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 -21ת"פ                                                     ויפ – אביבבתל בבית משפט השלום 
    

  

ת ישראל  :המאשימה   מדי
הבאמצעות      מחלקת הסייבר בפרקליטות המדי
רייטה סולד      6492401, מיקוד יפו –תל אביב , 1רח' ה

  02-6468009פקס:  073-3924455 טלפון:  

י: -דואר      unit@justice.gov.il-cyberאלקטרו

  

  -  ג  ד      -

  

אשם   דרורי) איוב (בן בועז    :ה
  ...ת"ז  ,1966 יליד        

  גבעתיים, ...        

    

                                          

 כתב אישום

  :העובדות

טית  . 1 סת לבמהלך התקופה הרלוו האופוזיציה ראש ומתואר בכתב האישום כיהן חבר הכ

יהו כראש ממשלת ישראל. ת ימין  יהו היא  ב ת יהו.ח"כ של רעייתו הגב' שרה  ת ימין   ב

2 . "Twitter"  רשת חברתית שהשימוש בה מתאפשר באמצעות יצירת חשבון אישי לכל היא

ים מלל, לפרסםבמסגרתו יכול המשתמש , משתמש ות וסרטו , כפרסום עצמאי או תמו

, לשתף פרסומים באמצעות "ציוץ מחדש", וכן יכול לצפות כתגובה לפרסומים של אחר

ים של משתמשים אחרים ברשת  ים של משתמשים אחרים ברשת ולחפש באופן יזום תכ בתכ

 . )"טוויטר"(להלן: 

טית  . 3 אשהחזיק  ,כתב האישוםלבמהלך התקופה הרלוו יהל ם ה חשבון משתמש בטוויטר ו

וי " ). "טוויטר"חשבון ה" (להלן: drori_boaz@" ושם המשתמש "drori boazתחת הכי

חשפו באופן ישיר  טית כאלף עוקבים, אשר  אשם היו בתקופה הרלוו בחשבון הטוויטר של ה

 ועקבי לפרסומיו.

הל של חשבון הטוויטר, שלט באופן בלעדי בכלל  . 4 אשם, כמחזיק ומ יו. ה   תכ

אשם בחשבון או במועד הסמוך לכך, , 07:35, בשעה 9.3.2019ביום  . 5 רשומה  הטוויטרפרסם ה

  :) בה כתבציוץ(



2  
 

י כל כך פטריוט עד שמרגיש חובה לאומית להעמיד את " א

ית  חישות ציו יהו על ארבע ואז בעוצמה יהודית וב ת שרה 
  ."לחדור אליה מאחור

"ל הפרסום .6 י  22-זכה ל ה  "ציוצים מחדש". 8-תגובות, ו  Like ,(23חיבוב (סימ

יהו בכך ש לעיל במעשה המתואר .7 ת ית את הגב' שרה  אשם מי ה הטריד ה כלפיה הפ

יותה. ה או למי  התייחסות מבזה או משפילה ביחס למי

 

אשם לפיה החיקוק הוראת  :מואשם ה

ית סיבות סעיף 5יף עבירה לפי סע – הטרדה מי "חלחוק  )5(א)(3(א) ב ית, התש יעת הטרדה מי -למ

1998. 

  
  
  

  

  

  אור ארבר, עו"ד
  המחלקת הסייבר בפרקליטות המדיעוזר ב

  

  בפ"התש בכסלו כ"ד  יפו,   –תל אביב 

ובמבר 28          2021 ב

  

  2-21-מספר תיק פרקליטות: פ
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  רשימת עדי תביעה

1. ... 

אשם   הודעה ל

אשם לייצוג  אים לזכאות  גור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהת ה לו ס אשם יכול לבקש שימו ה

ויים בסעיף  גוריה הציבורית, 18המ "וה(א) לחוק הס   .1995-תש

  

  המשפט-הודעה לבית

וסח משולב]א15בהתאם להוראת סעיף  המאשימה  1982-התשמ"ב ,(א) לחוק סדר הדין הפלילי [

ש מאסר  אשם עו מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על ה

 בפועל, אם יורשע בתיק זה.


