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אבי אשכנזי, כתב פלילים וואלה ניוז -
צעיר ישראלי בן 18 נעצר בחשד לדיווחי

כותרת:

מאיה זיו וולף : עכשיו, לסיפור הבאמת מדהים, שנראה כאילו

הוא לקוח מאיזה שהוא סרט, ש..

אור הלר : סרט רע.

מאיה זיו וולף : אנחנו דיווחנו בחדשות, כל שבוע על האיומים,

על מרכזים יהודים בארצות הברית ועל האנטישמיות שעולה וגואה

ואז פתאום, אנחנו מדווחים אתמול שזה מגיע מהחצר האחורית

שלנו, פה, אפילו לא חצר אחורית, ממש מהחצר הקדמית,

מאשקלון, שצעיר ישראלי ישב על פי החשד והתקשר לאיים דרך

עיוות קול..

אור הלר : במשך שלוש שנים למאות מרכזים. אנחנו עם שלושה,

עם הדוקטור הראל מנשרי, ממקימי תחום הסייבר בשירות

הביטחון הכללי וראש המכון הטכנולוגי בחולון.

הראל מנשרי : ראש תחום הסייבר במכון הטכנולוגי בחולון.
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אור הלר : כן, HIT. ובצד השני, בצד שלך מאיה, יעקב חגואל -

סגן וממלא מקום יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית ומי

שמתעסק באמת, במלחמה באנטישמיות ולצידך, אבי אשכנזי - כתב

המשטרה של וואלה ניוז, שאתמול, אבי, אתה שם בבית המשפט,

עם הסיפור המדהים הזה, יושב בדיון עם אותו צעיר, שאי אפשר

לפרסם את שמו ותמונתו, אבל אתה אומר, תמהוני שכל חייו היה

בבית, סגור, עם המחשב.

אבי אשכנזי : תשמע, זה היה הזוי. האמת היא, שקיבלנו את

הדיווח הזה בשעות הבוקר, על מה צפוי לו עד למעצר וכשאתה

רואה את הילד הזה ואני אומר לך, הוא נראה ילד, כמו כל

הילדים בני גילו.

אור הלר : בן שמונה עשרה וחצי.

אבי אשכנזי : בן שמונה עשרה וחצי וכשהוא התחיל את זה, לפני

שלוש שנים, כלומר, כשהוא היה כבר בן חמש עשרה וחצי, חמש

עשרה ואתה לא מאמין למראה עיניך, שאותו ילד, הצליח לשגע

עולם שלם, להפוך לצחוק את כל רשויות אכיפות החוק, אם זה

באוסטרליה ואם זה בניו זילנד ואם זה באירופה.

אור הלר : את ה-FBI האמריקני.

אבי אשכנזי : ה-FBI, האמריקני, השב"כ הישראלי וגורמים נוספים

אחרים.

אור הלר : והוא גרם לנחיתות חירום של מטוסים, צריך לומר.

7658145
מתוך 5 עמוד 2



אבי אשכנזי : הוא לא רק, צריכים להבין, הוא לא רק בארצות

הברית הטריד את הקהילות היהודיות, הוא התחיל, המקרה

הראשון זה היה בניו זילנד ואחרי זה הוא עבר לאוסטרליה ולאחר

מכן באירופה וכמובן בארצות הברית וגם בישראל, ב18- בינואר

השנה, זה גם בעצם מה שגרם לו ליפול, בסופו של דבר, לסגור

עליו את המיקוד של מערכות הסייבר עליו וכמובן, גם חברות

תעופה, נמלי תעופה ברחבי העולם שהצליח להנחית מטוסים. הוא

הצליח להשבית את חברת דלתא למשך זמן לא קטן, אחת

מחברות התעופה הגדולות בעולם.

מאיה זיו וולף : עשה מה שנקרא סווטינג, נכון? זה ככה..

אבי אשכנזי : כן, עכשיו צריכים להבין איך הוא..

אור הלר : רגע, בוא נסביר מה זה סווטינג..

מאיה זיו וולף : לגרום ליחידות החירום..

אבי אשכנזי : להגיע. עכשיו צריכים להבין איך הבן אדם הזה

פעל, באיזו פשטות. בבית שלו מצאו חמישה מחשבים וכמה

כרטיסי רשת ואנטנה שרוכבת על שידורי וויי-פיי ואינטרנט כאלה

ואחרים.

אור הלר : שזה אנטנה ..

מאיה זיו וולף : אתה אומר שזה פשוט, אבל הראל, זה באמת

כל כך פשוט?

אבי אשכנזי : מאוד פשוט אפילו ואני חייב להגיד, הוא פעל בשני
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מישורים. אחד, זה לאסוף את המידע, כלומר, שאתה רוצה ללכת

ולאיים על גן ילדים באוהיו  או בוושינגטון או מה שאתם רוצים,

אתה צריך להגיע עד למספרי הטלפון של הגן הזה, להגיע

למיקום שלו, את התיאור שלו, כדי שתיראה גם אמין, אז הוא

אסף באינטרנט הרבה מאוד אינפורמציה על אותם מקומות כשהוא

מבצע את זה בעצם כשהוא רוכב על אנשים אחרים, על רשתות

אינטרנט אחרות, של אנשים אחרים ולאחר מכן, כשהוא משגר את

האיומים האלה, הוא מבצע את זה במערכת אחרת, שבעצם..

אור הלר : כן, אז דוקטור מנשרי, איך עושים את זה? הראל, בוא

נפשט את זה. איך עושים את זה כל כך פשוט? אתה אומר,

לרכוב על וויי-פיי, כדי להרחיק מעצמך את הזהות כמאיים.

דוקטור הראל מנשרי : טוב, העניין הוא שיש הרבה מאוד רשתות

פתוחות, ללא ססמה, החל מבתי קפה וכלה אצל אנשים בבתים

שלא מגינים על עצמם וכשרשת היא לא מאובטחת, אפשר לחדור

אליה בקלות, הרי מטרתה של הרשת זה לתקשר והבחור הזה,

להבנתי, אנחנו לא מכירים את פרטי המקרה, מה שהוא עשה,

הוא פשוט התחבר לרשתות פתוחות. דרך אגב, צריך לשים פאוזה

ולהגיד כאן מילה טובה מאוד למשטרת ישראל. המשטרה עשתה

כאן עבודה מאוד יפה, נכון, בסיוע של גורמים אחרים.

אור הלר : כי בסוף הוא עשה טעות ונפל ובאמת קירב את

החשדות אליו..
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ד"ר הראל מנשרי : רוב הדברים נופלים בגלל טעויות, אבל עצם

ההגעה, לא תמיד מגיעים, לא תמיד מגיעים לא בגלל שאי אפשר,

אלא בגלל חוסר משאבים, בגלל שיש עוד נושאים דחופים, כאן

הגיעו וזה בהחלט יפה ומכובד.

אור הלר : אוקיי. נעשה פה רגע הפסקה קצרה, נצא להפסקה

ראשונה של פרסומות בשעה הזאת ואחר כך, נחזור עם המשך

הדיון על אותו צעיר ובעיקר נשאל, כיצד החלום הרטוב הזה, של

כל אנטישמי, שהיהודים ממציאים את האנטישמיות, ישפיע, עלול

להשפיע על הקהילות היהודיות בעולם.
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