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יאיר ניצני
מרים גבה

איור :טל לזר

סחיטה כשרה

סחטנים ,שפרו את הופעתכם :כמה רעיונות למבוכות שאנשים באמת ירצו לשלם תמורת מניעת פרסומן
ממיקרוסופט /נוקיה /אפל ,המבטיח להעניק לך מחשב
בשבוע שעבר ,בעת ביקור בבית הוריי ,התבקש
חדש בתמורה לווירוס קטלני .או מכתבי השרשרת ,שאת
תי על ידיהם להסביר מה פשר ההודעה המשונה שהגיעה
גרסתם הפרימיטיבית עוד זכיתי כילד לקבל במעטפה,
אליהם במייל :גורמים אנונימיים איימו שהחדירו לאייפד
ובגרסת המייל רתמו את הטכנולוגיה כדי לאיים שיקרו
שלהם תוכנה זדונית ,שצילמה את בעל המכשיר צופה
לך דברים נוראים אם תעז לא להפיץ לחבריך את ההודעה
בפורנו ,ואם לא יועברו אליהם  2,000דולר בביטקוין,
שתמחק להם את ההארד דיסק.
תמונותיו של הצופה יופצו לכל אנשי הקשר שלו.
במשך תקופה מסוימת הוצפנו במיילים על נסיך אפריקני
למרות הטון המאיים ,ההודעה לא ממש עשתה עלי
עשיר שבחר דווקא בנו ,משפחה מפתח תקווה ,כדי להע
רושם ,מכמה סיבות .ראשית ,הוריי הם בני  .92הם ממש
לא מתלהבים מהאייפד הזה ,שדחפתי להם בניגוד לרצונם,
ביר אלינו  100מיליון דולר ,והוא יעשה את זה מייד אחרי
בכל הזדמנות הם מקללים את יום היוולדו ,מבקשים ממני
שנשלח לו  10,000שקל ואת הסיסמה לכספת של סבתא.
אחר כך ניסו לעבוד עלינו באמצעות השתלטות על
לעזור להם בתפעול שלו ,ושעה אחרי שהלכתי חוזרים
הג'ימייל של אחד מאנשי הקשר שלנו ,ושלחו בשמו הודעה
להשתמש בו בתור מגש עוגיות.
שהוא תקוע בטיול בספרד בלי ארנק וטלפון וחייב שנשלח
בנוסף ,הסיכוי שהם ירצו לצפות בפורנו קלוש ביותר,
לו כסף בדחיפות .את ההודעה
אבל אם בגילם עוד נשאר בהם
קיבלנו מחבר לעבודה שמעולם
רצון כזה ,זה לא עניין לבושה
לא היה בספרד ,מקסימום הלך
אלא להרבה גאווה ,ואף לפרס
אם מישהו מאיים לשלוח
רגע לשירותים אחרי שאכל המ
על מפעל חיים .רוב האנשים
לחברה שלכם הקלטה שלך
בורגר ספרדי כפול.
בגילאים האלה בקושי רואים
אומר" :גליה נראית כמו אוגר.
בש
סרטים במסגרת "שלישי
לא פעם אני מקבל בפייסבוק
מי עשה לה את הבוטוקס,
הודעות מחניפות מנשים יפות
שלישי
לייקעס" ,שלא לדבר על
וטרינר?" לא תשלם?
מרחבי העולם ,ובמיוחד מצ'כיה,
בלי שלייקעס.
תמשכן את הבית ותשלם
שכנראה צפו בפייסבוק בתמו
חוץ מזה ,עם כל הכבוד לר
נות הסקסיות שלי מזיע במסיבת
צון של הסוחטים לעשות להם
הסיום של הילדה ,ולא יכלו לע
שיימינג בפרהסיה ,כדאי שיידעו
צור את עצמן מלפרטט איתי .הודעות בסגנון "אני לאהוב
שרשימת אנשי הקשר שלהם הידלדלה מאוד בשנים האח
אותך מאוד שמח ,צלצלתי? מתחבקת ,סילביה" ,שלא ברור
רונות .רבים מאנשי הקשר כבר לא בקשר עם הסביבה,
מה בדיוק הן חושבות שיקרה אחריהן.
והרבה חברי ווטסאפ עזבו את הקבוצה לטובת קבוצות כמו
לרוב אני מנומס ,אומר שאני לא פנוי כרגע לקשר ,אבל
"העולם הבא בלי צ'אושסקו" ו"ארוחת שישי אצל יו הפנר".
אשמח להכיר להם חבר שלי ,שהוא נסיך ניגרי שבדיוק
אגב ,רשימת הכתובות של החברים של הוריי כתובה
ירש  100מיליון דולר.
בכתב יד צפוף ביומן לגימנזיסט ,שממנו אמי ממאנת
מכיוון שגם הסחטנים הם מגזר שצריך להתפרנס בכבוד
להיפרד כבר הרבה שנים ,כך שאם ההאקרים המתוחכמים
ורווחתו חשובה לי ,אני מציע כאן כמה רעיונות למבו
רוצים לשלוח את הראיות המרשיעות לנחמה וחיימקה
כות אנושיות ,שבתמורה למניעת פרסומן אנשים באמת
שפיצר מכפר ורבורג ,הם יצטרכו לעבור בסניף הדואר
ולקנות שם מעטפות ובולים.
ירצו לשלם כסף.
למשל ,לאב צעיר יהיה מביך במיוחד אם יתפרסמו
תמונות שמתעדות אותו משוטט בעמוד הפייסבוק של
מאז פרץ האינטרנט לחיינו חווינו לא מעט הט
הגננת רבקה ,שאצלה הוא מפקיד בכל יום את בנו )כולל
רדות וזיוני שכל משלל נודניקים ,חלקם מסוכנים באמת.
בין המנג'סים ביותר אפשר למנות את המייל הוויראלי
צפייה באישון לילה בסרטון שלה רוקדת "אל גינת אגוז"

