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 7112דצמבר  13

 כסלו תשע"ח ה"כ   

 832-ס-סימוכין: ב

 

  בישראל מטרות הפועלת נגד Oilrigתקיפה הקבוצת  מפני התגוננות

 :תקציר

 מספר למול תקיפותיה במסגרת 7112 שנת באמצע בישראל לראשונה אותרה Oilrig התקיפה קבוצת .1

 של רחב מגוון נגד פועלת הקבוצה(. Spear Phishing) ממוקד דיוג באמצעות התיכון במזרח מדינות

 תקשורת, טכנולוגיה, בריאות, תחבורה, אנרגיה, העסקי, הפיננסי, הממשלתי המגזר: בהם מגזרים

  .ואקדמיה

 המסמך:  מטרות .7

 .פעולתה ודרכי קבוצהה הצגת .7.1

 לזיהוי התקיפה והתגוננות מפניה.  כיםדר הצגת .7.7

 :פירוט

 תקיפות אודות( 171-ס-ב) התרעה פרסמה הסייבר להגנת הלאומית הרשות, האחרון אפריל בחודש .1

 מהן ושלחו ל"דוא תיבות על התוקפים השתלטו במסגרתן, בישראל אקדמיה גורמי למול הקבוצה

 אלו תקיפות במהלך כי, לציין יש. הישראלי במשק גופים של רב למספר פוגען המכילות ל"דוא הודעות

 התקיפה בוקטורי לשימוש במקביל זאת, תוכנה ספקי של במוצרים  חולשות לראשונה ניצלה הקבוצה

 מיקרוסופט במוצרי חולשה ניצלו התוקפים. Web שרתי של ותקיפות דיוג הכוללים המוכרים

 Powershell (0199-2017-CVE.)-ו Vbscript קבצי הרצת המאפשרת

 קבוצה של בפעילות עלייה חלה לאחרונה. APT34 מכונה oilrig-ל קשר לה שיש נוספת תקיפה קבוצת .7

 ניצול. התיכון במזרח ממשלתיים גורמים לתקיפת מיקרוסופט של פגיעות ניצלה היא כי ודווח זו

 .עליה דיווחה שמיקרוסופט לאחר קצר זמן בוצע הפגיעות

 קצר וזמן, נובמבר של החודשי בעדכון החברה ידי על פורסמה( CVE-11882-2017) הפגיעות .7.1

 בשם ישן ברכיב הפגיעות של מקורה. באמצעותה תקיפה על דווח מכן לאחר

 עיקרי הדברים:

 פועלת במגוון רחב של מגזרים נגד מדינות רבות.  Oilrigקבוצת התקיפה  .1

 התקבלו דיווחים אודות עלייה בפעילות הקבוצה.לאחרונה  .7

מסמך זה מתאר את יכולות הקבוצה ואת דרכי ההתמודדות הנדרשות להתמודדות עם הכלים  .8

 .ושיטות התקיפה שלה

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/attack_il
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2017-0199
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2017/12/targeted-attack-in-middle-east-by-apt34.html
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2017-11882
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EQNEDT32.EXE בתוכנות המצוי Office ,זדוני קוד להריץ לתוקף לאפשר עלול וניצולה 

 .מרחוק

 הנתקף הגורם כאשר. הפגיעות לניצול rtf קובץ נשלח במסגרתו ממוקד דיוג נוהי התקיפה וקטור .7.7

 Powershell-ב פקודות היתר בין הכוללות, הסוואה פעולות סדרת מתחילה, הקובץ את פותח

-כ המשמש פוגען יורד, התהליך בסוף. הפוגען שרידות על לשמור שנועדו Vbscript קבצי והפעלת

backdoor ה שרת עם קשר ויוצר-C&C התוקף של. 

 

 כלים ושיטות פעולה

 

 נתיב חדירה: .8

. תקיפה ראשוני לעמדות קצה קטורוכוממוקד  דיוגבתקיפות  בעיקרשימוש  עושים התוקפיםהיא כי  ההערכה

 .  Outlook Web Access-ב Login לעמודי והתחזות לסיסמאות Brute Forceמבצעת גם  הקבוצה

 

 : ופעולות על מחשבים נגועים  שימור אחיזה .4
טובת השגת נתוני גישה לרשת ושימור ל Keylogger ביניהם הקבוצה משתמשת במספר כלים פומביים

אחיזה  שימור לטובת עליהם Webshellsוהתקנת  WEBתקיפות של שרתי  אחיזה. במקביל מבצעת
 בהם משתמשת הקבוצה בשלב זה: נוספים כלים. ותחילת התפשטות ברשת

