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 יםישראלי בארגונים קמפיין תקיפה

 תקציר

קבצים השייכים לקמפיין תקיפה  מספר ארגוניםב לאחרונה היהז במערך הסייבר הלאומי CERT -אגף ה

  על עמדות עבודה.ו קבצים אלו נמצאו על שרתי קבצים .בישראלבעבר  תקף ככל הנראהאשר של גורם 

, ולחפש באופן אקטיבי קבצים עם מזהים אלו האינדיקטורים המצורפים במערכותיכםאת מומלץ לנטר 

 .במערכותיכם

 

 פרטים

( שהוכנס לאחת Disk On Keyוקטור התקיפה הראשוני היה ככל הנראה הדבקה באמצעות התקן נייד )

 מעמדות העבודה. 

סקריפט זדוני  להרצת, )כלי לאוטומציה של פעולות במערכת ההפעלה( AutoIt וש בכליהפוגען עושה שימ

, אך יכול לשאת גם שמות streamer.exe. קובץ ההפעלה מוסווה תחת השם שמבצע את התקיפה בפועל

 .אחרים

. כאשר המשתמש מפעיל את LNKהפעלת הפוגען מתבצעת באמצעות הסתרת פקודת ההפעלה בקבצי 

 , הפוגען מופעל.LNK -הקובץ הקשור לקובץ ה

, לקבלת הוראות נוספות Facebook מתקשר עם דומיין המזוהה עם חברת, הפוגען בהמשך התקיפה

 .מהתוקף ו/או להורדת מודולים נוספים

 

 דרכי התמודדות

 שברשותכם.וירוס בכל המערכות -מומלץ לעדכן בהקדם האפשרי חתימות אנטי

 מצורף בזאת קובץ אינדיקטורים. מומלץ לנטרם בכל המערכות הרלוונטיות בארגונכם.

, ומצא עותק של התוכנה AutoITאינו עושה שימוש בתוכנת מי שארגונו , שימו לב

(MD5=040cd888e971f2872d6d5dafd52e6194)  על אחת ממערכותיו, הדבר עלול להעיד על חשיפה

 )הקובץ עלול להיות בעל שמות שונים(. לתוקף הנ"ל.

, אך מצא הקובץ הנ"ל על גבי עמדות עבודה מסוימות AutoIt עושה שימוש בתוכנת כנ"ל מי שארגונו 

 בעמדות אחרות בארגון.  

 לכל מידע נוסף ניתן לפנות אלינו.במידה שבבדיקתכם התגלה ממצא כלשהו נבקש לקבל היזון חוזר. 

 

 

הלאומי איננו מחליף חובת דיווח לגוף מנחה כל שהוא, במידה  CERT -הערה: שיתוף מידע עם ה
 שהתגלה צורך כזה.

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/hospital_guidelines
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/autoit
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