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  שופטת שרה חביבה לפני כבוד 

 
 מאשימהה

 
 פמ"ד – מדינת ישראל
 ברוך יעקוביע"י ב"כ עו"ד 

 
 נגד

 
 בעצמו  – שלומי אברהם נאשםה

 ע"י ב"כ עו"ד נועם בונדר
#<5># 1 
 2 

 3 פרוטוקול

 4 

 5 :ב"כ הנאשם

 6הזימונים לנאשם אל הממונה הגיעו בסמוך לפני המועד שנקבע. כאשר קיבלנו את הזימון, יש לציין כי 

 7, הבנתי שהנאשם לא התייצב בטעות. עוד 52.21העברתי אותו באופן מיידי לנאשם. במקרה הראשון, 

 8באותו יום יצרה איתי קשר הממונה על עבודות השירות או מי ממשרדה והודיעה כי שוחחה עם 

 9 ם התנצל על כך ומדובר באי התייצבות שמקורה בטעות ולכן תואם איתו מועד נוסףהנאשם והנאש

 10 . . 51.21ליום 

 11 התייצב ונאמר לו כי הוא יזומן פעם נוספת. אבקש לשמוע את הנאשם. הנאשם  51.21ביום 

 12 

 13 :הנאשם

 14הממונה הביאה לי טופס שאחתים את הרופאה שלי בקשר ליכולת שלי לעבוד, היא אמרה שהיא 

 15ש לדחות את הדיון. לטענתה, אם הייתי חוזר למחרת עם המסמכים הרלוונטיים, היא לא הייתה תבק

 16מספיקה לערוך חוות דעת, אני אומר לבית המשפט את מה שהיא אמרה לי. זה היה ברמלה, ישבתי 

 17 שעות בחוץ.  3שם 

 18 

 19 :ב"כ המאשימה

 20אין חוות דעת ממונה זה לא  עמדת המאשימה ידועה, היא הובאה בטיעונים לעונש, למעשה אם יש או

 21 רלוונטי ביחס לעמדת המאשימה, המבקשת מאסר בפועל. 

 22 

 23 ב"כ הנאשם:

 24אבקש בנסיבות אלו לאשר לנאשם הזדמנות נוספת להציג את מלוא התיעוד הרפואי ובעקבות חוות 

 25הדעת שינתן גזר הדין. אנו מודעים לכך שבית המשפט קבע שחוות הדעת מוזמנת בלי לטעת ציפיות 

 26בלבו של צד זה או אחר, אך עם כל זאת, משקבע בית המשפט שתוגש חוות דעת, התמונה המלאה 

 27 היות מונחת בפני בית המשפט ונבקש כי תינתן לנאשם הזדמנות נוספת. צריכה ל
#<1># 28 
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 1 החלטה

 2התנהלותו של הנאשם המתוארת לעיל על ידי הנאשם עצמו, איננה יוצאת דופן ביחס להתנהלותו 

 3בהליך עד כה. בנסיבות אלה, וגם נוכח התוצאה העונשית אליה הגעתי לאחר שקילה זהירה של כלל 

 4 ומדיניות הענישה הנוהגת, אין מקום לדחייה נוספת של הדיון היום. טיעוני הצדדים 
#<1># 5 
 6 

 7 במעמד הנוכחים. 1198297812, ט"ו אלול תשע"טניתנה והודעה היום 

 8 

 
 שופטת, חביב שרה

 9 
#<4># 10 

 11 

 12 גזר דין

 13 ההרשעה

 14 

 15הנאשם הורשע, לאחר ניהול הליך שמיעת ראיות, בשתי עבירות של הסתה לאלימות לפי סעיף  .5

 16[ ושתי עבירות של איסור פרסום הסתה "חוק העונשין"]להלן:  5711-בחוק העונשין, התשל"ז 2ד544

 17 ב בחוק העונשין. 544לגזענות לפי סעיף 

 18 

 19שומים בגין ריבוי עבירות הסתה [ מונה שני אי"כתב האישום"כתב האישום המתוקן ]להלן:  .2

 20לאלימות ולגזענות כלפי אנשים ממוצא ערבי אותן ביצע הנאשם באמצעות שני עמודים בשם "כנופיית 

 21[. תכנים אלה זכו "פייסבוק"" במרשתת ]להלן: FACEBOOKאל יהוד" שהקים ברשת החברתית "

 22 לחשיפה רבה. הנאשם הורשע בגין מרבית הפרסומים שיוחסו לו בכתב האישום וזוכה בגין חלק מהם. 