4.1. Helminth – בפקודות המשתמש טרויאני סוס Powershell ו-Vbscript .לאסוף ביכולתו 

 . מרוחק C&C משרת פקודות ולהריץ מקלדת הקשות להקליט, קבצים



 בלמ"ס

 
 
 
 
 
 

- 8 - 

 

4.7. Isminject – המוכר הכלי של וריאנט ISMDoor .בדיוג ל"דוא הודעות באמצעות מופץ זה כלי 

 את ניצלו שנשלחו מהקבצים חלק. זדוניות מאקרו פקודות המכילים Office קבצי עם ממוקד

 של זה בווריאנט השימוש(. לעיל ראו, )Word CVE-2017-0199 בקבצי המוכרת הפגיעות

ISMDoor בשם אחרת תקיפה קבוצת עם פעולה משתפת הקבוצה כי האפשרות את מעלה 

Greenbug ,זה בפוגען שהשתמשה היחידה הקבוצה כה עד שהייתה. 

4.8. TwoFace– לשרת המועלה זדוני סקריפט Web (Webshell) פקודות הרצת לתוקף ומאפשר 

 .הנתקף בשרת נגישות ושימור C&C-ה לשרת מידע הזלגת, פוגענים הטלת, השרת על שונות

4.4. Webshells הקבוצה בשימוש נוספים :LittleFace ו-RunningBee. 

 מתוזמנות משימות באמצעותגם  המותקפת בעמדה ואחיזה שרידות על תשומר הקבוצה .4.4

(scheduled tasks) כ שונים קבצים והפעלת- service. 

 

 :(Lateral Movement) רוחבית תנועה .4

 הכלים באמצעות, האחיזה ושימור הרשאות העלאת לאחר, הארגונית ברשת מתפשטת הקבוצה       

 :הבאים

4.1. PsExec –על מרחוק תוכנות להרצת הרשתות מנהלי את המשמשת מיקרוסופט של תוכנה 

 .הרשת בתוך רוחבית תנועה לטובת זה בכלי משתמשת הקבוצה. ושרתים עמדות

4.7. Mimikatz – ניתן גם  .ולתנועה רוחבית ברשת משתמשים של הזדהות נתוני לחילוץ המשמש כלי

 באמצעתו להשיג הרשאות גבוהות יותר ברשת. 

4.8. local.exe – מרוחקים בשרתים מקומיות בקבוצות החברים משתמשים לראות המאפשר כלי. 

 

 :הדלפת מידע .2

 ALMAהתוקף משתמש במספר כלים להדלפת מידע מתוך הרשת הארגונית המותקפת.  .2.1

Communicator - ב המשתמש טרויאני סוס-DNS Tunneling פקודות לקבל מנת על 

 ופחות נפוץ בפרוטוקול שימוש עושה C&C -ה שרת עם התקשורת, זה כלי באמצעות. מהתוקף

 DNS-ב להשתמש מעדיפה התקיפה קבוצת כי נראה. עצמה להסוות מנת על HTTP -מ מנוטר

Tunneling ה לשרת התקיפה כלי בין פקודות להעברת-C&C האפשר ככל להסוות כדי וזאת 

  .התעבורה את
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  DNS Tunneling-דוגמה ל. 1איור

 

 :דרכי התמודדות

 המלצות מנהליות

מומלץ לבצע פעולות הדרכה ורענון עם העובדים בארגון למען  .להתגוננות מפני תקיפות דיוגלהלן המלצות 
 העלאת המודעות:

שימו לב לכל קישור וצרופה והפעילו דוא"ל, ההקפידו יותר בעת פתיחת לא מכירים את השולח?  .1
 . הימנעו מפתיחה במידת האפשרלגביהם שיקול דעת. 

 חשודים בהודעות דוא"ל: ימניםסמומלץ לשים דגש על  .7

 השולח כך שיראה לגיטימי. ו/או כתובת פרטי השולח בדקדקנות, ייתכן ויש זיוף בשםבדיקת  .א

לא אמור לחילופין להכיר, או הוא אמור בפועל גורם המבקש לשלוח פרטים אישיים אשר  .ב
באמצעות דוא"ל. ככלל, ארגונים עסקיים מוכרים ורציניים לא  את אותם פרטיםלבקש 

יבקשו מכם מידע אישי באמצעות דוא"ל. לעולם אל תספקו מידע אישי בתגובה לבקשה 
 .בדוא"לשהגיעה 

איום בסנקציה השולח באמצעות  יתהנחימהיר של לביצוע  בכם להאיץניסיונות היו מודעים ל .ג
 או אולטימטום לביצוע.

