חדשות סייבר ונגיף הקורונה )(COVID-19
עדכון יומי ליום ה׳26.03.2020 ,

הדוח מתפרסם גם בסייברנט

הדוח מתפרסם גם במדור
"קפטן אינטרנט" של עיתון הארץ

עיקרי הדברים
.1

רוצים לדעת האם יש חולי קורנה לידכם? לא כ״כ מהר .כלי תקיפה ממגזר הבנקאות מוסבים להונאות לקורונה

 .2מסתמנת ירידה במספר התקפות דיוג ) ,(Phishingלצד עליה בתחכום המתקפות הזדוניות בהקשר הקורונה.
 .3משטרת ישראל עיכבה לחקירה אדם שהתחזה לנציג משרד הבריאות ,שלח הודעות כזב והטעה את הציבור.
 .4בנק ישראל דוחה את תאריך תחילת יישום תקן הבנקאות הפתוחה בישראל.
 .5מומחי אבטחת מידע מתאגדים לצורך מאבק במתקפות הסייבר בנושאי הקורונה.
 :Imperva .6העליה בתעבורת הנתונים בעבודה מהבית מייצרת קושי בזיהוי דפוסי תקיפה.
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תוכן עניינים
איומים ,התקפות והתראות
מסתמנת ירידה במספר התקפות דיוג ) ,(Phishingלצד עליה בתחכום המתקפות הזדוניות בהקשר הקורונה
משטרת ישראל מבקשת מהציבור לגלות ערנות להודעות כזב בנוגע לקורונה
הודעות מזויפות בנושא קנסות על הפרת תקנות חירום
קמפיין מזויף המתחזה לרשת שופרסל
קמפיין פישינג חדש מפיץ שוברים מזויפים לרשת Starbucks
האקרים מסבים כלים תקיפה ממגזר הבנקאות להונאות הקשורות לקורונה
פוגען ייעודי לפלטפורמת  WordPressמופץ באמצעות תוספים מזויפים של קורונה
סייבר וקורונה בישראל
משטרת ישראל עיכבה לחקירה אדם שהתחזה לנציג משרד הבריאות ,שלח הודעות כזב  -והטעה את הציבור
בנק ישראל דוחה את תאריך תחילת יישום תקן הבנקאות הפתוחה בישראל
סייבר וקורונה בעולם
מומחי אבטחת מידע מתאגדים לצורך מאבק במתקפות הסייבר בנושאי הקורונה
אימפרבה :העליה בתעבורת הנתונים בעבודה מהבית מייצרת קושי לזהות דפוסי תקיפה
מחקר שנעשה ב 200-ערים בארה״ב גילה ירידה במהירות האינטרנט
בגלל הקורונה ,בוטל תרגיל הסייבר של מפקדת התחבורה של הצבא האמריקאי
פתרונות
חוקרי  IBM X-Forceמעדכנים ריכוז אינדיקטורים של מתקפות סייבר הקשורות לקורונה
אתר ייעודי לפישינג בנושא הקורונה נפתח בשיתוף פעולה עם חברות סייבר עולמיות
העשרה
ניהול ממד הזמן במשבר הקורונה
כיצד לבנות רובוט לנוכחות מקוונת עם Raspberry Pi
הציטוט היומי
לעדכונים נוספים
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איומים ,התקפות והתראות
מסתמנת ירידה במספר התקפות דיוג ) ,(Phishingלצד עליה בתחכום המתקפות הזדוניות בהקשר הקורונה
בימים האחרונים ישנם דיווחים רבים על עלייה בהתקפות דיוג המנצלות את התפשטות נגיף הקורונה .אולם נתונים
שמגיעים מחברת אקמאי מצביעים על ירידה משמעותית בהתקפות הדיוג בימים האחרונים לצד עלייה בהתקפות
המתוחכמות יותר ,הכוללת קוד זדוני .בשבוע האחרון הייתה
ירידה של  ,29.7%אל מתחת לממוצע ,במקרי הדיוג לצד
ירידה של  5.3%בתקיפה על ידי תוכנות זדוניות 1.מנתונים
המופיעים באתר  coronvirusphishing.comאפשר לראות
ש 29%-מהודעות הפישינג מיועדות לגניבת פרטי הזדהות,
 16%למטרת הורדת קבצים זדוניים ורק  12%להפצת ידיעות
כזב 2.חברת  Barracudaמדווחת על עלייה חדה במתקפות
 spear phishingהחל מתחילת מרץ .מתחילת ינואר זוהתה
מגמת עליה יציבה במתקפות ה ,spear phishing-אולם מאז
סוף פברואר נצפית קפיצה חדה של  3.667%לאור העובדה
שהמצב הנוכחי צפוי להימשך מספר חודשים ,ייתכן והתוקפים בונים יכולות לתקיפות משמעותיות בהמשך ולא להשגת
רווחים קלים בטווח הקצר.

