה לפערי ארגונים של החשיפה מידת בחינת .2
 של שרתים מספר. יישומים והפעלת אירוח שירותי עליהם ולהקים וירטואליים שרתים לשכור מאפשרים הישראליים

 אינם אלה שרתים. עליהם המתארחים אתרים במאות פגיעה ויצרו האחרון במבצע נפרצו אינטרנט ספקי מספר
 את מסכנת, אינטרנט ספקית אצל" מתארח" וירטואלי שרת אל פריצה.  הספקים ידי על חלקי או מלא באופן מפוקחים

 האזור לבין זה מערך בין מוחלט ניתוק קיום ולאושש לבחון ממליצים אנו. ספקית אותה אצל המתארחים האתרים כלל
 . שלכם היישום או האתר מתארח בו

 
. ארגונים של המחשוב תשתיות חסינות רמת על במבצע התקיפות תוצאת או/ו התוקפים של מרמתם להסיק אין .3

 תקיפות להדוף הארגון יכולת לגבי מסקנות מהסקת מאוד להיזהר ויש מאוד נמוכה ברמה בתקיפה מדובר להערכתנו
 .עתידיות מתוחכמות סייבר

 ישראלים מאתרים משמעותיות והדלפות פריצות
 הדלפות היו מרביתן אשר מאגרים והדלפות ישראלים לאתרים מוצלחות פריצות של נמוכה כמות נרשמה, האירוע במסגרת

 . חדשים אשראי כרטיסי להדליף התוקפים הצליחו לא, קודמות משנים בשונה. ממוחזרות
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 המבצע במהלך המוצלחות הפריצות פירוט
, ישראלים אתרים למספר פרצה אשר LaResistance# קבוצת של פעילות הינה הנוכחי OpIsrael של ביותר המשמעותי האירוע

 שנפרץ המידע. מאובטחים היו לא נפרצו אשר האתרים כלל כי, להדגיש יש. במשק חברות של רחב מגוון עם עובדים אשר
 .במקסיקו NAYARIT מחוז של) שנפרץ(הרשמי האתר של שרתים על הסיכום כתיבת לרגע נכון זמין ועדיין מאוחסן

 :הינם הקבוצה ידי על שנפרצו האתרים

  Pigment-Adv פיגמנט הפרסום משרד .1
 הפרסום לענף ניהול פתרונות המפתחת,  DataPlus - פלוס דאטה חברת .2
 .הישראלי במשק שונים בכירים של שונים הזדהות פרטי כלל האתר), IATI( מתקדמות לתעשיות הישראלי האיגוד .3
 .לגז ישראלית-האמריקאית החברה - Amisragas  חברת .4
 ).פורסמו לא מאגריו, נפרץ האתר כי שנטען אף על( וסדרות לסרטים כתוביות המספק, TOREC אתר .5

 
 חולשות פרסמה וכן לחיילים המופנה Hotmobile של אתר לתת אדמין סיסמת להשיג הצליחה כי טענה הקבוצה, בנוסף

XSS בינהן גםשמהם פורסמו רשימות מיילים וסיסמאות, זניחים בודדים אתרים נפרצועם זאת,  .ישראלים אתרים למספר . 
 מחדל ברירת סיסמאות בעלי היו כולם אשר בישראל שונות ומצלמות ראוטרים של בודדים אלפים עד מאות של סיסמאות

 ).רחבות מסריקות עלו ככול הנראה(

  אתרים השחתות

 .משמעותיים ישראלים אתרים של מוצלחות השחתות ללא), מאוד( קטנים אתרים מאות של השחתות התבצעו המבצע במהלך

 

 DDOS מתקפות

 או/ו הפיננסי המגזר על DDOS לתקיפות קריאות נראו, המקרים במרבית. מוצלחות משמעותיות DDOS מתקפותלא התרחשו 
 קבלות נראו – האחרונה השנה בחצי בולטת למגמה ובהמשך, כן על יתר. הצלחות נראה לא אך – הישראלי הממשלתי

 .ישראל לממשלת שייכים כביכול אשר מומצאים אתרים על מוצלחות DDOS מתקפות על אחריות

 OpIsrael-ב שהשתתפו בולטים וגורמים קבוצות
 :הינן המבצע במהלך שבלטו הקבוצות שתי
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 חברים בקבוצה כי נראה.  באירוע ביותר המוצלחות הפריצות את כאמור ביצעה הקבוצה – LaResistance קבוצת .1
 אין וכן, לאחריו או OpIsrael לפני הקבוצה לפעילות אינדיקציות שום אין. DlordN -ו x00 ,Sh4d0w:  הבאים האקרים

 .החברתית במדיה נוכחות לה
 בעמוד שנמסר למיקום ובהתאם, הפלסטינים עם מזוהה אשר האקרים בקבוצת מדובר -  Giant’s – ps קבוצת .2

 נראה) יורק ניו של הבייסבול קבוצת הינה giants-ה( הקבוצה שם לפי וכן) יורק ניו, ברוקלין( 128הקבוצה של הפייסבוק
 Sniper jo ,m0oDyPl ,Mahmoud: הבאים ההאקרים חברים בקבוצה. יורק-בניו יושבת הקבוצה גבוהה בסבירות כי

Hacker ,Marwan 007 ,InfoXmas ,Matrix Hacker Gaza ,MF-PS ,Haxor.ps ו-Zrabba Rabba Zaki Ops. 

 :הבאים וההאקרים הקבוצות של נמוכים והצלחה בנפח פעילות נראתה בנוסף

1. Tunisian Fallaga Team 
2. Minion-Ghost 
3. Anonymous Lebanon 
4. MajHoul ו- Anonymous RedCult 
5. AnonymousGaza 
6. John Kennedy 
7. Dr. S4mom 

  ישראלים האקרים של פעילות
 אתרים הושחתו או נפרצו זה קמפיין במסגרת. OpIslam בשם ישראלים האקרים של נגדי קמפיין התבצע, OpIsrael במהלך

 משתתפי את להדביק ניסיון שנעשה אף על. ערב במדינות אזרחים של אשראי כרטיסי הודלפו וכן, ערב במדינות שונים
OpIsrael ואיראן ערב במדינות תמימים ואנשים חברות של אתרים היו זה קמפיין של הנפגעים מרבית, נוזקה ידי על . 

