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 22 56 .............................................................................................................. השני האישו�

 23 56 ................................................................ השני בעמוד הרשומות לפרסו� הנאש� אחריות

 24 58 ........................................................................................................ הפרסו� נסיבות

 25 59 ............................................................................................................ המטרה יסוד
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 30 64 ........................................... האישו� בכתב השני באישו�. ב.4.א סעי! – 4' מס פרסו�
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 1 70 ................................................................................................. 3.7.2014 יו� פרסומי
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 10 77 ............................................ האישו� בכתב השני באישו� א.6.א סעי! – 1' מס פרסו�
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 1 הסתה פרסו� איסור של עבירות לו ומייחס אישומי� שני המונה אישו� כתב הוגש הנאש� כנגד

 2 הסתה]; "העונשי� חוק": להל)[ �1977ז"התשל, העונשי) בחוק ב144 סעי' לפי עבירה – לגזענות

 3) 1(173 סעי' לפי עבירה – דת ברגשי פגיעה; העונשי) בחוק 2ד144 סעי' לפי עבירה – טרור או לאלימות

 4   .העונשי) בחוק

  5 

 6 פגיעה של בעבירה הנאש� את להרשיעמבקשתו כח המאשימה �באחזר  התביעה סיכומי במסגרת

 7 – זו מעבירה הנאש� של זיכויו על מורה אני, האמור לאור ].המאשימה בסיכומי 3' עמ[ דת ברגשי

 8  .העונשי� בחוק) 1(173 סעי! לפי עבירה

  9 

 10, קראתי בעיו� את כתבי הטענות וסיכומי הצדדי� ראיות את בחנתי, העדי� את ששמעתי לאחר

 11בשתי עבירות של מאשימה הוכיחה מעבר לספק סביר את אשמתו של הנאש� הי כ מצאתי הצדדי�

 12בגי� שני האישומי� שבכתב  הכל –ובשתי עבירות של הסתה לאלימות  איסור פרסו� הסתה לגזענות

 13  .האישו�

  14 

 15  האישו� כתב  .א

  16 

 17ב)  פרנקל נפתלי יעקב, 16ב)  4ֶַער מיכאל עד�גיל נחטפו, עציו)�גוש בצומת, 12.6.2014 ביו�  .1

 18 ערבי ממוצא טרוריסטי� ידי על ]"שלושת הנערי�"[להל) ולמע) הנוחות בלבד:  19יל יפרח ב) וא 16

 19 גופות את, חברו) לעיר סמו� בשדה, ל"צה כוחות איתרו 30.6.2014 ביו�. המערבית הגדה תושבי

 20  .הנערי�שלושת 

  21 

 22 הנאש� החליט, ל"הנ והרצח החטיפה אירוע בעקבות כי נטע) האישו� בכתב הכללי בחלק  

 23 מסיתי� תכני� יעלה בו] "פייסבוק": להל)[ במרשתת" FACEBOOK" החברתית ברשת עמוד ליצור

 24 שזכו זה מסוג רבי� תכני� העלה הנאש� כי נטע). ערבי ממוצא אנשי� כלפי ולגזענות לאלימות

 25  .דומה תוכ) בעלות או תומכות הודעות מטעמ� להעלות אחרי� לאנשי� במה היוו אשר, רבה לחשיפה

  26 

 27 בכתב הכללי בחלק המתוארי� לאירועי� בהמש�, 30.6.2014 ביו� כי נטע) הראשו) באישו�  .2

 28 או/ו" הראשו� החשבו�": להל)" [יהוד אל כנופיית" בש� בפייסבוק חשבו) הנאש� יצר, האישו�

 29 כנגד ולהסתה לאלימות הקוראות ודעות רשומות באמצעותו לפרס� מנת על זאת], "הראשו� העמוד"

 30  . ערבי ממוצא אנשי�

  31 
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 1 ולבצע להתאגד קריאות, הראשו) החשבו) באמצעות, הנאש� פרס�, רבות בהזדמנויות

 2  . בחשבו) התומכי� אל להצטר' הנאש� עודד עוד; ערבי ממוצא אנשי� כנגד ונקמה אלימות פעולות

  3 

 4 , במזרח ירושלי�,2.7.2014 ליו� 1.7.2014 יו� שבי) בלילה כי הראשו) באישו� תואר עוד

 5 נטע). לירושלי� בסמו� ביער הנער של גופתו נמצאה לכ� בהמש�. 16ב)  ח'דיר�מוחמד אבו נערה נחט'

 6 לביצוע קרא בה רשומה הראשו) החשבו) באמצעות הנאש� פרס�, 2.7.2014 ביו�, הרצח בעקבות כי

 7 פעילות נסגרה, היו� באותו, לכ� בהמש�. ערבי ממוצא אנשי� כנגד נוספי� ורצח חטיפה מעשי

 8  .פייסבוק חברת ידי על הראשו) החשבו)

  9 

 10 פתח, הראשו) באישו� כמתואר, הראשו) החשבו) סגירת בעקבות כי נטע) השני באישו�  .3

 11 "השני החשבו�": להל)[ הש� אותו את הנושא בפייסבוק נוס' חשבו), 2.7.2014, היו� באותו, הנאש�

 12 רבות מסיתות רשומות 5.7.2014 ועד 2.7.2014 הימי� בי) פרס� באמצעותו]; "השני העמוד" או/ו

 13  .ערבי ממוצא באנשי� לנקמה וקרא

  14 

 15 הנאש� פרס�, ורבות שונות בהזדמנויות כי, האישו� בכתב נטע), לעיל המתואר בעקבות  .4

 16, שבח דברי או אלימות למעשי קריאות פרס� הנאש� כי נטע) עוד. לגזענות להסית מטרה מתו� דברי�

 17 והנסיבות הפרסומי� של תוכנ� פי על אשר עמו הזדהות או בו תמיכה, אלימות למעשי עידוד או אהדה

 18   .אלימות מעשה לעשיית שיביאו ממשית אפשרות יש, פורסמו בה)

  19 

 20  האישו� לכתב המענה  .ב

  21 

 22 אחת פע�, הוחל' הנאש� של ייצוגו. האישו� לכתב מענה הנאש� כח�בא מסר 3.4.2016 ביו�  .5

 23 המענה, זאת ע�. הציבורית הסנגוריה לבקשת מכ) ולאחר לשיפוט אורינוב השופט' כב של מינויו לאור

 24 של מעדותו. 22.1.2017 ביו� הנאש� של סנגורו ידי על אושרר והוא שונה לא 3.4.2016 ביו� שנמסר

 25 לכתב שמסר מהמענה הנאש� בו חזר למעשה כי עולה ההגנה מסיכומי וא' המשפט בבית הנאש�

 26 רשומה כלב דיו)ה במסגרת, להל) זה בעניי) אדו). רשומות מספר של בעניינ) הפחות לכל – האישו�

 27  .  לגופה

  28 

 29 ידי על נחטפו 12.6.2014 ביו� כי אישר הנאש� – �האישו בכתב הכללי החלק לעניי)  .6

 30 כי; עציו)�גוש בצומת ממוצא יהודי נערי� שלושה המערבית הגדה תושבי ערבי ממוצא טרוריסטי�

 31. החשבו) נוצר האמור האירוע בעקבות כי; חברו) לעיר סמו� בשדה גופותיה� אותרו 30.6.2014 ביו�

 32 ממוצא נער נחט', ירושלי� במזרח, 2.7.2014 ליו� 1.7.2014 יו� שבי) בלילה כי הנאש� אישר עוד
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 1 סגרהנ 2.7.2014 ביו� כי אישר הנאש�. לירושלי� בסמו� ביער בהמש� אותרה גופתו אשר, ערבי

 2  .פייסבוק חברת ידי עלהראשו)  החשבו) פעילות

  3 

 4 ]"מר פורטמ�"להל):  5[עת/ פורטמ)טי�  מר ע� במשות' ונוהל נוצר החשבו), הנאש� לטענת   

 5 מחאות המוביל, חברתי פעיל הוא הנאש� כי נטע). ]"מר אליווה"להל):  4[עת/ והואליאד�  ומר

 6 לאלימות המסיתי� תכני� פרסו� לש� נוצר החשבו) כי הכחיש הנאש�. שוני� בענייני� לגיטימיות

 7 נוצר החשבו) לטענתו; כאמור תכני� לחשבו) הועלו כי הכחיש וא' ערבי ממוצא אנשי� כנגד וגזענות

 8' עמ' פרוט[ "לעורר מחאה לגיטימית נגד אוזלת ידה של הממשלה בטיפול במצב הביטחוני בארץ" בכדי

 9  ]. 10�9' ש 11

  10 

 11 ה) כי לגביה) נטע) אשר רשומות של שוני� פרסומי� 27 לנאש� מייחס – הראשו� האישו�  .7

 12  .ערבי ממוצא אנשי� כלפי גזענות או/ו אלימות למעשה מסיתות

  13 

 14 היה ולפיה אליבי טענת לגביה) ומסר 2.7.2014מיו� רשומות ל כל הש בפרסומ) כפר הנאש�

 15שהה הנאש� בחקירה  17:30�10:00השעות  . נטע) כי באותו היו�, בי)פרסומ) בעת במשטרה בחקירה

 16 שלה) בפרשנות כפר א� רשומות 4 בפרסו� הודה הנאש� במשטרה [חקירה שלא בגי) התיק דנ)].

 17 כבר. וכפר בפרסומ) של יתר הרשומות אלימות למעשי או לגזענות קריאה בה) אי) כי וטע) כמסיתות

 18   .לעילש האליבי תמטענ הנאש� כח�בא חזר, ההגנה סיכומי במסגרת כי לציי) יש כא)

  19 

 20 ה) כי לגביה) נטע) אשר רשומות של שוני� פרסומי� 29 לנאש� מייחס – השני האישו�  .8

 21  .כלפי אנשי� ממוצא ערבי גזענותל או/ו אלימות למעשה מסיתות

  22 

 23 בה) אי) כי וטע) כמסיתות ה)מ 10 של בפרשנות כפר, רשומות 13 בפרסו� הודה הנאש�

 24. אי) התייחסות ליתר הפרסומי�. מסיכומי ההגנה עולה במשתמע אלימות למעשי או לגזענות קריאה

 25כי הנאש� מסכי� שפרס� את כלל הרשומות בעמוד השני ועל פי האישו� השני. למע) הזהירות 

 26   אתייחס להל) ג� לשאלה הא� הנאש� אחראי לפרסו� בעמוד השני. 

  27 

 28, כאמור הראשו) החשבו) סגירת בעקבות, 2.7.2014 ביו� נפתח השני החשבו) כי אישר הנאש�  

 29 מר ע� במשות' ויד על ונוהל נוצר הוא א' השני החשבו) הנאש� לטענת. 5.7.2014 ליו� עד פעיל והיה

 30  .אליווה ומר פורטמ)

  31 

 32 אלא הנאש� של בפרסומיו מדובר אי) כי, רשומות מספר לעניי), נטע) המענה במסגרת עוד  .9

 33 כתב את לתק) המאשימה כח�בא ביקש 15.2.2017 ביו�, לאמור בהמש�. פורטמ) מר – אחר של
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 1 פרסו� לעניי) עובדתי סעי' של נוסח שונה וכ) עובדתיי� סעיפי� מספר ממנו שנגרעו כ� האישו�

 2  . כמבוקש תוק) האישו� כתב הנאש� כח�בא הסכמת לאור. אחת רשומה

  3 

 4  הצדדי� טיעוני  .ג

  5 

 6 היה שהנאש� הוכח, לטענתו. לו במיוחס הנאש� את להרשיע ביקש המאשימה כח�בא  .10

 7כח �בא. עוקבי� ולחסו� תגוביות למחוק ביכולתו היה כ) ועל בפייסבוק החשבונות של והיוצר המנהל

 8 באמצעות וא' התביעה ראיותב נסתרה ותגרס כי והדגיש, הנאש� בגרסת שקרי� על עמד המאשימה

 9  .  ההגנה וראיות עצמו הנאש� עדות

  10 

 11 הנאש� ידי על פורסמו הראשו) באישו� המפורטות הרשומות כל כי ציי) כח המאשימה�בא

 posted by Shlomi Avraham". 12" רשומות לאות) המצור' הרישו� באמצעות זאת לראות נית), עצמו

 13 משנה מקבל זה דבר. זה רישו� באמצעות הרשומה מפרס� זהות את לדעת נית), הנאש� גרסת לפי א'

 14 שלו האישיי� ההתחברות פרטי את העביר לא כי הדגישמגרסתו של הנאש� במסגרתה טע) ו תוק'

 15  . אחר לאד�

  16 

 17, הרשומות מפרס� ש� את לראות נית) לא כי כח המאשימה�בא ציי), השני האישו� לעניי)

 18 השני החשבו) את תפעל אשר היחיד הוא ולפיה במשטרה בחקירותיו הנאש� גרסת ע� מתיישב והדבר

 19 ע� מתיישב ג� הדבר; פייסבוק הנהלת ידי על מהמרשתת הורד הראשו) שהחשבו) לאחר זאת

 20  . השני בחשבו) שפורסמו לאלה הראשו) בחשבו) שפורסמו רשומות שבי) חוזרי� מוטיבי�

  21 

 22 הביטוי חופש, לטענתו. האישו� בכתב לו מהמיוחס הנאש� את לזכות ביקש הנאש� כח�בא  .11

 23, ציבור איש אינו הנאש�. אות) ושונא מה) סולד הציבור אשר מרגיזות דעות לבטא החופש ג� הוא

 24  . מסית מלהיות רחוק, נעי� אינו א� א', הפרסומי� של תכנ�. חברתי פעיל – פשוט באד� מדובר

  25 

 26 ועובדות מאחר זאת – האישו� כתב ביטול על להורות יש כח הנאש��בא לטענת, ועוד זאת

 27 בררנית נשענת על העובדה. הטענה לאכיפה בררנית אכיפה בשל וכ) עבירה מגלות אינ) האישו� כתב

 28, כ� על דומות רשומות פרסמו אשר, אליווהאת מר ו פורטמ) מר את לדי) העמידה לא המאשימה כי

 29  .פי הנטע)

  30 

 31. כפי שנית) יהיה ללמוד במסגרת הדיו) כבר כא) יש לציי) שסבורתני כי יש לדחות טענות אלה

 32מגלה עבירה, בי) עבירת הסתה לאלימות ובי) עבירה של הרשומות המכריע  רוב) –בפרסומי� השוני� 
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 1של איסור פרסו� מסית לגזענות. הטענה של אפליה באכיפה לא יכולה לעמוד בנסיבות של ההלי� דנ) 

 2כח הנאש� �א' הוא בפרק נפרד להל). חר' האמור, בצד כל רשומה בגינה טע) באועניי) זה ידו) 

 3  לאכיפה בררנית ציינתי את הטענה. 

   4 

 5. גזענות או אלימות של גוו) כל כולל אינו הרשומות מרבית של תוכנ) כי הדגיש הנאש� כח�בא

 6 להחיל נית) לא וכי ,להסית מטרה מתו� לו המיוחס את ביצע הנאש�ש ראיה כל קיימת לא כי טע) עוד

 7 לבחו) יש כי כח הנאש��בא טע) לאלימות הסתה של עבירה לעניי). דנ) העבירות על הצפיות הלכת את

 8 דבר – אלימות למעשה יוביל שהפרסו� ממשית אפשרות קיימת והא� ונסיבותיו הפרסו� תוכ) את

 9, המסית בתוכנ) כפר, מהרשומות חלק פרס� כי הודה הנאש�. דנ) התיק בנסיבות לקבוע נית) שלא

 10' עמ[ "להעיר את המדינה, ולזעוק את זעקת שלושת הנערים שנחטפו ונרצחו" היה רצונו כל כי וציי)

 11 ויציאה הנערי� שלושת רצח בעקבות – ימי� אות� רקע על נכתבו הרשומות]. ההגנה בסיכומי 25

 12 אוזלת השקפתו פי על שהיה מה כנגד לגיטימית מחאה להעיר מעוניי) היה הנאש�. אית) צוק למבצע

 13  . ישראל ממשלת של ידה

  14 

 15  נורמטיבי דיו�  .ד

  16 

 17 בחברה הביטוי חופש עקרו) של חשיבותו אודות במילי� להכביר צור� אי) כי נראה  .12

 18 שר' נ מ"בע הע� קול חברת 73/53 צ"בג" [זכות עילאית" �כ תחילה הוכרה זו זכות. דמוקרטית

 19 ממכלול כחלק הביטוי חופש עקרו) הוכר היסוד חוקי חקיקת לאחר)]. 1953( 817 ז ד"פ, הפני�

 20 מדיניות ועל הביטוי חופש על" רובינשטיי) אליקי�' ר[ וחרותו האד� כבוד: יסוד שבחוק הזכויות

 21 עליה אשר בזכות מדובר)]. 1999( 6�5, 5) א( מד הפרקליט "לאלימות הסתה של בעבירות התביעה

 22  . הדמוקרטי המשטר עקרונות כלל י�מושתת

  23 

 24"עקרון חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של : כדלהל) זה עקרו) תיאר העליו) המשפט בית

 25. . . כדבריו של  "כמוה כפגיעה בציפור נפשה של הדמוקרטיה"משטר דמוקרטי. פגיעה בחופש הביטוי 

 26"מבחנו של חופש הביטוי אינו כאשר תוכנו ניצב בדרך המלך, אלא כאשר הוא מצוי בשולי השופט נ' הנדל, 

 27שוליה. כפי שנפסק: 'חופש הביטוי אינו רק החופש לבטא או לשמוע דברים המקובלים על הכל. חופש הביטוי 

 28 7669/15 פ"רע[ . . ." בטא דעות מסוכנות, מרגיזות וסוטות, אשר הציבור סולד מהן ושונא אותן'הוא גם החופש ל

 29; להל): ברו) השופטת' כב של דינה בפסק 1 פסקה), 18.4.2016( ישראל מדינת' נ נה'מחאג סלאח ראאד

 30  ]."עניי� ראאד מחאג'נה"

  31 
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 1 כל על מג) לא המשפט –ה של חירות הביטוי חשיבות א' על, לעיל מהאמור להבי) שנית) כפי  .13

 2  :זאת תיאר הולמס השופט. הוא באשר ביטוי

"The most stringent protection of free speech would not protect a man in falsely 3 

shouting fire in a theatre and causing a panic. It does not even protect a man from 4 

an injunction against uttering words that may have all the effect of force" [Schenck 5 

v. United States, 249 U.S. 47, 52 (1919)]. 6 

  7 

 8  כדלהל): ראאד מחאג'נה בעניי)הדבר תואר ג� בפסיקת בית המשפט העליו)   

 9"ואולם, ככל זכות חוקתית אחרת במשפט הישראלי, גם הזכות לחופש ביטוי אינה מוחלטת, 

 10ויש שהיא תיסוג מפני עקרונות ואינטרסים חשובים אחרים. האיסורים הפליליים על הסתה לגזענות 

 11ולאלימות נועדו להגן על קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, על כבוד האדם והשוויון 

 12בין בני האדם, על הסדר החברתי ושלום הציבור . . . אכן, מטבע הדברים יש בעבירות אלה משום ש

 13ואולם לא ניתן להטיל ספק בכך שפגיעה זו היא לתכלית ראויה. מידתיות  –פגיעה בחופש הביטוי 

 14' כב של דינה בפסק 1 פסקה[ לעבירות ההסתה לגזענות ולאלימות"הפגיעה טמונה בפרשנות הניתנת 

 15  ].ברו) השופטת

  16 

 17"אכן, עצם הבעתה של דיעה בסוגיה השנויה : קבענ הביטוי חופש על ההגנה היק' לעניי)

 18במחלוקת ציבורית (היסטורית, דתית, חברתית או אחרת) מותרת היא. יהיו אלה, איפוא, מקרים 

 19ברגשותיו חריגים ונדירים, בהם תוכנו של הביטוי יהא בו כדי להוות פגיעה ״קשה, רצינית וחמורה״, 

 20 ברק אהר)' ר[ של הציבור. יהיו אלה מקרים המזעזעים את אמות הספים של הסובלנות ההדדית"

 21  )].1991( 18, 5) א( מ הפרקליט" ומיגבלותיו הביטוי חופש"

  22 

 23  "פרסו�" הגדרת

  24 

 25  ". פרסו�" המפרס� של התנהגות כוללות לנאש� המיוחסות העבירות  .14

  26 

 27"כתב, דבר דפוס, חומר מחשב, או כל מוצג : בחוק העונשי) כד34 'מוגדר בסעי" פרסו�"

 28חזותי אחר וכן כל אמצעי שמיעתי העשוים להעלות מלים או רעיונות, בין לבדם ובין בעזרת אמצעי 

 29להשמיע מלים בפה או באמצעים  -) בדברים שבעל פה 1"( המונח "פרס�" מוגדר כדלהל):. כלשהו"

 30ציבורי או באופן שאנשים הנמצאים במקום ציבורי יכולים  אחרים, בהתקהלות ציבורית או במקום

 31לשמוע אותם, או להשמיען בשידורי רדיו או טלויזיה הניתנים לציבור, או להפיצן באמצעות מחשב 

 32 -) בפרסום שאינו דברים שבעל פה 2בדרך הזמינה לציבור, או להציען לציבור באמצעות מחשב; (
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 1שאנשים במקום ציבורי יכולים לראותו, או למכרו או להציעו להפיצו בקרב אנשים או להציגו באופן 

 2למכירה בכל מקום שהוא, או להפיצו בשידורי טלויזיה הניתנים לציבור, או להפיצו לציבור באמצעות 

 3  .מחשב בדרך הזמינה לציבור, או להציעו לציבור באמצעות מחשב"

  4 

 5 והופצו חזותי באופ) הוצגו אשר, האישו� בכתב המפורטות הרשומותש מחלוקת אי) כי נראה  

 6; וכי המעשה של הפצת) באמצעות עמודי בחוק כאמור" פרסו�" בבחינת ה), מחשב באמצעות

 7    .קובעת אני וכ, הפייסבוק עולה כדי "פרס�" שכ) הפייסבוק הוא זירה ציבורית לכל דבר ועניי).

  8 

 9  העונשי� בחוק ב144 סעי! – לגזענות הסתה פרסו� איסור

  10 

 11"(א) המפרסם דבר מתוך מטרה להסית לגזענות, : כדלהל) קובע העונשי) בחוק ב144 סעי'  .15

 12מאסר חמש שנים. (ב) לענין סעיף זה, אין נפקא מינה אם הפרסום הביא לגזענות או לא ואם היה  -דינו 

 13  . בו אמת או לא"

  14 

 15 גרימת או, אלימות או עוינות, איבה גילוי, ביזוי, השפלה, רדיפה"": גזענות" מגדיר א144 סעי'

 16-לאומי למוצא או לגזע השתייכות או צבע בשל והכל, האוכלוסיה של חלקים או ציבור כלפי מדנים

 17  ".אתני

  18 

 19 שהואכל "] דבר[" תוכ) של בנסיבה קולית וכ) חזותית דר� בכל פרסו� של בהתנהגות מדובר

 20  . לגזענות להסית במטרה וזאת

  21 

 22 )]1996( 253�252, 221) 5(נ ד"פ ,ישראל מדינת' נ אלבה עידו הרב 2831/95 פ"ע[ אלבהבפרשת   .16

 23נחלקו הדעות בי) שופטי ההרכב הא� ה"דבר" המתפרס� צרי� להיות גזעני במהותו, והא� נדרשת 

 24ק בפסקה כ' לפסראאד מחאג'נה  בעניי)ודאות קרובה להסתה בפועל לש� השתכללות העבירה [ר' ג� 

 25עד היו� בפסיקת בתי המשפט. בפסק  לא הוכרעו הדברי�נדמה כי ]. דינו של כב' השופט רובינשטיי)

 26' נ ישראל דינתמ 30980�04�14) ��י מחוזי( פ"ע[ ראאד מחאג'נההדי) בערכאת הערעור בעניינו של 

 27ברותי על מנת לקיי� ת] לא נדונה השאלה הא� נדרש מבח) הס)10.11.2014( נה'מחאג סלאח ראאד

 28את יסודות העבירה של הסתה לגזענות. בית המשפט הסתפק בקביעה כי הביטוי הנדו) נגוע בגזענות, 

 29החלטתה של הערכאה וכי אצל המשיב התקיי� יסוד נפשי של מטרה להסית לגזענות, והפ� את 

 30) בבית המשפט במסגרת הדיו לפסק הדי) בערעור]. 20�29לזכות את המשיב [ר' בסעיפי� הדיונית 

 31  .לשוב לא נדונו השאלות הנ" ]7669/15העליו) [ברע"פ 

  32 
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 1בתי המשפט קוראי� את פסק הדי) המסקנה היא שבאקדמיה, ונראה כי ג� הדברי� נדונו   .17

 2דרש מבח) הסתברותי או יבעניי) אלבה באופ) שיש לדרוש כי הביטוי יהיה "גזעני במובהק" ומבלי ש

 3ר' ש�,  –ה כי גישה זו מקובלת ג� על המאשימה לאור סיכומיה [נרא תוצאה כלשהי בצד הפרסו�

 4 כיצד הנה זה בהקשר מעניינת שאלה" , זאת כמוב) מבלי לוותר על יסוד המטרה:]74ובעמ'  73בעמ' 

 5 סקירת .מאוחרת בפסיקה אלבה הלכת את ניסחו – עצמו המשפט העליון ובית – התחתונות הערכאות

 6 :כך אלבה הלכת את לקרוא המשפט בית של ברורה נטייה על מלמדת אלבה לאחר פרשת הפסיקה

 7 להסית על מנת פורסם אם ,מובהק גזעני תוכן בעל דבר פרסום אוסר על לגזענות להסית האיסור

 8יוסי [ ".כלשהי תוצאה התרחשותה של באפשרות או הסתברות נוסחת צורך ביישום ואין ,לגזענות

 9בעניי)  ;.); דגשי� שלי, ש.חתש"ע( 647, 631נ  הפרקליטהסכמה"  -אי במצבי הלכה נחושת) "חילו6

 10]. )ט"תשנ( 105 ל משפטי�" לגזענות הסתה הלכות בירור: "אלבה פרשת" קרמניצר מרדכיזה ר' ג� 

 11 לפסקי הדי) ישנה הפניה בי) היתר. בעניי) [ר' ש�נחושת) הפנה אל מספר לא מבוטל של פסקי די) 

 12חיי� ב� עזרא  71624/05) ); ע"פ (ת"א7.12.2008( נ' מדינת ישראלאיתמר ב� גביר  2065/08) ��י( בע"פ

 13); ת"פ 18.2.2009( מדינת ישראל נ' אופ� נריה 4066/07) ��י); ת"פ (9.8.2007( פנירי נ' מדינת ישראל

 14מדינת ישראל נ' כה�  3709/02) ��י); ת"פ (15.6.2008( מדינת ישראל נ' פדרמ� אלישבע 4437/06) ��י(

 15  ].)16.6.2004( יוס!

  16 

 17אשר לדרישה ההסתברותית, נראה כי בתי המשפט ויתרו עליה לאור� השני� ובהמש� לפסק   .18

 18הדי) בעניי) אלבה כאמור לעיל. בעניי) זה יש לציי) ג� את דבריו של כב' השופט סולברג בשבתו בבית 

 19), בסעי' 6.11.2002( לב� סוב איאד' נ ישראל מדינת 4577/00 �)�(י פ"ת[המשפט השלו� בירושלי� 

 20משהוספה דרישה ו משקל:-"על נימוקי השוללים מבחן הסתברותי, יש להוסיף טענה בעלת]: 26

 21לחוק), ניתן לטעון, כי  מכלל ההן אתה  2ד144סעיף הסתברותית לעבירת ההסתה לאלימות או לטרור (

 22לחוק). השכנות ה"גאוגרפית"  ב144סעיף בי עבירת איסור פרסום הסתה לגזענות (שומע את הלאו ג

 23והעניינית של שתי העבירות, כמו גם היזקקות בית המשפט העליון לשתיהן לאחרונה, יכולים ללמד על 

 24), הרי ששם 2ד144סעיף ית מפורשת בחוק (כך שמקום שבו נקבעה זה לא מכבר דרישה הסתברות

 25   .",ִיין –) ב144סעיף היא קיימת; זולתו (

  26 

 27 –הבריות הבסיסי ביותר" כבוד "הער� המוג) בעבירה של איסור פרסו� מסית לגזענות הוא   .19

 28זהו ער� המצוי בלב ליבו של כבוד האד�, יסודי, וכזה המניח את היסודות לכל יתר הזכויות והחובות 

 29 במקורות הפך הבריות״ " ״כבודבדברי ההסבר להצעת החוק נכתב:  של אזרחי� במדינה דמוקרטית.

 30 ישראל בין איבה למנוע כדי אחרים דינים לדחות שבכוחו ערך קונסטיטוציוני העברית מעין ההלכה

 31 תהצע[ .מדרבנן" איסורים לעבור על התירו אף פיהן מסויימות, שעל תקנות חכמי ישראל תיקנו לנכרי

 32וכאילו בהמש� ישיר לדברי ההסבר, ]. 196, 193, ה"ח �1985), התשמ"ה24העונשי) (תיקו) מס'  וקח

http://www.nevo.co.il/law/70301/144d2
http://www.nevo.co.il/law/70301/144b
http://www.nevo.co.il/law/70301/144d2
http://www.nevo.co.il/law/70301/144b
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 1הגזענות מצאה את ביטויה הנורא ביותר, כמובן, בשואת עמנו באירופה. "קבע כב' השופט רובינשטיי): 

 2(בראשית ט', ו'), "כי בצלם אלוקים עשה את האדם" שכן  . . . הבריות הבסיסי ביותר נוגד גזענותכבוד 

 3ובשל הדבקות במידות הקדוש ברוך הוא, התורה שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, יעודו של 

 4נדרשתי לדוגמאות של מאמצי . .  לגויים, וכאמור קידוש השם ומניעת חילול השםעם ישראל כאור 

 5אין פיגועים' היא בבחינת הסתה לגזענות, שכן משמעה  –"הודענו כי הכתובת 'אין ערבים אכיפה נגד ערבים 

 6אה לדעתנו כי קיומו של כל ערבי הוא כביכול פוטנציאל לפיגוע. בהקשר זה, עם כל השוני, מבצבצת ההשוו

 7" .)296(עמ'  אין שחיתות'" –האפשרית ליהודי במדינה כלשהי, משל היתה מופצת שם סיסמה 'אין יהודים 

 8 לממשלה המשפטי היוע-' נ הדתי בחינו, הסובלנות לחיזוק התנועה 2684/12 "צבג[

 9  .]"2684/12"בג"צ ; להל): פסקה לח לפסק דינו של כב' השופט רובינטשיי)ב),2.12.2015(

  10 

 11סבורתני כי יהא זה נכו) לוותר על הדרישה מאחר ומדובר בער� מוג) בסיסי ויסודי,   .20

 12ובוודאי נוכח  סעי' העבירהשב מטרה –ההסתברותית, זאת ג� נוכח הדרישה ליסוד נפשי מיוחד 

 13מיעוט במדינת לאום מורכבים -"יחסי רוב: [ר' נחושת) לעיל] מובהקתהדרישה לפרסו� שיש בו גזענות 

 14מטבעם, והמקרה הישראלי מציב קשיים נוספים המיוחדים לו. כתבתי על כך לפני שנים רבות בקצרה 

 15 –מאת טאהר בן ג'לון בתרגום ר' מירן (פורסמה בהארץ  "גזענות כפי שהסברתי לבתי"תוך סקירת הספר 

 16  )):18.5.99 –(ג' בסיון תשנ"ט  325ספרים 

 17-ל רגישה בחוקיה לגזענות, והיא המכוונת כלפי מיעוט אתני"ישרא

 18לאומי, קרי, המיעוטים הלא יהודים. הצורך בכך נשאב ממקורות 

 19ישראלי, שטרם תם. -שונים, וראש להם כמובן קשיי הסכסוך הערבי

 20המבנה הרגיש של הצירוף 'מדינה יהודית ודמוקרטית' טרם נתגבש 

 21הגדיר, כי ישנם דגמים רבים קל יחסית ל –במלואו; דמוקרטית מהו 

 22יהודית, מושג שעודו מצוי בפולמוס בתוך הציבור  –בעולם. לא כן 

 23היהודי פנימה, כפי שהיינו עדים בעוצמה מפתיעה באלה הימים. 

 24ובציבור הערבי יש מי שהיו רוצים להסיר את התואר 'יהודית' מן 

 25י המדינה ולהפכה, 'מדינת כל אזרחיה'; מונח זה עשוי להישמע ראו

 26במשמעותו הלשונית, אך המהות שמאחוריו היא כמובן התנגדות 

 27להיותה של המדינה יהודית. באחרונה נדרש לכך בית המשפט 

 28העליון בהתלבטו בשאלת התבטאויותיו של ח"כ עזמי בשארה 

 29באשר ללגיטימיות ההגדרה העצמית של הציבור היהודי (ע"ב 

 30דמוקרטית, ) ואולם, כדי שנשמור על הצירוף יהודית ו2600/99

 31ונישיר מבט כלפי כל המבקש להסיר את הפן היהודי, עלינו לעשות 

 32  באותו תוקף היסטורי מוסרי".  –על מאמץ לשויוניות לערבים 

  33 

 34  .פסקה לז לפסק דינו של כב' השופט רובינטשיי)]בהנ"ל  2684/12 "צבג[ר' 

  35 

 36 העבירה לרכיבי מודעות הוא לצידה הנדרש הנפשי היסוד אשר התנהגותית בעבירה מדובר  .21

 37"לצד המודעות לטיב  :לגזענות להסית מטרה של מיוחד נפשי יסוד וכ)] הנסיבות וקיו� המעשה טיב[

 38המעשה, לנסיבותיו ולאפשרות הגרימה של תוצאות המעשה, צריך להתקיים במפרסם גם מצב נפשי 
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 1לגרום לאותן תוצאות"; ) לחוק עליו לפרסם את הדבר "במטרה 1(א)(20של "כוונה". בלשון סעיף 

 2עליו לפרסם את הדבר "מתוך מטרה להסית לגזענות". זהו מצב נפשי של חפץ  –ב(א) 144ובלשון סעיף 

 3  ].253' עמ, אלבה עידו הרב עניי)[ ולענייננו: רצון להסית לגזענות" –בגרימת התוצאה 

  4 

 5 דנ) העבירה על] העונשי) בחוק) ב(20 בסעי' נקבעה אשר[ הצפיות הלכת של החלתה שאלת  .22

 6 שבפרסו� לוודאות וקרובה ממשית כאפשרות צפייה כי לקבוע נית) הא� השאלה, כלומר. הוכרעה לא

 7 בעניי). העליו) המשפט בית בפסיקת מענה ללא למעשה הושארה זו בעבירה כמטרה תחשב להסית יש

 8  . ש� הוכרעה לא זו מחלוקתג�  א� זו, בשאלה השופטי� נחלקו אלבה עידו הרב

  9 

 10 ציי) אשר] 34�25 סעיפי�ב 2684/12 צ"בגר' [ וברא)'ג השופטכב'  של עמדתו את ג� לציי) יש

 11  . ומטרותיה העבירה לתכליות בהתא� זאת – דנ) בעבירות הצפיות הלכת את להחיל נית) כי

  12 

 13 הרלוונטיי� במקרי�כי , דנ� התיק בנסיבות מצאתי. זו בשאלה להכרעה דנ� במקרה נזקקתי לא

 14 של תוכנ� לצד עצמו הפרסו� תוכ� נוכח, זאת – להרשעה הנדרש המיוחד הנפשי היסוד התקיי�

 15   .להל� שיפורט כפי הכל. ההגנה וראיות הנאש� של גרסתו וכ� הפרסו� נסיבות, האחרי� הפרסומי�

  16 

 17  העונשי� בחוק 2ד144 סעי! – לאלימות הסתה

  18 

 19 במסגרת, 2016 בשנת. "טרור או לאלימות הסתה" של עבירה בתחילה יחס זה עבירה סעי'  .23

 20 סעי' שכיו� כ�], 123' מס תיקו)[ זה עבירה סעי' תוק), �2016ו"התשע, בטרור המאבק חוק חקיקת

 21  .בלבד" לאלימות הסתה" �מתייחסת ל העבירה

  22 

 23פרט לעובדה כי הושמטה ממנה  –הקוד� והנוכחי  –אי) הבדל מהותי בי) סעיפי העבירה   .24

 24העבירה של הסתה לטרור, אשר ממילא לא יוחסה לנאש�. העונש נותר זהה ובנסיבות אלה, לענייננו, 

 25מדובר בשוני שאיננו מהותי להרשעת הנאש�. בנסיבות העניי) ולאור כלל האמור לעיל, הסעי' החדש 

 26  חל על המעשי� המיוחסי� לנאש�.