 23 

 24[ על רקע חטיפתם ורציחתם של "העמוד הראשון"]להלן:  32.1.2254עמוד אחד נוצר ביום  .3

ֶער בן -שלושת הנערים גיל  25]להלן ולמען  57ח בן ואיל יפר 51, יעקב נפתלי פרנקל בן 51עד מיכאל שַׁ

 26עציון על ידי -בצומת גוש 52.1.2254[; אשר נחטפו ביום "שלושת הנערים"הנוחות בלבד גם: 

 27טרוריסטים ממוצא ערבי תושבי הגדה המערבית. גופות שלושת הנערים אותרו על ידי כוחות צה"ל 

 28שומות מסיתות , בשדה סמוך לעיר חברון. הנאשם פרסם באמצעות העמוד הראשון ר32.1.2254ביום 

 29 .2.1.2254ועד  32.1.2254רבות בין הימים 

 30 
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 1ח'דיר בן -, במזרח ירושלים, נחטף הנער מוחמד אבו2.1.2254ליום  5.1.2254בלילה שבין יום  .4

 2, פרסם הנאשם באמצעות 2.1.2254. בהמשך לכך נמצאה גופתו ביער בסמוך לירושלים. ביום 51

 3שי חטיפה ורצח נוספים כנגד אנשים ממוצא ערבי. החשבון הראשון רשומה בה קרא לביצוע מע

 4בהמשך לכך, באותו היום, נסגרה פעילות החשבון הראשון על ידי חברת פייסבוק. בעקבות סגירת 

 5, חשבון נוסף בפייסבוק הנושא את אותו השם 2.1.2254החשבון הראשון, פתח הנאשם, באותו היום, 

 6 רשומות מסיתות רבות. 1.1.2254ועד  2.1.2254ים [ באמצעותו פרסם בין הימ"העמוד השני"]להלן: 

 7 

 8בהכרעת הדין נקבע כי בהזדמנויות שונות ורבות, באמצעות שני העמודים הנ"ל, פרסם  .1

 9הנאשם דברים מתוך מטרה להסית לגזענות. עוד פרסם הנאשם קריאות למעשי אלימות או דברי שבח, 

 10עמם אשר על פי תוכנם של הפרסומים  אהדה או עידוד למעשי אלימות, תמיכה בהם או הזדהות

 11 והנסיבות בהן פורסמו, יש אפשרות ממשית שיביאו לעשיית מעשה אלימות. 

 12 

 13 –פרסומים המסיתים לגזענות  17 -פרסומים המסיתים לאלימות וב 1 -מדובר בנקבע כי בסך הכל 

 14 -אלימות ובפרסומים המסיתים ל 2 -זאת על פי האישום הראשון ובהתייחס לעמוד הראשון; וכן ב

 15 זאת על פי האישום השני ובהתייחס לעמוד השני. –פרסומים המסיתים לגזענות  11

 16 

 17 תסקיר שירות המבחן וחוות דעת הממונה על עבודות השירות

 18 

 19 כוחו. -בעניינו של הנאשם נערך תסקיר מבחן, וזאת לבקשת בא .1

 20 

 21לשלוש בנות המתגוררות , גרוש המצוי בקשר זוגי ואב 42מתסקיר המבחן עולה כי הנאשם כבן 

 22עמו, שתיים מנישואים קודמים. הנאשם נפצע באורח קשה בגבו מתאונה בעקבותיה אינו עובד והוא 

 23מתקיים מקצבת ביטוח לאומי. הוא סובל מכאבים כרוניים בגבו המקרינים לרגליו ומטופל 

 24פואי, הוא נוטל בפיזיותרפיה ותרופות. הנאשם טען כי הוא מצוי בתהליך לקבלת רישיון לקנאביס ר

 25 משככי כאבים ומשתמש בקנאביס באופן מזדמן. 

 26 

 27, הוא ואחיו 1תסקיר המבחן מפרט את נסיבות חייו של הנאשם. הוריו התגרשו בהיותו כבן  .1

 28אביב. הנאשם מסר כי הוא אינו יודע מדוע -נותרו בחזקת אביו והתגוררו עמו בשכונת התקווה בתל

 29נותר בחזקת אביו, בחווייתו ננטש על ידי אמו ושיתף כי אביו נהג להסית אותו ואת אחיו כנגד אימם 

 30 מנע מהם קשר איתה. עוד שיתף כי אביו שלח אותו ואת אחיו ללמוד בפנימיות על רקע קשייו לגדלם. ו

 31 

 32נעדר מסגרת לימודית, אז החל להסתבך בפלילים.  51-54שנות לימוד, מגיל  1הנאשם בוגר 

 33 ים בתנאי פנימייה, שם למד-נשלח להוסטל בבת 51.1הנאשם הופנה לשירות המבחן לנוער וביותו כבן 
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 1מקצוע. לאור מעורבותו בפלילים לא גוייס לצבא, עם סיום לימודיו בהוסטל החל לעבוד בתחום 

 2שנים אז נקלע לקשיים  1 -האלומיניום, תחילה כשכיר ולאחר מכן כעצמאי. עסק בתחום עד לפני כ

 3 כלכליים לאחר שנשלל רישיונו. טרם התאונה עבד בסופרמרקט. 

