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 אישום-כתב

 

 :כללי חלק

כתב האישום כיהן חבר הכנסת בנימין נתניהו כראש ממשלת לבמהלך התקופה הרלוונטית  .1

התקיימו הפגנות תכופות נגד ראש לאורך תקופה זו,  (."דאז "ראש הממשלהישראל )להלן: 

 בלפורברחוב בקרבת מעון ראש הממשלה שלרבות  במגוון מקומות ברחבי הארץדאז הממשלה 

 בירושלים. 

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

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

, וכן יכול לצפות בתכנים של משתמשים אחרים ברשת ("טוויטר")להלן:  לפרסומים של אחר

 יזום תכנים של משתמשים אחרים ברשת.  ולחפש באופן

 טוויטרמשתמש בחשבון וניהל הנאשם החזיק  ,כתב האישוםלבמהלך התקופה הרלוונטית  .3

של  טוויטרחשבון הב (."טוויטר"חשבון ה" )להלן: @zvibin1או zvi binstein  תחת השם "

 .לפרסומיו, אשר נחשפו באופן ישיר ועקבי עוקבים 54-כ במועד הרלוונטייםהנאשם היו 

התקופה הרלוונטית לכתב )להלן: " 2021לחודש ינואר  2020בתקופה שבין חודש יולי  .4

פרסומים הקוראים לאלימות ומעודדים מעשי אלימות כלפי  טוויטר( פרסם הנאשם בהאישום"

. הנאשם העלה תכנים מסוג זה שזכו לחשיפה והיוו במה גם ומשפחתודאז  ראש הממשלה
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או באופן מילולי גלוי באמצעות "תגובה" , חיבובבתכנים באמצעות לאחרים להביע תמיכתם 

  הכל כפי שיפורט להלן."(, ציוץ מחדשהדהוד התוכן )"באמצעות 

 , שלט באופן בלעדי בכלל תכניו. טוויטרהנאשם, כמחזיק ומנהל של חשבון ה .5

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

 .  במקור

 הכללי הינו בלתי נפרד מכתב האישום שלהלן. חלק ה .7

 

 :העובדות .א

, פרסם הנאשם בחשבון למאשימה במדויק ידועה שאינה, בשעה 12.7.2020 ביום .1

 הבא: תוכןאת הטוויטר ה

 

"ישראל לא תשתקם ממגיפת הקרונה אלא רק לאחר חיסול 

 העריץ בדיקטטורה של הנאשם הארור" 

 .או לציוצים מחדש לתגובותזכה לסימני חיבוב, הפרסום לא          

 

, פרסם הנאשם בחשבון למאשימה במדויק ידועה שאינהבשעה  ,14.7.2020 ביום .2

 הבא: תוכןאת ה טוויטר ה

 

, פרצו אזרחי צרפת 1789ביולי, בתאריך זה בשנת  14"היום 

 14.7לבסטילה מעוז שלטון הדיכוי בפריז ושרפו אותה. היום 

אזרחי ישראל מסתערים על קן הקוקיה ברחוב בלפור,  ,2020

מעונו של נאשם בפלילים, סנדק כנופית הפשע עם אשתו הגנבת 

 " .ובנו סרסור זונות ושורפים אותה

 לשלושים ציוצים מחדש ולעשרה סימני חיבוב. לפחותהפרסום זכה          

רסם הנאשם בחשבון , פלמאשימה במדויק ידועה שאינה, בשעה המשך אותו יוםב .3

 הבא: תוכןאת הטוויטר ה

 

"לוא אנו כאזרחי רומניה בזמנו של צאושסקו, היה עלינו לשרוף 

 את קן הקוקיה ברחוב בלפור על יושביו" 

 

 .או לציוצים מחדש לתגובותלא זכה לסימני חיבוב, הפרסום 

 

, פרסם הנאשם בחשבון למאשימה במדויק ידועה שאינה, בשעה עוד באותו היום .4

 הבא: תוכןאת השלו  טוויטר ה



3 
 

 

"היום אזרחי ישראל בדרכם לשרוף את הבסטיליה שברחב 

בלפור, שם מתגוררת משפחת הרשע, נאשם סנדק וכנופיית 

 סרסור הזונות"  Zבלפור שרה הגנבת ונאשם 

 

 .אחת תגובהמחדש ולאחד זכה לפחות לציוץ הפרסום 

 

, פרסם הנאשם בחשבון למאשימה במדויק ידועה שאינה, בשעה 19.7.2020 ביום .5

 הבא: תוכןאת ה טוויטר ה

 

"סוף הנאשם לתליה כפי שאזרחי רומניה עשו למנהיג המושחת 

 צאושסקו " 

 .תגובות כל הפחות לשלושהפרסום זכה ל         

, פרסם הנאשם בחשבון למאשימה במדויק ידועה שאינה, בשעה 21.7.2020 ביום .6

 הבא: תוכןאת ה טוויטר ה

 

