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 האינטרנט אתרבו הפייסבוק בעמוד פרסם (.Army J.E) האלקטרוני ירושלים צבא 2021 ,בפברואר 10-ה ,בתאריך

 בחסדי"  .שעות 24 -מ למעלה פעילותו את ומנע ישראל רכבת אתר נגד סייבר תקיפת ביצע כי הקבוצה של הרשמי

 .התקלה את לתקן מנסה באתר התמיכה צוות זה ברגע ,הציוני הרכבת אתר את לפרוץ הצליחו הסייבר יחידת ,האל

  1 ."הקדושה פלסטין באדמת נוגעות רגליהן עוד כל נמשכות שלנו סייברה שתקיפות לאויב תודיע

 של הטכנית התמיכה וצוות אחרי שעות 24" :הודעה הקבוצה של הפייסבוק בעמוד התפרסמה ,מכן לאחר יממה

  בישראל בתקשורת רשמי מידע פורסם לא כי יודגש 2".השרת את חזרה לעלות הצליח לא עדיין ישראל רכבת אתר

   .בוצעה התקיפה אכן כי המאשר

 

  (.Army J.E) "האלקטרוני ירושלים צבא" עם המזוהה הפייסבוק בעמוד (לכאורה) ישראל רכבת נגד התקיפה פרסום

                                                 
 

2 J.E. Army Facebook Page: جيش القدس اإللكتروني | Facebook 

https://www.facebook.com/jearmy07
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 בשפה (.Army J.E) "האלקטרוני ירושלים צבא" של הרשמי האינטרנט באתר (לכאורה) ישראל רכבת נגד התקיפה פרסום
 3.הערבית

 הסייבר הגנת למערך אתגר מהווה ישראל רכבת כדוגמת "קריטי" יעד כנגד בייחוד ,אינטרנט אתרי השחתת

 שהיה מי ,ברון ישראל .הרכבת את המפעילות המחשוב מערכות תקיפת מפני הוא העיקרי החשש ,אולם .בישראל

 מערכת תקיפת בניסיונות קפיצה חלה 2015 שנת מאז" כי טען ,ישראל רכבת של הסייבר יחידת ראש בעבר

 על מדובר כבר כאן .הרכבות לרשת פריצה הוא ברכבת להתגונן מנסים שממנו האימים תרחיש כאשר...הרכבת

 סייבר מתקפות ניטור מרכז ,2019 בשנת ישראל רכבת השיקה ,זה איום עם להתמודד מנת על 4."אדם חיי על איום

  5.הצורך במידת לתקיפה מהיר מענה ןומת איומים ניטור על שאמון

 של מעמיקה הבנה נדרשת ,לכן .ישראליים יעדים כנגד יום מידי מתרחשות לתקיפה ניסיונות או סייבר מתקפות

 יחידות (,טרור ארגוני עם מזוהות לא או מזוהות) קבוצות ,פרטים אלו אם בין ,הסייבר במרחב הפועלות הישויות

 האלקטרוני ירושלים צבא ,2020 שנת תחילת מאז ,דנן במקרה .תימדינ סייבר ערךמ ואף טרור ארגוני של סייבר

(Army .E.J) אומתו התקיפות מן חלק .ישראליים יעדים נגד סייבר תקיפות של במבצע החל כי פרסם 

 הקיים המידע את ומנתח מציג ,זה מסמך (.אחרת קבוצה לכל או) להתארגנות רשמית יוחסו לא אך ,בתקשורת

 .הסייבר במרחב וופעילות קשריו ,(Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא אודות

  

                                                 
3 J.E. Army official Website: https://jearmy.com/ 

  https://news.walla.co.il/item/3131526:מתוך "האימים לתרחיש נערכת ישראל רכבת ":בחודש פריצה ניסיונות מיליוני עשרות" (.31/01/18) 'א ,רביד4

 / https://www.pc.co.il/featured/299586הקטר של הסייבר? הרכבת השיקה מרכז לניטור מתקפות" מתוך:"(.16/09/19בליוזבסקי, א' )5

 

/ 
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 מידע סיכום – )Army .E.J) האלקטרוני ירושלים  צבא

 האקרים של מקבוצה המורכב "צבא" הוא ,בפייסבוק "אודות" בעמוד עצמו את הגדרתו ולפי הארגון על הידוע ככל

E.J. ) האלקטרוני ירושלים צבא פעילות 6.האלקטרוניים הממדים בכל הציוני באויב נלחמים אשר העולם מרחבי

Army) כי פורסם ,זה בעמוד .הקבוצה עם המזוהה ישן טוויטר בעמוד 2015 בשנת לראשונה הגלוי במרחב אותרה 

 הפעילות עיקר ,אולם .ישראליים יעדים נגד סייבר תקיפות של מצומצם מספר ביצע 2015-2017 במהלך "הצבא"

 יעדים נגד סייבר תקיפות של מתוקשר במבצע החל (Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא בה ,2020 לשנת מיוחסת

  .ישראליים

 להלן 7. חמאס הטרור לארגון הקשורים עזה מרצועת האקרים הנם הקבוצה מנהיגי כי היא הרווחת ההערכה

 :חמאס הטרור לארגון (Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא בין אפשרי קשר על המצביעים סממנים

 מזוהים פייסבוק חשבונות

 פרטי ניתוח .מנהלים שני ולה ,2021 בינואר רשמית פייסבוק קבוצת פתח (Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא

 שניהם וכן עזה רצועת הנו מגוריהם מקום כי מעלה ,שלהם הפרטיים הפייסבוק בחשבונות שמופיע כפי המנהלים

