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 מנהלים קצירת
. אחרונההבחצי שנה אנו מגישים לכם סיכום של אירועי הסייבר העיקריים שהתרחשו , 2018 שלבתחילת המחצית השנייה 

.  2017 בשנת סייבר אירועיסיכום שלנו של הלדוח  התייחסות וכוללהאחרונה  השנה חצי ב שאירעו האירועים את מסכם הדו"ח
 : התקיפה מקורות של וחלוקה זיהוי פי על הסייבר במרחב השונות המגמות את בוחן שלנו הסיכום

 
  )מפגינים/פושעים/האקרים( בודדים של תקיפות .1
  )טרור ארגוני, מפגינים, פשע ארגוני  (וארגונים קבוצות של תקיפות .2
 מדינתיים גורמים של תקיפות .3
 מעצמות של תקיפות .4

 הסייבר במרחב 2018 שנתמחצית הראשונה של ב ן הבולטהשחק

 הצליח לסכלאשר , FBI - ה יתנסוכנות הביון האמריקלהערכתנו,  ,ינוה 2018של  מחצית הראשונהבהשחקן הבולט 
הפצת סיכול תשתית נרשמה ב FBIה  הצלחה גדולה של שונות.הסייבר ה בזירותתקיפות ותשתיות משמעותיות מספר 
מניעת ארוע בומניעת הדבקה של מאות אלפי מחשבים בעולם הייתה להערכתנו  השתוצאת VpnFilter –רוסית נוזקה 

WannaCry  ה. 2018ב- FBI  במבצע נרחבת הצליח לסכל תשתית הונאות סייבר WireWire ,עשרות נעצרו  במהלכו אשר
פעילות את זו ממשיכה ת סיכול מגמ .)BECהתחזות לבכירים (גניבות של מאות מליוני דולרים באמצעות ם בביצוע שודיח
סחר בלתי זירות סגירת הורדת והביאו לש. פעולות בשנתיים האחרונותמי פשיעה כנגד גור FBIשל ה מוגברת האכיפה ה

בזירת  FBI -ההצלחות של ה מליארדי דולרים בשנה.הכניסו לפושעים ו חוקי בדרקנט אשר סחרו בנשק, סמים, בני אדם  וכו'
 .2018צית הראשונה של תו כשחקן הבולט בזירת הסייבר במחממקמות או הסייבר

 

 : 2018של  במהלך המחצית הראשונה יותמשמעות תקיפות סייבר
תקיפה התקיפת נזק ובלטה  יאירוע ו מספרהתבצע 2018ברבעון השני של  – הרסחבלה ו תקיפות שתוצאתן .1

 . )Banco de Chile( הצ'יליאניק משולבת שהתבצעה על הבנה

תקיפות סייבר אשר רב של התבצעו  2018במחצית השנה הראשונה של  - בהיקף משמעותי  גניבות כספים .2
 בהיקף הכספי הנרחב ביותר. התקיפה קריפטושל מטבעות בורסות וחברות מבמהלכן נגנבו מאות מליוני דולרים 

 ר.גנבו ממנה למעלה מחצי מליארד דולשנ )CoinCheckמול בורסת קריפטו יפנית ( 2018ברבעון ראשון היתה 

גדולים שהכילו בהן נגנבו מאגרי מידע סייבר מספר תקיפות נה התבצעו רוחבחצי השנה הא –גניבות מאגרי מידע  .3
מידע , במהלכה נגנב הסינית APT15קבוצת של משמעותית הייתה ככל הנראה ה ההתקיפ. רגישבטחוני מידע 
 .והקנדית האמריקנית של מערכת הבטחון מקבלןאסטרטגיים ורגיש על כלי לחימה ונשק ערכי 

"עדיין" , בחצי שנה האחרונה לא התרחש 2017בדומה לשנת  -פגיעה בחיי אדם לא התבצעו תקיפות שגרמו ל .4
 אירוע סייבר משמעותי אשר הוביל לאובדן חיים באופן ישיר.

 : 2018של  במהלך המחצית הראשונה בולטים בביצוע תקיפות סייברהשחקנים ה
 לשתי קטגוריות:   שייכים רוסיםהתוקפים ה  -רוסיה .1

לוחמת סייבר מדינתית תקיפות המסווגות תחת קבוצות אלה מבצעות  - )APTמדינתיות (קבוצות תקיפה  •
 גבוהות ביותר אשר . אלו קבוצות בעלות משאבים רבים ויכולותAPT29 -ו APT28קבוצות כמו ומשתייכות אליה 

 .במדיה הדיגיטלית אניפורמציה-דיסוהפצת ממוקדות בריגול, תקיפות הרס  מתמקדות

מגזרי תעשייה רבים, עם ת ותוקפאשר  Carbanak -ו Cobalt ןבהם ה תוכשהבולט -קבוצות פשיעת סייבר  •
לציין כי במרץ השנה נעצר בספרד במהלך מבצע בינלאומי יש בהקשר זה . דגש על המגזר הפיננסי, והבריאות
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זאת, קבוצות אלו ממשיכה עם יחד . 1הקבוצותמנהיג של אחת ) FBI -, (בינהם גם המשותף של גורמי אכיפה
 .2קמפיין פישינג רחב היקף הפעילה Cobalt קבוצת הפשיעה  מאיחודש ובבאופן סדיר  לפעול

תי תקיפות בולטות ש .קבוצות תקיפה סיניותנחשפו מספר תקיפות של  2018במחצית הראשונה של  - סין .2
 היו: המשויכות אליהן 

 .APT15מצבא בריטניה בידי קבוצת התקיפה  רגישים צבאיים סודייםיניבה של מסמכים ג •

מקבלן של הצי  GB600 -מעל ל גודלוש על כלי נשק אסטרטגיים וצוללות סודיגניבה של מאגר מידע  •
 האמריקאי.

נחשפו מספר אירועים של ניסיונות גניבה של טכנולוגיות של חברות מערביות בידי  2018במחצית הראשונה של 
הנוגע  GB40 -מאגר מידע של מעל לגנב  Appleחברת של י דווח כי עובד לשעבר ביול 10 -גורמים סיניים. ב

. אירוע זה Xpeng Motorsלחברת המכוניות הסינית שיועד להעברה לטכנולוגיות נהיגה אוטונומית שהם פיתחו, 
קניין רוחני של חברות מידע ובניסיון להשיג הוא האחרון בסידרה ארוכה של פעולות ריגול תעשייתי מצד סין 

 מערביות. 

 :בשלזאת , בזירת הסייברשלהם תעשייתי הריגול הפעילות  בתקופה הקרובה הסינים יגבירו את להערכתנו 

ממשלתית תוכנית   -" Made in China 2025תוכנית הכלכלית של סין "ההצורך לעמוד ביעדי  •
פיתוח, ייצור וקנייה של טכנולוגיות ת הייטק על ידי המדינה למעצמ הפיכתהמקדמת את אגרסיבית 

  מקומיות.

. ZTE -ו Huaweiטכנולוגיה סיניות כגון  יבוא מוצרים מסין ועל חברותיות האמריקאיות על קצסנהטלת  •
כינו את .  מספר גורמים ממשלתיים בארה"ב וגניבת מידע חשש מריגולהבשל  הוטלוסנקציות אלו 

Huawai שש ראשי סוכנויות הביון 2018 בפברואר. יתרה מזאת, 3רוע של הממשל הסיני"ז" -כ ,
  האמריקאיות הזהירו אזרחים אמריקאים מלהשתמש במוצרים של חברות אלו.

של הצפון סייבר הפעילות היקף ובאיכות האחרונות ראינו עלייה משמעותית בהשנים  בשלוש  - צפון קוריאה .3
. הסיבה המרכזית יםינגד גורמים פיננסל תקיפות נקמה והרתעה ועדגש על תקיפות כשהם שמים קוריאנים 

על פי . על מימון פרוייקטים מדינתיים ומקשים הסנקציות שהוטלו על המדינה םה תקיפות מול אירגונים פיננסייםל
אשר סוקר את ציר ), CWIC )Cyber Warfare Intelligence Centerארגון המחקר הדרום קוריאני עדכני של  4דוח

 הצפון התוקפים כה עד, 2011 -החל מ, תקיפות צפון קוריאה כנגד מוסדות פיננסים ברחבי העולםהזמנים של 
. הצפון קוריאנים תוקפים דולר מיליון 649 בהצלחה נגנבו מתוכם אשר, דולר מיליארד 1.8 -כ לגנוב ניסו קוריאנים
  במרכז ודרום אמריקה.בורסות מטבעות קריפטו בכל העולם, ומתמקים בתקיפת בנקים  2018מתחילת 

הפסקת תוכנית הודעת צפ"ק על ובין ארה"ב לצפון קוריאה האחרונים המגעים לאור ייתכן שבהמשך השנה, 
אשר ייתכן ויובילו להפסקת  הדיוניםמתוך כוונה לקדם את רסן את תקיפות הסייבר תהגרעין, צפון קוריאה 

שיוסרו הלכה למעשה העיצומים לאחר יפות יהיה רק העיצומים הכלכליים מולה. להערכתנו ריסון ממשי של התק
 הכלכליים על המדינה.

 2018המחצית הראשונה של  במהלך עולםב יםהמשמעותי הסייבראירועי 

ממערכות  מיליון דולר 10בתקיפה זו נגנבו  – KillDiskנוזקת  באמצעות  Banco de Chile יליאני'הצ הבנק תקיפת .1
SWIFT  הם באחת הפעמים הראשונות ששרתים. זו  500 -מחשבים ו 9,000במקביל למתקפת הרס שהשביתה
 מתקפה משולבת בהיקף ותכנון שכזה כנגד אירגון פיננסי גדול.  ההתבצע

                                                           
 

1 https://securityaffairs.co/wordpress/70675/cyber-crime/carbanak-gang-arrest.html 
2 https://threatpost.com/despite-ringeaders-arrest-cobalt-group-still-active/132306/ 
3 https://www.cio.com.au/article/633134/huawei-effectively-an-arm-chinese-government-us-senator/ 
4 https://drive.google.com/file/d/0B_tRQHq1vrtxbzdrWnJoWjR1VGc/view 
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במהלך חצי השנה האחרונה נגנבו מאות מליוני דולרים ממספר רב של בורסות  - קריפטוגרפיותתקיפות בורסות  .2
  זה הפך לפשע הסייבר המכניס ביותר בחצי שנה האחרונה.וקטור תקיפה רפייםץ קריפטוגמטבעות 

 מידע ביטחוני רגיש GB600 -וגניבה של מעל ל אמריקנישל הצי קבלן גניבת מידע ערכי בטחוני מ .3

 מספר אירועים בולטים: - העולם ברחבי נוספים פיננסיים ואירגונים בנקים כנגד סייבר תקיפות .4

a.  מיליון דולר מהבנק המקסיקני  100גניבה שלBancomext. 

b. מערכי ה  פותיתקSWIFT הו- ATM ים.במספר בנק 

5. VPN Filter:  מהחברות המובילות בשוק  נתביםקרוב למיליון על אשר השתלטה רוסית הדבקה של נוזקה סיכול
  מדינות. 54על פני  המפוזרים

. במהלך האירוע התוקפים תוכניות רגישותמפעל של החברה וגניבת אירוע חדירה ל: בואינגתקיפת חברת  .6
 אשר מתחזה לנוזקת כופר. WannaCryהדביקו את מערכות אחד המפעלים של החברה בנוזקת ההרס 

7. Olympic Destroyer :בידי תוקף מתוחכם ביותר אשר ממשיך לתקוף בנקים ומעבדות ביו ניצול שרשרת אספקה-
 כימיות ברחבי אירופה. 

 2018במחצית הראשונה של  ישראליותר בהמשמעותיות בתקיפות הסייבר 

במהלך ששת החודשים החולפים זיהינו מספר נסיונות תקיפה איראניים לחדור : איראניותמדינתיות תקיפות  .1
לאורך תקופה זו בשל  לחדור למערכות בישראל פחתמספר המקרים בהם הצליחו איראנים . למערכות בישראל

כמעט בכל שבוע דיווחנו לכם על תשתיות איראניות שהוקמו לצורך ביצוע . המאמץ הנרחב לחסום תקיפות אלה
והפצת דיסאינפורצמיה  מערךחשף אשר  5בפברואר פרסמנו דוח 28 -נזכיר כי ב האיראניבהקשר תקיפות סייבר. 

כלי תקשורת מערביים המשדרים באיראן, הבולט ל ההתחזזה מערך  .שנים לאורךאיראני מתחזה שפעל  תעמולה
 חשוב לציין כי מערך זה הפיץ לאורך מספר שנים תכנים אנטי ישראלים.. BBC -בינהם ה

שהחמאס  לפת, מאות ישראלים ומספר ארגונים והותקפו במחצית השנה הח להערכתנו :חמאסשל ארגון תקיפות  .2
 .שלהםהארגוניות או החיצוניות הצליח לחדור למכשיר הסלולר או למערכות המייל 

מול חברות ) רובם ממוקדים(במהלך חצי השנה האחרונה התבצעו עשרות מקרי סחיטה  :כופרה/אירועי סחיטה .3
ל עובדים אנו כוללים בארועי הסחיטה גם נסיונות ש הנזק נאמד בעשרות מליוני שקלים.. וארגונים בישראל

 ממורמרים לגנוב כסף או מידע ולנסות לסחוט חברות שבהן עבדו.

) דיוג( פישינג תקיפותרב  מספר התבצעו  החולפת במחצית השנה: PayPal תוך התמקדות בחברת פישינגתקיפות  .4
רבות,  PayPalבמהלך החודשים האירונים עזרנו בטיפול והורדה של תשתיות פישינג  אשר כוונו כנגד לקוחות בישראל.

סכומים מצומצמים יחסית נראה שהתוקפים הצליחו לגנוב עם זאת,  רחבי העולם.גולשים בכל הן כנגד ישראלים והן כנגד 
 בתקיפות אלו.

מספר אירועים ארעו בחצי השנה האחרונה  –  פס מגנטיהמכשירי בנק אוטומטיים באמצעות שיכפול גניבת כסף מ .5
וצלו לגניבת עשרות אלפי פרטי אשראי של אזרחים ישראלים, אשר נבישראל והועתקו  Skimmerמכשירי  הותקנובהם 

אזרח רומני ושני תושבים ישראלים נתפסו לאחר שהפעילו מערך כזה בחיפה,  ,בתחילת מאי ל תקיפה.שקלים בכ
 חדרה ונתניה.

 תובנות 

. מדינתיים תוקפים ושל מאורגנות פשיעה קבוצות ידי על התבצעו השנהמתחילת  המשמעותיות התקיפות •
. רוסיה מככבת הן כתוקף המדינתי המשמעותי ביותר והן 2018 מחצית הראשונה שלעדיין מככבת גם ב רוסיה

 כמוליכה את קבוצות פשיעת הסייבר.

                                                           
 

5 https://www.clearskysec.com/bbc/ 
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בולטת  2018במחצית הראשונה של  – פרטי/אישיתקיפת המרחב השימוש נרחב בוקטור תקיפה המכוון ל •
עלייה בכמות הנסיונות לביצוע תקיפות סייבר על המרחב הפרטי של עובדים כולל: מכשירי סלולר, תיבת דואר 
האלקטרוני פרטיות והחשבונות האישיים של יעדים ברשתות חברתיות, על מנת להשיג מידע ערכי על ארגונים 

אנו ממליצים לחזור ולבקש/לדרוש מעובדים לאמץ את גוניות. ולנסות לחדור מהמרחב הפרטי לרשתות האר
החלפת סיסמאות תדירה בחשבונות הדואר  –. כולל כללי האבטחה הנהוגים בארגון גם במרחב הפרטי שלהם

האלקטרוני, בחשבונות הרשתות החברתיות. הפעלת אימות כפול בכניסה לחשבונות אלה. אכיפת מדיניות אבטחה 
 על מכשירי סלולר פרטיים שמחוברים לדואר ארגוני. 