  27 

 28 אלימות מעשה לעשיית קריאה "(א) המפרסם: כדלהל) קבע 2ד144 סעי' של המקורי נוסחו

 29 עמו (בסעיף הזדהות או בו תמיכה טרור, או אלימות למעשה עידוד אהדה או שבח, דברי טרור, או או

 30 ממשית אפשרות פורסם, יש שבהן והנסיבות המסית הפרסום של תוכנו פי ועל מסית), פרסום – זה

 31חמש שנים. (ב) בסעיף זה, "מעשה אלימות או  –מאסר  דינו טרור, או אלימות מעשה לעשיית שיביא

 32עבירה הפוגעת בגופו של אדם או המעמידה אדם בסכנת מוות או בסכנת חבלה חמורה. (ג)  –טרור" 
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 1(ב), אינו עבירה  -פרסום דין וחשבון נכון והוגן על פרסום האסור על פי הוראות סעיפים קטנים (א) ו

 2  לפי סעיף זה".

  3 

 4"(א) המפרסם קריאה לעשיית : כדלהל) קובע, הנוכחי בנוסחו, העונשי) בחוק 2ד144 סעי'  

 5מעשה אלימות, או דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה אלימות, תמיכה בו או הזדהות עמו (בסעיף זה 

 6פרסום מסית), ועל פי תוכנו של הפרסום המסית והנסיבות שבהן פורסם, יש אפשרות ממשית שיביא  –

 7עבירה הפוגעת  –מאסר חמש שנים. (ב) בסעיף זה, "מעשה אלימות"  –ימות, דינו לעשיית מעשה אל

 8בגופו של אדם או המעמידה אדם בסכנת מוות או בסכנת חבלה חמורה. (ג)  פרסום דין וחשבון נכון 

 9   (ב), אינו עבירה לפי סעיף זה".-והוגן על פרסום האסור על פי הוראות סעיפים קטנים (א) ו

  10 

 11  בנסיבות האמורות, ונוכח הנוסחי� הזהי�, אדו) בסעי' העבירה על פי נוסחו העדכני.   

  12 

 13 בו והנסיבות תוכנו פי שעל מסית פרסו� של בנסיבות "המפרסם" של בהתנהגות מדובר  .25

 14: הפרסו� לעניי) חלופות שתי יש. אלימות למעשה יביא שהוא "אפשרות ממשית" קיימת פורס�

 15דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה אלימות, תמיכה " של קריאה וכ) "אלימות"קריאה לעשיית מעשה 

 16  ".בו או הזדהות עמו

  17 

 18"המבחן : כדלהל), העבירה של לגיבושה הנדרש העובדתי היסוד על עמד העליו) המשפט בית  .26

 19הוא תוכנו של הפרסום והנסיבות שבהן פורסם. הסעיף אינו מציין במפורש את דומיננטיות המפרסם 

 20נסיבות  –והאווירה המתלהמת. ודוק: נתונים אלה רלוונטיים על פי המבחן הכללי שמופיע בסעיף 

 21הפרסום. ברם, העדר הפירוט בהגדרתן של נסיבות אלו איננו מקרי. הוא דורש כי בית המשפט יבחן 

 22את המקרה כמכלול, מבלי לקבוע מראש מעין מבחנים ראשיים. ודאי, מיהות המפרסם והאווירה 

 23רת בציבור הינם נתונים חשובים כאמור, אך הם אינם עומדים לבדם. יש לשקול גם שיקולים השור

 24נוספים, כגון סוג האלימות המדוברת, היקף הקבוצה החשופה לאותה אלימות, היקף הפרסום וקהל 

 25מי אמר, מה  –היעד שלו, הקשר הפרסום, מקומו והמדיום שבו נעשה שימוש. יש לשאול, בין היתר 

 26יכן נאמר, באיזה אופן נאמר, למי נאמר ובאיזו מסגרת נאמר. נכון יהא לתת את הדעת למהות נאמר, ה

 27"תוכנו של  –הפרסום ואופיו: קריאה, דברי שבח, אהדה, עידוד, תמיכה או הזדהות. זו מצוות המחוקק 

 28  הפרסום המסית והנסיבות שבהן פורסם".

 29שעשויה להיות חלק מהנסיבות. חשוב עד מאוד להדגיש, כי אלו דוגמאות בלבד לרשימה   

 30הרשימה שכלולה בתיבה "נסיבות" אינה סגורה, אלא פתוחה במכוון. מתפקידו של בית המשפט 

 31יחידות שונות. משקלה -להתייחס למקרה שלפניו על מכלול מאפייניו כיחידה אחת המורכבת מתת

 32  ונקרטי.היחסי של נסיבה מסוימת עשוי להשתנות בראייה הכוללת של הדברים במקרה הק
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 1עוד ראוי להדגיש, כי מקובלת עליי עמדת בא כוח המדינה, שמעשה האלימות שיש לבחון את   

 2האפשרות למימושו אינו חייב להיות מעשה דומה לזה שמופיע בפרסום. סעיף קטן (ב) לסעיף מבהיר 

 3ה שדי בפגיעה בגופו של אדם. לשם דוגמה, פרסום תמיכה ברצח שעלול להביא לתקיפה "בלבד" עונ

 4על דרישות הסעיף. בנוסף, בדיקת האפשרות הממשית של מעשה אלימות אינה מופנית דווקא לקהל 

 5יעד המורכב מאנשים סבירים, אלא גם לקהל שעשוי לכלול אנשים שאינם סבירים או נורמטיביים, ולו 

 6), 26.12.2011( חורי� ב� מיכאל' נ ישראל מדינת 2533/10 פ"רע' ר[ בתקופה הרלוונטית לפרסום".

 7  ]. "עניי� ב� חורי�"; להל): הנדל השופט' כב של דינו בפסק 7 פסקה

  8 

 9 המעשה לטיב מודעות הוא לצידה הנדרש הנפשי היסוד אשר התנהגותית בעבירה מדובר  .27

 10  . מטרה של דמיוח נפשי יסוד להוכיח צור� אי) זו בעבירה. הנסיבות ולקיו�

  11 

 12. אלימות מעשה לעשיית, ממשית אפשרות של בהסתברות, להביא הפרסו� על, לאמור בנוס'  .28

 13". . . נקבע, כי קיומה של עבירת ההסתה לאלימות מותנה בכך  לגביו הסתברותי במבח) מדובר

 14שהפרסום, על פי תוכנו ונסיבותיו יביא, בהסתברות של אפשרות ממשית, לעשיית מעשה אלימות. 

 15"לא אך זאת על פי המבחן של אפשרות ממשית, הוסבר, כי נדרש קשר בין הפרסום לתוצאה בכוח, 

 16, השופט הנדל), וכי על בית המשפט לבחון את המקרה כמכלול, 6(פסקה  מעבר לכך אך גם לא פחות מכך"

 17מבלי לקבוע מראש מבחנים ראשיים. נקבע, כי בין היתר תינתן הדעת למיהות המפרסם ולאוירה 

 18השוררת בציבור, לסוג האלימות המדוברת, להיקף הקבוצה החשופה לאותה אלימות, להיקף הפרסום 

 19מי אמר,  -"יש לשאול, בין היתר ם, למקומו ולמדיום שבו נעשה שימוש: ולקהל היעד שלו, להקשר הפרסו

 20 פסקה, נה'מחאג ראאד עניי)ר' [ מה נאמר, היכן נאמר, באיזה אופן נאמר, למי נאמר ובאיזו מסגרת נאמר"

 21  ].רובינשטיי) השופט' כב של דינו בפסק ד"ל

  22 

 23שנמצא בתוו� בי) "ודאות ברותי של "אפשרות ממשית" הוא מבח) תנקבע כי המבח) ההס  

 24בפסק דינו של כב'  6בסעי' לעיל  ב) חורי)עניי)  קרובה" לבי) "אפשרות סבירה" ו"חשש לאפשרות" [ר'

 25הערך המוגן הוא החשש ממעשי אלימות וטרור. יושם אל לב, כי אף שננטש  –בנידון דנן " :השופט הנדל

 26", אלא "אפשרות ממשית". אמת הניסוח של "אפשרות סבירה", לא נבחר תחתיו "ודאות קרובה

 27המידה של "אפשרות ממשית" מצויה אפוא בתווך בין "ודאות קרובה" לבין "אפשרות סבירה" ו"חשש 

 28לאפשרות". רמה הסתברותית זו שונה מפסיקה שניתנה בהקשרים שונים, ששמה את הדגש על 

 29סתה לאלימות או לטרור , העבירה של ה2ד144לסיכום, על פי לשונו של סעיף . . . "וודאות קרובה" 

 30מותנית בכך שהפרסום על פי תוכנו ונסיבותיו יביא בהסתברות של אפשרות ממשית לעשיית מעשה 

 31אלימות. שני חידושים אפוא בסעיף: נדרש קשר בין הפרסום לתוצאה בכוח, אך זאת על פי המבחן של 

 32  אפשרות ממשית. לא מעבר לכך אך גם לא פחות מכך."

  33 
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 1  . לנאש� המיוחס ופרסו� פרסו� בכל אדו) להל)  .29

  2 

 3 פי על כהגדרתו" פרסו�" כדי עולות הפייסבוק בעמוד שפורסמו הרשומות כי מחלוקת כל אי)

 Posted by Shlomi Avraham ,4: נכתב לצידה אשר רשומה כל כי מחלוקת אי) עוד. העונשי) חוק

 5 נרש� שכאשר ציי) ש�, המשפט בבית לאמור הנאש� התייחסות' ר[ הנאש� ידי על למעשה פורסמה

 6 86' עמ – המפרס� הוא פורטמ) מר כי לקבוע נית) אז כי" פורטמ) טי� ידי על פורס�" הרשומה לצד

 7 לרשומות מודע היה הנאש� כי מחלוקת להיות יכולה לא]. 17�14' ש 87' עמ; 7�5' ש 87' עמ; 32�28' ש

 8  .בעצמו שפרס�

  9 

 10) כלל ומייחס לנאש� עבירה אחת בלבד בגיכתב האישו� אינו מבחי) בי) הפרסומי� השוני�   .30

 11פרסו� שנוכח נוסח סעיפי העבירה סבורתני ציי) כי הרשומות שבכל עמוד פייסבוק. בנסיבות אלה א

 12ספציפי אינו יכול לעלות ג� כדי עבירה של איסור פרסו� מסית לגזענות וג� כדי הסתה לאלימות. 

 13ה של הסתה לגזענות היא רחבה יותר א� תה לפגיעה פיזית באחר. העבירסההסתה לאלימות היא ה

 14-" . . . בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי[ מתייחסת, בי) היתר, לאלימות על רקע גזעני

 15עבירה של איסור  פרסו� שיש בו אלימות שהיא על רקע גזעני מגלמ�]. בנסיבות אלה ברי כי אתני"

 16  הסתה לגזענות.  �פרסו

  17 

 18  והכרעה דיו�  .ה

  19 

 20  הראשו� האישו�

  21 

 22  �ראשואחריות הנאש� לפרסו� הרשומות בעמוד ה

  23 

 24הרשומות  להנאש� טע) לאור� עדותו בבית המשפט ובמסגרת המענה, כי איננו אחראי לכל  .31

 25תה לה� ישפורסמו בעמוד הראשו). לטענתו מר פורטמ) ומר אליווה ניהלו את העמוד יחד איתו והי

 26[ר'  על פי בחירת� ומבלי שלנאש� תהיה שליטה על כ� ולערו� אות) הרשאה לפרס� רשומות שונות

 27   .]7�1 ש' 81; עמ' 16ש'  80בעמ' למשל 

  28 

 29, וכי ]25�22 ש' 49[ר' עמ'  סכי� כי היו לו הרשאות כאלה ואחרות בעמוד הנדו)מר פורטמ) ה  .32

 30עדותו כול היה למסור במהל� היה רשאי לפרס� רשומות שונות על פי שיקול דעתו. מר פורטמ) לא י

 31 28ש'  44עמ'  [ר' בבית המשפט א� מדובר בהרשאה של "עור�" או "מנהל" ומה ההבדל בי) ההרשאות
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 1ההרשאה  שכ) אי) מחלוקת ששתיה) אפשרו לבעלהרלוונטי  לענייננו אי) נפקות להבדל. ]1ש'  45עמ'  –

 2  לערו� רשומות קיימות. לפרס� רשומות שונות ו

  3 

 4הנאש� ומר פורטמ) עובר ליצירת העמוד הראשו) וכפי הדברי� עולי� ג� מההתכתבות בי)   

 5"שים אותי מנהל בדף אחי שאני יתחיל לעלות  ש� מבקש מר פורטמ) מהנאש� 3שהיא עולה מנ/

 6 1.7.2014היא מיו� ל מאת מר פורטמ) אל הנאש� . ההודעה הנ"[השגיאות במקור, ש.ח] דברים וכו'"

 7ר� בעמוד במועד והמוקד� צור' מר פורטמ) כמנהל או עלכל . בנסיבות אלה יש להסיק כי 17:31בשעה 

 8  .זה

  9 

 10בנסיבות המתוארות לעיל, אני קובעת כי מר פורטמ� החזיק בהרשאה אשר אפשרה לו לפרס� 

 11 1.7.2014יו� בוזאת לכל המוקד�  רשומות בעמוד הפייסבוק הרלוונטי, וא! לערו, רשומות קיימות

 12  . 17:31בשעה 

  13 

 14אחר  היה בעל הרשאות לעמודמר אליווה טע) כי שוני� הדברי� בעניינו של מר אליווה.   .33

 15לתקופה קצרה אחריה ביקש את מר  ושנוצר בתקופה הרלוונטית וזאת "ד� יהודי אינו הפקר" שנקרא

 16 תייחס לעמוד "ד� יהודי הוא לא הפקר"]. מר אליווה ה23�17 ש' 10פורטמ) לבטל את ההרשאה [ר' ת/

 17אשי� בעדותו ה. ועקבית העד גרסה דומהמסר  בבית המשפטג� ]. 53�55בש'  10וד השני" [ר' ת/"עמ �כ

 18בעמוד השני, א� עולה מעדותו כי  הרשומותמר פורטמ) כי פרס� את כלל לכאורה מר אליווה את 

 19  ].7�26ש'  71[ר' עמ'  יהודי הוא לא הפקר""העמוד השני" הוא העמוד שנקרא "ד� 

  20 

 21שנאספו במהל� החקירה מתיישבות ע� גרסתו של מר אליווה וסותרות  ראיות טכנולוגיות

 22ממנו עולה שלא נמצאה אינדיקציה חיובית  11מזכר ת/ל . בעניי) זה יש להפנותאת טענת הנאש�

 23. הדבר , ובי) היתר העמוד "ד� יהודי אינו הפקר"על ידי מר אליווה א' אחד מהדפי� הנדוני�לניהול 

 24כי ביקש ממר פורטמ) לבטל את ההרשאה שניתנה  10ליווה בחקירתו ת/מתיישב ע� גרסתו של מר א

 25  . ממנו עולה אינדיקציה דומה 2נ/ לעמוד זה. עוד יש לציי) את המזכר לו

  26 

 27ועל כ� לא יכול היה  על כ� אני קובעת כי מר אליווה לא היה בעל הרשאה כלשהי בעמוד הראשו�

 28   לרשומות שפורסמו בעמוד. להגיבברי כי מר אליווה יכול היה  .לפרס� רשומות בעמוד הראשו�

   29 
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 1  סיבות הפרסו� נ

  2 

 3 לשקול יש, לגזענות או לאלימות מסיתי� ה� זה באישו� הנדוני� הפרסומי� הא� בשאלה  .34

 4 שפורסמו הפרסומי� כלל את המאפיינות רקע נסיבות ישנ). השוני� הפרסומי�שאפפו  נסיבותה את

 5  .במסגרתו

  6 

 7 את יצר כי לטענה והסכי�, האישו� שבכתב הכללי בחלק הנטע) את הכחיש לא הנאש�  .35

 8 התלע ההגנה בסיכומי. 2014  יוני בחודש הנערי� שלושת של והרצח החטיפה רקע על הראשו) העמוד

 9 בנסיבות. לו הקודמת והתקופה" אית) צוק" מבצע רקע על באו לנאש� המיוחסי� הפרסומי� כי טענה

 10  . קובעת אני וכ, ,מתוח היה הביטחוני המצב כי הצדדי� בי) עובדתית הסכמה יש, אלה

  11 

 12 ונראה, פני� רעול, בחור של פרופיל תמונת רקע על" יהוד אל כנופיית" בש� בחר הנאש�  .36

 13 שבפניי בראיות התמונה. אבני� להשלי� שמנסה מי ע� מתכתבת התמונה. בידו מה דבר אוחז שהוא

 14 כי לראות נית)] 7/ת בדיסק[ עצמ� לקבצי� כשנכנסי� א�, קטנה והיא מאחר בבירור שלא נראית

 15 מג) של היא העמוד של הרקע תמונת. ידיו בשתי אבני� ומחזיק ציצית לבוש, בחור של בתמונה מדובר

 16 היהודיי� הסממני� ].27�25' ש 92' עמב הנאש� של עדותו' ר וכ), 7/ת' ר[ וסידור כיפה רקע על, דויד

 17 של כעמוד שמתאפיי) עמוד על מצביעי� בידיו אבני� מחזיק אשר הפני� רעול הצעיר של והתמונה

 18. ערבית דובר לקהל ג� פונה כ) ועל וערבית עברית מערבב העמוד ש�. לה� מיועד או לוחמניי� יהודי�

 19. מובחנות קבוצות כשתי ערביאנשי� ממוצא  מול יהודיאנשי� ממוצא  של היא שעולה האסוציאציה

 20  . עבריינית פעילות ע� העמוד מתכתב המתוארת להתארגנות" כנופיה" בתיאור הבחירה נוכח

  21 

 22 מציגה יותר המאוחרת התמונה. העמוד של הנושא תמונת הוחלפה 2.7.2014 ביו� בהמש�  .37

 23 אחד למצער. ואבני� ברזל מוטות או מקלות בידיה� מחזיקי�, פני� רעולי בחורי� שלושה

 24  .ציצית לובש המצולמי� מהבחורי�

  25 

 26 הנחשפת הקבוצה זו ומבחינה ספציפי בלתי יעד קהל אל פונה ואשר, במרשתת בפרסו� מדובר  .38

 27, האישו� בכתב הנטע) פי ועל הראיות פי על בפועל. ובפועל בכוח יחסית גדולה קבוצה היא הפרסו� אל

 28 בעמוד שוני� פרסומי�. חיבובי� 3,400 �ל מעל היו עצמו לעמוד. אנשי� אלפי אל הגיעו הפרסומי�

 29  .בפייסבוק שוני� משתמשי� ידי על לעמוד מחו6 שותפו א' וחלק�, ה� א' לחיבובי� זכו

  30 

 31 מצב רקע ועל, גופותיה� ומציאת, כאמור הנערי� שלושת של חטיפת� ערק על בא הפרסו�   .39

 32" אית) צוק" מבצע הנאש� כח�בא לטענת בניגוד כי לציי) יש. עזה וברצועת בישראל מתוח בטחוני
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 1חר' האמור, . הנדוני� הפרסומי� ברקע התנהל ולא], 8.7.2014[ 2014 יולי חודש של השני בשבוע החל

 2עובר לפתיחתו של המבצע הצבאי, ובזמני� הרלוונטיי� שוגרו רקטות מרצועת עזה לעבר ישראל. חלק 

 3ו�. מהפרסומי� בעמודי� השוני� מתייחסי� לעניי) זה. אלה פרסומי� שאינ� מופיעי� בכתב האיש

 4  ברי כי נסיבות אלה הוסיפו למתח הביטחוני.

  5 

 6 לנאש� אי). אחרת או כזו חברתית או דתית קבוצה של מנהיג אינו. פרטי אד� עצמו הנאש�  .40

 7 משפיע הוא עליה� או משתיי� הוא לה�, פונה הוא אליה� פעילי� או חברי� של ספציפית קבוצה

 8  הפייסבוק הצליח להגיע לרבי�.דא עקא, כאמור לעיל, באמצעות עמוד . קבוע באופ)

  9 

 10 בפייסבוק מצדו] רשומות[ לפרסומי� הנאש� שבחר האכסניה כי לקבוע נית�, לעיל האמור לאור

 11  . האמור הרקע על השוני� הפרסומי� את לבחו� ויש, ואלימי� גזעניי� סממני� בעלת אכסניה היא

  12 

 13 שכ), הנטענות בעבירות להרשעה מספיקה איננה עצמה האכסניה כי סבורתני האמור חר'  .41

 14 הנאש� פרס� למשל כ�. מובהקת גזענות או לאלימות שבח או עידוד או קריאה כשלעצמה בה אי)

 15 וקביעת החוק שינוי בעבור לגיטימי באופ) להפגי) לצאת הקוראי� הראשו) בעמוד שוני� פרסומי�

 16[למעשה  מוות עונש לקביעת הקורא שלט מחזיקי� צעירי� שלושה ובה תמונה פרס� עוד, מוות עונשי

 17 מהווי� שאינ� פרסומי� אלה. שוני� חדשות עדכוני פע� מדי הועלו כ) כמו, קריאה לשינוי החוק]

 18 די בה אי) עצמה האכסניה. בכדי ולא האישו� לכתב הגיעו לא א' ה�, לגזענות או לאלימות הסתה

 19  .כאמור

  20 

 21סבורתני כי א� היה הנאש� מפרס� את תמונות הרקע [כל אחת מה)] לצד הכיתוב "כנופיית 

 22אל יהוד" למצער היה ק� ספק בשאלת ההסתה. בנסיבות אלה, יש לדו) בתכני� שפרס� הנאש� 

 23   בעמוד הרלוונטי. 

  24 

 25 –שעמוד הפייסבוק מכיל פרסומי� מסיתי� יקבע כי היה וי שאלה נוספת שיש לדו) בה היא  .42

 26הא� יש בכ� כדי להשפיע על פרסומי� לגיטימיי� באופ) שהופ� אות� לפליליי�. היינו הא� פרסומי� 

 27ללא ההקשר של עמוד הפייסבוק הספציפי ובמנותק  –אשר היה והיו מתפרסמי� על "קיר לב)" 

 28  היו נחשבי� כשרי�, הופכי� לפליליי� לאור ההקשר הנדו). –מהאכסנייה שהוא מעניק לפרסו� 

  29 

 30לאור הסיפא של סיכומי המאשימה נראה כי המאשימה סבורה שהעמוד בכללותו מגבש את   

 31לפרסומי� שזכר� לא בא לכתב האישו�, כדי ללמד ג� כח המאשימה �ש� הפנה באכאמור, העבירות 

 32  על קיומ) של העבירות.

  33 
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 1גלול שיקול נוס' שיש לשקול בהקשר זה הוא העובדה כי מדובר בעמוד פייסבוק בו נית) ל  .43

 2 ההקשר שנית) לרשומה מסויימת יכול להיות ההקשר של ועל כ)קדימה ואחורה מרשומה לרשומה 

 3כי נית) לשת' רשומה ספציפית  עוד שלאחריה. דא עקא הניסיו) מלמד רשומה קודמת לה ושל רשומות

 4ובכ� להביא לידיעת אחרי� את הרשומה ללא ההקשר הרחב יותר של הרשומות הקודמות 

 5מאחיותיה, זאת  יש לבחו) כל רשומה בנפרד ובמנותק בנסיבות אלה סבורתני כי ה.והמאוחרות ל

 6שהמאשימה לא הציגה כל ראיה המתייחסת לאופי העיו) בד' הפייסבוק הרלוונטי על  מאחרבעיקר 

 7  ידי המשתמשי� האחרי�. 

  8 

 9  מוב) מאליו כי באשר ליסוד הנפשי של הנאש� נית) לעשות שימוש בהקשר הרחב.  

  10 

 11ומות רש 60מאחר ועסקינ) בהלי� פלילי, ונוכח העובדה שכתב האישו� מתייחס לכמעט   .44

 12שוני� א� דומי� עד כדי זהות, ובנסיבותיו של ההלי� דנ), פייסבוק שונות, שפורסמו בשני עמודי 

 13מסית על רקע כי פרסו� שהיה כשר על "קיר לב)" הופ� סבורתני כי לא יהא זה נכו) להגיע לקביעה 

 14יש לבחו) את כאמור לעיל, הקשר זה אי) בו די פליליות.  .בגי) הקשר זהללי הרחב ורק ההקשר הכ

 15  שצורפו לו ככל שישנ) כאלה וכו'. התמונות  ,המלל הרלוונטיהעניי) בהתייחס לכל פרסו� בנפרד, על פי 

  16 

 17יש לציי) כי כתב האישו� מייחס לנאש� עבירה אחת מכל סוג באשר לנסיבות ההלי� דנ),   .45

 18המאשימה לא ציינה שפורסמה.  לכאורה עבירות בגי) כל רשומה מסיתה 60) כל אישו�, ולא כמעט בגי

 19להתבטא באופ) אלי� וגזעני, בכתב האישו� במפורש כי היא מייחסת לנאש� יצירת מסגרת בה נית) 

 20פרסומי� בעייתיי� לשיטתה, לא נית) לטעו) עוד,  60ושעה שהמאשימה בחרה לציי) במפורש כמעט 

 21ושלא בא זכר� לכתב הלי� פלילי, כי בעשרות פרסומי� אחרי� לה� אחראי הנאש� מסגרת של ב

 22   יש משו� הסתה, וזאת מבלי לציי) את האמור במפורש.האישו� 

  23 

 24זכותו של הנאש� גילוי האמת מחד ו – ילי יש צור� לאז) בי) שתי מטרותבמסגרת ההלי� הפל

 25ות הנאשם באה לידי ביטוי הן בדיני הראיות והן בסדרי "התכלית של הגנה על זכוי: להלי� הוג) מאיד�

 26הדין הפליליים. בהקשר הראייתי, ראש וראשון הוא כלל העדר הספק הסביר כתנאי להרשעה. לעניין 

 27סדרי הדין, ההגנה על זכויות הנאשם עולה בהסדרים חקיקתיים שונים. דוגמאות לכך הן חובת הייצוג 

 28(להלן: החוק), המחייב מינוי סנגור לנאשם על  1982-י, התשמ"ב(א) לחוק סדר הדין הפליל15(סעיף 

 29ידי בית המשפט במקרים מסוימים), הנאשם זכאי להימנע ממסירת גרסה או ראיות מפלילות ואינו חייב 

 30לפקודת הראיות), עדי התביעה נשמעים לפני  47) לחוק; ראו גם סעיף 2(א)(161להעיד במשפטו (סעיף 

 31), הנאשם זכאי 169לחוק) וזהו גם סדר הגשת הסיכומים (שם, סעיף  156-159עדי ההגנה (סעיפים 

 32לחוק), וכן לניהול ההליך בשקיפות (ראו, למשל,  74בנבדל מהמדינה (סעיף  –לעיון בחומר החקירה 

 33יפים לעניין זה דברי כבוד השופט א' לוי ביחס לזכות    ואין זו רשימה ממצה. –לחוק)  186-ו 134סעיפים 
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 1"הזכות להליך הוגן כמוה כמעשה ַתְצריף. היא אינה מתמצית ן, כתמונת הראי של עיוות הדין: להליך הוג

 2בהסדר דיוני מסוים או בזכות ספציפית, אלא מבססת עצמה על אגד של אמצעים, הסדרים פרוצדוראליים וזכויות 

 3ניים שבין הנאשם לבין שוויו-הכוח הבלתי-מהותיות המתקיימים בצוותא, זה לצד זה, ושנועדו 'לאזן את יחסי

 4התביעה, הנהנית ברגיל ממעמד דיוני עדיף ומיתרונות נוספים, וכן להבטיח כי לנאשם תינתן הזדמנות מלאה 

 5)" 30.11.2005רוזנשטיין נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] ( 4596/05להציג גרסת חפות ולפעול להוכחתה' (ע"פ 

 6אכן, הזכות  )).2006( 155, 93) 3וזי באר שבע, פ"ד סא(מדינת ישראל נ' בית המשפט המח 11339/05(בג"ץ 

 7מלאכת עשיית הצדק למשפט הוגן אינה בגדר מותרות, קישוט או פורמליזם גרידא. היא עומדת בליבת 

 8בפסק  4), פסקה 04.08.2014( מוחמד חאלד ענתאוי נ' מדינת ישראל 1262/08[ע"פ " במשפט הפלילי. 

 9  דינו של כב' השופט הנדל]. 

  10 

 11היא חלק מזכותו להלי� הוג);  נ) במשפט ולהציג ראיות רלוונטיותזכותו של נאש� להתגו

 12. אי) די בניסוחי�  עמומי� כמו "בי) היתר" לש� כ� עליו לדעת כדבעי מה מייחסת לו המאשימה

 13בנסיבות אלה אי) מקו� לדו) בסוגיה הא� מדובר בפלטפורמה שלמה שמאפשרת הסתה לאלימות 

 14  ונדו) בטענות הצדדי�.בכתב האישו� עניי�, מבלי שהדבר נטע) במפורש ופרסו� תכני� גז

  15 

 16יש מקו� לדרוש ראיות כי הנאש� היה מודע  ג� על פרסומ) של תגוביות לרשומות.האמור חל 

 17  לתגובית בפועל כדי לשקול הרשעתו בפרסו� התגובית ולו במחדל.

  18 

 19חינוכי אשר ייצא מלפני בית �צהרתיעוד יש להדגיש, כי עסקינ) בעבירות ביטוי. ישנו ער� ה  .46

 20. כמוב) ובשאלה הא� מדובר בפרסו� לגיטימי א� לאו המשפט בקביעה המתייחסת לכל פרסו� בנפרד

 21שאי) להתעל� מהאכסניה של הביטויי�, א� כפי שאראה להל), חלק מהביטויי� נמצאו כשרי�, ג� 

 22  ת. בהתחשב בהקשר שמעניק העמוד ולאור הנסיבות הכלליות הרלוונטיו

  23 

 24כי יש מקו�  ראאד מחאג'נה) בעניינו של , כי נית) ללמוד במשתמע מפסק הדיעוד אציי)  

 25נשא נאו� שכלל מאפייני� אלימי�  מחאג'נה להגדיר את הביטוי האסור. השיח' ראאד סלאח

 26לגזענות והשנייה של ל איסור פרסו� מסית וגזעניי�. סופו של יו� הורשע בשתי עבירות, האחת ש

 27בש כל עבירה. הדבר מתיישב ע� יגהמשפט הצביע על התוכ) הספציפי ש ביתש לאלימות, תו�הסתה 

 28  הדרישה לפרש בצמצו� עבירות המגבילות את חופש הביטוי.

  29 

 30  .א. בכתב האישו�2סעי! א. –  30.6.2014 מיו� פרסו�

  31 

 32"רוצחים לנו את : רשומה הנאש� פרס�, 30.6.2014 ביו�, החשבו) יצירת ליו� סמו� כי נטע)  .47

 33האחים. אונסים לנו את האחיות. נמאס לשתוק. נגמר נוער הגבעות. נגמרו המתנחלים. נגמר תג מחיר. 
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 1 החשבו) פרטי את להפי6 החשבו) אחרי שעקבו מאחרי� וביקש אנחנו השם הבא: כנופית אל יהוד"

 2 ללמוד שנית) וכפי האישו� בכתב הנטע) כפי עוקבי� 1,660 �כ נחשפו זו לרשומה. הפייסבוק ברשת

 3  . קובעת אני וכ, 7/ת מהדיסק

  4 

 5, החשבו) את להפי6 מאחרי� ביקש וכי הרשומה את פרס� הסכי� כי הנאש� הנאש� כח�בא

 30�6' ש 92' עמ[ נגדית בחקירה ג� אישר הנאש�. לאלימות או לגזענות קריאה בדברי� אי) כי טע) א�

 7 אני לעיל האמור לאור, Posted by Shlomi Avraham נכתב רשומהה לצדו ,הרשומה פרסו� את] 28

 8  . זו רשומה פרס� הנאש� כי קובעת

  9 

 10 שכ), בחוק הגדרתה פי על מתאפיי) בגזענות מובהקת אינו הרלוונטי הפרסו� תוכ) כי נראה  

 11" . . . צבע או השתייכות לגזע או ב המאופייני� האוכלוסייה של חלקי� או ציבור כלפי מופנה אינו

 12 כלפי הטענה פי על שננקטי� אלימות למעשי מתייחס הפרסו�. אלא במשתמע אתני"-למוצא לאומי

 13. יהודי ממוצא שה� ואחיות באחי� מדובר כי הרלוונטית המסגרת לאור ברי –" ואחיות אחי�"

 14 תג", "מתנחלי�", "הגבעות נוער" באוכלוסייה הקבוצות בי) ומבחי)" לשתוק נמאס" כי טוע) הפרסו�

 15 הקבוצה את להבחי) הבחירה. בשמה לכאורה נער� שהפרסו�" יהוד אל כנופית" ובי)" מחיר

 16 אלימות במעשי נקיטה בעקבות לכאורה התפרסמו או עוסקות שחלק) אחרות מקבוצות המפרסמת

 17 מהווה" מחיר תג" כמו יהודיאנשי� ממוצא  כלפי טרור לפעולות במענה ערבי ממוצא אוכלוסייה כלפי

 18ומעניק לפרסו�  שהוזכרו הקבוצות שנוקטות מאלה יותר תקי' במעשה לנקיטה ועידוד ברורה קריאה

 19  .באלימות לנהוג שקורא בפרסו� מדובר. תוכ) גזעני במשתמע

  20 

 21 נסיבות רקע על ההסתברותית השאלה את לברר יש לאלימות בהסתה מדובר א� בשאלה  

 22 באכסניה מדובר גיסא מחד. לעיל שפורטו הכלליות הנסיבות ה) הרלוונטיות הנסיבות. הפרסו�

 23 או ציבור איש שאיננו במפרס� מדובר מאיד�, בעלת סממני� אלימי� וגזעניי� שעלולה להיתפס

 24 שליטה אי) ולנאש�, עלמא כולי כלפי מופנה, מסויג איננו עצמו הפרסו�. שהוא סוג מכל חברתי מנהיג

 25, כאמור לשקול ויש ספציפית שאיננה באלימות מדובר כי לציי) יש עוד.  לפרסו� הנחשפי� זהות על

 26בדיקת האפשרות הממשית של מעשה אלימות אינה מופנית דווקא לקהל יעד המורכב מאנשים  " . . . כי

 27סבירים, אלא גם לקהל שעשוי לכלול אנשים שאינם סבירים או נורמטיביים, ולו בתקופה הרלוונטית 

 28  ].לעיל חורי� ב� עניי)' ר[ לפרסום"

  29 

 30, ולאור הגזענות המשתמעת מהדברי� הנאש� בחר בה האכסניה נוכח, הנאש� מיהות חר'  

 31 את לנתק נית) לא .העניי) בנסיבות מתקיי�"אפשרות ממשית" של  ההסתברותי המבח) כי סבורתני

 32 לא הצדדי�, כאמור�. הפרסו בזמ) בטחוני�החברתי ומההקשר פורס� בה מהמסגרת עצמו הפרסו�



  

  

  
  בית משפט השלום בבאר שבע

  מדינת ישראל נ' אברה� 712�08�14 ת"פ
  

 90 מתו� 23

 1 הניח הנאש� כח�בא, ולהיפ�[ מתוח היה הביטחוני המצב כי הטענה על, המדובר הרקע על חלקו

 2 בעת העול� אל נולד שטר� צבאי מבצע במסגרת פעילה לחימה של יותר מתוח מצב בסיכומיו

 3  ].הרלוונטית

  4 

 5כאמור, מדובר במבח) ביניי� בי) המבח) המחמיר: "ודאות קרובה" שקשה להעניק   

 6של: "אפשרות סבירה" או  לפרסומי� מצידו של הנאש� באלמוניותו, ובי) המבח) המקל עד מאוד

 7"הנה כי כן, אי) שליטה למי ולא) מגיעי� הפרסומי� הרלוונטיי�:  לנאש� "חשש לאפשרות". כאמור,

 8גפרור עשוי להצית להבה. בנסיבות אלה, יש מקום למנוע הדלקתו. אך בטרם עושים כן, יש לבחון, אם 

 9' ר[ ת מספיקים לעמוד כנגד התבערה"אמנם יבש העץ, וכל גפרור ידליקנו, או שמא יש בו בעץ זה כוחו

 10 296, 255) 3(מא , פ"דהשידור רשות של המנהל הוועד 'נ כהנא מאיר הרב הכנסת חבר 399/85 צ"בג

)1987(.[  11 

  12 

 13ערה". הגזענות המשתמעת מהדברי� יש בה כדי ללבות בנסיבות הכלליות והביטחוניות "תב  

 14ר' עניי) ב) חורי) לעיל; ההדגשה שלי, [ הפרסום ואופיו . . ." למהות"נכון יהיה לתת את הדעת כאמור: 

 15  ש.ח.]. פרסו� שנושא אופי גזעני במשתמע הוא חמור מביטוי אלי� נעדר אופי שכזה.

