
1 
 

 26185-11-14ת"פ     השלום   בבית משפט
 7/7/2022יך תאר     בכפר סבא 

 
 580709574התנועה למען איכות השפיטה בישראל ע"ר  המבקשת:

 כפר סבא  9שלמה המלך   
 03-7621105, פקס 053-3588188טל.   

 

 עד שהופיע בתיק  – .  דרור בוזגלו1   נגד המשיבים: 

 028817559ת"ז   .  רמי מלכה2  

 ע"י משרד שלומי בלומנפלד, חיפה                                 

 ע"י קורל קסטרו, מתמחה  – .  מדינת ישראל 3  

 

 לעיון בתיק חוזרת בקשה 

הדעת של השוטר   תחוו(  1) בית המשפט מתבקש לאפשר עיון בתיק וצילומו לרבות ובמיוחד 

(   4)  ו, או נחקר עליהן מקצועיות ודיפלומות שהציג תעודות (  3) , נספחיה(  2) ו לשעבר דרור בוזגלו

 פרוטוקול חקירתו הנגדית.    

אל עמותה רשומה והח"מ אוחז בתעודת עיתונאי  רהתנועה למען איכות השפיטה ביש .1

ם, י אמריקאית.  התנועה חושפת שחיתויות של עובדי ציבור:  שופטים, עובדים סוציאלי

 פרקליטים ושוטרים.   

 

, שוטר כושל מיחידת הסייבר בתל אביב, לאחר שנזרק עו"ד דרור בוזגלובתיק זה הופיע  .2

מהמשטרה וכעת הוא "מוכר" חוות דעת לכל המרבה במחיר שבמשטרה לא יודעים את 

לים ראיות פורנזיות.  זה בדיוק תיים, בודים ראיות ושו זהעבודה ומבצעים מחדלים פורנ

כאשר היה שוטר ביחידת הסייבר.  כעת הוא הופך את עורו  ביצע /מה שהוא עצמו עשה

לכל  –ותורם מידיעותיו כיצד תופרים תיקים פורנזיים עם ראיות דיגיטליות במשטרה 

 דיכפין ולכל מאן דבעי תמורת טבין ותקילין.   

 

, מח'  מד"י נ' לורי שם טוברק לשם דוגמא, הוא ויחידתו אשר חקרו את תיק הבלוגרים ) .3

( ביצעו שרלטנות פורנזית כאשר טיפלו באופן כושל במחשבים תפוסים, 14280-04-17ת"א 

ספציפית בענין החשוד משה הלוי, מחקו לו דיסק של בעל ערך רב, ושתלו חומרים של  

חקירה סודית אחרת במקום, ואף כתבו מזכרים סודיים להסתיר את הפשלה.  משה הלוי  

משה הלוי נ'  19-01-12823ראו ת"א ₪.   68,000תבע אותם וזכה נגד משטרת ישראל ב 

 , השלום חיפה, הש' עירית וינברגר.  ירון בן צבי ואח'

 

במקרה של חשוד אחר, הוא וחבריו השוטרים פתחו מחשב, ביצעו עליו חיפושים, והלכו   .4

ביצע את החיפושים הללו.  למרבה המזל, תאריכי   וד שלשופט עלאא מסרוואה וטענו שהח

אים  צ מכיחו שדרוד בוזגלו שתל את המוהו שמרו בזיכרון המחשבשתילת מילות החיפוש נ
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אחרי   – בלוג פעילות  ע"י פתיחת המחשב ללא תיעוד, דבר שגרם ליצירת תאריכי

 עילות שבוזגלו ייחס לחשוד. כלומר רק המשטרה יכלה לייצר את הפ  שהמחשב נתפש!!!!

 

אם לא די בכך, הוא וחבריו בכוונה נמנעו מלתעד בוידאו את החדירות למשבים במעבדת  .5

במספר( באותו תיק, וכך יכלו הוא וחבריו להנדס את   10הסייבר של כל החשודים )כ  

 המחשבים ואת תוצאות החיפוש בהם לפי האג'נדה המשטרתית של תפירת התיק.   

 

נים מחוץ לתחום מדינת ישראל, וללא אישור נ ללא צו המאשר חדירות לעאם לא די בכך,   .6

לחדירות אקס טריטוריאלית, דווקא את החיפושים האלה הוא וחבריו תיעדו בוידאו, 

תוך שהם  םביניהאולם בכוונה תחילה מיקמו את המצלמה רחוק מהמחשב והתלחשו 

יוצאים מחות לחדר המצולם, כדי למנוע מהחשודים ובית המשפט לשחזר את הפעילויות  

השוטרים נראו בסרטוני הוידאו כמו עכברים מתלחששים במחילה תחת  שביצעו. 