 סייבר תקיפות לביצוע האספקה שרשרת ניצול •
 חדירה לצורך אספקהה שרשרת ו אתלשנצקיפות המוצלחות התבצעו מספר ת 2018גם במחצית הראשונה של 

  .ברכיבי תקשורת ובפישינג מוקד חולשות ניצול. לרוב התקיפות התבצעו בשילוב עם המותקף ליעד

 תוקפים והן פשיעה גורמי הן( מיומנים לתוקפים מרכזית מטרהממשיך לשמש ) בנקים( הפיננסי המגזר •
 ) מדינתיים

 –להיות ליעד מועדף לתוקפי סייבר. המטרה  משיכות ATMומערכות ה  SWIFT -מערכות ליבה בנקאיות כמו ה
 במרכז ודרום אמריקהבנקים  –גניבה של מאות מליוני דולרים. המותקפים העיקריים 

 סייבר פשיעת לתקיפות מרכזי עדי הם קריפטוגרפיים מטבעות וארנקי בורסות •
 דולרים בסביבה זו.  השנה נגנבו מאות מליוני

 
 ,מצוינת סייבר שנתמשך ה

 ClearSkyצוות מודיעין סייבר, 
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 2018 של ראשונהה מחציתב בעולם בולטות ותקיפות גמותמ
 קטור התקיפה והיקף הנזקוכולל ו 2018טבלת סיכום אירועי הסייבר  .1

 הפריצה/קמפיין יעד
 התקיפה

 התקיפה קטורוו הנזק היקף התוקף  ךתארי

תקיפות כנגד המגזר 
 סליקה הבנקאי ומערכות 

SWIFT / SPEI 

 –מתמשך 
סדרה של 

תקיפות כנגד 
מוסדות 

פיננסים שונים 
 ברחבי העולם

מגוון תוקפים. הגורמים 
הבולטים ביותר הם קבוצות 

תקיפה רוסיות וצפון 
 קוריאניות.

גניבה של 
עשרות מליוני 

. דולרים
להמחשת היקף 

התקיפות, 
מתחילת השנה 

סוף מאי  ועד
 67דווחו 

מתקפות כנגד 
מוסדות פיננסים 

 .6בארה"ב לבד

מגוון רב של 
ווקטורים 

מתוחכמים. 
לאחרונה ראינו 

שילוב של תקיפות 
הרס לצד גניבת 

הכסף כפי שקרה 
כנגד התקיפה של 

 הבנק המקסיקני
Bancomext. 

סדרת תקיפות של 
גורמים סינים נגד חברות 

 ביטחוניות מערביות
 

UK Militery contractor 
US Navy Contractor 
Satellite, Geospatial 
Imaging, Defense 
Companies 

 -ינואר 
 מתמשך

 ככול הנראההאקרים סיניים, 
 מדיניים

מאגרי  ונגנב
רגישים מידע 

כגון חצי 
טרהבייט על 
מערכות נשק 

עתידיות ומערך 
הצוללות 

 האמריקאי.

מערכי תקיפה 
מתוחכמים ביותר 

רב  אשר כללו מגוון
של כלי תקיפה 

 ונוזקות ייעודיות.

תקיפות של בורסות 
 מטבעות קריפטו

 –מתמשך 
סדרה של 

תקיפות כנגד 
פלטפורמות 

מסחר ואיחסון 
של מטבעות 

כריפטוגרפים 
שונים ברחבי 

 העולם

מגוון תוקפים. הגורמים 
הבולטים ביותר הם קבוצות 

תקיפה רוסיות וצפון 
 קוריאניות.

גניבה של מאות 
 ולרים.מליוני ד

מגוון רב של 
כגון ווקטורים 

מתקפות פישינג, 
DNS Highjacking ,

 פריצה ועוד.

דיווחים סותרים  לא ידוע נכון לכתיבת דוח זה. מרץ תקיפת חברת בואינג
לגבי מידת 

 הנזק.יתכן ונגנב
 מידע רגיש.

 WannaCryנוזקת 

תקיפות של מערכות 
דרום האולימפיאדה ב

קוריאה ולאחר מכן 
 פיננסיים בעולםמוסדות 

 -פברואר 
 מתמשך

. ישנם האקרים מדינתיים
דיווחים סותרים המצביעים 

צפון  –על גורמים שונים 
), Lazarusקוריאנים (קבוצת 

סינים ורוסים (ייתכן קבוצת 
Sofacy.( 

נזק למערכות 
שונות כולל 

התקשורת של 
אולימפידת 

החורף בדרום 
 קוריאה

 IT -פריצה לספק ה
הראשי של 

דיה. האולימפ
והחדרת נוזקת 

 הרס בשם.

גניבות ממכשירי בנק 
אוטומטיים בארה"ב ובכל 

 העולם

 -ינואר 
 מתמשך

ככול הנראה גורמי פשיעה 
 רוסים.

גניבה של מליוני 
 דולרים במזומן

נוזקות אשר 
מותאמות לדגמי 

ATM  שונים של
יצרניות שונות. 

ווקטור ההחדרה 

                                                           
 

6 https://www.idtheftcenter.org/images/breach/2018/DataBreachReport_2018.pdf 
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הוא לרוב על ידי 
פריצה פיסית 

 .ATMלמכונת 
פריצה לאתר 
MyHerritage  שהכיל

פרט לנתונים אישיים 
  DNAדגימות 

נחשפו כתובות  לא ידוע נכון לכתיבת הדוח. יוני
מייל וססמאות 

Hash  של מעל
מליון  92 -ל

 לקוחות.

לא ידוע נכון 
 לכתיבת הדוח.

סיכול פריצה והשתלטות 
רוסית על מאות אלפי 

  VPNFilterנתבים 

נוזקה זו תוקפת  רוסייםגורמי תקיפה  יוני
ראוטרים של 

מרבית 
היצרניות 

הגדולות בעולם, 
בינהם 

Huawei, TP-
Link, D-Link, 

ZTE, Netgear 
 ועוד.

נוזקה מתוחכמת 
בעלת יכולות הרס 
ושרידות התוקפת 
ראוטרים. כמו כן, 
הנוזקה מאפשרת 

לתוקף לבצע 
 MitMמתקפת 

)Man-in-the-
Middle.( 

 והתחזות כופר נוזקות
 בפריסה) BEC( לבכירים

 עולמית כלל

 מתמשך
--------- 

 יוני

 רביםגורמי פשיעה 
--------- 

WireWire -  בקמפיין
 FBI -בינלאומי נרחב ה

בשיתוף עם רשויות החוק 
במדינות שונות עצרו גורמים 

 BEC7רבים מאחורי תרמיות 

מאות גניבה של 
 דולרים מליוני 

מחשבים  הדבקת 
באמצעות מיילים 

, נוזקהנושאי 
גלישה לאתרים 

פריצה , מודבקים
 לחשבונות מייל

 ממוקדות כופר תקיפות
 וארגונים חולים בתי נגד

 ממשלתיים/ ציבוריים
 

מרחבי  גורמי פשיעה שונים מתמשך
 העולם.

גניבה של 
 מיליוני דולרים

אמצעות סחיטה 
והשבתת 
מערכות 
קריטיות 

  ותומכות חיים.

הדבקת מערכות 
חולים  של בתי

 בנוזקות כופר
אמצעים באמצעות 

שונים, כאשר 
דואר העיקרי הינו 

אלקטרוני נושא 
 . נוזקה

 

 2018 מחצית הראשונה של - עיקרייםוכלי תקיפה קטורים וו .2

 תיאור והערות  התקיפה ווקטור/  כלי

השתלטות על תיבות דואר 
של בכירים בחברות 

ובארגונים בכל העולם, 
והתחזות אליהם לצורך 

 גניבות כספים

ארה"ב בשנים האחרונות עומד על  BEC, הנזק הפיננסי הישיר ממתקפות FBI -על פי ה
סטי/אירגוני המורכב של חברות רבות, בשל האופי הלוגי. מיליארד דולרים 5 -מ למעלה

ובייחוד אלו הבינלאומיות, ווקטור זה ממשיך להיות בעל אחוזי ההצלחה גבוהים 
המשך גדילה של ווקטור זה עם אבולוציה נוספות של  ביותר. בהתאם אנו צופים

 הטקטיקות בהם התוקפים משתמשים.
, אשר Gold Galleonהשנה לדוגמא נחשף קמפיין מתמשך ורחב היקף בידי קבוצת 

 תקפה בהצלחה רבה בשנה האחרונה את תעשיית הספנות ברחבי העולם.
ניצול שרשרת האספקה 

 לצורך חדירה "קלה" 
באמצעות לארגון היעד 

האירוע המשמעותי ביותר מסוג זה אשר התרחש עד כה השנה זו המתקפה כנגד 
 IT-ספקית ה, Atosאולימפיאדת החורף בדרום קוריאה באמצעות פריצה לחברת 

 הראשית של האולימפיאדה.

                                                           
 

7 https://www.fbi.gov/news/stories/international-bec-takedown-061118 
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ספק של החברה 
 ולאחר הספק מול פישינג מתקפת מבצעים התוקפים הראשון בשלב רבים במקרים המותקפת

 .הפעלה ובמערכות ברשתות מובנות חולשות מנצלים מכן
 נושאותהודעות אימייל 
 מפנות או, צרופה זדוניות

 זדוני לקישור
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

באתרים לביצוע  שימוש
 Waterholeמתקפות 

או בהפצה  ממוקדות זדוניות אימייל הודעות משלוח
 בדואר שימוש. BOTרחבה באמצעות רשתות 

 כגון מתקפות של רב מגווןב מתבצע אלקטרוני
וכו'), ספאם  BEC( שונים מסוגים פישיניג מתקפות

 . זדוני, ובתור אמצעי חדירה לאירגוניים ומערכות
 

על מנת לעקוף מערכות סינון והגנה, גורמים 
זדוניים שונים משלבים במתקפות שלהם אלמנטים 

. דוגמא לכך ניתן לראות 8של הנדסה חברתית
אשר יוצרת  Carbanakבקבוצת התקיפה הרוסית 

קשר עם עסקים שונים ומבטיחים הדבקה 
באמצעות שיכנוע נציגים לקבל ולפתוח צרופות 

 זדוניות.

 מייל במתקפות נפוצות צרופות
 

.doc 

.exe 
.scr 
.xls 

.bin 
.js 

.class 
.ace 
.xml 

.rtf 

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

התוקף מפתה את הקורבן להגיע לאתר על ידי שימוש באמצעים שונים כגון מייל 
 לקורבן ספציפית האתר את מתאים התוקף ממוקדת תקיפה של פישינג וכו'. במקרים

  שלו. העניין ולתחומי
 בכתובת נראה בלתי וכמעט קטן שינוי עם דומיין בעל אתר יצירת היא נפוצה טיקהטק

כמו החלפה של אות אחד באחרת דומה או הוספה של אות נוספת באופן שלא קל 
 לזיהוי מהסתכלות מהירה.

(בחלקו או במלואו) מורכב מכתב לא  URLלחילופין תוקפים גם רושמים דומיינים עם 
לטיני כגון קרילי או מנדרינית אשר מתורגם בדפדפנים לכתובת "תקינה" באמצעות 

punycode חשוב לציין כי מגמה זו רק ממשיכה להתרחב ותוקפים מגלים כול הזמן.
 שיטות חדשות לרשימת דומיינים מסוג זה.

ו באותה שיטה לצורך השתלטות זיהינו קמפיינים איראניים שהשתמש 2018בראשית 
 על מחשבי גולשים מישראל.

 Androidהדבקת מכשירי 
 באפליקציות זדוניות

חיצוני.  APKפיתוי קורבנות להתקנה של  -, בינהם מגוון רב של ווקטורי הדבקה
אשר גרם לחיילים להוריד לאחרונה נחשף קמפיין פישינג של החמאס לדוגמא, 

אפליקציות זדוניות שונות אשר התחזו למגוון אפליקציות צ'אט ודייטים שונות, 
 לגטימיות לכאורה. 

 לא אפליקציה חנויותהקובץ הזדוני נשלח ישירות לנתקף או שהוא מופנה ל
באמצעות כניסה לאתר נוסף הינו הדבקה לחילופין, ווקטור  רשמיות/מתחזות.

Waterhole  וניצול פגיעות (לרוב כאשר מדובר בגרסה ישנה של אנדרויד) לצורך
 התקנת האפליקציה.

לאחר ההתקנה האפליקציות המתחזות יכולות לבצע מגוון רב של פעולות כגון רישום 
) GPS(כולל מיקום ), הורדת נוזקות, שליחת מידע החוצה keylogger( מקלדתהקשות 

 דוניות רבות אשר מתחזות לאפליקציות בנקאיות.מסיבה זו, ישנם אפליקציות זועוד. 
 ביטחוני רגיש., היה ניסיון לקבל מידע הנ"לעם זאת, כפי שקרה בקמפיין הפישינג 

 DDOSביצוע תקיפות 
י ת. שMbps 1.7 -ו 1.3של ברוחב פס  DDoSמתקפות  תיהתרחשו ש 2018במהלך  מוגברות

המתקפות נוטרלו בהצלחה ללא נזק משמעותי, אך מתקפות אלו ראויות לציון מכיוון 
כגון  Botnetsפגיעים ולא דרך רשתות  memcahsedaשהם בוצעו על ידי ניצול שרתי 

Mirai. 

                                                           
 

8 https://www.malwarebytes.com/pdf/labs/Cybercrime-Tactics-and-Techniques-Q1-2017.pdf 
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 2018ביותר במחצית הראשונה של המשמעותיים  האירועים
 Banco de Chileיליאני 'בנק הצתקיפת ה .1

שיבושים גרמה להתקיפה ). גניבה והרס(תקיפת סייבר משולבת ב Banco de Chileיליאני 'ותקף הבנק הצבסוף חודש מאי ה
 9,000הרס /לל השבתתהנזק שנגרם כ. 9שירותי הבנק הטלפוניים ושירותים נוספים, סניפי הבנק, קשים בפעילות הבנק

מיליון דולר מהבנק באמצעות זיוף העברות  10-וגניבה של כ, שרתים בעקבות התפשטות נוזקת הרס 500-תחנות עבודה ו
 . SWIFT-בנקאיות ברשת ה

הכספים הועברו . ואולם רק ארבע טרנזקציות אושרו SWIFT  -טרנזקציות העברה רבות במערכת ה שלוחהתוקפים ניסו ל
. ת להונג קונג בנושאיליאני הגיש תלונה רשמי'הבנק הצ, להשגתם חזרהילה 'הבנק של צניסיונות  להונג קונג וכאשר נכשלו

החברות קבעו בבדיקה ראשונית כי . לבצע ניתוח פורנזי של האירוע Dreamlab-ו Microsoftבמקביל הבנק פנה לחברות 
 .  10שמקורה בסבירות גבוהה במזרח אירופה או באסיה, מדובר בתקיפה מתוחכמת

הסחת של הבנק ככל הנראה לצורך  להרס מערך המחשובכללה שימוש בנוזקת ההרס אשר שימשה  על הבנק התקיפה
. SWIFTבזמן שבוצעו ההעברות הבנקאיות במערכת  ,ולמחיקת עקבות של הבנק IT-הדעת של צוותי אבטחת המידע וה

או , illDiskKהתפשטות גרסה חדשה של נוזקת ההרס סוקר ה 11ח"פרסמה דו Trend Microחברת  07/06/2018בתאריך 
למרות שהחברה לא חשפה את . בבנק הממוקם באמריקה הלטינית בחודש מאי, KillMBR-ו MBR Killerבשמותיה הנוספים 

 .מדובר באותו אירועאנו סבורים ש, שם הבנק הנתקף

יליאני נקודות דמיון עם רכיב הקיים 'לנוזקת ההרס אשר התפשטה בבנק הצ, Flashpoint12חברת על פי , בנוסף לכך
. 2016בפברואר  Darknet-או ב Deep Web-רכיב זה הודלף לפורומים ב, דיווחלפי ה". MBR Killer"בשם  Buhtrapבנוזקת 

מניתוח ". MBR Killer"ברכיב " Kill_OS"את הבנק היא גרסה מותאמת של המודול  תקפהנכתב כי הנוזקה ש, יתרה מזאת
נראה כי יוצרי הנוזקה קראו לה בשם , יליאני'שתקפה את הבנק הצ KillDiskעל הגרסה החדשה של נוזקת  Trend Microשל 

"MBR Killer." 