 4 

 5. 51 -ו 51, מנישואיו אלה יש לו שתי בנות בגילאים 23כבן  , בהיותו2222הנאשם נישא בשנת  .1

 6הנאשם טען כי במהלך נישואיהם חלה הידרדרות במצב בני הזוג, הם החלו צורכים סמים ואלכוהול 

 7ותפקודם היומיומי נפגע. הנאשם תיאר תנאי הזנחה פיזיים ונפשיים בהם גדלו בנותיו, ואף אלימות 

 8ובעקבות שלילת רישיונו חלה  2252יא תחת השפעת סמים. משנת לה היו חשופות מצד אמן כאשר ה

 9אביב ועברו להתגורר -התדרדרות במצבם הכלכלי עד שנאלצו למכור את ביתם בשכונת התקווה בתל

 10בעיר ערד. מתוך מצוקתם, נחשפו הנאשם ואשתו דאז לסמי פיצוציות ותפקודם נפגע עוד  2254בשנת 

 11יט להתגרש מאשתו, לאור מחלוקות ביניהם ולאור האשמות החל 2251יותר. הנאשם מסר כי בשנת 

 12שווא, שלה, כך על פי טענתו, כי הוא נוקט כלפיה באלימות. לאחר גירושיהם בתם הבכורה נותרה 

 13 בחזקתו והצעירה בחזקת אמה. כיום גם ביתו זו בחזקתו, זאת לאחר אירוע אלימות של אימה כלפיה. 

 14 

 15חודשים. בת  1רכת יחסים קודמת, ולשניים בת משותפת בת ממע 7לבת זוגו הנוכחית ילד בן  .7

 16זוגו של הנאשם בהריון נוסף. הנאשם תיאר את הקשר הזוגי הנוכחי באופן חיובי, לדבריו מדובר 

 17 באישה נורמטיבית המתפקדת באופן מיטבי, עובדת שנים כסייעת בגן ילדים.

  18 

 19וליטיות לצד הריגוש אותו הוא חווה הנאשם תיאר כי ברקע לעבירות בתיק דנן הן דעותיו הפ .52

 20מהקמת דפים וקהילות במרשתת. לטענתו גם כיום נוהג להקים ולהפעיל עמודי תוכן, מידע וקהילות 

 21בנושאים שונים. ההתרשמות היא שתגובת אחרים לתכנים אותם הוא מעלה מקנה לנאשם תחושת 

 22וטרד מהאירועים הפוליטיים ערך ומסוגלות. הנאשם טען כי בתקופה בה ביצע את העבירות היה מ

 23שהתרחשו, הפעילות בעמוד הפייסבוק תפסה תאוצה במהרה והוא עסק בה במשך כשלושה שבועות. 

 24באותה תקופה התגורר בערד עם גרושתו, עבד באינסטלציה באופן מזדמן וצרך סמים באופן יומיומי. 

 25ת שאפיין את חייו באותה ועל רקע חוסר היציבו –לדבריו יתכן ולעובדה כי היה תחת השפעת סמים 

 26הייתה השפעה על תוכן הדברים שכתב. לטענתו לא שקל השלכות מעשיו, ולא חשב על  –תקופה 

 27 הסיכון והנזק. 

 28 

 29הנאשם ביטא חרטה על התנהלותו והבנה באשר לחומרתה. לדבריו אינו מפעיל אתרים בעלי 

 30ם העוסקים בחדשות וסרטונים תוכן גזעני או פוגעני מכל סוג מאז ועד היום, אלא רק אתרים ודפי

 31מצחיקים. הנאשם ביטא מוטיבציה מילולית להשתלב בטיפול בשירות המבחן והופנה לבדיקת שתן, 

 32אך לא הגיע לבדיקה ולא יצר קשר עם שירות המבחן מאז. להערכת שירות המבחן, בעיתוי הנוכחי, 
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 1על כן  –ל אינטנסיבי וממושך אין לנאשם היכולת לערוך שינוי בדרך התנהלותו ולהתחייב להליך טיפו

 2 לא באה כל המלצה שיקומית בעניינו. 

 3 

 4לא  2251לעניין העונש, הומלץ כי יישקלו נסיבותיו האישיות של הנאשם והעובדה כי מאז 

 5 נפתחו כנגדו תיקים חדשים. 

 6 

 7כוחו הופנה הנאשם לממונה על עבודות השירות. התקבלה הודעה ממנה עולה כי -לבקשת בא .55

 8ומן פעמיים לראיון התאמה. פעם אחת לא הופיע מאחר וטען כי התבלבל בתאריך ולפגישה הנאשם ז

 9ה הופיע ללא מסמכים וללא וטופס רפואי חתום על ידי רופא משפחה. לאור האמור, לא נערכה ייהשנ

 10הנאשם הסביר מחדל זה במעמד הדיון של הנאשם לביצוע עבודות שירות.  חוות דעת לעניין כשירותו

 11 היום.