 האדמה.  

 

כל המזכרים שהוציא השוטר דרור בוזגלו, בהיותו שוטר סייבר, התאפיינו בלשון לקונית   .7

ים של השופטים כדי להוביל  יאי הבנה של מונחים פורנזים ודיגיטלוחמקמקה, תוך ניצול 

 את הקורא למסקנות מצוצות מהאצבע.   

 

"נדמו בתיק שהגיע לבית המשפט העליון, כתב עליו השופט יצחק עמית, שהמזכרים שלו  .8

, הש' עמית,  עדי שרון אדטו נ' מדינת ישראל, 6926/12בש"פ   ."סיניתבעייני כשפה 

 ראו ציטוט:  . 18/10/2012

 

 

 
, מח' ת"א, ש' רענן בן יוסף,  מדינת ישראל נ' יצחק מימוני 09-1030בתיק תפ"ח  .9

בוזגלו טען שמצלמת אבטחה הראתה את .  דרור תיק רצח שהסתיים בזיכוי ,19/12/2012

הגיש   ,דרור בוזגלו ,חוקר עבירות המחשבדקות קדימה, וזה מה שנכתב:  " 3זמן האמת  

מסמכים הקשורים להעתקת הכונן הקשיח ממחשב המסעדה בכל הקשור , 97את ת/

העד מצא כי תוכנת המצלמות מתעדת את זמן    .לסרט שצולם במצלמות בעת האירוע
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דקות קדימה, כלומר, שלמרות שכתוב היה   3-האמת יממה אחורה מזמן האמת ו

הייתה ברורה לחלוטין . אף שעדות העד לא 21:31, זמן האמת היה  21:34במצלמה שעה  

    ."לא הובאה ראיה לסתור את קביעת זמני האמת לעומת זמני הסרט שקבע העד –

שמגיע למסקנות נחרצות, אבל כאשר הוא מעיד הוא נותן  משטרה משתמע שזהו עד  .10

כלומר בית המשפט לא הבין בכלל מה הוא מקשקש.  ובכל זאת  " עדות לא ברורה"

 המשיכו להעסיק אותו במשטרה! 

   

)רצוניות או לא   הטרדות מיניותקיימות אינדיקציות לכך שדרור בוזגלו פוטר בשל  .11

לעיני   –רצוניות( עקב כך שבאמצע חקירות מצולמות נהג להרים חולצתו ולגרד בפטמותיו 

בביציו ו"סידר" את איבר מינו שבמכנסיו )לעיני   המצלמה!!!(, ובאופן תכוף גירבץ

 המצלמה!!!!( 

 

 וכיום השוטר לשעבר הזה מוכר את ניסיונו לכל המרבה במחיר.    .12

 

 על כן העיון במסמכים המבוקשים חיוני ממספר טעמים:  .13

 

עיקרון פומביות הדיון מחייב הבאת המידע לציבור, והציבור ישפוט את האופן בו   .א

 ניסיונו במשטרה לנאשמים ולכל המרבה במחיר.     שוטר לשעבר מוכר את  

 

למקרה   וה של "מקצועניות" ו"מומחיות"ואזהרת הציבור מפני שרלטנות במס .ב

ראו הפסיקה בענין חופש הביטוי בדיני  .  שמישהו ישקול לצרוך את "שירותיו"

, השלום ת"א,  בוטגה ורד סולו איטליה בע"מ ואח' נ'  16-11-57398 ת"א צרכנות.  

 . 12/1/2020הש' אפרת בוסני, 

 

להגנתה של לורי שם טוב בתיק הבלוגרים, המסמכים חיוניים על מנת להתקיל את   .ג

כאשר יעיד נגד לורי שם   )אם הוא בכלל מומחה למחשבים(,דרור בוזגלו  ה"מומחה"

טוב וישלול כל אפשרות שבמשטרה עושים טעויות ותופרים תיקים, יוצגו הראיות  

לו להוכחה שכיום הוא עצמו מתפרנס מהאשמת המשטרה בטעויות, מחדלים  הל

 ותפירת תיקים פורנזיים. 

 

 לורי שם טוב היא סגנית התנועה למען איכות השפיטה בישראל.    :גילוי נאות .14

          

 _______________ 

    ן קפאח, המבקשתיהונ
7/7/2022 