מיליון רובל  97המסתכמים בגניבת , שימשה בעבר לתקיפות נגד מספר מוסדות פיננסיים רוסיים Buhtrapנוזקת , כמו כן
, נייםלבין התקיפה שחוו הבנקים המקסיק, יליאני'למרות שלא נמצא קשר ישיר בין התקיפה על הבנק הצ). מיליון דולר 1.23(

 . נמצאו רכיבים זהים בנוזקה שבה השתמשו התוקפים באותם ארועים

 ציר זמן של התקיפה

לפיה תקלה במערכות הבנק גרמה לשיבוש העבודה בסניפי  13הודעה Banco de Chileיליאני 'פרסם הבנק הצ במאי 24 -ב
באותו היום פורסם . נקאיות של לקוחותוצוין שלא נפגעו העברות ב, בשירותי הבנק הטלפוניים ובשירותים נוספים, הבנק

נוזקת הרס השביתה יליאני שרשור המכיל צילום מסך של התכתבות בתוכנת מסרים מידיים אשר בה נחשף כי 'בפורום צ
 . 14שרתים 500-תחנות קצה ו 9,000

כדי שאלה  Dreamlab-ו Microsoftבמסגרתם הבנק יצר קשר עם החברות , הטיפול הראשוני בתקיפה ארך כארבעה ימים
צוותי האבטחה של הבנק התמקדו בנסיונות למנוע את התפשטות במהלך הארוע עצמו . זי של האירועיבצעו ניתוח פורנ

 . 15הגנה על הכספים החשבונות והפרטים האישיים של הלקוחות, נוזקת ההרס

                                                           
 

9 https://www.reuters.com/article/us-chile-banks-cyberattack/bank-of-chile-trading-down-after-hackers-rob-millions-in-cyberattack-idUSKBN1J72FC 
http://www.theregister.co.uk/2018/06/11/chile_bank_wiper_prelude_cyberheaist/ 
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/hackers-crashed-a-bank-s-computers-while-attempting-a-swift-hack/ 
10 http://www.latercera.com/pulso/noticia/gerente-general-banco-chile-eduardo-ebensperger-ciberataque-evento-fue-destinado-danar-al-banco-no-los-
clientes/198912/ 
11 https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/new-killdisk-variant-hits-latin-american-financial-organizations-again/ 
12 https://www.flashpoint-intel.com/blog/banco-de-chile-mbr-killler-reveals-hidden-nexus-buhtrap/ 
13 https://ww3.bancochile.cl/wps/wcm/connect/nuestro-banco/portal/sala-de-prensa/noticias-y-comunicados/declaracion-publica 
14 https://www.antronio.cl/threads/esta-pasando-posible-hackeo-a-banco-chile-a-nivel-nacional.1287865/#post-24410653 
15 http://www.latercera.com/pulso/noticia/gerente-general-banco-chile-eduardo-ebensperger-ciberataque-evento-fue-destinado-danar-al-banco-no-los-
clientes/198912/ 
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אשר רובן נעצרו , SWIFT-שת הבמקביל לכך התוקפים החלו לשלוח בחשאיות סדרת העברות בנקאיות מזויפות דרך ר
הודיע הבנק כי התקלה בבנק זו , ארבעה ימים לאחר מכן. מיליון דולר 10-העברות המסתכמות בשווי של כ ארבעלמעט 

הניתוח הפורנזי של   .16נבעה מהתפשטות של וירוס אשר השפיע על תחנות העבודה של הסגל הבכיר ושל פקידי הבנק
 .יפה אשר מקורה בקבוצות ממזרח אירופה או מאסיההאירוע העיד על כך שמדובר בתק

 ניתוח הנוזקה

 Reverse Engineering-נראה כי הנוזקה הייתה מוגנת מפני ניתוח פורנזי ו, Flashpointעל פי הדיווח שפורסם בבלוג של חברת 
אף על פי שהיא , שפההנוזקה אינה מתרכזת בתקיפה של גורמים על בסיס מיקום או , בנוסף לכך. VMProtectבאמצעות 

שפת קוד , NSIS )Nullsoft Scriptable Install Systemהיא משתמשת באותו סקריפט . מכילה מחרוזות בשפה הספרדית
 .Buhtrapשבו נעשה שימוש בנוזקת ) Windows Installersליצירת 

בבדיקה שנערכה מנטרלת את יכולת העלייה של המחשב. ו MBR-הנוזקה פוגעת ברכיב ה, Trend Microפי הדיווח של על 
או תהליכים המזוהים עם , לנוזקה לא נמצאו ניסיונות כל שהם של נוזקת ההרס לבצע תקשורת מול שרתי שליטה ובקרה

 ).ללא צורך בקבלת הנחיות מרחוק" פצצת זמן"הנוזקה עבדה כ(נוזקות כופר 

  . TROJ_KILLMBR.EEמזהה את הקובץ בתור  Trend Microחברת 

בשם ) 897a03097ab87dec1d9be48d739a8168(נראה כי שני הקבצים חולקים מזהה ייחודי משותף , שלנומבדיקה 
Imphash המייצג את פונקציית ההאש שמחושבת עבור טבלת ה-Import Table מזהה זה מנוטר על ידינו . של קובץ ההרצה

 .מקרי תקיפה נוספיםועשוי להוביל בעתיד לזיהוי ראיות ובחינת 

 . מתוכנתת למחוק את כל הכוננים הקשיחים שביכולתה למצואהנוזקה 

 Handle-במטרה להשיג את ה, PHYSICALDRIVE0\.\\על  CreateFileAבשם  API-בשלב הראשון נעשה שימוש ב •
 .של הכונן הקשיח

 .של הכונן MBR-נוגע לסקטור זה ". 0x00"עם ) בתים 512(בשלב השני נמחק הסקטור הראשון של הכונן  •

 .על גבי שאר הכוננים שהנוזקה מוצאת 2-ו 1השלישי כולל ניסיונות הרצה של שלבים שלב ה •

 .ExitWindowsבשם  API-בשלב הרביעי הנוזקה מכריחה את המחשב לבצע כיבוי באמצעות ה •

לאחר מכן קובץ ההרצה הראשי ץ ההרצה הראשי פורק את הקובץ נוסף. קוב, המוזכרות לעיל API-כאשר מתבצעות קריאות ה
  .ים-API-הנועדה לקרוא ל" Call"בעל פונקציית הייצוא  DLL-יטען את קובץ ה

 תקיפות פישינג מתלוות לתקיפה 

בשלב זה לא . החלו תקיפות פישינג על לקוחות הבנק, בתוך שעות מרגע התקיפה, במקביל לתקיפה על מערכות הבנק
אולם ברור שבכל תקיפה מסוג זה מתלווה תקיפה פישינג על , תקפת הפישינגברור האם התוקפים עצמם ביצעו את מ

 :להלן דוגמא למכתב פישינג מתחזה שמבקש את פרטי הלקוחות. הלקוחות

                                                           
 

16 https://ww3.bancochile.cl/wps/wcm/connect/nuestro-banco/portal/sala-de-prensa/noticias-y-comunicados/declaracion-publica2 
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נגד  Gang Cobaltאשר סוקר קמפיין פישינג ממוקד של קבוצת ההאקרים  Group-IBח על ידי חברת "במאי פורסם דו 23-ב

מספקים סקירה מעמיקה של פעילותה והתפתחותה , IB-Group-חוקרי האבטחה ב, בנוסף. 17בנקים ברוסיה וחבר העמים
כגון , והן מבחינת מטרות התקיפה, הן מבחינת שיטות וכלים חדשים אשר נמצאים בשימושה, הקבוצה בשנים האחרונות
 .2018התרחש בסוף חודש מאי , ח זה"פה אשר מוצג בדוקמפיין התקי. אסיה ואמריקה, ארגונים פיננסיים באירופה

2. Coinheist – מבורסות קריפטוגניבת מטבעות וירטואליים 

  Coincheckמליון דולר מבורסת המסחר היפנית  550גניבת הקריפטו הגדולה בעולם בשווי של 

ליוני ימ 550בשווי  NEMמטבעות  Coincheck של מטבעות הקריפטומבורסת המסחר תוך מספר דקות נגנבו השנה  ינוארב
הבורסה חשפה את . הבורסה ששימשו לצורך ביצוע טרנזקציות במטבע זה על ארנקיכראוי הגנה  לא oincheckC .18דולרים

הפריצה לבצע את אפשרה לתוקפים  חשיפה זו ). Hot Wallet(בארנקים חמים  רשת האינטרנטל NEMכלל סכומי מטבע ה 
ביותר מבין אירועי שוד " גדולה"מה שהפך את התקיפה הזו ל, מיליון דולר 550-רוע זה נגנבו כבאי .ולרוקן את הארנקים

 :להלן רשימת התקיפות מסודרות לפי הנזק הכלכלי. 19בורסות קריפטוגרפיות שארעו עד היום

 

                                                           
 

17 https://www.group-ib.com/blog/renaissance 
18 https://www.deepdotweb.com/2018/04/09/coincheck-hackers-have-laundered-all-of-their-nem/ 
19 https://hacked.com/nem-theft-suggests-hacking-is-more-lucrative-than-mining/ 
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• Coincheck: $530 million (2018) 
• Mt Gox: $480 million (2014) 
• Parity Wallet: $155 million (2017) 
• Bitfinex: $65 million (2016) 
• NiceHash: $63 million (2017)  
• DAO: $50 million (2016) 
• Coinrail $40 million (2018) 
• Bithumb $30-35 milion (2018) 
• Tether: $31 million (2017) 

NEM , הידוע גם בשםXEM , וי השוק של המטבע הוא שו. נחשב לפופולרי ביפןו 2015שהושק בשנת  קריפטוגרפיהוא מטבע
 .העולמי בשוק המטבעות הדיגיטליים 10-ל 15-ליארד דולר והוא ממוקם בין המקום הימ 3.5-כ

התגלתה תקשורת , לאחר חקירת האירוע. Spear Phishingבאמצעות ככל הנראה  יההשל התוקפים  הראשוני החדירהוקטור 
עדיין שזהותו לבין שרתים לא מזוהים שככל הנראה שימשו כשרתי השליטה והבקרה של התוקף   Coincheckחשודה בין 

 .אך חוקרים סוברים שמדובר בקבוצת תקיפה צפון קוריאנית, ה ידועהנאינ

. החלו התוקפים להלבין ולממש את המטבעות אותם גנבו, כשבועיים לאחר גניבת הכסף מהחברה, 2018בתחילת פברואר 
שהציעה למכור  ”The Cryptocurrency Exchange“בשם " אוטומטית"בורסה מאולתרת  Darknet-קימו בהתוקפים ה

כך פיתו התוקפים את הגולשים . משווי השוק הנוכחי שלו %15 -במחיר זול ב  Lightcoin-ו Bitcoinתמורת   NEMמטבעות 
מהלך זה הוסיף עוד . תמורת רווח מהיר 20םלבורסה לבצע רכישה של המטבע הגנוב והחלפתו במטבעות לגיטימיים אחרי

הבורסה . ביטקוין ולייטקוין" בלתי מסומן"הגנוב לכסף  NEMשכבות אנונימיות לתוקפים ולהלבין את המטבע הדיגיטלי 
 .ולקבל מעה מהיר" לתיבת שרות"המאולתרת הציעה שירות תמיכה המאפשר לרוכשים פוטנציאלים לשלוח שאלות 

ניסו לעצור את היכולת של התוקפים לממש את כספם  ובצעו תיוג של הארנקים ) NEM(יוצרי המטבע , מיד לאחר פרסום השוד
התוקפים פתחו עוד ארנקים רבים והעבירו . אולם התיוג לא עזר". לא לממש –כסף גנוב "שבהם הכסף הגנוב עם הכותרת 

 . את הארנקים שבהם הכסף הגנוב את הכסף בינהם כשבסוף התהליך התקשו מאוד יוצרי המטבע להמשיך ולתייג

החלטה זו ככל הנראה נבעה מהקושי במעקב אחר כל . 21על הפסקת שירות המעקב אחר המטבע הודיעו NEMץ, במר
דקות והאטה מאוד את פעילות הקנייה  2-3הבדיקה של תג זה לקחה בממוצע , בנוסף. המטבעות שלה שנסחרים בשוק

 . במספר ארנקים כך שהיה קשה לעקוב אחריהםתוקפים השתמשו . והמכירה של המטבע

תוכן האתר הוחלף . תוכן הבורסה המאולתרת של התוקפים השתנה והממשק להחלפת המטבעות הוסר 2018באפריל 
שינוי זה מצביע על כך שהתוקף סיים להלבין . המחזיק ערימה של כסף, ונג און'קים ג, בתמונה ערוכה של מנהיג צפון קוריאה

 . 2018שגנב בפריצה בינואר  NEMות את כל המטבע

 התערבות הרגולטור היפני

, מייד לאחר הפריצה. הרגולטור היפני קבע תנאים ובקרות אבטחה הדרושות להפעלת בורסות קריפטוגרפיות, בשונה מישראל
יפני איים הרגולטור ה. הוא הוציא אזהרה לבורסה שלא עמדה בכללי האבטחה הדרושים וחשפה את כספיה לסיכון לא סביר

התחייבה להשיב ללקוחותיה חלק  Coincheckחברת , ככל הנראה בעקבות האיום .לשלול מהבורסה את רשיון הפעילות שלה
החברה פרסמה התנצלות בפני הלקוחות שנפגעו ושדרגה את מערכות האבטחה . מיליון דולר 400-כ, גדול מהסכום שנגנב

 . שלה במשך מספר ימים

 

 

 

                                                           
 

20 https://btcmanager.com/coincheck-hackers-may-have-successfully-laundered-all-their-stolen-nem-coins/ 
21 http://www.livebitcoinnews.com/nem-foundation-removes-tracking-mosaic-stolen-coincheck-funds/ 
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 DNS Hijackingבאמצעות  Ethereumר במטבעות דול 150,000גניבת 