 ושלא הסייבר לקהיליית מוכרים שרובם ישראליים האקרים קבוצת ידי על התבצעה הישראליים ההאקרים פעילות להערכתנו
 . ל"ובחו בארץ האכיפה גופי בקרב עניין") כרגע" על הוא והדגש( כרגע מעוררת

   OpIsraelFreeJuly מבצע תחת# OpIsrael קמפיין חידוש נסיונות
, במאי 30 -ב יתרחש המחודש הקמפיין כי הוצהר תחילה. OpIsrael קמפיין חידוש על פרסומים מספר זיהינו מאי במהלך

 . ממשית פעילות שום התארגנה לא ולבסוף נוסף מידע התפרסם לא, הללו ההצהרות מלבד אך

, מטרות רשימת גם אלו להצהרות התלוו הפעם, זאת עם. ביוני 15 - חדש תאריך עם דומים פרסומים זיהינו יוני בתחילת
 -ב מתמקדים כרגע אבל רבים מבצעים מאחורי עומדים הם כי הטוען AnonGhost קבוצת של סטנדרטי תעמולה ומניפסט

OpIsrael .למבצע בדומה OpIsrael כי לציין חשובכמו כן, . קודמים מקמפיינים מוחזרה ברובה זו מטרות רשימה, האחרון 
 לא אתרים של דומיינים גם ישנם, ישראליות חברות ושל ממשלתיים דומיינים לצד, לדוגמא. ממוקדתאיננה  זו רשימה

 .ישראלי פורנו המציגים פורנו ואתרי תיירות אתרי כגון, ישראלית" קטגוריה" המכילים ישראלים

 תחת הקמפיין בשביל 129פייסבוק אירוע פתחה MinionGhost קבוצת, במקביל
 דף. ביולי 9-15 בין יתרחש הקמפיין כי המצהיר#, OpIsraelFreeJuly2017 השם

 של המניפסט רק מופיע האירוע ובפרטי, נוסף מידע סיפק לא האירוע
AnonGhost .27 -ו השתתפות הצהירו 33 רק( נמוכה להיענות זכה זה אירוע 

 המקשר אחד. האירוע בדף תגובות שתי רק נרשמו, כן כמו). התעניינות הצהירו
 . הקמפיין של IRC ערוץ המפרסם והשני בפייסטבין המטרות לרשימת

 חדשה פעילות שום נרשמה לא טלגרם קבוצות אחר שלנו מניטור, כך על בנוסף
 .רלוונטי מידע פורסם ולא

                                                           
 

128 https://www.facebook.com/pg/Giants.ps.officiall/posts/ 
https://www.youtube.com/channel/UCfd6KLmm31lNE0OG3RcJYrQ 
129 https://www.facebook.com/events/135611853669135/ 
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 אימיילים הדלפות של רבות רשימות פורסמו . מאז אפרילאף פעולה משמעותית הלהערכתנו, לא  התבצע בהתאם
 אתרים הפלת על כוזבות טענות פורסמו בנוסף. קודמים מקמפיינים ממחוזרים מרביתם זאת עם, IP -ו אתרים וכתובת

 עבר מניסיון אך, DDoS או  Defacement של נקודתיים ניסיונות מספר בהמשך ויבוצעו יתכן. ישראלי בנק ושל ממשלתיים
 תהיה אלו ניסיונות של הכללית והרמה, אבטחה אמצעי ללא קטנים באתרים יתמקדו שהתוקפים גבוהה סבירות ישנה

 .נמוכה
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 2017 תותקיפו אירועיםפרוט  – זמנים לוח
 ווקטור המותקף הארגון

 תקיפה
  הערות מגזר מדינה

 ינואר
German Bundeswehr (armed 
forces) 

 ממוקדת מתקפה
 וממושכת

 צבא – ממשל גרמניה
 וביטחון

 אלפי מאות הותקפו בגרמני הצבא מערכות
 .2017 בתחילת שבועות 9 במשך פעמים

SWIFT מזוייפים אשראי מכתבי הנפיקו האקרים פיננסי – תעשייה הודו  ממוקדת מתקפה )LC (
בבנקים  SWIFT-ה למערכת חדירה בעזרת
 .בהודו

Czech Foreign Ministry החוץ משרד של מייל חשבונות עשרות נפרצו ממשל צ'כיה ממוקדת מתקפה. 
 עסקים ואנשי פולטיקאים

 בכירים
נעשה שימוש בנוזקה  –ריגול מתמשך  קמפיין ותעשיה ממשל איטליה ממוקדת תקיפה

 .EyePyramidממשפחת 
Advanced Flexible 
Composites Inc. 

 אשר בנוזקה והודבקו נפרצו החברה מערכות ייצור – תעשייה ארה"ב ונוזקה פריצה
 .החברה פעילות כול את השביתה

Australian Nuclear Science 
and Technology Organization 
(ANSTO) 

 מחקר ארגון אוסטרליה פריצה
 ממשלתי

 .התקיפה ווקטור פורסם לא

Verity Health System מערכות האירגון נפרצו ונגנב מידע של מעל  בריאות - תעשייה ארה"ב פריצה
 .פציינטים 10,000

National Aids Research 
Institute (NARI) 

 .רפואי מידע מאגר נגנב בריאות - תעשייה הודו פריצה

Ukrainian shipping company  הרס/   נוזקת
 כופר

מול  KillDiskפעילות חדשה של נוזקת ההרס  ספנות – תעשייה אוקראינה
נדרש כופר  –חברת תובלה ימית באוקראינה 

 .אלף דולר 200של 
Several biomedical research 
facilities 

ריגול  -  נוזקה
 תעשייתי

 ארה"ב
 

 מחקר – תעשייה
 רפואי-ביו

 לאמערכות החברה הודבקו בנוזקה אשר 
 .שנתיים במשך התגלתה

St Louis Public Library דולר 35,000 של תשלום נדרש ציבורי אירגון ארה"ב כופר נוזקת. 
DC ממצלמות 70%-כ שיתקה כופרה מתקפת חוק רשויות ארה"ב כופר נוזקת משטרת וושינגטון 

כשבוע , סי.די וושינגטון משטרת של האבטחה
 דונאלד הנכנס הנשיא של ההשבעה לפני

 שגורמים לאחר רק התגלה המקרה. טראמפ
 של שונים מוקדים ארבעה כי זיהו במשטרה
 .חבדו לו. ראו פירוטפע לא אבטחה מצלמות

Racingpulse.in ורים פופולרי הודבק בנוזקת הכופר הימ אתר אינטרנט הודו כופר נוזקת
Dharma. 

Linking County ממשל ארה"ב כופר נוזקת  
The Los Angeles Valley 
College (LAVC) 

דולר  28,000מה כופר של המכללה שיל אקדמיה ארה"ב כופר נוזקת
 .בביטקוין

Cancer Services of East 
Central Indiana - 
Little Red Door 

יצר קשר ישר עם  TheDarkOverlord ההאקר בריאות -  תעשייה ארה"ב כופר נוזקת
מנכ"ל הארגון באמצעות הודעות טקסט ולאחר 

 .באיומים תשלום  מכן במייל ודרש
Cockrell Hill Police השנים 8 -מ ראיות נאבדו ההדבקה בעקבות חוק רשויות ארה"ב כופר נוזקת 

 .האחרונות
Susan M. Hughes Center של רפואי ומידע מסמכים בסיכון סמה המתקפה בריאות - תעשייה ארה"ב כופר נוזקת 

 .חולים אלף 11 -מ למעלה
Emory Brain Health Center  מסוג  הצפינה מאגר מידעכופר  נוזקת בריאות - תעשייה ארה"ב כופר תנוזק

MongoDB הכיל אשר לא קונפג כראוי אשר 
 .אלף חולים 90מסמכים של 

POPEYES  נוזקתPoS רשת – תעשייה ארה"ב 
 מהיר מזון

פים הודבקו סני 10מערכות התשלום של 
 .חודשים 3בנוזקה במשך 

Bowlmor AMF   נוזקתPoS הודבקו סניפים 21 בידור - תעשייה ארה"ב. 
Ohio State Veterinary Medical 
Center 

 של כלכלי ומידע רשומות בסיכון שמה ההדבקה בריאות - תעשייה ארה"ב נוזקה
 .לקוחות 4,611

Polish Foreign Ministry מאחורי המתקפה עמד התוקף המדיני  ממשל פולין נוזקהAPT28 
(aka Fancy Bear). 

