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   שופטת אליאנא דניאליה לפני כבוד
  
  מאשימהה

  

  מדינת ישראל 
  

  
  נגד

 

   038084935  ת.ז. אברה� יצחק בנימי� 1.  נאשמי�ה
  

   025125337  ת.ז. יהושע זאב הס 2.
  

  1 
#>2<#  2 

 3  נוכחי�:

 4  עו"ד רועי רייס �ב"כ המאשימה

 5  2עו"ד גלעד כצמ� בש� ב"כ נאש�  �1ב"כ הנאש� 

 6  הנאשמי�  בעצמ�

  7 
#>3<#  8 

 9  גזר די�

  10 

 11 רקע 

 12הודה  1הנאשמי� הורשעו על פי הודאת� במסגרת הסדר טיעו�, בכתב אישו� מתוק� בשנית. נאש� 

 13(ב) בחוק העונשי�, 29סעי( ביחד ע�  2ד144בריבוי עבירות של הסתה לאלימות בצוותא, בניגוד לסעי( 

 14ב(א) 144(להל�: "החוק"), ובריבוי עבירות של הסתה לגזענות בצוותא, בניגוד לסעי(  1977 �התשל"ז

 15 .1הודה בריבוי עבירות של סיוע לעבירות בה� הודה נאש�  2בחוק. נאש�  29ביחד ע� סעי( 

  16 

 17,  פרסמו הנאשמי� �30.6.11ל 28.8.09, בתקופה שבי� בהתא� לעובדות כתב האישו� המתוק� בשנית

 18בהיק( תפוצה נרחב, במספר מקומות באינטרנט ובחלוקה ידנית של גיליונות נייר במקומות ציבוריי�, 

 19  ישראלי� ופלשתינאי�. �ביחד ע� אחרי�, תכני� המסיתי� לאלימות ולגזענות כלפי ערבי� 

  20 

 21", בתדירות של כאחת בי� היתר העלו הנאשמי� אל קבוצת גוגל באינטרנט, בש� "הקול היהודי

 22  לשבוע, כמאה גיליונות של עלו� בש� "הקול היהודי".

  23 

 24, יחד ע� אחרי�, העלו הנאשמי� אל הקבוצה מפע� לפע� ג� �30.6.11ל 15.10.09בתקופה שבי� 

 25  טיוב.�קישורי� לסרטוני וידאו אשר פורסמו קוד� לכ� בעמוד בש� "הקול היהודי" ביו

  26 
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 1, יחד ע� אחרי�, העלו הנאשמי� את תכני הגיליונות ג� אל אתר �30.6.11ל 16.9.10בתקופה שבי� 

 2אינטרנט בש� "הקול היהודי", שהוק� זמ� קצר קוד� לכ�. במקביל ובנוס(,  העלו לקבוצת הגוגל ג� 

 3  קישור למיקו� תכניה� באתר.

 4בה בעת, שלחו הנאשמי� את הגליונות, הסרטוני� או הקישורי�, בדואר אלקטרוני לרשימת תפוצה 

 5  דלה והולכת של מנויי�.ג

  6 

 7בהזדמנויות רבות, יחד ע� אחרי�, ביקשו הנאשמי� מקוראי העלו� להפי0 את הגיליונות על דר/ 

 8העברה בי� מכרי� וחלוקה ידנית במגוו� מקומות ציבוריי�, באמצעות אמירות של עידוד, הפצרה 

 9  ושכנוע לעשות כ�, אות� פרסמו בחלק מהגיליונות.

  10 

 11תה אשר מימנה וארגנה את התפתחות הפעילות המתוארת לעיל.  תרומתו עמד בראש עמו 2נאש� 

 12  .1לפעילות הייתה ישירה וקבועה פחות מזו של נאש� 

  13 

 14הנאשמי� והאחרי� כללו בפרסומיה� באופ� שיטתי תכני� של הסתה לאלימות ולגזענות כלפי ערבי� 

 15  ישראלי� ופלשתינאי�, באשר ה�.  –

  16 

 17מות התבטאויות שבח, אהדה, עידוד, תמיכה והזדהות אודות בי� השאר כללו תכני ההסתה לאלי

 18"הכאה", "אלימות", "דקירה", "אשפוז", "בית חולי�", "פציעה", "סידור חלקי� בגו(", 

 19"יידוי/השלכת אבני�", "בעיטה", "ריסוס גז מדמיע", "פתיחת ראש", "זריקת בקבוקי זכוכית", 

 20  "למחוק" וכדומה, כלפי ערבי� באשר ה�.

  21 

 22"שנואי�", "רוצחי�",  �ההסתה לגזענות כללו התבטאויות בה� נאמר כי הערבי� באשר ה� תכני 

 23"אלימי�", "פראי אד�", "פורעי�", "רעי�", "חצופי�", "טרוריסטי�", "מתעללי�", "אכזריי�", 

 24"מטרידי�", "פושעי�", "עויני�", וכ� התבטאויות תומכות ואוהדות אודות פגיעה בגופ�, רכוש�, 

 25  ושגרת חיי הערבי�.חירות� 

  26 

 27במהל/ התקופה בה פרסמו הנאשמי� את התכני� המסיתי�, התרחשו אירועי אלימות וגזענות כלפי 

 28  ערבי� ישראלי� ופלשתינאי�.

  29 

 30כל הגיליונות והסרטוני� שהעלו הנאשמי� יחד ע� אחרי� אל הקבוצה והאתר, נותרו פתוחי� 

 31, א( שלנאשמי� הייתה יכולת 2.2.14, ביו� ונגישי� לכל מאז העלאת� ועד מועד הגשת כתב האישו�

 32  להסיר את התכני� בכל עת.

  33 



  
  בית משפט השלום בפתח תקווה

  מדינת ישראל נ' בנימי� ואח' 3053�02�14 ת"פ
  

  2017דצמבר  05  

  

 608

 1חודשי מאסר  6עונש של  1, הוסכ� כי הצדדי� יעתרו במשות( להטיל על נאש� במסגרת הסדר הטיעו�

 2  שיכול וירוצו בעבודות שירות, מאסר על תנאי, וקנס שהיקפו לא הוסכ�.

