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 נגד חברות ואתרים ישראלים  29.4.22 סיכום פעילות "יום ירושלים האיראני"

 תקציר 

  וספקי אירוח אתרים נגד תוהאקטיביסטי  זה בוצעו ופורסמו פעולות . סביב תאריך29.4.22-חל השנה ביום ירושלים האיראני 
 ידי שלוש קבוצות: על התבצעה ורוכזה עיקר הפעילות  . בישראל של חברות קטנות ובינוניות

1. Hackers of Savior -  איראנית ככל הנראה קבוצה 

2. J.E. Army –  חמאס. קבוצה המשויכת ל 

3. DragonForce – אינדונזיים/מלזיים.  קבוצת האקריםקבוצה המשויכת ל 

  -  OpIsrael  הידוע ל ךהתארימ  עברפלסטיניות -פרו תהאקטיביסטיובשנתיים האחרונות ניכר כי מרכז הכובד של התקיפות 
.  בהובלת גורמים איראניים , ה רמת התיאום בין הקבוצותתלע ת לוש השנים האחרונובמהלך ש .  ל״יום ירושלים האיראני״  7.4

סונכרנות בנוגע ליעדי התקיפה חלק מהקבוצות מ נראה ש ירוע, במהלך האונות צות הש של הקבובמעקב שלנו אחר הפעילות 
 משותפים.  ואו יעדים ולחלוקת המשימות בין התוקפים, אחרות מפגינות רמה נמוכה יותר של תיאום סביב תאריכי תקיפה

 על ציר זמן   פורומים השונים  שהתפרסמה ב פעילות  סיכום  

 גורם מבצע  פעולה   תאריך 
בנקאית -כספים הביןהלמסלקת כביכול חדירה  סרטון ובו פרטים על פרסום  25.4.2022

משקפים  אינםו. נראה כי סרטוני התקיפה ערוכים (ZAHAV) הישראלית
מקור ההדלפה של  עדיין לא ברור מהועם יחד של הקבוצה.  אותנטיתפעילות 

 .בסרטון מופיעותשתמונות ממנו  בסיס הנתונים

Hackers of Savior 

  , ופרסוםמידעת גניב, אירוח אתריםחברות  מספרהודעה אודות חדירה ל 26.4.2022
שייכים לעסקים ברובם לכאורה. האתרים  ,והושחתשרשימה של אתרים 

 משק הישראלי.בקטנים ובינוניים 

Hackers of Savior 

 השייכת, תמונות המעידות על פריצה והשתלטות על מערכת בקרהפרסום  27.4.2022
 . חממות בקיבוץ בעוטף עזה, לככל הנראה

J.E. Army 

-seret-co אתר, בהם התמונות המעידות על פריצה למספר אתרים פרסום 27.4.2022
il ם שלו. בסיס הנתוני , לרבות 

Hackers of Savior 

 100fm״רדיו סול״, ״קול חי מיוזיק״,  רדיוה תקיפת שירותי סטרימינג בתחנות  28.4.2022
 .96fm-ו

Hackers of Savior 

 J.E. Army .בתחום הדפוס יםמחשבפרסום אודות חדירה לממשק ניהול או  29.4.2022
של חברות ט אינטרנאתרי  200-בכ ןמשתמשי אדמילפרסום אודות חדירה  29.4.2022

   .cPanel-תוכנת השימוש בססמאות גישה ידועות לעל ידי  הדפסות,
Hackers of Savior 

עם  ותקבוצות האקטיביסטי  תוקף: 
 פלסטינית -אג'נדה פרו 

 ארגונים בינוניים וקטנים בישראל מותקף: 

 מגוונים, בהתאם לארסנל התוקפים  :כלי תקיפה 
מערכות  

 :מותקפות 
  :שנוצלו חולשות   IoTאתרים ומערכות 

  וקטור תקיפה: 
רמת סיכון  

 ותוצאה: 
 חברה בלבד קוחות הלל -פנימי : MISP  אירוע   נמוכה -בינונית

 ClearSkyמחקרי  ידיעת המקור: 
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 מיפוי השחקנים ושיתופי הפעולה 

תודות וקרדיט על פעילות  במהלך הקמפיין פעמיים פרסמה תר בקמפיין(  )הקבוצה הפעילה ביו  Hackers of Saviorקבוצת 
לנו למפות את שיתופי הפעולה והגורמים שפועלים מסייע . פרסום זה תהאקטיביסטיו למספר שחקנים וקבוצות  ,משותפת
 נגד ישראל. סייבר אירועי תקיפות ובמספר יום ירושלים האיראני באירועי 