 12 

 13 הראיות לעונש

 14 

 15הרשעות קודמות אשר רובן התיישנו. ביום  53מרישומו הפלילי של הנאשם עולה כי לחובתו  . 52

 16 53.3.2251נגזר דינו של הנאשם למאסר מותנה לצד ענישה נלוות בגין עבירת איומים; ביום  32.4.2257

 17במרמה; ביום נגזר דינו של הנאשם למאסר מותנה לצד ענישה נלוות בגין עבירת קבלת דבר 

 18ימי מאסר בפועל לצד ענישה נלוות בגין עבירות אלימות  52 -נגזר דינו של הנאשם ל 21.52.2251

 19 זוג(. שאר הרשעותיו, כאמור, הן הרשעות ישנות שאינן ממן העניין. -ותקיפה סתם )בן

 20 

 21כהן,  גב' סיגלית 4עדים התייצבו להעיד לטובת הנאשם במסגרת דיון הטיעונים לעונש. עה/ 3 .53

 22 מר אבי עייני. 1גב' אלינור לוי ועה/ 1עה/

 23 

 24-בהפגנות שהתקיימו ברחוב רוטשילד בתל 2252הגב' כהן תיארה כי הכירה את הנאשם בשנת 

 25אביב. לטענתה הנאשם היה אחד הפעילים המובילים. מדובר היה בפעילים מכל קצוות הקשת 

 26בין חברי הקבוצה הפעילה. העדה ביקשה להקל  "דרש שיהיו בדואים"הפוליטית. על פי עדותה הנאשם 

 27". . . וכולנו יכולים  להיות  אשמים  אם זה בפייסבוק . . .  אם תיכנסו לפיסבוק  עם הנאשם, לטענתה: 

 28כולם  רושמים אם אני ארשום מוות למחבלים עלי מישהו ידווח ועליו לא ידווחו, אותי פייסבוק 

 29 יחסום".

 30 

 31חודשים, והיא  1הגב' לוי, בת זוגו של הנאשם, העידה כי לה ולנאשם יש בת משותפת כבת 

 32מצויה בהריון מתקדם. לעדה בן מקשר קודם אשר מתגורר עם בני הזוג יחד עם שתי בנותיו של הנאשם 

 33ימים  1שעות ביממה  24מנישואיו הקודמים. לטענתה בנה סובל מאפילפסיה ומצבו מצריך טיפול 
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 1"שלומי עושה הנאשם מטפל בו ולוקח אותו לטיפולים. לטענתה היא עובדת במשרה מלאה ו בשבוע.

 2הכל, מורים, פגישות, פסיכולוגים, נאורולוגים, בקשר עין עם הבנות, הוא איתם אבא שלו מפה ושם 

 3. הגב' לוי ביקשה חמלה ותיארה כי וזה לא מובן מאליו לגדל ולהיות בבית, אני משגיחה גם שצריך"

 4 תוכל להתקיים היה והנאשם ישלח לכלא. לא 

 5 

 6, והעיד כי הנאשם 2252מר עיני תיאר כי הוא מכיר את הנאשם מאז המחאה החברתית בשנת 

 7 תורם לנזקקים.

 8 

 9 טיעוני הצדדים לעונש

 10 

 11ב"כ המאשימה ביקש לקבוע מתחם עונש הולם אחד בגין כלל העבירות שבכתב האישום,  .54

 12חודשי מאסר בפועל, לצד ענישה נלוות. הוא עתר להשית  21פועל ועד חודשי מאסר ב 52מתחם שנע בין 

 13 על הנאשם עונש ברף הבינוני של המתחם.

 14 

 15כבוד האדם, ערכי השלום  –ב"כ המאשימה עמד על הערכים המוגנים בעבירות ההסתה 

 16תו והרעות שבין אדם לחברו, וכן ניצול לרעה של ערכי הדמוקרטיה תוך עיוות חופש הביטוי. כך לטענ

 17המרשתת, כמות הרשומות  –הפגיעה בערכים המוגנים היא גבוהה נוכח הפלטפורמה בה בחר הנאשם 

 18המסיתות שפורסמו על פני כשבוע ימים, התפוצה הרחבה אליה הגיעו הפרסומים ונוכח אופי הדף אשר 

 19 כלל סממנים גזעניים ואלימים. 

 20 

 21מה כי העבירות בוצעו על רקע לעניין הנסיבות הקשורות בביצוע העבירות ציין ב"כ המאשי 

 22חטיפתם ורציחתם של שלושת הנערים. הסיבות שהובילו אותו לבצע את  –תקופה מתוחה ורגישה 

 23המעשים הם מניעים אידיאולוגיים כנגד קבוצה אתנית מסויימת. מדובר במעשים שדרשו תכנון 

 24הסרתו על ידי  מוקדם ואף התמדה, זאת בעיקר נוכח העובדה שהנאשם פתח את הדף בשנית לאחר

 25עוקבי הדף, ובמונחים של נזק  3,422רשומות מסיתות שהגיעו לידיעת מעל  37 -פייסבוק. מדובר ב

 26נטען כי מדובר בנזק משמעותי. הרשומות קיבלו גילויי חיבובים, ואף שיתופים אל מחוץ לדף עצמו. 

 27ם אליווא ומר לטענת ב"כ המאשימה אין לקבל את טענת הנאשם כי מעורבותם של אחרים, מר אד

 28 טים פורטמן, מכרסמת מבעלותו על העמוד ומאחריותו לעבירות בהן הורשע. 

