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 תש"פ טבת 'ח

 991B-ס-ב סימוכין:

 
 Wiperיכולת פגיעה קריטית בארגונים באמצעות נוזקות 

 

 
 IBMחברת  פרסמההאחרון  חודשב .1

כי זיהתה גרסה חדשה של נוזקת 

Wiper ידי תוקפים -שפותחה על

 ,הפועלים בחסות מדינתית

תקיפות נגד חברות ונוצלה ל

 אנרגיה במזרח התיכון.

 הן נוזקות Wiperנוזקות   .2

  CNAשמשות למתקפות המ

(Computer Network Attackכלומר מתקפות שמטרתן ה ,)הרס או גרימת א י

 CNE (Computer Networkשיבוש של מערכות מחשוב, בניגוד למתקפות 

Exploitation)( מתקפות שמטרתן היא גניבת מידע ,Data ממערכות או )

 . השגת מידע על מערכות ותצורתן

מערכות מחשוב באמצעות השמדת משמשות להשבתת אלו נוזקות  .3

רב של השבתה של מערכות קריטיות או מספר מידע המאוחסן בהן. 

 מערכות בארגון, עלולה לגרום להשבתתו.

המערבות  CNAעולה כי מתקפות  הלאומי CERT-הסטטיסטיקות של מ .4

ת לפגיעה ומשמש ןהשכן  רווחות במשק הישראלי, אינן Wiperנוזקות 

ת לתוקפים להשיג מידע או רווח כלכלי. עם ובארגונים אך לא מסייע

ת נורעו בעולם בשנים האחרוימתקפות סייבר משמעותיות שאזאת, 

עלולות לגרום ואת הצורך  נוזקות אלומבהירות את הנזק הרב ש

 בהתגוננות מפניהן.

 תקציר 
 

https://www.ibm.com/downloads/cas/OAJ4VZNJ
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האמור מציף מגמה של חיבור ואף סנכרון של כלים ומטרות בין קבוצות  .5

עובדה שמקשה פעמים רבות לזהות  ,(Cybercrime | APT) התקיפה השונות

 .ף ולהבין את מטרותיואת התוק

, אירועים שונים ות אלומטרת מסמך זה היא לתאר סוגים שונים של נוזק .6

 .ן, ודרכים להתגונן מפניהותהיו מעורב ןה ןבה

 

 
( הן נוזקות שמטרתן לפגוע בזמינות של Wipersנוזקות משמידות מידע ) .1

 .מערכות מחשוב

באמצעות מחיקת מידע מהדיסקים או מהקושחה  הן עושות זאת .2

(Firmware של המערכות המותקפות, באופן שיקשה מאד על שחזורו )

 ולרוב יצריך התקנה מחדש של המערכות.

בשל כך, נוזקות אלו משמשות לצורך פגיעה כלכלית או פגיעה במוניטין  .3

 של הארגונים או המדינות המותקפות. עם זאת, השימוש בהן הוא מועט

 שכן אינו מסייע לתוקפים באיסוף מידע או בהשגת רווח כלכלי.

רק בשלב הסופי,  Wiperבתקיפות מסוימות נעשה שימוש בנוזקות  .4

 CNE)מתקפות  במטרה להשמיד ראיות ולהסתיר את עקבות התוקפים

  .(CNAהמתפתחות למתקפות 

מממשות את פגיעתן. העיקריות  Wiperקיימות מספר דרכים בהן נוזקות  .5

בהן הן: השמדת נתונים, כתיבה ישירה על אזורים בדיסק, כתיבה על ש

אזורים המכילים מידע לגבי מבנה הדיסק, וכתיבה על הקושחה של 

 הציוד. 