וגנבו על  Ethereum (Myetherwallet(ריום 'האקרים ביצעו תקיפה כנגד משתמשי שירות ארנקי האית, 2018באפריל  23-ב
סוג התקפה שנעשה בה . 23נכון להערכות עדכניות, 22דולר 150,000 -בשווי של כ Ethereumמטבעות  216 -פי הערכות כ

אשר הפנה משתמשים לאתר פיקטיבי שהתחזה לשירות הפופולרי וגנב מהם פרטי  DNS Hijackingשימוש באירוע זה הוא 
 . ארנקים והזדהות לחשבונות

של   DNS-ספציפי יותר מזה של מספר טווחים ברשת המשמשת את שירות ה IPהתוקפים עשו זאת באמצעות פרסום טווח 
של  IPכתובות  1,300 -כתוצאה מכך החלו לנתב מספר רשתות באינטרנט את התעבורה מיעודת אל כ). Rout 53(אמזון 

לקבלת כתובת האתר   DNSבקשות , במהלך החטיפה. אמזון אל רשת ברוסיה בה נמצא שרת בשליטת התוקפים
myetherwallet.com )אשר השרת האוטורטיבי שלו נמצא ב- Rout 53 ,( קיבלו כתובתIP אשר , של שרת בשליטת התוקפים

 . הכיל דף פישנג המתחזה אל האתר הלגיטימי

שלה כרבע שעה לאחר  24המתקפה התגלתה זמן קצר לאחר תחילתה והחברה הזהירה משתמשים באמצעות חשבון הטוויטר
 :מכן

 
הנראה קיבלו אזהרה  רובם ככל, לא רשמית ובהתאם לדפדפן של הגולשים SSLלאתר הפיקטיבי הייתה תעודת , בנוסף לכך

 . עם זאת רבים לא שמו לב לכך או בחרו שלא להתייחס לאזהרה, על כך בעת הכניסה לאתר

 
גולשים רבים נפלו קורבן להונאה והתוקפים החלו להעביר את המטבעות הגנובים בין ארנקים שונים תוך , במשך כשעתיים

הארנק המקורי אליו הועברו המטבעות הגנובים הכיל מעל . תיהןכדי חלוקתם לסכומים קטנים יותר על מנת להסוות את עקבו
אך להערכתנו מאחורי תקיפה זו עומדת קבוצת פשיעה , זהות התוקפים לא ידועה נכון לעכשיו. ריום'מיליון דולר באית 17 -ל

 .Carbanak25וייתכן אף שזו קבוצת , רוסית

בינואר , לדוגמא. פלטפורמות ומשתמשי מטבעות קריפטוגרפייםכנגד  DNS Hijackingאירוע זה הוא האחרון בסדרת מתקפות 
נגנבו , 2017בדצמבר . Lumens26דולר במטבעות  $400,000 -וגנבו כ BlackWalletהאקרים תקפו באופן זה את האתר  2018

 .EtherDelta27ריום מאתר אתר 'מטבעות אית 267,000

 

                                                           
 

22 https://www.theverge.com/2018/4/24/17275982/myetherwallet-hack-bgp-dns-hijacking-stolen-ethereum 
23 https://wccftech.com/hackers-domain-service-to-empty-ethereum-wallets/ 
24 https://twitter.com/myetherwallet 
25 https://www.kaspersky.com/resource-center/threats/carbanak-apt 
26 https://bitcoinmagazine.com/articles/blackwallet-hacked-warns-stellar-community-not-log-site/ 
27 https://mashable.com/2017/12/21/etherdelta-hacked/#sAVWX0dMtqql 
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 קריפטוגרפיים דרום קוריאניותנגנבו מבורסות מטבעות מליוני דולרים  70 -כ

 -ביוני נגנבו כ 10 -במהלך יוני התרחשו שני תקיפות משמעותיות כנגד בורסות מטבעות קריפטוגרפיים דרום קוריאניות. ב
ביוני, הבורסה הגדולה ביותר בדרום קוריאה והשישית  20 -. כשבועיים לאחר מכן בCoinrailמפלטפורמת  28מיליון דולר 40

מיליון דולר במטבעות  35 -ל 30, הודיעה כי גם היא נפלה קורבן למתקפה אשר במהלכה בין Bithumb בגודלה בעולם
 .29קריפטוגרפיים נגנבו

 

 נגד אירגונים וחברות ביטחוניות מערביותתקיפות של גורמים סיניים  .3
ם, כאשר הבולטים ביותר בחצי שנה האחרונה נחשפו מספר אירועי תקיפה של גורמים סיניים כנגד מגוון גורמיים מערביי

 אלו תקיפות כנגד חברות ואירגונים ביטחוניים, צבאיים או בעלי מידע רגיש. בתוך כך, האירועים החמורים ביותר אלו:

הנוגע , GB600 -של מעל למידע רגיש ביותר מאגר לקבלן של הצי האמריקאי וגניבת חמורה  30פריצהביוני נחשפה  •
 הפריצה התרחשה בסביבות פברואר השנה. .ומערך הצוללות האמריקאיבין היתר למערכות נשק עתידיות 

כנגד ) 2017עד סוף  2016בין מאי (ביותר הנמשכה כשנה וחצי  32ומתוחכמת 31מתמשכתפריצה במרץ נחשפה  •
מיוחסת בזמן זה לתוקף המדיני , אשר במהלכה נגנב מידע בטחוני רגיש, תקיפה זו. קבלן של הצבא הבריטי

APT15 ש במגוון רחב של כלים ונוזקות חדשות ויעודיות.אשר השתמ 

סדרת פריצות לחברות פיתוח ותקשורת לווינים המספקות מידע ושירותים שונים עבור חברות קבלן ביוני נחשפה  •
זוהה לראשונה בידי סימנטק בינואר השנה, ומיוחס . קמפיין תקיפה זה 33בטחוניות בארה"ב ודרום מזרח אסיה

התוקפים ניסו להשיג גישה ולנטר אחר  .2013, הפעילה לפחות מאז Thripיני אותו הם כינו ס APT -בידי החברה ל
מרחבי. מסיבה זו סימנטק מעריכים כי מטרות הקבוצה -מערכות תקשורת ושליטה של לוונים המספקים מידע גיאו

 כללו כם יעדי הרס מעבר לריגול ואיסוף מידע.

חקור. כמו כן, מכיוון שבזמן זה לא נמצא קו מקשר ברור בין הקבוצות הפעילות נכון לכתיבת דוח, אירועים אלו עדיין בת
השונות, לא ידוע הם יש לאירועים אלו מטרה משותפת או חופפת. להערכתנו, עם שינוי האופי של התקשורת המדינית בין 

צה וגניבה נוספות של הארה"ב וסין על סמך הגבלי סחר חדשים בין המעצמות, בעתיד אנו נמשיך לראות מתקפות פרי
 סיניות כנגד חברות מערביות בעלות מידע רגיש. APTקבוצות 

 ברחבי העולםנוספים  ואירגונים פיננסיים תקיפות סייבר כנגד בנקים .4

 מיליון דולר 110וניסיון גניבת  בנק במקסיקותקיפת 

על השבתת השירות  ,המקסיקני דרך אתר הממשל, Bancomext, דיווח הבנק הלאומי לסחר חוץ במקסיקו בינואר 9 -ב
כי נפל קורבן למתקפת סייבר שהשפיעה על מערכת  הודה הבנק ,יממה לאחר מכן. 34באופן זמני של הבנק  הממוחשב

לא פורסם מידע אודות התוקף או הנוזקה שבה  ,בדיווחים שהופצו. 35התשלומים וההעברות הכספיות הבינלאומית שלו
מדיווחים נראה שתקיפה זו בעלת מאפיינים . מאה מיליון דולר –בפרסומים נוספים מוזכר היקף הגניבה . נעשה שימוש

רשת סליקת זו הייתה על תקיפה ת לב לכך שתשומ .שנצפו ברחבי אמריקה הלטיניתעל בנקים למתקפות נוספות  דומים
 .SWIFTולא על רשת ) SPEI(הכספים בין הבנקים במקסיקו 

                                                           
 

28 https://www.ccn.com/korean-cryptocurrency-exchange-coinrail-suffers-40-million-theft/ 
29 https://www.ccn.com/breaking-south-korean-crypto-exchange-bithumb-hacked-thieves-steal-30-million/ 
30 https://www.cyberscoop.com/submarine-contractor-hacked-china-us-navy/ 
31 https://threatpost.com/china-linked-apt15-used-myriad-of-new-tools-to-hack-uk-government-contractor/130376/ 
32 https://www.nccgroup.trust/uk/about-us/newsroom-and-events/press-releases/2018/march/new-tools-uncovered-from-hacking-group-apt15/ 
33 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/chinese-hackers-target-satellite-geospatial-imaging-defense-companies/ 
34 https://www.gob.mx/bancomext/prensa/comunicado-bancomext-suspende-operaciones-para-diagnostico-de-sus-sistemas-informaticos?idiom=es 
35 https://www.gob.mx/bancomext/prensa/accion-oportuna-de-bancomext-salvaguarda-intereses-de-clientes-y-la-institucion?idiom=es 
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 העמים ומחבר ברוסיה מבנקים מידע להשגת Cobalt קבוצת של תקיפה קמפיין

עובדי הבנקים קיבלו . המתחזות לחברת אבטחת המידע קספרסקי, נשלחו הודעות פישינג לעובדי בנקים ברוסיהבמאי  23 -ב
שו אלו נדר. אשר טוענת כי קיימת הפרת חוק בשימוש המחשבים אשר בבעלות העובדים, הודעת מייל המנוסחת כתלונה

על מנת . אחרת חברת האבטחה תבצע הגבלות על משאביהם, שעות 48לספק הסבר להפרת החוק ולהגיב להודעה זו תוך 
 . העובדים נדרשו להיכנס לקישור המצורף אשר הוריד את הנוזקה למחשביהם, ל"לפתוח את ההודעה הנ

בשפה האנגלית מעיד כי ייתכן והיו כמה מטרות  יש לציין כי נוסח ההודעה. ל אשר התקבלה בבנקים"להלן מוצגת הודעת הדוא
מצאן החוקרים מעל , י הקבוצה"מדגימות אימיילים קודמים שנשלחו ע. דוגמת בנקים מערביים, נוספות מלבד בנקים ברוסיה

 .מכל העולם ITחברות ביטוח וחברות , בנקים םביניה, ל של ארגונים שונים"כתובות דוא 80

אשר היה ", Coblnt"בשל העובדה כי נעשה שימוש בסוס הטרויאני הייחודי  Cobaltהמייל לבין החוקרים קישרו בין הודעות 
גורם בעל שם  הנרשם על ידי – kaspersky-corporate[.]comההודעות נשלחו מהדומיין . בשימוש הקבוצה בדצמבר האחרון

הגבוהה של קמפיין הפישינג אשר אינה אופיינית האיכות . זהה לדומיינים אשר נרשמו בתקיפות אחרות ששויכו לקבוצה זו
 ןביניה, עם קבוצות תוקפים אחרות Cobaltוכן הקמת הדומיין המתחזה מעידה על שיתוף פעולה אפשרי של קבוצת , לקבוצה

 .Carbanakקבוצת התקיפה הרוסית 

לבצע איסוף נתונים מהמחשב  ביכולתו של הכלי. ייחודי של קבוצת התקיפה backdoor-משמשת כ, CobIntנוזקה הנקראת 
תתבצע הורדה והרצה , אם התוקף מתעניין בעמדת הקצה אשר הודבקה. הנפגע ולשדר את המתרחש על שולחן העבודה

  .CobaltStrikeשל הנוזקה 

 2017שנת החל מ Coblatותוכנות ייעודיות אשר נמצאו בשימוש קבוצת  מרכזייםכלים 

• Petya -  הקבוצה ביצעה התאמה אישית לתוכנת הכופרה המוכרת , ממכשירי סליקהלאחר שכשלו בגניבת כסף- 
Petya הנקראית , וייעדו את התוכנה החדשהPetrWrap רוב מחשבי הבנק הושבתו בעקבות כך. לתקיפת הבנק. 

• JS-backdoor - ספריית  -הקבוצה בחנה כלי חדש , בחודש מאי האחרוןDLL  אשר שימשה כמודול לאיסוף מודיעין
הכלי נוצל . JavaScript backdoorכלי זה לא הוטמע והתבצעה בחינה של כלי איסוף מודיעין חדש הנקרא . ראשוני

לראשונה בתקיפות שרתים פרוצים של חברות אינטגרציה בארצות הברית והנוזקה הועברה דרך הודעות פישינג 
 .SWIFTחות אמיתיים ממערכת "בצירוף דו

• InfoStealer -  הקבוצה הטמיעה את תכונות ה, 2017בספטמבר-JavaScript backdoor  בכלי המזוהה בתור
InfoStealer בהמשך נעשה שימוש ב. אך ללא הצלחת הרצה-InfoStealer 0.2 , אשר מתקיים אך ורק בזיכרון

וח ותשתיות של מפתחי תוכנה הכלי הושמש בתקיפות כנגד חברות ביט. המחשב ואינו משאיר עקבות במערכת
 .אשר הובילו לתקיפות של בנקים

• Recon Backdoor (CobInt) -  הקבוצה החלה להשתמש ב, 2017בדצמבר- Java loader הנוצר על ידי
CobaltStrike , בעל תכולה ייחודית הפורקת אתRecon backdoor Coblnt . הנוזקה מקבלת מודולים משרתיC&C 

 . להמשך הפעילות
 :2018פעילות הקבוצה בשנת 

 .IBMקמפיין פישינג אשר התחזה לחברת : במרץ 7-10 •

 לקופות ציוד מייצרתחברה אמריקאית ה – VeriFonנחשף קמפיין פישינג חדש אשר התחזה לחברת  :במרץ 15 •
 .מאובטחות אלקטרוניות כספים והעברות הסליקה בתחומיוכן פועלת גם , מכירה ולנקודות ממוחשבות

 . ארגון ללא מטרות רווח אשר נלחם בפישינג וספאם, SpamHau-נשלחו הודעות פישינג אשר מתחזות ל :במרץ 26 •

 בשוודיה.פרוץ של חברה  מייל משרת דוא"להודעות  נשלחובאפריל:  3 •
 . SWIFTבהתחזות למערכת  JS backdoorהודעות המכילות  נשלחו :במאי 18 •

 קספרסקי.התחזות לחברת האבטחה  במאי: 23 •

 .JS backdoorנשלחו הודעות המתחזות לבנק המרכזי האירופי ומכילות  :במאי 28 •
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  ATM Jackpotting – ב"בארה ATM מכשירי תקיפת

 הגורמת, Jackpotting טכניקת באמצעות  הברית ארצות ברחבי ATM למכשירי פריצות מספר התרחשו השנה ינואר מאז
 התחילו זה מסוג התקפות כי לציין חשוב. לחלוטין אותם ומרוקנת, הגבלה ללא שטרות החוצה לפלוט ATM-ה למכשירי
-ו. ATM NCR Corp-ה יצרניות. הברית לארצות הגיעו לאחרונה רק אך, שנים מספר לפני כבר ידועות והיו ברוסיה

Diebold Nixdorf בעניין אזהרות הוציאו . 

 הנוזקה

 שומשה כאשר, 2013 בשנת לראשונה נצפתה אשר, Ploutus הנוזקה של גרסא, Ploutus.D בנוזקה השתמשו הפורצים
 תוכנה או Windows Service בתור לרוץ ויכולה, NET. בסביבת פותחה הנוזקה. במקסיקו ATM מכונות תקיפת במהלך
 למכונות ייעודית תוכנה המפתחת, KAL חברת של Kalignite multivendor-ה מערכת עם מתממשקת הנוזקה. נפרדת
ATM . 