  (.Army .E.J) האלקטרוני ירושלים בצבא רשמי באופן עובדים

 ,(Majd-al Abu Muhannad) ד'מג-אל אבו מוחנאד - ששמו הקבוצה ממנהלי אחד של הפרטי הפייסבוק בחשבון

 והבנדנה הראש כיסוי ,מדיו ,ראשית .החמאס הטרור לארגון אפשרי קשר על המצביעה פרופיל תמונת מופיעה

 עז גדודי של סמל מופיע ,הפייסבוק חשבון של הרקע בתמונת ,שנית .חמאס חיילי עם מזוהים ,לובש אותם הירוקה

 מצביע) מקלדת לצד חמאס הטרור רגוןא של הצבאית הזרוע (Brigades Qassam-al Din-ad Izz) קאסם-אל דין-א

 (.חמאס של הסייבר ליחידת אפשרי קשר על

  
 

 של בפייסבוק הפרטי בחשבון פרופיל תמונת :משמאל ;ד'מג-אל אבו מוחנאד של הפרטי הפייסבוק מעמוד מסך תמונת :מימין
 8 .ד'מג-אל אבו מוחנאד

                                                 
6 J.E. Army Facebook Page: جيش القدس اإللكتروني | Facebook 

  /42793https://www.israeldefense.co.il/he/node:הערכה: האקרים עזתיים תקפו תאגידי המים בישראל" מתוך "(.16/09/19דומבה, ר' ) 7
8 https://www.facebook.com/jearmy.1000 

https://www.facebook.com/jearmy07
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 העונה הארגון דובר של סרטון מתוך רקע תמונת מציג ,מופיע אינו הפרטי ששמו השני המנהל של הפייסבוק חשבון

 תקיפות של (לכאורה) לשורה אחריות נטילת שכלל והסרטון הדובר פרטי .(“Musab Abu”) מוסאב-אבו לשם

 9(.Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא של הרשמי האינטרנט באתר פורסם ,2020 נובמבר במהלך סייבר

 
 האלקטרוני ירושלים צבא ארגון דובר של מסך תמונת :משמאל 10 הקבוצה מנהל של הפרטי הפייסבוק חשבון מסך תמונת :מימין

(Army .E.J( 11.הרשמי האינטרנט באתר שפורסמה כפי 
\ 

 הפלסטינית וההתנגדות חמאס עם מזוהה תעמולה

-על המופצת לתעמולה מיוחס חמאס הטרור לארגון (Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא בין לקשר נוסף סממן

E.J. ) האלקטרוני ירושלים צבא של  הרשמי הטוויטר בעמוד פורסם 2020 ,באפריל ,למשל כך .ההתארגנות ידי

Army) במספר ,כן על יתר .הקבוצה של הרשמי הלוגו לצד עזה ברצועת חמאס מנהיג ,סינוואר יחיא של תמונתו 

 ירושלים צבא של הרשמי הלוגו לצד עזה במנהרות חמאס חיילי של תמונות הטוויטר בחשבון פורסם ,שונים קריםמ

 12(.Army .E.J) האלקטרוני

 
 לצד סינוואר יחיא של תמונתו :משמאל ;)Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא של לוגו לצד במנהרה חמאס פעיל של תמונה :מימין

 13הקבוצה של הרשמי הטוויטר בעמוד שהתפרסם כפי (Army .E.J) האלקטרוני יםירושל צבא של הלוגו

 

 

  

                                                 
9 J.E. Army official Website: https://jearmy.com/ 
10 https://www.facebook.com/J.E.Army0 
11 11 J.E. Army official Website: https://jearmy.com/ 
12 J.E. Army official Twitter page 
13 https://twitter.com/jearmy0 



 
 

 6 

  הסייבר תקיפות ואופי יעדי

 התשובה ?עמו מזוהה רק או ?חמאס הטרור ארגון של רשמית זרוע (Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא האם

 שביצע לפעולות מסוים דמיון על מצביעים הקבוצה של היעדים ובחירת הפעולה שיטת ,זאת ובכל .ידועה איננה

 שביצעה ,2 ערוץ שידוריל הפריצה" ,למשל כך .עזה מרצועת עמו המזהות נוספות האקרים וקבוצות חמאס בעבר

 האלקטרוני ירושלים צבא הצהיר עליו ,12 ערוץב השידור שיבוש מול אל 201614 בשנת חמאס של הסייבר יחידת

(Army .E.J) תקיפות תזמון הנו ,חמאס הטרור לארגון אפשרי קשר על להצביע העשוי נוסף ממןס 2020.15 ,בנובמבר 

 .האדמה ויום ירושלים יום כדוגמת הפלסטיני המאבק עם המזוהים ציון לימי סייבר

 בממד .כפולה משמעות )Army .E.J) האלקטרוני ירושלים לצבא חמאס ארגון בין האפשרי לקשר ,לסיכום

 צבא עם מלהזדהות נמנע ולכן ישראל עם האחרונה בשנה היחסי השקט את לשמר שואף חמאס ארגון ,הפוליטי

 באופן לא אך אליו שמיוחס באופן ההתנגדות להמשך הארגון חותר ,בעת בו .)Army .E.J) האלקטרוני ירושלים

 ומתוקשר גלוי בצעבמ )Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא פעילות תחילת עם מתיישבת ,זו הערכה .רשמי

 .2020 שנת בתחילת

)E.J.  האלקטרוני ירושלים צבא את מציגה חמאס ארגון עם אפשרי מקשר הנגזרת המשמעות ,יהתפעול בממד

)Army של הברית מבעלת והדרכה הכשרה ,מימון לקבל עשויים אף הם .הסייבר במרחב ישראל על ממשי כאיום 

