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 CERTאגף 

 2021בפברואר  14
 ב' באדר תשפ"א

 1278-ס-בסימוכין: 

 
 F5של חברת  BIG-IP מוצר ת ביופגיעו

 

 
 BIG-IPציוד מסוג ב ושהתגל תיופגיעו 13 עבורת אבטחה ופרסמה לאחרונה התרע F5חברת  .1

 מתוצרתה.

ותכם, ולהתקינם בהקדם מומלץ לבחון את עדכוני האבטחה הרלוונטיים לציוד שברש .2

 האפשרי.

 

 
 

 של החברה. BIG-IPעויות קיימות במוצרים שונים במשפחת מוצרי הפגי .1

 :ועלולות לאפשר מגוון תקיפות יות שדווחו הן מסוגים שוניםוהפגיע .2

 מתקפות מניעת שירות .1

2. XSS  אוreflected XSS 

 העלאת הרשאותעלול לבצע משתמש מזוהה  .3

4. buffer overflow  אוopen redirect 

 cookies חתימות על תקינותשל נכון היעדר וידוא  .5

 MITMפת מתק .6

 זדוני DLLטעינת  .7

 .CVE-2021-22985עד  CVE-2021-22973לפגיעויות נקבעו המזהים  .3

 . 7.5של  CVSSויות ציון לרוב הפגיע .4

 

םפרטי  
 

 תקציר 
 

 דרכי התמודדות
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 CERTאגף 

 

בחון את עדכוני ויות רלוונטיות למוצרים שבשימוש ארגונכם, למומלץ לבדוק אלו מהפגיע .1

 האבטחה המתאימים ולהתקינם בהקדם האפשרי.

 פגיעות, גם אם פורסמו עדכוני אבטחה של חלק מהמוצרים לא ישנות תשומת לב כי לגרסאות .2

מומלץ לבחון מול זו, כאם ארגונכם עושה שימוש במוצר עם גרסה . בהןקיימת מסוימת 

 החברה האם ניתן לשדרג הציוד לגרסאות גבוהות יותר.

מומלץ מאד להגביל הגישה לממשק הניהול של המוצר לכתובות ארגוניות מוכרות, ככלל,  .3

 פשר גישה לממשק זה מרשת האינטרנט.ובפרט לא לא

 
 

 

1. https://support.f5.com/csp/article/K33440533 

2. https://support.f5.com/csp/article/K87502622 

3. https://support.f5.com/csp/article/K14693346 

4. https://support.f5.com/csp/article/K88162221 

5. https://support.f5.com/csp/article/K76518456 

6. https://support.f5.com/csp/article/K72708443 

7. https://support.f5.com/csp/article/K09121542 

8. https://support.f5.com/csp/article/K29282483 

9. https://support.f5.com/csp/article/K63497634 

10. https://support.f5.com/csp/article/K88230177 

11. https://support.f5.com/csp/article/K21971977 

12. https://support.f5.com/csp/article/K68652018 

13. https://support.f5.com/csp/article/K13323323 

 
 
 

הלאומי אינו מחליף חובת דיווח לגוף מנחה כלשהו,  CERT-שיתוף מידע עם ה
 .על הגוף חובה כזו ככל שחלה

מומלץ (, השימוש בו הוא באחריות המשתמש וas isהמידע נמסר כפי שהוא )
 להיעזר באיש מקצוע בעל הכשרה מתאימה לצורך הטמעתו.
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