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CERT-IL 

 

 2019י ליו 10

 תשע"טתמוז  ז'

 970סימוכין: 

 

 19יולי  –עדכון האבטחה החודשי של מיקרוסופט 
 

 
 כקריטיות.מסווגות  16 עדכוני אבטחה לפגיעויות בתוכנות נתמכות, 77 -לחודש פרסמה מיקרוסופט כ 9-ב .1

 אלו . פגיעויותמנוצלות בפועל לתקיפותה( CVE-0880-2019 -ו CVE-1132-2019פגיעויות ) 2ידוע על  .2

עלולה לאפשר לתוקף  )CVE-1132-2019(                  מקומית. הפגיעות הראשונה מאפשרות העלאת הרשאות

  .Kernel -מקומי העלאת הרשאות והרצת קוד ברמת ה

 על ניצול שלהן בפועל לביצוע תקיפות.אך לא ידוע  ,לפני פרסום הדו"ח היו מוכרותפגיעויות  6 .3

 . (RCE)הפגיעויות החמורות ביותר עלולות לאפשר לתוקפים הפעלת קוד מרחוק  .4

 

  

 

 

 עדכוני אבטחה:  פורסמוהמוצרים להם  .1

 Microsoft Windows 

 Internet Explorer 

 Microsoft Edge 

 Microsoft Office and Microsoft Office Services and Web Apps 

 Azure DevOps 

 Open Source Software 

 .NET Framework 

 Azure 

 SQL Server 

 ASP.NET 

 Visual Studio 

 Microsoft Exchange Server 

 

 

קיימת הפניה לפרטים נוספים וחלקם עשויים לדרוש ביצוע פעולות  הנ"לתשומת לב כי לחלק מן העדכונים בקישור  .2

 מו.נוספות מעבר לביצוע העדכון עצ

 .כאןפירוט כלל העדכונים לחודש זה ניתן למצוא  .3

 פרטי אירוע
 

 תקציר 
 

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-1132
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-0880
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-1132
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/releasenotedetail/48293f19-d662-e911-a98e-000d3a33c573
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/releasenotedetail/abf77563-8612-e811-a966-000d3a33a34d
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/releasenotedetail/48293f19-d662-e911-a98e-000d3a33c573
https://isc.sans.edu/forums/diary/MSFT+July+2019+Patch+Tuesday/25110/
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( אלא בוחרים פרטנית אילו עדכונים להטמיע, Cumulativeבמידה שאינכם מתקינים עדכון אבטחה מצטבר ) .4

 Remoteהעדכונים המסומנים כקריטיים, או מאפשרים הרצת קוד מרחוק )מומלץ לתעדף את בדיקת והתקנת 

Code Execution.בקישור זה  ,) 

 כמו כן מומלץ לתעדף בחינת והתקנת העדכונים הבאים: .5

1. 1132-2019-CVE 0880-2019 -ו-CVE – ומנוצלות מקומית  פגיעויות המאפשרות העלאת הרשאות

 .בפועל לתקיפות

2. 1037-2019-ECV ,1067-2019-CVE – ומית והרצת קוד ברמת פגיעויות המאפשרות העלאת הרשאות מק

 .Kernel -ה

3. 1110-2019-ECV ,1111-2019-ECV – פגיעויות ב- Excel .המאפשרות הרצת קוד מרחוק 

4. 1113-2019-ECV – פגיעות ב- FrameworkNET ., .עלולה לאפשר הרצת קוד מרחוק 

5. 0785-2019-ECV –  פגיעות בשרתDHCP  בהפועל- Mode Failover Server שליחת תעבורה ספציפית .

 לשרת עלולה לאפשר לתוקף הרצת קוד מרחוק.

6. 0887-2019-ECV  פגיעות בשירותRemote Desktop Services (RDS) על מנת לנצל פגיעות זו, התוקף .

לעמדה או לשרת  ייגשהתוקף ממתין עד שמשתמש . RDS מפעיל שירותה שרתחייב להשיג גישה לעמדה או 

 פגיעות במנגנון ש זה, באמצעות ניצוליכול להריץ קוד על עמדת משתמואז התוקף , RDSבאמצעות 

Clipboard Redirection. 

7. 1068-2019-CVE –  למשתמש מזוהה הרצת קוד מרחוק על שרת פגיעות המאפשרתSQL Server ,

 .SQL -בהרשאות שירות ה

8. ADV190021 -  המלצה לארגונים העושים שימוש בשירותWeb on theOutlook  לשעבר ,OWA – 

Outlook Web App תמונות מסוג קבלת . החברה ממליצה לחסוםSVG ןבשרתים אלו מאחר וניתן לנצל 

 .Cross-Site Scriptingלצורך תקיפה מסוג 

 

 

 
מומלץ להשתמש במנגנון העדכון האוטומטי של מערכת ההפעלה על מנת  -משתמשים פרטיים עם מערכות נתמכות  .1

 לעדכן את מערכותיכם. 

 

 מומלץ לבחון בסביבת ניסוי את התאמת העדכונים למערכותיכם, ולהתקינם בהקדם האפשרי.  -ארגוניים משתמשים  .2

 

 .נבקש לקבל היזון חוזר, במידה שעלו ממצאים בבדיקתכם. לכל מידע נוסף ניתן לפנות אלינו

 
 התגלה צורך כזההלאומי איננו מחליף חובת דיווח לגוף מנחה כלשהו, במידה ש CERTשיתוף מידע עם ה      

 

 

 

 דרכי התמודדות
 

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-1132
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-0880
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-1037
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-1067
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-1110
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-1111
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-1113
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-0785
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-0887
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-1068
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/ADV190021
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 בברכה,
CERT-IL 

 

 