  .הסייבר במרחב משוכללות התקפיות יכולות להם שיקנה באופן ,איראן –חמאס

 :פעילות מרכיבי - )Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא

 פעילות תחומי שלושה כוללת טרור לארגון דומים במרכיבים פועלת או המזוהה האקרים קבוצת פעילות ניתוח

 וגיוס פעילים גיוס ,תעמולה - התפעול תחום .סייברה תקיפות למערך הכוונה – תקפההה תחום ,ראשית – מרכזיים

 ,לכך בדומה 16.המשתמש אנונימיות על לשמירהו מידע לאבטחת הנוגע בכל מידע של הפצה -ההגנה ותחום תרומות

 תחום כל ניתוח להלן .תפעול ,הגנה ,התקפה – התחומים בשלושת פועל )Army .EJ) האלקטרוני ירושלים צבא

 :פעילות

                                                 
14 Housen-Couriel D. (March, 16, 2016) "When Hamas comes into your living room". Retrieved from: https://blogs.timesofisrael.com/when-hamas-
comes-into-your-living-room// 
 Facebook |  جيش القدس اإللكتروني15
16ICT Cyber Report: October-December 2018. Retrieved from: http://www.ict.org.il/Article/2420/Cyber_activities_oct_dec_2018#gsc.tab=0 

https://www.facebook.com/jearmy07#_=_
https://www.facebook.com/jearmy07#_=_
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 הסייבר במרחב )Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא פעילות תחומי תרשים

  התקפה

 וביניהם ישראליים יעדים כנגד סייבר תקיפות מבצע הוא כי מפרסם ).Army J.E) האלקטרוני ירושלים צבא

 ביטחוניים גורמים ,הייטק וחברות פיננסיות תשתיות ,חינוך מוסדות ,תקשורת תשתיות ,קריטיות תשתיות

 מידע גניבת ,מערכות שיבוש ,אינטרנט אתרי השחתת כוללות התקיפות מאפייני .פרטיים אזרחים וכן ופוליטיים

 .ועוד מצלמות ,אזעקה למערכות פריצות ,פלאפונים על השתלטות ,משרתים

 כי הרשמי האינטרנט ובאתר החברתיות ברשתות (Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא מפרסם 2020 משנת החל

 מן קטן חלק .hieldS Hold -ו,מיראז ,sraelOPI :הכותרות תחת ישראליים יעדים נגד סייבר תקיפות מבצע הוא

   .רשמי באופן להתארגנות יוחסו לא אך ,בתקשורת אומתו התקיפות

 

 17האלקטרוני ירושלים צבא של החברתיות ברשתות שהתפרסמו כפי מיראז מבצע ובאנר sraelOPI באנר 

 פעולה ושיתופי התקיפה יחידות מבנה

 לאחד מטרתו" כי מצהיר הוא .רחבה גלובלית התארגנות של דימוי מציג ).Army J.E) האלקטרוני ירושלים צבא

 ,מרוקו ,הירי'אלג ,לבנון ,פלסטין :במדינות "שלוחות" מפעיל כך לצורך 18".הציוני האויב נגד במלחמה האומות את

                                                 
17 https://twitter.com/JEArmy0 
 Facebook |  جيش القدس اإللكتروني18

:  תחומי פעילות
J.E. Army))צבא ירושלים האלקטרוני 

תפעול הגנה התקפה

https://www.facebook.com/jearmy07#_=_
https://www.facebook.com/jearmy07#_=_
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 גם "שלוחות" לקבוצה כי יתכן ,אלו למדינות בנוסף (.מטה תמונה ראה -בפייסבוק פרסום לפי) .תורכיהו מצרים

 (.האלקטרוני ירושלים צבא של כשלוחות שנפתחו רשמיים פייסבוק עמודי על מבוסס) ובירדן בטוניסיה

 .הסייבר בתחום התקפיות יכולות בעלי אנשים של קטנה קבוצה או בודד מאדם מורכבות "השלוחות" כי ההערכה

 האלקטרוני ירושלים צבא של הפייסבוק בעמוד ,למשל כך .משותף סייבר למבצע לתקופה אחת לדגל קראיםנ אלו

(Army J.E.(, מוכנים להיות" לו המסונפות הסייבר ליחידות (2020 שנת של הראשונה במחצית) קריאה התפרסמה 

 19".חדשה סייבר לתקיפת ירוק לאור ולחכות

 קבוצות עם פעולה שיתופי במתכונת עובד כי (Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא גלוי באופן מצהיר ,בנוסף

 אנונימוס ;האלקטרוני סוריה צבא :םוביניה ישראליים יעדים נגד שביצע תקיפותמה בחלק ותנוספ האקרים

 .(فريق_نمور_غزة) מעזה האקרים קבוצה (,وحدة_الصاعقة_أليمنية) מתימן האקרים קבוצת E.E.S; A.E.S ;אסלאם

 

 ירושלים צבא שלוחות :משמאל ;20הרשמי הטוויטר בעמוד שפורסם כפי נוספות האקרים קבוצות עם משותף למבצע דוגמה :מימין

 21.הרשמי הפייסבוק בחשבון שפורסם כפי (.Army J.E) האלקטרוני

 :)Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא (לכאורה) שביצע תקיפותל דוגמאות

 :תקשורת תשתיות נגד פעילותל דוגמאות

 הסלולר חברת נגד תקיפה לבצע הצליח הוא כי )Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא פרסם ,2020 ,רבנובמב

 ימים מספר .ישראלים 50,000 -מ ליותר טקסט הודעות ולשלוח החברה לשרת לפרוץ הצליחו הם ,לטענתם .סלקום