 Opteva מסדרת, Diebold Nixdorf חברת של ATM מכונות על פועלת הנוזקה כי נראה, ל"הנ התקפות של מהדגימות
 משתמשות יצרניות 40-כ שכן, נוספות ליצרניות פעולתה את להרחיב ניתן, בקוד קלים שינויים עם אך, Opteva 700-ו 500

 . Kalignite multivendor-ה במערכת

 תקיפה וקטור

 לאנשי התחזו הפורצים, לעיל המוזכרות בתקיפות. ATM-ה מכונת של המחשב אל פיזית גישה דורש בנוזקה השימוש
. המכונה של למחשב גישה לקבל מנת על גנוב במפתח השתמשו או אותן פרצו ואז, מבודדות למכונות והגיעו תחזוקה

 מנת על. הנוזקה את המכילה באחת ATM-ה מכונת של ההפעלה מערכת את והחליפו נייד מחשב חיברו מכן לאחר
, הכסף להוצאת הפקודה שנשלחת מרגע. חיצונית מקלדת ATM-ה מכונת אל חיברו התוקפים הנוזקה עם לתקשר

 .ספורות דקות תוך משטרות המכונה את מרוקנים התוקפים

 וכי, במיוחד פגיעות Windows XP ההפעלה מערכת בהן מותקנת אשר מכונות כי מסר הברית בארצות החשאי השירות
 .לפחות Windows 7-ל המכונות את לעדכן מומלץ

 Bankshot נוזקת באמצעות בטורקיה הפיננסי הסקטורנגד  קוריאנית הצפון Lazarus קבוצתתקיפה של 

קמפיין זה . 36הצפון קוריאנית Lazarusסקרה את קמפיין התקיפה האחרון המיוחס לקבוצת  McAfeeחברת  במרץ 8 -ב
. ככל הנראה מתוך כוונה לבצע גניבה עתידית, בחדירה לארגונים פיננסיים בטורקיה במטרה לאסוף מודיעיןמתמקד 

תוך שימוש בסוס טרויאני ייחודי של הקבוצה בשם , במסגרת הקמפיין נצפה שימוש חוזר בטכניקות התקיפה של הקבוצה
Bankshot ,שימוש בקטעי קוד דומים והתמקדות בארגונים פיננסיים . 

קבצים . זדוניים Wordהמכיל קבצי , בפברואר נצפה משלוח אימיילים ממוקדים ליעדים טורקיים 28-החל מ, על פי הניתוח
הצפון ) Reaper( APT 37על ידי קבוצת  37. זו נוצלה לראשונה)Adobe Flash )4787-2018-CVE אלה מנצלים חולשת
ובחלקן לקבוצות בעלות השמות , Lazarusיוחסו בחלקן לקבוצת  אשר בעבר פעולותיה ,. קבוצה זו2017קוריאנית בנובמבר 

Scarcruft 38-וGroup123 , לימיםAPT37 ,מתמקדת בעיקר בתחום ה-Social Engineering .ובתקיפות ממוקדות אישיות 

 יעדי התקיפה

כללו מוסד פיננסי יעדי הקמפיין . במרץ 2-3טווח הזמן בו התבצעה ההדבקה של המוסדות הפיננסיים הטורקים הוא בין 
, לאחר מכן. מרכזי המנוהל על ידי הממשלה הטורקית ומיד לאחריו ארגון ממשלתי טורקי נוסף המעורב בסחר ופיננסים

בה נעשה שימוש לא זוהתה  Bankshot-צוין כי נוזקת ה, בנוסף. הודבקו שלושה מוסדות פיננסיים גדולים בטורקיה
 .בסקטורים או במדינות אחרות

 Lazarusייחוס הקמפיין לקבוצת 

                                                           
 

36 https://securingtomorrow.mcafee.com/mcafee-labs/hidden-cobra-targets-turkish-financial-sector-new-bankshot-.implant 
37 https://www2.fireeye.com/rs/848-DID-242/images/rpt_APT37.pdf 
38 https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2018/02/apt37-overlooked-north-korean-actor.html 
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-מבנה הפקודות אשר נשלחות לשרת השליטה והבקרה דומה לאלו שנצפו בתקיפה של תת, McAfeeלפי צוות המחקר של 
 Bankshot-ניתוח של נוזקות ה, בנוסף לכך. 39על אחד מחמשת הבנקים הגדולים בדרום קוריאה Bluenoroffהקבוצה 

, כמו כן. אשר נצפו בקמפיינים נוספים Bankshotעלות דמיון רב לגרסאות אחרות של בקמפיין זה חשף כי דגימות אלה ב
בעלי תוכן הנוגע  Wordבאמצעות משלוח מסמכי  Bankshot-הופצו גרסאות של נוזקות ה 2017בשנת , ל"בדומה לקמפיין הנ

 .למגזר הפיננסי ולמטבעות קריפטוגרפים

 וקטור החדירה

בורסת באמצעות שימוש בדומיין הדומה ל Bankshotהייחודי  )RAT )Remote Access Trojan-קמפיין זה התאפיין בהפצת ה
ועודכן , 2017, בדצמבר 27-נרשם ב falcancoin[.]ioהדומיין . אך לא שייך לה, Falcon Coinקריפטוגרפים בשם המטבעות ה
 . מספר ימים לפני הפצת נוזקות – 2018בפברואר  19-ב

 ורשות המיסים ההולנדית בהולנד בנקים על DDOS מתקפת

התקיפות . 40על שלושה בנקים הולנדיים ורשות המיסים ההולנדית DDOSהתבצעו מספר תקיפות  2018בסוף ינואר 
במהלך התקיפה לא . כאשר כל תקיפה ארכה בין דקות בודדות ועד מספר שעות, 27-29.01התרחשו במספר פעימות בין 

יש לציין כי הנזק היחיד שנגרם היה חוסר הזמינות של . לאפליקציות הבנקים בסלולר ניתן היה לגשת לאתרים הנתקפים או
מהדיווחים עולה כי לפחות בחלק מהמתקפות נעשה שימוש בנוזקה  .האתרים והאפליקציות ולא נגנב כסף או מידע אישי

Zbot , סוס טרויאני מוכר אשר רץ על מחשבים עם מערכת הפעלהWindows .חת המידע ההולנדי על פי חוקר אבטRicky 
Gevers ,מתקפת ה-DDOS  40הגיע לנפח של Gbps. 

 
החוקרים מדגישים כי לא ניתן , למרות זאת. 41רוב הפניות בזמן ההתקפה הגיעו מרוסיה, ESETעל פי חברת האבטחה 

כתבה  אולם ההתקפות התרחשו מספר ימים לאחר שבהולנד התפרסמה. לקשר את התקיפה לרוסיה בצורה חד משמעית
קבוצה אשר  – APT 29הידועה גם בשם , הרוסית Cozy Bearעקב אחרי קבוצת , AIVD-ה, על כך ששירות המודיעין ההולנדי

בין היתר ההתקפה על המפלגה , מקושר לתקיפות סייבר רבות Cozy Bear. בסבירות גבוהה מקושרת לממשל הרוסי
 . 2016-הדמוקרטית בארצות הברית בזמן הבחירות ב

 

מבצע מעצר בינלאומי רחב היקף של כנופיית פושעי  – WireWireמבצע  .5
BEC  

הנועד לשבש ולעצור את תופעת , מבצע בינלאומי רחב היקף שנמשך במשך כחצי שנהעל סיום  הודיע FBI-ה, ליוני 11 -ב
בינלאומי עם משרדי התבצע תוך מאמץ ושיתוף פעולה , WireWireשנקרא בשם , המבצע. BEC(42(ההונאות על בסיס מיילים 

 . ב ובמדינות זרות"ממשלה וגופים רבים בארה

מתייחסות לביצוע העברת כספים , ר"תרמית היו-הידועות גם בשם עוקץ ניגרי ו), BEC )Business Email Compromiseהונאות 
שולח מייל לעובדים התוקף מתחזה לגורם בכיר בארגון אשר , בהונאות אלו. לגורמים מתחזים תוך שימוש בהנדסה חברתית

שיש להם פוטנציאל לבצע פעולות כספיות ומבקש מהם לבצע תשלום או העברה כספית לחשבון חיצוני אשר נמצא בשליטת 
אשר מקבלים את הכסף ישירות , Money Mulesהנקראים , כ החשבון שאליו עובר הכסף שייך לגורמים צד שלישי"בד. התוקף

 .אותו לחשבונות בבעלות התוקף מהארגון הנתקף ולאחר מכן מעבירים

מעצרים בגבולות  42. מעצרים 74בוצעו , BECשנרשם כמבצע הגדול ביותר של כנופיית פושעי , WireWireבמסגרת מבצע 
והכוחות  FBI-ה, בנוסף. מליון דולר 2.4-במסגרת המבצע נתפסו כ. מעצרים בקנדה 3-ו, מעצרים בניגריה 29, ב"ארה

כתבי אישום הוגשו בגין הונאות של עסקים קטנים . מליון דולר מכספי הונאות שכבר בוצעו 14-כהמשותפים הצליחו להשיב 

                                                           
 

 .17/12/2017 עליה פירטנו בדו"ח השבועי בתאריך 39
40 https://koddos.net/blog/dutch-banks-tax-office-hit-ddos-attacks/ 
41 https://nltimes.nl/2018/01/29/russian-servers-linked-ddos-attack-netherlands-financial-network-report 
42 https://www.fbi.gov/news/stories/international-bec-takedown-061118 
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אלא , ההשלכות בביצוע הונאות שכאלו לא חלות רק על העסקים שנפגעו. הלבנת הכספים ומכירת מידע רגיש, וגדולים כאחד
 .מיליארד דולרים 3.7ל נרשם בסכום של כמע BECנפח הנזק מהונאות . גם על המשק הכלכלי הגלובלי

 

 BECפעילות ישראלית כנגד הונאות 

בהקשר של ישראל, ראוי לציין כי בתחילת ינואר בית המשפט הישראלי הרשיע חמישה תושבי ישראל באשמת ביצוע 
ישראלי עם אזרחות קנדית , אמריקאי-אזרח ישראלי, שלושה מהם. BEC / CEO scam("43"ידוע גם בתור " (ר"הונאות יו"

תושבי  15במהלך פשיטה זו נעצרו . 2016במהלך נובמבר  44נעצרו בפשיטת משטרה, ערבי-ואזרח ישראלי, וצרפתית
בית המשפט גזר על השלושה עונשי מאסר בין תשעה לארבעה . אשקלון ואשדוד אשר הפעילו רשת הונאות טלפוניות

 .משפטם של העצורים הנותרים עדיין בעיצומם .חודשים

. חברות ברחבי העולם בסכומים של מיליוני יורו 75שלושת הנאשמים ניסו להונות , 2016החל מאפריל , וםעל פי כתב האיש
 Medisשלחו הודעות לחברות כגון , אשר התחזו לבכירים בחברות שונות באמצעות כתובות אימייל פיקטיביות, הנאשמים

Pahrma ביקשו מעובדי החברות לשלוח , מסמכים מזויפיםשכללו לעיתים , במכתבים אלו. ופייזר בגרמניה, האוסטרלית
 .  מאות אלפי דולרים לחשבונות בנק בבעלותם תחת אמתלות שונות

 
במסגרת הונאה נפרדת אך קשורה  2017נעצרו בדצמבר , מהגרים מאיטליה המתגוררים בנתניה, שני הנאשמים האחרים

נאשמים אלו נידונו לשישה חודשי עבודות שירות וקנס בסך . 2015אשר החלה בנובמבר , לשלושת הנאשמים האחרים
 .ח כול אחד"ש 30,000

 
-תייר צרפתי ואזרח ישראלי, ממשלת גרמניה מבקשת את הסגרתם של שני גברים, שונה" ר"הונאת יו"במסגרת , במקביל
 . גרמניות מישראללאחר שביצעו מספר הונאות כנגד חברות , לבקשת גרמניה 2017אשר נעצרו במאי , צרפתי

 

 VPNFilterאותרה הדבקה של כחצי מליון התקני תקשורת בנוזקה בשם  .6

                                                           
 

43 https://www.timesofisrael.com/in-rare-move-israel-sends-internet-financial-scammers-to-jail/ 
44 http://www.posta.co.il/widgetkit/%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-
1/%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA/10912-%D7%A9%D7%
95%D7%91%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A7%D7%A5-%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D
7%AA%D7%99 
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מחקר אודות חשיפה של נוזקה חדשה בעלת מאפיינים מתוחכמים " FBI"בשם ה פירסמה  Talosחברת , 2018בסוף מאי 
, עם זאת ת שליטה והרסאלף נתבים ומכשירי אחסון המקושרים לרשת האינטרנט הודבקו בנוזק VPNFilter  .500בשם 

 .מדינות 45מכשירים על פני  45כעת עומדת ההערכה על קרוב למליון

, Link-TP-ו Link, Asus, ZTE, Netgear-Linksys, Dכמו מובילות מחברות  46נתבי תקשורתדגמי  70 -מעל לנוזקה זו הדביקה 
. יש לציין שמרבית נתבי התקשורת של QNAPבנוסף לכך הודבקו ציודי אחסון מחוברי רשת כמו של חברת  . Huawei -ו

 .הנ"לחברות המ ציודבזק מבוססים על 

מטרת התוקף היא ככל הנראה השתלטות על תשתיות תקשורת,  איסוף מידע והכנת תשתית תקשורת לתקיפה רחבה, 
צאו קשר בין , מTalosלמשל מתקפת הרס מורחבת או השבתת שירותי אינטרנט באיזורים ורשתות על פי בחירת התוקף. 

, שהרסה תשתיות חשמל ותקשורת באוקראינה. BlackEnergyקטעי קוד של הנוזקה החדשה לבין קטעי קוד של נוזקת 
 זהות התוקף עדיין אינה ידועה, אך הייחוס הראשוני הוא לגורם תקיפה רוסי.

 שלבי פעילות הנוזקה

 :שלב ראשון

בשלב הראשון מתבצע תהליך . Busybox-ו Linuxות כמו הדבקת מכשירים המריצים קושחה המבוססת מערכות פתוח
המטרה העיקרית של השלב הראשון הוא לאתר . הבטחת שרידות של הנוזקה על מנת להבטיח את המשך תהליך ההדבקה

. המכיל הגדרות ואחראי על השלב השני של ההדבקה, ולתרגם באופן חשאי את הכתובת של שרת השליטה של התוקף
הורדת תמונה וחילוץ כתובת שרת השליטה מתוך מאפייני , צעת באמצעות גישה לשרות תמונות חינמיהפעילות הזו מתב

 .המיקום שהוצמד לתמונה – GPSכתובת ה 

 :שלב שני

 :לאחר שהשלב הראשון הסתיים מבצעת הנוזקה פנייה אל שרת השליטה לצורך קבלת פקודות הפעלה כגון

 איסוף קבצים •

 הרצת פקודות מרחוק •

 מידעהוצאת  •

 שליטה בניהול ההתקנים של המכשיר •

התווסף לנוזקה מנגנון הרס שמשכתב חלקים קריטיים בקושחה של , חקרו Talos-בחלק מהגרסאות של הנוזקה  ש •
 .שנמחקים NASמדובר עם במכשירי  –תזכורת . המכשיר ולאחר מכן מבצע אתחול על מנת להשבית את המכשיר

 :שלב שלישי

מודול זה מוסיף יכולות ופונקציות נוספות המאפשרות . כאספקת תוספים לשלב השני של הנוזקהשלב זה משמש בעיקר 
 :זיהה שני תת מודולים Talosבשלב זה צוות המחקר של  . לתוקף דילוג קדימה לרשת המותקף והשגת שליטה מלאה

• Packet Sniffer – רטי הזדהות וניטור של כולל גניבת פ, האזנה לתעבורת הרשת שעוברת מתוך המכשיר המודבק
Modus SCADA ,פרוטוקול תקשורת בשימוש במערכות בקרה תעשייתיות. 