 29 

 30לעניין הנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירות הדגיש ב"כ המאשימה כי אין לשקול לקולה  

 31זאת מאחר וחלוף הזמן  – 2254חודש אוגוסט שנת  –את חלוף הזמן שממועד הגשת כתב האישום 

 32בשל בקשות ההגנה. עוד ציין כי לנאשם עבר פלילי, אשר נמשך על פני שנים, שעיקרו במקרה דנן הוא 

 33. ב"כ 2251סביב עבירות איומים וסמים. הנאשם ביצע את העבירה האחרונה בחודש אוגוסט שנת 
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 1המאשימה הפנה לתסקיר המבחן, שלא בא בהמלצה טיפולית, וזאת נוכח ההתרשמות כי הנאשם נעדר 

 2י בהתנהלותו וציין כי הנאשם ניתק כל קשר עם שירות המבחן מיוזמתו. לקולה ציין יכולת לערוך שינו

 3 ילדים.  4ב"כ המאשימה כי יש לשקול את נסיבות חייו של הנאשם, ואת העובדה כי על שולחנו סמוכים 

 4 

 5ב"כ הנאשם ביקש להשית על הנאשם עונש צופה פני עתיד, ולחלופין להשית עליו עונש מאסר  .51

 6 יכול וירוצה על דרך של עבודות שירות. בפועל ש

 7 

 8לעניין הנסיבות הקשורות בביצוע העבירות ציין כי על אף כמות הרשומות בפרסומן הורשע 

 9הנאשם, מדובר בעבירות ברף חמורה נמוך יחסית. לטענתו, ברוב המקרים שנדונו בפסיקה מדובר היה 

 10ו לא כך הדבר. לטענת ב"כ הנאשם הנאשם אך בענייננ –בפרסומים שנעשו מתוך מניע אידאולוגי ברור 

 11עשה שימוש לא נכון במרשתת, במקום לצעוק פתח דף וכתב את הדברים. הנאשם לא היה שייך 

 12-לתנועה ששמה לה למטרה פגיעה או הדחקה או דיכוי של חלק מהעם. מדובר באדם פשוט ולא בבר

 13. מדובר ברשומות שפורסמו סמכא. לעניין זה ציין כי הנאשם כאב את רציחתם של שלושת הנערים

 14שנים, במהלכן לא חזר  1במשך ימים בודדים, והנאשם לא שקל את הסכנה שטמונה בהן. מאז עברו 

 15 הנאשם לבצע את העבירות דנן.

 16 

 17לעניין הנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירות ציין ב"כ הנאשם את נסיבותיו האישיות, 

 18י של הנאשם הוא ישן ואינו רלוונטי. הנאשם מוגדר המשפחתיות והבריאותיות של הנאשם. עברו פליל

 19כאחד הפעילים החברתיים הבולטים, היה מתמסר לפעילות בלי לחשוב על עצמו על משפחתו. עוד ציין 

 20ב"כ הנאשם כי מצבו הבריאותי של הנאשם מורכב. הוא נפגע בצורה קשה בעמוד השדרה כתוצאה 

 21שימוש בקנאביס רפואי. ב"כ הנאשם הדגיש כי הוצאת מתאונה. כיום הוא מצוי בהליכי קבלת רישיון ל

 22הנאשם מהתא המשפחתי שהקים כיום היא עונש שאיננו מידתי. הנאשם מטפל בארבעה ילדים, מצוי 

 23 בזוגיות ואף מגדל באופן בלעדי את בנה של בת זוגו אשר מצבו הרפואי מורכב. 

 24 

 25גתי את מה שהיה, שיטפלו "אני לא התכוונתי להסטות, ספהנאשם בדבריו לעונש מסר:  .51

 26במחבלים, הבנתי זאת במשטרה ובחקירה ואמרתי להם שאם היתה בעיה  הייתי קורא לזה בטיספרי 

 27לדף הזה, אני משנה את החיים אין לי עבר אני לא עושה שטויות ומשקם את עצמי. לא נוגע בדברים 

 28להבין את מה שנכתב איך ומבקש סליחה, אני לא כותב יותר, יש הבנת הנקרא ברשת, כל אחד יכול 

 29פעמים לפני שאני מפרסם. אני בעולם אחר עם ילדים ומשפחה , אני לא  6-7שהוא רוצה. אני קורא 

 30 ]השגיאות במקור, ש.ח.[. יהיה בעולם הזה, ומבקש סליחה" 

 31 

  32 
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 1 דיון והכרעה

 2 

 3 חופש הביטוי

 4 

 5נראה כי אין צורך להכביר מילים אודות חשיבותו של עקרון חופש הביטוי בחברה דמוקרטית.  .51

 6 151, פ"ד ז חברת קול העם בע"מ נ' שר הפנים 13/13]בג"ץ  ""זכות עילאית -זכות זו הוכרה תחילה כ

 7 ([. לאחר חקיקת חוקי היסוד הוכר עקרון חופש הביטוי כחלק ממכלול הזכויות שבחוק יסוד:5713)

 8כבוד האדם וחרותו ]ר' אליקים רובינשטיין "על חופש הביטוי ועל מדיניות התביעה בעבירות של 