  22.סלקום חברת של תקשורת עמוד ולשבש לפרוץ הצליח הוא כי הארגון טען ,כן לפני

                                                 
 Facebook |  19 جيش القدس اإللكتروني19
20 https://twitter.com/JEArmy0/status/1251900109673168900/photo/1 
 

21  
 Facebook |  جيش القدس اإللكتروني22

https://www.facebook.com/jearmy07#_=_
https://www.facebook.com/jearmy07#_=_
https://twitter.com/JEArmy0/status/1251900109673168900/photo/1
https://twitter.com/JEArmy0/status/1251900109673168900/photo/1
https://www.facebook.com/jearmy07#_=_
https://www.facebook.com/jearmy07#_=_
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 הפריצה פרסום :משמאל ;ישראליים לאלפי סלקום של השרת דרך האלקטרוני ירושלים צבא י"ע נשלחו שלכאורה ההודעות :מימין
 23.סלקום של תקשורת לעמוד

 

 :פיננסיים מוסדות נגד לפעילות דוגמאות

 .ישראליים בנקים כנגד סייבר תקיפות ביצע כי ,2020 שנת במהלך פרסם (Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא

 של פרטיים חשבונותמ כספים כי ונטען  הפועלים בנק של תמונות הוצגו ",הצבא" של הרשמי הפייסבוק בעמוד

 24.עזה ברצועת לחשבונות והועברו נמשכו ישראליים אזרחים

 

 

 25הפועלים בנק כנגד )Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא שביצע סייבר לתקיפת עדויות

 

 :חינוך מוסדות נגד פעילותל דוגמאות

 מידע ולגנוב וויצמן מכון של לשרתים לפרוץ הצליח כי )Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא פרסם 2020 ,באפריל

 לבדוק לכם כדי ,וויצמן למכון שנרשמו אלו" נכתב הפריצה אודות ,הרשמי טוויטרה עמודב בפרסום .(טרה 2.4) רב

 לפרוץ הצליח כי גם "הצבא" דיווח השבוע באותו ".ונהרס נמשך הכל ,בבנק המאזן ,שלכם האישיים החשבונות את

                                                 
23 https://jearmy.com/posts/268/ 
 Facebook |  جيش القدس اإللكتروني24

 
 Facebook روني | 25

https://www.facebook.com/jearmy07#_=_
https://www.facebook.com/jearmy07#_=_
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 בעמוד הארגון טען ,2020 בדצמבר ,אחר במקרה26 .ספיר ומכללת ,שבע באר גיתהטכנולו המכללה של לשרתים

 27.בשרתים הקיים המידע את ולגנוב חיפה אוניברסיטת לשרתי לחדור הצליח כי שלו הרשמי הפייסבוק

 

 28שבע באר הטכנולוגית המכללה על סייבר תקיפת תיעוד :משמאל ;וויצמן מכון על סייבר תקיפת תיעוד :מימין

 :הייטק חברות נגד לפעילות דוגמאות

 חברות נגד סייבר תקיפות מספר ביצע כי פרסם )Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא האחרונה השנה במהלך

 חברת נגד תקיפה ביצע כי  )Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא פרסם ,2020 בספטמבר ,למשל כך .הייטק

 ברשתות שהתפרסמה למתקפה האחריות בהודעת .טליידיג ושיווק אינטרנט אתרי בבניית העוסק אינטרדיל

 .בישראל רווח מטרת ללא ולארגונים לבנקים שמציעה השירותים לאור הותקפה החברה כי נטען ,החברתיות

 isgeoS וחברת מחשב במערכות העוסקת Chiyu חברת נגד סייבר תתקיפ ביצע כי "הצבא" דיווח ,אחר במקרה

 .סולרית באנרגיה העוסק

 

 ) האלקטרוני ירושלים צבא עם המזהות החברתיות ברשתות שהתפרסם כפי אינטרדיל החברה שרתי על התקיפה תיעוד פרסום

Army J.E.(29 

  

                                                 
26 https://twitter.com/JEArmy0/media 
 Facebook |  جيش القدس اإللكتروني27
28 https://twitter.com/JEArmy0/media 

 
29 https://twitter.com/JEArmy0/media 

https://www.facebook.com/jearmy07#_=_
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 :וביטחוניים פוליטיים יעדים נגד לפעילות דוגמאות

 יום במהלך סייבר תתקיפ ביצע כי שלו הרשמי הטוויטר בעמוד פרסם  )Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא

  30.ישראל כנסת של האינטרנט אתר לשרתי לחדור והצליח (2020 ,אפריל) ירושלים

 

 31ישראל כנסת אתר לשרת פריצה בדבר הצהרהה עם יחד בטוויטר שפורסמה התמונה

 הצליח 2020 ,אוגוסט במהלך כי החברתיות ברשתות פרסם )Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא ,אחר במקרה

 פייסבוק לחשבונות להיכנס הצליח כי פרסם החודש באותו .גן ברמת ל"צה של במתקן שנמצאת למצלמה לפרוץ

 32 .מאיימות הודעות להם ולשלוח ל"מצה חיילים של

 

 .גן ברמת צבאי מתקן למצלמות פריצה תיעוד :משמאל ;ל"צה חייל של פייסבוק לחשבון פריצה תיעוד :מימין

 :פרטיים אזרחים נגד פעילותל דוגמאות

 ופריצות תקיפות של רב מספר ביצע כי פרסם )Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא ,האחרונה השנה במהלך

 להיכנסו מידע למחוק ,מידע מהפלאפונים למשוך הצליחו הם ,לטענתם .ישראל אזרחי של אישיים לפלאפונים