הכתיבה על מידע קיים תתבצע לרוב באמצעות רצף אקראי של ביטים,  .6

כתיבת תמונה או מסר מטעם התוקף, או אף שימוש בהצפנה 

 מפתח ההצפנה, כך שלא ניתן לשחזר המידע.קריפטוגרפית ללא שמירת 

על מנת להגביר את אפקט הפגיעה, הנוזקה עלולה לפגוע במנגנונים  .7

, backup catalogשונים האמורים לסייע להתאוששות מתקלות כגון 

volume shadow copies או automatic repair features עלולה . כמו כן, לנוזקה

 רקע
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מערכות בארגון, דבר המאפשר פגיעה יכולת תנועה רוחבית בין  להיות

 במספר מערכות שונות בארגון במקביל.

 

 

מוחק תוכן של מספר רב  הפוגען – (Data Destruction)השמדת נתונים  .1

של קבצים במערכת המותקפת. בניגוד לתוכנות מחיקה רגילות, אשר 

בדרך כלל רק מוחקות את ההפניה לקובץ אך לא את תוכנו, ומאפשרות 

שחזורו באמצעות תוכנות ייעודיות, פוגענים אלו מוחקים בפועל את 

 תוכן הקבצים באמצעות כתיבה מחדש של תוכנם. אם המחיקה כוללת

קבצי מערכת הפעלה, תמנע הפעלה מחדש של המערכת ללא התקנה 

 או שחזור. 

הפוגען יכול למחוק תוכן  – (Disk Content Wipe)מחיקת תוכן של דיסק  .2

( ברכיב האחסון במערכות, באמצעות Disk Sectorsשל אזורים מסוימים )

כתיבת נתונים חדשים על הרכיב כדי למנוע שחזור של הנתונים. לרוב 

בעל יכולת גישה ישירה לתוכן של  Driverתיבה תעשה באמצעות הכ

 אזורים שונים בדיסק.

נתונים הנחוצים לצורך  – (Disk Structure Wipe)מחיקת מאפייני הדיסק  .3

הפעלתה או אתחולה של המערכת. מחיקה או שינוי של נתונים 

, ימנעו Partition Tableאו  Master Boot Record (MBR)קריטיים אלו, כדוגמת 

 את הפעלת המערכת.

מחיקה או כתיבה מחדש על  – (Firmware Corruption)מחיקת קושחה  .4

( המשמש לאתחול המערכת. non-volatile memoryנדיף )-הזיכרון הבלתי

המשמש  BIOS/UEFI -הרכיבים הרלוונטיים לשינוי יכולים להיות ה

של ציוד ייעודי כגון כרטיסי וידאו או  לאתחול המערכת, או אף קושחה

  כוננים קשיחים.

 
 
 
 

 שיטות פעולה
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אינו נפוץ כאשר מטרת התוקפים היא  Wiperכאמור, השימוש בנוזקות 

להשיג מידע או רווח כלכלי, למעט במקרים בהם הנוזקה מעורבת בשלב 

למחוק ראיות. עם זאת, במתקפות רחבות  על מנתהסופי של המתקפה 

רעו בשנים האחרונות, שמטרתן הייתה פגיעה פוליטית או יממדים שא

מדינתית, אנו עדים לשימוש רב בנוזקות מסוג זה. להלן סקירה של 

 אירועים מרכזיים:

 
 