https://www.akamai.com/us/en/resources/visualizing-akamai/enterprise-threat-monitor.jsp

https://www.mishcon.com/upload/files/0COVID-19%20Cyber%20update%2025%20March.pdf
https://blog.barracuda.com/2020/03/26/threat-spotlight-coronavirus-related-phishing/

1

2
3
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משטרת ישראל מבקשת מהציבור לגלות ערנות להודעות כזב בנוגע לקורונה
על פי משטרת ישראל ,בימים האחרונים הופצו הודעות כזב כגון :הודעה על חובת אנשים להימצא בבידוד על ידי מתחזה
לנציג משרד הבריאות ,ציון מסלול שקרי של חולים בנגיף קורונה לאחר חקירה אפידמיולוגית והפצת שמות בדויים של
חולים בנגיף קורונה ,לעיתים כדי לפגוע בבעלי מקצוע המועסקים במקום מסוים .המדובר הוא בניסיונות הונאה וסחיטה או
פגיעה כלכלית באזרחים 4.המשטרה מדגישה כי חל איסור מוחלט על הפצה
ושרשור של מידע כוזב ,שתכליתו לזרוע בהלה בקרב הציבור .מידע מוסמך,
עדכונים והנחיות רשמיים ,מופצים רק על ידי הגורמים המוסמכים לכך ,כגון
אתר משרד הבריאות.
הודעות מזויפות בנושא קנסות על הפרת תקנות חירום
הודעת פייק ניוז שמופצת בימים אלו טוענת כי הממשלה מבצעת מעקב
טכנולוגי כדי לזהות אנשים המפירים את צווי החירום .ההודעות הכוזבות
נשלחות לאזרחים ב SMS-ומחייבת אותם בקנס שניתן לשלמו באתר הרשמי
של ממשלת ישראל.

5

קמפיין מזויף המתחזה לרשת שופרסל
בימים האחרונים מופצות בווטסאפ הודעות על כך שרשת
שופרסל חוגגת  60שנות פעילות ומעניקה שוברים על
סך  900ש״ח .בלינק המצורף להודעה מופיעים מספר
שלבים להורדת אפליקציה שמרגלת אחר הפעולות
הנעשות במכשיר המותקף.

6

קמפיין פישינג חדש מפיץ שוברים מזויפים לרשת Starbucks
קמפיין הפישינג מבוסס על הודעות בדבר  Gift Cardעל סך  100$כ״מחווה״
בשל הסגירה הזמנית של רשת  Starbucksבתקופת התפשטות נגיף הקורונה.
הקמפיין מופץ באמצעות דואר אלקטרוני ברחבי ארה״ב.