  .החברתיות ברשתות לפריצה עדויות "הצבא" הציג ,הללו המקרים בכל .פהווטסא לחשבונות

                                                 
30 https://twitter.com/JEArmy0/media 
31 https://twitter.com/JEArmy0/media 
32 https://twitter.com/JEArmy0/media 
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 33(2021 ינואר) ישראל אזרחי של פלאפונים של לפריצות עדויות

 פייסבוק לחשבונות לפריצה עדויות גם (Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא הציג ,לפלאפונים פריצה מלבד

 ירושלים צבא של הרשמי האינטרנט באתר פורסם 2021 ,בינואר ,למשל כך .מישראל אזרחים של פרטיים

Rabbi ) "בולטון מנדל מנחם" רבי של הפייסבוק לחשבון לפרוץ הצליחו פעיליו כי (,Army .E.J) האלקטרוני

Bolton Mendel Menachem“) 34 .הרב של אישיות תמונות היתר בין הוצג בו  

 
 

 מנדל מנחם הרב של בפייסבוק הפרטי חשבונו תקיפת באנר :משמאל ;ישראלית אזרחית של הפייסבוק לחשבון לפריצה עדות :מימין
 .בולטון

 

 למערכות פריצות מגוון לביצוע עדויות גם האחרונה השנה במהלך פרסם (Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא

 ותיעוד 2020 ,באוקטובר ביתית למצלמה פריצה תיעוד ,למשל כך .פרטיים אזרחים של ושרתים מצלמות ,אזעקה

 (.מטה בתמונות דוגמאות ראה) 2020 ,בספטמבר ביתי לשרת פריצה

 

 35 פרטיים ישראליים אזרחים של ומצלמות אזעקה למערכות הפריצות מתוך מסך תמונות

                                                 
 Facebook |  جيش القدس اإللكتروني33
34 J.E. Army Official Website 
35 https://twitter.com/JEArmy0/media 

https://www.facebook.com/jearmy07#_=_
https://www.facebook.com/jearmy07#_=_
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 אוקטובר) ביתיות למצלמות פריצות המתעד סרטון מתוך מסך תמונת :משמאל (;2020 ספטמבר) פרטי שרת תקיפה תיעוד :מימין
2020)36 

 סייבר מלחמת על מצביע (Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא של הפעולה ושיטות היעדים ניתוח ,לסיכום

 באסטרטגיה טמונה הסיבה האם ידוע לא .הישראלי למשק ממשיים נזקים מיצירת להבדיל ,תעמולה שמטרתה

 .התקפיות יכולות של סוגיה או ,נמוך בפרופיל התקיפות את לבצע שנועדה

 .בתקשורת אומתו לא (Army .E.J) האלקטרוני ירושלים לצבא המיוחסות התקיפות מרבית ,בודדים מקרים מלבד

 עשויים המוצגים החומרים ,התרחשו לא מהמתקפות חלק כי יתכן ,ראשית .סיבות מספר להיות עשויות זה לעניין

 מאינטרס דווחו ולא יתכן ,התרחשו אלו ותקיפות במידה ,שנית .לתעמולה ונועדו ממוצאים או ממוחזרים להיות

 ,סייבר הגנת בנושא שירותים המספקות תקשורת וחברת הייטק חברות ,למשל .כלכלי ומאינטרס ציבורי דימוי של

 לדווח יודעים אינם ואף שהותקפו כלל מודעים שאינם פרטיים אנשים ,לחלופין או .הותקפו כי להודות לא יעדיפו

 יתכן .תפקיד לשחק הן אף עשויות פסיכולוגית ולוחמה פוליטיות סיבות .הסייבר ברשות המקצועיים לגורמים

 ,לחלופין או .יותר רגישים ביעדים ופגעה איראן ידי-על שבוצע הסייבר תקיפות גל את להדגיש העדפה והייתה

 הסייבר מלחמת על לשמור מנת על פלסטינים ארגונים מצד סייבר לתקיפות שניתן המקום את למתן כוונה ההיית

 בחשבונותיו טען (Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא האחרונה השנה במהלך כי להדגיש יש .בצללים

  .שרתיה על מתקפות תחת נמצאת שהיא מסתירה ישראל כי החברתיות ברשתות

 ירושלים לצבא רשמית יוחסו לא ,הסייבר רשות של בפרסומיהם ואותרו שאומתו סייבר תקיפות ,כן על יתר

 במרכז" כי נטען ,בישראל הסייבר רשות באתר 2020 ,ביוני שפורסם במאמר ,למשל כך .(Army .E.J) האלקטרוני

 פרצו ישראלים אנטי האקרים כי העול ממנו דיווח באחרונה התקבל הסייבר מערך של 119 סייבר אירועי לניהול

 בליווי הבית מתוך צילומים שלה הנייד לטלפון ושלחו ,המרכז מאיזור אזרחית של הביתיות האבטחה למצלמות

 צבא לארגון קשר על מצביעה (מימין מטה) הרשות במסמך שהתפרסמה התמונה 37".ישראליים אנטי מסרים

 של בפרסום תמונה באותה שימוש נעשה ,כן כמו .בתמונה מופיע הלוגו - (Army .E.J) האלקטרוני ירושלים

                                                 
36 https://twitter.com/JEArmy0/media 

 אקרים אנטי ישראלים פרצו למצלמות האבטחה הביתיות של אזרחים" נדלה מתוך:( " ה30.06.20רשות הסייבר ) 37
https://www.gov.il/he/departments/news/incident 

https://www.gov.il/he/departments/news/incident
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 קבוצה לכל או הקבוצה של לשמה רשמית התייחסות כל נמצאה לא הסייבר רשות אתרב ,אולם .בטוויטר "הצבא"