  3 

 4, הוסכ� כי הוא יופנה לעריכת תסקיר שירות המבח� ולחוות דעת הממונה על עבודות 2אשר לנאש� 

 5  השירות, ללא כל הסכמה עונשית. 

  6 

 7כ� הוסכ� במסגרת הסדר הטיעו�, כי הצדדי� יהיו רשאי� להפנות במהל/ הטעוני� לעונש לראיות 

 8ראיות אלו אינ� סותרות את ולעדויות אשר הוצגו לבית המשפט במהל/ הבאת הראיות, ובלבד ש

 9  הודאת הנאשמי� בכתב האישו�.

  10 

 11עובד הנאש� באופ� עצמאי  2010מלמד כי החל משנת  2תסקיר שירות המבח� בעניינו של הנאש� 

 12  בתחו� הייעו0 העסקי, נוכח נסיבות אישיות ורפואיות שונות, ובה� של אחד מילדיו ושל אשתו.  

  13 

 14יותו מעצ� תפקידו הבכיר בעיתו�. הוא טע� שניסה למנוע הנאש� שית( כי כיו� הוא מבי� את אחר

 15פרסו� כתבות מסוימות, וכי לא היה אחראי לכל התכני� בעיתו� ולא פעל באופ� ישיר להסתה. כ� טע� 

 16  כי הוא מתנגד לפתרו� בעיות באמצעות אלימות, וכי ככלל הוא מתנגד לאלימות ולגזענות.

  17 

 18לא נמצא מקו� לתפיסת עולמו ולדעותיו, קרקע עליה הנאש� שית( בתחושתו כי בעת הרלוונטית 

 19  צמח הרעיו� להוצאת העיתו�.

  20 

 21שירות המבח� התרש� כי הנאש� מתפקד באופ� יציב ומגלה אחריות לתפקידיו השוני�, וכי העבירות 

 22  בוצעו על רקע אידיאולוגי ולא מתו/ דפוסי התנהגות אלימי�.

  23 

 24דה בביצוע העבירות, בפועל הוא מתקשה לראות ע� זאת, התרש� שירות המבח� כי א( שהנאש� הו

 25  עצמו כאחראי לביצוע�. 

  26 

 27שירות המבח� ציי� כגורמי� מפחיתי סיכו� להישנות העבירות את העובדה כי כיו� תפקוד הנאש� 

 28חיובי במישורי חייו השוני�, והוא אינו עוסק בתחו� הקשור לאידיאולוגיה. מדובר באד� נעדר עבר 

 29  ע כתוצאה מההלי/ המשפטי. ג� חלו( הזמ� נמצא כגור� סיכוי.פלילי, אשר חווה זעזו

 30נוכח גורמי הסיכוי, ובהתחשב במצב� הבריאותי של אשתו ובנו, המלי0 שירות המבח� להטיל על 

 31  הנאש� צו שירות לתועלת הציבור, ומאסר על תנאי.

  32 

  33 

  34 
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 1  טיעוני הצדדי� לעונש

 2י� ראייתיי� משמעותיי�, וה� עמד על כ/ שבמהל/ הבאת הראיות התגלו קשי ב"כ המאשימה

 3  . 1שעמדו בבסיס תיקו� כתב האישו� וההסכמה העונשית שגובשה ע� נאש� 

  4 

 5נטע� כי הנאשמי� פגעו בערכי� המוגני� ובה� סדרי המדינה, הסדר הציבורי והחברתי, שלו� הציבור 

 6  כלפי האחר.ובטחונו. כ� פגעו בער/ השוויו�, בסולידריות החברתית, בכבוד האד�, ובסובלנות 

  7 

 8נטע� כי הפגיעה בערכי� אלו גבוהה וקשה, נוכח מכלול הנסיבות הקשורות בביצוע העבירות בה� 

 9הורשעו הנאשמי�. הוטע� כי כתב האישו� מלמד על הסתה שיטתית ונמשכת, במש/ כשנתיי�, ה� 

 10חלוקה  – לאלימות וה� לגזענות, בתדירות גבוהה של פרסומי�, בהיק( תפוצה משמעותי ובאופ� מגוו�

 11ידנית של עלוני� במקומות ציבוריי�, פרסו� באמצעות פורמטי� שוני� באינטרנט, וכ� פרסו� 

 12בקבוצת גוגל ובאמצעות סרטוני יוטיוב. התפוצה והפרסומי� הלכו והתמקצעו במהל/ התקופה, 

 13בעצ� כתיבת הפרסומי�, הקמת הקבוצה  �כשפעילות הנאשמי� התאפיינה בתכנו� מוקד� ומוקפד 

 14  אתר אינטרנטי, אשר בפיתוחו הושקעו זמ� ומאמ0.  �וקת עלוני�, ובהמש/ וחל

  15 

 16תוכ� המסרי� קשה, כשהפרסומי� מכלילי� באופ� מכוער ושגוי את ציבור הערבי�, ללא אבחנה. 

 17המניע לביצוע העבירות אידיאולוגי, והוא התאפיי� בהכתמת ציבור של�, ביצירת שנאה ופילוג וברצו� 

 18  להרע לציבור זה.

  19 

 20צוי� כי פרסו� המסרי� במקביל לאירועי� המתאפייני� בשנאה כלפי הציבור הערבי ובמעשי� בפועל 

 21  כנגד�, בתו/ האווירה הציבורית הרגישה, הטעונה והנפיצה, מהווה נסיבה לחומרא. 

  22 

 23כ� צוינה לחומרא העובדה כי הפרסומי� נעשו תחילה בקבוצת "הקול היהודי" בגוגל, בה קהל היעד 

 24יצהר, אשר חלק� א( פעל ע� הנאשמי� בפרסו� התכני�. נטע� כי אנשי הישוב חולקי� הוא אנשי 

 25  תפיסת עול� ע� הנאשמי�, ולפיכ/ קשובי� יותר לתכני� שפורסמו. 