"הנאשם העבריין מונע מינוי פרוייקטור ראוי לניהול המאבק 

בקורונה מטעמים אגו אישיים ומקריב לכך אינטרסים של מדינת 

שראל הגיע הזמן שאנו אזרחי ישראל נסתער על מעוז הרשע 

ברחוב בלפור ולשלפוף אותו ואת הגנבת והבן זין שמנהלים לנו את 

 המדינה" 

 י חיבוב, לתגובות או לציוצים מחדש.לסימנזכה לא הפרסום          

, פרסם הנאשם בחשבון למאשימה במדויק ידועה שאינה, בשעה 25.7.2020 ביום .7

 הבא: תוכןאת ה טוויטר ה

 

נאשם "ההתחממות בגבולות סוריה ואירן, פעולה מכוונת של ה

רק תגובה דומה של אזרחים,  להסיח דעת הקהל ממצבו האנוש

 נגד מנהיג מושחת, כמו זו של אזרחי רומניה לצאושסקו תפתור" 

 כל הפחות לשני סימני חיבוב.הפרסום זכה ל         

, פרסם הנאשם בחשבון למאשימה במדויק ידועה שאינה, בשעה 2.8.2020 ביום .8

 הבא: תוכןאת ה טוויטר ה

 

ב בלפור יעשו לנאשם אזרחי ישראל בדרכם לקן הקוקיה ברחו "

את אשר הנאשם המושחת עשה , ולכנופית בלפור השוכנת שם

ואת אשר אזרחי רומניה,עשו,בעקבות  ,5.11.1995ליצחק רבין ב 
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( הודחו ונתלו במרכז 1989אירועי המהפכה הרומנית )

העיר,שליטי רומניה הקומוניסטית, ניקולאה צ'אושסקו ורעיתו 

 " .אלנה צ'אושסקו

 

הנאשם נעץ את הפרסום האמור בחשבון הטוויטר שלו באופן בו זהו הפרסום   

הראשון הנצפה כאשר נכנסים לחשבונו של הנאשם. הפרסום זכה לפחות לתגובה 

 אחת. 

 

, פרסם הנאשם בחשבון למאשימה במדויק ידועה שאינה, בשעה 16.11.2020 ביום .9

 הבא: תוכןאת ה טוויטר ה

 

 נאשם העומד בראש כנופית בלפורר בבסטיליה בבלפור ממסת"

הריבון של המדינה מוטלת החובה,לעשות את  על אזרחי ישראל,

,לשלוף וולהוציאם משם 1789אשר המרפתים עשו שם בשנת 

 " ולשלוח אותם

 כל הפחות לסימן חיבוב אחד.הפרסום זכה ל         

, פרסם הנאשם בחשבון למאשימה במדויק ידועה שאינה, בשעה 11.01.2021 ביום .10

 הבא: תוכןאת הטוויטר ה

 

הנאשם מעולל למדינת ישראל את אשר עולל לחברת רים,הוא   "

נחשב כמחסלם. מאידך אנו אזרחי ישראל יושבים ורואים זאת 

ומחרישים ואיננו עושים את הנדרש כדי להצילה מידיו. איננו 

 "  נוקטים בגישה של אזרחי רומניה כלפי צאשסקו

 

 .לסימני חיבוב, לתגובות או לציוץ מחדשזכה לא  הפרסום

 

, פרסם הנאשם בחשבון למאשימה במדויק ידועה שאינה, בשעה 17.01.2021 ביום .11

 הבא: תוכןאת הטוויטר ה

 

, באירועי המהפכה הרומנית ( הודחו שליטי 21.12.1989ב"

רומניה הקומוניסטית, ניקולאה צ'אושסקו ורעייתו אלנה  והוצאו 

אזרחי רומניה,בשונה מאזרחי ישראל, ידעו איך לטפל להורג. 

 "  במנהיג מושחת

 

 לא זכה לסימני חיבוב, לתגובות או לציוץ מחדש.הפרסום 

  

 אלימות מעשי עודד וכן אלימות למעשי קריאות הנאשם פרסם ,לעיל האמורים במעשיו .12

 ,מוות בסכנת העמדתו או בגופו פגיעה של בדרך, ומשפחתודאז  הממשלה ראש כלפי
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 ממשיתכאשר על פי תוכנם של הפרסומים והנסיבות שבהן פורסמו, יש אפשרות  זאתו

 יביאו לעשיית מעשה האלימות.  םשהפרסומי

 הוראת החיקוק לפיה מואשם הנאשם: .ב

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

 עדי תביעה .ג

1. ... 

 

 

 

 , עו"דעמית לוין

 במחלקת הסייבר 'סגן בכיר א

 פרקליטות המדינה

 
 
 
 
 

 2021, נובמבר 17 ,אביב-תל

 בתשפ"ה, כסלוב גי"  

 

 141/20מספר תיק פרקליטות: 
 478235/2020תיק פל"א 

 

 הודעה לנאשם

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

 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 ה בזאת, כי קיימתהמאשימה מודיע

 מאסר בפועל, אם יורשע בתיק זה


