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 מדינת ישראל :המאשימה

 באמצעות מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה 

 6492401מיקוד , ת"א יפו, 1רח' הנרייטה סולד  

 02-6468009; פקס: 073-3924455טלפון:  

  unit@justice.gov.il-cyberאלקטרוני: -דואר 

 

 -נ  ג  ד      -

 

 דוד( קופלמןבן חיים עופר )  :נאשםה

 .. , ת.ז19.2.1965יליד        

 אלפי מנשה ...מרחוב        

 

 

 אישום-כתב

 

 :כללי חלק

במהלך התקופה הרלוונטית לכל המתואר בכתב האישום כיהן חבר הכנסת בנימין נתניהו כראש  .1

התקיימו הפגנות תכופות נגד ראש לאורך תקופה זו,  (."ראש הממשלה"ממשלת ישראל )להלן: 

 .הממשלה במגוון מקומות ברחבי הארץ

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

, כפרסום עצמאי או כתגובה תמונות וסרטונים מלל, במסגרתו יכול המשתמש לפרסם, משתמש

 .("פייסבוק")להלן:  לפרסומים של אחר

משתמש חשבון וניהל הנאשם החזיק  ,כתב האישוםהמתואר בבמהלך התקופה הרלוונטית לכל  .3

לחשבון הפייסבוק של  (."חשבון הפייסבוק")להלן:  פייסבוק תחת השם "עופר קופלמן"ב

 ., אשר נחשפו באופן ישיר ועקבי לפרסומיוחברים לפחות 400הנאשם היו מקושרים 

( פרסם התקופה הרלוונטית לכתב האישום")להלן: " 2020חודשים יוני ויולי לשנת הבמהלך  .4

. כלפי ראש הממשלה הנאשם בפייסבוק פרסומים הקוראים לאלימות ומעודדים מעשי אלימות

הנאשם העלה תכנים מסוג זה שזכו לחשיפה והיוו במה גם לאחרים להביע תמיכתם בתכנים 

(, באופן מילולי גלוי באמצעות "תגובה" Likeבאופן סמלי גלוי באמצעות "סימן חיבוב" )

(Comment( "או באופן שיתופי גלוי באמצעות "שיתוף ,)Share .הכל כפי שיפורט להלן ,) 
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 הנאשם, כמחזיק ומנהל של חשבון הפייסבוק שלו, שלט באופן בלעדי בכלל תכניו.  .5

; ההדגשות אינן האישום מובאים כלשונם, כולל שגיאות כתיב שנעשו במקור-הציטוטים בכתב .6

 .  במקור

 

 :העובדות .א

 הפייסבוק, פרסם הנאשם בחשבון למאשימה במדויק ידועה שאינהבשעה  ,21.6.2020 ביום .1

 :הבא תוכןאת ה

"שהצורר ביבי! שוב משחק לנו בראש. ממציא גל שני, יושיב אותנו 

בבית. ואז בשקט יבצע את הסיפוח...ביבי נתניהן הוא הגרוע 

באויבינו!!! דינו מוות!!! )מחר השב"כ יבוא אלי, כי אסור לדבר על 

 הצורר(".

 הנאשם.( בידי חבריו של Like) חיבובסימני ארבעה כל הפחות להפרסום זכה ל 

של  מאמר בפייסבוקהנאשם  שיתף, בשעה שאינה ידועה במדויק למאשימה, 5.7.2020 ביום .2

ורק  –"יש מלך בישראל  הכותרת תחת www.ynet.co.ilבאתר  שפורסם וייס רוחמה' גב

. המאמר עסק בראש הממשלה. את שיתוף המאמר ליווה הנאשם אנחנו אשמים בסיאוב"

 :הבאבפרסום התוכן 

 ".!!!!!!!!!רק רצח שלו, יחזיר לנו את המדינה! מוות לביבי"

 תגובות ושיתוף אחד.  12-הפרסום זכה לכל הפחות ל

, בשעה 6.7.2020ך חודש יולי ועובר ליום שאינו ידוע במדויק למאשימה, במהל מועדב .3

 הבא: תוכןאת ה הפייסבוק בחשבוןשאינה ידועה במדויק למאשימה, פרסם הנאשם 

"עוד פעם מפחידים אותנו...גם אם יהיו פי שלוש חולים קשים, יש את 

המכונות לטפל בהם. אבל למה לא שוב להוריד אותנו על הבירכים? 

 הרבה יותר קל לשלוט בנו ככה, ושוב המסקנה המתבקשת...מוות לביבי

 .נתניהו!!!"

 תגובות.  5-פים ושיתו 7(, Likeחיבוב אחד )סימן הפרסום זכה לכל הפחות ל

 אלימות מעשי עודד וכן אלימות למעשי קריאות הנאשם פרסם ,לעיל האמורים במעשיו .4

כאשר על פי  זאתו ,מוות בסכנת העמדתו או בגופו פגיעה של בדרך, הממשלה ראש כלפי

יביאו  םשהפרסומי ממשיתתוכנם של הפרסומים והנסיבות שבהן פורסמו, יש אפשרות 

 לעשיית מעשה האלימות. 

 הוראת החיקוק לפיה מואשם הנאשם: .ב

 .1977-לחוק העונשין, התשל"ז 2ד144סעיף לפי עבירה  –עבירות(  3)הסתה לאלימות 

 עדי תביעה .ג
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... 

 

 אדר לר

 עוזרת במחלקת הסייבר

 פרקליטות המדינה

 
 
 
 
 

 2021, באפריל 25 ,אביב-תל

 , תשפ"אי"ג באייר  

 

 30/133/20מספר תיק פרקליטות: 
 381395/2020תיק פל"א 

 

 הודעה לנאשם

נאשם לייצוג הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים לזכאות 

 1995 –)א( לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו 18המנויים בסעיף 

 המשפט-הודעה לבית

 1982 –א)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב 15בהתאם להוראת סעיף 

נש אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשם עו המאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת

 יורשע בתיק זהמאסר בפועל, אם 