  26 

 27עוד צוי� לחומרא כי התכני� נותרו נגישי� ג� תקופה ארוכה לאחר שהנאשמי� נחקרו בגינ�, א( 

 28קשי� ובעייתיי�, וא( שהייתה לה� שליטה על אפשרות  שהוזהרו על ידי הרשויות כי מדובר בתכני�

 29  הסרת התכני�, וה� לא עשו כ�. 

  30 

 31הנאשמי� יצרו לעצמ� מעמד משפיע ור�, גייסו את הדת ופרסמו את התכני� בש� הדת, כשה� 

 32  מתבססי� בי� היתר על אחד מרבניה�. 

  33 
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 1בשני� האחרונות את הוצגה פסיקה התומכת בטעוני�, ומלמדת על החומרה בה בתי המשפט רואי� 

 2העבירות של הסתה לגזענות ולאלימות, ומשיתי� על נאשמי� בכגו� דא עונשי מאסר משמעותיי�. 

 3לפיכ/ הובהר כי אלמלא הקשיי� הראייתיי�, היתה המאשימה עותרת להשתת מאסר בפועל בעניינ� 

 4  של שני הנאשמי�. 

 5לפי ערבי�, וכי אסופת המסמכי� ב"כ המאשימה הבהיר כי האכיפה מתבצעת ה� כלפי יהודי� וה� כ

 6, עוסקת בתלונות בגי� התבטאויות בודדות, בשונה  מהמקרה שבפניי, המגלה 2אותה הגיש ב"כ נאש� 

 7  מסכת של הסתה שיטתית וממושכת. 

  8 

 9לקולא צוי� כי רכיב ההסתה לאלימות בו הודו הנאשמי�, הינו למעשה החלופה הקלה יותר של עבירת 

 10  בקריאות ישירות לביצוע המעשה אלא בתמיכה, אהדה ושבח.  ההסתה, שכ� אי� המדובר 

  11 

 12שיקול מקל נוס( הוא העובדה שחלק נכבד מפרסומי ה"קול היהודי" היו פרסומי� לגיטימיי� בתחו� 

 13  הפוליטיקה, האקטואליה והדת, ולפיכ/ אי� המדובר בנאשמי� שפרסמו רק דברי הסתה.

  14 

 15י� להסכמה, נטע� כי נוכח ההסדר אליו הגיעו הצדדי� לגביו לא הגיעו הצדד ,2אשר לעונשו של נאש� 

 16  בר( דומה. 2, יש לגזור את עונשו של נאש� 1לגבי נאש� 

 17היו בולטי� יותר, ה� הומחשו במהל/ שמיעת  2הובהר כי הקשיי� הראייתיי� בעניינו של נאש� 

 18  הראיות, והובילו לתיקונו בשנית של כתב האישו�.

  19 

 20יתה רחבה והוא היה בעל תפקיד ומעמד בכיר במסגרת הפעילות, צוי� כי מעורבותו של הנאש� הי

 21  כעולה מתסקיר שירות המבח�. הוא שהיה אמו� על התפתחות הקול היהודי, מיסודו והרחבתו.

  22 

 23יתיי�. כ� נמצא כי תקופת המאשימה עמדה על חשיבות הודאת� של הנאשמי� חר( הקשיי� הראי

 24  הפרסומי� שעליה� הנאשמי� לקחו אחריות, קצרה במידת מה מהתקופה שיוחסה לה� מלכתחילה. 

 25בעניי� זה הוטע� כי הנאשמי� והחשודי� האחרי� שתקו בחקירותיה�, ולפיכ/ לא תרמו לבירור 

 �26 בו נפרשה מידת מעורבות� ביחס לאחרי�, והביאו להתמשכות החקירה. לפיכ/, המועד הראשו

 27התמונה המלאה על ידי הנאשמי� ועדי ההגנה היה במהל/ פרשת ההגנה, שני� ארוכות לאחר 

 28חקירת�. הודגש כי ההחלטה בדבר הגשת כתב האישו� נבעה משיקולי� ראייתיי� בלבד, ומטע� זה 

 29  הנאשמי� שבפניי לבד�. 2הואשמו 

  30 

 31, ולהשית על נאש� 1ניינו של נאש� נוכח דברי� אלו עתר ב"כ המאשימה לכבד את ההסדר שגובש בע

 32  ופחות ממנו רק במעט. 1ר( דומה לעונשו של הנאש�  2

  33 
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 1טע� כי האלמנט המשמעותי ביותר בתיקו� כתב האישו� הוא הכרת המאשימה, לאחר  1ב"כ הנאש� 

 2הייתה כמבצע העיקרי בפרשה, הרי שהיו לו שותפי�  1שני� רבות, בעובדה כי א( שתרומתו של נאש� 

 3. בהקשר זה נטע� כי המאשימה והיחידה החוקרת נמנעו מהגשת כתב אישו� נגד אחרי�, וא( נוספי�

 4  לא חקרו באופ� מעמיק מעורבי� אחרי�. 

  5 

 6לפיכ/ נטע� כי יש להתחשב במשא הכבד שהנאש� נשא במש/ השני� בה� הואש� בביצוע עבירות לא 

 7  פשוטות כמבצע עיקרי וכמעט יחיד, א( שאי� הדבר כ/. 

  8 

 9רי� אלו נטע� כי ניהול התיק היה מוצדק, והביא לתיקו� משמעותי בכתב האישו� ולגיבוש נוכח דב

 10הסכמה עונשית ראויה, בנסיבות תיק זה, כאשר חר( הקושי הראייתי המשמעותי, נטל הנאש� 

 11  אחריות על מעשיו.