 9([. מדובר בזכות אשר עליה מושתתים כלל עקרונות 5777) 1-1, 1מד )א(  הפרקליט הסתה לאלימות"

 10"עקרון חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של משטר דמוקרטי. פגיעה בחופש המשטר הדמוקרטי: 

 11"מבחנו של . . . כדבריו של השופט נ' הנדל,  "כמוה כפגיעה בציפור נפשה של הדמוקרטיה"וי הביט

 12חופש הביטוי אינו כאשר תוכנו ניצב בדרך המלך, אלא כאשר הוא מצוי בשולי שוליה. כפי שנפסק: 

 13'חופש הביטוי אינו רק החופש לבטא או לשמוע דברים המקובלים על הכל. חופש הביטוי הוא גם 

 14]רע"פ  . . ." ש לבטא דעות מסוכנות, מרגיזות וסוטות, אשר הציבור סולד מהן ושונא אותן'החופ

 15בפסק דינה של כב' השופטת  5(, פסקה 51.4.2251)ראאד סלאח מחאג'נה נ' מדינת ישראל  1117/51

 16 [."עניין ראאד מחאג'נה"ברון; להלן: 

 17 

 18המשפט לא מגן על כל  –ות הביטוי כפי שניתן להבין מהאמור לעיל, על אף חשיבותה של חיר .51

 19 ביטוי באשר הוא:

 20"מושכלות יסוד הם כי לא כל סוגי הביטוי ראויים להגנה זהה; וכי מידת ההגנה במקרה 

 21 הספציפי נגזרת מן המידה שבה הביטוי מגשים את המטרות והרציונלים שביסוד חופש הביטוי . . . "

 22 בפסק דינו של כב' השופטת ברון[. 4(, פסקה 22.55.2251אליצור סגל נ' מדינת ישראל ) 1775/53]רע"פ 

 23 

 24"אכן, עצם הבעתה של דיעה בסוגיה השנויה  לעניין היקף ההגנה על חופש הביטוי נקבע:

 25במחלוקת ציבורית )היסטורית, דתית, חברתית או אחרת( מותרת היא. יהיו אלה, איפוא, מקרים 

 26להוות פגיעה ״קשה, רצינית וחמורה״, ברגשותיו חריגים ונדירים, בהם תוכנו של הביטוי יהא בו כדי 

 27]ר' אהרן ברק של הציבור. יהיו אלה מקרים המזעזעים את אמות הספים של הסובלנות ההדדית" 

 28 ([.5775) 51, 1מ )א( הפרקליט "חופש הביטוי ומיגבלותיו" 

  29 
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 1 הערכים המוגנים

 2 

 3והדמוקרטיה וערכיה של מדינת שלטון החוק ראש וראשון הערך המוגן בעבירות ההסתה הוא  .57

 4 ישראל:

  5 

 6"שמירת הדמוקרטיה מחייבת שמירה על חופש הביטוי. שמירה על חופש 

 7הביטוי מחייבת שמירה על הדמוקרטיה. השימוש ברטוריקה של דמוקרטיה 

 8וזכויות אדם כבסיס לפעילות הפוגעת בדמוקרטיה ובזכויות האדם הוא 

 9מת, הדמוקרטיה מכירה מרשם בדוק להרס הדמוקרטיה מתוכה היא. א

 10בזכות הביטוי וההפגנה של כל אדם בה; היא תעשה הכול כדי לכבד זכות 

 11זו, אך דמוקרטיה לא תאפשר שימוש בזכויות שהיא מעניקה כדי להביא 

 12להרס עצמי. דמוקרטיה צריכה להיות סובלנית גם לחסרי הסובלנות, אך 

 13 דמוקרטיה אינה צריכה לאפשר בסובלנותה את עצם חיסולה"

 14 

 15 ([.2221) 144, 133( 2, פ''ד נט)מלכה נ' מדינת ישראל 1734/21]בש"פ  

 16 

 17"ואולם, ככל זכות חוקתית אחרת במשפט הישראלי, גם הזכות לחופש 

 18ביטוי אינה מוחלטת, ויש שהיא תיסוג מפני עקרונות ואינטרסים חשובים 

 19האיסורים הפליליים על הסתה לגזענות ולאלימות נועדו להגן על אחרים. 

 20קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, על כבוד האדם 

 21. . . אכן, מטבע והשוויון שבין בני האדם, על הסדר החברתי ושלום הציבור 

 22ואולם לא ניתן  –הדברים יש בעבירות אלה משום פגיעה בחופש הביטוי 

 23להטיל ספק בכך שפגיעה זו היא לתכלית ראויה. מידתיות הפגיעה טמונה 

 24  נות הניתנת לעבירות ההסתה לגזענות ולאלימות"בפרש

 25 

 26 בפסק דינה של כב' השופטת ברון. הדגשים אינם במקור[. 5פסקה  ראאד מחאג'נה]עניין 

 27 

 28נה יכולה לדור בכפיפה אחת עם דמוקרטיה. שיטת ממשל נראוי לזכור ולהזכיר כי גזענות אי

 29 שאיננו מופר על בסיס גזע או צבע. שוויון בסיסידמוקרטית עניינה 

 30 

 31 השוויון:ערך ערכים מוגנים נוספים הם כבוד האדם, מניעת אלימות, שלום הציבור ופרטיו ו .22

 32 
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 1"גזענות היא חולי חברתי מוכר וידוע שהמין האנושי נגוע בו מאז ומקדם. 