  16 

 17 הפרסו� לנסיבות בלבד מודעות ונדרשת התנהגות עבירת היא לאלימות הסתה של והעבירה מאחר

 18 כי שהוכח ולאחר, הנדונה הרשומה את פרס� הוא כי הסכי� והנאש� מאחר, הפרסו� ולמעשה

 19 במסגרת לאלימות הסתה של עבירה ביצע הנאש� כי קובעת אני ההסתברותי המבח� מתקיי�

 20  .דנ� הפרסו�

  21 

 22כא� ראוי להדגיש כי המבח� מתקיי� באופ� כללי, על רקע הנסיבות הכלליות של העמוד דנ�, ובהינת� 

 23סיבות אלה, מדובר במבח� שמתקיי� ביחס לכלל פרסו� שיש בו אלימות על פי הנדרש בחוק. בנ

 24 –הפרסומי� האסורי� בעמוד הפייסבוק הנדו�. ודוק: מבח� זה מתקיי� ג� מקו� שאיננו נדרש 

 25היינו בהתייחס לפרסומי� גזעניי�. מצאתי לנכו� לציי� זאת מאחר וסבורתני כי הדבר חשוב לעניי� 

 26  מידת הפליליות של המעשי� בכללות�.

  27 

 28  1.7.2014 מיו� פרסומי�

  29 

 30 ) בכתב האישו�1.ב.2א. סעי! – 1' מס פרסו�

  31 
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 1לייקים בלילה, תמשיכו להפיץ את הדף. כנופית אל  148" :רשומה הנאש� פרס� היו� בבוקר  .48

 2  . עוקבי� 1,183 נחשפו זו לרשומה. יטבח אל ערב" –יהוד 

  3 

 #4 כנופיית_אל_יהוד.  #] –["האשטאג"  מעלה כי אל הרשומה צור' תג ההקבצה 7עיו) בת/

 5  . 7לאור האמור אני קובעת כי הרשומה היא כאמור בת/

  6 

 7 זו רשומה לצד. זו רשומה פרס� הנאש� כי הנאש� כח�בא הסכי�, ההגנה סיכומי במסגרת

 8  . זו רשומה פרס� הנאש� כי קובעת אני לעיל האמור לאור, Posted by Shlomi Avraham נכתב

  9 

 10 שהקריאה לקבוע קל כי נראהכח הנאש� טע) כי אי) באמור קריאה לגזענות/ אלימות. �בא  

 11 ספציפי אתני ממוצא שהוא מי כלפי בקריאה כשמדובר. באלימות לנקוט קריאה היא באחר לטבוח

 12 נכוני� הדברי�. אחרת לשכנע המנסה טיעו) כל לקבל ואי) גזעני הפרסו� תוכ)] ערבי –במקרה דנ) [

 13  .האמור הביטחוני הרקע ועל לעיל המוזכרות בנסיבות בפרסו� מדובר כאשר שבעתיי�

  14 

 15 המטרה יסוד

  16 

 17 של התקיימותו ג� לנסיבות למודעות פרט דורשת לגזענות הסתה של בעבירה הרשעהכאמור,    .49

 18 בבית נגדיתחקירה וב ראשית בחקירה זה בעניי) נחקר הנאש�. לגזענות להסית מטרה של יסוד

 19 את להעיר, הנערי� שלושת זעקת את לזעוק הייתה מטרתו כי הנאש� טע) ראשית בחקירה. המשפט

 20"לזעוק זעקה. רצינו שיתעוררו   מנת על נפתחה הקבוצה כי טע) נגדית בחקירה]. 28' ש 79' עמ[ המדינה

 21ויפסיקו את הטרור של המחבלים. לא עניין נגד דת או עם או משהו כזה. אני נחלם נגד כולם, אני עוזר 

 22ם, בין אם הם בדואים, סודנים, נלחמתי גם נגד הטייקונים. יש לי עבר מאוד עשיר בקטע של עזרה לכול

 23 רצה לא כי הנאש� טע) עוד]. ח.ש, במקור השגיאה; 7�5' ש 110' עמ[ לזולת ולעזור לשכבות החלשות"

 24  ].15�11' ש 110' עמ[ ערבי ממוצא שהוא במי ויפגעו יצאו שאנשי�

  25 

 26 המטרה יסוד את מקיימת ציבור" לעורר" המטרה כי אציי) ראשית. מיתמ� למצער הנאש�  .50

 27 אמת בזמ) הנאש� של התנהלותו, שנית. מובהקת גזענות בו שיש בפרסו� שמדובר שעה להסתה

 28 מר ובי) בינו נהלושהת תכתובות להגיש בחר הנאש�. ברורות וגזעניות אלימות מטרות על מצביעה

 29 מהתכתובות]. 3/נ[ הפייסבוק דר� ]"ר'מסנג"[להל):  MESSENGER תוכנת באמצעות פורטמ)

 30 מדובר. ערבי ממוצא שהוא מי כנגד ממש של אלימי� בצעדי� לנקוט ברורה מטרה עולה האמורות

 31 מסכי� הנאש�, פורטמ) מר של היא ואלימה גזענית בלשו) כשהנקיטה ג�, השיחה של הרוח בהל�

 32  :מהתכתובות חלק להל). לדבריו ומצטר' אתו
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 1  של מחבלים יהודיים. איפה אתה יכול לעזור? . . .  שקטה פורטמן: קמה קבוצה"

 2דרוך . . .  16פורטמן: שלומי יש איתי כבר מלא אילתים צעירים שמתים לנשוך ועוד לא ח'ברה עם אמ 

 3  1דיברתי איתך על זה כבר לפני כמה ימים ולא ענית!!!

 4  אבל הוא נעשה את זה חכם. זה קצת לא חוקי.פורטמן: יאללה חברה אפחד פה לא אדיש 

 5  הנאשם: קדימה אחי.

 6  הנאשם: גם אנחנו קבוצה של לוחמים מכל הארץ.

 7  פורטמן: כנופיית אל יהוד. צריך הנהגה וכו'.

 8  פורטמן: לא לעשות מזה משחק.

 9  פורטמן: שלומי אני חושב שאני ואתה יכולים להחזיק את זה יפה מבחינת הנהגה

 . . .  10 

 11  לה אחי. יש לנו כוח להוביל. ואת זה העם צריך.הנאשם: מעו

. . .  12 

 13  הנאשם: לא יודע אם פייסבוק טוב. צריך להוריד תוכנה שתהיה רק לנו. תוכנת צאט.

. . .  14 

 15  פורטמן: שלומי.... אנחנו לא נוער גבעות ולא בסגנון אפילו... אנחנו כמו החמאס רק בישראל.

 16  ..פורטמן: שומע אנחנו צריכים בנאדם האקר כזה.

 17  הנאשם: אקר נביא אחרי שנגבש קבוצה. יש הרבה שרוצים לצאת למלחמה. ההודעות שלי קורסות. 

. . .  18 

 19  שימצצו.. שב"כפורטמן: בוא נפתח קבוצה בפייס וזהו שים זין על כולם.. אז שיבואו ה

 20  הנאשם: דפתח דף כנופיית אל יהוד

 21  הנאשם: נפתח

. . .  22 

 23  לדף.הנאשם: רגע אחי מזמין את כל החברים לי 

 24  הנאשם: צריך להפיץ את הדף בכל הרשת

. . .  25 

 26  פורטמן: שלומי יש לי תמונה של אחת הגופות

 27  הנאשם: תעלה לדף אחי

 28  פורטמן: לא חושב שזה ראוי כל כך אחי

. . .  29 

 30  פורטמן: אל יהוד יפתח את ערב

 31  1072014פורטמן: זאת הקבוצה הסיסמא היא 

 32  הנאשם: למה לא יטבח. ???

. . .  33 

 34  מגניבבבבבבבב אחיהנאשם: 

 35  הנאשם: מישהו עושה לנו תמונות של המתנחלים עם כתוב. כנופיית אל יהוד

. . . "  36 

  37 

 38-מהמוח שלי, כמו גדודי אל" ענה" יהוד אל כנופיית" לש� הרעיו) מני)הנאש�  כשנשאל  .51

 39 ידי על נוצר העמוד כי הנאש� טע) 1/ת באזהרה החקירה במסגרת]. 105' ש 1/ת[ קאסאם, אז יהודים"

 40 מקפיד אינו הנאש� כי נראה לעיל התכתובת מקריאת. ]18 'ש, �ש[ אליו הצטר' הוא וכי אחרי�
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 1. [ר' לעיל] פורטמ) מר ושל שלו משות' רעיו) מממש שהוא תו�, העמוד את יצר בבירור הנאש�. לדייק

 2  . הראשו� העמוד את שיצר הוא הנאש� כי קובעת אני כ� על

  3 

 4 ש� את הגה מי לשאלה חשיבות אי) , א�פורטמ) מר של היה הקבוצה לש� הרעיו)נראה כי 

 5 כשיצר הש� את אימ6 הנאש� כי לעיל האמור נוכח מחלוקת להיות יכולה שלא שעה בעיקר, הקבוצה

 6  .הרלוונטי העמוד את

  7 

 8 המשפט בבית וכ); 37' ש 1/תבחקירתו " [ערב אל יטבח" במינוח השתמש כי אישר הנאש�  .52

 9"אז כולם צעקו "איטבאח אל ערב" ודיברו בכנסת על מטבחי  לטענתו], 1' ש 88' עמ עד 31' ש 87' בעמ

 10 איסור של העבירה על החלה בציבור כוללני אלי� שיח של הגנה אי) כי אציי)]. 7�4' ש 89' בעמ' ר[ יהוד"

 11" מקובלת" כאילו פעילות לעצמו לשוות הנאש� של ניסיונו, אלה בנסיבות. לגזענות הסתה פרסו�

 12, וכל יבשהעץ  אמנם"להיפ�, טענתו זו מבססת את הרוש� כי  .לעמוד יכולה לא הרלוונטיי� בזמני�

 13כל שהשיח הציבורי מזוה� יותר כ� הפוטנציאל כי כ [ר' בג"צ בעניי) כהנא דלעיל]. "גפרור ידליקנו

 14   ההסתה תקנה אחיזה בלבבות האנשי� גדולה יותר.

  15 

 16. לגזענות להסית המטרה יסוד הנאש� אצל שהתקיי� לשכנע כדי לעיל באמור די כי סבורתני  .53

 17 יצירת של המטרות מתו�. פני� לשתי משתמעות שאינ), מפורשות מילי� ה)" ערב אל יטבח" המילי�

 18 הנאש� כי, סביר ספק עוד נותר לא, 3/נ ההתכתבות מתו� עליה) ללמוד שנית) כפי, הראשו) העמוד

 19 מיו� החל, ימי� מספר בת היא 3/נ התכתובת כי לציי) יש. ערבי ממוצא שהוא מי נגד להסית ביקש

 20"בוא נפתח : פורטמ) מר של ההערה כי לציי) יש עוד. בוקר לפנות 03:26 בשעה 2.7.2014 ועד 22.6.2014

 21 לאפשרות ג� מודעות על מצביעה שימצצו.." שב"כקבוצה בפייס וזהו שים זין על כולם.. אז שיבואו ה

 22 כי לציי) ראוי עוד. דווקא "כבהש של עניי)  היא ולכ) לגזענות מסיתה וא', חוקית איננה הפעילות כי

 23 לגיטימית שאיננה בפעילות מדובר כי מודעות על היא א' מצביעה מוצפנת שיחוח תוכנת על השיחה

 24  .1.7.2014 מיו� שהוא דנ) לפרסו� קודמת 30.6.2014 מיו� בתכתובת מדובר. המטרה יסוד על ג� ולכ)

  25 

 26 הנאש� אצל המטרה יסוד להתקיימות באשר סביר ספק יש כי לקבוע שנית) סבורה אינני

 27  .להל) שאראה וכפי, יותר מאוחרי� לפרסומי� ביחס ג� נכו) הדבר כי סבורתני. דנ) לפרסו� בהתייחס

  28 

 29 הוא הנאש�. לגזענות הסתה בו שיש פרסו� היאדנ�  הרשומה כי קובעת אני, האמור כלל לאור

 30 פרס� הנאש� כי קובעת אני עוד. פרסומה ולנסיבות לתוכנה מודע שהוא תו,, הרשומה את שפרס�

 31 לגזענות הסתה פרסו� איסור של עבירה הנאש� ביצע כ� על. לגזענות להסית במטרה הרשומה את

 32  .זו רשומה בגי�
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  1 

 2 ) בכתב האישו�2.ב.2א. סעי! – 2' מס פרסו�

  3 

 4"מזיינים את הילדות שלנו. שוחטים : רשומה הנאש� פרס�, הצהריי� בשעות, היו� באותו  .54

 5  . עוקבי� 739 נחשפו זו לרשומה .את הילדים שלנו. ואנחנו שוחרי שלום אה"

  6 

 7  וכ, אני קובעת., ובמלואה שפורסמה כפי הרשומה את מביא האישו� כתב כימעלה  7עיו) בת/  

  8 

 Posted by 9 נכתב זו רשומה לצד. הרשומה את פרס� הנאש� כי הסכי� הנאש� כח�בא

Shlomi Avraham ,10  .זו רשומה פרס� הנאש� כי קובעת אני לעיל האמור לאור 

  11 

 12 בהעברת מדובר; צינית היא האמרה כי נטע). עבירה בדברי� אי) כי טע) כח הנאש��בא

 13  . ישראל במדינת עת באותה ששרר המצב על ביקורת

  14 

 15 הפרסו� את שמציג באופ)] 13�9' ש 86' עמ[ זו לרשומה הנאש� התייחס נגדית בחקירה

 16. המשפט בסו'" אה" במילה השימוש לאור זאת, עצמו מהפרסו� ג� משתמע הדבר. צינית כאמירה

 17  . הביטחוני המצב נוכח הישראלית ההתנהלות על צינית כביקורת הפרסו� את לקרוא נית)

  18 

 19 הסתה של אופי לפרסו� לשוות כדי מספיקה הנאש� בחר בה האכסניה הא� השאלה נשאלת

 20  .הפרסו� לפליליות באשר ספק מתעורר למצער כי סבורתני. לגזענות או לאלימות

  21 

 22אנשי�  מציבה אשר גזעניי� וסממני� אלימי� מאפייני� בעלת באכסניה כאמור מדובר

 23 מזייני�" הקשות האמירות. לזו זו ומנוגדות מובחנות כקבוצות ערבי אנשי� ממוצא מול ממוצא יהודי

 24 קבוצה כלפי שמופנית אלימותל שמתייחסות אמירות ה)" שלנו הילדי� את שוחטי�, שלנו הילדות את

 25 של הכללי מההקשר ג� עולה הדבר. אנשי� ממוצא יהודי כנגד – דנ) העמוד של בנסיבותיו, מובחנת

 26 חר' האמור לא נית) לקבוע כי מדובר בפרסו� גזעני במובהק. .בו הפרסומי� ומאופי, הראשו) העמוד

 27 המצב על בביקורת מדובר כי הטענה האמור לאור. שכזו להבחנה מתאי� בטחוני�הפוליטי הרקע

 28  . ובפרסו� במציאות אחיזה או יסוד משוללת איננה בטחוני�הפוליטי

  29 

 30 בי) ההבחנה נוכח בפרסו� גזענות יש כי לטעו) נית). זה בפרסו� לאלימות קריאה אי)

 31 הפליליי� המעשי� את כמייחסת האמירה את לקרוא יש בגזענות יהיה שמדובר מנת על א�. הקבוצות

 32 בפרסו� מדובר. זה באופ) הפרסו� את לקרוא נית) כי סבורה אינני. ערבי ממוצא הציבור לכלל
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 1 אמירה בפרסו� אי). עברייני� או טרוריסטי� ידי על] יהודי[ אחד ממוצא בציבור לפגיעה המתייחס

 2 משתמע לא א' והדבר באלימות נוהגי� או עברייני� או טרוריסטי� ה� ל האנשי� ממוצא ערביכל כי

 3  .מהפרסו�

  4 

 5 מקו� יש כי סבורה אינני א,, בציבור חלקי� להרגיז שעלולה, אסתטיקה חסרת באמירה מדובר

 6 .אסור בפרסו� שמדובר לקבוע

  7 

 8 ) בכתב האישו�3.ב.2א. סעי! – 3' מס פרסו�

  9 

 10 החשבו) אחרי השוני� לעוקבי� קרא בה רשומה פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .55

 11 אזהרה וכ), פני� רעולי כשה� יופיעו ובה עצמית תמונה שלה� הפייסבוק חשבו) באמצעות לפרס�

 12"לוחמי אל יהוד בוקר טוב. כולנו מעלים היום את התמונה שלנו, רעולי פנים עם כתובת : למחבלי�

 13 1,079 נחשפו זו לרשומה. אזהרה למחבלים... וכל תוספת נחמדה לתמונה תעשה את העבודה"

 14  . עוקבי�

  15 

 16  הקבצה יתג 3 לפרסו� הוספו, הכתוב לתוכ) פרט כי מגלה 7/בת ברשומה עיו)

 17 כאמור ההקבצה תגי נלוו לפרסו� כי קובעת אני כ� על. נקמה; #ערב_אל_יטבח; #יהוד_אל_כנופיית#

 18  . לעיל

  19 

 20 נכתב זו רשומה לצד. זו רשומה פרס� לא הנאש� כי הנאש� כח�בא טע), המענה במסגרת

Posted by Shlomi Avraham .�21 הרשומה את פרס� הוא כי הטענה על נגדית בחקירה חלק לא הנאש 

 22שהוא זה שפרס�  הערה ישנה א� כי העובדה על חלק לא הנאש�, כאמור] . 30�29' ש, 98' עמ[ הנדונה

 23 את הרשומה, וא� הרשומה לא נערכה, הרי שהוא אכ) פרס� אותה. אי) כל הערה כי הרשומה נערכה.

 24  .זו רשומה פרס� הנאש� כי קובעת אני, לעיל לאמור ובהמש,, האמור לאור

  25 

 26. לגזענות או לאלימות מסית בפרסו� מדובר כי הטענה על בסיכומיו חלק הנאש� כח�בא

 27"כן. לשאלתך אם קראתי לאנשים להעלות  :במילי� זה לפרסו� הנאש� התייחס נגדית בחקירה

 28  ].ש�[ למחבלים. רשמתי "ביבי תתעורר העם זועק"תמונות רעולי פנים. זאת אזהרה 

  29 

 30 בנימי) מר הממשלה לראש או" ביבי"ל התייחסות כל אי). לדייק טורח לא הנאש�, שוב

 31 הפרסו� תוכ). האכיפה למערכות או הפוליטית למערכת התייחסות כל אי). הנדו) בפרסו� נתניהו

 32 כי ספק מותירי� לא, ולנקמה ערביבאנשי� ממוצא  לטבוח קוראי� אשר, ההקבצה תגי בשילוב
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 1 להזהיר מנת על", יהוד אל נופיתכ"ב" לוח�" להיות שמתיימר מי של תמונות להעלות הייתה הכוונה

 2 ביקש אותה" הנחמדה תוספת"ה נוכח בעיקר זאת, באלימות בנקיטה באיו� מדובר". מחבלי�"

 3 ערבי לציבור שפונה באלימות מדובר כי מלמד" ערב אל יטבח" ההקבצה תג. לתמונה להוסי' הנאש�

 4  .גזעני בפרסו� מדובר אלה בנסיבות. הערבי הציבור כלל ע�" מחבלי�" לזהות כדי בו ויש, כללי

  5 

 6תג הקבצה מאפיי)  כא� ראוי להתעכב על המשמעות של תג הקבצה ועל מטרת השימוש בו.

 7בעתיד. בנסיבות את הפרסו�, מעניק לו שיו� [הקבצה] באופ) שמאפשר לזהות אותו ולמצוא אותו 

 8אלה, אינני סבורה שנית) לנתק את תגי ההקבצה מהרשומה אליה צורפו. על כ), אינני דנה באפשרות 

 9להרשיע את הנאש� בגי) עבירה של הסתה לאלימות בשל תוכ) הרשומה גופה, ובעבירה של פרסו� 

 10  מסית לגזענות בגי) תגי ההקבצה. 

  11 

 12 לחזור אלא לי אי), המטרה ליסוד באשר. ולתוכנו הפרסו� לנסיבות מודע היה הנאש� כי ברי

 13 שאיננה מטרה על מצביעה" פני� רעולי" של תמונות להעלות הקריאה כי ולהוסי', לעיל הנאמר על

 14 להסתתר יש מדוע – לטעו) הנאש� שביקש כפי לגיטימית במחאה שמדובר ככל. עצמו בפרסו� כשרה

 15  ?!הצילו� בעת

  16 

 17 שפרס� הוא הנאש�. לגזענות הסתה בו שיש פרסו� היא רשומה זו כי קובעת אני, האמור כלל לאור

 18 את פרס� הנאש� כי קובעת אני עוד. פרסומה ולנסיבות לתוכנה מודע שהוא תו,, הרשומה את

 19 בגי� לגזענות הסתה פרסו� איסור של עבירה הנאש� ביצע כ� על. לגזענות להסית במטרה הרשומה

 20  .זו רשומה

  21 

 22 ) בכתב האישו�4.ב.2א. סעי! – 4' מס פרסו�

  23 

 24"כל הרשעות והחמאס. : הרשומה את הנאש� פרס� 1.7.2014 ביו� כי נטע) האישו� בכתב  .56

 25 .מפחדים. כנופיית אל יהוד לא תשתוק. לא ינום ולא יישן שומר ישראל. הם יודעים שהפעם זה רציני"

 26  . עוקבי� 789 נחשפו זו לרשומה

  27 

 28 הרשות"כל : הוא הנכו) והפרסו� האישו� בכתב סופר טעות נפלה כי מעלה 7/בת עיו)

 29ישראל. הם יודעים שהפעם  לוחםוהחמאס. מפחדים. כנופיית אל יהוד לא תשתוק. לא ינום ולא יישן 

 30  .7/בת שמופיע כפי הוא הפרסו� תוכ� כי קובעת אני כ� על �.] ח.ש, מודגשי� השינויי�[ .זה רציני"

  31 
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 1 נכתב זו רשומה לצד. זו רשומה פרס�לא  הנאש� כי הנאש� כח�בא טע), המענה במסגרת

Posted by Shlomi Avraham2הנאש� הסכי� כי בנסיבות , כאמור. , ואי) כל הערה כי הרשומה נערכה 

 3 כי קובעת אני, לעיל לאמור ובהמש,, האמור לאור. תאלה, הוא שפרס� את הרשומה הרלוונטי

 4  .זו רשומה פרס� הנאש�

  5 

 6 הוא. לאלימות קריאה או/ו לגזענות הסתה באמור אי) כי בסיכומיו טע) הנאש� כח�בא

 7  .ביקורת בהשמעת מדובר היותר לכל וכי, עבירה מקימה אינה הרשומה כי הדגיש

  8 

 9 מי של] לוח�[ מלחמה מעשה של אלא, ספציפי אלימות מעשה של אזכור ברשומה אי)

 10 הרשות" כי האזכור. הפלשתינית והרשות החמאס כנגד מופנה ואשר, "יהוד אל כנופיית"ל שמשתיי�

 11 בה האכסניה בשילוב. ברשומה שמובע האלימות רעיו�ל שבח דבר על מרמזי�" מפחדי� והחמאס

 12[לוחמה  ממש של אלימות למעשה ועידוד בשבח שמדובר לקבוע נית) כי סבורתני, הרשומה פורסמה

 13 להעלאת קראה ואשר, לעיל שנדונה הקודמת הרשומה לאחר מיד שפורסמה ברשומה מדובר. אזרחית]

 14 ובי) ובינ), הרשומות שבי) ההקשרי� את לנתק נית) לא. פני� רעולי של" נחמדה תוספת" ע� תמונות

 15 אלימות בדרכי� נקיטה של הרעיו) על פניו על שמצביע" יהוד אל כנופית" שנקרא עמוד של המסגרת

 16  ."כנופיה" ידי על לגיטימיות שאינ)

  17 

 18 בפרסו� מדובר ה� השאלה נשאלת. ולתוכנו הפרסו� לנסיבות מודע היה בוודאי הנאש�

 19 להידרש יש ואז לאלימות מסית בפרסו� מדובר הא� או, המטרה ליסוד להידרש יש ואז במובהק גזעני

 20  .ההסתברותי למבח)

  21 

 22 פוליטית היא הקבוצות בי) וההבחנה מאחר במובהק גזעני בפרסו� שמדובר סבורה אינני

 23. בכלל הקבצה תגי או גזעניי� הקבצה תגי נעדר הפרסו�]. החמאס ארגו), הפלשתינית הרשות[

 24  .ההסתברותי במבח) לדו) ויש לאלימות בהסתה מדובר, אלה בנסיבות

  25 

 26 ההסתברותי המבח) כי לקבוע קשה, קונקרטית לפעולה לצאת קריאה שאי) שעה כי סבורתני

 27 הנאש� כי לזכור יש. הנאש� בה שבחר האכסניה וחר', דנ) הפרסו� של בנסיבותיו א', מתקיי�

 28 ציבור על השפעה לו ואי), מסויימת אוכלוסייה או קבוצה של מנהיג איננו, ציבור איש איננו, כאמור

 29 מנהיג או דת מכה) הדבר שונה. בלבד הפייסבוק עמוד באמצעות היא הנאש� של ההשפעה. מוגדר

 30 בשקילת וג�, האמור הביטחוני הרקע על ג�". לוחמי�" אותו מגדיר או שלו הציבור את שמעודד

 31 נית) כי סבורה אינני] לעיל כהנא צ"בג' ר[ אותו להצית היה יכול גפרור וכל היה יבש הע6 כי העובדה

 32  . התקיי� ההסתברותי שהמבח) לקבוע
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  1 

 2  בנסיבות העניי� אני קובעת כי אי� מדובר בפרסו� מסית.

  3 

 4 ) בכתב האישו�5.ב.2א. סעי! – 5' מס פרסו�

  5 

 6 התקיי� כי טע) ובה רשומה פרס� הנאש� שלעיל הפרסו� לאחר כי נטע) האישו� בכתב  .57

 7. למלחמה לצאת לעוקבי� וקרא עתניאל ליישוב סמו� בחורה של חטיפה ניסיו) נעשה במהלכו אירוע

 8  . עוקבי� 665 נחשפו זו לרשומה

  9 

 10 אני כ� על –"ניסיון חטיפה של בחורה. קדימה מלחמה" : הוא הפרסו� כי מעלה  7/בת עיו)

 11 חיבובי� 9 אלא תגובות לו ואי) הקבצה תגי הוצמדו לא לפרסו�. כאמור הוא הפרסו� תוכ� כי קובעת

 12  .בלבד

  13 

 14 נכתב זו רשומה לצד. זו רשומה פרס�לא  הנאש� כי הנאש� כח�בא טע), המענה במסגרת

Posted by Shlomi Avraham15הנאש� הסכי� כי בנסיבות , כאמור. , ואי) כל הערה כי הרשומה נערכה 

 16 כי קובעת אני, לעיל לאמור ובהמש,, האמור לאור. תאלה, הוא שפרס� את הרשומה הרלוונטי

 17  .זו רשומה פרס� הנאש�

  18 

 19 על. לאלימות קריאה או/ו לגזענות הסתה באמור אי) כי הנאש� כח�בא טע) ההגנה בסיכומי

 20  . חדשותי אירוע על עדכו) פרס� הנאש� הטענה פי

  21 

 22 למלחמה לצאת הד' לעוקבי קריאה זו ברשומה אי), האישו� בכתב המאשימה כטענת שלא

 23 עידוד או/ו קריאה. לגיטימית פעילות לכאורה היא מלחמה. "מלחמה קדימה" כללית אמירה א� כי

 24 חר'. לגיטימית�פוליטית קריאה היא בטחוני�פוליטי רקע על מלחמתית בפעילות לפתוח הממשלה

 25 אזרחי� שמעודדת כזו או, אחרת בקריאה מדובר כי לקבוע נית) לא הנאש� בה שבחר האכסניה

 26 מבקשת אותה למסקנה להגיע כדי בפרטי� מדי דל הפרסו�. באלימות ולנקוט לצאת פרטיי�

 27  את מה שלא נכתב בה.ק ואי) לקרא לתו� הרשומה להסי המאשימה

  28 

 29 שמדובר לקבוע מקו� יש כי סבורה אינני. במלחמה לפתיחה הקוראת סתמית באמירה מדובר

 30 ., זאת ג� בשקילת הרקע הכללי ונסיבות האכסניה אותה בחר הנאש�אסור בפרסו�

  31 
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 1 ) בכתב האישו�6.ב.2א. סעי! – 6' מס פרסו�

  2 

 3 ממוצא טרוריסטי� בידי שנרצחו אנשי� של תמונות פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .58

 4  . ערבי ממוצא אנשי� כנגד לאלימות החשבו) אחר העוקבי� את ולעודד ללבות מנת על וזאת, ערבי

  5 

 6"מה משותף לכל האנשים הצעירים : הוא לתמונות פרט, המלא הפרסו� כי מגלה 7/בת עיו)

 7 תגי צורפו לרשומה והיפים הללו? כולם נרצחו בידי מחבלים, כולם בקושי התחילו את החיים .."

 8 .ערב_אל_יטבח; #reveng; #צדק_כהנא; #יהוד_אל_כנופיית; #לערבי�_מוות; #נקמה#: הקבצה

 9  .7/בת שנראה כפי הוא הפרסו� כי קובעת אני "בשורות טובות אמן". נכתב ההקבצה תגי לאחר

  10 

 11 בצמוד מופיעה זו כאשר see more קישורית על ללחו6 מאפשר 7/בת עיו) כי לציי) יש כא)

 12 בשל הנראה ככל, נקטע הפרסו� לעיתי�. הפרסו� של המשכו את לראות שמאפשר באופ) – לרשומה

 13 צפייה מאפשרת אשר, כאמור הקישורית מופיעה אלה בנסיבות – בעמוד תצוגה הגדרות ובשל, אורכו

 14  .כולה ברשומה

  15 

 16 נכתב זו רשומה לצד. הרשומה את פרס� הנאש� כי הנאש� כח�בא הסכי�, המענה במסגרת

Posted by Shlomi Avraham ,�17 הנאש� הודה עדותו במסגרת. נערכה הרשומה כי צויי) ג� זאת ע 

 18  :ההקבצה תגי את פרס� כי הכחיש א�, והמלל התמונות את פרס� כי

 19  כן. זה לא אני כתבתי את זה. "מוות לערבים" וכו'.   "ת.

 20  מהמילה "נקמה" ומטה?  ש.

 21  אין מצב שאני כותב את הדברים האלה.  ת.

 22  מה שמעל המילה "נקמה" אתה כתבת?  ש.

 23  כן".  ת.

 24  ].24�20' ש 86' עמ[  

  25 

 26 בראיות נסתרת זו בצורה מתנסח שהוא] במילותיו כ�[" מצב אי)" ולפיה הנאש� של זו אמירה

 27 לדוגמה כ�. זהי� הקבצה תגי הוצמדו לה) אשר רשומות מספר של בפרסומ) הודה הנאש�. התביעה

 28 תמונות יפרסמו כי העמוד מעוקבי הנאש� ביקש ש�, 1.7.2014 מיו� 3' מס פרסו�את  לראות נית)

 29 בעלי נוספי� פרסומי� ישנ�. דנ) לרשומה שצורפו לתגי� דומי� הקבצה תגי צורפו, פני� רעולי שלה�

 30 בסיסמה שימוש עשה כי עולה נגדית בחקירה הנאש� של מגרסתוג� . להל) שידונו זהי� הקבצה תגי

 31  ]. לעיל' ר" [ערב אל יטבח"

  32 
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 1 וא', בעמוד רשומות לפרס� הרשאות היו פורטמ) למר כי מחלוקת אי), לעיל האמור חר'

 2 ההרשאות א� השאלה]. והלאה 24' ש 44 בעמוד פורטמ) מר של עדותו למשל' ר[ אחרות רשומות לערו�

 3 מכ� פחות עוד. דיה התבררה לא, לאו א� הנאש� שפרס� רשומות לערו� לו אפשרו פורטמ) מר של

 4 פורטמ) מר דווקא כי לשלול נית) לא, אלה בנסיבות. הנדונה הרשומה את ער� מי, השאלה התבררה

 5  .הנאש� של לגרסתו להאמי) נוטה שאינני א' על זאת, הנדונה לרשומה ההקבצה תגי את שהוסי' הוא

  6 

 7, אלה בנסיבות. דנ� הרשומה את פרס� לא הנאש� כי קובעת אני הספק ומחמת, לעיל האמור לאור

 8  .מסית בפרסו� מדובר הא� בדיו� טע� אי�

  9 

 10 ) בכתב האישו�7.ב.2א. סעי! – 7' מס פרסו�

  11 

 12"לתת  רש� עליו, בגוליית נלח� דויד נראה ובו ציור פרס� הנאש� האישו� בכתב הנטע) פי על  .59

 13 כהנא" ארגו) ע� המזוהה סמל ומתחתיה את הלחי השניה לא כתוב בתנ"ך שלנו. הרב מאיר כהנא"

 14  . עוקבי� 1,322 נחשפו זה לפרסו�". היהודי� להגנת הליגה" הכיתוב את הנושא" חי

  15 

 16 למשפט מתחת ."כהנא צדק" המשפט כתוב ראשית: כדלקמ) היא הרשומה כי מגלה 7/בת עיו)

 17"לתת את הלחי השניה לא כתוב : כתוב התמונה בכותרת. וגוליית דויד מאבק המדמה תמונה ישנה זה

 18 התמונה של התחתוני� בשוליי� ."הרב מאיר כהנא": מצוי) משמאל התמונה בתחתית. בתנ"ך שלנו"

 19 בתחתית]. כ� תנועת של סמלה[ צהוב דוד מג) רקע על שחורי� אגרופי� שני ישנ� שחורה במסגרת

 20 סמלי שני בי). JEWISH DEFENSE LEAGUE: לבנות באותיות באנגלית כתוב הצהוב הדוד מג)

 21   ."אנחנו כאן תמיד": המשפט מופיע האגרו'

  22 

 23 לצד, האמור חר'. זו רשומה פרס�לא  הנאש� כי הנאש� כח�בא טע), המענה במסגרת

 24 הנאש�, כאמור. נערכה הרשומה כי הערה כל ואי), Posted by Shlomi Avraham נכתב זו רשומה

 25, לעיל לאמור ובהמש,, האמור לאורת. הרלוונטי הרשומה את שפרס� הוא, אלה בנסיבות כי הסכי�

 26  .זו רשומה פרס� הנאש� כי קובעת אני

  27 

 28 מדובר. לאלימות קריאה או/ו לגזענות הסתה ברשומה אי) כי בסיכומיו טע) הנאש� כח�בא

 29 ועדת ידי על לכנסת מלרו6 ונפסלה, לחוק מחו6 אל הוצאה כ� תנועת. הפחות לכל מיתמ� בטיעו)

 30 לכנסת המרכזית הבחירות ועדת ר"יו' נ ניימ� משה 1/88 עב' ר[ גזעני מצע רקע על המרכזית הבחירות

 31 מניעת פקודתב 8 סעי' לפי סמכותה מתוק' 13.3.1994ביו�  )].1988( 177) 4( מב, עשרה2השתי�

 32[ר'  יסטיי�טרור ני�כארגוותנועת כהנא חי " כ�" תנועת על הממשלה הכריזה �1948התש;ח, טרור
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 1 וההפנייה" צדק כהנא" הכיתוב, אלה בנסיבות .]2786הכרזה לפי פקודת מניעת טרור, י"פ התשנ"ד, 

 2, בעבר גזעני כפרסו� נקבעה" צדק כהנא" הסיסמה[ ברורה גזענות על מצביעי�, כ� תנועת של לסמליה

 3)]. 9.8.2007( מרכז מחוז פרקליטות ישראל מדינת' נ פנירי עזרא ב� חיי� 71624/05) א"ת( פ"ע למשל' ר

 4. באכסניה אותה "לב) קיר"מדובר בסיסמה גזענית אשר היתה מוגדרת גזענית ג� א� היתה באה על 

 5  גזעני מובהק.  הקשרבחר הנאש� לרשומה, בוודאי יש כדי לשוות לה 

  6 

 7, החוק פי על ואסור לגזענות מסית בפרסו� שמדבור לקבוע כדי שנדרש המטרה ליסוד באשר

 8  .הפרסו� של אופיו לאור הצור� מ) למעלה זאת, לעיל שהובאו לדברי� להפנות אלא לי אי)

  9 

 10 הוא הנאש�. לגזענות הסתה בו שיש פרסו� היא דנ� הרשומה כי קובעת אני, האמור כלל לאור

 11 פרס� הנאש� כי קובעת אני עוד. פרסומה ולנסיבות לתוכנה מודע שהוא תו,, הרשומה את שפרס�

 12 לגזענות הסתה פרסו� איסור של עבירה הנאש� ביצע כ� על. לגזענות להסית במטרה הרשומה את

 13  .זו רשומה בגי�

  14 

 15 ) בכתב האישו�8.ב.2א. סעי! – 8' מס פרסו�

  16 

 17 אשר ערבי ממוצא לאד� המיוחסת תכתובת ובה תמונה פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .60

 18"יש לו : רש� ובה רשומה הנאש� ציר' זו לתמונה. יהודי אנשי� ממוצא שהורגי� שמח הוא כי פרס�

 19ת"ז כחולה. העדפה מתקנת בעבודה. ביטוח בריאות. חינוך חינם. כניסה לפקולטות היוקרתיות ללא 

 20, "צדק כהנא", "לערבי� מוות", "נקמה" של הקבצה תגי לצד וזאת רף. אבל הוא נשאר אויב !"