 .אחרת

 

 פרסום :משמאל (;האלקטרוני ירושלים צבא" לוגו באדום סומן הדגמה לצורך) 38הסייבר רשות באתר שהתפרסמה תמונה :מימין

 39(הלוגו עם זהה תמונה המציג האלקטרוני ירושלים צבא של הרשמי בטוויטר

 מכונה אשר נוזקה לייצר מתכוונים " שהאקרים מידע בידיהם כי 2020 ,במאי פורסם הסייבר ברשות ,אחר במקרה

 לישות התייחסות ניתנה לא הנדון במקרה גם 40."במחש מערכות לתקוף ינסו שעמה "קורונה וירוס"-כ ידם על

 זאת (, Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא אודות במידע המדובר הנראה ככל .ההתארגנות מאחורי העומדת

 קורונה – השם לאותו העונה וירוס לייצר שבכוונתם 2020 ,באפריל הארגון של הרשמי של בטוויטר פרסום לאור

 41.וירוס

 

 

 

 

 

 42.הקורונה וירוס – מציג האלקטרוני ירושלים צבא

                                                 
 של אזרחים" נדלה מתוך:( " האקרים אנטי ישראלים פרצו למצלמות האבטחה הביתיות 30.06.20רשות הסייבר ) 38

https://www.gov.il/he/departments/news/incident 
39 https://twitter.com/JEArmy0/status/1236301766997745665 

   https://www.gov.il/he/Departments/news/hacktivismירושלים האיראני" נדלה מתוך:( "צפי לניסיונות למתקפות סייבר לציון יום 13.05.20)  רשות הסייבר 40
41 https://twitter.com/JEArmy0/status/1251898915542237184/photo/1 
42 https://twitter.com/JEArmy0/status/1251898915542237184/photo/1 

https://www.gov.il/he/departments/news/incident
https://www.gov.il/he/Departments/news/hacktivism
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  הגנה

 מיועדים אלו תכנים .מידע אבטחה בנושא העוסקים תכנים מפרסם (Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא

 לשם העונה הקבוצה של הרשמי האינטרנט באתר ייעודי בעמוד ".הצבא" פעילות אחרי העוקבים לתומכים

 ,ינואר במהלך ,למשל כך .43טכניים בנושאים מידע תאבטח אזהרות חודש מידי מתפרסמים ",טכנית אבטחה"

 באינטרנט גלישה מפני אזהרה ;ידועים לא ממקורות תוכנות והורדת אתרים פתיחת בנושא אזהרות פורסמו 2021

 ומלוות קצרות האזהרות מרבית .דרייב לגוגל תכנים העלאת בעת כפולה אימות בשיטת ושימוש ;ציבוריות ברשתות

 44.מידע באבטחת אזהרה פרסום על המתריע זהה בבאנר

 

 (Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא של הרשמי האינטרנט מאתר נלקח .מידע אבטחת בנושא אזהרה באנר

 בדצמבר ,למשל כך .מידע אבטחת בנושא מפורטים מאמרים גם מפרסם (rmyA .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא

 המושלם היעד האת מדוע סיבות חמש" בנושא הקבוצה של הרשמי האינטרנט באתר מאמר התפרסם ,2020

 .1 - מרכזיות סיבות 5 לאור .פרטיים ולאנשים קטנות לחברות מכוונות התקיפות רוב כי נטען במאמר ".לתקיפה

 -ב ולהשתמש וירוס-אנטי ,אש חומת להתקין ממליצים הם) המכשיר עם שמגיעה ההגנה בתוכנת יתר ביטחון

VPN.) 2. ברשת ושימוש .5 .יםאקראי קישורים פתיחת .4 .מעדכונים התעלמות .3 .חלשות סיסמאות Fi-Wi 

 45.האבטחה חולשת עם להתמודדות הפתרון את הסעיפים מן אחד בכל ממליצים הם ,כן כמו .פתוחה ציבורית

 46.אייפון משתמשי אחרי בסתר מרגלת Tok Tik החברתית הרשת כי התפרסם  ,אחר במאמר

 ,למשל כך .הישראלי הביטחון לשירותי הנוגעות אזהרות פעם מידי מתפרסמות ,טכניות אבטחה אזהרות מלבד

 ,החברתיות ברשתות דפים באמצעות ,הישראלי המודיעיןש כך בגין אזהרה התפרסמה ,2020 דצמבר במהלך

 דפים דרך אותם ולשלוח ,שלהם הנייד בטלפון ספציפיים ורחובות מקומות לצלם עזה רצועת מאזרחי מבקשים

 אנו" .זו מפעילות להיזהר (rmyA .E.J)  האלקטרוני ירושלים באצ ביקש לתומכיו במסר .לתגמולים בתמורה אלה

                                                 
43 https://jearmy.com/posts/category/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a/ 
44 https://jearmy.com/posts/268/ 
45 https://jearmy.com/posts/162/ 
46 https://jearmy.com/posts/43/ 

https://jearmy.com/posts/category/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a/
https://jearmy.com/posts/category/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a/
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 סוכנים לגייס יכולתו מחוסר כתוצאה זו בדרך  נקט שהכיבוש מכיוון ..אלו מדפים להיזהר מהאזרחים מבקשים

 47".מידע ולקבל

 

E.J. ) האלקטרוני ירושלים צבא של הרשמי האינטרנט מאתר נלקח .הישראלי המודיעין עם מזוהה כי שנטען הפייסבוק חשבון

Army) 

  תפעול

 תעמולה

 ודברי פלסטינית-פרו שעיקרה החברתיות ברשתות רבה תעמולה מפרסם (rmyA .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא

 .ועברית אנגלית ,הערבית בשפה ביטוי ויכולות גבוהה באיכות גרפיקה מציגים הפרסומים .ישראל נגד וטרור הסתה

 :דוגמאות מספר להלן

  ישראל של הסייבר יכולות נגד מכוונת תעמולה

 זה מסוג תעמולה .פסיכולוגית לוחמה הנה (Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא שמבצע מהתעמולה נרחב חלק

 של הרשמיים בחשבונות מופצים הפרסומים מרבית .ישראל של הסייבר יכולות נגד והשמצות התבטאויות כוללת

 ניתנים ולא ומתוחזקים חזקים הישות ששרתי חשב מישהו" :להתבטאויות דוגמאות .החברתיות ברשתות "הצבא"

 חסרת שהמעצמה עבר מכל התנגדות י"ע מותקפת הציונית הישות של הסייבר מעצמת" ";שלא מסתבר..לפריצה

 48 ".גבולות ללא תהיה שהמלחמה ונבטיח אלקטרוני בכאוס לחיות לכם נגרום" ";ובצדק פה ופועות אוני

                                                 
47 https://jearmy.com/posts/178/ 
 Facebook |  جيش القدس اإللكتروني48

https://www.facebook.com/jearmy07#_=_
https://www.facebook.com/jearmy07#_=_
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 49 החברתיות ברשתות שמתפרסמת פסיכולוגית לוחמה – ישראל של הסייבר יכולות נגד תעמולה

 מזלג להיות ימשיכו" כי לישראל איום בפייסבוק (Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא פרסם ,אחר במקרה

  (.מטה ראה) הסייבר יחידת של תמונה והפיצו "הרבה עוד אותם שילווה ,בגרונם

 

 50 החברתיות ברשתות שמתפרסמת פסיכולוגית לוחמה – ישראל של הסייבר יכולות נגד תעמולה

 

 לישראל הפלסטינית ההתנגדות עם המזוהה תעמולה

 ,הפלסטינית ההתנגדות עם המזוהים בתכנים מתרכזת (Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא שמפרסם התעמולה

 :הבא והציטוט  אקצא-אל מסגד של תמונה עם ציוץ הטוויטר בעמוד פורסם למשל כך .מרכזיים ציון וימי סמליה

 לא הצדקה אינם והם ,השחרור לבין בינינו מכשול אינם וסכרים שגבולות הוא היום לומר יכולים שאנחנו מה"

 היא האלקטרונית והלחימה לפניכם פתוחה שהדרך כיוון ,בפלסטין האיתנים לאנשינו ולעזור אקצה-באל לתמוך

 51"האד'הג רעיון את הפיצו אז ,יכולים לא אתם ואם... שלך מהבתים אפשרית

                                                 
49 https://twitter.com/JEArmy0/status/1229784347210928131/photo/1 
50 https://twitter.com/JEArmy0/status/1229784347210928131/photo/1 
51 https://twitter.com/JEArmy0 
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 52החברתיות ברשתות שפורסמה לתעמולה דוגמאות

 גיוס

 ,זאת עם .בפרט  (Army .E.J) האלקטרוני ירושלים ולצבא בכלל האקרים לקבוצת גיוס תהליכי על ידוע מעט

 .המגויס מצד או המגייס מצד הרצון הבעת שהוא התהליך של הראשוני לשלב הצצה לקבל ניתן מסוימים במקרים

 לשם העונה החברים אחד (Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא של הרשמית הפייסבוק בקבוצת ,למשל כך

Mustafa Ahmed Shukry Eid Mohamed מוכנים ממרוקו החיילים" כי ,2021 ,בינואר 13-ה בתאריך פרסם 

 את ןלבחו מנת על קשר עמו שיצור וביקש הקבוצה ממנהלי אחד לו ענה בתגובה ".איתכם אנחנו.."במבצע להשתתף

 .ויכולותי

 

 הארגון לפעילות להצטרף בקשה - האלקטרוני ירושלים צבא של הפייסבוק קבוצת

                                                 
52 https://twitter.com/JEArmy0 
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 החברתיות וברשתות באינטרנט פעילות

 ברשתות חשבונות ,בדרקנט הפועל אינטרנט אתר :ברשת ענפה נוכחות (Army .E.J) האלקטרוני ירושלים לצבא

 באפליקציות נוכחות וכן .תקיפה סרטוני הארגון מעלה בו ביוטיוב חשבון .ואינסטגרם טוויטר ,פייסבוק החברתיות

 .אפ-ווטס טלגרם כמו שונות תקשורת

 

 תקשורת פלטפורמות מוצגים בו כללי באנר :משמאל ;השונות לפלטפורמות קישורים פרסום :מימין

 מן בחלק .התקשורת פלטפורמות בכל דומים או זהים תכנים מפרסם  (Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא

  .יותר מוקדם במועד שהופצו תכנים של חוזר שימוש לראות ניתן המקרים

  הרשמי האינטרנט אתר

 האלקטרוני ירושלים צבא של הרשמי הפייסבוק בחשבון 2020 בדצמבר לראשונה הושק הארגון של האינטרנט אתר

(Army .E.J.) באמצעות שבוצעה מבדיקה ,אולם URLSCAN 2020 בספטמבר 21-ב כבר נוצר הדומיין  כי נמצא. 