7

https://www.gov.il/he/Departments/news/police_investigations_and_intelligence_department_lahav433_covid-19_fake-news-warning

https://t.me/MOHreport/3433
מקור :קונפידס

4

5
6
7

https://exchange.xforce.ibmcloud.com/collection/Starbucks-Coupon-Scam-Takes-Advantage-of-Pandemic-cdc086e7888dafeeedae6d73ec
3d8019
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רוצים לדעת האם יש חולי קורנה לידכם? לא כ״כ מהר .כלי תקיפה ממגזר הבנקאות מוסבים להונאות לקורונה
 Ginpהינו סוס טרויאני שפותח לטובת התקפות על משתמשי בנקים .לסוס יכולות גבוהות שהוסבו לתקיפות לניצול מגפת
הקורונה .התוקפים פיתחו יישום שנקרא  Coronavirus Finderשמאפשר ,לכאורה ,לגלות האם יש בקרבת אדם חולי
קורונה .לאחר הזנת הפרטים ,המשתמש מקבל הודעה שיש מספר חולים בקרבתו .על מנת לקבל את האינפורמציה
אודותם ,המשמש נדרש לשלם  0.75$באמצעות כרטיס אשראי .על פי קספרסקי ,לאחר התשלום לא מופיע מידע על חולי
קורונה והתוקף מצליח לגנוב את פרטי האשראי המוזנים.

8

פוגען ייעודי לפלטפורמת  WordPressמופץ באמצעות תוספים מזויפים של קורונה
משפחת חולשות של פלטפורמת  WordPressמופצת באמצעות תוספים מזויפים לדפדפן ) (pluginsהמציגים את מפת
ההדבקה העולמית של נגיף הקורונה ,אך מכילים בתוכם פוגענים אשר מאפשרים הזרקת מידע לבלוגים ולקבצי PHP
בפלטפורמה.

9

האקרים פרצו לאתר  Tupperwareוהחדירו פורמט תשלום זדוני הגונב פרטי כרטיס אשראי
ב 20-במרץ זיהו חוקרי  Malwarebytesקוד זדוני באתר הרשמי של יצרן כלי הבית  ,Tupperwareשהוטמן בתוך קובץ
תמונה באתר .הקוד הזדוני גונב את פרטי כרטיס האשראי בעת שהמשתמש עושה  checkoutמהאתר.

10

https://www.kaspersky.com/blog/ginp-trojan-coronavirus-finder/34338/

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/wordpress-malware-distributed-via-pirated-coronavirus-plugins/
https://blog.malwarebytes.com/hacking-2/2020/03/criminals-hack-tupperware-website-with-credit-card-skimmer/

8

9

10
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סייבר וקורונה בישראל
משטרת ישראל עיכבה לחקירה אדם שהתחזה לנציג משרד הבריאות ,שלח הודעות כזב והטעה את הציבור
יחידת הסייבר בלהב  433עיכבה תושב ראשון לציון בחשד ששלח בימים האחרונים הודעות כזב ) (fake newsבנושא
חובת אזרחים להימצא בבידוד .החשוד עשה שימוש במספר לא מזוהה ושלח הודעות בהן התחזה לנציג שירות של משרד
הבריאות .בכך גרם לבהלה בקרב מקבלי ההודעות ,קרוביהם והסובבים אותם .התיק הועבר לעיון במחלקת הסייבר
בפרקליטות המדינה ,המרכזת את הטיפול בפרסומי כזב בנוגע לנגיף הקורונה ,לצורך קבלת החלטה על המשך ההליך
הפלילי .בימים האחרונים חקרה משטרת ישראל מספר חשודים נוספים בהפצת הודעות כזב.

11

הרשות לניירות ערך נערכת לדיווח מרחוק באמצעות  Tokenהדיווח האלקטרוני
הרשות לניירות ערך הודיעה היום שתאגידים המדווחים לרשות ,כמו גם שאר הגופים המפוקחים על ידה ,חייבים להיערך
ולוודא שיש ברשותם את מלוא האמצעים הנדרשים כדי להמשיך ולדווח כנדרש בחיבור מרחוק שלא ממקום העבודה.
התאגידים מתבקשים לבדוק מבעוד מועד שאמצעי הדיווח מרחוק פועלים באופן תקין ולדווח לרשות באופן שוטף.