India National Defence 
Academy (NDA) and National 
Investigation Agency (NIA) 

צבא  – ממשל הודו נוזקה
 וביטחון

הפיצו נוזקה הגונבת מידע אישי ופיננסי  תוקפים
 .גורמי ביטחון בהודווואטסאפ בקרב באמצעות 

University of Alberta אישי מידע בסיכון ושם הודבקו מחשבים 300 -כ אקדמיה קנדה נוזקה 
 .סטודנטים אלף 3 -כ של
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Princeton University  סוגכופר מחקה מאגר מידע מ נוזקת אקדמיה ארה"ב נוזקה 
MongoDB. 

Sunrun  פישינג– BEC חברת – תעשייה ארה"ב 
 פנלים ייצור

 סולרים

ס מטפסי ה נגנבו – ממוקדת פישינג מתקפת
 .החברה עובדי של

Argyle school district  פישינג– BEC העובדים של מס טפסי נגנבו חינוך ארה"ב. 
Netflix נטפליקס לקוחות כנגד מתוחכם פישינג קמפיין בידור – תעשיה ארה"ב פישינג 

 כרטיס ופרטי מזהים פרטים וגנבב "בארה
 .אשראי

Dr. Web / Emsisoft DDoS /רוסיה 
 אוסטריה

 חברות – תעשיה
 אבטחה

 תיחקור על בחברות כנקמה נעשו המתקפות
 .עבריינית פעילות

Lloyds Banking Group DDoS של כופר ונדרש יומיים במשך נמשכה המתקפה פיננסי – תעשייה אנגליה 
 .דולר אלף 100

fbi.gov חולשת Plone 
CMS 

סוכני  155הודלפו מסמכים ופרטים אישיים של  ממשל ארה"ב
FBI. 

Victoria’s Human Rights 
Commission  

Defacement האירגון אתר של השחתה ביצע אנונימוס ממשל אנגליה. 

Google Brazil DNS Hijacking  שירותי  – תעשיה ברזיל
 אינטרנט

 גולשים והפנו בברזיל גוגל לאתר פרצו האקרים
 .שהושחתו לאתרים

Jabbim ווקטור ידוע לא 
 הפריצה

 – תעשיה כיה'צ
 תקשורת

 גיגה 8 של מידע ומאגר נפרצואט 'הצ שירותי
 .בדארקנט הודלף

Cellebrite ווקטור ידוע לא 
 הפריצה

חילוץ  – תעשיה ישראל
 מידע

כולל מידע  –גיגה הודלף  900מידע של  מאגר
 .טכני רב ומידע על לקוחות החברה

Multiple Thai Governmantal 
job portals  

 ווקטור ידוע לא
 הפריצה

 מידע מידע הדליף אננונימוס של תקיפה קמפיין ממשל תאילנד
 .ואזרחים ובדיםע של רגיש אישי

General Motors  ווקטור ידוע לא 
 הפריצה

 עובדי של אישי פרטי מידע חשפה אשר פריצה מכוניות – תעשיה ב"ארה
 .החברה

Sentara Healthcare  ווקטור ידוע לא 
 הפריצה

 אלף 5 של אישי פרטי מידע חשפה אשר פריצה בריאות – תעשיה ב"ארה
 .חולים

Several Chinese Internet 
Giants 

 ווקטור ידוע לא
 הפריצה

 - תעשייה סין
 אינטרנט

 אינטרנט שירותי של חשבונות מיליארד מעל
 .דארקנט בשוק נמכרו שונים סיניים

 פברואר
Norwegian Labour Party ממשל נורווגיה ממוקדת תקיפה APT29 – 9  חשבונות מייל של גורמים במפלגת

 .הלייבור נפרצו
Italian Foreign Ministry הדואר למערכת פרצו רוסים) כנראה( האקרים ממשל איטליה ממוקדת תקיפה 

 תקשורת על ארוכים חודשים במשך וניטרו
 .המייל

Military and aerospace -
Russia and Belarus  

 בלארוס/ ממוקדת תקיפה
 רוסיה

 צבאית – תעשייה
 וחלל

 .סינים מדינתיים תוקפים

Mazagon Dock Shipbuilders 
Limited 

 ספינות בנייית חברת אחר מתמשך מדיני ריגול ביטחוני – תעשייה הודו ממוקדת תקיפה
 .הודו לצבא צוללות המייצרת

Ukraine תקיפה קמפיין 
 מתמשך

 ממשל/תעשיות אוקראינה
 קריטיות ותשתיות

 גורמי בידי ומתמשך מחודש תקיפה קמפיין
 קריטיות תשתיות כנגד רוסיים מדיניים תקיפה

 .באוקראינה
אירגונים ממשלתיים  60מעל 

 ברחביומוסדות אקדמיים 
 העולם

 -קמפיין תקיפה 
SQL 

 בשם רוסי האקר עמד המתקפה ריומאח ממשל/אקדמיה עולמי
 .רספיוטין

Taiwanese Ministry of Foreign 
Affairs' Bureau of Consular 
Affairs (BOCA) 

 אזרחים של רשומות אלף 15 -ל מעל ממשל טיוואן פריצה
 למערכת חדירה לאחר נחשפו פוטנציאלית

 .הממשלית הסוכנות של הדואר
Alton Steel, Inc. ייצור – תעשייה ארה"ב פריצה 

 ברזל
 .החברה עובדי של פרטי מידע חשפה פריצה

FunPlus תוכנה – תעשייה סין פריצה 
 מובייל ומשחקי

 של חשבון פרטי נגנבו – ידוע לא תקיפה ווקטור
 .בפיתוח משחק של וקוד לקחות מליון 3.3

San Antonio Symphony  250 -כ של רגיש פרטי מידע גנבו האקרים בידור - תעשייה ארה"ב פריצה 
 .עובדים

PharmaNet אזרחים 7,500נגנב מידע פרטי של  ממשל  קנדה פריצה. 
City of Troy  ממשל ארה"ב כופר נוזקת  
Tiverton Town Council ממשל אנגליה כופר נוזקת  
InterContinental Hotels 
Group 

 נכסים 12 של וברים במסעדות הותקנה הנוזקה מלונאות - תעשייה ארה"ב PoSנוזקת 
 .הרשת של
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Arby's   נוזקתPoS מזון – תעשייה ארה"ב 
 מהיר

 .סניפים של הרשת הודבקו בנוזקה 1,100 -כ

National Payments 
Corporation of India (NPCI) 

 הודבקו בהודו היטאצ'י של תשלום שירותי פיננסי – תעשייה הודו נוזקה
 .הושפעו אשראי כרטיסי מליון 3.2 בנוזקה.