 .TORתוסף המאפשר תקשורת בין התוקף למכשיר המודבק דרך  •

 

 

                                                           
 

45 https://blog.malwarebytes.com/cybercrime/2018/06/vpnfilter-malware-still-making-waves/ 
46 https://blog.talosintelligence.com/2018/06/vpnfilter-update.html 
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 תובנות 

 ארוכה תקופה לאורך הנוזקה פעילות את איתרו לא האבטחה שירותי ספקי וכלל ארגונים באלפי האבטחה צוותי
, 47זדוניות פעולות לביצוע שהושמשה נראה וכן, ארגונים באלפי מאפריל החל הותקנה הנוזקה נושאת שהגרסה אף על

מקרה זה  .בארגונים פעילות השבתת ידי על במיוחד לרועשת אותה הפכו התוקפים אשר עד אותרה לא הנוזקה פעולת
למעשה ממחיש כיצד משתמשים רבים לא מודעים או מתעלמים מחשיבות עידכון שוטף ומהיר לנתבים ורכבי תקשורות 

 שונים. 

 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

 אתחול מפעל של הנתבים עלול ליצור בעיות נוספות
מכיוון שלנוזקה יש יכולות שרידות, אתחול פשוט של הנתב לא מספיק להסרתה. עד שישחררו עדכונים אבטחה, במקרה 
של הדבקה ניתן במקרים מסויימים (בהתאם לאופי ההדבקה ודגם המכשיר) להסיר את הנוזקה באמצעות אתחול מפעל 

)Factory resetאשר יכולים לחשוף את המכשיר לחולשות ישנות. בשל  ). עם זאת, אתחול שכזה יכול גם להסיר עדכונים
 זאת, במידה והינכם משתמשים באחד מן הדגמים הפגיעים, מומלץ להחליפו במכשיר חדש ולא לחכות לעדכוני האבטחה.

 

 WannaCryמפעל של חברת בואינג בנוזקת ההדבקת  .7
הרס הינה נוזקת  WannaCry . WannaCryקת במרץ דווח לראשונה כי אחד ממפעליה של חברת בואינג הותקף בנוז 28 -ב

הופצה לראשונה במאי . נוזקה זו Microsoft התוקפת את מערכות ההפעלה של חברת Ransomware -אשר התחזתה ל
טענה כי הנוזקה  Boeing. הצהרתה של חברת 48. דיווחים ראשוניים על התקיפה העריכו את מידת הנזק בצורה שונה2017

 ל מערכות, אשר עברו עדכונים שונים על מנת לטפל בבעיה.פגעה במספר מצומצם ש

 
לעומת זאת, בהתכתבויות פנימיות של חברת בואינג שפורסמו במהלך האירוע נכתב כי הנוזקה מתפשטת במהירות ועלולה 

מספר ימים לאחר האירוע, באוינג פרסמה הצהרה נוספת אשר בתגובה, להדביק את שאר מערכות ותוכנות החברה. 
 הדגישה כי לא נגרם נזק ללקוחות החברה ומחלקות המטוסים לצרכי תעשייה וביטחון לא הושפעו מהתקרית. 

 WannaCryידוע כי  עם זאת ינג.אדו"ח זה, לא נחשפו פרטים חדשים אודות הפצת הנוזקה במערכות בולכתיבת נכון 
), על מנת להריץ קוד זדוני Microsoft(פרוטוקול לשיתוף קבצים של חברת  SMBמשתמשת בפגיעות ידועה של פרוטקול 

ולמרות שהוצאו  2017במאי   WannacCryבמחשב הנפגע. אף על פי שפגיעות זו הייתה ידועה לציבור עוד לפני התפרצות
ינג לא היו את אאחר התפרצות הנוזקה), למערכות המחשוב של בותיקונים ועדכוני אבטחה לטיפול בפגיעות זאת (בייחוד ל

 עדכוני האבטחה הרלוונטים מה שגרם לנזק רב. 

 

                                                           
 

47 https://www.welivesecurity.com/2017/05/23/xdata-ransomware-making-rounds-amid-global-wannacryptor-scare/  
48 https://www.infosecurity-magazine.com/news/boeing-computers-hit-by-wannacry/ 
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8. Olympic Destroyer –  מערך המחשבים הדרום מתקפת נוזקת הרס נגד
 מפיאדת החורף יאולקוריאני של 

בין  ,יו חששות מפני תקיפות סייברה קוריאה-בדרום התרחשה השנהאשר אולימפיאדת החורף עוד קודם לפתיחת אירוע 
קוריאה ופחד מפני נקמה של הרוסים בשל הסנקציות שהוטלו -היתר בשל היחסים המתוחים של המדינה המארחת עם צפון

 .49על המשלחת הרוסית בדצמבר האחרון

ב של החלה סידרת תקיפות סייבר אשר גרמו לשיבושים במערך הממוחש, בפברואר 9, ערב הפתיחה ביום שישיעם 
. של האצטדיון ועמדות השידור WiFi -כגון רשתות ה), חלקן לא פורסמו(השביתו והשפיעו מערכות שונות , האולימפיאדה
ובכך מנע ממבקרים רבים לקבל מידע ואף , האתר הרשמי נפל עד למחרת בבוקר, רגע לפני טקס הפתיחה, בנוסף על כך

 . להדפיס כרטיסים

אך לא סופק , הנהלת האולימפיאדה הודיעה כי תקלות אלו התרחשו בעקבות מתקפת סייבר, בפברואר 11, ביום ראשון
זיהה נוזקה אותה , צוות המחקר של חברת סיסקו, alosT, עם זאת. 50מידע נוסף בנוגע לווקטור התקיפה או זהות התוקף

וזקה זו זוהו גם בתקיפות של חלק מהאלמנטים של נ. 51אשר ככול הנראה שימשה בתקיפה, Olympic Destroyerהם מכנים 
NotPetya ו- Bad Rabbit אשר בוצעו על ידי הרוסים. 

 וקטור התקיפה ושלבי פעילות הנוזקה

ככל הנראה ווקטור התקיפה . C2נראה כי הנוזקה אותה חשפו היא נוזקת הרס אשר לא מנסה לתקשר ל ,  Talosעל פי 
הראשית של  IT-ספקית ה, Atosהשתלטות וחדירה לחברת  - באמצעות שימוש בשרשרת האספקהוההחדרה היה 
 . 52קודם לכן אשר הותקפה מספר חודשים, האולימפיאדה

 :להלן שלבי פעילות הנוזקה

אשר גונבות שמות משתמשים וסיסמאות מדפדפנים , היא מורידה שתי נוזקות נוספות, לאחר ההדבקה הראשונית •
היו  Olympic Destroyerוקרים זיהו כי בתוך בקוד הבינארי של הח, בנוסף על כך. ומערכות המחשבים המודבקים

 . חשבונות של משתמשים פריבילגיים 44ל  סיסמאות גישה 

לצורך ), WMI(וממשק מערכת ניהול של ווינדוס  PsExec53הנוזקה הפעילה כלי לגיטימי של מיקרוסופט בשם  •
למערכות  Olympic Destroyerוזקה תוך שימוש בהרשאות המשתמשים והחדרת הנ, תנועה רוחבית ברשת

 . אחרות

וקבצי גיבוי של מערכת ההפעלה במטרה לפגוע בניסיונות  Shadow Copiesהנוזקה מוחקת קבצי , תוך כדי פעולתה •
 . שיחזור מידע עתידיים

 Windows event(הנוזקה מסתירה את עקבותיה על ידי מחיקת רשומות מיומן האירועים של מערכת ההפעלה  •
logs.( 

של ) Recovery Console(שחזור מערכת  כולל פונקציית , Windowsהיא מבטלת את כל שירותי , לאחר מכן •
  .העמדה המודבקת

ואז מכבה את העמדה כאשר אין , לבסוף היא ממפה תיקיות משותפות ברשת ומוחקת כול קובץ אשר יש לה גישה •
 .לה יכולת לעלות מחדש

 התוקף

                                                           
 

49 https://www.theguardian.com/sport/2017/dec/05/russian-olympic-committee-banned-winter-games-doping 
50 https://www.theguardian.com/sport/2018/feb/11/winter-olympics-was-hit-by-cyber-attack-officials-confirm 
51 https://blog.talosintelligence.com/2018/02/olympic-destroyer.html 
52 https://www.cyberscoop.com/atos-olympics-hack-olympic-destroyer-malware-peyongchang/ 
53 https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/psexec 
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החשד הוא שמדובר בפעולה רוסית וזאת  , כאמור. לדעת בוודאות מי עומד מאחורי מתקפה זולא ניתן , ח"נכון לכתיבת הדו
כמן כן, . בשל הסנקציות האולימפיות שהוטלו עליה בעקבות האשמות של שימוש בחומרים אסורים בקרב הספורטאים שלה

 . זו אינה הפעם הראשונה שגורמים רוסיים תקפו ארגונים שונים כנקמה על סנקציות

 נגד העולמית הסוכנותתקפה את ), Fancy Bearידוע גם בתור ( APT28קבוצת התקיפה הרוסית , 2016בספטמבר , לדוגמא
לאחר חשיפת , והדליפה מידע רגיש על ספורטאים אולימפיים),  Doping Agency-World Anti –WADA( 54בספורט סמים

זיהתה פעולות ריגול  Crowdstrikeחברת  2017בסוף , לאחר מכן. פרשיית השימוש הקבוע בסטרואידים בידי אתלטים רוסים
 .28APT -ל פעולות אלו שייכו בוודאות בינונית , בזמנו. 55כנגד אירגוני ספורט בינלאומיים שונים

לו אך אינדיקציות א, ישנן נקודות דמיון רבות הן בנוזקה והן בווקטור התקיפה בין אירוע זה לבין תקיפות רוסיות, כפי שצוין
 .והוועדה האולימפית נמנעות בינתיים מלקשר את התקיפה לגורם ספציפי Talos, מסיבה זו. משמעותיות-אינן חד

נעשה הטעייה מכוונת ש, ישנם עדויות על כך 57ביוני 19 -ב 56במרץ 8 -מאשר  של קספרסקי יםעל פי תחקוריתרה מזאת 
כגון קבוצות תקיפה סיניות  להפנות חוקרי אבטחה לכיוון לא נכוןעל מנת  ,Rich Headers חתימות , כגון זיוףהתוקפיםמצד 

. קספרסקי טוענים כי להערכתם, נקודות הדמיון בנוזקה ווקטור התקיפה תוכננו בקפידה ובאופן יסודי ביותר, וצפון קוריאניות
 . הםשל חוקרי דםחשאשר עוררו את , נעשו מספר טעויות בשל הקושי הרב ביצירת אינדיקטורים מזויפים אמינים אך

. אחד מהאינדיטורים אחרספציפי לגורם וודאי מסוגלים לספק שיוך לא  בשלב זה של התחקור קספרסקיחשוב לציין שעם זאת, 
הם  ועל כן , אך נכון לעכשיו הם אינם יכול לאמת זאת,Sofacyצביע על קישור אפשרי לקבוצת התקיפה הרוסית החשודים מ

 בינונית בלבד.-כהברמה נמומעריכים את הקישור 

 תקיפות חדשות

, זיהו במאי קמפיין פישינג ממוקד מפידהצת התקיפה מאחורי המתקפה של האוליקספרסקי אשר המשיכו לנטר אחר קבו
אשר  באותו גורםאשר השתמש במסמכים זדוניים בעלי נקודות דמיון רבות לקבצים זדוניים של קבוצה. להערכתם מדובר 

חשוב לציין כי . ושוויץ צרפתרוסיה, הולנד, גרמניה,  אוקראינה,בכימיות -יים ברוסיה, ומעבדות ביוכעת תוקף גורמים פיננס
ווקטור ההדבקה ותשתיות , אך על פי ניתוח הפורנזי של המסמכים הזדוניים שהופצו, לא ידוע לקספרסקי זהות הנתקפים

 .ן מגזר ומיקוםהתקיפה הם הצליחו לבנות פרופיל כללי של הנתקפים הכולל פרטים כגו

רות שעלו היא רווח פיננסי על ידי גניבה של מידע פיננסי ו/או מסווג לצורך ההשעבזמן זה לא ידוע מטרות התוקפים. אחת 
רגונים הפיננסים נעשו מתוך מטרה האעל  כי יתכן שהתקיפותמכירתו או סחיטת הקורבן. עם זאת, קספרסקי מדגישים 

הם מוסיפים שהתוקפים ממשיכים , יתרה מזאת יר את מטרתם האמיתית.להמשיך להטעות חוקרי אבטחה ולהסת
אשר מקשים על תחקור , בכבדות) Obfuscated(להשתמש בווקטור הדבקה לא בינרי מתוחכם וסקריפטים מוסווים 

 .התקיפות

 ווקטור תקיפה

או  Powershellקריפט התקיפות האחרונות משתמשות במסמכי וורד זדוניים אשר מוטמעים בקוד מאקרו אשר מוריד ס
המאפשר לתוקפים  Powershell Empire. לאחר מכן נוצר קשר עם כלי תקיפה מודולרי ומבוסס קוד פתוח בשם htaקובץ 

 .58שליטה על מערכות מודבקות ללא הורדה של קבצים נוספים

. לא ידוע החולשה שנוצלה C2לצורך אחסון הקבצים הזדוניים ותקשורת   Joomlaנראה כי התוקפים פרצו לשרתי ווב מבוססי
 .2011) אשר שוחררה בנובמבר v.1.7.3לצורך פריצת השרתים אך אחד מהם השתמש בגרסה ישנה ביותר (

 התוקף

                                                           
 

54 https://www.wada-ama.org/en/media/news/2016-09/wada-confirms-attack-by-russian-cyber-espionage-group 
55 https://www.scmagazineuk.com/russian-actors-mentioned-as-possibly-launching-olympics-cyber-attack/article/743932/ 
56 https://securelist.com/the-devils-in-the-rich-header/84348/ 
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, על אף העדויות המצביעות על קבוצות תקיפה סיניות וצפון קוריאניות. בזמן זה החשד העיקרי הוא שמדובר בפעולה רוסית
ניסו להפנות את , ופעולות נוספות Rich Headersעל ידי זיוף חתימות , נראה כי התוקפים, 59 על פי תחקורים של קספרסקי

נקודות הדמיון בנוזקה ווקטור התקיפה תוכננו בקפידה ובאופן , קספרסקי טוענים כי להערכתם. חוקרי אבטחה לכיוון שגוי
ו מספר טעויות אשר עוררו את חשדם של נעש, אך בשל הקושי הרב ביצירת אינדיקטורים מזויפים אמינים, יסודי ביותר

 . חוקריהם

אחד מהסאמפלים שתוחקרו . חשוב לציין שבשלב זה של התחקור לא ניתן לספק שיוך וודאי לגורם ספציפי אחר, עם זאת
ועל כן הם מעריכים , אך נכון לעכשיו הם אינם יכול לאמת זאת, Sofacyמצביע על קישור אפשרי לקבוצת התקיפה הרוסית 

