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 ט"ז אייר תש"פ

 

 
 
 

 

 העלייהלאור  מגזר הבריאות.במבצע "מגן סייבר" 

פרוץ מאז סייבר כנגד ארגוני בריאות התקיפות בהמשמעותית 

 מבצע ההגנהאת לפועל ישראל להוציא בכוונת קורונה, משבר ה

 על מרחב הסייבר של מגזר הבריאות. 

 

. הסקירה מכילה פירוט של הסכנות הטמונות סקירה מיוחדת לימי המשברהוציאה  הבינלאומיתקרן המטבע 

 עבודה מרחוק והמלצות לשיפור רמת האבטחה.ב

    

https://www.jpost.com/israel-news/israel-to-launch-cyber-defense-shield-for-health-sector-627304
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19
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מספר ממצאי מפתח המפורטים קורונה. האיומי הסייבר בצל משבר  אודותסקירה המפרטת פרסמה  Verintחברת 

( שיא עקומת הפעילות הזדונית זוהה באמצע חודש מרץ, כאשר לאחר מועד זה מסתמנת ירידה בתקיפות; 1בסקירה: )

בתקופה של תחילת חודש מרץ ועד  לתקיפה הפופולריים הווקטורים( קמפיינים של דיוג, דיוג ממוקד וספאם זדוני היו 2)

( אחת מתוך ארבע 4( תעשיית הבריאות הינה הנתקפת ביותר; )3בתקיפות(; ) 66.6%)שימוש של  לאפריל 18 -ה

 .בקישורהרחבה וצפייה בסקירה המלאה  .2012הפגיעויות הפופולריות ביותר אשר נוצלו בתקופה זו, התגלתה כבר בשנת 

 

הונאות בשיטת  אלה,. בין מגזר הבריאות בקנדהכנגד  אודות תקיפות סקירהפרסמה  ,Kelaחברת המודיעין הישראלית 

ת הודעות ופלטפורמו Botnetתקיפות באמצעות  ,אשר מטרתן לזייף המחאות מטעם ארגוני סיוע בקנדה ,פעולה מוכרת

כך לדוגמא, החברה פעילות ענפה בחנויות אונליין אשר מוכרות גישה לשרתים מנוצלים. חוקרי זיהו . בנוסף, מיידיות

תחום -לתת Webshellת גיש פורסמה למכירה

(Subdomain של אחד מבתי החולים הגדולים )

 .טורונטובביותר 

 

https://cis.verint.com/resources/changes-in-the-threat-landscape-under-the-global-influence-of-covid-19/
https://ke-la.com/5827/
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קמפיין דיוג חדש מנסה לגנוב פרטי הזדהות של משתמשי 

. הקמפיין מנצל את Office 365של  DocuSignהתוכנה 

להזין פרטי נגיף הקורונה כדי לפתות את המשתמשים 

הזדהות על מנת לקבל מידע בנוגע למגיפה. הרחבה 

 .בקישור

חשבונות מיועדת לה – EventBotהנוזקה הטרויאנית 

מוזרקת לאפליקציות  - פיננסיים וארנקים וירטואליים

עם התקנת  .Microsoft Word, כמו כביכול תמימות

טלפון הנייד, העל תעבורת  הנוזקה משתלטת התוכנה,

-אימות דוצופה במסרונים המשמשים לסיסמאות וגונבת 

 .בקישור(. הרחבה 2FAשלבי )

מזהה ירידה  ,לית לסחר בארצות הבריתהוועדה הפדר

משמעותית בדיווחים על הונאות המציעות למכירה טיפול 

בנגיף הקורונה. לדבריה, ירידה זו נובעת מהאזהרות הרבות 

 .בקישורהרחבה  שהוציאה לגורמים החשודים.

 

 ,פושעי סייבר מנצלים את מספר המפוטרים ההולך וגדל

דיוג לצורך הלבנת כספים. של על מנת לבצע קמפיינים 

נים, הקמפייאחד  מדווחת כי במסגרת PhishLabsחברת 

מהבית תמורת עבודה דיוג המציע התוקפים דוא"ל  שולחים

דולר, או לחילופין דוא"ל המתחזה לשירות גיוס  5,000

 .בקישורמוכר ומציע עבודות בתפקידים שונים. הרחבה 

טוענים כי מתקפות הדיוג הממוקד כנגד ארגון ם חוקרי

תחילת חודש אפריל, בהבריאות העולמי אשר התקיימו 

בחסות מדינתית ככל הנראה בוצעו על ידי קבוצת תקיפה 

(APT איראנית בשם )Charming Kitten בקישור. הרחבה. 