12

רשות שוק ההון פרסמה טיוטת חוזר התקשרות מרחוק
ד"ר משה ברק ,הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,פרסם ב 25-במרץ טיוטת חוזר העוסק בתקשורת מרחוק באמצעות
טכנולוגיה ,המאפשרת זיהוי ואימות בין מקבלי שירות לתאגיד שנותן שירותי אשראי או מתאגיד שמפעיל מערכת לתיווך
באשראי .טיוטת החוזר קובעת שנותן שירותים פיננסיים רשאי לבצע את חובות הזיהוי ,האימות וההצהרה של הנהנה
משירותיו ,בהתאם לצווי איסור הלבנת הון באמצעות טכנולוגיה המאפשרת תקשורת מרחוק .טיוטת החוזר מפרטת חובות
שחלות בנושא זה על התאגיד ,בין היתר חובת הדירקטוריון לאשר מדיניות בעניין טכנולוגיה לזיהוי מרחוק ,ומינוי של
אחראי טכנולוגיה לזיהוי מרחוק.

13

בנק ישראל דוחה את תאריך תחילת יישום תקן הבנקאות הפתוחה בישראל
בנקאות פתוחה מאפשרת ללקוחות בנקים לתת גישה לצדדים שלישיים למידע שנוגע להם ומצוי בידי הבנקים ולאפשר
הוראות תשלום בחשבונותיהם כדי לקבל שירותים מותאמים לצרכי הלקוחות מאותם צדדים שלישיים .על רקע התפשטות
נגיף הקורונה ,צמצום כוח האדם במערכת הבנקאית ובחברות כרטיסי האשראי והתמקדותן בטיפול בנושאים דחופים
העולים מהמשבר ,עלה הצורך בדחייה בשלושה חודשים של מועדי התחילה של ההוראה על כל שלביה ,ל.03.03.2021 -
14

https://www.gov.il/he/departments/news/police_investigations_and_intelligence_department_lahav433_covid-19_fake-news-warning

11
12

http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/
Hodaot_segaL/General/Documents/2020_RemoteReporting.pdf
13

https://mof.gov.il/hon/documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/regulatedfina
ncialservices/th_2020-2115.pdf

https://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/DraftsFromTheSupervisorOfBanks/DocLib/111259.pdf

14
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סייבר וקורונה בעולם
מומחי אבטחת מידע מתאגדים לצורך מאבק במתקפות הסייבר בנושאי הקורונה
קבוצת מומחי אבטחת המידע  COVID-19 CTI Leagueמאחדת חברים מ 40-מדינות שונות ומונה כ 400-מומחי
אבטחת מידע .ב 25-במרץ הודיעו ארבע מאות עובדים מחברות מובילות כגון  Microsoftו Amazon -על הקמת קבוצה
של מתנדבים מ 40-מדינות ,שמטרתה להילחם בהתקפות סייבר הקשורות בקורונה .הקבוצה שמה לעצמה דגש עיקרי
על מניעת התקפות על מוסדות רפואיים ועל רשתות תקשורת קריטיות ,במיוחד במציאות בה התקשורת מהבית היא
הכרחית .אחד ממקימי הקבוצה ציין שהיקף הפישינג חסר תקדים ,ומבוצע בכל שפה.

15

כל חברי הקבוצה עובדים

בהתנדבות ופועלים באופן אקטיבי כנגד גל תקיפות הסייבר אשר נוצר בהשפעת הקורונה .מיגור מתקפות סייבר כנגד
מוסדות רפואיים הינה משימה בחשיבות עליונה עבור הקבוצה ,וזאת משום שמוסדות אלה מהווים נקודת חולשה
משמעותית בתקופה זו.