  12 

 13שני�,  �6כ� עמד ב"כ הנאש� על חלו( הזמ� המשמעותי, שכ� ביצוע עבירות הסתיי� לפני למעלה מ

 14  .2014וכתב האישו� הוגש א/ בפברואר 

  15 

 16אשר לקנס, התבקש להתחשב בעובדה שהנאש� אב לארבעה ילדי� קטני�, ובמהל/ ששת חודשי 

 17מאסרו בעבודות השירות יתפרנס בקושי רב. א( העובדה שהנאש� נמצא תחת חקירה ומשפט במש/ 

 18  וחצי שני�, הקשתה על ניהול חיי השגרה שלו. �6כ

  19 

 20נסות המשתקפי� בפסיקה אותה הציגה המאשימה הוטלו על נאשמי� שלא במסגרת הוטע� כי הק

 21 1500הסדר טיעו�, ונוכח מכלול הנסיבות עתר ב"כ הנאש� להשית על הנאש� קנס בר( שלא יעלה על 

3.  22 

  23 

 24טע� כי מעשי הנאשמי� מצויי� הרחק מליבת הערכי� המוגני�. זאת, שכ� במדינה  2ב"כ הנאש� 

 25בלגיטימיות של דעות שונות, ועל המשפט הפלילי להימנע מלהג� על ערכי� כמו  דמוקרטית יש להכיר

 26  סולידריות או שיוויו�.

  27 

 28נטע� כי פרסומי הנאשמי� לא פגעו בערכי� ממשיי� ובה� יצירת סיכו� לגו(, לחיי�, ולרכוש, וכי 

 29בער/ המוג� כאשר מדובר בדברי שבח, תמיכה ועידוד, בניגוד לקריאה למעשי אלימות, הרי שהפגיעה 

 30של אמו� הציבור וההגנה על המשטר הדמוקרטי, אינה מתקיימת. למעשה, נטע�, יש פג� בהפיכת דברי 

 31  שבח, תמיכה ועידוד לעבירה פלילית, שכ� ה� אינ� מהווי�, כאמור, קריאה לאלימות.

  32 
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 1 היה מצוי במעטפת החיצונית של החבורה שעסקה בפרסו�, ומעורבותו לא הייתה 2נטע� כי נאש� 

 2קבועה. מעורבותו באה לידי ביטוי במת� עצות, דיוני� וכדומה, ולא באופ� ספציפי בהכנת הפרסו� 

 3  ובהפצתו. 

  4 

 5עוד נטע�, כי בעבירת הסיוע הענישה אינה צריכה להיות מחצית מהענישה בגי� העבירה המושלמת, 

 6מדובר היה בסיוע אלא יש לבחו� את מידת הסיוע. בעניינו, נטע� כי הסיוע מצוי בר( התחתו�, שכ� 

 7  כללי למכלול הפרסו�, אשר מוסכ� על הצדדי� כי ברובו היה לגיטימי וראוי.

  8 

 9ב"כ הנאש� היפנה ליחס המסויג של הנאש� בזמ� אמת לאות� פרסומי�, כפי שעלה מהתכתבויות 

 10דוא"ל שהוגשו במסגרת הבאת הראיות, מה� נלמד כי הנאש� התנגד לפרסומ� של פרסומי� שוני�, 

 11  ראה כבעייתיי�.אות� 

  12 

 13פעילות הנאש� נבעה מתו/ רצו� להביע קול אשר נתפס על ידי הנאשמי� וסביבת� כקול שהושתק 

 14הפרסומי� נעשו במסגרת ידיעו� ואתר אינטרנט, אשר כללו ידיעות ודיוני�  –בחברה הישראלית, ואכ� 

 15הישמע, ואשר נעדר במת בענייני� לגיטימיי�. לפיכ/, עסקינ� בביטוי משמעותי ובקול שהיה לו מקו� ל

 16  ביטוי אחרת. מכא�, שער/ הביטוי הוא רב, א( א� נספחו אליו אמירות בעייתיות. 

  17 

 18נטע� כי לא הפרסומי� יצרו את השנאה והפילוג, שכ� עסקינ� במלחמה ממושכת בי� הציבור הערבי 

 19  אחר. ליהודי, ולפיכ/ השנאה והפילוג נגרמי� בשל המציאות המורכבת ולא נוכח פרסו� זה או

  20 

 21בראש ועד העמותה היתה ללא משמעות מעשית ביחס להתנהלות העמותה  2עמידתו של נאש� 

 22ומעורבותה ב"קול היהודי", שכ� כיו"ר ועד העמותה לא היה אחראי על הניהול השוט( של העמותה, 

 23  הג� שהיווה גור� מנווט ומפקח.

  24 

 25ת� א( התברר כי  לחלק� מעורבות עוד נטע�, כי יש פג� בכ/ שרבי� שהיו חלק מהפרשה, ובמהל/ עדו

 26ישירה ורבה יותר, לא הועמדו לדי�, הג� שהמשטרה יכולה היתה להעמיק בחקר האמת. לפיכ/, נטע� 

 27  כי יש להקל בעונשו של הנאש� במטרה למנוע אי צדק. 

  28 

 29כ� התבקש להתחשב בהתנהלות המאשימה בענייני� אחרי� הנוגעי� לחופש הביטוי בעלי דמיו� 

 30כ� המאשימה נוהגת לבוא חשבו� ע� הקצה הימני של המפה הפוליטית ולא ע� החלק לענייננו, ש

 31שקרוב להשקפותיה� הפוליטיות של בכירי הפרקליטות. לביסוס טענה זו הוגשה אסופת החלטות של 

 32רשויות התביעה, המלמדות לשיטת ב"כ הנאש� על איפה ואיפה בה נוהגות הרשויות ביחס לפרסומי� 

 33  שוני�.

  34 
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 1בות אישיות, צוי� כי הנאש� נעדר עבר פלילי, הוא כבר אינו עוסק בתחו� התקשורת, ולפיכ/ אשר לנסי

 2  הרתעת היחיד אינה רלוונטית לגביו. 

  3 

 4הנאש� נטל אחריות על מעשיו חר( הקושי הראייתי. ב"כ הנאש� עמד על חלו( הזמ� המשמעותי 

 5מסגרתו השקיע הנאש� מאמצי� ממועד סיו� מעורבות הנאש� באתר ה"קול היהודי" ובעיתו�, זמ� ב

 6רבי� בפיתוח קריירה באפיקי� אחרי�. בהקשר זה צוי� כי גזירת עונש משמעותי תיפגע בשיקו� חייו 

 7של הנאש�, העוסק כיו� כעצמאי ומפרנס את משפחתו. השתת עונש של מאסר בעבודות שירות תאל0 

 8  אותו לסגור את העסק, חר( חלו( הזמ� המשמעותי.