 ראשון  ה פרסום  ה

״. יום ירושלים האיראני״ל לפני לאחר סיומו של "מבצע רמדאן", אשר התקיים  HOSשל   באתרהקרדיט הראשון פורסם 
במסגרת זו הודתה הקבוצה לתשע קבוצות, בציון שמותיהן, הלוגו שלהן והפעולות שביצעו, לכאורה. נראה כי שיתוף הפעולה 

אינה שלנו נראה שהפעילות  מחקר המשךבבין קבוצות אלה אינו הדוק, והוא מתרכז סביב תאריך תקיפה משותף. 
 משמעותית, או שמדובר בפעילות ישנה. 
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 מחקר ראשוני לגבי תשע הקבוצות המוזכרות, העלה את הממצאים הבאים: 

 ערוצי תקשורת  פעילות  שיוך  שם הקבוצה  
Adam tnx  של   טוויטרהחשבון לפי

שמדובר נראה  הקבוצה,
ללא פעילות   ,פלסטיני בשחקן

 .2018גלויה מאז 
 

 אתרי השחתותבבדיקת פעילות עבר 
מספר שנים  מזה פעיל העלתה כי השחקן

ללא  ,אתריםרבות של וביצע השחתות 
ללא עדות וישראל ב התמקדות בלעדית

 .פעילות בשנה האחרונהל

בחדש    טלגרםטוויטר,   - נפתח 
22.4.22. 

 

Ayyıldız Tim נהקבוצה טורקית המו 
 . מספר האקרים

שני  ערוצי טלגרם עם לוגו,   
אחד מהם פעיל ומונה אלפי 

 עוקבים. 
BALA SNIPER  אחראית להשחתת מספר אתרים   קבוצה כורדיתייתכן

 , בהם גם אתר ישראלי. 2017מאז 
 טוויטר. 

DragonForce  .טוויטר, טלגרם.   קבוצה אינדונזית 
Foursdeath 
Team 

 טוויטר, טלגרם.  פעילה באופן רציף. אינה  קבוצה אינדונזית. 

Imam    
i-Xploit  .קבוצה אינדונזית   
K4PUYU4K  .קבוצה אינדונזית   
ZoRRoKiN  .ככל הנראה גורם טורקי   

 

 HOSשל הפרסום השני  
,  בציון שמותיהן, הלוגו  בלבד דף הקרדיט השני פורסם לאחר שהסתיים קמפיין ״יום ירושלים האיראני״ וכלל שלוש קבוצות

 שלהן והפעולות שביצעו. כל הפעולות המוזכרות בפרסום זה אותרו במסגרת המעקב אחר קמפיין ״יום ירושלים האיראני״. 

למטרות תקיפה   , וכולל תיאום בנוגע הדוק יותר  Hackers of Saviorנראה כי שיתוף הפעולה בין קבוצות אלה לבין קבוצת 
אין בידינו בשלב זה משותפות, חלוקת עבודה וקרדיט חוזר ונשנה במסגרת סרטונים שהועלו בערוצי התודעה של הקבוצה. 

 מידע אודות זהות העומדים מאחורי שלוש הקבוצות. 

 

 תובנות  

בסיס   הפעילות שבוצעה במסגרת "יום ירושלים האיראני" לא הצליחה לפגוע במערכות קריטיות ישראליות )למעט •
 נתונים מהמגזר הפיננסי, שמקורו אינו ברור(. 

מרבית החדירות בוצעו תוך ניצול חולשות בשרתים של חברות אירוח אתרים קטנות, השתלטות על תוכנת ניהול  •
 וניסיון להשחית את האתרים באמצעותה.  (cPanelאתרים ) מאות/האתרים של עשרות
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ה. מלזיו האינדונזיוקבוצות שמקורן בחמאס  קבוצות של ארגון הבין קבוצות איראניות,  יתוף פעולהקשר חזק וש  םקיי •
 . Discord- נראה כי ההתארגנות המשותפת לפעולה נעשית בערוצים סגורים, ייתכן שב

הקשר המתקיים בין קבוצות אלה כולל שיתוף של מידע שהודלף, של מועדי פעולה, של סרטונים ושל אתרים   •
 . ת אפקט הקמפייןשאליהם חדרו, כל זאת במטרה להגביר א 

נראה שחלק גדול מפעילות הקבוצות נחסם ובוטל בעקבות פעולות בהן נקטו מערך הסייבר הלאומי וגורמים  •
 אחרים. במהלך הקמפיין נסגרו מספר פעמים ערוצי הפרסום של הקבוצות, ככל הנראה על מנת לחבל בפרסומיהן. 

מסייע בהתמודדות טובה יותר מנהלי האבטחה האבטחה וחברות ך הסייבר לבין מערן יהמתהדק בשיתוף הפעולה  •
 ועים מסוג זה. ריבאל המשק ש 
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