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2018יולי  30  

אב תשע"ח ח"י  

468-ס-סימוכין: ב  

 

 במגוון יעדים במזרח התיכון קמפיין חדש של קבוצת תקיפה איראנית

    

 תקציר

אשר תוקפת יעדים  Leafminerאודות קמפיין של קבוצת תקיפה איראנית המכונה  פורסםלאחרונה 

 . 2017מהמגזר העסקי והממשלתי במדינות במזרח התיכון, החל משנת 

 

 פרטים

ניצול פגיעויות , Watering Holeשל הקבוצה הוא באמצעות תקיפות הראשוני וקטור התקיפה 

 (. Dictionary Attacksבשירותי רשת נגישים או מתקפות ניחוש סיסמאות מבוססות מילון )

ובקודי תקיפה  PoC-הקבוצה משתמשת בעיקר בכלים פומביים המפורסמים ברשת וכן ב

(Exploits .מוכרים ) היה שימוש בשרתיWeb  על מנת לאחסן את הכלים וכן נוצלו שתי פגיעויות

וכן  NotPetya-ו WannaCry( שבה השתמשו במתקפות CVE-2017-0143) EternalBlueישנות: 

HeartBleed (CVE-2014-0160.) 

 

אל שרת  SMBהקבוצה עושה שימוש בפניות מבוססות לאחר החדירה הראשונית לרשת המותקפת, 

מחוץ לרשת הארגונית על מנת להשיג נתוני הזדהות. נתונים אלו יותקפו לאחר מכן בשיטות של 

Brute Force .לזיהוי הסיסמה 

 PsExec-לטובת חילוץ נתוני הזדהות וב LaZagne-וב Mimikatz-הקבוצה בבנוסף, משתמשת 

על מנת להשיג נתוני  Total SMB BruteForcerבכלי גם לטובת תנועה רוחבית. הקבוצה משתמשת 

 .SMBהזדהות לשירות 

של התוקף באמצעות מגוון  C&C-הלשרת לאחר ההתפשטות ברשת, מתבצע תהליך הדלפת המידע 

 כלים.

 , ואחד מן היעדים הוא בישראל.תקיפות ובוצע פי הדיווח, נמצאה רשימת יעדים בהםעל 

קבוצות תקיפה איראניות מוכרות  על פי הערכה, ישנה חפיפה בין פעילות קבוצה זו לפעילויות

  אחרות.

 

 

 

https://www.symantec.com/blogs/threat-intelligence/leafminer-espionage-middle-east
https://www.symantec.com/blogs/threat-intelligence/leafminer-espionage-middle-east
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 דרכי התמודדות

 מצ"ב קובץ אינדיקטורים, יש לנטרם במערכותיכם הארגוניות.

מומלץ לבחון האם נדרשת מטעמים עסקיים, גישה מרשת הארגון לשרת באינטרנט בפרוטוקול 

SMBבמידה שהתשובה שלילית, מומלץ לבחון הגדרת חוק ב .-Firewall .שימנע תעבורה זו 

 

מומלץ לוודא כי יכולת זו בין עמדות קצה בארגון מנוטרלת,  -בנוגע להתמודדות עם תנועה רוחבית 

. מומלץ Private VLAN-של עמדות הקצה, או שימוש ב Host FW-והגדרות ב FW באמצעות חוקי

יש לבחון מן. לאפשר לעמדות קצה לתקשר עם השרתים השונים בארגון בלבד, ולא בינן לבין עצ

 . שינוי זה במערכותיכם טרם מימושו

, אשר מונע 2017מחודש מרץ  MS17-010כמו כן, ארגון שעדיין לא התקין את עדכון האבטחה 

  אחרות, מומלץ לעשות זאת בהקדם האפשרי.בפגיעויות ו EternalBlueשימוש בפגיעות 

ברשת, משום שהיא מיושנת  SMBשל פרוטוקול  V1מומלץ גם לבחון נטרול השימוש בגרסה 

 ופגיעה.

 

 .במסמך הבא, ראו סעיף דרכי התמודדות Mimikatzאודות התמודדות עם 

 

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

 
 

 בברכה,

CERT-IL  
 9344*טל: 

team@cert.gov.il 
 

 

  

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