  9 

 10י� ב"כ הנאש� טעוניו בכתב, ובמסגרת זו היפנה למצבה הבריאותי של אשת הנאש�, לאחר הדיו� השל

 11אשר נזקקה לאחרונה לאשפוז. בנסיבות אלו הוטע� כי גזירת עונש של מאסר בעבודות שירות יקשה 

 12  על הנאש� לטפל בענייני הבית והמשפחה.

  13 

 14על הנאש� עונש של שירות נוכח דברי� אלו עתר ב"כ הנאש� לאמ0 את המלצת שירות המבח� ולהשית 

 15  לתועלת הציבור.

  16 

 17  ביקשו שלא להוסי( דבר על דברי באי כוח�.  הנאשמי�

  18 

 19  דיו� וגזירת הדי�

 20הנאשמי� הודו בכתב אישו� מתוק�, כאמור, בריבוי עבירות של הסתה לאלימות ובריבוי עבירות של 

 21  .2, ובסיוע לעבירות אלו על ידי נאש� 1הסתה לגזענות, באשר לנאש� 

  22 

 �23ובר במסכת סדורה ומאורגנת של דברי הסתה, אשר פורסמו במסגרת עלוני�, קבוצת גוגל, ביומד

 24  טיוב, באתר אינטרנט ובדוא"ל, באופ� שיטתי ומתמש/.

 25עסקינ� בהתא� לכתב האישו� המתוק� בפעילות אשר נמשכה כמעט שנתיי�, במסגרתה הופצו 

 26  רסומי� שוני�.פ �100כ –הפרסומי� בתדירות של כאחת לשבוע, ובס/ הכל 

  27 

 28בפרסומי� אלו התייחסו הנאשמי� אל הערבי�, באשר ה�, כאל רוצחי�, פורעי�, אכזריי�, ועוד, 

 29  ישראלי� ופלשתינאי�. –והיללו ארועי� בה� ננקטה אלימות כנגד ערבי� 

  30 

 31פרסומיה� המכלילי� של הנאשמי� כלפי הציבור הערבי הינ� פוגעניי�, ויש בה� כדי ללבות את אש 

 32התקיימה טר� פרסומי הנאשמי�  –אש הסכסו/ קיימת ממילא  2הסכסו/. א( א� כטענת ב"כ נאש� 

 33הרי שהנאשמי� תרמו ולו באופ� פוטנציאלי לבערה זו. יוזכר כי הסכנה  –ותתקיי� ג� לאחריה� 

 34רית בעבירות כגו� אלו בה� הודו הנאשמי� אינה א/ בהגברת הפילוג והאיבה, ובפגיעה ברגשות העיק
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 1ולא  –הציבור כנגדו הסיתו, אלא בפוטנציאל כי יהא מי שיקו� לעשות מעשה בעקבות דברי ההסתה 

 2  נית� לדעת א� וכמה תרמו הנאשמי� לכ/. 

  3 

 4באזור מגוריה� של הנאשמי�  –נו איני מוצאת להכביר מילי� בדבר מרק� החיי� הרגיש בארצ

 5ובכלל. זוהי שגרת חיינו, והדבר הומחש ג� במועד המקורי למת� גזר הדי�, משלא התייצב אחד 

 6  הנאשמי� לדיו� עקב ארוע בטחוני שהתרחש באותה שעה ממש. 

  7 

 8ואול� אי� בכ/ כדי להוות הצדקה לפרסו� פרסומי� מסיתי�. על רקע מאורעות החיי� באר0, 

 9י לאור/ התקופה הממושכת בה התבצעו הפרסומי� ננקטו מעשי אלימות ג� כנגד ערבי�, והעובדה כ

 10שיטתיי�, סדורי�, ובעלי תפוצה משמעותית, להגביר את הסיכו�  �עלולי� היו הפרסומי� 

 11  הפוטנציאלי, ולעודד מעשי אלימות נוספי�.

  12 

 13ני� ובהמש/ ברשת כאמור, הנאשמי� פרסמו את דברי ההסתה תחילה בעלו� שהופ0 במקומות שו

 14האינטרנט, בדרכי� שונות, אשר כללו ג� סרטוני�, ובתפוצה רחבה. עסקינ� בדר/ קלה ואפקטיבית 

 15  לפרסו�, ולפיכ/ לא נית� לדעת מה היק( החשיפה לה זכו הפרסומי�. 

 16הפרסו� באינטרנט קל לביצוע, נגיש לקהל רחב יותר מבעבר, ונותר לעד, א� לא נמחק באופ� יזו� על 

 17מפרסמי�. בכ/ באה לידי ביטוי האפקטיביות של פרסו� זה, בשונה מפרסומי� שנעשו בזמני� ידי ה

 18עברו, פרסומי� אשר פסו מ� העול� כמעט מיד ע� פרסומ�. ג� בכ/ יש רכיב חומרה, נוכח השפעת 

 19  עובדות אלו על פוטנציאל החשיפה וההפנמה של המסרי� המסיתי�.

  20 

 21הסדר טיעו�, לא יקבע מתח� עונש הול�, ואול� יובהר כי  נוכח עמדות הצדדי� לעונש, וקיומו של

 22במעשיה� פגעו הנאשמי� באופ� משמעותי בערכי� של שלו� הציבור ובטחונו, בהגנה על הסדר 

 23  החברתי, ובשוויו�, כל אחד לפי חלקו במעשי�. 