 21  . עוקבי� 937 נחשפו זה לפרסו�. ועוד "ערב אל יטבח"

  22 

 23; לערבי�_מוות; #נקמה: #ההקבצה תגי צורפו לרשומה כי מגלה 7/בת עיו)

 24 עצמה הרשומה. קובעת אני וכ, – ערב_אל_יטבח; #revenge; #צדק_כהנא; #יהוד_אל_כנופיית

 25  .הפרסו� זהו כי קובעת ואני האישו� בכתב במלואה מצוטטת

  26 

 27 נכתב זו רשומה לצד. זו רשומה פרס� הנאש� כי הנאש� כח�בא הכחיש, המענה במסגרת

Posted by Shlomi Avraham ,(28 בנסיבות כי הסכי� הנאש�, כאמור. נערכה הרשומה כי הערה כל ואי 

 29 כי קובעת אני, לעיל לאמור ובהמש,, האמור לאורת. הרלוונטי הרשומה את שפרס� הוא, אלה

 30  .זו רשומה פרס� הנאש�

  31 
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 1 מדובר היותר ולכל מתקיימי� אינ� העבירה יסודות כי בסיכומיו טע) הנאש� כח�בא

 2 תומכי בכלל אלא באוכלוסייה מסויימת לקבוצה גזענית התייחסות הייתה לא כי; ביקורת בהעברת

 3  .הטרור

  4 

 5 בה האכסניה נוכח, הנדו) שבהקשר הערבי מוצאו רקע על אויב הוא שהאחר מניח הפרסו�

 6 ספק להיות יכול לא כי נראה" ערב אל יטבח" התג ביניה�, ההקבצה תגי ולאור, הרשומה פורסמה

 7 טענות רקע על, ערבי ממוצא, של� ציבור כנגד להסית ברור ניסיו) ישנו. גזעני בפרסו� מדובר כי סביר

 8זאת ועוד, הטענה היא '. וכו מתקנת להעדפה זוכה, ישראלית אזרחות לו ניתנה אשר באויב מדובר כי

 9ני� מדובר באמירה אשר חותרת תחת יסודות הערכי� המוג .כנגד אזרחי ישראל ממוצא ערבי

 10  ומובהק. הרלוונטיי� באופ) ישיר, בוטה

  11 

 12 הוא הנאש�. לגזענות הסתה בו שיש פרסו� היאדנ�  הרשומה כי קובעת אני, האמור כלל לאור

 13 פרס� הנאש� כי קובעת אני עוד. פרסומה ולנסיבות לתוכנה מודע שהוא תו,, הרשומה את שפרס�

 14 לגזענות הסתה פרסו� איסור של עבירה הנאש� ביצע כ� על. לגזענות להסית במטרה הרשומה את

 15  .זו רשומה בגי�

 16 

 17 ) בכתב האישו�9.ב.2א. סעי! – 9' מס פרסו�

  18 

 19מחר " וכי, ופרטי את להפי6 העמוד אחרי לעוקבי� קרא הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .61

 20 ."ה' נתן וה' לקח. יהי שם השם מבורך. כנופיית אל יהוד יתברך" פרס� עוד .מתחילים את הפעילות"

 21  . עוקבי� 1,283 נחשפו זו לרשומה

  22 

 23"להפיץ את הדף. מחר מתחילים את הפעילות. : כדלהל) היא הרשומה כי מעלה 7/בת עיו)

 24 ה' לקח. יהיה שם השם מבורך. כנופיית אל יהוד יתברך".-נתן וחייבים להגיע למקסימום לייקים. ה' 

 25; צדק_כהנא; #יהוד_אל_כנופיית; #לערבי�_מוות; #נקמה: #ההקבצה תגי צורפו הרשומה אל

#revenge# ;26  .7/בת כאמור היא הרשומה כי קובעת אני, האמור לאור. ערב_אל_יטבח 

  27 

 28 צויי) הרשומה לצד. הרשומה את פרס� הנאש� כי הנאש� כח�בא הסכי�, המענה במסגרת

Posted by Shlomi Avraham ,(29   .נערכה הרשומה כי ומצויי 

  30 

 31, לכאורה. לעיל כאמור הרשומה לצד המפורטי� ההקבצה תגי מוזכרי� לא האישו� בכתב

 32 הנאש� התייחס לכ�. ההקבצה תגי לה שנותני� ההקשר ללא, גופה הרשומה ע� התמודד הנאש�
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 1 זה פרסו� אודות נחקר לא הנאש�. הרשומה את פרס� הוא כי והסכי� האישו� לכתב במענה

 2. לאו א� ידו על פורסמו אלה הא� השאלה וע� ההקבצה תגי ע� עומת לא, נגדית או ראשית בחקירה

 3 כאמור פורטמ) מר או הנאש� הא�, אותה ער� מי לדעת נית) ולא ומאחר, נערכה שהרשומה שעה

 4 חר!. הרשומה לצד ההקבצה תגי את פרס� לא הנאש� כי הספק מחמת לקבוע אלא לי אי�, לעיל

 5  .הודאתו יסוד על וזאת, גופה הרשומה את פרס� הנאש� כי לקבוע נית�, האמור

  6 

 7 שנרשמו בדברי� ואי), �"מהתנ לקוח "אדני לקח ואדני נתן" הציטוט כי טע) הנאש� כח�בא

 8  . לאלימות או לגזענות קריאה

  9 

 10, יערב אנשי� ממוצא יהודי לאנשי� ממוצא בי) המבחינה באכסניה כאמור בחר הנאש�

 11 התמונות נוכח[ אלימות מטרות לעצמה שמהלכאורה וש"] כנופיה[" חוקית בלתי התארגנות המתארת

 12 מחר" שבפרסו� הקריאה, אלה בנסיבות]. לעיל כאמור הכל – העמוד תיאור במסגרת שפורסמו

 13. אלימה לפעילות התארגנות על בבירור מצביעה" לקח' ה�ו נת)' ה" לצד" הפעילות את מתחילי�

 14 הכנופייה – שברשומה לכוונה ביחס ספק מסירה" יתבר� יהוד אל כנופיית" במילי� הרשומה חתימת

 15  . לפעילות לצאת מתארגנתהיא ש

  16 

 17 רוריבלא נית) לקבוע ב, הרשומה פורסמה שבה האכסניה נוכחוא' , ההקבצה מתגי בהתעל�

 18 יש, אלה בנסיבות. ערבי ממוצא שהוא מי נגד מכוונת להיות שעתידה אלימה בפעילות מדובר כי

 19ג� פה הגזענות היא משתמעת ואינה , א� לא בהכרח על רקע גזעני. באלימות לנקיטה הסתה �בפרסו

 20  מובהקת.

  21 

 22נוכח הניחוח הגזעני , הנאש� בחר בה האכסניה נוכח, הנאש� מיהות חר'כאמור לעיל,   

 23 בנסיבות מתקיי�של "אפשרות ממשית"  ההסתברותי המבח) כי סבורתניהמשתמע של הדברי� 

 24 בזמ) בטחוני �החברתי ומההקשר פורס� בה מהמסגרת עצמו הפרסו� את לנתק נית) לא שכ), העניי)

 25דנתי  ]30.6.2014לעיל במסגרת הדיו) בפרסו� הראשו) שבאישו� הראשו) [הפרסו� מיו� �. הפרסו

 26י כי הנסיבות המקיימות מבח) זה, ה) כלליות, תי. כאמור, סבורתנורבהתקיימותו של המבח) ההסתב

 27  ועל כ) חלות על כלל הפרסומי� המתאימי� להיחשב מסיתי� על פי תוכנ�.

   28 

 29 הפרסו� לנסיבות בלבד מודעות ונדרשת התנהגות עבירת היא לאלימות הסתה של והעבירה מאחר

 30 כי שהוכח ולאחר, הנדונה הרשומה את פרס� הוא כי הסכי� והנאש� מאחר, הפרסו� ולמעשה

 31 במסגרת לאלימות הסתה של עבירה ביצע הנאש� כי קובעת אני ההסתברותי המבח� מתקיי�

 32  .דנ� הפרסו�

  33 
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 1 ) בכתב האישו�10.ב.2א. סעי! – 10' מס פרסו�

  2 

 3 להתקי) החשבו) אחרי לעוקבי� הנאש� הורה 1.7.2014 יו� בהמש� כי נטע) האישו� בכתב  .62

 4 המכילה טקסט הודעות אליו לשלוח, "ZELLO" מסוג מיידית מסרי� תוכנת שברשות� הנייד בטלפו)

 5  . לפעולה להוראות ולהתכונ) ,"גם אני כנופיית אל יהוד": התוכ) את

  6 

 7"מעוניינים להצטרף? שלחו הודעה עם המשפט: : כדלהל) היא הרשומה כי מעלה 7/בת עיו)

 8; נקמה: #ההקבצה תגי צורפו הרשומה אל "גם אני כנופיית אל יהוד" עם הטלפון שלכם".

 9  . ערב_אל_יטבח; #revenge; #צדק_כהנא; #יהוד_אל_כנופיית; #לערבי�_מוות#

  10 

 11"דם יהודי אינו הפקר!!! די נמאס!!! תודה לכל  :כדלהל) היא היו� מאותו נוספת רשומה

 12לנייד. מחר תקבלו את שידור הצאט דיבור  zelloהלוחמים החדשים שהתצרפו. תורידו את האפליקציה 

 13; יהוד_אל_כנופיית; #לערבי�_מוות; #נקמה: #ההקבצה תגי צורפו הרשומה אל ו לפעולות".שלנ

 14  .ערב_אל_יטבח; #revenge; #צדק_כהנא#

  15 

 16  . 7/בת כאמור ה� הרשומות כי קובעת אני, האמור לאור

  17 

 18 אודות נחקר הנאש�. כאחת הרשומות לשתי מתייחס האישו� שכתב נראה כי לציי) יש כא)

 19 מנוסח ההקבצה תגי את העתיק לטענתו. אותה פרס� כי ואישר, נגדית בחקירה השניה הרשומה

 Posted by Shlomi Avraham ,20 מצויי) הרשומות שתי לצד]. 18�13 'ש, 89' עמ' ר[ פורטמ) מר לו ששלח

 21   אות�. פרס� הנאש� כי קובעת אני לעיל האמור לאור. ערוכות אינ) והרשומות

  22 

 23 הכחיש א�, את הרשומות פרס� הנאש� כי הנאש� כח�בא הסכי� ההגנה סיכומי במסגרת

 24 פרס� אשר פורטמ) למר הנאש� בי) בררנית באכיפה מדובר כי נטע) עוד. מסית בתוכ) מדובר כי

 25 כתב תיקו) במסגרת נמחק אשר 16.ג.2 סעי'[ ZELLO ברשת הקבוצה פתיחת על הודיע ובה רשומה

 26  .האמור בגי) לדי) הועמד ולא ,]האישו�

  27 

 28 תוכנות באמצעות לשיחוח, אנשי� של בהתארגנות ודנות, לפעולה לצאת קוראות הרשומות שתי

 29  .לגזענות מסית פרסו� מהוות ושתיה� שונות

  30 



  

  

  
  בית משפט השלום בבאר שבע

  מדינת ישראל נ' אברה� 712�08�14 ת"פ
  

 90 מתו� 38

 1" צדק כהנא", "ערב אל יטבח", "לערבי� מוות" ההקבצה תגי את נושאת הראשונה הרשומה

 2 כקריאה להתפרש יכולה לא" יהוד אל כנופיית אני ג�" במילי� להצטר' הקריאה, אלה בנסיבות. ועוד

 3 השני הפרסו�בוודאי שמדובר בפרסו� בעל אופי גזעני כאמור לעיל . שקט מחאה לארגו) להצטר'

 4 זוהי. הקבצה תגי אות� את נושא זה פרסו� ג�. פעולה הוראות בהמש� יתקבלו כי ומציי), יותר חמור

 5  .להנהיג הנאש� לכאורה מתכוו) אות) לפעולות ויציאה להתארגנות ברורה קריאה

  6 

 7' ש, 45' עמ' ר[ פורטמ) מר של עדותו פי על זאת, מוצפנת מסרי� תוכנת היא ZELLO תוכנת

 8 מתועדת שהיא כפי הנאש� ובי) בינו ההתכתבות ע� אחד בקנה עולה פורטמ) מר של זו עדותו]. 33�22

 9 בנסיבות ].ש�' ר[ "לשימוש רק לנו" מיועדת שתהיה בתוכנה שימוש לעשות התעתדו שניה�. 3/בנ

 10 ברשת בקבוצות חברי� בי� מוצפני� מסרי� העברת לש� נועדה ZELLO תוכנת כי קובעת אני, אלה

 11 המטרה יסוד על כשלעצמו מצביע שימוש בה לעשות הכוונה או, שכזו בתוכנה השימוש. האינטרנט

 12 שהתקיי� לקבוע יש כי סבורתני המטרה ליסוד באשר לעיל לאמור בצירו!. גזענית לפעילות להביא

 13   .סביר לספק מעבר וזאת, המטרה יסוד הנאש� אצל

  14 

 15 הבעייתית מהאכסניה בהתעל� וג� לגזענות מסית בפרסו� מדובר, לעיל האמורות בנסיבות

 16 שהוא תו,, ותהרשומ את שפרס� הוא הנאש�. טחונייהב מהמצב בהתעל� וא', הנאש� בחר אותה

 17 כ� על. לגזענות להסית במטרה ותהרשומ את פרס� הנאש�, כאמור. �פרסומ ולנסיבות �לתוכנ מודע

 18  .זו ותרשומ בגי� לגזענות הסתה פרסו� איסור של עבירה הנאש� ביצע

 19 

 20 ) בכתב האישו�11.ב.2א. סעי! – 11' מס פרסו�

  21 

 22 לבושי� שחלק�, פני� רעולי אנשי� שלושה ובה תמונה פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .63

 23 פרס� זו תמונה לצד. ערבי ממוצא אד� לעבר מאיימת בצורה ונעי� ואבני� אלות האוחזי�, בציציות

 24 בתגובה. עוקבי� 1,572 נחשפו זה לפרסו� ."קבוצה אחת מכנופיית אל יהוד בפעולה": רשומה הנאש�

 25"סופ סופ נתחיל לנשום ולא נפחד נהיה חופשים במדינה שלנו , היתר ובי) שונות תגוביות התקבלו לכ�

 26   .ועושה לא רק מדברים עושיםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם" ברוך אומר, ארץ הקודש"

  27 

 28 במוטות וכ) באבני� בידיה� אוחזי�, פני� רעולי שלושה של היא התמונה כי מעלה 7/בת עיו)

 29 לכל. מהתמונה מוצאו את לדעת נית) שלא רביעי אד� עבר אל מאיימת בצורה ונעי� ברזל אלות או

 30; נקמה: #ההקבצה תגי צורפו הרשומה אל. ציצית לובש האנשי� שלושת מבי) אחד הפחות
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 1 אני האמור לאור. ערב_אל_יטבח; #revenge; #צדק_כהנא; #יהוד_אל_כנופיית; #לערבי�_מוות#

 2  .7/בת כאמור היא הרשומה כי קובעת

  3 

 4הסיכומי�  במסגרת , א�זו רשומה פרס� הנאש� כי הנאש� כח�בא הכחיש, המענה במסגרת

 5 כל ואי), Posted by Shlomi Avraham נכתב זו רשומה לצד. זו רשומה פרס� הנאש� כיהסכי� 

 6 הרשומה את שפרס� הוא, אלה בנסיבות כי הסכי� הנאש�, כאמור. נערכה הרשומה כי הערה

 7  .זו רשומה פרס� הנאש� כי קובעת אני, לעיל לאמור ובהמש,, האמור לאורת. הרלוונטי

  8 

 9 בררנית לאכיפה טע) זו רשומה לעניי) ג�. מסית בפרסו� מדובר אי) כי טע) הנאש� כח�בא

 10 כתב תיקו) במסגרת נמחק אשר 13.ב.2 סעי'[ דומה תמונה פרס� אשר פורטמ) למר הנאש� בי)

 11  . האמור בגי) לדי) הועמד ולא] האישו�

  12 

 13 על בעלות נוטל הנאש�. ואבני� במוטות אוחזי� פני� רעולי כאמור מתארת התמונה

 14". בפעולה" אות� מתארת התמונה וכי" יהוד אל בכנופיית" חברי� אלה כי ציי)ש תו� השלישייה

 15 גזעני אופי לה משווי� לרשומה שצורפו ההקבצה תגי. אלימה לפעולה מפורשי� שבח בדברי מדובר

 16  .לגזענות מסית בפרסו� מדובר כי קובעת אני, אלה בנסיבות. בבירור

  17 

 18 פרסו� על ג� חל אשר, לעיל האמור על להוסי' צור� אי) כי סבורתני, המטרה ליסוד באשר

 19 נוכח ושבח שמחה מביעה אשר התגוביות אחת אל האישו� בכתב שהפנה המאשימה כח�בא צודק. זה

 20 מדובר – הפרסו� של ההקשר מ) ללמוד שנית) מה על מלמדת התגובית. שבתמונה האלי� המצג

 21 התקיי� כי קובעת אני כ� על. מטרתו זוהי וכי באנשי� ממוצא ערבי לפגיעה מתייחס אשר בפרסו�

 22  .הנדרש המטרה יסוד הנאש� אצל

  23 

 24 את פרס� הנאש�. פרסומה ולנסיבות לתוכנה מודע שהוא תו,, הרשומה את שפרס� הוא הנאש�

 25 בגי� לגזענות הסתה פרסו� איסור של עבירה הנאש� ביצע כ� על. לגזענות להסית במטרה הרשומה

 26  .זו רשומה

  27 

 28  2.7.2014 יו� פרסומי

  29 

 30 קבוצה תוק� מחר כי החשבו) באמצעות פורס� 2.7.2017 ביו� כי נטע) האישו� בכתב  .64

 31  . בחשבו) התומכי� אל להצטר' נוספי� אחרי� עודד אשר דבר  "ZELLO" בחשבו) וירטואלית

  32 
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 1תפתח מחר. נודיע  Zello"הקבוצה ב: כדלהל) רשומה העלה פורטמ) מר כי מעלה 7/בת עיו)

 2לכולם לשלוח הודעה פרטית אלינו במקרה ותרצו להצתרף. בנתיים אבקש שלא תשלחו לנו הודעות 

 3בקשר לאפליקציה, התיבה שלנו מוצפת הודעות ואנחנו מנסים לתת מענה למה שרלוונטי כרגע כמו 

 4  [השגיאות במקור, ש.ח.]. תמונות סרטונים וכו'. תודה."

  5 

 6, האמור לאור – דנ) הרשומה את פרס� פורטמ) מר כי הטענה על חלקו לא הצדדי� כח�בא

 7  .לעיל כאמור רשומהאת ה פרס� פורטמ� מר כי קובעת אני

  8 

 9 הפרסו� ולפיה האישו� בכתב ג.2 בסעי! הטענה את להוכיח כדי, ראייה כל הביאה לא המאשימה

 10  .הטענה את דוחה אני כ� על". בחשבו� התומכי� אל להצטר! נוספי� אחרי� עודד" ל"הנ

  11 

 12 נוספות רשומות הנאש� פרס�, היו� באותו כי האישו� בכתב .ג.2א. בסעי' נטע) עוד  .65

 13  . ערבי ממוצא באנשי� אלימות מעשי לביצוע קרא ובה), החשבו) באמצעות

  14 

 15 אליבי טענת והעלה, 2.7.2014 מיו� הרשומות את פרס� לא הנאש� כי טע) הנאש� כח�בא  

 16 יכול לא, אלה בנסיבות. 17:30 ועד 10:00 השעות בי) וזאת ערד משטרת בתחנת נחקר הנאש� לפיה

 17 מטענת לחזור הנאש� כח�בא ביקש ההגנה סיכומי במסגרת, זאת ע�. הרשומות את לפרס� היה

 18 בתחנת בחקירה מצוי היה הוא הרשומות פרסו� בזמ) כי לב בתו� סבר הנאש�, לטענתו. האליבי

 19 27' מש 91' בעמ הנאש� של הנגדית חקירתו' ר[ טעה כי לו התחוור האשמה בירור ובשלב המשטרה

 20  ]. 14' ש 92' לעמ והלאה

  21 

 22 קוד� פורסמו 2.7.2014 מיו� לנאש� המיוחסות הרשומות כי מעלה 7/בת עיו) כי לציי) יש

 23 המחשב בעכבר סימו). הפרסו� תארי� כתוב רשומה לכל בצמוד , ש�7/מת נלמד הדבר. 10:00 לשעה

 24  . הרשומה התפרסמה בה והשעה בשבוע היו�, המלא רי�אהת אל הצצה מאפשר הפרסו� יו� את

  25 

 26 פרס� הנאש� כי קובעת אני, נגדית בחקירה הנאש� של גרסתו על ובהתבסס, לעיל האמור לאור

 27, נערכו מהרשומות חלק כי לציי� יש. 2.7.2014 מיו� האישו� בכתב לו המיוחסות הרשומות כלל את

 28  .הודייתו לקבל אלא לי אי�, העניי� ובנסיבות, פרסומ� את כאמור הכחיש לא הנאש� א,

  29 

 30  .לגופה רשומה כל תידו) להל)  

  31 
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 1 ) בכתב האישו�3.ג.2סעי! א. – 1' מס פרסו�

  2 

 3 טרוריסטי� ידי על שנרצחו אנשי� של תמונות מספר פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .66

 4לעשות. כנופיית אל יהוד מתחילה "מפסיקים לחכות ומתחילים : רשומה ולציד�, ערבי ממוצא

 5 .בפעולות. נמאס לשבת ולחכות שהממשלות יוכלו לעשות. דם יהודי זה לא מים, אנחנו עם הספר"

 6  . עוקבי� 9,996 נחשפו זו לרשומה

  7 

 8 חסרבאופ)  א�, ובמלואה שפורסמה כפי הרשומה את מביא האישו� כתב כי מגלה 7/בת עיו)

 9 בו והמקו� שמ� ציו) תו� יהודי ממוצא נרצחי� של תמונות של' בקולאז מדובר. התמונה לעניי)

 10; לכ) קוד� כשבוע שנרצחו הנערי� שלושת תמונה לצד" בטרמפי� נרצחו[" נרצחו בו הפיגוע הזדמ)

 11 בצבע?!" מתי עד" המילי� נכתבו התמונות' לקולאז מתחת']. וכד" בבית נרצחו", "באוטובוס נרצח"

 12  .לעיל כאמור 7/בת שמופיע כפי הוא הפרסו� כי קובעת אני .גדולות ובאותיות אדו�

  13 

 14 אשר פורטמ) מר בי)ו הנאש� בי) בררנית לאכיפה הנאש� כח�בא טע) ההגנה סיכומי במסגרת

 15 הועמד ולא] האישו� כתב תיקו) במסגרת נמחק אשר 12.ב.2 סעי'[ דומה רשומה ולצידה תמונה פרס�

 16 אלימות למעשי אחרי� להסית שנועדה ברשומה מדובר אי) כי טע) הנאש� כח�בא. האמור בגי) לדי)

 17  . גזענות או

  18 

 19 בתו� "מפסיקים לחכות ומתחילים לעשות/ כנופיית אל יהוד מתחילה בפעולות": האמירה  

 20 סביר באופ) רק להתפרש יכולה לעיל כאמור הנרצחי� של תמונות ונוכח, הנאש� בחר בה האכסניה

 21 הביטחוני המצב נוכח. אלימות לפעולות יציאה על הצהרה או, באלימות לנקיטה קריאה והיא אחד

 22 וזהותה הנרצחי� וזהות הפרסו� נסיבות לאור וא'", מי� לא זה יהודי ד�" ההערות ולאור, המתוח

 23יהודי או אנשי� ממוצא מי שביצע פיגועי� כנגד  כנגד בפעולות מדובר כי ברי" יהוד אל כנופיית" של

 24 מתכוונת" כנופייה"ש בפעולות מדובר שהרי, לגיטימיות לפעולות בקריאה מדובר אי)מי שתומ� בה�. 

 25"סוף סוף יש אנשים : לפרסו� מהתגובות אחת לקרוא ודי, לאלימות עידוד א' באמור יש. ולבצע לצאת

 26  .].ח.ש, במקור השגיאות[ שמוכנים לעשות משהוא אני יתכם בכל שעה בכל דקה.."

  27 

 28. דא עקא ערבי ממוצא שהוא מי נגד אלימות פעולות על הצהרה או בקריאה מדוברלכאורה   

 29בי) מי שנפגעו מפעולות טרור שהופנו כלפי נראה כי ההבחנה בי) הקבוצות בפרסו� דנ) היא הבחנה 

 30לא נית) לקבוע , הרשומה פורסמה שבה האכסניה וכחג� נ. יהודי, ובי) מי שבצעו אות)אנשי� ממוצא 

 31. אלא במשתמע ערבי ממוצא שהוא מי נגד מכוונת להיות שעתידה אלימה בפעילות מדובר כי רוריבב

 32  . . אי) מדובר בפרסו� שהוא גזעני באופ) מובהקבאלימות לנקיטה הסתה �בפרסו יש, אלה בנסיבות
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  1 

 2ולאור האופי הגזעני  הנאש� בחר בה האכסניה נוכח, הנאש� מיהות חר'כאמור לעיל,   

 3 בנסיבות מתקיי�של "אפשרות ממשית"  ההסתברותי המבח) כי סבורתני, המשתמע מהפרסו�

 4 בזמ) בטחוני �החברתי ומההקשר פורס� בה מהמסגרת עצמו הפרסו� את לנתק נית) לא שכ), העניי)

 5  �. הפרסו

   6 

 7 הפרסו� לנסיבות בלבד מודעות ונדרשת התנהגות עבירת היא לאלימות הסתה של והעבירה מאחר

 8 מתקיי� כי שהוכח ולאחר, הנדונה הרשומה את פרס� הנאש�וקבעתי כי  מאחר, הפרסו� ולמעשה

 9  .דנ� הפרסו� במסגרת לאלימות הסתה של עבירה ביצע הנאש� כי קובעת אני ההסתברותי המבח�

  10 

 11 ) בכתב האישו�4.ג.2סעי! א. – 2' מס פרסו�

  12 

 13"מדינת ישראל, : אלימות למעשי קרא ובה רשומה פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .67

 14 לרשומה .הדם מעכברים לגיבורים. הגיע הזמן להפוך אותם בחזרה לעכברים"הפכה את האויב צמא 

 15  . עוקבי� 1,579 נחשפו זו

  16 

 17ובסופה הודגשה באמצעות סימ)  האישו� כתבב הרשומה היא כפי שנכתב כימעלה  7עיו) בת/  

 18   וכ, אני קובעת., קריאה

  19 

 20 סבורתני. עבירה מגלות אינ) האישו� עובדות כי הנאש� כח�בא טע) ההגנה סיכומי במסגרת

 21 תוצאותיה על ביקורת תחמ, הממשלה מדיניות נגד טרוניה עלהה הנאש� זו ברשומה. עמו הצדק כי

 22  . כלשהי לאלימות מפורשת קריאה אי). מדיניות לשנות ראוק

  23 

 24 הנאש� בחר בה אכסניהה בשקילת ג� מסית פרסו� זו ברשומה לראות נית) כי סבורה אינני

 25 המיוחסת, גזענית כאמירה" הד� צמא האויב: "לאמירה להתייחס נית) כי לעובדה אני ערה. כאמור

 26 בניגוד[ הרשומה של המיידי ההקשר כי סבורתני, האמור חר'. כללי באופ) ערבי ממוצא שהוא למי

 27 עומד הוא שהרי, מוגדר פוליטי אויב של הוא] עצמו העמוד שמספק האכסניה של יותר הרחב להקשר

 28יש הבדל מהותי בי) האמירה "כל הערבי� צמאי ד�" ובי) האמירה "האויב . ישראל למדינת במנוגד

 29 הסתה של העבירה יסודות את מקיימת איננה הרשומה כי לקבוע יש אלה בנסיבותצמא ד�". 

 30   .לגזענות מסית פרסו� איסור של או לאלימות

  31 
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 1 ) בכתב האישו�5.ג.2סעי! א. – 3' מס פרסו�

  2 

 3"לא מצליח להירדם.. חייב : לנקמה קרא בה רשומה פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .68

 4  . עוקבי� 1,559 נחשפו זו לרשומה. לנקום!! דם אחי זועק אלי מהאדמה!!!!!!!!!"

  5 

 6"משפטים של לוחמים: לא מצליח להירדם.. חייב : כדלהל) היא הרשומה כי מעלה 7/בת עיו)

 7 כאמור היא הרשומה כי קובעת אני, האמור לאור לנקום!!! דם אחי זועק אלי מהאדמה!!!!!!!!!!!".

 8  .7/בת

  9 

 10 זו ברשומה ואי) ליבו שעל את פרס� הנאש� כי הנאש� כח�בא טע) ההגנה סיכומי במסגרת

 11 פרס� אשר פורטמ) מר לבי) הנאש� בי) בררנית לאכיפהעוד טע) . אלימות או/ו לגזענות הסתה להוות

 12  . האמור בגי) לדי) הועמד ולא] האישו� כתב תיקו) במסגרת נמחק אשר 1.ג.2 סעי'[ זהה תוכ)

  13 

 14 של משפטי�" האמירה. מסית שאיננו בפרסו� שמדובר הספק מחמת לקבוע יש כי סבורתני

 15 מדובר כי להסיק קל, הנאש� בחר בה האכסניה בתו�. מדובר לוחמי� אילו על מגלה לא" לוחמי�

 16 נוכח מתחזק הדבר. לגיטימית שאיננה לנקמה בקריאה מדובר כ) ועל"] יהוד אל[" הכנופייה בלוחמי

 17 חברת את לחטו' הרצו) בדבר] היו� באותו 05:46 בשעה[ מכ) לאחר דקות כשלוש שפורסמה הרשומה

 18  .כלגיטימי להתפרש יכול שאינו פרסו�, זועבי חני)' הגב הכנסת

  19 

 20 לבדו לשמש יכול לא, הצדדי� בטענות נדו) לא אשר, הכללי ההקשר כי סבורתני, האמור חר'

 21 הרשומה את הזכיר ולא טע) לא המאשימה כח�בא .לעיל כאמור דנ) בעבירות להרשעה כבסיס

 22 ביותר המצומצ� הזמני� לפער התייחס לא, דנ) הרשומה ברקע לקרוא שיש כרשומה, יותר המאוחרת

 23 הנאש�. זה טיעו) יסוד על יורשע כי האפשרות ע� התמודד לא הנאש� וכתוצאה, הרשומות שתי בי)

 24עוד יש לציי) כי לא הובאו ראיות  .לעיל האמור בהקשר ולא לגופה לא, דנ) הרשומה על נחקר לא א'

 25  באשר לאופי העיו) בעמוד בכלל וברשומה הספציפית בפרט.

  26 

 27  .עבירה מקימה אינה דנ� הרשומה כי קובעת אני הספק ומחמת, אלה בנסיבות

   28 
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 1 ) בכתב האישו�6.ג.2סעי! א. – 4' מס פרסו�

  2 

 3: זועבי הכנסת בחברת אלימות למעשה קרא בה רשומה פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .69

 4מיליים שלה  -"אוחחח המחשבה שעוברת לי בראש זה לחטוף את חנין זועבי אקט שנועד שתתפכח

 5  . עוקבי� 1,634 נחשפו זו לכותרת .כנגד בת שרמוטה"

  6 

 7אוחחח המחשבה שעוברת  "משפטים של לוחמים:: כדלהל) היא הרשומה כי מעלה 7/בת עיו)

 8 לאור .מילים שלה כנגד בת שרמוטה!!" -לי בראש זה לחטוף את חנין זועבי אקט שנועד שתתפכח

 9  .7/בת כאמור היא הרשומה כי קובעת אני, האמור

  10 

 11 מדובר לטענתו; עבירה מגלה אינה הרשומה כי הנאש� כח�בא טע) ההגנה סיכומי במסגרת

 12 כי העובדה, הנאש� בחר בה האכסניה, העמוד של הכללי ההקשר בתו� כי סבורתני. לב במשאלת א�

 13 מדובר כי והעובדה, ערביאנשי� ממוצא ל לעומתית כקבוצה יהודי אנשי� ממוצא מציב כולו העמוד

 14 איננה ערבי ממוצא במקרה שהיא כנסת חברת של חטיפה – בעליל חוקי בלתי מעשה לביצוע בקריאה

 15 האכסניה: יותר הרחבי� מההקשרי� הרשומה את לנתק נית) לא. תמימה לב משאלת להיחשב יכולה

 16 הקריאה. ועמדותיה הפוליטיות זועבי הכנסת חברת של ומוצאה בטחוני�הפוליטי המצב, העמוד של

 17 מוצאה רקע על ולא, "מילים שלה כנגדה . . . " :אידיאולוגי רקע על היא זועבי הכנסת בחברת לפגיעה

 18  .לגזענות מסית בפרסו� ולא, לאלימות המסיתה ברשומה מדובר כי סבורתני, אלה בנסיבות. דווקא

  19 

 20 נסיבות רקע על ההסתברותית השאלה את לברר יש לאלימות בהסתה מדובר א� בשאלה  

 21 באכסניה מדובר גיסא מחד. לעיל שפורטו הכלליות הנסיבות ה) הרלוונטיות הנסיבות. הפרסו�

 22. שהוא סוג מכל חברתי מנהיג או ציבור איש שאיננו במפרס� מדובר מאיד�, וגזענית אלימה שנתפסת

 23.  לפרסו� הנחשפי� זהות על שליטה אי) ולנאש�, עלמא כולי כלפי מופנה, מסויג איננו עצמו הפרסו�

 24  . ספציפי אד� כלפי ספציפית באלימות מדובר כי לציי) יש עוד

  25 

 26 המבח) כי סבורתני, הנאש� בחר בה האלימה האכסניה נוכח, הנאש� מיהות חר'  

 27 פורס� בה מהמסגרת עצמו הפרסו� את לנתק נית) לא. העניי) בנסיבות מתקיי� ההסתברותי

 28 בעניי� צ"הבג' ר[ להבה להצית עלול אחד גפרור כאמור. הפרסו� בזמ)  בטחוני �החברתי ומההקשר

 29 התגובות מאחת ג� ללמוד נית) ההסתברותית האפשרות על]. שלעיל כהנא מאיר הרב הכנסת חבר

 30 הפוליטית ההיסטוריה ."תצחקו אבל דבר כזה אפשרי רק צריך כמה אמיצים זה הכל": לרשומה

 31  פוליטיי� מנהיגי� כי באפשרותמכירה לצערנו  ז"ל רבי) יצחק הממשלה ראש רצחשלאחר  הישראלית

 32  .להיפגע עלולי�
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  1 

 2 הפרסו� לנסיבות מודעות ונדרשת התנהגות עבירת היא לאלימות הסתה של והעבירה מאחר

 3 מתקיי� כי שהוכח ולאחר, הנדונה הרשומה את רס�פ הנאש�קבעתי כי ו מאחר, הפרסו� ולמעשה

 4  .דנ� הפרסו� במסגרת לאלימות הסתה של עבירה ביצע הנאש� כי קובעת אני ההסתברותי המבח�

  5 

 6 ) בכתב האישו�7.ג.2סעי! א. – 5' מס פרסו�

  7 

 8: ערבי ממוצא באנשי� אלימות למעשי הקוראת רשומה פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .70

 9  . עוקבי� 1,657 נחשפו זו לרשומה ."לוחם יהודי לא מוותר על דם שנשפך"

  10 

 11 אד� של תמונה וכ) "בוקר טוב לוחמי אל יהוד" הכיתוב היא הרשומה כי מעלה 7/בת עיו)

 12] העמוד של הפרופיל כתמונת ג� שהועלתה בתמונת מדובר[ אבני� ובידיו ציצית הלובש פני� רעול

 13. חברו) לעיר] אי)�ק'צ[ מיקו� הוספת לצד "לוחם יהודי לא מוותר על דם שנשפך" הרישו� צור' ואליה

 14  .7/בת כאמור היא הרשומה כי קובעת אני האמור לאור

  15 

 16 בהתייחס ג�. עבירה מגלה אינה הרשומה כי הנאש� כח�בא טע) ההגנה סיכומי במסגרת

 17 פורטמ) מר שפרס� רשומה מחקה שהמאשימה בכ� לפג� טע� יש כי הנאש� כח�בא טע) זו לרשומה

 18  . יותר חמורי� דברי� נכתבו ש�] 2.ג.2 בסעי', הראשו) האישו�[

  19 

 20 ."לוחם יהודי לא מוותר על דם שנשפך" האמירה תו� "לוחמי אל יהוד": אל היא הפנייה

 21 אבני� ומחזיק פני� רעול שהוא מי של התמונה נוכח, אלימה לפעולה לצאת מפורשת בקריאה מדובר

 22 בנסיבות.  בשמה העמוד להיות מתיימר שהעמוד"] יהוד אל[" הכנופיה לוחמי אל היא הקריאה. בידיו

 23 עצמ� שרואי� מי של, אלימות למעשי בקריאה מדובר כי ברי "דם יהודי" הציו) ונוכח, אלה

 24  ."יהוד אל כנופיית"ל כמשתייכי�

  25 

 26 המבח) כי לקבוע קשה, קונקרטית לפעולה לצאת קריאה שאי) שעה כי סבורתניג� כא) 

 27 כי לזכור יש. הנאש� בה שבחר האכסניה וחר', דנ) הפרסו� של בנסיבותיו א', מתקיי� ההסתברותי

 28 על השפעה לו ואי), מסויימת אוכלוסייה או קבוצה של מנהיג איננו, ציבור איש איננו, כאמור הנאש�

 29 או דת מכה) הדבר שונה. בלבד הפייסבוק עמוד באמצעות היא הנאש� של ההשפעה. מוגדר ציבור

 30 וג�, האמור הביטחוני הרקע על ג�". לוחמי�" אותו מגדיר או שלו הציבור את שמעודד מנהיג

 31 סבורה אינני] לעיל כהנא צ"בג' ר[ אותו להצית היה יכול גפרור וכל היה יבש הע6 כי העובדה בשקילת

 32  ועל כ� אי� מדובר בפרסו� מסית. . התקיי� ההסתברותי שהמבח) לקבוע נית) כי
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  1 

 2  ) בכתב האישו�8.ג.2סעי! א. – 6' מס פרסו�

  3 

 4 נושא מה� אחד אשר, פני� רעולי ובה) תמונות מספר פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .71

 5"מוות  הכתובות ע� ואחרי� ,"מוות לכל מחבל או שמאלני": שלט ונושא צהוב טלאי בגדיו על

 6  . ועוד "כהנא צדק", לערבים"

  7 

 8 לצד זאת, "כל הכבוד לכל לוחמי כנופיית אל יהוד": כדלהל) היא הרשומה כי מעלה 7/בת עיו)

 9 על הלובש אד� נראה אחת בתמונה כי מעלה 7/בת המצורפות בתמונות עיו). תמונות 5 של צירופ)

 10או  "מוות לכל מחבל נכתב עליו השני בידו שלט ואוחז האחת בידו סכי) אוחז, צהוב טלאי בגדיו

 11  . וראשו פניו לכסות כדי ישראל בדגל שימוש עשה בתמונה המצול� האד� שמאלני".

