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מרים גבהיאיר ניצני

ההשבוהע התקבלה הודהע אוטומטית מ�ה
בנק, ש�גיע� �שע� ועלי ל�חליף את סיסמת �כניס� לחשבון 
שלי באינטרנט. מצד אחד, ז� סימן חיובי לכך שכנרא� אני 
עוד חי, �בנק זוכר את קיומי, מכיר בעובד� שיש לי חשבון, 
ואפילו אכפת לו שלא כל עובר ושב ייכנס לי לעובר ושב. 
מצד שני, איז� בלבול מוח. עד שסוףהסוף �תרגלתי לסיסמ� 
שלי, שכלל� את שמי בתוספת צירוף �ספרות �מפתיע 1234 
ומשמשת אותי ל�מון אתרים אחרים שמוגנים בסיסמ�, כולל 

הכאל� בעלי סיווג ביטחוני גבו� כמו חנות מקוונת של קפסו
לות לקפ� או אפליקצי� ל�זמנת פרחים - �מערכת �בנקאית 
אתגר� אותי לחשוב על צירוף חדש. גם ככ� קש� לי מספיק 
עם �מבחנים ש�אתרים מעבירים אותי בבקש� לז�ות רמזורים 
וסירות מנוע כדי לוודא שאני לא רובוט )ולמ� שרובוט בכלל 
ינס� ל�יכנס לאתר של קופת חולים?( איפ� �ימים ש�סיסמ� 
�יחיד� ש�ייתי צריך לזכור �ית� ארבע �ספרות של מנעול 

�אופניים או של �כספת במלון באילת.

חשבתי לעצמי שאולי קריאת ��שכמ� מ�בנק �יא דווקא 
�זדמנות טוב� לעשות סוףהסוף את מ� ש�ייתי צריך לעשות 
מזמן, ול�תחיל ל�שתמש בסיסמאות שונות בכל אתר ואתר, 

הכי כל �מומחים מז�ירים שאם תמשיך ל�שתמש באות� סי
סמ� שוב ושוב בסוף יגיע ��אקר �איראני �מנוול שיעש� 
לך בלאגן בכל �אתרים שב�ם את� משוטט, יוציא לך כסף 
מחשבון �בנק או יזמין בשמך משלוח מחנות לאביזרי סקס 
וישלח אותו לבוס שלך בעבוד� - ואת� תצטער על �רגע 

שחומייני על� לשלטון.
מצד שני, גם �אתרים מעיקים ולא עושים לך את �חיים קלים. 
חלקם חכמים עד כדי כך שאם תנס� ל�כניס סיסמת וינטג' נוח� 
ומוכרת, �ם יודיעו לך: חבוב, לא תצליח לעבוד עלינו. בסיסמ� 

�זו כבר �שתמשת, תביא מש�ו חדש, יא פדלא�!
הכמו ב�רב� תחומים בחיים, גם כאן �אדם נקרע בין עצלנו

תו �טבעית ו�חיפוש אחרי נוחות, קלות ואפס שינויים, לבין 
�ידיע� ש�דבר �נכון לעשות כרוך ב�זזת �ישבן, במאמץ 

מחשבתי ובפעול� ממשית.
אלא ש�מצב �ז� גורם לכך שאחת �דילמות �גדולות ביותר 
שבפני�ן ניצב �מין �אנושי בשנות �אלפיים �יא כיצד למצוא 
טכניק� שתאפשר לך לייצר סיסמאות שונות שלא י�יו קלות 
לפיצוח עבור �אקרים, ועדיין ל�צליח לזכור אותן בעצמך, 
למרות שבגילך את� כבר בקושי זוכר אפילו את לוח �כפל. 
על �זיכרון לבדו לא כדאי לסמוך. כמויות �סיסמאות �ן 
אדירות. אדם נורמטיבי נכנס בחודש לעשרות אתרים תלויי 
סיסמ� - �חל מ�מחשב שלו עצמו ועד קופת �חולים, �דואר, 
�סופרמרקט אונליין, חברות תעופ� ותיירות, תוכנות שקנית 
וחשבונות באמזון, בעלי אקספרס ובכל אפליקצי� בטלפון 
�נייד שאינ� �מחשבון. במקביל, �זיכרון �אנושי, שבניגוד 

הלסלולרי לא יוצאים לו דגמים חדשים עם יותר ג'יג�, מת
קש� לעמוד בעומס �סיסמאות, ומסתובב אפילו סיפור על 
מיש�ו שקנ� ביטקוין שערכו על� לעשרות מיליונים, אבל 

בגלל ש�וא לא זכר את �סיסמ� �לך לו �כסף ועכשיו בטח 
בא לו לירות בעצמו אבל �וא לא מוצא את �סיסמ� לאתר 

שמוכר כלי נשק.
אפשר כמובן לשמור ולנ�ל את רשימת �סיסמאות בטלפון, 
אבל מ� אם �מכשיר ייפול לידיים זרות? שלא לדבר על ז� 
שכשתרצ� למצוא שם את אחת �סיסמאות, תגל� ששכחת 
גם את קוד �כניס� אליו. אפשר לכתוב את �סיסמאות באיזו 
מחברת - כאילו כל �מעבר לעידן �דיגיטלי לא �י� אמור 

ליתר את �שימוש בנייר - אבל איפ� מחביאים את �מחברת 
הבמקום שאף אחד לא יכול לגשת אליו, ובלי ש�גברת �רא

שונ� תצייר פרחים על �סיסמאות כמו ש�יא עוש� כבדרך 
אגב כש�יא משוחחת בטלפון, או שאני עצמי אקרע את �דף 
ואשליך את �קשקושים �לא ברורים לפח. פתאום עלת� בי 
��כר� שכל �מידע ו�צורך לזכור מספרים, שנחסכו מאיתנו 
עם גניזת ספרי �טלפון ודפי ז�ב עבי �כרס, חוזרים אלינו 

בדלת �אחורית בצורת סיסמאות. 