 המערכת כנגד מתמשך קמפיין
העולמית פיננסית  

 -קמפיין מתמשך אשר החל ב - Lazarus APT פיננסי – תעשייה עולמי נוזקה
 .2016אוקטובר 

Citizens Memorial Hospital   פישינג– BEC מסמכי נגנבו – ממוקדת פישינג מתקפת בריאות - תעשייה ארה"ב 
 .החברה עובדי של המיסים

Five Taiwan brokerages DDoS/RDoS חמש חברות לסחר בניירות ערך נסחטו תחת  פיננסי – תעשייה טיוואן
 .Armada Collectiveעל ידי קבוצת  DDoSאיומי 

UPI (United Press 
International)  

 ווקטור ידוע לא
 הפריצה

הציע למכירה מאגר  zerodark70האקר בשם  חדשות – תעשייה ארה"ב
מכיל  –מידע של סוכנות החדשות הבינלאומי 

אלף פרטי חשבונות של האתר של  80 -מעל ל
 .הסוכנות

 מרץ
NSA/WikiLeaks -Vault 7  הדלפת מסמכים

 -הוכלים של 
NSA - מתמשך 

 זו הדלפה - TheShadowBrokers ההאקר ממשל ארה"ב
 אשר) כה עד 23( בסדרה הראשונה הייתה
 .בדוח פירוט ראו. Vault 7 בשם נודעה

Lower House of Dutch 
Parliament 

  ממשל הולנד כופר נוזקת

Datapoint POS  נוזקתPoS פיננסי – תעשייה ארה"ב  
Lane Community College  רגיש פרטי מידע הודלף משנה יותר במשך אקדמיה ארה"ב נוזקה 

 .הממכללה ממרפאת
Arkansas Department 
Workforce  

 בנוזקה הודבקו הסוכנות של המידע מאגרי ממשל ארה"ב נוזקה
 אלף 19 -כ של רגיש מידע חשפה אשר

 .אזרחים
Two un-named US Tech 
Companies 

 הייטק חברות שתי הונה לטבי אזרח טק היי – תעשייה ארה"ב BEC –פישינג 
 של בסכום פרסם לא ששם גדולות אמריקאיות

 .דולר מליון 100 -מ יותר
Defense Point Security, LLC  פישינג– BEC שירותי – תעשייה ארה"ב 

 אבטחה
 מסמכי נגנבו – ממוקדת פישינג מתקפת
 .החברה עובדי של המיסים

Alfa Bank  DDoS מתקפת  פיננסי – תעשייה רוסיהDNS Botnet רחבת היקף. 
Undisclosed US College  DDoS אקדמיה ארה"ב Mirai botnet –  מתקפת רחבת היקף שנמשכה

 .שעות 54במשך 
McDonald’s מזון – תעשייה קנדה ידוע לא ווקטור 

 מהיר
 בקנדה לחברה עבודה מועמדות הגשת אתר
 מועמדים אלף 95 של רגיש פרטי ומידע נפרץ

 .נחשף
Major US Universities  מליון כתובות אימייל עם סיסמאות של  14 אקדמיה ארה"ב ידוע לא ווקטור

אות גדולות בארה"ב נמכרו אוניברסיט
 .בדארקנט

 אפריל
SWIFT  

 
 קמפיין מתמשך כנגד 

 המערכת פיננסית העולמית 

 פריצה קמפיין
 וממושך ממוקד

חשפו מערך  BAEקספרסקי, בשיתוף עם חברת  פיננסי – תעשייה עולמי
 המערכת כנגד ההתקיפה של צפון קוריא

  נחשפה תת קבוצה של העולמית. הפיננסית
. ראו Bluenoroffקבוצת  - Lazarusקבוצת 

 .חפירוט בדו
 פריצה קמפיין העולם ברחבי וחברות ארגונים

 ריגול – ממושך
 תעשייתי

התוקף  APT 10 –נחשף מערך תקיפה סיני  תעשייה עולמי
ארגונים ברחבי העולם בכדי לגנוב סודות 

 .מסחריים (קניין רוחני)
South Korean users in the 
public sector 

מתקפה מתוחכמת וממוקדת כנגד משתמשים  ממשל קוריאה דרום ממוקדת מתקפה
 .במערכות ושירותים ממשלתים 

IAAF מאחורי המתקפה עמד התוקף המדיני  ספורט עולמי ממוקדת מתקפהAPT28  
 .ספורטאים של רפואי מידע נחשף -

South Korea Military צבא – ממשל קוריאה דרום ממוקדת מתקפה 
 וביטחון

 .APT10 and Tonto teamהאקרים סינים 

Danish Armed Forces צבא – ממשל דנמרק ממוקדת מתקפה 
 וביטחון

במהלך שנתיים נפרצו חשבונות אימייל של 
 -אנשי צבא וביטחון.  המתקפה מיוחסת ל

APT28 (aka Fancy Bear). 
120 Israeli Targets  קמפיין רחב היקף של קבוצת התקיפה  ממשל ישראל ממוקדת מתקפהOilRig. 
Grozio Chirurgija - Lithuanian 
cosmetic surgery clinic  

 -  פריצה
OpenCMS 

Vulnerability  

האקרים פרצו למאגרי מידע של המרפאה וגנבו  בריאות - תעשייה לטביה
אלף תמונות, חלקם בעירום של  25 -יותר מ

  .ביטקוין 300פציאנטים. נמכר בדארקנט עבור 
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Northrop Grumman צבא – ממשל ארה"ב פריצה 
 וביטחון

 .החברה עובדי של המיסים מסמכי נגנבו

WannaCry תקדים חסר בהיקף עולמי כופר נוזקת קמפיין  עולמי כופר נוזקת .
 .חראו פירוט בדו

ABCD Paediatrics בריאות - תעשייה ארה"ב כופר נוזקת  
Atlantic Digestive Specialists בריאות - תעשייה ארה"ב כופר נוזקת Atlantic Digestive Specialists. 
Erie County Medical Center 
(ECMC) 

 שוטפת לפעילות וחזרה המערכות שיחזור בריאות - תעשייה ארה"ב כופר נוזקת
 .לחודש מעל החולים לבית לקח רגילה

Greenway Health בריאות - תעשייה ארה"ב כופר נוזקת  
City of Newark ממשל ארה"ב כופר נוזקת  
Pekin Community High School שולם לא הכופר – דולר אלף 37 של כופר נדרש חינוך  ארה"ב כופר נוזקת. 
Cleveland Medical Associates בריאות - תעשיה ב"ארה כופר נוזקת  
Chipotle  נוזקתPoS מזון – תעשייה ארה"ב 

 מהיר
 .הפריצה היקף דווח לא

Brooks Brothers   נוזקתPoS חודשים 11 -ל מעל התגלתה לא הנוזקה מסחר – תעשייה ארה"ב. 
20 UK Banks  הסלמה בהיקף המתקפות של הנוזקה הבנקאית  פיננסי – תעשייה אנגליה נוזקה

TrickBot  רק באפריל היו  –כנגד בנקים באנגליה
 .קמפיינים שונים 5

Virginia State Police ומערכות המייל מערכות את השביתה ההדבקה חוק רשויות ארה"ב נוזקה 
 .מין עבריניי של המידע מאגר