  12 

 13 מכיוו) ההפו� לצד פניו כאשר והשני פני� רעול אחד כאשר, אנשי� שני של היא נוספת תמונה

 14 על. "מוות לערבים" וכ)"כהנא צדק"  היתר בי) נכתב עליו קיר לפני עומדי� האנשי� שני. המצלמה

 15  . בה) נכתב מה להבחי) נית) לא הצילו� איכות בשל א� נוספות כתובות הקיר

  16 

 17 שלט מחזיק השנייה ובידו" וי" מסמ) האחת בידו אשר פני� רעול אד� של היא נוספת תמונה

 18   "לא נשתוק עד שיעשה צדק מוות למחבלים". נכתב עליו

  19 

 20 לצד "מוות למחבלים" נכתב עליה חולצה לובש אשר פני� רעול אד� של היא נוספת תמונה

 21  . כלשהו גליל בידו אוחז האד�. דוד מג)

  22 

 23  .7/בת כאמור יאה הרשומה כי קובעת אני, לעיל האמור לאור

  24 

 25 אשר אליווה למר הנאש� בי) בררנית לאכיפה הנאש� כח�בא טע) ההגנה סיכומי במסגרת

 26 שלא הנאש� כח�בא עשה יפה. לדי) הועמד לא א�" ברשת כוכבי�" בעמוד תמונה אותה את פרס�

 27 של ה) התמונות. לגזענות מובהקת בהסתה מדובר. עבירה מגלה אינו הנדו) הפרסו� כי לטעו) טרח

 28, סכי)[ נשק כלי שנדמה במה או נשק בכלי אוחזי� כשחלק�, ומאיי� אלי� במנח שהצטלמו אנשי�

 29 אחת למסקנה מובילי� אלו כל – "כהנא צדק", "מוות לערבים": תובי�יהכ], כלשהו מסוג גליל או מוט

 30 "מוות למחבלים": הכתובת ג�. ערבי ממוצא שהוא במי לפגיעה שקוראת ברשומה מדובר – ויחידה

 31, משפטי הלי� מניח אשר משפט" למחבלי� מוות עונש: "מ במובח). לגזענות מסית פרסו� מהווה

 32  .כלשהו רשמי הלי� מניחה איננה" למחבלי� מוות: "האמירה
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  1 

 2 הדברי�. הנאש� אצל המטרה יסוד התקיימות בדבר מילי� להכביר שיש סבורה אינני שוב

 3  .הנדרש המטרה יסוד הנאש� אצל התקיי� כי קובעת אני כ� על .זה לפרסו� ג� נכוני� לעיל שנכתבו

  4 

 5 את פרס� הנאש�. פרסומה ולנסיבות לתוכנה מודע שהוא תו,, הרשומה את שפרס� הוא הנאש�

 6 בגי� לגזענות הסתה פרסו� איסור של עבירה הנאש� ביצע כ� על. לגזענות להסית במטרה הרשומה

 7  .זו רשומה

  8 

 9 ) בכתב האישו�9.ג.2סעי! א. – 7' מס פרסו�

  10 

 11"עם של גיבורים, ממשלה של : שלט של תמונה פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .72

 12 זו לרשומה ."כנופיית אל יהוד כי הגיע הזמן לעשות סדר במדינה": רשומה קישר אליה .פחדנים"

 13  . עוקבי� 2,040 נחשפו

  14 

 15"ממשלה באותיות בצע כחול לצד מג) דוד, ו "עם של גיבורים"בשלט נכתב  כימעלה  7עיו) בת/  

 16  וכ, אני קובעת.באותיות בצבע אדו� לצד ציור של שפ),  של פחדים"

  17 

 18 היותר לכלו, עבירה מגלה אינה הרשומה כי הנאש� כח�בא טע) ההגנה סיכומי במסגרת

 19 תמונה] 32' עמ[ ההגנה בסיכומי ציר' הנאש� כח�בא. ישראל ממשלת אודות ביקורת בהעברת מדובר

 20, לטענתו .ממשלת אינתיפאדה הביתה"" נכתב ובו שלט נושא מפגי) נראה ש�, צ"מר מפלגת מהפגנת

 21  . בשלט לנכתב זהה "ממשלה של פחדנים" של האמרה

  22 

 23 צהירה הנאש� כי העובדה. ישראל ממשלת ותפקוד מדיניות על בוטה בביקורת מדובר

 24 של בסדר מדובר כי לרמז עלולה" במדינה סדר לעשות הזמ) הגיע כי יהוד אל כנופיית: "ברשומה

 25 חר'. זה לעמוד הנאש� בחר בה האכסניה ולנוכח" כנופייה"ל מפנה הוא כי העובדה נוכח אלימות

 26 זו ברשומה הרואה הפרשנות את אקבל א� א'. לכת מרחיקת בפרשנות מדובר כי סבורתני, האמור

 27 התקיימותו את לבחו) יש, אלה ובנסיבות, דווקא לגזענות ולא לאלימות בהסתה מדובר, מסית פרסו�

 28  .ההסתברותי המבח) של

  29 

 30 המבח) כי לקבוע קשה, בביקורת ומדובר קונקרטית לפעולה לצאת קריאה שאי) שעהכאמור, 

 31 כי לזכור יש. הנאש� בה שבחר האכסניה וחר', דנ) הפרסו� של בנסיבותיו א', מתקיי� ההסתברותי

 32 על השפעה לו ואי), מסויימת אוכלוסייה או קבוצה של מנהיג איננו, ציבור איש איננו, כאמור הנאש�
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 1 הביטחוני הרקע על ג�. בלבד הפייסבוק עמוד באמצעות היא הנאש� של ההשפעה. מוגדר ציבור

 2] לעיל כהנא צ"בג' ר[ אותו להצית היה יכול גפרור וכל היה יבש הע6 כי העובדה בשקילת וג�, האמור

 3  . התקיי� ההסתברותי שהמבח) לקבוע נית) כי סבורה אינני

  4 

 5או  מרגיזות שנתפסות היבאוכלוסי קבוצות מצד ג�, הביטוי חירות בהגבלת להיזהר יש

 6  .מסית פרסו� איננה דנ� הרשומה כי קובעת אני העניי� בנסיבות. קתמעוררות מחלו

  7 

 8 ) בכתב האישו�10.ג.2סעי! א. – 8' מס פרסו�

  9 

 10 הועלה חנינא בית תושב ערבי ממוצא אד� כי ידיעה פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .73

 11 ."תשמרו על עצמכם המלחמה התחילה" :רשומה הנאש� פרס� זו לידיעה. מהמקו� והוסע לרכב בכח

 12   ."יישר כח כל הכבוד לנו": התגובית היתר בי) התקבלה זו לכותרת בתגובה

  13 

 14 על דיווח בדבר YNET מאתר חדשות מבזק שית' הנאש� לצד הרשומה כי מעלה 7/בת עיו)

 15לאור האמור  .הרכב תנועת אחר להתחקות פעולות נעשו וכי חנינא בית באזור לרכב בכוח שהועלה אד�

 16  .7אני קובעת כי הרשומה היא כאמור בת/

  17 

 18 הנאש� כוונת; עבירה מגלה אינה הרשומה כי הנאש� כח�בא טע) ההגנה סיכומי במסגרת

 19  . הממשלה ואת הציבור את לעורר א� הייתה

  20 

 21 להיות יכולה לא כי סבורתני, פרס� אות) לרשומות הנאש� בחר בה מהאכסניה במנותק

 22, הסתה של אמירה איננה אלימות גילויי נוכח עצמו על לשמור לציבור הפניה או שהאמירה מחלוקת

 23, הספציפי העמוד של ההקשר בתו�. לציבור מודאגת קריאהאו  ביחס למצב הביטחוני פרשנות אלא

 24 זו במידה מעודדת אמירה הרשומה לתו� לקרוא שנית) נראה" יהוד אל כנופיית" של המאפייני� נוכח

 25 להתחזק עלולה זו מסקנה]. ערבית בשכונה חטיפה[ החדשות במבזק המתואר המעשה את אחרת או

 26 הנראה ככל[ אליווה מר של תגובה] like[ חיבב" יהוד אל כנופיית" המשתמש כי שנראה העובדה לאור

 27 העמוד כי ללמוד נית) "יישר כח כל הכבוד לנו". ולוקחת עליו בעלות המעשה את משבחת אשר] 4/עת

 unlike .[28[ החיבוב ביטול המסמנת קישורית ישנה התגובה שבתחתית מהעובדה לתגובה חיבוב סימ)

 29  .שסומ) לאחר אלא חיבוב לבטל נית) לא

  30 

 31 ובמזכר 7/בת עיו). הנדו) הפייסבוק בעמוד כעור� או כמנהל הוגדר פורטמ) מר, לעיל כאמור

 32 לראות נית) העמוד בכותרת[ פורטמ) מר של הסיסמה באמצעות נעשתה לעמוד הכניסה כי מלמד 6/ת
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 1 נית) לא אלה בנסיבות"]. Tim Portman" �ל" יהוד אל כנופית"מ המשתמש ש� את לשנות נית) כי

 2 הנאש� הרשעת לשקול נית) לא ולכ) פורטמ) מר א� או החיבוב את שסימ) הוא הנאש� א� לדעת

 3  . של מר אליווה ולו במחדל זו התבטאות בגי)

  4 

 5 האפשרות, אליווה מר של לתגובית חיבוב שסימ) זה הוא הנאש� כי ראיות היו א� א'

 6 איננה, אות) חיבב א� א', בעמוד אחרי� של התבטאויות בגי) פייסבוק עמוד שמנהל מי להרשיע

 7 כנגד לטעו) או להגיב האפשרות לנאש� ניתנה לא, המאשימה בסיכומי נטע) לא הדבר. מאליה מובנת

 8 באופ) נחקר לא א�] 11�10' ש 105' עמ' ר[ בד' תגובות למחוק האפשרות על נחקר הנאש�. זו אפשרות

 9  . זו לתגובית בהתייחס ספציפי

  10 

 11בוודאי  .וזאת מחמת הספק מסית פרסו� איננו דנ� הפרסו� כי קובעת אני, לעיל האמור כלל לאור

 12   שאי) בקביעה הזו כדי לקבוע שמדובר בהתבטאות ראויה או כשרה ג� בנסיבות אחרות.

  13 

 14 ) בכתב האישו�11.ג.2סעי! א. – 9' מס פרסו�

  15 

 16 ממוצא באנשי� אלימות מעשי לביצוע קרא ובה רשומה פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .74

 17 נחשפו זו לרשומה ."פעולה אחת שווה אלף אנחות! אסור להירגע ולשכוח, צריך לנקום ולרתוח!": ערבי

 18  . עוקבי� 1,622

  19 

 20"צריך . בתגובית לרשומה נכתב האישו� כתבהרשומה היא כפי שנכתב ב כימעלה  7בת/עיו)   

 21  .7כאמור בת/לאור האמור אני קובעת כי הרשומה כי  .לבנות קבוצה כזאת בדרום נגד הבדואים"

  22 

 23 פרס� אשר פורטמ) למר הנאש� בי) בררנית לאכיפה הנאש� כח�בא טע) זה פרסו� בגי) ג�

 24 במסגרת נמחק אשר 12.ב.2 סעי'[ לפעולה מוכני� להיות החשבו) לעוקבי קרא ובה רשומה ע� תמונה

 25  . לדי) הועמד ולא], האישו� כתב תיקו)

  26 

 27 להסתפק ולא יוזמה לקחת היינו – להיאנח במקו� לפעולה לצאת למעשה קוראת הרשומה  

 28לא נית) לקבוע כי מדובר ברשומה שיש בה גזענות מובהקת. . לנקמה קריאה ברשומה יש עוד. בתלונות

 29לפיגוע החטיפה ורציחת� של שלושת  �לכאורה הנקמה יכולה להיות מופנית כלפי מי שאחראי

 30ת הקריאה לנקמה כקריאה המופנית באופ) זאת ועוד, נית) לקרוא אהנערי�, ולא כלפי "כל הערבי�". 

 31  כללי לקובעי המדיניות. 

  32 
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 1 המבח) כי לקבוע קשה, קונקרטית לפעולה לצאת קריאה שאי) שעה כאמור לעיל,

 2כי  לזכור יש. הנאש� בה שבחר האכסניה וחר', דנ) הפרסו� של בנסיבותיו א', מתקיי� ההסתברותי

 3 הנאש� של ההשפעה. מוגדר ציבור על השפעה הנאש� אד� פרטי ואיננו מנהיג מכל סוג שהוא, או בעל

 4 הע6 כי העובדה בשקילת וג�, האמור הביטחוני הרקע על ג�. בלבד הפייסבוק עמוד באמצעות היא

 5 שהמבח) לקבוע נית) כי סבורה אינני] לעיל כהנא צ"בג' ר[ אותו להצית היה יכול גפרור וכל היה יבש

 6   ועל כ� אני קובעת כי מדובר בפרסו� שאינו עולה כדי הסתה. , התקיי� ההסתברותי

  7 

 8 ) בכתב האישו�12.ג.2סעי! א. – 10' מס פרסו�

  9 

 10 שאירעו ערבי ממוצא אנשי� כנגד שוני� אלימות גילויי בעקבות כי נטע) האישו� בכתב  .75

 11 אליה", השבת כיכר" במרשתת מאתר כתבה הנאש� פרס�, ל"הנ הנערי� רצח בעקבות האר6 ברחבי

 12" עם ישראל מחפש נקמה, זה כבר לא : ערבי ממוצא אנשי� כנגד לאלימות הקוראת רשומה קישר

 13   דתי או חילוני, זה "עם אחד כוח אחד" ".

  14 

 15 וידאו כתבת היא, הנאש� שית' אותה", השבת כיכר" מאתר הכתבה כי מעלה 7/בת עיו)

 16"זה : נכתב לכתבה לקישור הנלווית בכותרת. הרצח בעקבות ירושלי� בעיר שפרצו עימותי� המתארת

 17 חלק היא לכתבה הנלווית הכותרת א� ברור לא. קורה: מאות מסתובבים בירושלים ומחפשים נקמה"

 18, לעמוד הקישור את שמעלי� שעה הוידאו לכתבת לקישור אוטומטי באופ) מצטרפת היינו, מהכתבה

 19 שמתואר כפי הוא הפרסו� כי קובעת אני כ� על. עצמה לכתבה הנאש� שהעניק בכותרת שמדובר או

 20  .7/מת ללמוד שנית� וכפי לעיל

  21 

 22  . עבירה מגלה אינה הרשומה כי הנאש� כח�בא טע) ההגנה סיכומי במסגרת

  23 

 24 הכתבה את לשמוע נית) לא. הנאש� של מצדו עבירה להוות יכול לא לכתבה הקישור כי ברי

 25 סעיפי� לפי עבירה מגלה ואינו לגיטימי שהוא חדשותי בדיווח מדובר כי לצפות יש א�, 7/ת באמצעות

 26 עלולה"עם ישראל מחפש נקמה . . ." : הנאש� מאת לכתבה התוספת. העונשי) בחוק 2ד144 או, ב144

 27   .לאלימות כעידוד להתפרש

  28 

 29 הביטחוני הרקעעל ו, הנאש� בחר בה האכסניהלאור , הכתבה של בהקשרסבורתני כי 

 30הכיתוב הנלווה שלא באופ) המעודד אלימות.  לנקמה הקורא המשפט את לקרוא נית) לא, הרלוונטי

 31לכתבה : "זה קורה: מאות מסתובבי� בירושלי� ומחפשי� נקמה" מבהירה כי מדובר באזרחי� 

 32המחפשי� נקמה ברחובות העיר ירושלי�. בנסיבות כאלה ברי כי מדובר בנקמה באזרחי� אחרי� 
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 1רח מדובר באנשי� ממוצא ערבי. בי) א� מדובר באזקע הרלוונטי ברור שיהודי. על הר שאינ� ממוצא

 2הנאש� מעודד את המתואר בכתבה ברשומה שפרס�. על כ) ישראלי ובי) א� מדובר באיש חמאס. 

 3נשאלת השאלה הא� מדובר בפרסו� שהוא גזעני מדובר בפרסו� המעודד אלימות על רקע גזעני. 

 4סבורתני כי הפרסו� חסר את המובהקות  ד העובדתי הנדרש.באופ) מובהק דיו כדי לקיי� את היסו

 5  הנדרשת כדי להיחשב "גזעני" על פי יסודותיה העובדתיי� של העבירה איסור פרסו� מסית לגזענות. 

  6 

 7בנסיבות אלה, יש לבחו) הא� התקיי� המבח) ההסתברותי של עבירת ההסתה לאלימות. 

 8 ההסתברותי המבח) כי סבורתני, הנאש� בחר בה האכסניה נוכח, הנאש� מיהות חר', לעיל כאמור

 9 בה מהמסגרת עצמו הפרסו� את לנתק נית) לא שכ), העניי) בנסיבות מתקיי�" ממשית אפשרות" של

 10צביע על מעשי� קונקרטיי� וברשומה ה הנאש�. הפרסו� בזמ) בטחוני�החברתי ומההקשר פורס�

 11ההקשר הגזעני א' כי אינו מובהק הופ� את תוכ) הפרסו� לחמור יותר ולכ) תור�  דנ) משבח אות�.

 12מבח) ההסתברותי במקרה דנ), כ� סבורתני. כאמור, המחפשי� נקמה אינ� מבחיני� להתקיימות ה

 13בי) מי שביצע את הפיגוע ובי) מי שהוא ממוצא ערבי. בנסיבות אלה, הקריאה והעידוד לאלימות היא 

 14   רחבה יותר.

  15 

 16 הפרסו� לנסיבות בלבד מודעות ונדרשת התנהגות עבירת היא לאלימות הסתה של והעבירה אחרמ

 17 מתקיי� כי שהוכח ולאחר, הנדונה הרשומה את פרס� הנאש� כי וקבעתי מאחר, הפרסו� ולמעשה

 18  .דנ� הפרסו� במסגרת לאלימות הסתה של עבירה ביצע הנאש� כי קובעת אני ההסתברותי המבח�

  19 

 20 ) בכתב האישו�13.ג.2סעי! א. – 11' מס פרסו�

  21 

 22"יהודי הוא נשמה ערבי  :ערבי ממוצא אנשי� כנגד לאלימות הקוראת רשומה פרס� הנאש�  .76

 23 מתועדי� בה תמונה הנאש� ציר' זו רשומה אל .הוא בן זונה. לוחמי אל יהוד בשוק מחנה יהודה"

 24שלושת  רצח בעקבות שאירעו, ערבי ממוצא אנשי� נגד יהודיאנשי� ממוצא  של אלימות מעשי

 25  . הנערי�

  26 

 27"יהודי הוא נשמה ערבי הוא בן זונה. לוחמי אל : כדלקמ) היא הרשומה כי מגלה 7/בת עיו)

 28 לא ."גאווה ישראלית שוק מחנה יהודה": נכתב שצור' וידאו לסרטו) מעל .יהוד בשוק מחנה יהודה"

 29 אוחז מה� אחד ולמצער אנשי� של התגודדות יש כי נראה א�, 7/ת באמצעות גופו בסרטו) לצפות נית)

 30 בכתב שנטע� כפי ולא 7/מת שנצפה כפי הוא הפרסו� כי קובעת אני כ� על. כחול בצבע ארו� מקל

 31  .האישו�

  32 



  

  

  
  בית משפט השלום בבאר שבע

  מדינת ישראל נ' אברה� 712�08�14 ת"פ
  

 90 מתו� 52

 1 או/ו לגזענות להסתה לקרא זו ברשומה אי) כי הנאש� כח�בא טע) ההגנה סיכומי במסגרת

 2  . זעקת� את לזעוק ביקש והנאש�, הנערי� שלושת לרצח בתגובה פורסמה הרשומה. אלימות

  3 

 4 לגיטימיי� שאינ� לוחמי� על מרמז" יהוד אל לוחמי: "שוב ולהבהיר לכתוב אלא לי אי)

 5 ארגו) כשלעצמה שהיא" נופייהכ"ב מדובר שכ)] לגיטימית צבאית בפעילות ל"צה לוחמי לא בוודאי[

 6 להפי6 כדי הנדו) הפייסבוק בעמוד שימוש עושה לכאורה אשר", יהוד אל" המתקראת, לגיטימי שאיננו

 7כפי  הערבי לציבור לעומתית עצמה הציבה, ערבי ממוצא ציבור נגד פונה ל"הנ" הכנופייה". "בשורה"

 8 מחנה בשוק נמצאי�" יהוד אל לוחמי" כי שנטע) שעה. ושמה שלה התואר מבחירת שנית) ללמוד

 9 על בוודאי" יהוד אל כנופיית"ל עצמ� שמשייכי� למי הוא והמובהק המיידי ההקשר כי ברור, יהודה

 10 רקע על. . ."  זונה ב) הוא ערבי נשמה הוא יהודי: "המשפט של הרישא. הנדו) הפייסבוק עמוד רקע

 11 כלפי אלימות של הקשר על במובהק מצביע, אלימות על המרמזות תמונות אפילו או, אלימות תמונות

 12האמירה: "ערבי הוא ב) זונה"  .לגזענות מסית הפרסו� כי קובעת אני כ� ועל – אנשי� ממוצא ערבי

 13  היא אמירה גזענית מובהקת שדי בה כדי לקיי� את דרישת היסוד העובדתי הרלוונטי. 

  14 

 15 אלה כל, הנאש� בחר בה המדוברת האכסניה, בטחוני�הפוליטי ההקשר, ואעיר אחזור שוב

 16 כי העובדה. לגזענות מסית פרסו� ולכ), ערבי ממוצא ציבור כלפי לאלימות מסית פרסו� על מצביעי�

 17  . הנדונה העבירה אופי ונוכח, העניי) בנסיבותנפקות  הל אי), כלשהו ציבור של מנהיג אינו הנאש�

  18 

 19. הנאש� אצל המטרה יסוד התקיימות בדבר מילי� להכביר שיש סבורה אינני, כאמור

 20 המטרה יסוד הנאש� אצל התקיי� כי קובעת אני כ� על .זה לפרסו� ג� נכוני� לעיל שנכתבו הדברי�

 21  .הנדרש

  22 

 23 כי קובעת אני עוד. פרסומה ולנסיבות לתוכנה מודע שהוא תו,, הרשומה את שפרס� הוא הנאש�

 24 פרסו� איסור של עבירה הנאש� ביצע כ� על. לגזענות להסית במטרה הרשומה את פרס� הנאש�

 25  .זו רשומה בגי� לגזענות הסתה

  26 

 27 ) בכתב האישו�14.ג.2סעי! א. – 12' מס פרסו�

  28 

 29 ערבי ממוצא אנשי� ע� עימות לקראת לוחמי� להתפקדות קרא ובה רשומה פרס� הנאש�  .77

 30"הערבים רוצים לעשות הפגנות בירושלים... לוחמים התפקדו, ירושלים מחכה לנו, ועדיף : בירושלי�

 31  . עוקבי� 1,752 נחשפו זו לרשומה .כמה שיותר מוקדם..."
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 1 הפרסו� כי קובעת אני כ� ועל ,האישו� בכתב שנטע) כפי הוא הפרסו� כי מגלה 7/בת עיו)

 2  .לעיל כאמור הוא

  3 

 4 הטענה כי אניח כ) על, זה לפרסו� מפורשת התייחסות הנאש� כח�בא בסיכומי מצאתי לא

 5 חזרה ההגנה, לעיל כאמור – הרשומה את פרס� הנאש� כי העובדה לעניי). עבירה מגלה שאינו היא

 6 מיו� הראשו) לאישו� הרלוונטיי� לפרסומי� ביחס כ) עשה לא הנאש� כי מהטענה גור' באופ) בה

2.7.2014.  7 

  8 

 9 בנסיבות, העמוד כותרת לאור, הנדו) העמוד בהקשר" לוחמי�" המילה כי, לציי) יש שוב  

 10 התארגנות על ולא" כנופיה"ה של לוחמי� על מצביעה המדובר הפוליטי הרקע ועל, הביטחוניות

 11 לכאורה –" הפגנות לעשות רוצי� הערבי�" כי המציינת הרשומה של הרישא בי) הניגודיות. לגיטימית

 12 את למנוע נועדה ההתפקדות כי על מצביעה" התפקדו לוחמי�" ההמש� מול אל – עובדתי דיווח

 13 כא) אי)"?!]. לוחמי�"ל להיזדקק טע� יש מדוע אחרת[ אלימה בדר� וזאת אות) לסכל או ההפגנות

 14 לצאת ברורה קריאה כא) יש. אחרת לגיטימית לפעולה קריאה או, לגיטימית נגד להפגנת קריאה

 15  .אלימה בפעולה

  16 

 17 הרשומה את שהופכת היא" הפגנות לעשות רוצי� הערבי�" כנגד באלימות מדובר כי העובדה  

 18 אני כ� על – ערבי ממוצא ציבור כנגד לאלימות בקריאה מדובר שכ) גזעני באופ) מובהק, לפרסו�

 19  .לגזענות מסית הפרסו� כי קובעת

  20 

 21 כי קובעת אני כ� על .זה לפרסו� ג� נכוני�באשר ליסוד המטרה  לעיל שנכתבו הדברי�

 22 מודע שהוא תו,, הרשומה את שפרס� הוא הנאש�. הנדרש המטרה יסוד הנאש� אצל התקיי�

 23. לגזענות להסית במטרה הרשומה את פרס� הנאש� כי קובעת אני עוד. פרסומה ולנסיבות לתוכנה

 24  .זו רשומה בגי� לגזענות הסתה פרסו� איסור של עבירה הנאש� ביצע כ� על

  25 

 26 ) בכתב האישו�15.ג.2סעי! א. – 13' מס פרסו�

  27 

 28 כי, החשבו) באמצעות, החשבו) אחר השוני� לעוקבי� הודיע הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .78

 29 התגוביות במסגרת. האלימה הפעילות לצור� חולצה", יהוד אל כנופיית" על הנמנה" לוח�" לכל ישלח

 30 ובאנגלית בערבית רשו� עליה חזיר נראה ובה קריקטורה החשבו) באמצעות פורסמה זו לרשומה

 31  . עוקבי� 2,131 נחשפו זה לפרסו�. בקורא) וקורא כפיה חובש", מוחמד"
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 1"בקרוב לכל לוחם, יהיה חולצה, של כנופיית אל : כדלהל) היא הרשומה כי מעלה 7/בת עיו)

 2. 7/בת כאמור היא הרשומה כי קובעת אני, האמור לאוריהוד, בכדי שיבדילו אותנו מאחרים". 

 3  .לרשומה מתחת שניה כתגובית נראית האישו� בכתב הנטענת התגובית

  4 

 5 פורטמ) למר הנאש� בי) בררנית לאכיפה הנאש� כח�בא טע) זו לרשומה בהתייחס ג�

 6 16.ג.2 סעי'" [מת מוחמד" הכיתוב ועליה מבוגר אד� על מימיו את מטיל ילד נראה בה תמונה שפרס�

 7  . לדי) הועמד ולא], האישו� מכתב נמחק אשר

  8 

 9, העמוד משתמשי מצד לחיבוב זכתה לא, לעיל שהוזכרה המצויירת התגובית כי אציי) ראשית

 10 נית) לא, אלה בנסיבות. אותה למחוק שלא ובחר בתגובית צפה אכ) הנאש� כי להוכיח נית) לא כ) ועל

 11  .במחדל התגובית לפרסו� אחראי הוא כי לקבוע

  12 

 13. לגזענות או לאלימות מסית בפרסו� שמדובר לקבוע אי) כי סבורתני – גופה לרשומה באשר

 14 בכיכר שיעמוד לאד� הדבר דומה. בגדי� באמצעות הקבוצה של להגדרה בהצהרה או בניסיו) מדובר

 15[ובוודאי בטר� הוכרע כי  שלא סבורתני? הסתה תהווה זעקתו הא�". וגזעני אלי� אני: "ויזעק העיר

 16 בקרוב כי הנאש� של הצהרתו, אלה בנסיבות. מדובר בקבוצה שהיא מחו6 לחוק דוגמת תנועת כ�]

 17  . שהוא סוג מכל מסית פרסו� בה אי), המדוברת יההכנופ של חולצות יחולקו

  18 

 19 הכלליות הנסיבות וחר! פורסמה היא בה האכסניה חר!, הסתה זו ברשומה אי� כי קובעת אני כ� על

 20  .לעיל הנזכרות

  21 

 22 בכתב האישו�.ד. 2סעי! א. – 14' מס פרסו�

  23 

 24 בהמש�. ירושלי� במזרח ערבי ממוצא נער נחט' 2.7.2014 ליו� 1.7.2014 יו� שבי) בלילה  .79

 25 ביו�, הרצח בעקבות כי נטע) האישו� בכתב. לירושלי� בסמו� ביער הנער של גופתו נמצאה לכ�

 26 כנגד נוספי� ורצח חטיפה מעשי לביצוע קרא בה רשומה החשבו) באמצעות הנאש� פרס�, 2.7.2014

 27לעם  3:9היום יהיה  – 3:1התחילו. אנחנו נמשיך ונסיים את המערכה. ובינתיים ": ערבי ממוצא אנשי�

 28 430 �מ חיבוב לגילויי זכתה היא, עוקבי� 8,684 נחשפו זו לרשומה .היהודי. כנופיית אל יהוד בדרכים"

 29, "תבורכו מפי עליון על עבודת הצדק שאתם עושים!!!!!!!": היתר בי), ואהדה חיזוק ולתגוביות עוקבי�

 30  ."כפרה על הראש שלכם תהיו חזקיםםםםם"

  31 
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 1וכ, אני , 7בת/ ה)ש כפיוהתגוביות  הרשומה את מביא האישו� כתב כימעלה  7עיו) בת/  

 2   .קובעת

  3 

 4 1.7.2014 ביו� שפרס� לרשומה בתגובה זו רשומה פרס� הנאש� כי טע) הנאש� כח�בא

 5 הממשלה על להשפיע לנסות במטרה הייתה החשבו) פתיחת. "לפלסטי� גולי� 3" מהטכניו) סטודנט

 6  . לגזענות או לאלימות קריאה כל זו ברשומה היתה לא. במדינה המתרחש נוכח קיטור להוציא וכ)

  7 

 8 העובדה. זו קביעה לנמק נאלצת אני כי לי וצר מובהק באופ� לגזענות מסית בפרסו� מדובר  

 9 ושבח עידוד של קריאה רק לא היא" המערכה את נסיי� אנחנו"ו התחילו שאחרי� מבהיר הנאש� כי

 10 פעולות לביצוע קריאה אלא], חיי� ושריפתו נער חטיפת של מזעזע מעשה[ בוצע שכבר אלימות למעשה

 11 שלושת ה) – הנערי� כלל של לרציחות מפורשת התייחסות היא 3:1 ההתייחסות. נוספות אלימות

 12 רקע על, אחר טיעו) כל. ונרצח שנחט' ערביממוצא  הנער וה) ונרצחו שנחטפו ממוצא יהודי הנערי�

 13 הנאש� כי העובדה. לאמת חוטא טיעו) הוא, חולק אי) ועליה, ימי� אות� של הציבורית האווירה

 14 לנהוג מפורשת קריאה על מצביעה לעם היהודי . . ." 3:9"היום יהיה : כי באמירה הרשומה את סיי�

 15שלושה נרצח על ידי  ח'דיר�אבולהווה ידוע כי הנער מוחמד  .ערבי ממוצא הציבור כלפי באלימות

 16רק בשל מוצאו. מדובר ברצח ממניע גזעני ועל כ) עידוד לרצח זה הוא מעשה  יהודיאנשי� ממוצא 

 17הגיחו ממנהרה חשוכה של גזענות, בערות בורות  2.7.2014-ל 1.7.2014"בלילה שבין  מובהק:גזעני 

 18 16-וה 17-בגיר ושני אחייניו הקטינים בני ה –ושנאה, שלוש דמויות, הם שלושת המערערים שבפנינו 

 19 פ"[ר' ע ". . . וחצי. את מעשיהם של השלושה באותו לילה, במהלכו רצחו את הנער מחמד אבו חדיר

 20  ].)08.02.2018( ישראל מדינת' נ פלוני 2277/16

 21 הדברי�. הנאש� אצל המטרה יסוד התקיימות בדבר מילי� להכביר שיש סבורה אינני שוב

 22  .הנדרש המטרה יסוד הנאש� אצל התקיי� כי קובעת אני כ� על .זה לפרסו� ג� נכוני� לעיל שנכתבו

  23 

 24 כי קובעת אני עוד. פרסומה ולנסיבות לתוכנה מודע שהוא תו,, הרשומה את שפרס� הוא הנאש�

 25 פרסו� איסור של עבירה הנאש� ביצע כ� על. לגזענות להסית במטרה הרשומה את פרס� הנאש�

 26  .זו רשומה בגי� לגזענות הסתה

  27 
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 1  השני האישו�

  2 

 3 את סגרה פייסבוק חברת כי האישו� בכתב נטע), לעיל המוזכר האחרו) לפרסו� בהמש�  .80

 4  .קובעת אני וכ, מחלוקת כ, על אי�. הראשו) העמוד

  5 

 6  אחריות הנאש� לפרסו� הרשומות בעמוד השני

  7 

 8הנאש� טע) כי לא פרס� חלק מהרשומות שבעמוד השני, ולמעשה את כל הרשומות עליה)   .81

 9בחקירתו הנגדית של הנאש�  אינו יכול לאשר כי פרס� אות) [ר' , ולמצערנחקר בהתייחס לעמוד זה

 10  ].105ועד עמ'  90בעמ' 

  11 

 12ולקבוע באופ� גור!, כי הוא זה שפרס� את  מצאתי כי יש לדחות גרסתו זו של הנאש� בשתי ידיי�

 13 –לא היו מנהלי� אחרי� לעמוד זה פרט לנאש� מצאתי שכלל הרשומות בעמוד השני, וזאת מאחר ו

 14  היינו לא היו אחרי� המורשי� לפרס� רשומות בעמוד הנדו�.

  15 

 16  . 9ת/ �ו 7עמודי� הרלוונטיי� כפי שתועדו בת/וב 1מסקנה זו מתחייבת מעיו) בנ/  .82

  17 

 18"לראות איזה מנהל יצר פוסט או  מלמד כי מי שהוא מנהל או עור� יכול, בי) השאר 1עיו) בנ/

 19ד את העמוד הראשו)] אשר תועד ע[הדיסק המת 7ית) ללמוד על האמור מעיו) בדיסק ת/נ. תגובה"

 20כלל הרשומות בעמוד זה נושאות  בעמוד זה.מתו� ש� המשתמש של מר פורטמ), שהיה בעל הרשאה 

 21אינו נושא הערות כאלה. חר'  9. התיעוד של העמוד השני בת/]posted byבציד) הערה מי פרס� אות) [

 22  ]. 8תועד באמצעות משתמש שאיננו בעל הרשאות בעמוד [ר' ת/ 9האמור יש לציי) כי ת/

  23 

 24דת תמונת קריקטורה של ילד עושה , ש� מתוע4בנ/ נית) ללמוד על האמור לעיל מתו� עיו)עוד 

 25הנאש� תועד על ידי הנאש� מתו� העמוד.  4נ/צרכיו על ראשו של מי שנחזה להיות הנביא מוחמד. 