העלה גם רהעיון ללכת הפוך. �סיסמ� ת�י� 
גלוי� ו�אתר י�י� כמוס. אני אכתוב את �סיסמאות באופן גלוי 
על פתקים צ�ובים קטנים שאדביק מסביב למסך �מחשב שלי 
עם רמזים לאיז� אתר �סיסמאות מתייחסות. למשל, לסיסמ� 

של עלי אקספרס אצרף את צמד �מילים: ארבעים �שודדים. 
לסיסמת אמזון אצרף את �שיוך "נ�ר גדול בדרום אמריק�" 

ה- יענו אמזונס, לסיסמ� שלי באפל צירפתי פתק עם �מי
לים �תפוח לא נופל רחוק מ�עץ, ולסיסמ� של קופת חולים 
"וואל� שת�י� לי בריא", אם כי אני עלול ל�תבלבל ולחשוב 
שזו בכלל �סיסמ� שלי לאתר וואל�. �בעי� �יא שכשמיש�ו 
עבר על יד �מחשב שלי ובחנתי את יכולותיו ב�בנת קודים 
סודיים, �וא מייד �בין את �עסק ואמר לי "מ�, את� ילד? ז� 
שקוף לגמרי". אחרי מחשב� �חלטתי שצריך למצוא מש�ו 
שאינו תלוי בדבר פיזי כמו טלפון, מחברת או פתקים, אלא 
במש�ו שנמצא אצלי בראש. למשל, אסוציאציות שרלוונטיות 

לאתרים שב�ם אני מבקר.
למשל, עבור �בנק �חלטתי ל�שתמש בסיסמ� "�כסף לא 

הגדל על �עצים", שז� מ� שתמיד עול� לי בראש כשא
הני רוא� את �אוברדרפט בבנק ונזכר שבדיוק אמרתי לא
השתי ולבנות שיפסיקו לקנות כל כך �רב� בגדים וש�כ

סף לא גדל על �עצים. �כנסתי לאתר �בנק את �אותיות 
hakeseflogadelalhaetzim50000 כי �בנק דורש גם מספרים, 
וה50 אלף ז� סכום �מינוס שכשאני מגיע אליו �בנק מתקשר 
אלי לשאול איך אני מתכוון לכסות את �גירעון, ול�ציע לי 

�לוואות שבתוך שנ� יכפילו אותו.
באתרים מסוימים �אסוציאצי� שלי �יא �מקום שבו �ייתי 
כשנרשמתי אלי�ם, ולכן קבעתי ש�סיסמ� לחשבון �ג'ימייל 
שלי ת�י� - Niyar-toalet, כי יוצא לי לא פעם לקרוא מיילים 
בשירותים. לאתר של בוקינג שיגרתי את �סיסמ� egels5 על שם 
ל�קת �איגלס ששר� את "�וטל קליפורני�", ו�וטל ז� חופש�.

גייסתי את �סיסמ� "מרה  לכניסה לפייסבוק
קסוכר", כדי שאזכור שמדובר בחבר� שמנ�ל מרק צוקרברג, 
ו�סיסמ� שלי בחברת �אשראי �יא "אשראי יתום אני" מתוך 
ספרו של שלום עליכם - וגם כי בכל פעם שאני רוא� את 
מצב �חיובים שם, אני קצת מצטער שלא שלחתי את בנותיי 

�א�ובות ו�יקרות לגדול בבית יתומים.
ה�בעי� �יא שאחרי תקופ� מסוימת גם שם דרשו ממני לש

נות סיסמ� ונאלצתי ל�תרחק קצת עם �אסוציאציות, ובמקום 
"נייר טואלט" לקבוע כסיסמ� את Magvon-lach, ובמקום 
�נשרים - �תרנגולים, ואחרי חודש כבר לא זכרתי אם זו 
�סיסמ� לאתר חופשות או לקניות במחלקת �בשר ברמי לוי. 
אחרי ש�תבלבלתי בין �סיסמ� שלנו בזאר� לבין �סיסמ� 

הבקרן ��שתלמות שנאלצתי לפתוח בגלל �פעילות �משפח
תית בזאר�, ואחרי שניסיתי ל�יכנס לאתר של חברת �חשמל 
עם �סיסמ� של מקורות, מ� שכמעט גרם לקצר - נכשלתי 
גם בכניס� לאתר של �בנק, ו�וא חסם אותי. כשדיברתי עם 
איש �אינטרנט של �סניף בטלפון, �וא אמר לי ש�וא שם לב 
שכבר כמ� ימים אני מנס� ל�יכנס לאתר של�ם עם �סיסמ� 
bank-shel-ganavim1234. "�סיסמ� גם לא נכונ� וגם קצת 
מעליב�. אולי תחשוב על מש�ו אחר?" �תנצלתי על �טעות, 
�בטחתי לשנות את דרכיי ושיניתי לסיסמ� חדש� - אותו 

�דבר רק עם אות גדול� ב�תחל�. 
yairn@israelhayom.co.il

גברת תפתחי, זה אני
כמו בתחומים רבים בחיים, גם החלפת סיסמה במחשב מייסרת אותי  פעולות כאלה לוכדות אותי בין עצלנותי 
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