למשל: מכתב מבנק אשר . ההודעה של השולח נראית חובבנית או לא מתאימה לתוכן המכתב .ד
 .Gmail תיבתנשלח מ

 ריבוי של סימני קריאה או אותיות גדולות. .ה

 תחביר רעוע או שפה לקויה. .ו
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 עם העכבר על הקישור הודעה באמצעות מעברגוף הקישורים בהק את הנתיב של ובדמומלץ להקפיד ל .8
הכפתור הימני של העכבר והדבקתו בעזרת , או העתקת הקישור עד להופעת בלון עם הקישור המלא

למעשה  ינןה (Attachments) האם צרופות ניתן לבדוק . באותו אופןNotepadבתוכנה אחרת, למשל 
 קישורים מוסווים.

לקישורים הנשלחים מגורם  גישהבו (Attachmentsצרופות )פתיחת  יש לנקוט משנה זהירות בעת .4
 .צפוי-אך נשלחו באופן בלתי שאיננו מוכר, ואף מגורם מוכר

 על קישורים לאתרים מוכרים מתוך ההודעה. פתחו את האתרים המוכרים בנפרד, בדפדפן. אין ללחוץ .4

נות , הקפידו לשאחר פוגעניםנפלתם קורבן לדיוג, בצעו בדיקה מקיפה ככל שניתן כי ים דאם אתם חוש .2
את הסיסמאות בכל החשבונות השונים בהם אתם משתמשים. הקפידו לא להשתמש באותה סיסמה 

 בשירותים שונים והשתמשו בסיסמה ארוכה ומורכבת.

 ,עשויה לצמצם את התקיפות באמצעות דיוג ממוקד , אשרבארגון DMARCמומלץ ליישם מדיניות  .2

-ס-ב. ראו פרסומנו בנושא בסימוכין מוכרלגורם  (Spoofingשנעשות בין היתר באמצעות התחזות )
841. 

 

 המלצות טכניות

 על עמדות הקצההגנה המלצות 

 :לפעולות חוסן בעמדות הקצהלהלן המלצות 

 המחשב. ( מעודכנות עלFirewallאש )ווירוס וחומת -התקינו תוכנות אנטי .1

הקפידו לעדכן את מערכת ההפעלה, הדפדפן ותוכנת האנטי וירוס. רצוי להגדיר עדכון אוטומטי  .7
 .לתוכנות אלו, או להקפיד לעדכן ידנית כאשר היצרנים מוציאים עדכוני אבטחה

מרשת האינטרנט באמצעות  Office. צפו תמיד בקבצי Officeו בקבצי נטרל שימוש בקוד מאקריש ל .8
Protected Viewכלפי מסמכים והודעות המנסים לשכנע אתכם להסיר אמצעי הגנה  . היו חשדניים

  אלו.

 .בנושאראו פרסומנו . Powershell -נטרו והגבילו שימוש ב .4

 

 (Lateral Movementתנועה רוחבית ) ביצוע למניעתהמלצות 

מומלץ . יומיומיות בפעילויות רשתיות אדמיניסטרטיביות הרשאות בעל במשתמש משימוש להימנע יש. 1
שימוש רשתי  מניעת ידי על אם, מיקרוסופט להמלצות בהתאם מקומי Admin משתמש פעילות להגביל גם

באמצעות  מקומי Admin משתמש לכל ייעודית סיסמה יצירת ידי על או בחשבונות מקומיים
 .לו דומה פתרון ידי על או LAPS שירות

 של הארגון, ולאפשרה אך בין תחנות הקצה SMB בנוסף יש לבחון האם ניתן לחסום מעבר של תעבורת. 7
 .ורק בין תחנות הקצה לשרתים השונים

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/dmarc
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/dmarc
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/power_shell
https://blogs.technet.microsoft.com/pfesweplat/2014/10/16/prevent-lateral-movement-with-local-accounts/
https://blogs.technet.microsoft.com/pfesweplat/2014/10/16/prevent-lateral-movement-with-local-accounts/
https://blogs.technet.microsoft.com/pfesweplat/2014/10/16/prevent-lateral-movement-with-local-accounts/
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46899
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46899
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46899
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 Webשרתי הגנה על 

 לאינטרנט או למערכות ארגוניות שאינן רלוונטיות Web-מומלץ לנטר גישה לא מורשית של שרת ה. 1
 .לפעולתו

  מומלץ לנטר הוספה לא מורשית או שינוי של קבצים בשרת.. 7

 .Web -על שרת ה להגנהWAF (Web Application Firewall )במוצר או שירות  יעזרלה מומלץ. 8

 

 .בנוסף, ראו קובץ אינדיקטורים. יש לנטרם במערכותיכם הארגוניות וכן לבצע סריקות בשרתים

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

 

 

 ,בברכה

CERT-IL  

 9344*: טל

team@cert.gov.il 

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