 26אינו זר לעמוד הפייסבוק הרלוונטי ובנסיבות אלה, נית) לראות את ההערה כי הרשומה פורסמה על 

 27המתייחסת לשאלה מי פרס� את  ]. הערה זו"Posted by Tim Timos Portman"ידי מר פורטמ) [ 

 28. נספח זה תועד 1" בת/06/07/14 1נספח שסומ) "ר) פלייסיגר  – הרשומה חסרה בתיעוד אחר שלה

 29שהכניסה לעמוד הראשו) "כנופיית אל יהוד" נעשתה על ידי משתמש זר לעמוד [שאינו מנהל או לאחר 

 30  . או עור� יצר את הרשומהועל כ) לא יכול היה לראות איזה מנהל  עור� בעמוד, או בעל הרשאה אחרת]

  31 
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 1כניסה על ידי הנאש� לעמוד השני של "כנופיית אל יהוד" אינה נושאת במסגרתה הערה על 

 2, ש� צויי) כי הנאש� נכנס לעמוד השני באמצעות 5ידי מי פורסמו הרשומות השונות שתועדו [ר' ת/

 3עורכי� אחרי�, נית) היה לצפות כי תופיע הערה מי פרס� את  ]. א� היו מנהלי� אוההרשאות שלו

 4הרשומות הנצפות בנספחי� אלה, כדי לאפשר למנהלי העמוד לדעת מי פרס� איזו רשומה. בנסיבות 

 5המתבקשת היא כי  היחידה ולאור הקשר� והגיונ� של דברי�, המסקנה 1אלה, נוכח האמור בנ/

 6   ני. היחיד בעמוד הש המנהל והעור�הנאש� היה 

  7 

 8בחקירתו באזהרה זיגזג נית) למצוא חיזוק למסקנה זו בעדויות השונות שנשמעו בפניי.   .83

 9הנאש� בי) שתי גרסאות ביחס לניהול העמוד השני. כ� למשל בחקירתו הראשונה טע) כי מר פורטמ) 

 10ההרשאות ]. בהמש� החקירה טוע) כי 88ש'  1ת/קבלו הרשאות של מנהלי� לעמוד זה [ומר אליווה 

 11יה טע) כי את העמוד השני ניהל בעצמו י]. בחקירתו השנ100�99 היו שלו ושל מר פורטמ) בלבד [ש�, ש'

 12  ].24�22 ש', 2ת/ולבדו וכי כל הרשומות שפורסמו במסגרתו ה) פרי  יצירתו [ר' 

  13 

 14בחקירתו בבית המשפט עמד הנאש� על הטענה כי ניהל את העמוד השני ע� שני האחרי�   .84

 15  ]. 7�1 ש' 93עמ' ; ב29�23 ש' 82מאחר ונלח6 [ר' עמ' באזהרה חרת בחקירתו וטע) א

  16 

 17גרסתו זו של הנאש� אינה עולה בקנה אחד ע� הראיות הטכנולוגיות שנאספו במסגרת   

 18החקירה דנ). שני מזכרי� שוני� מצביעי� על כי העד מר אליווה לא ניהל או ער� א' אחד מהעמודי� 

 19מזכר  2ממנו עולה שלא נמצאה אינדיקציה חיובית לניהול הד' , וכ) ר' נ/ 11הרלוונטיי� [ר' מזכר ת/

 20ממנו עולה אינדיקציה דומה]. ראיות אלה מתיישבות ע� גרסתו של מר אליווה. לטענתו נחקר באזהרה 

 21. עוד הסביר כי ]29�19 , ש'59[עמ'  "בהתייחס לעמוד אחר שנקרא: "אליהוד ד� יהודי אינו הפקר

 22]. יש לציי) כי בחקירותיו 19�15 ש' 60רק לעמוד זה אותה קיבל ממר פורטמ) [ר' עמ' הייתה לו הרשאה 

 23הראשו) "כנופיית  מתייחס מר אליווה לעמוד זה כ"עמוד השני" שכ) הוא עלה לאוויר לאחר העמוד

 24כי שני המזכרי� הרלוונטיי� עלה העמוד השני בעל אותו הש� לאוויר. העובדה  אל יהוד" ובטר�

 25מר אליווה לא ניהל ג� את העמוד "ד� יהודי אינו הפקר" אינה מפתיעה נוכח כי ] מצביעי� 2נ/ ,11[ת/

 26הסברו של העד בחקירתו באזהרה ולפיה ביקש ממר פורטמ) לבטל את הרשאת הניהול שלו בעמוד [ר' 

 27  ].22�16 , ש'10ת/

  28 

 29; עמ' 8�7 ש', 44עמ' ר' להיות עור� בעמוד הראשו) [את הנאש�  ביקשכי העיד  ר פורטמ)מ

 30, או ליצור קשר ע� הנאש� קר בוטרח א' לבלא כי טע) כחיש כל קשר לעמוד השני וא� ה ]22, ש' 49

 31  .]19ש'  51 ; עמ'10�6 ש' 47עמ' ר' ב[ "ד� יהודי הוא לא הפקר –לאחר שפתח את העמוד "אליהוד 

  32 

 33  שימה כי הנאש� ניהל את העמוד לבד. המאעוד יש לציי) כי ראיות ההגנה תומכות בטענת   .85
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  1 

 2הוא אוס' של רשומות אות) פרס� העד מר פורטמ). עיו) ברשומות מלמד, כי כול) פורסמו  4נ/

 3 1.7.2014 מיו� החל ה) 4/בנ הרשומות. הרשומות מועד לפי זאת למודל נית)[במסגרת העמוד הראשו) 

 4 49:20 בשעה 2.7.2014 ביו� המאוחר לכל תחנפ השני הד'. 10:49 בשעה 2.7.2014 יו� ועד 22:40 בשעה

 5   ].9ר' ת/ –מתיעוד השעה של הרשומה הראשונה שפורסמה  נלמד הדבר –

  6 

 7. בחקירה נגדית או עור� לעמוד הראשו) היתה למר פורטמ) הרשאה כמנהלאי) מחלוקת כי 

 8 4אישר הנאש� כי כלל הפרסומי� שמצא ושנית) לשיי� אות� למר פורטמ) הוגשו על ידו במסגרת נ/

 9כמוב) לא טע) כי אלה כלל . הנאש� לא ידע לשיי� את הרשומות לעמוד ספציפי, ו]24�2 ש' 112עמ' [ר' 

 10ו רשומה אחת שנית) הפרסומי� של מר פורטמ). חר' האמור, העובדה כי לא נמצאה אצל הנאש� ול

 11תומכת ברוש� העולה מכלל  –לשייכה לעמוד השני ושנטע) על ידו כי פורסמה על ידי מר פורטמ) 

 12בעמוד השני, ולכ) הוא היחידי שיכול היה לפרס� בו  המנהל והעור� היחידהעדויות כי הנאש� היה 

 13  רשומות. 

  14 

 15ההתכתבות בי) מר פורטמ) והנאש� בתוכנת המסנג'ר תומכת במסקנה דלעיל, שהרי  – 3ג� נ/  .86

 16היו� ולפני הצהריי�  . באותו03:26בשעה  2.7.2014אי) ולו מילה אחת שנכתבה בי) השניי� לאחר יו� 

 17העמוד הראשו) הורד על ידי חברת פייסבוק. כיצד זה לא התכתבו השניי� לאחר מכ) אודות העמוד 

 18  ליטו יחד לפתוח אותו ולנהל אותו?השני א� הח

  19 

 20לאור כלל האמור אני קובעת כי הנאש� פרס� את כלל הרשומות בעמוד השני, שכ� היה היחידי בעל 

 21  ההרשאות לעשות כ�.

  22 

 23  סיבות הפרסו� נ

  24 

 25ג� בעמוד זה, עשה הנאש� שימוש באכסניה דומה א� לא זהה לעמוד הראשו). ש� העמוד   .87

 26על כל הבעייתיות והמשמעויות הנלוות לש� זה כאמור לעיל, תמונת הנושא  –נותר "כנופיית אל יהוד" 

 27שלושה בחורי� רעולי פני�,  –של העמוד זהה לתמונה המאוחרת שהוצגה בעמוד הראשו) הראשונה 

 28תמונת מחזיקי� בידיה� מקלות או מוטות ברזל ואבני�, למצער אחד מהבחורי� לובש ציצית. 

 29מוטיבי� בתמונה זו אינ� שוני� הא�  –הפרופיל של העמוד השני שונה מזה של העמוד הראשו) 

 30התמונה מחזיקה ציור בצבע לב) של שתי חרבות מוצלבות מעל הכיתוב "אל יהוד" בעברית מהותית. 

 31  וזאת על רקע שחור. כמו כ) מופיעי� בתמונה שני מגני דויד בצבע כחול.  ואנגלית

  32 
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 1ביטחוני, �יינו ההקשר הפוליטיהההקשרי� האחרי� שנדונו במסגרת האישו� הראשו), כלל   .88

 2רלוונטיי� ג� לפרשנות  ח'דיר�אבוחטיפת שלושת הנערי� ובשלב זה ג� רציחתו של הנער מוחמד 

 3יו) בעמוד זה ובפרסומי� שעלו בו לא יכולה עמולרקע של הרשומות שפורסמו במסגרת העמוד השני. 

 4המש� ישיר של העמוד עמוד, כי מדובר בעמוד שהוא הזאת ג� בהתעל� משמו של להיות מחלוקת, 

 5הפרסו� הראשו) של העמוד הוא של תמונת הרקע מהעמוד הראשו) כאמור. כ� למשל  הראשו) שנסגר

 6של שלושת רעולי הפני� המחזיקי� באלות ואבני� ובחירתה כתמונת רקע לעמוד דנ). הרשומה 

 7נו דף שצבר "לא יצליחו לעצור אותנו. מחקו לר מכ) היא כדלהל): הראשונה שהועלתה לעמוד לאח

 8לרשומה זו צור' לייקים. לוחמים אנחנו ממשיכים. היום היה רק יריית הפתיחה."  3700ביממה מעל 

 9  כנופיית_אל_יהוד. #תג ההקבצה 

  10 

 11ג� הדיו) העקרוני בדבר זכותו של הנאש� להלי� הוג), אופי הדיו) ברשומות ובכלל תק'   

 12  לעמוד זה.

  13 

 14  מטרה יסוד ה

  15 

 16בנסיבות האמורות לעיל, ברי כי הדיו) באשר ליסוד המטרה המתייחס לעבירה של איסור   .89

 17משי� בפעילותו הפרסו� מסית לגזענות הוא זהה ג� ביחס לעמוד דנ) מאחר והנאש� התכוו) ל

 18  מהעמוד הראשו). 

  19 

 20שהתנהלה  1חיזוק למסקנה דלעיל נית) למצוא בדברי הנאש� עצמו. בחקירה באזהרה ת/  .90

 21 הבי) לא] טע) הנאש� כי בתחילת פעילותו 6.7.2014לאחר שעלה לאוויר העמוד השני [חקירה מיו� 

 22]. 110�108' ש 1/ת[ זאת הבי) "אחרי יומיים בערך" א�, ואלימות לגזענות להסית לולותע הרשומותש

 23"התלהבתי  ענהיצר את העמוד השני העמוד הראשו) וא' הגדיל לעשות ו את סגר לא מדועל כשנשא

 24ברי כי הנאש� לא התכוו) לחדול מפעילותו חר' העובדה שהבי) כי מדובר ]. 113' ש 1/ת[ מהלייקים"

 25  בפעילות מסיתה. 

  26 

 27אינדיקציה נוספת למודעותו המלאה של הנאש� לעובדה כי חלק מהפרסומי� נחשבי�   .91

 28"תכירו את כנופיית אל יהוד אנחנו לא מסיתים : מסיתי� נית) למצוא בעובדה כי בתיאור העמוד כתב

 29שכ)  9. לא נית) ללמוד את האמור מת/27. ר) פבנספח שסומ)  2ת/ למשל ב ר'[ אנחנו בעד הפגנות"

 30אי) בה צהיר שכוונתו לצאת להפגי) ההעובדה כי הנאש�  לאור אופי התיעוד בו, תיאור העמוד חסר].

 31כדי להוציא כוונות אחרות. ההצהרה של הנאש� נועדה להרחיק ממנו והלאה חשדות שידע כי ידבקו 

 32  בו. 
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  1 

 2הנאש� מחק תגוביות של אנשי� ממוצא ערבי שהגיבו שאינדיקציה טובה אחרת היא העובדה   .92

 3ו' התגוביות רשומה בציר ש� תועדה – 20בנספח ר) פ. 2לפרסומי� שוני� בעמוד. נית) ללמוד זאת מת/

 4מישהו שם לב לתגובה של "לה. התגובית הראשונה שנראית מתחת לתמונה שצורפה לרשומה טוענת: 

 5כתב:  ולאחר מכ) "לא. איפה???"ענה למגיב: הנאש�  המחבל הירושלמי פה בין כל התגובות ???".

 6התמונות בפרופיל "תודה! עוד קוקסינל שלפי בתשובה המשתמשת הרלוונטית ענתה:  "סודר . . . ."

 7סבורתני שלא נית) להתעל� משיח זה ביחס ליסוד המטרה  – שלו בטח גם יירצח  על היותו הומו!"

 8  להסית לגזענות ג� בעמוד השני.

  9 

 10אינדיקציה נוספת להתגבשות יסוד המטרה אצל הנאש� היא תגובות אלימות של הנאש�   

 11בפרסו� הראשו) של העמוד, ש� הגיב  9מת/עצמו אל מי שהוא מזהה כ"ערבי". נית) ללמוד על העניי) 

 12   .ערבי. בוא נראה אותך גבר""תן כתובת שלך הנאש� בש� העמוד: 

  13 

 14  2.7.2014 יו� פרסומי

  15 

 16 . באישו� השני בכתב האישו�2סעי! א. –  1' מס פרסו�

  17 

 18"לא יצליחו : רשומה הנאש� פרס�, השני החשבו) פתיחת ע� מידכי  נטע) האישו� בכתב  .93

 19לייקים. לוחמים אנחנו ממשיכים. היום היה רק  3,700לעצור אותנו. מחקו לנו דף שצבר ביממה מעל 

 20  יריית הפתיחה". 

  21 

 22  .קובעת אני וכ, האישו� בכתב שנטע) כפי פורסמה הרשומה כי מגלה 9/בת עיו)

  23 

 24  . כלשהי הסתה בה� אי) וכי עבירה מגלי� אינ� הדברי� כי טע) הנאש� כח�בא

  25 

 26, הראשו) העמוד של לסגירתו גבוהה זמני� בסמיכות לעול� הגיע השני העמוד כי העובדה  

 27 ההקשר בתו�" ממשיכי� אנחנו לוחמי�" והקריאה הראשו) העמוד לסגירת ברשומה ההתייחסות

 28 – הראשו) שבעמוד האחרו) הפרסו� של ולאורו", הפתיחה יריית רק היה היו�" המילי� לאור, הנדו)

 29 הנאש� – מתבקשת אחת למסקנה כול� מובילי� – ערבי ממוצא שהוא במי ולפגוע להמשי� הקריאה

 30  . ח'דיר�אבו בנער שנהגו כפי, ערביאנשי� ממוצא  כלפי באלימות ולנהוג להמשי� קרא

  31 
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 1 המאשימה א�, הראשו) העמוד של הישיר המשכו היה השני שהעמוד מחלוקת אי) כי נראה  

 2 בו ביו� היה מדובר כי העובדה, האמור חר'. משתמשי� אות� זה לעמוד נחשפו כי הוכיחה לא

 3 נסיבותיו על הספציפי העמוד ברקע, הנאש� העלה אותה הרשומה, ח'דיר�אבו הנער של גופתו התגלתה

 4 .וגזעני אלי� הקשר לאותו כול� מובילי� – הרלוונטי והפוליטי הביטחוני הרקע ועל, לעיל כאמור

 5גזענות מובהקת, שכ) הפרסו� אינו נושא סממני� גזעניי�  במילותיהשיש רשומה אי) מדובר ב אומנ�,

 6ומאחר ומדובר בעבירות  כשלעצמו, אלא רק על פי ההקשר הרחב ובאופ) משתמע. בנסיבות אלה,

 7  מדובר בפרסו� אלי� א� שאינו גזעני באופ) מובהק. ביטוי, סבורתני שיש לקבוע כי

  8 

 9 על ההסתברותית השאלה את לברר יש לאלימות בהסתה מדובר א� בשאלהכאמור לעיל, 

 10אלה נסיבות דומות  – לעיל שפורטו הכלליות הנסיבות ה) הרלוונטיות הנסיבות. הפרסו� נסיבות רקע

 11 סממני� בעלת שנתפסת באכסניה מדובר גיסא מחד. עד מאוד לשני העמודי� הנדוני� בהכרעת הדי)

 12. שהוא סוג מכל חברתי מנהיג או ציבור איש שאיננו במפרס� מדובר מאיד�, וגזעניי� אלימי�

 13  .  לפרסו� הנחשפי� זהות על שליטה אי) ולנאש�, עלמא כולי כלפי מופנה, מסויג איננו עצמו הפרסו�

  14 

 15 של ההסתברותי המבח) כי סבורתני, הנאש� בחר בה האכסניה נוכח, הנאש� מיהות חר'

 16 בה מהמסגרת עצמו הפרסו� את לנתק נית) לא שכ), העניי) בנסיבות מתקיי�" ממשית אפשרות"

 17  . הפרסו� בזמ) בטחוני�החברתי ומההקשר פורס�

  18 

 19 להעניק שקשה" קרובה ודאות: "המחמיר המבח) בי) ביניי� במבח) מדובר, כאמור  

 20 או" סבירה אפשרות: "של מאוד עד המקל המבח) ובי), באלמוניותו הנאש� של מצדו לפרסומי�

 �21אבונוכח נפיצותו של המצב החברתי על הרקע הבטחוני, על רקע רציחתו של הנער  ".לאפשרות חשש"

 22שקבעתי כי אינה מובהקת כשלעצמה, הפרסו� עצמו נגוע בגזענות  .המבח) סבורתני כי מתקיי� ח'דיר

 23  ) דהוא ייטול את החוק לידיי�. מאא� בהקשר הדברי� מדובר בגזענות אשר מעלה את ההסתברות כי 

  24 

 25 הפרסו� לנסיבות בלבד מודעות ונדרשת התנהגות עבירת היא לאלימות הסתה של והעבירה מאחר

 26 מתקיי� כי שהוכח ולאחר, הנדונה הרשומה את פרס� הנאש�קבעתי כי ו מאחר, הפרסו� ולמעשה

 27  .דנ� הפרסו� במסגרת לאלימות הסתה של עבירה ביצע הנאש� כי קובעת אני ההסתברותי המבח�

   28 
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 1 . באישו� השני בכתב האישו�3סעי! א. – 2' מס פרסו�

  2 

 3 אלימות למעשי מיידית ליציאה קרא ובה רשומה פרס� הנאש� כי האישו� בכתב נטע) עוד  .94

 4"...אנחנו במלחמה. לוחמי אל יהוד מכל הארץ קבלו קוד אדום ותצאו היום : בירעכלפי אנשי� ממוצא 

 5   .זה עוד כלום. הלילה הוא ידידינו" לפעולות. אנחנו כח בלתי ניתן לעצירה. מה שקרה בירושלים

  6 

 7 כי קובעת אני כ) ועל ומדוייק מלא האישו� בכתב שהובא הציטוט כי מגלה 9/בת עיו)

 8  .לעיל האמור בנוסח פורסמה הרשומה

  9 

 10 ננקטה כי הנאש� כח�בא טע) זו לרשומה בהתייחס ג�. עבירה מגלה אינה הרשומה  כי נטע)

 11"לוחמים. להיות  הכיתוב ע� תמונה פרס� אשר,  פורטמ) למר בהתייחס בררנית אכיפה הנאש� כלפי

 12  .ולא הועמד לדי) ]האישו� מכתב נמחק אשר 12.ב.2 סעי'[ מוכנים. פעולות בקרוב"

  13 

 14 האמירה. לפעולות לצאת" יהוד אל"ב" לוח�"כ עצמו שמזהה למי מפורשת בקריאה מדובר

 15 באמירה מדובר אי). אלימות לפעולות לצאת ומיידית מפורשת קריאה על מצביעה" אדו� קוד קבלו"

 16 ג�. הרשומה כתיבת בעת, הווה בזמ)" קבלו" אלא" אדו� קוד"ל או, הוראות לקבלת להמתי) שיש

 17 9/בת עיו) שכ), מיידית לפעולה לצאת כוונה על המצביעה הערה היא" ידידנו הוא הלילה" ההערה

 18 מגלה הרשומה פרסו� תארי� על העכבר ע� סימו) 9/בת ג�[ 20:56 בשעה פורסמה הרשומה כי מגלה

 19 "מה שקרה בירושלים"ל היא ברשומה שההתייחסות מכיוו)]. הרשומה פורסמה בו המדויק הזמ) את

 20  .באלימות ולנהוג לצאת היא הכוונה כי ברי

  21 

 22אי) מדובר בפרסו� שהוא גזעני באופ) מובהק, על כ) מדובר בפרסו� שיש בו הסתה לאלימות 

 23  וכ, אני קובעת.

  24 

 25בפעולה אלימה היא הקריאה עצמה לנקיטה  .כאמור לעילהתקיי�  המבח) ההסתברותי

 26 החדשותי מההקשר – לעיל האמורי� ההקשרי� מכלל להתעל� מקו� ואי) נית) לא מיידית ומפורשת;

 27של מלמדות על קיומה . כלל הנסיבות העמוד של מהאכסניהו בטחוני�הפוליטי מההקשר, שהוזכר

 28מי "אפשרות ממשית" כי מא) דהוא יקח את החוק לידיו וינקוט באלימות. כאמור המבח) צופה פני 

 29  עניי) ב) חורי) לעיל], ועל כ) מתקיי� בבירור בנסיבות דנ).  שאינו סביר ונורמטיבי [ר'

  30 
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 1 הפרסו� לנסיבות בלבד מודעות ונדרשת התנהגות עבירת היא לאלימות הסתה של והעבירה מאחר

 2 מתקיי� כי שהוכח ולאחר, הנדונה הרשומה את פרס� הנאש� כי וקבעתי מאחר, הפרסו� ולמעשה

 3  .דנ� הפרסו� במסגרת לאלימות הסתה של עבירה ביצע הנאש� כי קובעת אני ההסתברותי המבח�

  4 

 5 באישו� השני בכתב האישו� א..4סעי! א. –  3' מס פרסו�

  6 

 7: היתר ובי), נוספות מסיתות רשומות הנאש� פרס�, היו� באותו כי נטע) האישו� בכתב  .95

 8  . ""לא. אני אמרתי לכם : שריפה בערד וריסוס. המלחמה רק התחילה

  9 

 10 קובעת אני האמור לאור. מדוייק הוא האישו� בכתב הרשומה של הציטוט כי מגלה 9/בת עיו)

 11   .האישו� בכתב כנטע� היא הרשומה כי

  12 

 13 שריפה של מצב בציו) א� מדובר – עבירה מגלה אינה הרשומה כי טע) הנאש� כח�בא

 14   .אית) צוק מבצע במהל� שהתרחשה

  15 

 16 שההקשר כ�, 2.7.2014 ליו� מאוחר כשבוע לדר� יצא" אית) צוק" מבצע, לעיל כאמור

 17 הקשר הציעה לא המאשימה, האמור חר'. להתרחש היה יכול לא כח הנאש��בא שמציע העובדתי

 18 רחבה בהסתכלות, דנ) הפרסו� רקע על הסתה לנאש� מייחסת המאשימה כי נראה. אחר עובדתי

 19 מקו� אי) כי סבורתני. בו שעלו השוני� הפרסומי� אופי נוכח מסית כעמוד השני העמוד על וכוללת

 20 מדובר כי הרשומה את לפרס� הנאש� בחר בה אכסניהה רקע על ורק ספציפי מהקשר במנותק, לקבוע

 21 בנסיבות מסיתה להיחשב יכולה איננה" התחילה רק המלחמה" האמירה ג�. כשלעצמו מסית בפרסו�

 22 או לפעולה לצאת קריאה כא) אי). המצב של פרשנות או מצב תיאור כדי לעלות יכולה היא שכ) העניי)

 23" לב) קיר" על כתובה שהייתה באמירה היה מדובר א� בוודאי. למלחמה שבח או עידוד או, למלחמה

 24 המצב רקע על ג� הספציפי העמוד של ההקשר כי, כאמור סבורתני. ניטראלית נחשבת הייתה

 25  .הכל כאמור לעיל – מסיתה פרשנות לרשומה להעניק כדי מספיק איננו הביטחוני

  26 

 27 הכלליות הנסיבות וחר! פורסמה היא בה האכסניה חר!, הסתה זו ברשומה אי� כי קובעת אני כ� על

 28  .לעיל הנזכרות

   29 
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 1 האישו�.ב. באישו� השני בכתב 4סעי! א. – 4' מס פרסו�

  2 

 3"לוחמי כנופיית אל יהוד. צפון מרכז : נוספת רשומה פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .96

 4 ציר' הרשומה אל ודרום, הלילה הוא הלילה. המדינה זועקת ואנחנו חייבים להמשיך בפעולות".

 5   ."יטבח אל ערב" לרשומה הקבצה תג הנאש�

  6 

 7 קובעת אני האמור לאור. מדוייק הוא האישו� בכתב הרשומה של הציטוט כי מגלה 9/בת עיו)

 8   .האישו� בכתב כמתואר היא הרשומה כי

  9 

 10, וכי מתעוררת טענה עבירה מגלה איננה היא כי הנאש� כח�בא טע) זו לרשומה בהתייחס ג�

 11"לוחמים. להיות מוכנים.  הכיתוב ע� תמונה פרס� אשר פורטמ) מרובי)  הנאש� בי) בררנית אכיפהשל 

 12  . לדי) הועמד ולא], האישו� מכתב נמחק אשר 12.ב.2 סעי'[ בקרוב"פעולות 

  13 

 14, לגזענות הסתה של עבירה לקיי� כדי" ערב לא יטבח" ההקבצה בתג די כי סבורתניכאמור, 

 15 הנאש� שבחר האכסניה בתו�, ביטחוני�הפוליטי ההקשר בתו�". לב) קיר"ב מדובר היה א� ג� זאת

 16 לאלימות הקוראת עצמה הרשומה רקע על וחומרה תוק' משנה מקבלת אשר מובהקת בהסתה מדובר

 17  .לגזענות מסית הפרסו� כי קובעת אני כ� ועל –" בפעולות להמשי� חייבי�" כי וטוענת" הלילה"

  18 

 19 לפרסו� ג� נכוני�יסוד המטרה אצל הנאש�  ו שלבאשר להתקיימות לעיל שנכתבו הדברי�

 20  .הנדרש המטרה יסוד הנאש� אצל התקיי� כי קובעת אני כ� על .זה

  21 

 22 כי קובעת אני עוד. פרסומה ולנסיבות לתוכנה מודע שהוא תו,, הרשומה את שפרס� הוא הנאש�

 23 פרסו� איסור של עבירה הנאש� ביצע כ� על. לגזענות להסית במטרה הרשומה את פרס� הנאש�

 24  .זו רשומה בגי� לגזענות הסתה

  25 

 26 .ג. באישו� השני בכתב האישו�4סעי! א.  – 5' מס פרסו�

  27 

 28 להסתה חשדות בשל נחקר, אליווה מר, הנאש� של שחברו לאחר כי נטע) האישו� בכתב  .97

 29"חוקרים לוחמי אל יהוד : כותרת ולצדה, מר אליווה של חקירתו את בחשבו) הנאש� פרס�, לאלימות

 30   .בקשר לפעילות שלנו. לא ינום ולא ישן שומר ישראל"

  31 
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 1 קובעת אני האמור לאור. מדוייק הוא האישו� בכתב הרשומה של הציטוט כי מגלה 9/בת עיו)

 2  .האישו� בכתב כמתואר היא הרשומה כי

  3 

 4 א� מדובר – עבירה מגלה אינה הרשומה כי הנאש� כח�בא טע) ההגנה סיכומי במסגרת

 5 יש הספק מחמת למצער כי סבורתני. במשטרה אליווה מר של חקירתו בדבר עובדתי מצב בתיאור

 6 כדי די בה אי)" ישראל שומר יש) ולא ינו� לא" הרשומה של הסיפא. הנאש� כח�בא ע� להסכי�

 7 מר ונחקר יתכ) בגינ) מסיתות או אלימות לפעולות עידוד או שבח בדברי שמדובר למסקנה להוביל

 8 אולקר שנית) הטענה ע� להסכי� יש, ובכלל הספציפי העמוד של יותר הרחב להקשר אני ערה. אליווה

 9 ביטוי בעבירות ועסקינ) מאחר, האמור חר'". יהוד אל לוחמי" של הפעילות את מעודדתכ הרשומה את

 10  . ביותר המצמצמת הפרשנות את לה� לית) יש

  11 

 12 הכלליות הנסיבות וחר! פורסמה היא בה האכסניה חר!, הסתה זו ברשומה אי� כי קובעת אני כ� על

 13  .לעיל הנזכרות

  14 

 15 בהתייחס המטרה יסוד של קיומו על בבירור מצביע הנאש� של מצידו זה פרסו� כי אציי) עוד

 16 בעבר כבר שנדונו הנתוני� בצירו'. מכ) ולאחר לכ) קוד� העלה אות� לגזענות מסיתי� לפרסומי�

 17 בדבר המסקנה את מחזקת א� זו רשומה כי סבורתני, הנאש� אצל המטרה יסוד של לקיומו באשר

 18  . הנאש� אצל המטרה יסוד התקיימות

  19 

 20 .ד. באישו� השני בכתב האישו�4סעי! א.  – 6' מס פרסו�

  21 

 22 אודות במרשתת שהתפרסמו לכתבות קישורי� מספר פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .98

 23  . בפייסבוק יהוד אל וכנופיית, החשבו) פעילות

  24 

 newz.co.il ;news247.co.il ;25 מהאתרי�[ כתבות למספר קישורי� צורפו כי מגלה 9/בת עיו)

m.ch10.co.il ;mako.co.il 26  .אמורואני קובעת כ, העמוד אודות] ועוד 

  27 

 28 או/ו לגזענות ההסתה עבירת את להקי� הנאש� ידי על באמור אי) כי טע) הנאש� כח�בא

 29  .אלימות

  30 

 31 אודות חדשות מאתרי פרסומי� מהדהד שהנאש� העובדה �עצ כי לקבוע ביקשה המאשימה

 32 נודע לא] 1797�1720[ מינכהאוז) לברו) פרט. לגזענות או לאלימות הסתה היא, העמוד במסגרת העמוד
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 1 – נעליו בשרוכי או ראשו בציצית המשיכ באמצעות מהביצה עצמו למשות שהצליח אד� על עוד

 2  . בדיוק זאת עשה שהנאש� יקבע המשפט בית כי המאשימה מבקשת למעשה

  3 

 4 בעצ�. להל) שאקבע וכפי קוד� שקבעתי כפי ולאלימות לגזענות מסיתי� תכני� מכיל העמוד

 5  . כשלעצמה הסתה לראות אי) העמוד אודות חדשותיי� עדכוני� עלהה שהנאש� העובדה

  6 

 7 הכלליות הנסיבות וחר! פורסמה היא בה האכסניה חר!, הסתה זו ברשומה אי� כי קובעת אני כ� על

 8  .לעיל הנזכרות

  9 

 10 .ה. באישו� השני בכתב האישו�4סעי! א. – 7' מס פרסו�

  11 

 12 כנגד אלימות מעשי לבצע קרא ובה" יקרה יהודיה"מ להיות הנחזית קריאה פרס� הנאש�  .99

 13"באה אליך/כם מלב זועק יש בכם כוחות להתעלל ולא לשקוט על דם יהודי מכאן : ערבי ממוצא אנשי�

 14מחזקת את ידכם בכל פעולה קשה לחטוף, לרצוח, עשו זאת בשבילנו כי המדינה כשלה. חיזקו ואימצו 

 15 שונות בתגוביות שוני� עוקבי� הגיבו, זה לפרסו� בהמש� .כי רק טרור יהודי יהרוג טרור ערבי"חבריי 

 16   ."שברו להם ת'צורה", "לקצץ אותם שרמוטות אצבע אצבע נוריד למחבלים האלה": היתר ובי)

  17 

 18 שצולמה בהודעה מדובר אי). כרשומה שנכתבה" הודעה"ב מדובר כי מגלה 9/בת עיו)  

 19. הרשומה את שפרס� מי שקיבל הודעה של לציטוט ההמתחז ברשומה מדובר. העמוד לתו� והועתקה

 20"הודעה מיהודיה יקרה. היי לא מכירה אותך.. אותכם.. אבל לצערי : כדלהל) היא המלאה הרשומה

 21ולצערנו המקרה הנורא שיזעזע אותנו ובטח לא תממשלה המטופשת שלנו.. באה אליך/כם מלב זועק 

 22ולא לשקט על דם יהודי מכאן מחזקת את ידכם בכל פעולה קשה לחטוף,  יש בכם כוחות להתעלל

 23 .לרצוח, עשו זאת בשבילנו כי המדינה כשלה. חיזקו ואימצו חבריי כי רק טרור יהודי יהרוג טרור ערבי"

 24   לצד הרשומה צורפו התגוביות כפי המתוארות בכתב האישו�.

 25  .9/בת כאמור �ה והתגוביות הרשומה כי קובעת אני, האמור לאור  

 26 צפה הנאש� א� לדעת נית) לא 9/בת התיעוד אופי נוכחלעניי) התגוביות, כאמור לעיל,   

 27  .לאו �א חיבוב לה) סימ), בתגוביות

  28 

 29  . זו לרשומה בסיכומיו לא התייחס הנאש�

  30 
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 1 מסית תוכ) זהו. ערבי ממוצא אנשי� כלפי קיצונית אלימות לנקיטת קורא אשר בתוכ) מדובר

 2  .לגזענות מסית הפרסו� כי קובעת אני כ� ועל – מובהק באופ) לגזענות

  3 

 4 הדברי�. הנאש� אצל המטרה יסוד התקיימות בדבר מילי� להכביר שיש סבורה אינני שוב

 5  .הנדרש המטרה יסוד הנאש� אצל התקיי� כי קובעת אני כ� על .זה לפרסו� ג� נכוני� לעיל שנכתבו

  6 

 7 כי קובעת אני עוד. פרסומה ולנסיבות לתוכנה מודע שהוא תו,, הרשומה את שפרס� הוא הנאש�

 8 פרסו� איסור של עבירה הנאש� ביצע כ� על. לגזענות להסית במטרה הרשומה את פרס� הנאש�

 9  .זו רשומה בגי� לגזענות הסתה

  10 

 11 . באישו� השני בכתב האישו�ו.4סעי! א. – 8' מס פרסו�

  12 

 13. הראשו) באישו� כמתואר שנסגר החשבו) פרטי את פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .100

 14"מתי תגיעו לדרום? יש כאן ערבים מזדיינים ברחובות שנטפלים : העוקבי� אחד שאל לכ� בתגובה

 15: תגובית הנאש� פרס� לכ� בתגובה. לבנות כל הזמן. תגיעו לכאן אחים יקרים צריכים אותכם כאן"

 16   .ולטפל בטפילים""יש לוחמים בדרום אתמול היינו בבאר שבע. אבל נשמח לעזור 

  17 

 18 כח�בא טע) ההגנה סיכומי במסגרת .תיעוד של תגוביות כאמור לעיל אי) כי מגלה 9/בת עיו)  

 19  .אלימות או/ו לגזענות ההסתה עבירת את להקי� הנאש� ידי על באמור אי) כי הנאש�

  20 

 21בנסיבות העניי� ומאחר ולא מצאתי את התגוביות בראיות שהוצגו לי אני קובעת כי לא פורסמו 

 22. 2הרשומה אליה מתייחסות התגוביות נדונה לעיל באופ� עצמאי במסגרת הדיו� בסעי! א.התגוביות. 

 23  באישו� השני בכתב האישו�.

