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שלחו להדפסה  

 פריצה למחשב

  פריצה למחשב

לחצו כאן להגדיל 
הטקסט

 האקר מאשדוד מחק קבצים של משטרת פנסילבניה
 

העתיק קבצים , צעיר ערב גיוס פרץ למחשבי המשטרה האמריקנית, לפי החשד
הודה בחלק , FBI-הוא נעצר בעקבות תלונה שהוגשה דרך ה. חשאיים ומחק אחרים

 מהעבירות המיוחסות לו אך טען שביצע אותן בתום לב 
 שמוליק חדד

 
בחשד שפרץ למחשב של משטרת פנסילבניה באמצעות מחשבו ) 'ג(מאשדוד נעצר היום  18צעיר בן 
 . האישי

  
מחק חלק מהטפסים והעתיק קבצי , הצעיר שיבש את פעילות מאגרי המידע המשטרתי, לפי החשד

 . מידע חסויים למחשבו האישי
  

התלונה הועברה לצוות עבירות . FBI-הוגשה במשטרת ישראל תלונה באמצעות ה, בעקבות האירוע
לאחר פעילות שנעשתה בעניין הוחלט לעצור. בפיקודו של מפקח שרון סוויסה, המחשב במחוז הדרומי

 . שהודה בחלק מן העבירות המיוחסות לו, את הצעיר
  

בחיפוש בביתו נמצא ציוד . והוא בעל ידע נרחב במחשבים ובמערכות הפעלה, החשוד עומד ערב גיוס
בחקירתו הוא טען שלא ידע כי פרץ למחשב המשטרתי , לדברי המשטרה. מחשבים רב ומורכב

 . והכחיש כי מחק קבצים, בפנסילבניה
  
ומדי פעם חדר לחלק , מבלי לדעת מה מקורם, הוא טען שראה לנגד עיניו מספרי שרתים בלבד"

נטען כי הצעיר פגע  FBI-בתלונת ה, לדבריו. כך אמר מפקח סוויסה, "מהשרתים הללו והוריד קבצים
-ובחלק מן המקרים נגרם להם נזק בלתי, בעבודת המשטרה בפנסילבניה בכך שמחק מידע חשוב

 . הפיך
  
בימים הקרובים נתחיל לפצח חלק ניכר מהקבצים שהוא החזיק באמצעות מומחים למחשבים "

הוא הוסיף כי לאחרונה התקבלו במשטרה לא מעט . אמר מפקח סוויסה, "שנמצאים אצלנו בצוות
 . כאשר בחלק נכבד מן המקרים מדובר בצעירים, תלונות עבירות של חדירה למחשבים בגופים שונים

  
הוא יוחשד בעבירה של שיבוש . שבע-משפט השלום בבאר-מחר יובא הצעיר להארכת מעצר בבית

יוחלט האם יש מקום להגשת כתב , רק לאחר שיעובד כל החומר ממחשבו האישי. פעולת מחשב
 .אישום

  
 
 

 . ישירות לסלולרי שלכם ynetעדכונים מחדר החדשות של  - SMS-חדשות ב
 
 

חזרה
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