Shamoon הידועה גם בכינוי ,Disttrack היא נוזקת ,Wiper  אשר

שפעלה  APTלאחר שקבוצת  2012התפרסמה לראשונה בשנת 

מחשבים  35,000-בחסות מדינתית, השמידה באמצעותה מידע מ

. חמישה ימים לאחר Aramcoהשייכים ליצרנית הנפט הסעודית 

, והשביתה RasGasמכן, תקפה הנוזקה את חברת הגז הקטרית 

, 2016 את שרתי האינטרנט והדוא"ל של החברה. החל מנובמבר

הנוזקה שודרגה ונעשה בה שימוש בשלושה גלי תקיפה נגד 

ארגונים פרטיים בסעודיה. בשני האירועים הללו, הנוזקה 

השמידה קבצים והחליפה אותם בתמונות תעמולה, כדוגמת דגל 

איילן  3-ארה"ב בוער ותמונת גופתו של הפליט הסורי בן ה

לישית של , גרסה ש2018כורדי. שנתיים לאחר מכן, בדצמבר 

איטלקית של ציוד הנוזקה התגלתה במתקפה נגד ספקית 

, במהלכה הושבתו Saipem בשם הנפטושירותי הנדסה לתעשיית 

שרתים של החברה הממוקמים במזרח התיכון, בהודו,  300

בסקוטלנד ובאיטליה. במתקפה זו, בניגוד למתקפות קודמות, 

-ה את ההנוזקה לא החליפה את הקבצים בתמונות, אלא החליפ

MBR  סקטור האתחול(, המחיצות והקבצים במערכת במידע(

, הנוזקה תקפה FireEyeפי חברת אבטחת המידע -רנדומלי. על

במהלך אותו החודש חברות נפט, גז, אנרגיה, תקשורת וארגוני 

 ממשלה במזרח התיכון ובדרום אירופה.

 סקירת אירועים
 

2012 
Shamoon
/ Disttrack 
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חשפה פעילות של קבוצת תקיפה  FireEyeחברת  2017בשנת 

, 2013 פעילות הקבוצה מוכרת החל משנת". APT33אותה כינתה "

נגד מגזרי תשתיות קריטיות, אנרגיה וצבא  וממוקדת בתקיפות

כחלק ממאמצי ריגול לאיסוף מודיעין וגניבת סודות מסחריים. 

בין קורבנות תקיפותיה נמצאים חברת תעופה וחלל אמריקאית, 

קונגלומרט סעודי ויצרנית נפט דרום קוריאנית. שיטת הפעולה 

שליחת הודעות דוא"ל דיוג ממוקדות,  תבססה עלשל הקבוצה ה

לכאורה מחברות תעופה סעודיות או ארגונים בינלאומיים, אשר 

זדוניים שהדביקו את הקורבנות בנוזקת  HTMLהכילו קישורי 

ShapeShift  האחראית למחיקת הדיסק, למחיקת קבצים או

 .שהוגדר מראש דאטה, באופן-למחיקת מטה

 

 

בין צבאות , על רקע תמרונים צבאיים משותפים 2013במרץ 

ארה"ב ודרום קוריאה, רשתות מחשוב של שלושה בנקים 

גדולים ושל שני ערוצי הטלוויזיה הגדולים ביותר בדרום 

קוריאה הושבתו והותירו אזרחים רבים ללא יכולת למשוך כסף 

. המתקפה בוצעה באמצעות נוזקה המכונה כספומטממכשירי ה

Dark Seoulנן הקשיח , אשר תוכננה לכתוב מחדש חלקים בכו

 .שהותקפובמחשבים 

2013 
Dark 
Seoul 

 
2013 

ShapeShift 
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נערכה מתקפת סייבר נגד חברת סרטי סוני  2014בנובמבר 

(Sony Pictures Entertainment במהלכה הודלף מידע אישי הכולל ,)

פרטים על העובדים בחברה, תכתובות דוא"ל ומידע חסוי אודות 

מחשבי סרטים שטרם פורסמו, והושבתו מערכת התשלומים, 

ידי קבוצה שכינתה -עובדים ושרת הדוא"ל. התקיפה בוצעה על

", אך לאחר חקירות של חברות Guardians of Peaceעצמה "

אבטחת מידע ורשויות המודיעין של ארה"ב, היא יוחסה לקבוצת 

נסיבתיות )דרישות  הןהיו הראיות לזיהוי ". Lazarusהתקיפה "

בשם  Wiperבנוזקת  שימוש זיהויהן והתוקפים מחברת סוני( 

Destoverפועלת באופן דומה לנוזקות אחרות המזוהות עם , ה

 הקבוצה.