 .(.Net Namecheap) יפ'ניימצ בשם אמריקאית חברהל משוייך המוצג האינטרנט אתר של PI-ה כתובת ,כן כמו

 53.דומיין רכישת שירותי המספקת

 ,סרטונים ,טכנית תמיכה ,בתעמולה העוסקים עמודים למצוא ניתן ,הערבית בשפה המתפרסם ,האינטרנט באתר

  .החברתיות לרשתות וקישורים סייבר תקיפת בנושאי חדשות

                                                 
53 https://urlscan.io/result/fa069f3b-331b-47b3-823b-03ce9f19cb5a/ 

https://urlscan.io/result/fa069f3b-331b-47b3-823b-03ce9f19cb5a/
https://urlscan.io/result/fa069f3b-331b-47b3-823b-03ce9f19cb5a/
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 (Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא של הרשמי האינטרנט אתר

 

  חברתיות רשתות

 ,מרוקו ,מצרים ,פלסטין – מדינה לכל) רשמיים פייסבוק חשבונות שמונה  (Army .E.J) האלקטרוני ירושלים לצבא

 .עוקבים 6000 מעל ולו ".פלסטין" עם המזוהה חשבון הנו מבניהם המרכזי (.וסוריה ,לבנון ,ירדן ,טוניס ,יריה'אלג

  .איש 200 מעל חברים בה פייסבוק קבוצת גם מקושרת זה לחשבון 54

 

 (Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא של (פלסטין) רשמיה הפייסבוק חשבון :מסך תמונת

 זהים הפרסומים לרוב .תקיפה לאירועי אחריות ונטילת תעמולה הנם הפייסבוק בחשבונות המתפרסמים התכנים

 .פלסטין עם המזוהה הפייסבוק בחשבון בעיקר מתרכזים ותגובות שיתופים ,התעבורה כי אם .החשבונות בכלל

                                                 
54 https://www.facebook.com/jearmy07 
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 בעמוד הציוצים .רבים תעמולה תכני מתפרסמים בו רשמי טוויטר חשבון  (Army .E.J) האלקטרוני ירושלים לצבא

 לו ולו 2020 בפברואר הושק הטוויטר עמוד .זהים לרוב התכנים אולם .הפייסבוק בעמודי מפרסומים יותר תכופים

 55.עוקבים 100 מעל

 

 (Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא עם המזוהה הטוויטר עמוד מתוך מסך תמונת

 

 חשבון וכן תקיפה סרטוני מעלה אליו ,56ביוטיוב חשבון (Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא מפעיל ,זאת מלבד

 .וטוויטר לפייסבוק ביחס קטן אלו בפלטפורמות התכנים הפצת .תעמולה תכני מפרסם בו 57גרםסטבאינ

 

 )Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא של היוטיוב עמוד :משמאל ;האינסטגרם חשבון :מימין

 

  

                                                 
55 https://twitter.com/JEArmy0 
56 https://www.youtube.com/.../UCfxEBEurTV7z6sEv.../featured 
57 https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/j.e.army0/ 
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 ומסקנות סיכום

הגם שאין . 2020החל במבצע תקיפות סייבר נגד יעדים בישראל החל בשנת  J.E. Army)צבא ירושלים האלקטרוני )

ממקדת את המאמץ ההתקפי שלה מידע מאומת הקושר בין הצהרות הקבוצה ולקיחות אחריות נראה כי הקבוצה 

. זה לצד מאמצי גיוס באתרים וברשתות המקושרים לקבוצה עשויים להרחיב את מגוונים בישראללעבר יעדים 

לצמצם לאור זאת יש למצוא את הדרך  והמתגייסים לקבוצה ולשפר את היכולת ההתקפית שלה. התומכיםבסיס 

מעל לשנה מצליח שכן, פוטנציאלים.  למגויסיםואת יכולותיה להגיע  את הנוכחות של הקבוצה ברשתות החברתיות

עוקבים בקבוצת  6000-צבא ירושלים האלקטרוני להפעיל חשבונות מרובים ברשתות החברתיות ולצבור מעל ל

 הפייסבוק בלבד.

 בעיקר ונועדו גבוהה בתדירות מתבצעות )Army .E.J) האלקטרוני ירושלים צבא מבצע אותם הסייבר מתקפות

 ,לחמאס "הצבא" וקשרי ,נוספות סייבר קבוצות עם הפעולה פישיתו .תעמולה ולייצור הפעילות שגרת את לשבש

 האפשרי הקשר מן עולה העיקרי החשש .בישראל יעדים על מורכבות סייבר תקיפות לייצר היכולת את מעצימות

 יעדים נגד גבוהה בעצימות תקיפות פוטנציאל על להצביע העשוי ,איראן של הסייבר למערך ההתארגנות בין

  .קריטיים
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ABOUT THE ICT  

 

Founded in 1996, the International Institute for Counter-Terrorism (ICT) is 

one of the leading academic institutes for counter-terrorism in the world, 

facilitating international cooperation in the global struggle against 

terrorism. ICT is an independent think tank providing expertise in 

terrorism, counter-terrorism, homeland security, threat vulnerability and 

risk assessment, intelligence analysis and national security and defense 

policy.  

ICT is a non-profit organization located at the 

Interdisciplinary Center (IDC), Herzliya, Israel which 

relies exclusively on private donations and revenue 

from events, projects and programs.  

     DESK-CYBER ICT ABOUT  

 

The Cyber Desk Review is a periodic report and analysis 

that addresses two main subjects: cyber-terrorism 

(offensive, defensive, and the media, and the main topics of 

jihadist discourse) and cyber-crime, whenever and 

wherever it is linked to jihad (funding, methods of attack). 

The Cyber Desk Review addresses the growing significance that cyberspace 

plays as a battlefield in current and future conflicts, as shown in the recent 

increase in cyber-attacks on political targets, crucial infrastructure, and the Web 

sites of commercial corporations 