 

בארצות הברית,  ITשירותי  המספקת, Cognizantחברת 

עלויות הספגה מתקפת כופרה בחודש אפריל ודיווחה כי 

 50-70, נאמדות בין להשבת המצב לקדמותו הנדרשות

 .בקישורהרחבה  מיליון דולר.

( מהחברות הגלובאליות חוו לפחות אירוע סייבר אחד 46%כמעט מחצית ) Barracudaעל פי מחקר שבוצע על ידי חברת 

, ציינו כי הם צופים לחוות דלף מידע או תקרית סקרמהמשיבים ל 49% -כ מאז המעבר לשגרת עבודה מרחוק. כמו כן,

 .בקישוראבטחת מידע בחודש הקרוב. הרחבה 

 

 

https://www.darkreading.com/attacks-breaches/docusign-phishing-campaign-uses-covid-19-as-bait/d/d-id/1337776
https://www.sesin.at/2020/05/09/protect-your-crypto-from-cyber-attacks-during-covid-coindesk/
https://www.consumer.ftc.gov/blog/2020/05/fighting-coronavirus-scams-taking-stock?utm_source=govdelivery
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/unemployed-americans-offered-remote-jobs-as-money-mules/
https://www.riskiq.com/blog/analyst/covid19-cybercrime-update/?utm_campaign=homepage-carousel&utm_source=web&utm_medium=web&utm_content=covid19-blog-cybercrime
https://www.bankinfosecurity.com/cognizant-ransomware-attack-expense-at-least-50-million-a-14255
https://www.riskiq.com/blog/analyst/covid19-cybercrime-update/?utm_campaign=homepage-carousel&utm_source=web&utm_medium=web&utm_content=covid19-blog-cybercrime
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 המלצות התגוננות
 

  אתר משרד לקבלת מידע מהימן ומעודכן אודות התפשטות הנגיף, יש להשתמש אך ורק באתרים רשמיים, כגון

 .הבריאות

  .מסרונים לגיטימיים אין להשיב למסרונים הנשלחים כביכול ממשרד הבריאות אולם מכילים פנייה כללית

 הנשלחים מטעם משרד הבריאות, תמיד יכילו את שמו המלא של הנמען.

 

 

  שהפיץ  המלצות הגנה לארגונים ועסקים לעבודה מהביתבמקרה של עבודה מרחוק מומלץ לקרוא את מסמך

 י.מערך הסייבר הלאומ

 .אין לפתוח קישורים או להוריד קבצים אשר התקבלו מגורם שאינו מוכר או שאמינותו מוטלת בספק 

 .אין למסור מידע אישי כגון סיסמאות או פרטי חשבון ואין להשיב להודעות המבקשות פרטים מסוג זה 

 .הורדת יישומונים יש לעשות אך ורק מהחנויות המקוונות הרשמיות 

 ונת, יש לגשת ישירות לאתר ולא ללחוץ על מודעות וקישורים לקידום מכירות.בעת ביצוע רכישה מקו 

 וירוס וסינון דוא"ל.-יש להשתמש במוצרי הגנה כגון אנטי 

 מתקפות על ה- DNS: 

 שלו ישירות מספק האינטרנט.  DNS-בדיקת הגדרות הקונפיגורציה של הנתב, כך שיקבל את שירותי ה •

 הנתב.ביטול אפשרות לשליטה מרחוק על  •

 .בהתאם להמלצות מערך הסייבר הלאומישינוי סיסמא לנתב ובחירת סיסמא חזקה וייחודית,  •

 שינוי סיסמאות לכלל האתרים והחשבונות בהם נעשה שימוש. •

  מתקפות על מכשיריiOS: 

 .Antivirus -עדכון גרסאות של מערכת ההפעלה וה •

התקנת פתרונות הגנה החוסמים אפליקציות זדוניות ומגנים על המכשיר מפני גניבת פרטים אישיים, אתרי  •

 הונאה ועוד.