  24 

 25זענות. זכות הציבור לפרס� ביטויי� קשי� ומקוממי� נסוגה כאשר הביטוי עלול להביא לאלימות ולג

 26  בסוגיה זו נקבע:

 27"המגמה בפסיקה, לנוכח גילויי השנאה והאלימות על רקע אידיאולוגי 

 28שפושטי� והולכי� היא החמרה, למע� "יראו וייראו", וכביטוי לשאט הנפש 

 29, ראאד סלאח 7669/15רע"פ " (ולסלידה העמוקה מהתבטאויות ומעשי� כגו� דא

 30  ).נ' מדינת ישראל

  31 

 32מלמדת כי נאשמי� אשר הורשעו בביצוע עבירות דומות, נידוני� נוהגת בחינת מדיניות הענישה ה

 33  בשני� האחרונות למאסרי� של ממש:

  34 
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 1נדו� עניינו של נאש� שהורשע על יסוד הודאתו בעבירות , מדינת ישראל נ' יצחק גבאי, 401/16בע"פ 

 2העלאת תכני� של הסתה לגזענות, תמיכה בארגו� טרור ובעבירות נוספות. לענייננו רלוונטית 

 3חודשי  �18ל 6המסיתי� לאלימות ולגזענות לפייסבוק. בית המשפט המחוזי קבע מתח� ענישה הנע בי� 

 4חודשי מאסר בפועל בגי� עבירות ההסתה בלבד. ערעור  10מאסר לעבירות ההסתה, והשית על הנאש� 

 5חודשי מאסר  36חודשי מאסר, חל(  40המדינה לבית המשפט העליו� התקבל וכלל עונשו הועמד על 

 6  אות� הטיל בית המשפט קמא.

  7 

 8הנאש� הורשע על פי הודאתו בריבוי , מדינת ישראל נ' עבד ג'בארי�, 4855�08�15בת"פ (שלו� חד') 

 9עבירות של תמיכה בארגו� טרור ובריבוי עבירות של הסתה לאלימות ולטרור, לאחר שפרס� דברי 

 10  חודשי מאסר. 8המשפט השית על הנאש� שבח, תמיכה, אהדה והזדהות ע� חיזבאללה. בית 

  11 

 12הורשע הנאש� על פי הודאתו, בריבוי , מדינת ישראל נ' סאמי דעיס, 44918�12�14�) �בת"פ (שלו� י

 13עבירות של הסתה לאלימות או לטרור ובריבוי עבירות של תמיכה בארגו� טרור, לאחר שפרס� בחשבו� 

 14מי� הקוראי� לפגיעה אלימה באזרחי�, ודברי פייסבוק אותו ניהל, אשר שמו "מוות לישראל", פרסו

 15שבח, עידוד והזדהות כלפי מעשי אלימות שבוצעו נגד אזרחי� וכלפי מבצעיה�. נקבע מתח� ענישה 

 16  חודשי מאסר. �8חודשי מאסר, והנאש� נדו� ל 7�20הנע בי� 

  17 

 18תו הנאש� הורשע על פי הודא, מדינת ישראל נ' עומר שלבי, 44725�12�14�) �בת"פ (שלו� י

 19 10בעבירות הסתה לאלימות או לטרור וכ� בשתי עבירות של תמיכה בארגו� טרור, לאחר שפרס� 

 20פרסומי� במסגרת� קרא לנקיטה במעשי אלימות וטרור כנגד אזרחי� וכוחות הביטחו�, דברי שבח, 

 21 7�24אהדה, עידוד והזדהות, כלפי מבצעי פיגועי� וארגוני טרור. בית המשפט קבע מתח� ענישה של 

 22  חודשי מאסר. 9חודשי מאסר, וגזר על הנאש�, נעדר עבר פלילי, 

  23 

 24, הנאש� הורשע על פי הודאתו בריבוי , מדינת ישראל נ' נאסר הדמי44836�12�14�) �בת"פ (שלו� י

 25הנערי�  3עבירות של הסתה לאלימות או טרור ותמיכה בארגו� טרוריסטי. הנאש� פרס� לאחר רצח 

 26  חודשי מאסר.  �10ומי� ברשת הפייסבוק, ונידו� לפרס 18והארועי� שבעקבותיה�, 

  27 

 �28אשר הורשע ב 20נידו� נאש� ב� , מדינת ישראל נ' חאלד מואסי, 40084�09�16בת"פ (שלו� חיפה) 

 29עבירות של תמיכה בארגו� טרור, ובעבירה אחת של  �8עבירות של הסתה לאלימות או טרור, ב 14

 30  עבר פלילי. הסתה לגזענות, לשנת מאסר, חר( הודאתו והעדר

  31 

 32יובהר כי בכל מהמקרי� המפורטי� לעיל, נעשו לכאורה המעשי� על ידי מפרס� בודד ובאופ� ספונטני, 

 33בשונה ממעשי הנאשמי� שבפניי אשר אופיינו כאמור בביצוע בצוותא, בהפצה באופני� שוני�, בתכנו�, 

 34  ובפרסומי� לאור/ תקופת זמ� ארוכה.

  35 
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 1י� לא פעלו לבד�, אלא היוו חלק מקבוצה אשר ביצעה את אשר לטענות בדבר ההסכמה כי הנאשמ

 2המעשי� במשות(, הרי שבמהל/ הבאת הראיות הוברר כי הנאשמי� וחבריה� שתקו בחקירותיה� 

 3במשטרה, ולפיכ/ איני מוצאת כי המאשימה יכולה היתה לדעת מה חלק� של אות� אחרי�. לא 

 4ל מעורבי�, אשר רק לאחר שנית� לה� למותר לציי� כי במהל/ פרשת ההגנה עלתה ובאה שורה ש

 5חסיו� מפני שימוש בעדות�, חשפו לראשונה כי היו שותפיה� של הנאשמי�. במצב דברי� זה, אי� 

 6הנאשמי� יכולי� לבוא בטרוניות כלפי רשויות המדינה ולבקש הקלה בעונש� נוכח אי העמדת� לדי� 

 7  ב מאוחר מאד במשפט�.של שותפיה�, שעה שה� עצמ� לא חשפו מעורבות זו אלא עד של

  8 

 9, בהציגו החלטות בדבר סגירת תיקי� כנגד 2אי� בידי לקבל ג� את טענת האפליה לה טע� נאש� 

 10אחרי�, אשר נטע� כי הסיתו. ראשית יובהר כי לא נית� היה להיחש(, בחלק מהמסמכי� שהוצגו, 

 11ל, הג� שמדובר עיו� בהחלטות שהוגשו מלמד כי ככל �למכלול נסיבות המעשי� והעושי�. ועיקר 

 12באמירות מקוממות, הרי שלכאורה באות� מקרי� עסקינ� באמירות חד פעמיות, ולא בפרסו� מובנה 

 13  ושיטתי. 