KCG Holdings  איש  פיננסי – תעשייה סין נוזקהIT  בחברה הדביק את מערכות החברה
 .בנוזקה בניסיון לגנוב מידע פנימי רגיש

Westminster College   פישינג– BEC המיסים מסמכי נגנבו – ממוקדת פישינג מתקפת אקדמיה ארה"ב 
 .המכללה עובדי של

Melbourne IT DDoS תעשייה אוסטרליה – 
 טלקומוניקציה

 שירות מניעת מתקפת חווה אינטרנט ספק
 .שרותיה את השביתה אשר משמעותית

Yapizon ווקטור ידוע לא 
 הפריצה

 בורסת – תעשייה קוריאה דרום
 ביטקוין

מטבעות  3,816 וונגנב פריצה חוותה הבורסה
ביחס ההמרה בזמן  כמליון דולר 10-כ(  ביטקוין

כול המטבעות שנסחרו מסך  37% -), כהפריצה
 .בבורסה באותו זמן

Youku ווקטור ידוע לא 
 הפריצה

 – תעשייה סין
 אינטרנט

 100 מעל של מידע מאגר בדארקנט מוכר האקר
 .משתמשים מיליון

 מאי
Several high-profile 
technology and financial 
organizations 

 פיננסי/ – תעשייה עולמי ממוקדת תקיפה
 טכנולוגי

מיקרוסופט חשפה קמפיין עולמי ומתמשך בשם 
WilySupply התוקף שרשרת אספקה. 

Aesthetic Dentistry OC/ 
Gastrocare Tampa/  
Bay Surgery Centre 

 הדלפה - פריצה
 

הדליף מידע רפואי  TheDarkOverlordההאקר  בריאות ארה"ב
 .מרפאות 3לקוחות של  180,000מעל  של

German O2-Telefonica  חולשת  –פריצה
SS7 

 – תעשייה גרמניה
 טלקומוניקציה/

 פיננסי

 .רוקנו החברה לקוחותמ חלקחשבונות בנק של 

Tufts University  האוניברסיטה של רגיש פיננסי מידע הודלף אקדמיה ארה"ב הדלפה - פריצה 
 .וסטודנטים עובדים אלפי של גם ובינהם

Debenhams /נוזקה 
 פריצה

 .26,000 של אישיים פרטים נגנבו מסחר – תעשייה אנגליה

Wellington's Victoria 
University 

של נפרצו ונחשף מידע של  IT -מערכות ה אקדמיה זילנד ניו פריצה
 .הנהלה וסטודנטים

Bell Canada  תעשייה קנדה פריצה – 
 טלקומוניקציה

 של חשבונות מיליון 1.9 בסיכון שמה המתקפה
 .החברה לקוחות

Nayana Web Hosting נוזקת כופר בשם  אינטרנט - תעשייה קוריאה דרום כופר נוזקתErebus -  שולם כופר של
 .מיליון דולר

St. Mark’s Surgery Center פיצאנטים  33,877רישומים רפואיים של  בריאות - תעשיה ב"ארה כופר נוזקת
 17- 13הושפעו. המתקפה התרחשה בין 
 8 -אותה רק ב באפריל אך המרכז הרפואי גילה

 .במאי
Sabre Corp. Hospitality Unit ארה"ב/ נוזקה 

 עולמי
 של מידע סיכון – תיירות שירותי לספק פריצה תיירות – תעשייה

 מלונות 32,000 -מ למעלה של לקוחות של מידע
. הפריצה התרחשה בסביבות העולם ברחבי

 .2015ספטמבר 
UK Banks   פישינג- 

Domain 
Squatting  

 מאות במאמצעות רגיש פיננסי מידע גניבת פיננסי – תעשייה אנגליה
 .בריטים בנקים לאתרים המתחזים דומיינים
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NY Supreme Court Judge  פישינג– BEC בתרמית  פרטי אדם ארה"בBEC  הונו שופט בכיר בסכום של מעל
 .מיליון דולר 1

Southern Oregon University  פישינג– BEC מיליון 1.9 -ל מעל מהאוניברסיטה נגנבו בהונאה אקדמיה ארה"ב 
 .דולר

Gannett Co.   פישינג– BEC של חשבונות אלף 18 -כ בסיכון שמה המתקפה בידור – תעשייה ארה"ב 
 .החברה עובדי

Bank of France של המרכזי לבנק המתחזה פישינג קמפיין פיננסי – תעשייה צרפת פישינג 
 .צרפת

UC Davis Health פישינג /BEC  הצליח להשיג באמצעות מתקפת פישינג  תוקף בריאות - תעשייה ארה"ב
מבוססת אימייל גישה למערכות שונות 

אלף פציאנטים. כמו כן  15 -ולרשומות של כ
לצורך  המיילוגישה למערכות  המידע אתניצל 

 .BECניסיונות הונאות 
FCC (Federal Communications 
Commission)  

DDoS שירותי של תקינה פעילות מנעו המתקפות ממשל ארה"ב 
 .הסוכנות

Molina Healthcare של רגיש רפואי מידע חשפה אבטחה חולשת בריאות - תעשייה ארה"ב אבטחה חולשת 
 היו המערכות זמן כמה ידוע לא – פציאנטים

 .חשופות
 יוני

Texas Association of School 
Boards 

 מספרי כגון רגיש פרטי מידע חשפה הפריצה חינוך ב"ארה פריצה
SSN מורים אלפי של. 

several water utility providers 
across the US East Coast 

 6 של  IT -ה במערכות וחיבל פרץ לשעבר עובד תשתיות - ממשל ב"ארה פריצה
 .מים אספקת תחנות

Unprotected DB of 198 
Million US Voters 

 בשרתי מאוחסן( מאובטח לא מידע מאגר ממשל ארה"ב הדלפה
 מיליון 198 של אישיים פרטים המכיל אמזון)

 .אבטחה חוקרי בידי התגלה אמריקאיים בוחרים
Airway Oxygen ונוזקת פריצה 

 כופר
 והשתילו החברה למערכות םרצו האקרים תעופה – תעשיה ב"ארה

 .הושפעו לקוחות אלף 5 -כ. כופר נוזקת
University College London 
(UCL) 

 המערכות הכופר. את שילמה לא האוניברסיטה אקדמיה אנגליה כופר נוזקת
 את לשחזר יכלו ולכן שעתי באופן מגובות שלה

 טוענת נזק. וללא במהירות שלה המידע
 יום חולשת באמצעות התבצעה שההדבקה

 .אפס
Ulster University בדומה למתקפה על  אקדמיה אנגליה כופר נוזקתUCL ,ביצעה האוניברסיטה 

 את לשחזר יכלה כן ועל תכופים גיבויים
 .נזק וללא במהירות תיהכומערו

Radio station - KQED המתקפה מחקה מערכות ומאגרי מידע רבים  בידור – תעשייה ארה"ב נוזקת כופר
 12 -ואף השבית את פעילות התחנה מעל ל