 2הגזענות מגלה את פניה המכוערים בשנאת חינם ובהסתה לשנאת חינם 

 3ך בשל מאפיינים מולדים או בשל השתייכות קהילתית, דתית, של השונה, א

 4אתנית או לאומית. היא מפשיטה את בני האדם מתכונותיהם האנושיות 

 5בשל השתייכויות אלה ופוגעת בזכות הבסיסית לכבוד אנושי ולשוויון 

 6הנתונות לכלל הברואים בצלם . . . מדינת ישראל הדמוקרטית הוקמה 

 7אשר ידע מאז ומעולם רדיפות וסבל על רקע  כמדינתו של העם היהודי,

 8גזעני שאין להם אח ורע באומות העולם. הגזענות מנוגדת לחלוטין לערכי 

 9היסוד שעליהם הוקמה המדינה ועלינו כיהודים מוטלת חובה מיוחדת 

 10 להיאבק בה ללא פשרות" 

 11 

 12(, פסקה 51.1.2257) נ' ד"ר עופר כסיף 71-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 5121/57]אב 

 13    בפסק דינה של כב' הנשיאה השופטת חיות[. 21

 14 

 15". . . עבירת ההסתה לגזענות מגנה על הסדר הציבורי ועל תקנת הציבור 

 16((. כמו כן, עבירה זו מגנה 2202) 222-222)גבריאל הלוי תורת דיני העונשין 

 17ת מבני על ערך כבוד האדם במובנו הבסיסי והגרעיני. הסתה לגזענות שולל

 18אדם את תכונותיהם האנושיות בשל שיוכם הגזעי, הדתי, האתני או 

 19הלאומי. היא פוגעת בזכות הבסיסית לשוויון ובערך הכבוד האנושי של כלל 

 20הברואים בצלם. אחד מהיבטי החומרה והסכנה של הביטוי הגזעני טמון 

 21בכך שפגיעות מילולית בכבוד האדם עלולות להסלים ולהידרדר לפגיעות 

 22; דברי הסבר להצעת חוק העונשין 022פרשת אלבה, עמ'  –זיות )קרמניצר פי

 23( )להלן: דברי 021, 0722, ה"ח הממשלה 0221-(, התשמ"ה22)תיקון מס' 

 24  ההסבר להצעת החוק המקורית((".

 25 

 26י"ב בחשוון התנועה לחיזוק הסובלנות בחינוך הדתי נ' היועץ המשפטי  2114/52בג"ץ [

 27 בפסק דינו של כב' השופט ג'ובראן[. 21יף (, סע7.52.2251) לממשלה

  28 
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 1 מדיניות הענישה 

 2 

 3"עברות כאלה חותרות תחת עצם מהותנו, הן כמדינת : מעשיו של הנאשם ראויים לכל גינוי .25

 4ע"פ ] יהודי הגדול בתוכה . . ."-חוק הן כמדינה יהודית ודמוקרטית, על תולדותיה ועל המיעוט הלא

 5 (, פסקה יז בפסק דינו של כב' השופט רובינשטיין[.53.4.2254) ישראלפלוני נ' מדינת  1417/53

 6 

 7בעבירות אלה יש להשית ענישה מרתיעה בכדי למנוע הפצת פרסומים דומים בעתיד ולעקור  

 8". . . המגמה בפסיקה, לנוכח גילויי השנאה והאלימות על רקע אידיאולוגי תופעה זו מן השורש 

 9ען "יראו וייראו", וכביטוי לשאט הנפש ולסלידה העמוקה שפושטים והולכים היא החמרה, למ

 10 ראאד סלאח מחאג'נה נ' מדינת ישראל 1117/51]רע"פ  מהתבטאויות ומעשים כגון דא . . ."

 11יונתן אליאל נ'  7511/71(, פסקה ל"ט בפסק דינו של כב' השופט רובינשטיין; ר' גם ע"פ 51.4.2251)

 12ם( -([. ככלל, בגין עבירות אלה יש להשית עונש מאסר לריצוי בפועל ]עפ"ג )י1.55.5771) מדינת ישראל

 13  בפסק הדין[. 55(, פסקה 53.1.2251) מדינת ישראל נ' עאמר זידאני 1221-21-51

 14 

 15"בקלות רבה, בדלת אמותיו ובמחשבו האישי, מבלי לצאת אל המרחב 

 16צה רחבה במרחבי הציבורי ובאבחת הקלדה, מופצים דברי הבלע בתפו

 17הרשת החברתית. קלות הפרסום מחייבת כי הענישה תהא מרתיעה, ויידע 

 18כל מסית, כי הדברים נושאים בחובם פגיעה בביטחון ובשלום, קריאה 

 19  לביצוע מעשי טרור וגזענות, יזכו לענישה הולמת"