  14 

 15נוכח המפורט לעיל ומדיניות הענישה, הרי שאלמלא הנסיבות לקולא והסדר הטיעו� אליו הגיעו 

 16   הצדדי�, היה מקו� להשית על הנאשמי� מאסר ממש.

 17ורטו על ידי הצדדי�, ועיקר� הקושי הראייתי שנתגלה במהל/ הבאת ע� זאת, מהנימוקי� שפ

 18באשר לנאש� הראיות, לצד חלו( הזמ� ונטילת האחריות, אני מוצאת כי ההסדר אליו הגיעו הצדדי� 

 19  , ראוי, ולכ� אכבדו.1

  20 

 21שקלתי לקולא את העובדה כי הוא נעדר עבר פלילי, היותו המפרנס העיקרי וכ� את  ,2אשר לנאש� 

 22דה שכיו� עוסק עצמאי המפרנס את משפחתו ואת נסיבות חייו כפי שהוצגו על ידי בא כוחו, העוב

 23  ובכלל זה מצב� הבריאותי של אשתו ובנו. 

  24 

 25  ב"כ הנאש� טע� בדי�, כי עונשו של המסייע אינו מחצית מתמטית של המבצע העיקרי.

 26  , נקבע בהקשר זה:, אחמד סבאג נ' מדינת ישראל792/14ברע"פ 

  27 

 28"ככלל, ראוי הוא שעונשו של המסייע יהיה קל יותר מ� העונש שנגזר על המבצע 

 29העיקרי של אותה עבירה. א- ראוי, כי בבואו של בית המשפט לגזור את דינו של 

 30המסייע, יעמיד בית המשפט לנגד עיניו את היחס שקבע המחוקק בי� עונשו של 

 31בעריכת תחשיב מתמטי, המסייע לעונשו של המבצע העיקרי. ואול�, אי� מדובר 

 32  ויש לית� את הדעת לנסיבותיו של כל מקרה לגופו". 

  33 

 34  , לאוניד ארנבורג נ' מדינת ישראל.4463/12בע"פ כ� ר' דברי� דומי� שנקבעו 



  
  בית משפט השלום בפתח תקווה

  מדינת ישראל נ' בנימי� ואח' 3053�02�14 ת"פ
  

  2017דצמבר  05  

  

 617

 1בשוקלי את חלקו של הנאש�, נמצא כי חלקו משמעותי ביותר. כאמור בכתב האישו�, הג� שתרומתו 

 2, הרי שהוא עמד בראש 1ישירה וקבועה פחות מזו של נאש�  לפעילות הקול היהודי ולפרסומי� היתה

 3העמותה אשר מימנה את הפעילות. במסגרת ההסדר הוסכ� כי הצדדי� יוכלו להתייחס בטעוניה� 

 4לראיות שהוצגו בבית המשפט, וכ/ עשו. בחינת עדות הנאש� עצמו מלמדת כי הוא היה חלק ממייסדי 

 5הנאש� אישר כי ראה חלק מהפרסומי� טר� פרסומ�,  העמותה ומצוות החשיבה של אתר האינטרנט.

 6הועברו לעיונו טיוטות העלוני�, והוא התבקש  ובמהל/ עדותו א( הוצגו לו תכתובות דוא"ל במסגרת� 

 7. אכ�, הנאש� ציי� בפני חבריו כבר בזמ� אמת כי חלק מהפרסומי� בעייתיי�, אול� בסופו לאשר�

 8ת הפרסומי�, וא( המשי/ לעמוד בראש הגו( אשר מימ� של יו� לא עשה דבר ממשי על מנת למנוע א

 9  פרסומי� אלו, ותמ/ בהמש/ הפרסו�. 

 10פעילות הנאש� התמשכה על פני כשנתיי� ימי�, תקופה בה פורסמו פרסומי� רבי�, קשי� ובוטי� 

 11הוא לא עשה דבר על מנת להסיר את הפרסומי� א( שיכול היה  –כנגד ערבי�, וכאמור בכתב האישו� 

 12  �.לעשות כ

  13 

 14על רקע זה נהיר כי תרומת הנאש� לפרסומי� היתה מהותית, ונית� לקבוע כי הוא היה מעורב 

 15  מעורבות של ממש בפרסומי�, א( א� לא עמד מאחורי כל אחד מהפרסומי� הנדוני�.

  16 

 17כמבואר לעיל, אלמלא הקשיי� הראייתיי�, חלו( הזמ�, ושיקולי� נוספי� אות� פרטו הצדדי�, היה 

 18שני הנאשמי� מאסר של ממש. בנסיבות אלו נמצא כי השתת מחצית מהעונש המוטל  מקו� להשית על

 19הינה המינימו� המתבקש, וא/ מחמת השיקולי� לקולא לא ימוצה עימו הדי� בהשתת  1על נאש� 

 20  תקופה ארוכה יותר. 

  21 

 22באשר להשלכות השקפותיה�  2טר� סיו�, אני מוצאת לנכו� להתייחס לטעוניו של ב"כ הנאש� 

 23טיות והאידאולוגיות של בכירי הפרקליטות על התנהלות� המקצועית, טענות אשר נטענו הפולי

 24במהל/ הטעוני� לעונש ונשזרו במהל/ שמיעת התיק כולו, כמו ג� אמירות דומות שנרמזו כלפי האלו( 

 25  ניצ� אלו�, אלו( פיקוד המרכז בתקופה הרלוונטית, אשר העיד בפניי במהל/ הבאת הראיות. 

 26ת האשמות הפוגעת בעובדי ציבור, מבלי שב"כ הנאש� הציג כל ראיה על מנת לתמו/ עסקינ� בהטח

 27בטענותיו בדבר עמדותיה� הפוליטיות של אות� גורמי�, לא כל שכ� בדבר השפעת עמדות אלו על 

 28מקצועיות�. הפרקליטות והצבא מהווי� חלק מהשירות הציבורי; אנשיה� ה� בבחינת משרתי 

 �29 עבודת� נאמנה ובאופ� מקצועי ללא קשר לעמדותיה� הפוליטיות. יש ציבור, וחזקה כי ה� עושי

 30להצר על הנסיונות לשרבב טענות בלתי מבוססות בדבר עמדותיה� האישיות המשוערות של משרתי 

 31  ציבור אלו אל התנהלות� המקצועית.