ביטוקיון על כול  1.7שעות. התוקפים דרשו 
מחשב נגוע, אך התחנה בחרה לא לשלם 

ובחרה במקום לפעול לשחזר את מערכותיה 
 .בעצמה

Seven South Korean banks DDoS/RDoS מידי קבוצת  איומים קיבלו הבנקים פיננסי  – תעשייה קוריאה  דרוםArmada 
Collective אם שירות מניעת מתקפות לביצוע 

 .דולר אלף 315 של כופר להם ישולם לא
Microsoft Skype   DDoS תעשייה עולמי - 

 תקשורת
 בשירותי רבים לשיבושים גרמה המתקפה

 .החברה
Petya/NotPetya - תקיפת 

רחבת היקף כנגד  הרס נוזקת
 אוקראינה 

 – ממשל/תעשייה עולמיאוקראינה/ הרס נוזקת
 מגזרים רבים

, כופר לנוזקת התחזתה אשר, הרס נוזקת
 רוסיים גורמים בידי הנראה ככול הופצה

. לגיטימית חשבונות תוכנת של עידכון באמצעות
 ממשלתיים ואירגונים חברות 2,000 -בכ פגע

, המדינה עם עובדים אשר וגורמים באוקראינה
בינלאומיות גדולות ממגזרים  בינהם חברות

 ,DLA Piper Mondelezרבים. בין הנתקפים 
Maersk, Merckח. ראו פירוט בדו. 

Ohio government websites בשם ש"דאע תומכי האקרים ממשל ב"ארה אתרים השחתת Team System DZ 
 .אוהיו מדינת ממשלת של רבים אתרים השחיתו

UK Parliament המייל לחשבונות גישה מנעה סייבר מתקפת ממשל אנגליה דווח לא ווקטור 
 .הפרלמנט חברי 90 -כ של

 יולי
CoinDash הדיגיטלים המטבעות לבורסת פרץ האקר פיננסי – תעשייה עולמי פריצה 

CoinDash במטבע דולר מיליון 7 וגנב 
Ethereum. 
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Parity תוקפים פרצו לפלטפורמת המטבעות  פיננסי – תעשייה עולמי פריצה
מיליון דולר במטבעות  32הדיגיטליים וגנבו 

Ethereum. 
Dow Jones הגדרות שגויות של שרת  בשלחולשת אבטחה  פיננסי  – תעשייה ב"ארה אבטחה חולשת

 .מיליון לקוחות 2 -של מעל ל מידעאמזון חשפה 
Hard Rock Hotels & Casinos תיירות – תעשייה ב"ארה פריצה 

 ובידור
) למשך 2017(מאי  Sabre -בעקבות הפריצה ל

תקופה של כחצי שנה לתוקפים הייתה גישה 
למערכת הזמנות של הרשת. נגנבו פרטים 

 .אישיים ופרטי אשראי של לקוחות
Loews Hotels בעקבות הפריצה ל תיירות – תעשייה ב"ארה פריצה- Sabre לתוקפים הייתה ,

גישה למערכת הזמנות של הרשת. נגנבו 
 .אשראי של לקוחותפרטים אישיים ופרטי 

Four Seasons Hotels and 
Resorts 

, לתוקפים הייתה Sabre -בעקבות הפריצה ל תיירות – תעשייה ב"ארה פריצה
גישה למערכת הזמנות של הרשת. נגנבו 
 .פרטים אישיים ופרטי אשראי של לקוחות

B&B Theatres רשת בתי הקולנוע השביעית בגודלה בארה"ב  בידור – תעשייה ב"ארה נוזקה
מערכות הסליקה הודבקו  2015בספטמבר  –

 .בנוזקה ונגנבו פרטי אשראי של לקוחות
  פיננסי  – תעשייה שווייץ  נוזקה בנקים שוויצרים 

Women’s Health Care Group 
of PA (WHCGPA( 

במאי  16 -נחשף שהרשת המרפאות הודבקה ב בריאות - תעשייה ב"ארה נוזקת כופר
אלף לקוחות  300 -בנוזקת כופר. כ 2017

 הושפעו. 
Alaska Department of Health 
and Social Services 

 ות הארגון הודבקו בנוזקה טרוינית.מערכ בריאות - תעשייה ארה"ב נוזקה

Delaware Medical Oncology 
Hematology Consultants 

 -רשומות ומסמכים רפואיים רגישים של מעל ל בריאות - תעשייה ארה"ב נוזקת כופר 
פציאנטים נחשפו. המתקפה התרחשה  19,000

 .ביוני אחר התגלתה רק חודש לאחר מכן
Kaleida Health ספק שירותי הבריאות הגדול במדינת ניו יורק.  בריאות - תעשייה ארה"ב פישינג

התוקפים קיבלו גישה לרישומים רגישים של 
 .פציאנטים 2,800

Mid-Michigan Physicians 
Imaging Center 

התוקפים השיגו גישה לתיקים רפואיים של מעל  בריאות - תעשייה ארה"ב פריצה
פציאנטים. המתקפה התגלתה  106,000 -ל

 .ביולי במרץ אך דווחה רק
Kansas Department of 
Commerce 

) של SSNהפריצה חשפה מידע רגיש (כגון  ממשל ארה"ב פריצה
 .מדינות בארה"ב 10אזרחים רבים על פני 

Bank of America customers תוקפים שלחו אימיילים מתחזים ללקוחות הבנק  פיננסי  – תעשייה ארה"ב פישינג
 .רגישוגנבו בכך מידע פרטי ופיננסי 

וחצי  8 -בשווי של כ Etherieumנגנבו מטבעות  פיננסי  – תעשייה ארה"ב פריצה בורסת מטבעות דיגיטליים
 .מליון דולר

Unnamed Canadian 
Organization 

דולר במטבעות ביטקיון. דווח  425,000שולם  לא ידוע קנדה נוזקת כופר 
חברת האבטחה המתחקרת  Cytelligenceבידי 

אחר קבלת מייל את האירוע. החברה הודבקה ל
זדוני.  PDFרופה של קובץ פישינג ממוקד בעל צ

נוזקת כופר כאשר הקובץ נפתח הותקנה 
 .שניצלה חולשות אבטחה שלא עודכנו

Sweden's Transport Agency הודלף מידע רגיש של כמעט כול האזרחים  ממשל שוודיה הדלפת מידע
 -, התגלה ב2015 -השוודים. האירוע התרחש ב

. ראו פירוט 2017ציבור ביולי ודווח ל 2016
 .חבדו

 אוגוסט
Loopia כול מאגר הלקוחות של ספק  אינטרנט - תעשייה שוודיה פריצהWeb hosting 

 .הודלף
Crystal Finance Millennium פיננסי  – תעשייה אוקראינה פריצה/ 

 תוכנה
חברת אוקראינית המייצרת תוכנת נפרצו שרתי 

 .חת חשבון פופולרית. ראו פירוט בדוראיי
CeX ספק מוצרי האלקטרוניקה יד שנייה הודיע כי  מסחר - תעשייה בריטניה פריצה

 2הוא נפגה מפריצה ונגנבו פרטים אישיים של 
מיליון לקוחות. בחלק מהרשומות הגנובות היו 

 .ססמאות ופרטי אשראי
Pacific Alliance Medical 
Center 

 266,123השפיעה על תיקפים רפואיים של  בריאות - תעשייה ארה"ב נוזקת כופר 
 .פציאנטים

Sinopec תעשייה  סין נוזקה– 
 תשתיות קריטיות

משרדי אחד משדות הנפט של תאגיד הדלק 
והכימיקלים הסיני הודבק בנוזקת כופר. לא דווח 

 .היקף הפגיעה
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Scottish Parliament  מתקפתBrute 
force 

ה גישה למערכות המתקפה השפיעה ומנע ממשל סקוטלנד
 שונות של הפרלמנט.