 .בינונית בלבד-הקישור ברמה נמוכהאת 

                                                           
 

59 https://securelist.com/the-devils-in-the-rich-header/84348/ 
https://securelist.com/olympic-destroyer-is-still-alive/86169/ 
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 2018 ראשונה במחצית בישראל סייבר מתקפות
 ובמזרח התיכון ישראלב גורמים מולת אירני פעילות .1

 להלן (עומדים לרשות לקוחות השרות) שכותררותיהם מפורטותהממצאים בדוח הנוכחי הושמט תוכן 
 801.1  ינואר

 האירנית Charming Kittenאיתור תשתיות חדשות של קבוצת 

 ???? של אבטחה לקובץ והתחזות האיראנית Oilrig קבוצת של חדש תקיפה מתווה

 Charming Kitten התקיפה קבוצת של חדש תקיפה מתווה חשיפת

 

 802.1 פברואר

 Chafer האיראנית הקבוצה ידי על התיכון ובמזרח בישראל מטרות נגד סייבר תקיפות חשיפת

 OilRig האיראנית התקיפה קבוצת בשימוש חדשה נוזקה

 803.1 מרץ

 OilRig -ל Chafer האירנית התקיפה קבוצת בין קשר חשיפת
 האיראנית Oilrig קבוצת של נוספים וכלים חדשות פעולה שיטות חשיפת

 והודו ב"ארה, התיכון במזרח ביעדים המתמקדת MuddyWater קבוצת של זדוניים מסמכים חשיפת

  MuddyWater קבוצת של הפעולה שיטות חשיפת

 804.1 אפריל

 CopyKittens-ו GreenBug האיראניות התקיפה קבוצות של חדשות תקיפה תשתיות חשיפת

 האיראנית MuddyWater קבוצת של נוזקות נושאי ומסמכים תקיפה תשתית איתור

 GreenBug-ו Oilrig האיראניות התקיפה קבוצות של חדשות תשתיות חשיפת

 805.1 מאי

 נוזקה נושא ומסמך חדשה תקיפה תשתית, האיראנית MuddyWater  קבוצת בשימוש נוספת תקיפה טקטיקת איתור

 האיראנית CopyKittens-ו Greenbug התקיפה קבוצת תשתיות

 806.1 יוני

 הערביות האמירויות איחוד לתקיפת נועד אשר OilRig האיראנית התקיפה קבוצת של זדוני מסמך חשיפת

MuddyWater – נוסף מתחזה מסמך של אינדיקטורים 

 

 

 

 

mailto:info@clearskysec.com


  

TLP:White   ©ת ל כל הזכויות שמורו  ClearSky Cyber Security Ltd.2018  +972-3-6240346 
www.clearskysec.com  www.twitter.com/clearskysec    info@clearskysec.com    

 32 ך מתו  26 עמוד

2. 2018 OpIsrael –ישראלי-זם האנטיביקטההלמבצעי  כישלון 
 פעילות כישלון את הדגישו, אפרילבתחילת  שהתרחש OpIsrael 2018 מבצע תוצאות

 השנתי הקודם,לאור כישלון הקמפיין  .ההקטביזם האנטי ישראלי בשנים האחרונות
ליום הרישמי של הקמפיין  מספר ימים קודםהחלו השנה את פעולתם משתתפי הקמפיין 

 באפריל (אשר נפל על יום שבת השנה).  7 -ה

, מלבד לשנה שעברההחלטה זו נבעה ככול הנראה מתוך רצון להפתיע את גורמי האבטחה הישראלים. עם זאת, בדומה 
 עם יחסית דלה פעילות ונוטרה רשמהנ במהלך המבצע הדלפות או פגיעות משמעותיות.לא היו  ,פעולות ספורות ונקודתיות

 .  ישראליים האנטי הסייבר למפגיני משמעותיות הצלחות וללא נמוך משתתפים מספר

  פעלו השנה כאשר, הקמפיין היקף והצטמצם הלך), ולגבורה לשואה הזיכרון ביום( 2013 בשנת הקמפיין תחילת מאז
 מרבית. עברה בשנה מרכזיים גורמים ויותר מעשרה למעלה לעומת זאת, הקמפיין את הובילו דומיננטיים תוקפים ארבעה

 .  אחת תקיפה לקבוצת בעברם השתייכו התוקפים

 :הבאות מהסיבות נבע המבצע של ההצלחה חוסר להערכתנו

ולהערכתנו ימשיך להשפיע בשנים הקרובות  משפיע, השפיע.  גורם זה הסייבר במרחב חזקה ישראלית הרתעה קיימת .1
 קטן מספר השתתפו עצמו במבצעמסיבה זו  .להעמת עם ישראל במרחב הסייבר המשתתפיםת ורצון איכו, כמות על
 התקיפות הייתה נמוכה ובהיקף מצומצם למדי. רמת בהתאם, .מקצועיים האקרים של

 ולמחוק" לנקות" מאמץ ומרכזות ריכזו, פייסטבין ואתר פייסבוק, טוויטר ובמיוחד ההדלפות ואתרי החברתיות הרשתות .2
 השחתות על פרסומים למחוק ומקפידות, והשחתות בפריצות תומכים של, פריצות המבצעים האקרים של חשבונות

 .אזרחים של בפרטיות לפגוע שעלול ומידע
בעקבות קמפיינים ותקיפות  .מהותיהתחזקו באופן בישראל  המדינתיות הסייבר הגנת תשתיותבשנים האחרונות  .3

משמעותיות ברחבי העולם בשנים האחרונות, כגון התקיפה על תשתיות החשמל באוקראינה ופריצה לחברת דירוג 
יצירת , הן המגזר הפרטי והן המגזר הבטחוני/ממשלתי בישראל החלו להפנות משאבים רבים לצורך Equifaxהאשראי 

בשל הרמה הנמוכה של חשוב לציין יחד עם זאת,  עם איומים קיימים. תגבור מערכות הגנה אשר יכולות להתמודדו
 מתוחכמות סייבר תקיפות להדוף הארגון יכולת לגבי מסקנות מהסקת מאוד להיזהר ישהתקיפות בקמפיין הנוכחי 

 .עתידיות
יחד עם חיזוק . לאירוע טובה ברמההשנה  התכוננו הישראלי במשק הארגונים מרביתקמפיינים קודמים, הלאור ניסיון  .4

מערכות ההגנה, אירגונים בישראל בעלי ניסיון עם קמפיינים שכאלו ויודעים להתמודד איתם בצורה יעילה גם ברמה 
 של הפרסומי והאפקט הפגיעה היקף את שהקטינו פעולות מספר ביצע הלאומי CERT -הלראייה,  ברמה ניהולית.

 .CERT ה של הסייברנט ברשת ותובנות מידע שיתפו רבים גורמים, בנוסף. הקמפיין
 פחות הרבה לקמפיין שיש היא התוצאה. דעיכה במגמת הערבי בעולם ונמצאת עניין פחות מעוררת הפלסטינית הסוגיה .5

 לגייס הצליחו לא בעזה הפלסטינים הפגנות גם. לפועל האקטיביסטים מביא אשר לסיקור זוכה לא והוא מקדים פרסום
 .העולם ברחבי האקטיביסטים מצד הדרושה התמיכה את

 תמיכת, תורכיה-איראן-רוסיה נשיאי בין הפסגה פגישת כדוגמת התיכון במזרח שונים אירועים על הפוקוסבנוסף על כך,  .6
 זה מאזור גורמים של ההתעניינות רמת את הפחיתו במצרים והבחירות ב"בארה וביקורו בפומבי בישראל סעודיה נסיך

 .בקמפיין להשתתפות
. סיסקו בנתבי החולשה ניצול באמצעות זאת, האיראניות האינטרנט תשתיות קשות ונפגעו הותקפו 7.4 ה שלפני בלילה .7

 .בישראל לתקיפות התפנו ולא מקומיות בתקלות טיפלו האיראניים התוקפים שמרבית הייתה התוצאה

האירועים שמציינים את . בקמפיין םהאקטיביסטייכבר בשלב ההכנות לקמפיין נרשמה התעניינות נמוכה ודלה על ידי מפגינים 
הביעו עניין , חלקם גולשים פיקטיביים, רק מאות בודדות של גולשים, הקמפיין בפייסבוק זכו לתמיכה ולהשתתפות מעטה

הובילה קבוצת , אשר מידת ההתעניינות בו הייתה רבה יותר מהאירועים האחרים, את האירוע המרכזי בפייסבוק. באירועים
MinionGhost עצמו בקמפיין לא השתתפהאשר , מאינדונזיה . 

יש לציין כי כשלושה ימים לפני המבצע נחסם חשבון הטוויטר של הקבוצה וייתכן שהיעדרותם מהקמפיין נבעה מכך שנחסמו 
א ל. גם בפלטפורמות חברתיות נוספות נצפתה פעילות נמוכה משמעותית בהשוואה לשנה שעברה. להם חשבונות הקמפיין

 .לא היה שיח משמעותי בדארקנט והשיח בקבוצות הפייסבוק היה מינימלי, נפתח ערוץ טלגרם ייעודי לקמפיין

עם השחתת עשרות אתרים של רשויות ) 03/07(ביום שלישי , תחילתו של הקמפיין הייתה ארבעה ימים לפני המועד הרשמי
על אתרים אלו הושחתו אתרים של מספר בתי חולים ואתרים  נוסף. עכו ועוד, הרצליה, ביניהן אתר עיריית נתניה, מקומיות
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ל אשר "בשעות לאחר מכן פורסמה הדלפה משמעותית של אלפי כתובות דוא. נוספים אשר אינם נכללים בקטגוריה ספציפית
השחתות בימים שלאחר מכן ועד ליום הקמפיין התבצעו עוד מספר . לחלקן נוספו טלפונים ונתונים אישיים של המשתמשים

 .של אתרים קטנים

אשר גם הוא התנהל  OpIslamהתעוררה קבוצת תקיפה ישראלית וניסתה לבצע בקמפיין נגדי בשם , לקראת סוף הקמפיין
במסגרת קמפיין זה הודלפו פרטי כניסה למספר אתרים ערבים והופל שרת אשר היה בשימוש . בהיקף נמוך משנים שעברו

  .אחד מהתוקפים המרכזיים בקמפיין

 תובנות תפעוליות מהקמפיין 

אתרי , בחינת מידת החשיפה של ארגונים וחברות לפערי אבטחה קיימים בספקיות האירוח של אתרי אינטרנט .1
בקמפיין זה עיקר ההשחתות התבצעו באמצעות פריצה לספקיות אירוח של : אחסון האתרים ואתרי בניית האתרים

מרבית ספקי האינטרנט הישראליים מאפשרים לשכור . Interdeal-ו Daronetאתרי אינטרנט כמו חברת בניית האתרים 
מספר שרתים מצומצם של ספקיות ארוח אלה נפרצו . שרתים וירטואליים ולהקים עליהם שירותי אירוח והפעלת יישומים
ין אתרים הושחתו בקמפי 400מעל , לטענת התקופים(במבצע האחרון ואפשרו פגיעה במאות אתרים המתארחים עליהם 

 ). ל"הנ

אצל ספקית " מתארח"פריצה אל שרת וירטואלי . שרתים אלה אינם מפוקחים באופן מלא או חלקי על ידי הספקים
אנו ממליצים לבדוק היטב ולוודא שספקית האירוח . מסכנת את כלל האתרים המתארחים אצל אותה ספקית, אינטרנט

, כי קיים צורך להכפיף את אותם ספקי אירוח לרגולציה בתחוםייתכן . או חברת בניית האתרים מגנה באופן מלא על האתר
 .בדומה לרגולציה על קשר בין תאגיד בנקאי לשרשרת אספקה בתחום אבטחת המידע אשר הוכפפה בתקופה האחרונה

ההשחתות והדלפות המידע  :בינוניות/בחינת מידת החשיפה של ארגונים וחברות גדולות מול חברות קטנות .2
לאותם חברות אין מערך . בינוניות אשר מחזיקות מידע רב על לקוחותיהם/מחברות ישראליות קטנותהיו , העיקריות

איום הסייבר המשמעותי ביותר היה  2017בשנת . מאיימת על לקוחותיהם, פריצה וגניבת מידע מהם. הגנה ואבטחה
הוכחת קיום של מערך אבטחה בינוניים יש לדרוש /במסגרת ההתקשרות עם ספקים קטנים. תקיפות על שרשרת אספקה

 .בסיסי בחברות אלה

קיים צורך לנסח נוהל מוגדר אשר יבהיר לעובד אשר פרטיו נחשפו ברשת  :בחינת נוהל הודעה לעובד שפרטיו נחשפו .3
הנהלים צריכים לכלול הן תהליך ידוע ושינוי חלק מפריטי המידע שנחשפו והן הסברים לעובד כיצד . כיצד עליו להתנהג

 . פרטיו אישיים בהמשך על מנת שלא ייחשפו לשמור על

 

 תובנות מודיעיניות מהקמפיין 

הקמפיין הינו . מניעת פרסום של משתתפי הקמפיין ברשתות חברתיות מפחיתה להם את המוטיבציה לפעולה .1
בחודשים שקדמו  :ויכולותיהם את עצמםולפאר לקדם קודם כל קמפיין תעמולה אשר המשתתפים בו מעוניינים 

 . לקמפיין זיהינו מגמה נמשכת של סגירת חשבונות טוויטר ופייסטבין השייכים לגורמי תקיפה

קבוצות ערביות אשר לקחו , MinionGhostביניהם קבוצות אינדונזיות רבות כדוגמת , פעולה זו מנעה מגורמים רבים
הפוטנציאלים " הישגיהם"ת נוספות להפיץ את וקבוצו GatorLeague-ו FallagaTeamחלק בקמפיין הקודם כדוגמת 

 .אנו מעריכים כי סיבה זו היא סיבה משמעותית אשר הניאה את הגורמים הללו מלהשתתף בקמפיין. במהלך הקמפיין

למרות שהתנאים בשטח : ל המפורסמים במדיה העולמית מהווים מקור להתססה"אירועים בעלי זיקה בינ .2
איפשרו ) אשר נתפסת כגיבורה פלסטינית 16-מעצרה של אעהד תמימי בת ה, לישרא-הפגנות מדי שבוע בגדר עזה(

בקרב הקהילה לא נרשמה הענות , פלסטינים לגייס את קהילת האקטיביסטים העולמית-להאקטיביסטים הפרו
 . מיוחדת

, עזהאשר נהרג ביום שישי במחאות ב, א'מורתג יאסר, לאחר הסיקור התקשורתי של הלווית העיתונאי הפלסטיני
 IRC-עלייה זו התבטאה בהצטרפות עשרות האקטיביסטים לקבוצות הפייסבוק וה. עליה בהתעניינות באירוענרשמה 

אשר עד לאחר ההלוויה לא לקחו , ניסיונות תקיפה נוספים ופרסום הדלפות של גורמים מסעודיה ומרוקו, של המבצע
 . חלק פעיל בקמפיין

mailto:info@clearskysec.com
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על העברת השגרירות האמריקאית , דונלד טראמפ, ב"הכרזת נשיא ארהבהתאם לכך ברצוננו להזכיר כי לאחר 
אירועים אלו מצביעים על מגמה של הצטרפות לקמפיינים מסוג . לירושלים נערך קמפיין בזק בהיקף נרחב נגד ישראל

 . ל ולא רק לסכסוך פנימי"זה בעיקר אם הקמפיין מקושר לאירוע בינ
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 ראשונה של במחציתבולטות  תותקיפו אירועים – זמנים לוח
2018 
 ווקטור המותקף הארגון

 תקיפה
  הערות מגזר מדינה

 ינואר
Multiple companies in the 
Middle East 

תקיפה באמצעות 
שרשרת 
 האספקה

מדינות שונות 
המזרח  –

 התיכון

 –מגזרים קריטיים 
 כולל תעופה

 .Cheferקבוצת התקיפה האירנית 

Hancock Regional 
60Hospital 

 .דולר 55,000 בית החולים שילם כופר של בריאות ארה"ב נוזקת כופר

61Coincheck פיננסי  יפן פריצה- 
בורסת מסחר 

במטבעות 
 קריפטוגרפיים

מיליון דולר במטבעות  530האקרים גנבו 
 קריפטוגרפים שונים.