 
תחנות כוח באוקראינה הותקפו  2016ובדצמבר  2015בדצמבר 

 התקיפהידי קבוצת -שפותחה על KillDiskבאמצעות הנוזקה 

Telebots -  קבוצה שפיתחה את הנוזקהSandworm  שתקפה ציוד

ת כוח ושתקפה תחנ BlackEnergyתעשייתי בארה"ב, את הנוזקה 

שהכתה בחברות רבות ביוני  NotPetyaואת הכופרה  ,באוקראינה

פותחה תחילה לצורך מחיקת מידע  KillDisk. הנוזקה 2017

מהדיסק בשלבים סופיים של תקיפות על מנת להשמיד ראיות 

ים והצגת הודעת כופרה פורנזיות, ופעלה באמצעות מחיקת קבצ

 Trend Micro, חברת 2018שנועדה לשטות בקורבנות. בינואר 

דיווחה על גרסה חדשה של הנוזקה, אשר פועלת באותו אופן 

אך מכוונת נגד יעדים חדשים: חברות פיננסיות באמריקה 

 הלטינית.

2014 
Destover 

2015- 
2016 
KillDisk 
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, מתקפת סייבר עולמית פגעה בחברות בגרמניה, 2017ביוני 

באיטליה, בפולין, בבריטניה, בארה"ב, ברוסיה, ובמיוחד 

חברות כולל הבנק הלאומי של  80-באוקראינה, שבה יותר מ

, המתקפה בוצעה McAfeeפי חברת -המדינה הותקפו. על

שתוכננה להתפשטות מהירה,  NotPetyaבאמצעות הנוזקה 

חברות תחבורה נגד חברות אנרגיה, תחנות כוח, וכוונה 

, חברות גז, שדות תעופה ובנקים. הנוזקה פעלה כך ציבורית

)סקטור האתחול(, הגדיר  MBR-ה שינה אתשלה payload -שה

וגרם לאתחול מערכת ההפעלה, מחדש את אופן הטעינה של ה

הצפין את payload -המחשב. ברגע שהמחשב עלה מחדש, ה

ולאחר מכן הציג הודעת NTFS -בצים של הטבלת מנהל הק

כי  נטעןנוספת כופרה הדורשת תשלום בביטקוין. לאחר חקירה 

הנוזקה איננה כופרה אלא נוזקת  תחילה, שפורסם ידעבניגוד למ

Wiper  המציגה הודעת כופר שקרית, וכי המניע של התוקפים לא

 היה כלכלי.
 

 

תוקפים פרצו לחברת החשמל באוקראינה  2017בדצמבר 

והשביתו את אספקת החשמל למאות אלפי לקוחות, באמצעות 

(. חוקרים ICSנוזקה ייעודית עבור מערכות שליטה תעשייתיות )

שבחנו את הקוד הזדוני טענו כי מדובר בערכת כלים מודולרית, 

 אשר מנצלת ארבעה פרוטוקולי תקשורת שנעשה בהם שימוש

במערכות שליטה באירופה, במזרח התיכון ובאסיה. ערכה זו, 

, כוללת שתי "דלתות Industroyerאו  CrashOverrideהמכונה 

(, אשר שימשו את התוקפים להשגת אחיזה Backdoorsאחוריות" )

אשר מחק קבצי מערכת קריטיים וכך  Wiperבמערכות, רכיב 

השבית את תחנות הכוח, וכן סורק פורטים למיפוי רשתות 

 פגיעות.

2017 
NotPetya 

2017 
CrashOverride
/ Industroyer  
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במהלך טקס הפתיחה של אולימפיאדת החורף שהתקיימה 

, התרחשה מתקפת סייבר אשר 2018בדרום קוריאה בשנת 

, Wi-Fi-השביתה את מערכות הכרטוס, מכשירי רשת ה

, המתקפה Cisco Talosפי חוקרי -הטלוויזיות וחדרי המדיה. על

אשר פעלה להרס  Olympic destroyerבוצעה באמצעות נוזקת 

חיוניים  Windowsמערכות שחזור המידע, מחיקת שירותי 

לנוזקה זו יכולת בנוסף, ומניעת האתחול של המחשבים. 

