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 משתמש בפוגען חדש נגד גופים במזרח התיכון Oilrigקמפיין של קבוצת 

 

 תקציר

, APT34, הידועה גם בכינוי Oilrigעל קמפיין חדש של קבוצת התקיפה האיראנית  פורסםלאחרונה 

 קובץ האינדיקטורים.נגד גופים במזרח התיכון. תשומת לב ל

  

 פרטים

הקבוצה פרצה לארגון אחד ושלחה ממנו הודעות דוא"ל שהכילו  , שכלל שני גלים,במסגרת הקמפיין

 אותם בחרה להתקיף. לגופים במזרח התיכון פוגען 

וכן בכלי  ,Quadagentמכונה ו PowerShell-אשר כתוב ב RATמסוג בפוגען השתמשה הקבוצה 

, ומאפשר להפעיל . כלי זה נועד במקור למטרות הגנהInvoke-obfuscationערפול חינמי בשם 

 על מנת לבחון את יכולות הזיהוי של מערכות ההגנה. PowerShell Scriptsערפול של 

 

את הצרופה הפעיל ל. ברגע שהנתקף נשלח לגורם המותקף באמצעות הודעות דוא" הפוגעןכאמור, 

 DNSבאמצעות של התוקף  C&C-, הפוגען הופעל ויצר קשר עם שרת הPEשהייתה קובץ 

Tunneling הפוגען שומר על שרידות באמצעות  את התעבורה., זאת כדי להסוותScheduled 

Task . 

 

 שהכיל פקודות מאקרו זדוניות.  Officeאלא קובץ  PEבגל התקיפות השני הקובץ המצורף לא היה 

 

 אודות הקבוצה

התיכון,  במזרח מדינות מספר למול פעילה בשנתיים האחרונות בתקיפות igROil התקיפה קבוצת

(. הקבוצה פועלת אל מול מגוון רחב של מגזרים Spear-Phishingממוקד ) דיוג באמצעות בעיקר

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

 Backdoorהקבוצה כולל מספר כלים שוהים מרכזיים מסוג ואקדמיה. המערך המופעל על ידי 

https://researchcenter.paloaltonetworks.com/2018/07/unit42-oilrig-targets-technology-service-provider-government-agency-quadagent/
https://researchcenter.paloaltonetworks.com/2018/07/unit42-oilrig-targets-technology-service-provider-government-agency-quadagent/
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/campaignil
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/campaignil
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/oilrigpro
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, הקבוצה ניצלה מספר פעמים . בנוסףWebshells-ושימוש ב Onlineומתבסס בעיקר על פעילות 

 פגיעויות של מיקרוסופט במסגרת התקיפות.

המערך נחשף מספר פעמים בשנים האחרונות על ידי חברות אבטחת מידע. בעקבות החשיפה, חידשו 

 ינו התוקפים את ארסנל הכלים של המערך על מנת לשמור על אחיזתם ברשתות הנתקפות.או ש

 

 דרכי התמודדות

 מצורף בזאת קובץ אינדיקטורים. יש לנטרם במערכותיכם הארגוניות.

יש להפעיל שיקול דעת לגבי הפעלה או פתיחה של צרופות המגיעות בדוא"ל מגורמים בלתי 

 בלתי צפוי. מוכרים אך באופןמוכרים, או אף מגורמים 

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

 
 

 בברכה,
CERT-IL  

 9344*טל: 
team@cert.gov.il 

 
 .ClearSkyעל ידי חברת  תרווא המצורף בקובץ*חלק מהאינדיקטורים 

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