16

 Youtubeמעדכנת את משתמשיה במאמציה להילחם בתכני נוזקות המפורסמות בתגובות לסרטונים
 Youtubeפירסמה בבלוג החברה התייחסות למאמצים הרבים שהיא משקיעה במאבק במתקפות הסייבר הקשורות
לקורונה בתוך הפלטפורמה .בבלוג מצוין כי מופעלים מנגנוני למידת מכונה עוצמתיים ,שתפקידם לזהות פישינג הקשור
בקורונה ,וכי ההתרעות בדבר הפישינג מופנות לקבוצה המונה אלפי עובדים העוסקים בבדיקתן .עוד הודיעה יוטיוב שהיא
שוקלת לבצע שינויים בשירותיה כדי להגן על קהילת המשתמשים והיוצרים הפועלים בה מפני התקיפות.

17

 :Impervaהעליה בתעבורת הנתונים בעבודה מהבית מייצרת קושי בזיהוי דפוסי תקיפה
 Impervaניתחה את המידע העובר דרך מערכותיה מתחילת התפשטות
נגיף הקורונה ,וזיהתה מתוך הממצאים מספר טרנדים מרכזיים ,בהם:
המעבר של עובדים לעבודה מהבית מגדילה את תעבורת האינטרנט של
הארגונים ,ולכן מגדילה ההוצאות על תשתיות; צוותי  ITמתקשים להבחין בין
תעבורה לגיטימית לבין מתקפה בעקבות התעבורה המוגברת; עיקר השינוי
הוא בתעשיות החדשות ,המזון והמשקאות ,הקמעונאות והגיימינג.

18

15

https://uk.reuters.com/article/uk-coronavirus-cyber/cybersecurity-experts-come-together-to-fight-coronavirus-related-hacking-idUKKBN
21D04K
16
https://uk.reuters.com/article/uk-coronavirus-cyber/cybersecurity-experts-come-together-to-fight-coronavirus-related-hacking-idUKKBN
21D04K
17
https://youtube-creators.googleblog.com/2020/03/protecting-our-extended-workforce-and.html
https://www.imperva.com/blog/covid-19-surge-in-online-traffic-increases-risk/

18
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מחקר שנערך ב 200-ערים בארה״ב גילה ירידה במהירות האינטרנט
מחקר שביצעו בחברת  Broadbandבחן את מהירות האינטרנט ב 200-ערים .מבין הממצאים :ב 88-מהערים חוו ירידה
במהירות האינטרנט בשבוע האחרון ) ,(15-21.3מתוכן ב 27-חוו ירידה משמעותית )של  20%ויותר( ,ו 3-ערים חוו ירידה
של יותר מ .40%-תוצאות אלו נבדקו בהשוואה למהירות הגלישה הממוצעת שתועדה שלושה חודשים טרם הבדיקה.

19

בגלל הקורונה ,בוטל תרגיל הסייבר של מפקדת התחבורה של הצבא האמריקאי
בערוץ הטוויטר של מפקדת התחבורה של צבא ארה״ב הודיעו על דחיית תרגיל ה - Guardian 20-תרגיל סייבר שהיה
מתוכנן להתרחש במאי .2020

20

https://broadbandnow.com/report/internet-speed-analysis-march-15th-21st/
https://www.gov.il/he/departments/news/police_investigations_and_intelligence_department_lahav433_covid-19_fake-news-warning

19
20
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פתרונות
חוקרי  IBM X-Forceמעדכנים ריכוז אינדיקטורים של מתקפות סייבר הקשורות לקורונה
חוקרי  IBM X-Forceמעדכנים באופן יומיומי רשימת אינדיקציות למתקפות הקשורות ל .Covid-19-בימים האחרונים עלו
באתר כ 200-אינדיקציות הכוללות בתוכן תכני מיילים של פישינג ,דומיינים של אתרים זדוניים ,דומיינים של כתובות מייל
המפיצים נוזקות ולינקים המובילים לקבצי נוזקות.