Cryptocurrency platform 
Enigma 

 – תעשייה ארה"ב פריצה
 פיננסי/אינטרנט

נגנב מעל לחצי מיליון דולר במטבעות 
Ethereumח. ראו פירוט בדו. 

Tettegouche State Park  נוזקתPOS הנהלת הפארק מסרו כי מערכותיה הודבקו  בידור – תעשייה ארה"ב
ויעצה למבקרים לבדוק את  POSבנוזקת 

 .חשבונותיהם
Bittrex תעשייה ארה"ב פישינג – 

 פיננסי/אינטרנט
הוקם אתר מתחזה לבורסת המסחר במטבעות 

משתמשים כספים פרטי ווירטואלים. נגנב מ
 רישום לשירות.

Kaleida Health ספק שירותי הבריאות נפל למתקפת פישינג  בריאות - תעשייה ארה"ב פישינג
שנייה בחודשיים אשר חשף פרטים אישיים של 

 .פציאנטים 744
German state parliament הפרלמנט של סקסוניה הותקף בקמפיין פישינג  ממשל גרמניה נוזקת כופר

ית את השבאשר קד הנושאה נוזקת כופר וממ
 הטלפון ואינטרנטמערכות 

 ספטמבר 
Equifax ממוקדת פריצה – 

 ניצול חולשה
 –אחד החברות הדירוג אשראי הגדולות בעולם  פיננסי  – תעשייה ארה"ב

התוקפים גנבו מידע פרטי ופיננסי רגיש על מעל 
מיליון אזרחי ארה"ב ועוד מספר מליון  140 -ל

 .חם בקנדה ובריטניה. ראו פירוט בדואזרחי
Multiple US and European 
energy companies 

 במאי שהחל תקיפות גל ח של סימנטק חשףדו תשתיות - ממשל ארה"ב ואירופה ממוקדת פריצה
 הרוסי התקיפה קבוצת ידי על 2017

Dragonfly    ידועה גם בשם)Energetic Bear (
 .האנרגיה בתחום וארגונים ממשלה גופי נגד

Deloitte חברת של המייל שרת כי לראשונה פורסם פיננסי  – תעשייה ארה"ב פריצה 
 במרץ התקיפה את גילתה דלויט. נפרץ דלויט
 התרחשה עצמה התקיפה כאשר, 2017

ירוט ראו פ .2016 נובמבר – אוקטובר במהלך
 .חבדו

Sonic נגנבו פרטי אשראי של מליוני לקוחות הנמכרים  מזון - תעשייה ארה"ב פריצה
 .דולר לכרטיס 25-50עבור מארקטים שונים 

Taringa הרשת החברתית (ידוע גם בתור ה אינטרנט - תעשייה ארגטינה פריצה- Reddit  
הלטיני), נפרצה, והודלף מידע על כול 

 .מיליון איש 28 -משתמשיה 
West Australian TAFE 13 -האקר פרץ וגנב מידע פרטי רגש של מעל ל אקדמיה אוסטרליה פריצה 

 .תלמידי האוניברסיטהאלף 
AXA Insurance חברת הביטוח הודיעה כי מידע פרטי על כ פיננסי  – תעשייה סינגפור  פריצה- 

לקוחות נגנב בעקבות תקיפה. לא דווח  5,400
 .ווקטור התקיפה

Adult Internal Medicine of 
North Scottsdale 

. נגנבו The Dark Overlordהפריצה בוצע בידי  בריאות - תעשייה ארה"ב פריצה
 .פציאנטים 11,800 -רשומות של כ

 Line 204חברת ההפקות 
 

פרץ למערכות  The Dark Overlordההאקר  בידור – תעשייה ארה"ב פריצה
חברת ההפקות וגנב מאגר מידע על לקוחותיה. 

לא ידוע היקף הפריצה והאם נחשף מידע 
 .פיננסי רגיש

Whole Foods Market  נוזקתPoS נגנבו פרטי אשראי של לקוחות ממספר סניפי  מזון - תעשייה ארה"ב
 .הרשת

Danish Ministries of 
Immigration and Foreign 
Affairs 

DDoS הותקפו בידי קבוצת התקיפה הטורקית ממשל דנמרק 
Aslan Neferler Tim. 

 אוקטובר
FirstHealth of the Carolinas גרסה חדשה של  בריאות - תעשייה ארה"ב נוזקהWannaCry  השביתה את

 .מערכות הארגון
Bad Rabbit  רוסיה  נוזקת כופר

 ואוקראינה
ממשל/חברות/ 
 אנשים פרטיים

 .Petyaגרסה חדשה של 

Czech Election Sites DDoS המתקפה הפילה את האתרים של של  ממשל  צ'כיה
 .המפלגות שהתמודדו בבחירות

Sweden’ Transport Agencies DDoS המתקפה גרמה לעיקובים במערכת הרכבות  ממשל  שוודיה
 .של שוודיה

Several Spanish government 
websites 

DDoS המתקפות נעשות תחת קמפיין  ממשל ספרדOpCatalunya. 
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Tarte Cosmetics תעשייה  ארה"ב הדלפת מידע- 
 קוסמטיקה

בשל הגדרות אבטחה שגויות מידע מאגר מידע 
לקוחות היה חשוף פומבית. זוהה  מיליון 2של 

ההאקטביסיטית   והודלף בידי הקבוצה
CRU3LTY. 

Daewoo Shipbuilding & 
Marine Engineering Co Ltd 

 -ממשל/תעשייה  דרום קוריאה פריצה
 ספנות

נחשד שצפון קוריאה עומדת מאחורי התקיפה 
בה נגנבו תוכניות של ספינות מלחמה דרום 

נחשפה באוקטובר השנה קוריאניות. המתקפה 
 .2016אך התרחשה באפריל 

Hyatt פרטי אשראי ומידע פרטי של לקוחות ברחבי  תיירות – תעשייה עולמי פריצה
 18העולם נחשף. המתקפה התרחשה בין 

אך דווח פומבית  2017ביולי  2 –במרץ 
 .באוקטובר

Pizza Hut אשראי של לקחות נחשף מידע פרטי ופרטי  מזון - תעשייה ארה"ב פריצה
רשת המזון המהיר. לא דווח כמה לקחות 

 .הושפעו
Microsoft 2013 -באוקטובר דווח כי החברה גילתה ב תוכנה - תעשייה ארה"ב פריצה 

שפורצים חדרו למאגר מידע של מערכת הניטור 
הפנימית שלה העוקבת אחר תקלות 

במערכותיה. החברה טיפלה בפרצה אך לא 
האירוע נחשף לאחר  דווחה על כך לציבור.

