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ד"ר הראל מנשרי - לשעבר בשב"כ: צעיר
ישראלי חשוד שטלפן לאחרונה למוסדות

כותרת:

אור הלר : טוב, אנחנו חוזרים לפרשה שהותרה אחר הצהריים

לפרסום ונשמעת כמעט דמיונית מרוב שהיא מטורפת. נער בן 19

מאשקלון, שבאמצעות האנטנה הזו הפיץ התרעות שווא על הטמנת

פצצות במוקדי הקהילה היהודית בארה"ב והעמיד מאות אלפי

יהודים על הרגליים, לרבות ה- FBI, והכל בגלל התרעות שווא.

אנחנו פונים עכשיו לד"ר הראל מנשרי, שהיה בכיר במערך הסייבר

של השב"כ. שלום הראל.

ד"ר הראל מנשרי :  אהלן, מה שלומך?

אור הלר :  אנחנו בסדר. אבל אתה יכול להעריך עד כמה על

סמך מה שהתפרסם בסיפור המטורף הזה, כיצד פעל אותו צעיר

אשקלוני?

ד"ר הראל מנשרי :  בלי להכיר את הפרטים לעומק, רק על

סמך מה שפורסם, נראה שהוא עשה כאן כמה דברים, אחד הוא
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ניסה, אם אני מבין נכון מהכותרות, לחדור לכמה שיותר מערכות

וויי פיי של שכנים, כי יש לו הרבה אנטנות בבית ולצאת מהן

מהכתובות של אותם שכנים, כתובות המחשביות, אל העולם החיצון

ואם אני מבין נכון אחד הדברים שעזרו לו להתחמק מפעילות

ומתפיסה זה כנראה הוא השתלט על מחשבים נוספים בדרך ויצר

מעין שרשרת של מחשבים שבידלו אותו ממקור היציאה לעולם,

לאותם קריאות שהוא הפיץ על פצצות שמוטמנות כביכול.

FBI -אור הלר :  ומבלי לחשוף את מה שאסור לחשוף, איך ה

יחד עם הרשויות בישראל מנטרלים את השיטות האלה ויכולים

לעלות עליו, על הצעיר הזה?

ד"ר הראל מנשרי :  צריך להתחיל להגיע ולפרום כתובת כתובת,

להגיע מהמקום שאליו הוא מתקשר, אפשר להגיע לכתובת

הראשונה שממנו השידור יוצא, כתובת המחשבים וממנה להתחיל

לחקור ולראות איך זה יצא הלאה, כי יתכן מאוד, אני לא מכיר

את פרטי המקרה, אבל יכול מאוד להיות שהוא השתלט במסגרת

אותה שרשרת של בידול על מחשב נגיד של מועדון ספורט או של

סופרמרקט, או של דבר דומה, ואז צריך לבוא ולהבין איך השידור

יצא ואיך הוא נכנס לאותו מחשב.

אור הלר :  אגב, את כל האופרציה הזאת אפשר לעשות עם ציוד

ביתי, שכל אחד יכול להשיג או לקנות בעצמו?

ד"ר הראל מנשרי :  אם יודעים אז כן, זה לא דבר מאוד
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מסובך, אבל צריך לדעת.

אור הלר :  כמה אנשים כאלה להערכתך חיים בישראל 2017,

מתחת לרדאר של הרשויות, שיכולים לעשות דברים כאלה?

ד"ר הראל מנשרי :  בוא נגיד שבמסגרת, במסגרות חוקיות יש

כמה מאות של אנשים, במסגרות פליליות בודדים פליליים כאלה

זה קשה להעריך ואחת השאלות שצריכה להישאל כאן, הבחור

הוא די צעיר, הוא בן 18-19, מה היסוד הנפשי של האירוע הזה?

זאת אומרת האם מדובר כאן באיזה פסיכופת או שזה איזה בחור,

כמו שאני מניח הסניגורים שלו ינסו להגיד, שהוא השתובב.

אור הלר :  כן.

ד"ר הראל מנשרי :  ופה צריך להעריך את היסוד הנפשי. אבל

כמה כאלה יש? יש אי אלו, לא, אני מקווה שלא רבים.

אור הלר :  נקווה. ד"ר הראל מנשרי, תודה רבה לך על הדברים

האלה.

ד"ר הראל מנשרי :  תודה רבה.
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