בבגד ים בתאילנד(.
ככל שהאיום מותאם ספציפית לקהל היעד ,כך הוא
אפקטיבי יותר .למשל ,אם אתה גיטריסט מקועקע ,לובש
שחורים ומלא פירסינג בכל הגוף מלהקת המטאל "בתו
ליה של אמילי" ,ובאישון לילה בבית אתה מאזין דווקא
לדיסק "ריצ'רד קליידרמן ,מיטב הלהיטים והקונדישנרים",
או לפינות ישנות של "באופן מילולי עם אבשלום קור" -
ואת כל המידע הזה יאיימו להעביר לחברי הלהקה שלך
ולמעריצים  -לא תשלם? תשלם!
אם אתה מצטיין ואהוב המדריכה בשומרי משקל,
והמאיים מבטיח שמחר בבוקר הוא מעביר למדריכה )ולא
שתך( תמונות שלך מול המקרר ,מגרד בכף חצי פיירקס
לזניה קרה שממש לא בתפריט שלך ,ומקנח בעוגת שו
קולד  -לא תשלם? תשלם!
אם יש לך תדמית של אדם ישר ,עוזר לזולת ונדיב ,אבל
הסוחט הזדוני הצליח לשים יד על תמונות שלך מיישר
אוכל של חברים לעבודה ושואב יוגורטים בקשית מהמקרר
המשותף ,מצלם מסמכים פרטיים וגונב ציוד משרדי הבי
תה ,משקר לקבצן שאין לך כסף קטן ,משתין בלי להרים
את הקרש בשירותים או מטאטא בבית את ערימת הלכלוך
מתחת לספה  -לא תשלם? תשלם כמו גדול!
והנה עוד דוגמה .בילית עם אשתך ערב מקסים
אצל חברים ונפרדתם בחיבוקים .בדרך הביתה אתה ואשתך
עוברים לחלק הבאמת מהנה של הערב  -לעשות קציצות
משאר המשתתפים .אלא שמישהו הקליט הכל ,והוא מאיים
לשלוח לחברי הפורום את הגרסה המלאה ,כולל המשפט:
"גליה נראית עכשיו כמו אוגר .מי עשה לה את הבוטוקס,
וטרינר?" לא תשלם? תמשכן את הבית ותשלם.
ועצה קטנה לך ,הסוחט .נניח שעלית על טייקון ,שמד
ברים עליו שיקנה חברה גדולה .כולם יודעים שהוא מלך
בעסקים ועמוס במזומנים ,אבל האמת רחוקה מזה ואין
לו גרוש על התחת .שמת יד על הקלטות שלו מדבר עם
גלית ,הפקידה מהבנק ,ומתחנן שלא יעצרו לו את החשבון
כי "מחר נכנס כסף" .נראה לך שאם תאיים לפרסם את זה,
הוא ישלם לך? כנראה שלא ,כי אין לו גרוש על התחת.
יצאת טמבל ,חפש קורבן אחר√ .
yairn@israelhayom.co.il
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