התפשטות ברשת אשר אפשרה לה למקסם את השפעתה 

 ת.ההרסני
 

 

מספר חברות גרמניות נפלו קורבן  ,2019בחודש אוגוסט 

לקמפיין דיוג אשר במסגרתו נשלחו אליהן הודעות דוא"ל, 

לכאורה בנוגע להצעת עבודה, אשר הכילו קבצים זדוניים 

. הקורבנות קיבלו GermanWiperהמכונה המורידים נוזקה 

ביטקוין  0.15038835הודעת כופרה המבקשת תשלום של 

בתמורה לשחזור המידע, אך למעשה לא הייתה כל יכולת כזו, 

שכן הקבצים במחשבים הפגועים נכתבו מחדש באמצעות 

חודש באפסים ותוכנם המקורי הושמד. מתווה דומה ארע שוב 

עות דוא"ל, ספטמבר, כאשר במסגרת קמפיין דיוג נשלחו הוד

", בנוגע לחיפוש עבודה. Eva Richterלכאורה משולחת בשם "

 PDFלהודעות צורפו מספר קבצים, שאחד מהם התחזה לקובץ 

המכיל את קורות החיים, אך למעשה היה קובץ הרצה המשמיד 

 Wiperאת הקבצים במחשב הקורבן לאחר שהוא מריץ נוזקת 

זו, אשר תקפה בעיקר בגרמניה, מתחזה  . נוזקהOrdinyptמסוג 

להיות כופרה ודורשת תשלום עבור שחזור הקבצים, 

 כשלמעשה הדבר בלתי אפשרי.

2018 
Olympic 

destroyer 

2019 
 

GermanWiper 
 

Ordinypt 
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כי , IBMחברת של  X-Forceם צוות המחקר פרס 2019בדצמבר 

למתקפות נגד  האשר נוצל ,Wiperשל נוזקת  גרסה חדשה הזיה

-שכונתה על חברות ממגזר האנרגיה במזרח התיכון. הנוזקה,

במאמץ משותף של שתי  הפותח ,ZeroCleareידי החוקרים 

  קבוצות תקיפה מדינתיות מהאיזור.

-החוקרים, התקיפות נגד חברות האנרגיה החלו בדרךפי -על

חשבונות גישה ל שמטרתו היה השגת Brute Force ביצועכלל ב

, כגון חשבונות גישה לשרתי באופן חלש יםהמאובטח יםארגוני

שרת, התוקפים על . לאחר השגת גישה לחשבון דוא"ל וכד'

 China כדוגמת Web shells  להתקנתSharePoint -ניצלו פגיעות ב

Chopper ו-Tunnaהשיגו אחיזה ברשת תוקפים ה. ברגע ש

הדבקת הם ביצעו תנועה רוחבית בתוך הרשת להארגונית, 

 Wiper-אז הפעילו את המחשבים רבים ככל האפשר, ו

ZeroCleare למימוש פגיעה מקסימלית בארגון. 

למימוש שלב העלאת ההרשאות בתקיפה, הפוגען עשה 

שהושתלה בו פגיעות מכוונת, וכן  DRIVER-ב שימוש 

, לביצוע מעקף של Batch -ו PowerShellבסקריפטים מבוססי 

 יכולות הגנה של מערכת ההפעלה. 

לאחר העלאת ההרשאות, הפוגען עשה שימוש בכלי לגיטימי 

, לקבלת גישה ישירה לכונן הקשיח EldoS RawDiskבשם 

בכלי זה נעשה  המחיצות השונות.ועל  MBR-ולכתיבה על ה

המוכר בשם  Wiper-שימוש גם בגרסאות שונות  של ה

Shamoon2014יפה כנגד חברת סוני בשנת , וכן בתק. 