שחמישה עובדים לשעבר פירטו על המקרה 
 .לסדרת כתבות לרויטרס

London Bridge Plastic Surgery 
(LBPS) 

פרץ למרפאת  TheDarkOverlord ההאקר בריאות - תעשייה בריטניה פריצה
ניתוחים פלסטיים יוקרתית וגנב צילומים רגישים 

 .של פציאנטים
Midland County תושבים הוזהרו כי ספק צד שלישי המספק  ממשל ארה"ב פריצה

שירותי תשלום למחוז נפרץ. נכון לזמן הדיווח 
לא ידוע היקף הפריצה והאם נחשף מידע 

 .פיננסי רגיש
NATO דווח כי תוקפים פרצו למכשירים סולולרים של  צבאי -ממשל  עולמי פריצה

 .אלף חיילי נאט"ו באירופה 4 -כ
NSA (National Security 
Agency) 

כי גורמי  חשף  Wall Street Journal -עיתון ה ממשל ארה"ב פריצה
תקיפה מדינתיים רוסים פרצו למערכות 

הסוכנות וגנבו מידע סודי על פעילות הסייבר 
שלה, כולל על  מערך ההגנה שלה ופעילותה 

בתוכנת  Backdoor -כנגד גורמים זרים. יתכן ו
האנטי ווירוס של קספרסקי נוצלה לתורך 

 .הפריצה
ראש הצוות של הבית הלבן ג'ון 

 קלי
מכשיר הטלפון של ראש הצוות נפרץ ככול  ממשל ארה"ב פריצה

 .2016הנראה בדצמבר 
The Far Eastern International 
Bank 

שהתוקפים שתלו מיליון דולר נגנבו לאחר  60 פיננסי  – תעשייה טאיוואן  נוזקה
נוזקה בשרתי הבנק אשר אפשרו להם לנצל את 

 .ח. ראו פירוט בדוSWIFT-מערכת  ה
(ידוע  Ursifנחשף כי קמפיין התקיפה המתמשך  פיננסי  – תעשייה יפן נוזקה בנקים יפנים

) הפועל כנגד המגזר הפיננסי Goziגם בשם 
 2017החל לתקוף באופן הולך וגובר במהלך 

 .יפניםלקוחות בנקים 
FirstHealth רשת המרפאות הודבקה בגרסה של  בריאות - תעשייה ארה"ב נוזקה

WannaCry אשר השביתה את פעילות הרשת. 
ממשל/תעשייות/  ןאאיר נוזקת כופר  אזרחים אירניים

 אזרחי
ן אהאירני הוציא התרעה כי מופץ באיר CERT -ה

המתחזה  Tyrantגרסה של נוזכת הכופר 
 .פופולרית VPNלאפליקצית 

Chase Brexton Health Care המרפאה דיווחה כי בתחילת אוגוסט ארבעה  בריאות - תעשייה ארה"ב פישינג
מעובדיה נפלו למתקפת פישניג אשר נתן 

לתוקפים גישה מלאה לחשבונות המייל שלהם. 
 .לא דווח אם נחשף מידע רגיש

Myethereumwallet.com במתקפת פישינג ממוקדת תוקפים גנבו  פיננסי  – תעשייה עולמי פישינג
ממשתמשי הארנק המטבעות הווירטואלים מעל 

 .אלף דולר 15 -ל
 נובמבר

Swedish radio station 
RadioPlay - MixMegapol  

 30התוקף פרץ למערכות הרדיו והשמיע במשך  בידור – תעשייה שוודיה פריצה
 .דאע"ש-דקות שיר פרו

Tether מיליון דולר במטבעות  31האקרים גנבו  פיננסי – תעשייה עולמי פריצה
 .USDTהווירטואלים 
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Imgur מדיה  –תעשייה  ארה"ב פריצה
 חברתית

היא נפרצה ונחשפו  2014 -החברה דווחה כי ב
מיליון  1.7 -כתובות מייל וססמאות של כ

 .משתמשים רשומים) 150חשבונות (מתוך 
Forever 21  פריצה- PoS נגנבו פרטי אשראי של לקוחות החברה אשר   תעשייה ארה"ב

בצעו רכישות ממספר לא מדווח של חנויות 
הרשת בהן מנגנון ההצפנה של מערכת הסליקה 

אוקטובר -לא פעל. הפריצה התרחשה בין מרץ
 לא דווח וקטור החדירה. .2017

Bulletproof 360, Inc.  ספק הקפה חשף כי תוקפים החדירו נוזקה  מזון - תעשייה ארה"ב נוזקה -פריצה
לאתר שלהם וגנבו פרטי אשראי מלקוחות 

 19 –ביוני  20במשך חמישה חודשים בין 
 .באוקטובר השנה

Vault 8  הדלפת מסמכים
 -הוכלים של 

NSA 

פלטפורמת  - HIVAהודלף קוד המקוד של  ממשל  ארה"ב
 .חט בדופיתוח ושליטה של נוזקות. ראו פירו

Uber התפרסם כי בפריצה אשר התרחשה בסוף  תחבורה - תעשייה ארה"ב פריצה
, נגנב מידע הכולל שמות מלאים, כתובות 2016

 -מיליון לקוחות ו 57מייל ומספרי טלפון של 
 אלף נהגים. 600

Toms River police הרשויות הודיעו שייתכן ומידע רגיש של כ ממשל ארה"ב פריצה- 
בעקבות פריצה. לא דווח תושבים נחשף  3,700

 .ווקטור התקיפה
מופצת באופן נרחב  Ordinyptנוזקת הכופר   תעשייה גרמניה נוזקת כופר חברות ואירגונים בגרמניה

בגרמניה באמצעות מיילים הנושאים קובץ זדוני 
 .המתחזה לקורות חיים

מתקפה נוזקת כופר עולמית של 
מיילים זדוניים הנושאים את 

  Scarabנוזקת הכופר 

מיליון) של מיילים זדוניים  12 -גל מסיבי (מעל ל כללי עולמי נוזקת כופר
. המיילים מופצים Scarabהנושאים את נוזקת 

באמצעות הבוטנט ספאם הגדול בעולם 
Necurs. 

The City of Spring Hill, 
Tennessee 

מערכות העיר הוצפנו בנוזקת כופר לאחר  ממשל ארה"ב נוזקת כופר
העובדים פתח מייל זדוני. נוזקת הכופר שאחר 
ר את אלף דולר, אולם הוחלט לשחז 250דרשה 

 מערכותיה ולא לשלם את הכופר.
משרד הסטיסטיקה הראשי של 

 אירלנד
בשל טעות אנוש נחשף מידע רגיש של אלף  ממשל אירלנד  הדלפת מידע

 .אזרחים
INSCOM (United States Army 
Intelligence and Security 
Command) 

לא  Amazonמידע מסווג אוכסן על שרת  ממשל ארה"ב הדלפת מידע
 .מאובטח

The National Credit 
Federation 

גיגה של מידע רגיש אוכסן על שרת  110 ממשל ארה"ב הדלפת מידע
Amazon .לא מאובטח 
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