BlackWallet62 DNS Hijacking N/A  פיננסי- 
ארנק "חם" 

(אינטרנטי) למטבעות 
 קריפטוגרפיים

 .Lumenאלף דולר במטבעות  400נגנבו 

Numerus shipping 
compnies around the 
world 

, קבוצת התקיפה 2018ינואר  -ו 2017יוני בין  ספנות עולמי BEC –פישינג 
Gold Galleon  מיליון דולר ממגוון  54גנבה

 חברות ספנות ברחבי העולם.
Telecommunications, 
insurance and financial 
service companies 

  –מספר מגזרים  מספר מדינות נוזקה
טלקומוניקציה, ביטוח 

 ופיננסי

על מנת להפיץ  Officeהתוקפים ניצלו חולשת 
 Zyklonבשם  63נוזקת ספאם

Dutch tax authority and 
Dutch banks 

DDoS קמפיין  פיננסי הולנדDDoS  מספר אירגונים פיננסים כנגד
 בהולנד

BlackBerry התוקפים ניצלו חושלה להתקנת נוזקת חציבה  סלולר קנדה חולשה ונוזקה
 של מטבעות קריפו על אתר החברה

Health South-East RHF התוקפים יתכן והשיגו גישה למידע של כמעט  בריאות נורווגיה פריצה
 המדינה)מיליון איש (כממחצית אוכלוסיית  3

Onco360 and Caremed 
Specialty Pharmacy 

 53התקיפה שמה בסיכון רשומות רפואיות של  בריאות ארה"ב פישינג 
 אלף איש.

BlackWallet אלף דולר  400 -התקופים גנבו מעל ל פיננסי ארה"ב פריצה
 Stellar lumensבמטבעות קריפטו 

 פברואר
City of Allentown, 
Pennsylvania 

. עלות שיקום Emotetהנוזקה הטרוינית  מוניציפלי ארה"ב נוזקה
מיליון  $1 -ב ךמוערשל העירייה המערכות 

 דולר.
Applebee's  נוזקתPoS  סניפים הודבקו בנוזקה 160 -מעל ל מזון ארה"ב. 
Github DDoS N/A 1.3מתקפה בהיקף חסר תקדים  אתר אינטרנטTbps 

 פגיעים. Memcachedבאמצעות תקיפת שרתי 
Jemison Internal Medicine התקיפה פגעה במאגר מידע בעל נתונים של  בריאות ארה"ב נוזקת כופר

פציינטים. עם זאת, בעקבות תחקור  6,550
התקיפה התגלתה פריצה ישנה שלא הייתה 

 .64ידועה קודם לכן
Laufer Group International  הונאת  –פישינג

 W2מסמכי מס 
שירותים מתן  ארה"ב

 אדמיניסטרטיבים
קבוצת תקיפה התבצעה בעדי  65התקיפה

Laufer Group 
Tesla פרצו לשרת החברה והדביקו אותו בנוזקת על  מכוניות ארה"ב פריצה ונוזקה

 מנת חציבת מטבעות קריפטוגרפים
Tim Hortons 1,000 -נוזקה הפילה מכונות תשלום במעל ל מזון מהיר קנדה נוזקה 

 סניפים.

                                                           
 

60 https://www.healthcare-informatics.com/news-item/cybersecurity/hancock-health-hit-ransomware-attack-pays-55k-recover-data 
61 http://money.cnn.com/2018/01/29/technology/coincheck-cryptocurrency-exchange-hack-japan/index.html 
62 https://bitcoinmagazine.com/articles/blackwallet-hacked-warns-stellar-community-not-log-site/ 
63 https://threatpost.com/attackers-use-microsoft-office-vulnerabilities-to-spread-zyklon-malware/129503/ 
64 https://www.databreaches.net/jemison-internal-medicine-discloses-ransomware-event/ 
65 https://www.doj.nh.gov/consumer/security-breaches/documents/laufer-20180227.pdf 
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 ווקטור המותקף הארגון
 תקיפה

  הערות מגזר מדינה

FastHealth התוקפים השיגו גישה לשרתי ווב של החברה  בריאות ארה"ב פריצה
ורישומים של לקוחות. הפריצה התקיפה 

 .2017התרחשה באוגוסט 
Germen government 
agencies 

התבצעו בידי קבוצת התקיפה  66התקיפות ממשלתי גרמניה תקיפה ממוקדת
 28APTהרוסית 

Olympic Games הפילו או שיבשו מערכות מחשב שונות.  ספורט דרום קוריאה תקיפה ממוקדת
 ITהפריצה התבצע באמצעות תקיפה של ספק 

 של האולימפידה.
 מרץ

Boeing אחד ממפעלי הייצור בארה"ב הודבק בנוזקת  תעופה ארה"ב נוזקה
WannaCry 

Greyhealth Group 683התוקפים השיגו גישה למסמכים של  בריאות ארה"ב פישינג 
 אנשים.

Applebee’s  נוזקתPoS סניפים הודבקו 160 מזון מהיר ארה"ב 
Turkish financial sector הקמפיין בוצע בידי קבוצת התקיפה הצפון  פיננסי טורקיה נוזקה

 .Hidden Cobraקוריאנית 
UK government contractor הקמפיין בוצע בידי קבוצת התקיפה הסינית  ממשלתי/ביטחוני בריטניה תקיפה ממוקדת

APT15. 
Frost Bank פיננסי ארה"ב פריצה  
Puerto Rico’s Power 
Utility, PREPA 

החברה טוענת כי לא תוקפים לא היה גישה  אנרגיה פורטו ריקו פריצה
 למידע של לקוחות.

Finger Lakes Health מערכות ופעילות בית הנוזקה שיתקה את  בריאות ארה"ב נוזקת כופר
 החולים

Uttar Haryana Bijli Vitran 
Nigam Limited (UHBVNL) 

 150,000התוקפים דרשו כופר בגוהה של  אנרגיה הודו נוזקת כופר
 דולר

Russian Defense Ministry DDoS סדרת תקיפות כנגד אתרי הסוכנות. התרחש  ממשלתי/בטחוני רוסיה
 בזמן הבחירות הכלליות. 

City of Atlanta  נוזקת הכופר  מוניציפלי ארה"ב נוזקת כופרSamSam   שיתקה מספר
 מערכות המספקות שירותים עירוניים

UK Anti-Doping Agency ניסיון פריצה בידי  ממשלתי בריטניה פריצהAPT28 
Under Armour התוקפים השיגו גישה למערכות השמות ביסון  ביגוד ארה"ב פריצה

 מיליון לקוחות. 150 -מידע של כ
Bank Negara Malaysia הבנק סיכל ניסיון תקיפת סייבר לגניבת כספים  פיננסי מלזיה פריצה

 SWIFTבאמצעות מערכת 
 אפריל

BMW חולשות אבטחה  14חוקרי אבטחה סינים גילו  תחבורה עולמי חולשה
אשר עלולים  BMWברכיבי המחשב של דגמי 

לת לתוקפים שליטה על מערכות שונות 
 .67ברכבים

Great Western Railway פרטים של אלף לקוחות נחשפו. תחבורה בריטניה פריצה 
Inogen לקוחות ייתכן ונחשפו. 30,000 -פרטים של כ בריאות ארה"ב פריצה 
MyEtherWallet בורסת  –פיננסי  ארה"ב פריצה

מטבעות 
 קריפטוגרפיים

 נגנבו. Ethereumבמטבעות  $150,000

Multiple healthcare 
providers 

ארה"ב,  
 אירופה, אסיה

. Orangewormקמפיין תקיפה של קבוצת  בריאות
 מרבית התקיפות היו כנגד חברות בארה"ב.

Sint Maarten מתקפת סייבר בעלת ווקטור לא ידוע הפילה  מדיני סיינט מרטין לא ידוע
 של המדינה.  IT -את תשתיות ה

India's Ministry of Defense  פריצה והשחתה
 של אתר

האתר הריש/מי של משרד ההגנה ההודי נפרץ  ממשל הודו
 והושחת.

webstresser  מבצע עולמי של
 רשויות החוק

 –אתר  עולמי
DDoS-as-a-service  

במבצע בין לאומי של רשויות החוק הופל אתר 
 בעולם.שירותי מניעת שירות הגדול 

Sint Maarten המתקפה הפילה את תשתית ה מדיני סיינט מרטין לא ידוע- IT 
 הממשלתית

Unnamed online casino 
and 
additional targets 

מדינה במרכז  פריצה ונוזקה
 אמריקה

 Lazarusקבוצת התקיפה הצפון קוראנית  הימורים
תקפה גורמים שונים במרכז אמריקה 

 Killdiskבאמצעות נוזקת ההרס 

                                                           
 

66 http://www.dpa-international.com/topic/cyberattacks-brought-control-says-german-interior-ministry-180228-99-282593 
67 https://thehackernews.com/2018/05/bmw-smart-car-hacking.html 
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 ווקטור המותקף הארגון
 תקיפה

  הערות מגזר מדינה

 מאי
Banco de Chile  פריצה ונוזקת

 הרס
מליון דולר באמצעות  $10התוקפים גנבו  בנק -פיננסי  צ'ילה

וניסו לכסות את עקבותיהם  SWIFT -מערכת ה
 .68באמצעות נוזקת הרס

Nuance התקופים השיגו גישה לרשומות מידע פרטי  הייטק ארה"ב פריצה
התקיפה פציינטים.  45,000ורפואי של 

אך  2017בדצמבר  9-20התרחשה בין 
 .69נחשפה רק במאי השנה

Securus החברה המספקת מידע של מיקום סלולרי  הייטק ארה"ב פריצה
לגורמי ביטחון אישרה שתוקפים השיגו גישה 

 .70לרשומות מידע של חלק מלקוחותיה
LifeBridge Health and 
LifeBridge Potomac 
Professionals 

התקיפה התרחשה במרץ אבל דווח באופן  בריאות ארה"ב נוזקה
פומבי רק במאי. מוערך שהתקיפה השפיעה 

 על כחצי מיליון מטופלים.
200 million accounts of 
Japanese citizens 

ריגול ואיסוף 
 מידע

מגוון אתרים מסוגים  יפן
 שונים

האקר, ככול הנראה סיני, פרסם למכירה מידע 
חשבונות של אזרחים יפנים מיליון  200 -של כ

 אתרים שונים 50 -מכ
Allied Physicians נוזקת הכופר  בריאות ארה"ב נוזקה כופרSamSam 
Goliath and Goliath אלף דולר 22 -נגנב כ בידור דרום אפריקה פישינג 
Two Canadian banks 
Bank of Montreal 
Canadian Imperial Bank of 
Commerce (CIBC) 

הבנקים קיבלו אימוי סחיטה אשר איימו  פיננסי קנדה סחיטה
אלף  90 -להדליף מידע פיננסי רגיש של כ

 לקוחות

Several Russian Banks התקיפות מיוחסות לקבוצת התקיפה  פיננסי רוסיה פריצה ממוקדת
Carbanak 

 יוני
US Navy Contractor מידע רגיש התקופים גנבו מאגר מידע הכולל  ביטחוני ארה"ב פריצה

על מערכות נשק עתידיות וצוללות מקבלן של 
 הצי האמריקאי

Satellite, Geospatial 
Imaging, Defense 
Companies 

האקרים סינים תקפו חברות המפתחות  ביטחוני  ארה"ב פריצה
ומנהלות לווינים המספקות מידע לקבלני 

 ביטחון של ארה"ב ומדינות בדרם מזרח אסיה.
Dixons Carphone מיליון כרטיסי  6 -תוקפים השיגו גישה לכ טלקומוניקציה בריטניה פריצה

מיליון לקוחות. עם  1.2אשראי ומידע פרטי של 
זאת, החברה טוענת שלא נחשף מידע פיננסי 

 .71רגיש
Country level espionage 
attack against an 
unnamed central Asian 
country 

פריצה ומתקפת 
Watering hole 

מדינה לא 
ידועה במרכז 

 אסיה

ביצעה  APT27קבוצת התקיפה הסינית  מדיני
ע"י החדירת קוד  Watering holeמתקפות 

 .72זדוני לאתרים ממשלתיים

Intel חולשה בשם  מחשוב עולמי חולשהLazy FP State Restore )CVE-
משפיעה על כול מעבדים  )2018-3665

לתוקפים המודרנים של אינטל, ועלול לאפשר 
 .73גישה למידע רגיש שלמחשבים ומערכות

Coinrail פיננסי  דרום קוריאה פריצה- 
בורסת מסחר 

במטבעות 
 קריפטוגרפיים

מיליון דולר במטבעות  37.2האקרים גנבו 
 .74קריפטוגרפיים

Bithumb פיננסי  דרום קוריאה פריצה- 
בורסת מסחר 

במטבעות 
 קריפטוגרפיים

דולר במטבעות מיליון  30האקרים גנבו 
 .75קריפטוגרפיים

                                                           
 

68 https://www.scmagazineuk.com/wiper-attack-at-chilean-bank-provided-cover-for-10m-swift-heist/article/773649/ 
69 https://www.scmagazine.com/speech-recognition-software-firm-breach-exposes-thousands-of-patient-records/article/767531/ 
70 https://motherboard.vice.com/en_us/article/gykgv9/securus-phone-tracking-company-hacked 
71 https://www.theregister.co.uk/2018/06/13/dixons_carphone_breach/ 
72 https://thehackernews.com/2018/06/chinese-watering-hole-attack.html 
73 https://thehackernews.com/2018/06/intel-processor-vulnerability.html 
74 https://www.ccn.com/korean-cryptocurrency-exchange-coinrail-suffers-40-million-theft/ 
75 https://www.ccn.com/breaking-south-korean-crypto-exchange-bithumb-hacked-thieves-steal-30-million/ 
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 ווקטור המותקף הארגון
 תקיפה

  הערות מגזר מדינה

IDF  פישינג
ואפליקציות 

סלולריות 
 מתחזות

החמאס הפעיל קמפיין פישינג מתחוכם לצורך  צבאי ישראל
 השגת מידע ביטחוני רגיש

NHS  הדלפת מידע
בשל שגיאת 

 עובד

 -בעקבות התקלה נחשפו פרטים של כ בריאות בריטניה
 איש. 150,000

Fortnum & Mason אנשים  23,000 -נחשפו פרטים של כ קמעונאות בריטניה פריצה
 שהשתתפו בהגרלה וסקר. 

Exactis ארה"ב פריצה Big Data 2 .טרהבייט של מידע נגנב 
TicketMaster תקיפת /פריצה

 ספק צד שלישי
 נגנבו פרטים אישייים ופיננסיים של לקוחות. בידור ארה"ב
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