 

 

 

  

2019 
 

ZeroCleare 
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 להתרעה זו מצורף קובץ מזהים. מומלץ לנטרם במערכות הארגוניות. .1

מומלץ לגבות באופן קבוע את קבצי המידע בכל המערכות החיוניות  .2

לארגון, וכן מומלץ לעשות זאת ביותר משיטה אחת, בהתאם לגודל 

התקן נייד, גיבוי לענן, גיבוי רשתי וכד'(. כמו כן, הארגון )כונן חיצוני, 

  1מקוון.-תקי הגיבוי יישמרו באופן לאומומלץ כי חלק מע

מומלץ לבחון מעת לעת כי הגיבויים תקינים וכי הנהלים לשימוש בהם  .3

 2ומוכרים לכלל הגורמים הרלוונטיים בארגון. ,להשבת המערכות יעילים

, Least Privilegeפי העיקרון של  מומלץ להגדיר הרשאות מוגבלות, על .4

למשתמשים הארגוניים בשרתי הקבצים ולמשאבים המשותפים בארגון, 

במידע הנמצא על  Wiperבמטרה לצמצם את יכולת הפגיעה של נוזקות 

 משאב משותף. 

מומלץ להימנע ממתן הרשאות מנהלן מקומי למשתמשים, ולנהל  .5

LAPS ( Localהרשאות מנהלן מקומי בעמדות באמצעות פתרון כדוגמת 

Administrator Password Solution.של מיקרוסופט ) 

ולעדכן באופן עיתי את נהלי הארגון בנושא המשכיות מומלץ לבחון  .6

עסקית והתאוששות מאסון, וכן לתרגל תרחישים בנושא זה באופן 

 3קבוע.

מומלץ להקשיח את העמדות והשרתים ולהשתמש ביכולות לאימות  .7

(, למניעת שינויים בלתי מורשים Boot Integrityאתחול המערכות )

 4בתצורת המערכות.

ארכיטקטורת הרשת כך שעמדות קצה יוכלו לתקשר מומלץ להגדיר את  .8

אך ורק עם שרתים ושירותי רשת מרכזיים, ולא ישירות עם עמדות קצה 

יש לבחון ארכיטקטורה זו בסביבת ניסוי טרם הטמעה אחרות ברשת. 

 5.בסביבת ייצור

                                                      
ידי מערך הסייבר, אשר עוסקים בבקרות המשכיות -שפורסם על בסייבר לארגוןתורת ההגנה במסמך  149 -143להרחבה ראה עמודים  1

 עסקית.
 .שם 2
ידי מערך הסייבר, אשר עוסקים בבקרות ניהול -שפורסם על לארגוןתורת ההגנה בסייבר במסמך  142 -137להרחבה ראה עמודים  3

 אירועים.
 .ידי מערך הסייבר-שפורסם על המלצות הגנה לצמצום סיכוני סייבר בתחנות הקצה בארגוןלהרחבה ראה מסמך  4
 שם. 5

 דרכי התמודדות
 

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/campaignil
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/cyber_security_methodology_for_organizations/he/Cyber1.0_418_A4.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/cyber_security_methodology_for_organizations/he/Cyber1.0_418_A4.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/cyber_security_methodology_for_organizations/he/Cyber1.0_418_A4.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/cyber_security_methodology_for_organizations/he/Cyber1.0_418_A4.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/cyber_security_methodology_for_organizations/he/Cyber1.0_418_A4.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/cyber_security_methodology_for_organizations/he/Cyber1.0_418_A4.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/endstation/he/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%A6%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9D%20%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%94%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
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מומלץ לעשות שימוש במנגנונים שונים של מערכת ההפעלה, כגון  .9

Application Whitelisting ,Attack Surface Reduction ,Exploit Guard על 'וכד ,

יש מנת למנוע הרצת והפעלת תוכנות לא מוכרות בעמדות הקצה. 

 .לבחון הגדרות אלו בסביבת ניסוי טרם הטמעה בסביבת ייצור

מטרתן ובדרך הפעולה שונות מנוזקות כופרה ב Wiperעל אף שנוזקות  .10

ידי מערך -שפורסם על מסמך התמודדות עם נוזקה מסוג כופרה שלהן,

, כולל בפרק "דרכי התמודדות" סעיף בשם "כיצד למנוע הסייבר

  .Wiperהדבקה?", שהמלצותיו מתאימות גם למניעת הדבקה בנוזקת 
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