21

אתר ייעודי לפישינג בנושא הקורונה נפתח בשיתוף פעולה עם חברות סייבר עולמיות
באתר ניתן למצוא מידע אודות מרבית מתקפות הפישינג אשר פוקדות את העולם כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה.
המידע מחולק לפי נושאים :נשלח מטעם ארגון הבריאות העולמי ,פייק ניוז ,מכירת מוצרים מזויפים ועוד .ניתן לערוך בו
חיפוש על פי מילות מפתח ולזהות אם נפלתם קורבן למתקפת פישינג.

22

גם חברת  PhishLabsמתמצתת את תקיפות

הפישינג האחרונות הקשורות בנגיף הקורונה ,וממיינת את מרביתן לפי שני נושאים :מיילים על חיסון כנגד הנגיף ומיילים
בנושא ביטוח קורונה.

2423

21

https://exchange.xforce.ibmcloud.com/collection/Threat-Actors-Capitalizing-on-COVID-19-f812020
e3eddbd09a0294969721643fe
https://coronavirusphishing.com/
https://info.phishlabs.com/blog/covid-phishing-update-coronavirus-and-your-coverage

https://info.phishlabs.com/blog/covid-phishing-update-campaigns-addressing-a-cure

22
23

24
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העשרה
ניהול ממד הזמן במשבר הקורונה
במאמרו השלישי המנתח את משבר הקורונה במשקפיים של תכנון אסטרטגי ,עוסק אל"מ )מיל (.שי שבתאי בממד הזמן
במשבר .קודם כל ,״הווירוס אולי מתנהג בצורה דומה בכל העולם ,אבל חברות אנושיות מתנהגות שונה ,ולכן מתחייבת
אסטרטגיה מותאמת לכל מדינה עם למידה הדדית חיונית .כולם רוצים שהמשבר יהיה קצר״ ,אומר שבתאי: ,אך כדי
להצליח למגר את המגפה הוא יהיה בפועל ארוך ,ולכן ההנהגה צריכה להכין לכך את האוכלוסייה )"דם ,יזע ודמעות"(,
המערכה תימשך הרבה לאחר נקודת השינוי  ,The tipping point -ונכון יהיה להגדיר לה שלבים כמו במשבר סייבר.״
במצב כזה ,כמו ב״תעשיית מלחמה״ ,האמירה שהתרופה והחיסון יהיו מוכנים עוד  18חודשים היא בלתי קבילה .צריך
״לחתוך״ שלבים בתהליך הפיתוח והייצור המוכר כדי לקצר זמן זה משמעותית.

25

כיצד לבנות רובוט לנוכחות מקוונת עם Raspberry Pi
תהנו!

26

https://medium.com/konfidas/how-to-win-the-covid-19-insurgency-world-war-2nd-follow-up-the-time-factor-ddce253f260a

https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-a-raspberry-pi-telepresence-robot-using-serverless-part-1/

25

26
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הציטוט היומי

 ואז. יש נטייה להרחיב את החירום..." הם נוטים להיות "דביקים, במיוחד היום,״כשאנחנו רואים אמצעי חירום מופעלים
27

״. הם מתחילים לאהוב את זה.הרשויות מתרגלות לסמכות החדשה

23.3.2020- בראיון מ,אדוארד סנודן

לעדכונים נוספים
:ערוץ הטלגרם
https://t.me/corona_cyber_news
:טוויטר
https://twitter.com/konfidas
:פייסבוק
https://www.facebook.com/konfidas
:אתר האינטרנט של קונפידס
https://www.konfidas.com
:הבלוג של קונפידס
https://medium.com/konfidas

*** *** סוף המסמך

27

https://thenextweb.com/neural/2020/03/25/snowden-warns-the-surveillance-states-were-creat
ing-now-will-outlast-the-coronavirus/
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