  24 

 25 .ז. באישו� השני בכתב האישו�4סעי! א. – 9' מס פרסו�

  26 

 27 ועליה מקלע בתת אוחז, פני� רעול אד� של תמונה פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .101

 28 אנשי� כנגד אלימות מעשי לעודד מנת על וזאת ,"רוצים נקמה!!! דם יהודי הוא לא הפקר !!!": הכיתוב

 29  . ערבי ממוצא

  30 

 31 מצול� אד� נראה בתמונה "לוחם כנופיית אל יהוד". היא לתמונה הכותרת כי מגלה 9/בת עיו)  

 32 מופיע התמונה בתחתית. אדו� בצבע "רוצים נקמה!!!": הכיתוב מופיע התמונה בראש. בית בסלו)
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 1 פני� רעול, אזרחיי� בגדי� לבוש בתמונה האד�. אדו� בצבע "דם יהודי הוא לא הפקר!!!": הכיתוב

 2 שנחזי�] י�'אימוג[ רגשני� מופיעי� בתמונה המצול� האד� של כתפיו צידי בשני. ח� בנשק ומחזיק

 3 .9/בת כאמור היא הרשומה כי קובעת אני, האמור לאור .כועסי�

  4 

 5 לגזענות ההסתה עבירת את להקי� כדי בה אי) כי זו לרשומה ביחס ג� טע) הנאש� כח�בא   

 6  . אלימות או/ו

  7 

 8 לוח�: "ההערה ובצירו', ח� נשק אוחז פני� רעול אד� של התמונה בצירו'" נקמה" המילי�  

 9 נוכח, המדובר העמוד של האכסניה בתו�. אלימותל עידוד על כול� מצביעי� –" יהוד אל כנופיית

 10 מי כנגד היא לאלימות הקריאה כי משתמע" הפקר אינו יהודי ד�" הציו) לאור, קודמי� פרסומי�

 11על כ� אני קובעת כי מדובר א� אי) מדובר בפרסו� שיש במילותיו גזענות מובהקת  ערבי ממוצא שהוא

 12  לאלימות.בפרסו� מסית 

  13 

 14 שנכתבו הדברי�. המבח) ההסתברותי התקיימות בדבר מילי� להכביר שיש סבורה אינני שוב

 15  הכל כפי שנכתב לעיל. –זאת ג� לאור ההקשר הגזעני המשתמע  .זה לפרסו� ג� נכוני� לעיל

  16 

 17 הפרסו� לנסיבות בלבד מודעות ונדרשת התנהגות עבירת היא לאלימות הסתה של והעבירה מאחר

 18 מתקיי� כי שהוכח ולאחר, הנדונה הרשומה את פרס� הנאש� כי וקבעתי מאחר, הפרסו� ולמעשה

 19  .דנ� הפרסו� במסגרת לאלימות הסתה של עבירה ביצע הנאש� כי קובעת אני ההסתברותי המבח�

  20 

 21 .ח. באישו� השני בכתב האישו�4סעי! א. – 10' מס פרסו�

  22 

 23 אחד אשר, פני� רעולי אנשי� ובה) תמונות מספר ופרס� שב הנאש�בכתב האישו� נטע) כי   .102

 24 אחרי�, "מוות לכל מחבל או שמאלני" בשלט אוחז והוא צהוב טלאי חולצתו ועל בסכי) אוחז מה�

 25    .ועוד "תג מחיר", "מוות לערבים", "כהנא צדק": נאצה כתובות כותבי�

  26 

 27את התמונות מאחר ועל פי הנטע) בכתב האישו� מדובר בפרסו� חוזר של תמונות, יש למצוא 

 28  .ולהתייחס אליה) שפורסמו בעבר

  29 

 30 אד� נראהרשומות נפרדות. ברשומה אחת ב בתמונות אשר פורסמו מדוברכי  מעלה 9עיו) בת/

 31"מוות לכל מחבל  נכתב עליו השני בידו שלט ואוחז האחת בידו סכי) אוחז, צהוב טלאי בגדיו על הלובש

 32  . וראשו פניו לכסות כדי ישראל בדגל שימוש עשה בתמונה המצול� האד� או שמאלני".
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  1 

 2 מכיוו) ההפו� לצד פניו כאשר והשני פני� רעול אחד כאשר, אנשי� שנירשומה נוספת היא של 

 3 על. "מוות לערבים" וכ)"כהנא צדק"  היתר בי) נכתב עליו קיר לפני עומדי� האנשי� שני. המצלמה

 4  . בה) נכתב מה להבחי) נית) לא הצילו� איכות בשל א� נוספות כתובות הקיר

  5 

 6 "מוות למחבלים" נכתב עליה חולצה לובש אשר פני� רעול אד� של תמונהרשומה נוספת היא 

 7ווותתת "מוות מווות מוווובתגובית לפרסו� זה נכתב . כלשהו גליל בידו אוחז האד�. דוד מג) לצד

 8  למחבלים ולכל הערבים!!!!!!!!!!!".

  9 

 10 שלט מחזיק השנייה ובידו" וי" מסמ) האחת בידו אשר פני� רעול אד� של היא נוספת תמונה

 11   "לא נשתוק עד שיעשה צדק מוות למחבלים". נכתב עליו

  12 

 13  .9/בת כאמור ה� הרשומות כי קובעת אני, לעיל האמור לאור

  14 

 15 מדובר. 2.7.2014 מיו� 6 מספר פרסו�, הראשו) באישו� הדיו) אל להפנות אלא לי אי)

 16, ש� לטענותיו זהות דנ) הפרסו� בעניי) הנאש� כח�בא של טענותיו. ש� פורסמו אשר זהות בתמונות

 17 מודע היה הנאש� כי, לגזענות מסית בפרסו� מדובר כי הקביעה מ) שוב להתחמק נית) לא כי ונראה

 18 של עבירה הנאש� ביצע כ� על. לעיל כאמור הכל, המטרה יסוד בו התקיי� וכי, פרסומו לנסיבות

 19  .זו רשומה בגי� לגזענות הסתה פרסו� איסור

  20 

 21 .ט. באישו� השני בכתב האישו�4סעי! א. – 11' מס פרסו�

  22 

 23"כנופיית אל יהוד, כי עם יהודים לא מתעסקים. כי המדינה  :כתב ובה רשומה פרס� הנאש�  .103

 24 כנגד אלימות מעשי לבצע עוקבי� להסית מנת על וזאת לא מצליחה לעשות סדר. "עם אחד כוח אחד"

 25  . ערבי ממוצא אנשי�

  26 

 27   . קובעת אני כ, כ� ועל האישו� בכתב שנטע) כפי פורסמה הרשומה כי מגלה 9/בת עיו)  

  28 

 29 למר הנאש� בי) בררנית לאכיפהעוד טע)  .הסתה מגלה אינו הפרסו� כי טע) הנאש� כח�בא  

 30 תומכים, לוחמים" 500"תנו כבוד. זה אחד הלוחמים שלנו!  רש� ולצידה תמונה פרס� אשר פורטמ)

 31  . לדי) הועמד ולא], האישו� מכתב נמחק אשר 13.ב.2 סעי'[

  32 
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 1 ע� כי" האמירה לצד" יהוד אל כנופיית" של הציו). הנאש� כח�בא ע� להסכי� יכולה אינני

 2ובהבחנה גזענית [היינו  אלימות בדרכי� לנקוט כוונה על בבירור מצביע –" מתעסקי� לא יהודי�

 3 לא המדינה כי" בהמש� האמירה. יהודי כלפי מי שהוא ממוצא אחר]אנשי� ממוצא אלימות מצד 

 4 באמצעי נקיטה שהרי. כשרות שאינ) בדרכי� לנקוט כוונה על בבירור מצביעה" סדר לעשות מצליחה

 5 בתו�, הנאש� בחר שבה האכסניה בתו�. המבצעת הרשות של פררוגטיבה היא לגיטימי באופ) כוח

 6 מדובר כיסביר  ספק עוד נותר לא, ביטחוני�הפוליטי בהקשר וה) העמוד של ה) יותר הרחב ההקשר

 7יהודי. בהקשר הספציפי של העמוד דנ) ברי כי מדובר  ממוצא כל מי שאינו כלפי לאלימות בקריאה

 8  .לגזענות מסית הפרסו� כי קובעת אני כ� ועל – במי שהוא ממוצא ערבי

  9 

 10 לעיל שנכתבו הדברי�. הנאש� אצל המטרה יסוד התקיימות בדבר מילי� להכבירו אי) לשוב

 11  .הנדרש המטרה יסוד הנאש� אצל התקיי� כי קובעת אני כ� על .זה לפרסו� ג� נכוני�

  12 

 13 כי קובעת אני עוד. פרסומה ולנסיבות לתוכנה מודע שהוא תו,, הרשומה את שפרס� הוא הנאש�

 14 פרסו� איסור של עבירה הנאש� ביצע כ� על. לגזענות להסית במטרה הרשומה את פרס� הנאש�

 15   .זו רשומה בגי� לגזענות הסתה

  16 

 17ג� כא) יש להעיר, כי בנסיבות העניי), ג� א� ייקבע כי הגזענות הנודפת מהפרסו� דנ) אינה 

 18מובהקת דיה, סבורתני כי התקיי� המבח) ההסתברותי כאמור לעיל אשר מביא להרשעה בעבירה של 

 19הגזענות הנוטפת מתו� מילות  הסתה לאלימות. הקריאה עצמה לנקיטה בפעולה אלימה היא מיידית.

 20כלל הנסיבות המלמדות על קיומה "אפשרות ממשית" כי מא) דהוא יקח את החוק לידיו ו הרשומה

 21וינקוט באלימות. כאמור המבח) צופה פני מי שאינו סביר ונורמטיבי [רק עניי) ב) חורי) לעיל], ועל כ) 

 22  מתקיי� בבירור בנסיבות דנ). 

  23 

 24  3.7.2014 יו� פרסומי

  25 

 26 .א באישו� השני בכתב האישו�5סעי! א. – 1' מס פרסו�

  27 

 28"תראו מה הערבים עושים בירושלים, : הרשומה את פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .104

 29"בעזרת השם אינטיפאדה יהודית על : היתר ובי), תגוביות התקבלו לכ� בתגובה. יטבח אל ערב"

 30  . "לקצוץ עורלות", הערבים האלה! ליישר את עזה!"

  31 
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 1 אל יטבח" המילי�. מדויק כמעט הרשומה את האישו� בכתב התיאור כי מגלה 9/בת עיו)  

 2  .קובעת אני וכ, – הקבצה בתג לרשומה צורפו" ערב

  3 

 4  . עבירה מגלה אינה הרשומה כי טע) הנאש� כח�בא  

  5 

 6. חיבוב )בעניינ סימ) או, )בה צפה הנאש� א� לדעת נית) לא תולתגובי ביחס כי אציי) ראשית  

 7 הגיב לא הנאש�. הנאש� של המשתמש ש� מתו� שלא הרלוונטי הפייסבוק עמוד של תיעוד הוא 9/ת

 8  .בכלל או אמת בזמ) לה מודע היה כי הנדרש ובר' בוודאות לקבוע נית) שלא כ� – תולתגובי

  9 

 10 אל יטבח" ההקבצה בתג די כי סבורתני, קודמות ובהזדמנויות לעיל וכאמור, האמור חר'  

 11 הדבר. כא) הדיו) על לחזור צור� אי). לגזענות המסית פרסו� איסור של העבירה את להקי� כדי" ערב

 12 אני כ� ועל – בטחוני�הפוליטי וההקשר, פורסמה בה המסגרת, גופה הרשומה נוכח שבעתיי� נכו)

 13  .לגזענות מסית הפרסו� כי קובעת

  14 

 15כאמור, זה התקיי� אצל הנאש� והדברי� נכוני� ג� ביחס לפרסו�  –באשר ליסוד המטרה 

 16  .הנדרש המטרה יסוד הנאש� אצל התקיי� כי קובעת אני כ� על דנ).

  17 

 18 כי קובעת אני עוד. פרסומה ולנסיבות לתוכנה מודע שהוא תו,, הרשומה את שפרס� הוא הנאש�

 19 פרסו� איסור של עבירה הנאש� ביצע כ� על. לגזענות להסית במטרה הרשומה את פרס� הנאש�

 20  .זו רשומה בגי� לגזענות הסתה

  21 

 22 .ב באישו� השני בכתב האישו�5סעי! א. – 2' מס פרסו�

  23 

 24"לוחמי אל יהוד 'כי ה' ההולך עמכם להילחם : רשומה פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .105

 25: כגו) התגוביות היתר בי) היתר בי) התקבלו זו לרשומה .לכם עם אויבכם להושיע אתכם ונאמר אמן'"

 26   ."ערבי טוב=ערבי מת", "אני כל כך מישתוקק להיות חבר כנופיה"

  27 

 28"לוחמי אל יהוד ' כי ה' אלוהיכם ההולך עמכם : כדלהל) היא הרשומה כי מגלה 9/בת עיו)  

 29 המרכז איזור של מפה מופיעה לרשומה מתחת .להילחם לכם עם אויבכם להושיע אתכם ונאמר אמן'"

 30"אני כל כך מישתוקק : היא לרשומה הראשונה התגובית. יפו�אביב�תל לטיילת] אי) ק'צ[ מקו� ותיוג

 31"אמן בורא עולם שומר עליכם עם  היא 9/בת בה לצפות שנית) נוספת תגובית, להיות חבר בכנופייה"

 32כנפי השכינה הצדיקים מתפללים עליכם לשמירה והצלחה בכל מעשי ידיכם אמן דרך צלחה בכל אשר 
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 1 הפרסו� כי קובעת אני אלה בנסיבות. 9/בת בה) לצפות נית) שלא נוספות תגוביות 4 ישנ). ו"תפנ

 2  .9/ת מתו, לעיל שציינתי כפי ה� לו והתגוביות

  3 

 4 חיבוב לה) סימ), בתגוביות צפה הנאש� א� לדעת נית) לא 9/בת התיעוד אופיו נוכח כא) ג�  

 5  . ל"הנ התגוביות לפרסו� במחדל ולו אחראי אותו להחזיק נית) לא אלה בנסיבות. לאו �א

  6 

 7 בדברי� אי) כי טע) א�, הרשומה את פרס� הנאש� כי הנאש� כח�בא הודה, המענה במסגרת  

 8 הנגדית חקירתו ג�' ר[ בניו) עמיר של משירו הוא הציטוט כי נטע) עוד. לגזענות הסתה משו� שנרשמו

 9 תפילה ברכת כתב הנאש� למעשה כי הוסי' הסיכומי� במסגרת]. 15�11' ש 101' בעמ הנאש� של

 10 בגינה מועמד היה לא הנאש� ל"צה חיילי אל מופנית הייתה הרשומה א�, לטענתו. יהוד אל ללוחמי

 11   .לדי)

  12 

 13 חיילי של וטובת� בשלומ� תפילות כי ולציי) הנאש� כח�בא ע� להסכי� אלא לי אי) ראשית  

 14  . הסתה להיחשב יכולות לא בוודאי ל"צה

  15 

 16 פסוק כ פרק דברי� מספר ציטוט למעשה ה� ברשומה המובאי� הדברי� – טענה של לגופה  

 17 בסיפא מופיע זה פסוק". ֶאְתֶכ� ְלהוִֹ@יעַ  ֹאְיֵביֶכ� ִע� ָלֶכ� ְלִהָ?ֵח� ִעָ<ֶכ� ַהֹהֵל; ֱא9ֵהיֶכ� ְיהָוה 4ִי: "ד

 18 מופיע אשר כי"תנ בפסוק מדובר כי העובדה. בסיכומיו הנאש� כח�בא הפנה אליו בניו) עמיר של לשירו

 19 הביטוי כי ברי. פורס� שבו להקשר בהתא� וזאת פוגעני מלהיחשב חסינות לו נותנת איננה בשיר

 20 מדובר דברי� בספר הפסוק מופיע שבו בהקשר". לב) קיר" על מפורס� היה לו פוגעני איננו כשלעצמו

 21 זה הקשר על הידיעה או ההבנה את לנאש� לייחס נית) לא כי סבורתני א� רשות למלחמת ביציאה

 22 לרשומה המקראי ההקשר את לייחס נית) לא אלה בנסיבות. המשפט בבית כ� על שנחקר מבלי

 23  . הנאש� שפרס�

  24 

 25  כלפי שימוש בו ועושה והצלה לשמירה כתפילה המשמש לפסוק מפנה הנאש� כי העובדה  

 26 יש מדוע אחרת[ להילח� בדרכ� אלה כי על מצביע הרשומה של ברישא שמצוי) כפי" יהוד אל לוחמי"

 27 עמוד של הכללי ההקשר נוכח, הנאש� בחר בה האכסניה בתו�. ]להצלת� או לשלומ� תפילה לשאת

 28 אשר" לוחמי�"ל הכוונה כי ברי" יהוד אל לוחמי"ב מדובר כי העובדה ונוכח, שבנדו) הפייסבוק

 29  .לאלימות מסית הפרסו� כי קובעת אני כ� ועל –למלחמה לצאת מתעתדי�

  30 

 31של הרשומה דנ) מתקיי� המבח) ההסתברותי. פרט לנסיבות הכלליות יש לעיל, ג� בהקשר  רכאמו

 32בהקשר דנ� סבורתני כי יש לקבוע  לציי) את האמירה המשתמעת כי מדובר במי שיוצא למלחמה,

 33  . שהמבח� ההסתברותי מתקיי�
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  1 

 2 הפרסו� לנסיבות בלבד מודעות ונדרשת התנהגות עבירת היא לאלימות הסתה של והעבירה מאחר

 3 מתקיי� כי שהוכח ולאחר, הנדונה הרשומה את פרס� הנאש� כי וקבעתי מאחר, הפרסו� ולמעשה

 4  .דנ� הפרסו� במסגרת לאלימות הסתה של עבירה ביצע הנאש� כי קובעת אני ההסתברותי המבח�

  5 

 6 .ג באישו� השני בכתב האישו�5סעי! א. – 3' מס פרסו�

  7 

 8 רבי� מחלקי� מדמ�, הכביש על שרוע אד� של תמונה פרס� הנאש�, האישו� מכתב כעולה  .106

 9"זה בדואי בדרום שנדרס על ידי טרקטור. אולי זאת מלחמה תהיה בצד שלי ולא  :רשומה ומעל, בגופו

 10   .בצד שלה"

  11 

 12 כי קובעת אני כ� על". ערב_אל_יטבח"# ההקבצה תג צור' הרשומה לצד כי מגלה 9/בת עיו)  

 13  . כאמור היא הרשומה

  14 

 15 אד� של תמונה פרס� שהנאש� שעה עבירה מגלה אינה הרשומה כי טע) הנאש� כח�בא  

 16 להבי) קשה ההקבצה תג בהיעדר". מלחמה זאת א�" – פר6 משה של שירו מתו� מילי� לצד שנדרס

 17  . למלחמה במנוגד הנאש� את מציבה היא ולכאורה מאחר מסיתה היא הרשומה כי

  18 

 19 אל יטבח" ההקבצה בתג די כי סבורתני, קודמות ובהזדמנויות לעיל וכאמור, האמור חר'  

 20 הדבר. כא) הדיו) על לחזור צור� אי). לגזענות המסית פרסו� איסור של העבירה את להקי� כדי" ערב

 21 ההסבר ונוכח בד� מגואל כביש על שרוע אד� של לרשומה שצורפה התמונה נוכח שבעתיי� נכו)

 22, הרשומה פורסמה בה המסגרת את לשקול יש אלה בצד .שנדרס...""זה בדואי בדרום  שברשומה

 23  .לגזענות מסית הפרסו� כי קובעת אני כ� ועל – בטחוני�הפוליטי וההקשר

  24 

 25 הדברי�. הנאש� אצל המטרה יסוד התקיימות בדבר מילי� להכביר שיש סבורה אינני שוב

 26 .הנדרש המטרה יסוד הנאש� אצל התקיי� כי קובעת אני כ� על .זה לפרסו� ג� נכוני� לעיל שנכתבו

 27 כי המשפט בית לשאלת ענה  וש�], 18�16' ש 85' עמ[ הנגדית בחקירתו זו לרשומה התייחס הנאש�

 28 כנופיית ובי), בדרו� בדואי ממוצא בבחור מדובר א� ג�, בתמונה נפגע אותו של הדריסה בי) קשר אי)

 29. לגזענות להסית הייתה ברשומה המטרה כי ההתרשמות את מחזקת הנאש� של תשובתו. יהוד אל

 30 הנראה הנפגע של מוצאו של ההקשר ע� שנותרנו הרי העמוד נושא ובי) התמונה מושא בי) קשר אי) א�

 31  . כאמור הגזעני ההקבצה תג בצד זאת, בלבד בתמונה

  32 
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 1 כי קובעת אני עוד. פרסומה ולנסיבות לתוכנה מודע שהוא תו,, הרשומה את שפרס� הוא הנאש�

 2 פרסו� איסור של עבירה הנאש� ביצע כ� על. לגזענות להסית במטרה הרשומה את פרס� הנאש�

 3  .זו רשומה בגי� לגזענות הסתה

  4 

 5 .ד באישו� השני בכתב האישו�5סעי! א. – 4' מס פרסו�

  6 

 7 ומעליה, מיטה גבי על, מרוטשת אד� דמות של תמונה פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .107

 8"אז למי שסיפרנו : הראשו) באישו� כמתואר ונרצח שנחט' ח'דיר�אבו הנער אל המתייחסת רשומה

 9אתמול הוא כבר יודע למה כל הלוחמים שנעצרו שוחררו. הממשלה יודעת כבר מההתחלה שזה רצח 

 10על כבוד המשפחה. והם לא מפרסמים את זה. אז מה זה אומר לנו לוחמי כנופיית אל יהוד ??? הערבי 

 11  . אליו ..."רק יצא מהארון וכבר חזר 

  12 

 13 הילד תמונת כי לציי) יש. האישו� בכתב המתואר כפי פורסמה הרשומה כי מגלה 9/בת עיו)  

 14 יותוומכ סובלת שנראית גופה של לצפייה מאד קשה תמונה היא לרשומה בצירו' שפורסמה המרוטש

 15 בית של שהבנתו ככל זאת[ התמונה בראש בערבית הכיתוב. לגופה מחו6 נמצאי� מעיה בני כי ונראה

 16 הנער בגופת מדובר כי שניה� טועני� התמונה בתחתית באנגלית הכיתוב וכ)] להגיע מצליחה המשפט

 17  . יהודיי� מתנחלי� ידי על שנרצח ח'דיר�אבו מוחמד

  18 

 19  .עבירה מגלה אינה הרשומהוש לגזענות הסתה משו� בדברי� אי) כי טע) הנאש� כח�בא  

  20 

 21 רקע על ברצח מדובר כי לטענה בהמש�הערבי רק יצא מהארון וכבר חזר אליו" " המילי�  

 22 בסעי'" גזענות" של הגדרתה כפי ". . . ביזוי, גילוי איבה, עוינות . . ." של מילי� ה)" המשפחה כבוד"

 23, הרלוונטי הפרסו� של הנסיבות כלל רקע על שצורפה ]המזעזעת[ התמונה לצד. העונשי) בחוק א144

 24, הספציפי העמוד של האכסניה; ח'דיר�אבוובעיקר העובדה כי מדובר בהקשר של הרצח של הנער 

 25 .קובעת אני וכ, – לגזענות מסית בפרסו� מדובר כי ממסקנה מנוס אי) ביטחוני�הפוליטי וההקשר

 26בעמודי  ח'דיר�אבומדובר באחד הפרסומי� החשוכי� והרעי� בהקשר הרצח של הנער מוחמד 

 27  הנדוני�.הפייסבוק 

  28 

 29 הדברי�. הנאש� אצל המטרה יסוד התקיימות בדבר מילי� להכביר שיש סבורה אינני שוב

 30  .הנדרש המטרה יסוד הנאש� אצל התקיי� כי קובעת אני כ� על .זה לפרסו� ג� נכוני� לעיל שנכתבו

  31 
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 1 כי קובעת אני עוד. פרסומה ולנסיבות לתוכנה מודע שהוא תו,, הרשומה את שפרס� הוא הנאש�

 2 פרסו� איסור של עבירה הנאש� ביצע כ� על. לגזענות להסית במטרה הרשומה את פרס� הנאש�

 3   .זו רשומה בגי� לגזענות הסתה

  4 

 5 .ה באישו� השני בכתב האישו�5סעי! א. – 5' מס פרסו�

  6 

 7 כתובת ומאחוריה�, פני� רעולי אנשי� שני ובה תמונה פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .108

 8   ."עוד שני לוחמי כנופיית אל יהוד": הרשומה את הנאש� ציר' התמונה אל. הערבים""ימותו  קיר

  9 

 10 ואוחזי� צהובה וחולצה שחורי� מכנסיי� לבושי� בתמונה הגברי� שני כי מגלה 9/בת עיו)  

 11  .כאמור היא התמונה כי קובעת אני האמור לאור. צהוב כחול בצבעי אביב�תל מכבי של צעיפי�

  12 

 13 אשר אליווה למר הנאש� בי) בררנית לאכיפה הנאש� כח�בא טע) ההגנה סיכומי במסגרת  

 14  .לדי) הועמד ולא ,"ברשת כוכבי�" לעמוד תמונה העלה

  15 

 16. "ערב אל יטבח" הביטוי ובי)" הערבי� ימותו" הכיתוב בי) משמעותי או מהותי הבדל אי)  

 17, פורסמה בה המסגרת, גופה הרשומה נוכח שבעתיי� נכו) הדבר. כא) הדיו) על לחזור צור� אי)

 18  .לגזענות מסית הפרסו� כי קובעת אני כ� ועל – בטחוני�הפוליטי וההקשר

  19 

 20 הדברי�. הנאש� אצל המטרה יסוד התקיימות בדבר מילי� להכביר שיש סבורה אינני שוב

 21  .הנדרש המטרה יסוד הנאש� אצל התקיי� כי קובעת אני כ� על .זה לפרסו� ג� נכוני� לעיל שנכתבו

  22 

 23 כי קובעת אני עוד. פרסומה ולנסיבות לתוכנה מודע שהוא תו,, הרשומה את שפרס� הוא הנאש�

 24 פרסו� איסור של עבירה הנאש� ביצע כ� על. לגזענות להסית במטרה הרשומה את פרס� הנאש�

 25  .זו רשומה בגי� לגזענות הסתה

  26 

 27 .ו באישו� השני בכתב האישו�5סעי! א. – 6' מס פרסו�

  28 

 29 ואל, אלימות סימני פניו על אשר אד� של תמונה פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .109

 30 ובי) תגוביות התקבלו לכ� בתגובה ."ערבי טוען: "קבוצת יהודים דקרו אותי"": רשומה ציר' התמונה

 31   ."טוב מאודדד", "חחחחחחחחחחחחח חבל לא הרגו אותו": היתר

  32 



  

  

  
  בית משפט השלום בבאר שבע

  מדינת ישראל נ' אברה� 712�08�14 ת"פ
  

 90 מתו� 76

 1 של תמונה צורפה עוד" יהוד_אל_כנופיית"# ההקבצה תג צור' לרשומה כי מגלה 9/בת עיו)  

 2 כמתואר, לרשומה תגוביות שתי ראות נ 9/בת. פניו על נראי� חבלה שסמני לב) כובע חובש צעיר בחור

 3  .קובעת אני כ, – האישו� בכתב

  4 

 5 בי) בררנית לאכיפה טע) עוד. אלימות או/ו לגזענות הסתה באמור אי) כי טע) הנאש� כח�בא  

 6  . לדי) הועמד ולא ,"ברשת כוכבי�" לעמודדומה  תמונה העלה אשר אליווה למר הנאש�

  7 

 8 חיבוב לה) סימ), בתגוביות צפה הנאש� א� לדעת נית) לא 9/בת התיעוד אופי נוכח כא) ג�  

 9  . ל"הנ התגוביות לפרסו� במחדל ולו אחראי אותו להחזיק נית) לא אלה בנסיבות. לאו �א

  10 

 11 של בהקשר, האמורה הרשומה של בהקשר" יהוד אל כנופיית" ההקבצה תג כי סבורתני  

 12 על בעלות נטילת על מלמד ולהילח� לצאת הקוראי� קודמי� לפרסומי� ובהקשר הספציפי העמוד

 13 כלפי שמופנית באלימות מדובר. שכאלה אלימות גילויי מעודד ולכ), ברשומה הנטע) האלימות מעשה

 14נות בו מדובר בפרסו� שהגזע .לגזענות מסית הפרסו� כי קובעת אני כ� ועל – ערבי ממוצא שהוא מי

 15  היא מובהקת ולא רק משתמעת.

  16 

 17 הדברי�. הנאש� אצל המטרה יסוד התקיימות בדבר מילי� להכביר שיש סבורה אינני שוב

 18  .הנדרש המטרה יסוד הנאש� אצל התקיי� כי קובעת אני כ� על .זה לפרסו� ג� נכוני� לעיל שנכתבו

  19 

 20 כי קובעת אני עוד. פרסומה ולנסיבות לתוכנה מודע שהוא תו,, הרשומה את שפרס� הוא הנאש�

 21 פרסו� איסור של עבירה הנאש� ביצע כ� על. לגזענות להסית במטרה הרשומה את פרס� הנאש�

 22  .זו רשומה בגי� לגזענות הסתה

  23 

 24 .ז באישו� השני בכתב האישו�5סעי! א. – 7' מס פרסו�

  25 

 26 לעבר אקדח מכוו), פני� רעול אד� של תמונה פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .110

 27  . "עוד חבר בכנופיית אל יהוד" :רשומה התמונה ובצד, המצלמה

  28 

 29   .קובעת אני וכ, – מדוייק האישו� בכתב המתואר כי מגלה 9/בת עיו)  

  30 

 31 בי) בררנית לאכיפה טע) עוד. אלימות או/ו לגזענות הסתה באמור אי) כי טע) הנאש� כח�בא  

 32  . לדי) הועמד ולא ,"ברשת כוכבי�" לעמוד תמונה העלה אשר אליווה למר הנאש�
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  1 

 2 התיאור לצד ח� נשק הנושא פני� רעול של תמונה מדוע ההסבר על לחזור יש כי סבורה אינני  

 3 בלבד יהודי ממוצא שהוא מי של ככנופיה מזוהה היא כי עולה שמשמה" נופייהכ"ב בחבר מדובר כי

 4  בכפו' להתקיימותו של המבח) ההסתברותי. לאלימותיש בה כדי להסית 

  5 

 6 המבח) כי סבורתני, הנאש� בחר בה האכסניה נוכח, הנאש� מיהות חר', לעיל כאמור

 7 עצמו הפרסו� את לנתק נית) לא שכ), העניי) בנסיבות מתקיי�" ממשית אפשרות" של ההסתברותי

 8 בפרסו� הדיו) במסגרת לעיל. הפרסו� בזמ) בטחוני �החברתי ומההקשר פורס� בה מהמסגרת

 9. תיוההסתבר המבח) של בהתקיימותו דנתי] 30.6.2014 מיו� הפרסו�[ הראשו) שבאישו� הראשו)

 10 הפרסומי� כלל על חלות כ) ועל, כלליות ה), זה מבח) המקיימות הנסיבות כי סבורתני, כאמור

 11הנמדד איננו הקהל , זאת בעיקר בהתחשב בעובדה כי הקהל תוכנ� פי על מסיתי� להיחשב המתאימי�

 12  .הנורמטיבי והסביר

  13 

 14 הפרסו� לנסיבות בלבד מודעות ונדרשת התנהגות עבירת היא לאלימות הסתה של והעבירה מאחר

 15 מתקיי� כי שהוכח ולאחר, הנדונה הרשומה את פרס� הנאש� כי וקבעתי מאחר, הפרסו� ולמעשה

 16  .דנ� הפרסו� במסגרת לאלימות הסתה של עבירה ביצע הנאש� כי קובעת אני ההסתברותי המבח�

  17 

 18  4.7.2014 יו� פרסומי

  19 

 20 .א באישו� השני בכתב האישו�6סעי! א. – 1' מס פרסו�

  21 

 22 נושא חלק� אשר, פני� רעולי אנשי� של תמונות מספר פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .111

 23   .מלוחמים""תמונות : רשומה ציר' התמונות ואל, בנשק אוחז חלק�, ""מוות לערבים כתובת

  24 

 25 3 של' לקולאז מעל שהתפרסמה "תמונות מלוחמים": ברשומה מדובר כי מגלה 9/בת עיו)  

 26" לערבי� מוות" הכיתוב מופיע מה) באחת. פני� רעולי גברי� מופיעי� התמונות בשלושת. תמונות

 27  .קובעת אני וכ, באקדח מחזיק הפני� רעול נראה מה) ובאחת

  28 

 29 בי) בררנית לאכיפה טע) עוד. אלימות או/ו לגזענות הסתה באמור אי) כי טע) הנאש� כח�בא  

 30  .לדי) הועמד ולא" ברשת כוכבי�" לעמוד תמונה העלה אשר אליווה למר הנאש�

   31 
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 1" הערבי� ימותו" הביטויי� ובי)" לערבי� מוות" הכיתוב בי) משמעותי או מהותי הבדל אי)  

 2 של העבירה את להקי� כדי אלה במילי� די, קודמות ובהזדמנויות לעיל כאמור". ערב אל יטבח" – ו

 3 גופה הרשומה נוכח שבעתיי� נכו) הדבר. כא) הדיו) על לחזור צור� אי). לגזענות המסית פרסו� איסור

 4 כי קובעת אני כ� ועל – בטחוני�הפוליטי וההקשר, פורסמה בה המסגרת, ח� נשק בה מופיע אשר

 5  .לגזענות מסית הפרסו�

  6 

 7  יסוד המטרה, מכל הנימוקי� שהובאו לעיל.כאמור, אצל הנאש� התגבש 

  8 

 9 כי קובעת אני עוד. פרסומה ולנסיבות לתוכנה מודע שהוא תו,, הרשומה את שפרס� הוא הנאש�

 10 פרסו� איסור של עבירה הנאש� ביצע כ� על. לגזענות להסית במטרה הרשומה את פרס� הנאש�

 11  .זו רשומה בגי� לגזענות הסתה

  12 

 13 באישו� השני בכתב האישו�.ב 6סעי! א. – 2' מס פרסו�

  14 

 15 אל. מנופ6 שלו האחורי החלו) אשר רכב של תמונה פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .112

 16יהודים ניצלו מלינץ', הכוחות שחילצו אותם נרגמו באבנים. אתם לא  3": רשומה ציר' זו תמונה

 17   .חושבים שהגיע הזמן למהפכה!???"

  18 

 19  . קובעת אני וכ, – מדוייק האישו� בכתב הרשומה תיאור כי מעלה 9/בת עיו)  

  20 

 21 התמונה לטענתו, הרשומה את פרס� הנאש� כי הנאש� כח�בא הסכי�, המענה במסגרת  

 22 ומכל עבירה מגלה אינה הרשומה כי הנאש� כח�בא טע) ההגנה סיכומי במסגרת .מהעיתו) נלקחה

 23  . לגיטימית דעה בהבעת מדובר מקו�

  24 

 25 בו מההקשר ניטראלי בהקשר לגיטימית דעה להבעת באשר ההגנה טענת את לקבל היה נית)  

 26 לוחמי� שה� מי של" כנופייה" של להיות שמתיימר בעמוד מדובר כאמור. דנ) הרשומה פורסמה

 27, הרלוונטי ההקשר של בנסיבות .הנערי� שלושת של ורציחת� חטיפת� בגי) לנקו� שמטרתה יהודיי�

 28 שאיננה אלימה"אזרחית"  מהפכה על מצביע" למהפכה הזמ) שהגיע חושבי� לא את�" האמירה

 29   .לאלימות מסית הפרסו� כי קובעת אני כ� ועל –לגיטימית

  30 

 31, נוכח ההקשר הרחב של פרסו� הרשומה נוכח הניחוח ג� כא� התקיי� המבח� ההסתברותי  

 32  הגזעני שעולה ממנה ומרמז על פגיעה במי שהוא ממוצא ערבי.
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  1 

 2 הפרסו� לנסיבות בלבד מודעות ונדרשת התנהגות עבירת היא לאלימות הסתה של והעבירה מאחר

 3 מתקיי� כי שהוכח ולאחר, הנדונה הרשומה את פרס� הנאש� כי וקבעתי מאחר, הפרסו� ולמעשה

 4  .דנ� הפרסו� במסגרת לאלימות הסתה של עבירה ביצע הנאש� כי קובעת אני ההסתברותי המבח�

  5 

 6 באישו� השני בכתב האישו� ג.6סעי! א. – 3' מס פרסו�

  7 

 8 ועליה, קומנדו בסכי) אוחז, פני� רעול אד� של תמונה פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .113

 9   ."נקמה!!! כנופיית אל יהוד": כיתוב

  10 

 11"ביבי לעם נמאס . . . . . כנופיית אל יהוד" : הרשומה נכתבה התמונה מעל כי מעלה 9/בת עיו)  

 12  .קובעת אני וכ, –

  13 

 14 בי) בררנית לאכיפה טע) עוד. אלימות או/ו לגזענות הסתה באמור כי אי) טע) הנאש� כח�בא  

 15  . לדי) הועמד ולא ,"ברשת כוכבי�" לעמוד תמונה העלה אשר אליווה למר הנאש�

  16 

 17 ושיו� לנקמה הקריאה לצד נשק הנושא פני� רעול של תמונה מדוע ההסבר על לחזור אי)  

 18  לאלימות. מסיתה" יהוד אל כנופיית"ל התמונה

  19 

 20  . יותר כאמור לעיל על רקע ההקשר הכללי הרחב ג� כא� מתקיי� המבח� ההסתברותי  

  21 

 22 הפרסו� לנסיבות בלבד מודעות ונדרשת התנהגות עבירת היא לאלימות הסתה של והעבירה מאחר

 23 מתקיי� כי שהוכח ולאחר, הנדונה הרשומה את פרס� הנאש� כי וקבעתי מאחר, הפרסו� ולמעשה

 24  .דנ� הפרסו� במסגרת לאלימות הסתה של עבירה ביצע הנאש� כי קובעת אני ההסתברותי המבח�

  25 

 26 באישו� השני בכתב האישו� ד.6סעי! א. – 4' מס פרסו�

  27 

 28 כיתוב ועליה בחולצה מצויד, פני� רעול אד� של תמונה פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .114

 29"לוחמים מכל הארץ : רשומה הנאש� ציר' התמונה אל. וארוכה חדה סכי) בידו האוחז ,"כהנא צדק"

 30  . מוכנים. העם דורש שינוי דחוף. כנופיית אל יהוד"

  31 
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 1 בי) בררנית לאכיפה טע) עוד. אלימות או/ו לגזענות הסתה באמור אי) כי טע) הנאש� כח�בא  

 2  . לדי) הועמד ולא ,"ברשת כוכבי�" לעמוד תמונה העלה אשר אליווה למר הנאש�

  3 

 4 מיתמ� בטיעו) מדובר – 1.7.2014 מיו� 7 בפרסו� הד), הדי) להכרעת 25 בסעי' לעיל כאמור  

 5 המרכזית הבחירות ועדת ידי על לכנסת מלרו6 ונפסלה, לחוק מחו6 אל הוצאה כ� תנועת. הפחות לכל

 6 מצביעי�, כ� תנועת של לסמליה וההפנייה" צדק כהנא" הכיתוב, אלה בנסיבות .גזעני מצע רקע על

 7 יש אלה לכל. לעיל כאמור, בעבר גזעני כפרסו� נקבעה" צדק כהנא" הסיסמה. ברורה גזענות על

 8הארץ "לוחמים מכל  קריאה ערק על] סכי)[ נשק עימו נושא בתמונה המצול� כי העובדה את להוסי'

 9  די לקבוע כי מדובר בפרסו� גזעני.די באמור כ .מוכנים"

  10 

 11 שתי בי) קיטוב ועל אלימות על שמצביעה הרלוונטית אכסניהמעבר לצור� אציי) את  ה

 12  .וכ, אני קובעת במובהק גזעני בפרסו� מדובר .]וערבי� יהודי�[ מובחנות קבוצות

  13 

 14כאמור לעיל זה התגבש אצל . הנאש� אצל המטרה יסוד התקיימות בדבר מילי� להכביר אי)

 15  הנאש�.