  32 
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 1ס ב"כ כמאמר הנשיאה בדימוס, כבוד השופטת נאור, בפסק די� אשר נית� א/ לאחרונה, ואליו התייח

 2  הנאש� בטעוניו:

  3 

 4" ראוי להבהיר כי העובדה שנית� וראוי בחברה דמוקרטית לאפשר 

 5ביקורת על פועל� של משרתי הציבור אינה בבחינת הזמנה או אישור 

 6גור- להשמצות, השפלות או ביזוי. אי� להקל ראש בפגיעה בעובד 

 7הציבור, כבכל אד�. כבוד� ושמ� הטוב של עובדי הציבור אינ� הפקר 

 8 20שמאי נ' מדינת ישראל, פיסקה  7374/07(ראו והשוו ע"פ 

 9)). יש 2.8.2010קריה נ' מדינת ישראל ( 5579/10); רע"פ 16.11.2009(

 10לעשות את מירב המאמצי� על מנת להבטיח שעובדי הציבור יוכלו 

 11למלא את תפקידיה� בנאמנות, במקצועיות וללא מורא, לטובת� 

 12החברה בכללותה" (רע"פ האישית ולטובת השירות הציבורי ו

 13), 4(2017על �, אליצור סגל נ' מדינת ישראל, תק5991/13

2535)02/11/2017.(  14 

  15 

 16הטחת ההאשמות בבכירי הפרקליטות או הצבא בדבר השפעה לכאורית של השקפות פוליטיות 

 17לכאוריות על שיקול דעת� המקצועי, עלולה לפגוע ביכולת� של עובדי הציבור למלא תפקידיה� ללא 

 18  א, ומוטב היה שלא תאמרנה.מור

  19 

 20  נוכח המפורט לעיל אני גוזרת על הנאשמי� את העונשי� הבאי�:

  21 

 22  :1על נאש� 

 23  חודשי מאסר אות� ירצה בעבודות שירות בהתא� לחוות דעת הממונה. 6  א.

 24  שני�, לבל יעבור עבירה בה הורשע. 3חודשי מאסר על תנאי למש/  6  ב.

 25  .1.2.18ימי מאסר תמורתו. הקנס ישול� עד לתארי/  15ש"ח או  1500ג.          קנס בס/ 

  26 

 27  :2על נאש� 

 28  חודשי מאסר אות� ירצה בעבודות שירות בהתא� לחוות דעת הממונה. 3  א.

 29  שני�, לבל יעבור עבירה בה הורשע. 3חודשי מאסר על תנאי למש/  6  ב.

 30  .1.2.18ימי מאסר תמורתו. הקנס ישול� עד לתארי/  8ש"ח או  800ג.          קנס בס/ 

  31 

 32בשעה  9.1.18יתייצב לריצוי עונשו במפקדת מחוז מרכז של הממונה על עבודות השירות ביו�  1נאש� 

8:00.  33 

  34 
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 1 17.12.17יתייצב לריצוי עונשו במפקדת מחוז מרכז של הממונה על עבודות השירות ביו�  2נאש� 

 2  .8:00בשעה 

  3 

 4  המבח�.העתק הפרוטוקול יועבר לממונה על עבודות השירות ולשירות 

 5  ימי� לבית המשפט המחוזי. 45זכות ערעור בתו/ 
#>4<#  6 
  7 

 8  במעמד הנוכחי�. 05/12/2017, י"ז כסלו תשע"חניתנה והודעה היו� 

  9 

 

  

  שופטת, דניאלי אליאנא

  10 

 11  :1ב"כ נאש� 

 12שוב0 לבצע את עבודות השירות מרחק של שעה וחצי נסיעה מביתו לכל צד, מה שבדר/ כלל  1הנאש� 

 13  חריג לרגיל של קביעת מקו�.

 14  בנושא זה נפנה לממונה ומצאתי לנכו� לציי� זאת.

 15  יו�. 45עיכוב ביצוע של  2אבקש בעניינו של נאש� 

  16 

 17  :ב"כ המאשימה

 18לאור הנימוקי� שהצגנו בטיעוני� לעונש והנימוקי� שבית המשפט קבע בעצמו בגזר הדי�, בנוס( 

 19נדמה לנו שסיכויי הערעור בתיק זה לא קיימי� בכלל, שהוא עונש סגור ומוסכ�,  1לעונשו של הנאש� 

 20ולב"כ לשקול  2אי� שו� סיכוי לטעמנו שערכאת ערעור תפחית מהעונש הזה אבל כדי לאפשר לנאש� 

 21  האפשרות להגיש ערעור אנו לא נתנגד לעצ� עיכוב הביצוע לתקופה שיקבע בית המשפט.

  22 
  23 
  24 

#>5<#  25 

 26  החלטה

  27 

  28 

 29מקו� אחר לביצוע עבודות השירות באופ� אשר יקל על הנאש�, , הרי שככל שיימצא 1באשר לנאש�  

 30יוכל הממונה לאשר את ביצוע עבודות השירות באותו מקו� מבלי צור/ לקבל החלטה של בית המשפט 

 31  בעניי� זה.

  32 
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 1, הרי שעל מנת לאפשר לנאש� ולבא כוחו לשקול הגשת ערעור על גזר הדי� ובמטרה 2אשר לנאש� 

 2  .21.1.18של ערעור שכזה, יעוכב ביצוע עבודות השירות עד ליו�  שלא לסכל אפשרות לקיומו

  3 

 4  במשרדי הממונה על עבודות השירות. 8:00בשעה  21.1.18בהעדר החלטה אחרת, יתייצב הנאש� ביו� 
#>6<#  5 
  6 

 7  במעמד הנוכחי�. 05/12/2017, י"ז כסלו תשע"חניתנה והודעה היו� 

  8 

 

  

  שופטת, דניאלי אליאנא

  9 

 10 בניטח אל�בת ידי על הוקלד