 צמצום ההרשאות הניתנות לאפליקציות המותקנות במכשיר, למינימום הנדרש. •

  מתקפותVISHING: 

 ( לקבלת גישה לחשבונות דוא"ל2FA  /MFAשימוש בהזדהות חזקה ) •

 ושם משתמש בדוא"ל. SMSייצור מנגנון רב ערוצי לשם השגת גישה מרחוק, לדוגמה, שליחת סיסמה ב  •

 .י בנושאבהתרעה של מערך הסייבר הלאומ VISHINGהרחבה בנושא  •

 

 

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
https://www.gov.il/he/departments/news/telecommuting
https://www.gov.il/he/departments/general/password_private
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/vishing-coronavirus
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/vishing-coronavirus
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/vishing-coronavirus
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 מתקפות מפני התחזות: 

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance ,)הטמעת מנגנון אבטחה  •

המנגנון מקטין משמעותית את הסיכון. המלצות נוספות ומדריך בנושא ניתן למצוא בפרסום של מערך 

 .בקישורהסייבר הלאומי 

 :מתקפות סחיטה 

 סיסמאות לדוא"ל ולאתרים רגישים לעיתים קרובות.יש לשנות  •

 אין להשתמש בסיסמה זהה באתרים שונים. •

לשנות  ההודעה נשלחה אליכם מהכתובת שלכם? ייתכן ומדובר בהתחזות ולא בפריצה. במקרה זה, מומלץ •

 שלבי.-סיסמה לדוא"ל ולהגדיר אימות דו

במידה והתוקף מוכיח כי בידיו תכנים אינטימיים שלכם, יש לפנות לתחנת המשטרה הקרובה אשר תפנה  •

 אתכם ליחידת הסייבר שלה.

)מערך למניעת אלימות  במידה ומדובר בתכנים אינטימיים של קטינים, אנא פנו למוקד מערך מאו"ר •

 .105ופשיעה נגד ילדים ונוער ברשת( במספר 

  מתקפות המנצלות את הפגיעות בשרתיCitrix ADC: 

מומלץ לכל ארגון העושה שימוש בציוד זה, לבחון בסביבת ניסוי ולהטמיע מיידית את עדכוני האבטחה  •

 בהתאם לסוג הציוד הקיים בארגון.  ,שפרסמה חברת סיטריקס

חשד כי הציוד נוצל לתקיפה טרם התקנת העדכון או הגדרת החוק, ניתן להיעזר בכלי החקירה במקרה של  •

שפרסמה החברה, אותו יש להריץ מקומית על הציוד או כנגד קובץ מכונה וירטואלית המכיל עותק של 

 .בקישורהתוכנה. ראו 

 .מערך הסייבר הלאומיהמלצות נוספות בנושא ראו בהתרעה של  •

 ערכת מתקפות המנצלות את הפגיעות במManageEngine Desktop Central: 

 ,לאחר בדיקות בסביבת ניסוי. 479.4.10מומלץ להתקין את גרסת התוכנה העדכנית,  •

  הונאות באמצעות היישומוןhatsAppW: 

 האם לבדוק ניתן. צורך בו ואין במידה לבטלו או, הקולי למענה המחדל ברירת סיסמת את לשנותמומלץ  •

 .הטלפון במכשיר" 1" הספרה על ארוכה לחיצה באמצעות קולי מענה קיים

   שלבי דו אימות. נוספים חשובים בשירותים גם כמו, WhatsApp ביישומון שלבי-דו אימות להגדירמומלץ  •

ספרות והזנתו מפעם לפעם  6בחירת קוד אישי בעל  באמצעות שעובד אבטחה אמצעי הוא Whatsapp -ב

 שלבי דו אימות להגדיר ניתן WhatsApp -ה בחשבוןכאשר האפליקציה עצמה מבקשת לוודא אותו. 

 .הפעל< -שלבי-דו אימות< -חשבון< -הגדרות לתפריט כניסה באמצעות

  מתקפות סייבר המנצלות את בהלת המלצות נוספות ניתן למצוא בהתרעה שהפיץ מערך הסייבר הלאומי, בנושא

 .הקורונה

 

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

 
 

https://www.gov.il/he/Departments/news/dmarc_pmi
https://www.fireeye.com/blog/products-and-services/2020/01/fireeye-and-citrix-tool-scans-for-iocs-related-to-vulnerability.html
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/citrix-urgent-alert-update
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/corona-alert
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/corona-alert