  16 

 17 כי קובעת אני עוד. פרסומה ולנסיבות לתוכנה מודע שהוא תו,, הרשומה את שפרס� הוא הנאש�

 18 פרסו� איסור של עבירה הנאש� ביצע כ� על. לגזענות להסית במטרה הרשומה את פרס� הנאש�

 19  .זו רשומה בגי� לגזענות הסתה

  20 

 21 .א באישו� השני בכתב האישו�6סעי! א. – 5' מס פרסו�

  22 

 23, מברזל באלה אוחז פני� רעול אד� ובה) תמונות מספר פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .115

 24"ביבי תתעורר... העם דרוך : רשומה ציר' התמונות ואל, וכדורי� מחסניות ע� אקדח בה תמונה

 25   .ומוכן... נקמה אל יהוד..."

  26 

 27 נראה אחת בתמונה. תמונות שלוש של' קולאז מעל פורסמה ל"הנ הרשומה כי מגלה 9/בת עיו)  

 28 אחרת תמונה ;"יהוד-נקמה אל" יד בכתב שנכתב רקע על כדורי� ומספר מחסניות שתי ע� אקדח

 29, שלישית תמונה; דוד מג) לצד "ביבי תתעורר" שלט מחזיק שתמונת פניו מרוטשת צעיר ילד מציגה

 30 השנייה ובידו באגרופ) חמושה ביד טלסקופית באלה אוחז פני� רעול מציגה, השלוש מבי) הגדולה

 31   .9/בת כאמור היא הרשומה כי קובעת אני האמור לאור. סכי)

  32 
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 1 בי) בררנית לאכיפה טע) עוד. אלימות או/ו לגזענות הסתה באמור אי) כי טע) הנאש� כח�בא  

 2  . לדי) הועמד ולא ,"ברשת כוכבי�" לעמוד תמונה העלה אשר אליווה למר הנאש�

  3 

 4 פני� רעול של ושל לנקמה הקורא כיתוב רקע על נשק של תמונות מדוע ההסבר על לחזור אי)  

 5, לאור קריאות בהקשר של העמוד הנדו). לאלימות מסיתה לנקמה קריאה אותה לצד נשק הנושא

 6 מסית הפרסו� כי קובעת אני כ� ועל – "נקמה" ו"אל יהוד" סבורתני כי ההקשר הוא גזעני במובהק

 7  .לגזענות

  8 

 9 הדברי�. הנאש� אצל המטרה יסוד התקיימות בדבר מילי� להכביר שיש סבורה אינני

 10  .הנדרש המטרה יסוד הנאש� אצל התקיי� כי קובעת אני כ� על .זה לפרסו� ג� נכוני� לעיל שנכתבו

  11 

 12 אני עוד. פרסומה ולנסיבות לתוכנה מודע שהוא תו,, הרשומה את שפרס� הוא הנאש�

 13 איסור של עבירה הנאש� ביצע כ� על. לגזענות להסית במטרה הרשומה את פרס� הנאש� כי קובעת

 14  .זו רשומה בגי� לגזענות הסתה פרסו�

  15 

 16 4.7.2014פרסומי יו� ות ליהתגוב

  17 

 18 שפורטו לפרסומי� התגוביות יתר בי) כי נטע) האישו� שבכתב השני לאישו�. ו.6.א בסעי'  .116

 19"הלוואי תעשו לינץ לאיזה מחבל בן של זונה ה ישמור : היתר ובי) אלימות תגוביות התקבלו, לעיל

 20 לתגוביות התייחס לא הנאש� כח�בא .זונה""יהודי זה נשמה ערבי זה בן , "אשקלונים גאווה", אותכם!"

 21ראשית אציי) כי תגוביות אלה מלמדות על ההקשר הגזעני שהציבור נת)  .המענה במסגרת אלו

 22  .הגזעני הכללילפרסומי� השוני� שפרס� הנאש� ומלמדות על ההקשר 

  23 

 24 הנטענות האלימות לתגוביות חיבובי� סימ) הנאש� כי לקבוע נית) לא 9/ת של אפיונו נוכח  

 25 כא). [ר' לעיל] במחדל התגוביות פרסו� את לנאש� לייחס נית) לא, אלה בנסיבות. לה) הגיב א' או

 26 תגוביות למחוק נהג וא' מהעמוד שונות תגובות למחוק היה יכול שהוא הסכי� הנאש� כי אזכיר

 27חראי לפרסו� בנסיבות אלה יש לקבוע כי הנאש� איננו א ].11�9' ש 105' עמ[ בעיניו בעייתיות שהיו

 28   התגוביות.

   29 
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 1  5.7.2014 יו� פרסומי

  2 

 3 .א באישו� השני בכתב האישו�7סעי! א. – 1' מס פרסו�

  4 

 5 אקדח בידו אוחז פני� רעול אד� בה) תמונות מספר פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .117

 6ומוכן... ביבי "העם דרוך : רשומה הנאש� ציר' התמונות אל ."נקמה, אל יהוד": שלט ואוחז, וסכי)

 7 גולדשטיי) ברו� של תמונה פורסמה, זה לפרסו� התגוביות יתר בי). תתעורר... תן לצה"ל לגלח..."

 8   ."איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא": הרשומה ולצידה המכפלה במערת המוני רצח ביצע אשר

  9 

 10ביבי תתעורר . . . . תן "העם דרוך ומוכן. . . . . : נכתב תמונות' קולאז מעל כי מגלה 9/בת עיו)  

 11 מימי) קטנות תמונות בשלוש. תמונות ארבע של' קולאז פורס� לרשומה מתחת לצה"ל לגלח . . . . .".

 12 גדולה תמונה היא הרביעית התמונה. שוני� גו' במנחי וסכי) אקדח מחזיק פני� רעול אד� נראה

 13 לשלט מעל בידו דרו� אקדח אוחז פני� רעול אד� נראה ש� ,'הקולאז של שמאל מצד שהודבקה

 14   "נקמה אל יהוד".

  15 

 16 טע) עוד .נחש הדג של משיר בציטוט מדובר וכי הסתה באמור אי) כי טע) הנאש� כח�בא

 17  . לדי) הועמד ולא ,"ברשת כוכבי�" לעמוד תמונה העלה אשר אליווה למר הנאש� בי) בררנית לאכיפה

  18 

 19 פני� רעול של ושל לנקמה הקורא כיתוב רקע על נשק של תמונות מדוע ההסבר על לחזור אי)  

 20בהקשר של העמוד  ערבי ממוצא ציבור כלפי לאלימות מסיתה לנקמה קריאה אותה לצד נשק הנושא

 21בהקשר שהרי הקריאה לנקמה מצד "אל יהוד"  – לגזענות מסית הפרסו� כי קובעת אני כ� ועל –  דנ)

 22  של העמוד דנ) לא יכולה להיות אחרת.

  23 

 24 חיבוב לה) סימ), בתגוביות צפה הנאש� א� לדעת נית) לא 9/בת התיעוד אופיו נוכח כא) ג�  

 25 אשר המסיתות התגוביות לפרסו� במחדל ולו אחראי אותו להחזיק נית) לא אלה בנסיבות. לאו אל

 26 לפרסו� בהתייחס מסבכת למסקנה להגיע כדי לה) להזדקק אי). גולדשטיי) ברו� של בשבחו קוראות

 27ללמד על הפרשנות הגזענית שניתנת לפרסו�. התגובית עצמה בשבחו של בוודאי יש בה) כדי . זה

 28  גולדשטיי) היא פרסו� גזעני בוטה.

  29 

 30 הדברי�. הנאש� אצל המטרה יסוד התקיימות בדבר מילי� להכביר שיש סבורה אינני

 31  .הנדרש המטרה יסוד הנאש� אצל התקיי� כי קובעת אני כ� על .זה לפרסו� ג� נכוני� לעיל שנכתבו

  32 
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 1 כי קובעת אני עוד. פרסומה ולנסיבות לתוכנה מודע שהוא תו,, הרשומה את שפרס� הוא הנאש�

 2 פרסו� איסור של עבירה הנאש� ביצע כ� על. לגזענות להסית במטרה הרשומה את פרס� הנאש�

 3  .זו רשומה בגי� לגזענות הסתה

  4 

 5 מתו� הנראה ככל הוא הנאש� כח�בא מתייחס אליו הציטוט כי אעיר הצור� מ) למעלה

 6". לכסח ל"לצה תנו" וכ)" לנצח ל"לצה תנו: "היתר בי), נכתב ש�, נחש הדג של" הסטיקר שירת"

 7. מחאה כשיר ונתפס, האר6 מרחובות היוצרי� ידי על שנאספו לסטיקרי� אומנותי ביטוי הוא השיר

 8  .לכישלו) מראש נדו) אומנותי לביטוי הנאש� שפרס� הרשומות את להשוות הנסיו)

  9 

 10 .ב באישו� השני בכתב האישו�7סעי! א. – 2' מס פרסו�

  11 

 12 פניו אשר נער של נוספת תמונה ולצידה, נער של תמונה פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .118

 13"והינה תוצר של לוחמי מג"ב לנער שהשתתף בזריקת : רשומה הנאש� ציר' התמונה אל. פצועות

 14לפנים... ובמקרה הוא בן דוד של ההומו... שבסך הכל הגיע אבנים בשועפט. זרקת אבנים תקבל בוקס 

 15   .לביקור משפחה..."

  16 

 17  .קובעת אני וכ, – האישו� בכתב המתואר כפי היא הרשומה כי מגלה 9/בת עיו)  

  18 

 19  . עבירה מגלה אינה הרשומה כי הנאש� כח�בא טע) ההגנה סיכומי במסגרת  

  20 

 21 דיווח במעי) מדובר, האמור חר'. שנפגע הנער של בכאבו ומזלזלת,  מרגיזה ברשומה מדובר  

 22 זרקת" דיעה או עמדה הבעת ברשומה יש עוד. הרלוונטיי� בזמני� בכותרות היה וא' שארע אירוע על

 23 לכאורה כ) ועל ב"מג לוחמי שוטרי� של אלימות היא הנטענת האלימות ".בפני� בוקס תקבל אבני�

 24  .סמכות בני מצד שהופעלה באלימות מדובר

  25 

 26"ב� דוד של בהעדר ההקשר הספציפי מתו� העמוד, והמילי� העושות שימוש בהקשר זה:   

 27"הומו"  �כ ח'דיר�אבוהמתייחס לנער אשר קושרות בי) הפרסו� דנ), ובי) פרסו� קוד�  ההומו"

 28 באזור הנמצא בפרסו� מדוברייתכ) והיה מקו� לקבוע כי  –בצירו' תמונת הגופה המרוטשת 

 29 לגיטימי שאיננו פרסו� ובי) נוחות שאינ) תחושות ליצור או להרגיז שעלול מיהלגיטי בי) הדימדומי�

 30בתו� ההקשר שיצר הנאש� מפורשות ברשומה דנ), ובתו� ההקשר של עמוד הפייסבוק . ומסית

 31כלפי  , עוינות וגרימת מדני�שכ) יש בו ביזוי, גילוי איבה הרלוונטי, מדובר בפרסו� גזעני באופ) מובהק

 32  וכ, אני קובעת. מוצאו.רק בשל שנרצח  ח'דיר�אבוב) דודו של הנער 



  

  

  
  בית משפט השלום בבאר שבע

  מדינת ישראל נ' אברה� 712�08�14 ת"פ
  

 90 מתו� 84

  1 

 2  כאמור, יסוד המטרה התגבש אצל הנאש�.

  3 

 4 כי קובעת אני עוד. פרסומה ולנסיבות לתוכנה מודע שהוא תו,, הרשומה את שפרס� הוא הנאש�

 5 פרסו� איסור של עבירה הנאש� ביצע כ� על. לגזענות להסית במטרה הרשומה את פרס� הנאש�

 6  .זו רשומה בגי� לגזענות הסתה

  7 

 8 .ג באישו� השני בכתב האישו�7סעי! א. – 3' מס פרסו�

  9 

 10 תמונות לצד. אנשי� וליד� רכב כלי נראי� בה) תמונות פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .119

 11מכוניות "בתמונות: לכאורה, יהודים צדיקים, זורקים אבנים, לעבר : רשומה הנאש� פרס� אלה

 12   .פלסטינים, בצומת הכפר ענאתא שבמזרח ירושלים"

  13 

 14  .קובעת אני וכ, – האישו� בכתב המתואר כפי היא הרשומה כי מגלה 9/בת עיו)  

  15 

 16. הנאש� כח�בא ע� מסכימה אינני. לגזענות הסתה משו� ברשומה אי) כי טע) הנאש� כח�בא

 17 להיות שלא יכול לא לאירוע רלוונטיות תמונות רקע על אבני� זורקי� אנשי� ממוצא יהודי כי התיאור

 18 – ירושלי� מזרח הוא המיקו� וכי" צדיקי�" ביהודי� מדובר כי התיאור. גזענות או לאלימות הסתה

 19 רקע על אלי� למעשה שבח דבר על מצביעי� – ובצירו' התיאור כי מדובר במכוניות של "פלסטיני�"

 20 רקע ועל הספציפי העמוד של ההקשר בתו� הרשומה לתו� גזענות לקרא שיש ובוודאי בוודאי. גזעני

 21  .לגזענות מסית הפרסו� כי קובעת אני כ� ועל – יותר הרחב הכללי ההקשר

  22 

 23 הדברי�. הנאש� אצל המטרה יסוד התקיימות בדבר מילי� להכביר שיש סבורה אינני שוב

 24  .הנדרש המטרה יסוד הנאש� אצל התקיי� כי קובעת אני כ� על .זה לפרסו� ג� נכוני� לעיל שנכתבו

  25 

 26 כי קובעת אני עוד. פרסומה ולנסיבות לתוכנה מודע שהוא תו,, הרשומה את שפרס� הוא הנאש�

 27 פרסו� איסור של עבירה הנאש� ביצע כ� על. לגזענות להסית במטרה הרשומה את פרס� הנאש�

 28  .זו רשומה בגי� לגזענות הסתה

   29 

 30 בכתב האישו�.ד באישו� השני 7סעי! א. – 4' מס פרסו�

  31 
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 1"גורמים פלסטיניים דיווח בבוקר (שבת) כי : רשומה פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .120

 2, תושב הכפר אוסרין ממערב לשכם. לפי הדיווח, 23מתנחלים תקפו אמש בגרזנים צעיר פלסטיני בן 

 3נוספים, ואלה המתנחלים תקפו את הצעיר, טארק עדילי, בכניסה לכפר עד שהגיעו למקום תושבים 

 4 ובי) אלימות לתגוביות כ) כמו. חיבובי� למאות זכתה זו רשומה הניסו אותם, אושפז במצב קשה".

 5"חברים יקרים אלה תושבי , "צריך למחוץ את הערבושים עם סלעים ענקיים אשריכם צדיקים!": היתר

 6חוטפים בו אבנים ענתא ומאבטחים את הציר שאנחנו -ענתות שבכל יום שישי עולים לצומת ענתות 

 7   .קבוע בימי שישי כל הכבוד לתושבי ענתות על האומץ מול הערבים הכלבים ביתי הוא מיבצרי"

  8 

 9   .קובעת אני וכ, – האישו� בכתב המתואר כפי היא הרשומה כי מגלה 9/בת עיו)  

  10 

 11 שנדונה הקודמת לרשומה בתגובה שפורסמו בתגוביות מדובר כי לציי) יש התגוביות לעניי)  

 12 נוכח, כאמור. האישו� כתב בניסוח המאשימה מלפני יצאה טעות הנראה וככל, לעיל 3' מס כפרסו�

 13 אלה בנסיבות. לאו א� חיבוב לה) סימ), בתגוביות צפה הנאש� א� לדעת נית) לא 9/בת התיעוד אופי

 14  . ל"הנ התגוביות לפרסו� במחדל ולו אחראי אותו להחזיק נית) לא

  15 

 16 בדברי� אי) כי טע) א�, הרשומה את פרס� הנאש� כי הנאש� כח�בא הודה, המענה במסגרת

 17  . לגזענות הסתה משו� שנרשמו

  18 

 19 כי על מצביע הרשומה נוסח ג�. אירועי� או טענות על בדיווח מדובר התגוביות בהיעדר  

 20 או דיווח. דומה באופ) מתנסח איננו הנאש� כה עד שראינו כפי שכ) כלשהו חדשותי מאתר הועתקה

 21) א(ג144  סעי' לפי מותר פרסו� הוא, חדשותי דיווח כגו), אירעו כי שנטע) או שאירעו אירועי� תיאור

 22 הנדו) הספציפי העמוד של ההקשר בתו� הא� השאלה נשאלת. בחוק העונשי) )ג(2ד144 סעי' לפי וכ)

 23 את הביא לא  הנאש� כי העובדה נוכח בעיקר זאת מסית פרסו� להיחשב שיכול בפרסו� מדובר

 24  . כפי שהובא לעיל "פלסטיניי� גורמי�"ל פרט וזאת  הדיווח את העתיק או ציטט ממנו המקור

  25 

 26 עדכוני� או חדשותיי� דיווחי� להעלות אד� כל מאת הדר� את לחסו� אי) כי סבורתני  

 27 נגועה איננה דנ� הרשומה כי קובעת אני, אלה בנסיבות. בפועל התקיימו כי שנטע) אירועי� אודות

 28, וחר' העדר המקור החדשותי זאת ג� בשקילת ההקשר הגזעני הרחב יותר של העמוד דנ) ,בהסתה

 29  .לכאורה

   30 
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 1 .ה באישו� השני בכתב האישו�7סעי! א. – 5' מס פרסו�

    2 

 3: רשומה התמונה ולצד, באקדח אוחז אד� של תמונה פרס� הנאש� כי נטע) האישו� בכתב  .121

 4לגלח...לעם נמאס מהחמאס... או כניסה של חיל האוויר... ביבי העם חם רצח...אתה לא חושב להתחיל 

 5  . חיבובי� 1,166 �ל זכתה זו רשומה .או שלוחמי כנופיית אל יהוד מתחילים..."

  6 

 7   .קובעת אני וכ, – האישו� בכתב המתואר כפי היא הרשומה כי מגלה 9/בת עיו)  

  8 

 9 דנ) במקרה כי סבורתני. לגזענות הסתה משו� שנרשמו בדברי� אי) כי טע) הנאש� כח�בא  

 10], ציבורית בפניה כי א�[ הציבור אל ולא הממשלה ראש אל פונה הנאש�. הנאש� כח�בא ע� הצדק

 11 תפעל] ישראל ממשלת או[ הממשלה ראש יפעל לא א� כי איו� ישנו כי נכו). לפעול אותו מבקש

 12 או איומי� בדברי� לראות אי) כי סבורתני הממשלה ראש אל היא והפניה מאחר. יהוד אל כנופיית

 13 הספציפי העמוד של ייהנבאכס בהתחשב א' זאת ,הרצויה למדיניות באשר דעה הבעת אלא הסתה

 14 הפוליטי המצב. ביטחוני�הפוליטי והמצב יותר הרחב ההקשר רק ועל לדברי� מעניק שהוא בהקשר

 15 אי בשל ותסכול דעה הבעת אותה את דיוקב מאפשר" אית) צוק" מבצע על ההכרזה טר�, והביטחוני

 16 דנ� הרשומה כי קובעת אני כ� על. דנאש� אליבא ישראל ממשלת מצד דיה לוחמנית פעולה נקיטת

 17  .מסיתה איננה

  18 

 19  אכיפה בררנית

  20 

 21. לעיל כאמור לנאש� המיוחסי� פרסומי� של שורה בגי) בררנית לאכיפה טע) הנאש� כח�בא  .122

 22הטענה העובדה  כלפי מר אליווה. על פיבאכיפה כלפי מר פורטמ) והנטע) המחדל הטענה מופנית כנגד 

 23כח הנאש� בסיכומי �נסגר מעוררת למצער "אי נוחות" כהגדרת באכי תיק החקירה נגד עדי התביעה 

 24  ההגנה. 

    25 

 26 לא הוא א�, האישו� בכתב המפורטות לרשומות דומות רשומות פרס� פורטמ) מר כי נטע)  

 27. לדי) להעמידו היה כ) ועל, העמוד הקמת את שהגה זה הוא פורטמ) מר כי נטע) עוד. בגינ) לדי) הועמד

 28 שפרס� הוא פורטמ) מרש מחלוקת אי) כיו� אשר, נוספות רשומות כלל המקורי בנוסחו האישו� כתב

 29כח הנאש� כי העובדה שהעד פרס� �באשר למר אליווה טע) בא. האישו� מכתב נמחקו ואלה, אות)

 30תמונות שה) מושא חלק מהאישומי� [ר'  –אשו) תמונות שונות מתו� העמוד "כנופיית אל יהוד" הר

 31יש בה כדי  –של ראיו) לכאורה שקיי� מר אליווה ע� יוצרי העמוד "כנופיית אל יהוד"]  1נספח לת/
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 1עוד נטע) כי העובדה  לקיי� עבירות דומות לאלה שיוחסו לנאש�, ועל כ) היה מקו� להעמידו לדי).

 2  להצדיק את ההבחנה בי) השלושה.שלנאש� מיוחסי� רוב הפרסומי� אי) בה כדי 

  3 

 4 פגעה הבררנית אכיפההש להוכיח הנאש� עלכח המאשימה טע) לעניי) זה בסיכומיו כי �בא  .123

 5 יסוד על ,פסולה מטרה גרתשה לש� דומי� מצבי�או  דומי� אד� בני בי) , כי נעשתה הבחנהבשוויו)

 6 עולה הראיות מחומרנטע) כי . דנ) במקרה הוכח לא הדבר. גרידא שרירותיות מתו�או  זר שיקול

 7 שפעל הוא הנאש� כי מוכיחותהגנה ה ראיות וא' התביעה ראיות, העבירה אבי הוא הנאש�ש

 8 פורטמ) למר לייחס הראייתי הקושי על עמד כח המאשימה�בא. הדפי� ניהול במסגרת בדומיננטיות

 9 ניסה, וכי יממה לאחר הראשו) הד' את זנח פורטמ) מרעוד נטע) כי . שוני� שפורסמו רישומי�

 10 באיזו) כי ג� הוסי' כח המאשימה�בא. להסית שלא ביקש בה רשומה פרס� הוא – דרכיו" לתק)"

 11 בתו, המפרס� ודומיננטיות מרכזיותו מבח) פי על לפעול המדינה על הגבלתו לבי) הביטוי חופש שבי)

 12כח �בא. לעיל כאמור בכלל א�, רשומות של מועטה כמות פרס� פורטמ) מר ".הפרסו� פלטפורמת

 13 שהפנה הישירי� האלימי� הביטויי� נוכח הנאש� במעשי יש מיוחדת חומרה כי הדגיש המאשימה

 14 שהראשו) למרות השני הד' את לפתוח בחר כי והעובדה, הפרסומי� תוכ), קונקרטיי� אנשי� כלפי

 15 הד' לעניי) החקירה אודות פרסומי� ופרס� במעשיו התגאה א' �הנאש. פייסבוק ידי על נסגר

 16 כול� השני בד' הפרסומי� כי הודה. פורטמ) מר של מעורבותואת   הנאש� מזער בחקירותיו. הראשו)

 17  .הש� את, הפרופיל תמונת את בחר, הד' את פתח הנאש�. שלו

  18 

 19 הד' במסגרת מופיע הוא הראיות מחומר כעולה כי כח המאשימה�בא ציי) אליווה מר לעניי)

 20 הראיות וחומר בד' אליווה מר של פרסו� כל אי)". מחבב" או" מגיב"כ – אקראי כגולש א� הראשו)

 21  .  דפי� לניהול שלו אינדיקציה כל אי) כי מעלה

  22 

 23לפני הדיו) לגופה של טענה, יש להזכיר את הקביעות העובדתיות אליה) הגעתי לעיל, ואשר   .124

 24מצאתי כי מר אליווה לא ניהל א' אחד מהעמודי� הרלוונטיי�, וזאת  ראשיתרלוונטיות לדיו) דנ). 

 25  בניגוד לטענת הנאש�.

    26 

 27שנית, קבעתי כי מר פורטמ) היה בעל הרשאה של "מנהל" או "עור�" בעמוד הראשו) בלבד. 

 28, אינני נזקקת לגרסתו של מר פורטמ) כדי לדו) בטענה, אינני כח המאשימה�לבאאציי) כי בניגוד 

 29טענתו כי "חזר בתשובה" וכי ניסה לתק) את דרכיו. סבורתני כי התכתובת בי) הנאש� מקבלת את 

 30  מקשה לית) אמו) בגרסתו זו של מר פורטמ). 3ובי) מר פורטמ) נ/

  31 

 32"בעניין סלכגי, : לאחרונה ההלכה את העליו) המשפט בית סיכ� דא כגו) לטענות בהתייחס  .125

 33ארז כי בחינת טענה לאכיפה בררנית תיעשה באספקלריה -קבע בית משפט זה מפי השופטת ד' ברק
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 1של שלוש שאלות, שאינן מנותקות בהכרח האחת מהשניה: ראשית, יש לבחון מהי קבוצת השוויון 

 2נית פסולה עימה נמנה מי שהעלה את טענת האכיפה הבררנית; שנית, כיצד יש להבחין בין אכיפה ברר

 3לכזו הנשענת על שיקולים לגיטימיים; לבסוף, ייבחן הנטל הראייתי המוטל על כתפי הטוען לאכיפה 

 4 סעי'), 10.4.2018( המכרות על המפקח יחידת 2 ישראל מדינת' נ פרדקי� יור� 6132/16 א"ע[ בררנית"

 5  ].אלרו) השופט' כב של דינו בפסק 35

  6 

 7 מנת על, לכאורה למצער, יחדיו חברו 3/נ מהמוצג שעולה כפי אשר, בשניי� מדובר בענייננו  

 8. העמוד של לאופיו באשר ביניה� רעיונות חולקי� שה� תו�" יהוד אל כנופיית" העמוד את ליצור

 9 השניי� בי) מהתכתובות שעולה כפי[ פורטמ) מר ע� שיחה תו�, בעצמו העמוד את יצר הנאש� בהמש�

 10הוגשו שלא בסדר כרונולוגי. התארי� נלמד על סמ�  3. יש לציי) כי העמודי� בנ/30.6.2014 מיו� 3/בנ

 11ר את העמוד. בנוס' נית) ללמוד צלמר פורטמ) כי הוא יו כתבהעובדה כי העמוד נוצר ביו� זה, והנאש� 

 12 שהגדיר לאחר, בעמוד שונות רשומות לפרס� פורטמ) למר שאפשר הוא] זאת מההקשר בי) השיחות

 13"שים  קש מר פורטמ) מהנאש�יבש�  3נ/ 'ר[ 1.7.2014 ביו� וזאת, בעמוד" עור�" או" מנהל" תואו

 14. ההודעה היא מיו� .)]השגיאות במקור, ש.ח( אותי מנהל בדף אחי שאני יתחיל לעלות דברים וכו'"

 15  ]. במועד זה ר� בעמודו, ומכא) שלכל המוקד� צור' מר פורטמ) כמנהל או ע17:31בשעה  1.7.2014

  16 

 17  .הוא כ� לא א�, האפלייה לטענת רגליי� יש כי לטעות הקורא עלול, לכאורה  .126

  18 

 19 זהה החלטה בהכרח תניב לא, דומה שעניינ� חשודי� שני של עניינית שקילה כי להדגיש יש  

 20"ואולם, החלטת רשויות התביעה להעמיד לדין פלוני ולהימנע מהגשת : לדי) העמדת� לשאלת ביחס

 21אלמוני, החשוד במעורבות באותה פרשה, אינה מלמדת, בהכרח, על קיומה של אכיפה כתב אישום נגד 

 22בררנית. על הטוען לכך להראות כי ההבחנה בין החשודים המעורבים באותו אירוע מבוססת על 

 23שיקולים זרים, גישה שרירותית, מטרה פסולה, וכיוצא באלה דברים . . . ודוק: הטוען לאכיפה בררנית 

 24צביע על מניע פסול, העומד ביסוד החלטתה של הרשות בנושא ההעמדה לדין, וגם אם אינו חייב לה

 25הרשות התנהלה בתום לב, עשויה התנהלות מעין זו להיות נגועה באפליה פסולה . . . יחד עם זאת, 

 26יש לזכור כי שיקול דעתה של התביעה בשאלת ההעמדה לדין הוא רחב, גם אם עליה להפעילו בצורה 

 27בפסק  35), פסקה 20.4.2016( רוני זירר הרוש נ' מדינת ישראל 7659/15[ע"פ  . . ." ל הניתןשוויונית ככ

 28  .דינו של כב' השופט שה�]

   29 

  30 

 31 בי) ההסכמה יסוד על ואשר, פורטמ) למר כיו� המיוחסי� הפרסומי� כי, כא) להזכיר ראוי  .127

 32 בכתב לנאש� שיוחסו פרסומי� ה�, הרלוונטי בעמוד אות� שפרס� הוא פורטמ) מר כי הצדדי�

 33 כתב את ער� אשר כח המאשימה�בא אות� שקרא כפי החקירה תוצרי מבחינת היינו. האישו�
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 1 כי לראות היה נית) אמנ�. הרלוונטי בעמוד שפורסמו הרשומות לכלל אחראי היה הנאש� – האישו�

 2 עקא דא. . . ],  Posted by: ומההערה 7/מת ללמוד שנית) כפי[ מהרשומות חלק פרס� פורטמ) מר

 3 שהוא מי בי) ומשמעותי מהותי הבדל יש. לעשות היה נית) לא העמוד ליצירת הרעיוני השיו� שאת

 4  .רשומות של מצומצ� מספר לפרס� כדי רעיו) על שנשע) מי ובי) הרעיו) אבי

  5 

 6 פעולה בשיתו' פורטמ) מר את לכאורה מסבכת אשר המרכזית היהראי, עוד חשוב להדגיש כי  

 7 הנאש� בי) תכתובת של בתיעוד כזכור מדובר. 3/נ היא הנדו) הפייסבוק עמוד ליצירת רעיוני" הדוק"

 8 שנקרא הראשו) העמוד פעילות של הראשוני� הימי� ובמהל�, העמוד ליצירת עובר פורטמ) מר ובי)

 9 לבית אותה שהביא הוא והנאש�, הנאש� של חוקריו בידי הייתה לא זו ראייה". יהוד אל כנופיית"

 10 שני נגד הראייתי המסד כאשר באכיפה אפליה של אי) מקו� לטענה. ההגנה פרשת במסגרת המשפט

 11  .דומה איזו חשודי�

  12 

 13 רחוקי� הנאש� של הפעילות והיק', פורטמ) למר לייחס שנית) הפרסומי� מספר, שלישית  

 14 שייתכ) רשומות של בודד מספר שפרס� מי בי) פלילית באכיפה ג� להשוות נית) לא. חופפי� מלהיות

 15 אחראי נמצא הנאש�, לעיל מהאמור ללמוד שנית) וכפי, כאלה עשרות שפרס� מי ובי), מסיתות וה)

 16כא) יש להדגיש את העובדה כי עסקינ) בעבירות המגבילות את חופש הביטוי, . מסיתות רשומות �37ל

 17וכי יש להצטייד באישור היוע6 המשפטי לממשלה לש� הגשת כתב אישו� בעבירות אלה. לא מ) הנמנע 

 18כי בעניינו של מי שנכשל במספר בודד של פרסומי� יטה היוע6 המשפטי לממשלה שלא לאשר הגשת 

 19  א להביא לאכיפת יתר ולאפקט מצנ) על הדיו) הציבורי. כתב האישו� על מנת של

  20 

 21 של בעניינו בררנית אכיפה של לטענה מקו� היה א� ג� כי, אעיר הצור� מ) ולמעלה רביעית  

 22 מקו� שהיה סבורה אינני, אש� הנאש� נמצא בה� המסיתי� הפרסומי� היק' שנוכח הרי, הנאש�

 23המבקש לטעון לקיומה של אכיפה בררנית להציג זאת ועוד. על ": האישו� כתב ביטול של לסעד

 24תשתית עובדתית מבוססת, התומכת בטענתו זו, ואין מדובר בנטל פשוט . . . גם אם הוכח קיומה של 

 25אכיפה בררנית, הרי שסעד קיצוני בדמות ביטול כתב האישום, שמור למקרים חריגים ביותר, בהם לא 

 26 ון תיקון כתב האישום, או הקלה במידת העונש . . ."ניתן לרפא את הפגם באמצעים חריפים פחות, כג

 27 השופט' כב של דינו בפסק 35 פסקה), 20.4.2016( ישראל מדינת' נ הרוש זירר רוני 7659/15 פ"ע[

 28  ]. שה�

  29 

 30באשר לטענה המתייחסת למר אליווה, סבורתני כי לא נית) לקבוע או לחשוב בטעות שמדובר   .128

 31בשניי� שעניינ� זהה או אפילו דומה. מר אליווה לא היה מנהל או עור� בעמוד הנדו), לא העלה 
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 1על פי הטענה בפרסו� אחד, אותו פרס� בעמוד הפייסבוק  לכאורה פרסומי� שוני� בעמוד, אלא נכשל

 2  שלו, ולא באכסנייה הרלוונטית.האישי 

  3 

 4 כח2בא ער, אותה ההשוואה כי הטע� מ�, בררנית לאכיפה בטענה ממש מצאתי לא, דבר של סופו

 5 בזמני� דומות נגד� שהראיות כאלה או, לעבירה שווי� שותפי� בי� או, שווי� בי� אינה הנאש�

 6  .האישו� כתב להגשת הרלוונטיי�

  7 

 8  סיכו�  ו.

  9 

 10עבירות של הסתה  2 –סופו של יו� אני מרשיעה את הנאש� בעבירות המיוחסות לו בכתב האישו� 

 11בחוק העונשי�, ושתי עבירות של איסור פרסו� הסתה לגזענות לפי סעי!  2ד144לאלימות לפי סעי! 

 12  ב בחוק העונשי�.144

  13 

 14זאת על פי האישו�  –פרסומי� המסיתי� לגזענות  12 �פרסומי� המסיתי� לאלימות וב 5 �מדובר ב

 15  הראשו) ובהתייחס לעמוד הפייסבוק הראשו). 

  16 

 17זאת על פי האישו�  –פרסומי� המסיתי� לגזענות  15 �פרסומי� המסיתי� לאלימות וב 7 �מדובר ב

 18  השני ובהתייחס לעמוד הפייסבוק השני.

  19 

 20 הצדדי�. מעמד, ב2019 במר- 3, אדר א' תשע"טב"ו כהיו�,  נית�

                     21 
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