 20 

 21 ([.57.1.2251) מדינת ישראל נ' סאמי דעיס 44751-52-54ם( -]ת"פ )י 

 22 

 23ות הענישה הנוהגת מעלה כי הענישה במקרים של פרסומים של הסתה שנעשו באמצעות מדיני .22

 24בטחוני ששרר בזמנים -שימוש ברשת פייסבוק היא של מאסר לריצוי בפועל. על רקע המצב הפוליטי

 25עד מיכאל שער, יעקב נפתלי פרנקל ואיל -חטיפתם ורציחתם של שלושת הנערים גיל –הרלוונטיים 

 26נדונו נאשמים  –יחתו של הנער מוחמד אבו ח'דיר; על רקע מבצע "צוק איתן" יפרח; חטיפתו ורצ

 27 בתיקים דומים לעונשי מאסר משמעותיים בגין פרסומים מעטים יותר, בעלי תפוצה מצומצמת יותר: 

 28 

 29( הורשע המבקש בריבוי עבירות 22.1.2257) אליהו מועלם נ' מדינת ישראל 4511/57ברע"פ 

 30לגזענות. העבירות נעברו על רקע חטיפתם ורציחתם של שלושת הנערים, של הסתה לאלימות והסתה 

 31ח'דיר ופתיחת מבצע "צוק איתן". המבקש החזיק בחשבון פייסבוק -חטיפתו ורציחתו של הנער אבו

 32"אמן שזאת תהיה פעולת חברים, שם הפיץ את הפרסומים. הפרסומים כללו דברים כגון:  5212בן 

 33 וכן .. לרצח הערבי הבא, רק לעשות את זה בחוג מה שלא תיתפסו"נקמה של יהודי טוב יישר כוח.
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 1 41171-22-51]ר' ת"פ )רמלה(  "חברה בסוף אותו ערבי מסריח לא נרצח בידי עמינו, אז יאללה לדרך"

 2הפרסומים זכו לסימני חיבוב  .([1.55.2251) פלילי נ' אליהו אליאב מועלם -פרקליטות מחוז מרכז 

 3חודשי מאסר לריצוי מאחורי סורג ובריח לאחר שלא נמצא כשיר  1קש נגזרו ספורים ביותר. על המב

 4לריצוי עונשו על דרך של עבודות שירות בשל טעמים בריאותיים ואחרים. המבקש ערער לבית המשפט 

 5המחוזי, שם נמצא כשיר לריצוי עונשו על דרך של עבודות שירות. המבקש נשאל על ידי ההרכב בבית 

 6חודשי  1חודשי מאסר בפועל על דרך של עבודות שירות חלף  1לרצות עונש של  משפט קמא אם יסכים

 7"אנו סבורים מאסר מאחורי סורג ובריח. הנאשם סירב ועל כן ערעורו נדחה תוך שבית המשפט ציין 

 8חודשי מאסר בפועל שיינשא מאחורי סורג ובריח הוא עונש ראוי בנסיבות העניין, ואף  6כי עונש של 

 9. ה לקולה, ומאסר לפרק זמן דומה שיינשא בעבודות שירות הוא קל יתר על המידה"נוטה במידת מ

 10 הבקשה לרשות ערעור נדחתה. 

 11 

 12( הורשע המערער כי הצית עם שניים 21.7.2251)מדינת ישראל נ' יצחק גבאי  425/51בע"פ 

 13לשוני בירושלים. המערער הורשע גם בעבירות הצתה, השחתת פני -אחרים את בית הספר הדו

 14מקרקעין, החזקת סכין, הסתה לאלימות, איסור פרסום הסתה לגזענות ותמיכה בארגון טרור והושתו 

 15חודשי מאסר בפועל לצד ענישה נלוות. באישום השני הורשע כי החזיק בשני עמודים ברשת  31עליו 

 16רגון הפייסבוק, בהם העלה תכנים המסיתים לאלימות ולגזענות. כמו כן, הופיעו בעמודים סמלים של א

 17"בחינת הפסיקה המוזכרת לעיל מעלה, כי רף טרור. לעניין עבירות אלה קבע בית משפט המחוזי: 

 18חודשי מאסר בפועל, זאת בהתחשב בכמות הפרסומים ותדירותם;  21-ל 1הענישה נע בטווח שבין 

 19 תוכנם; פוטנציאל התפוצה שלהם; והתקופה בה הם פורסמו. לדידי, מאחר שעניין לנו בעבירה חדשה

 20יחסית, שחומרתה הולכת ומתגברת, מצווים אנו להחמרת הענישה בעטיה; אלא, שלצד זאת, בבואנו 

 21ליישם מדיניות ענישה מחמירה בסוג זה של עבירות, שעה שהשימוש ברשתות החברתיות נתפס אצל 

 22חלק ניכר מהחברה כזכות כמעט בלתי מוגבלת לחופש ביטוי במדינה דמוקרטית, יש לנהוג בהדרגתיות, 

 23הנאשם הורשע בחמש עבירות של הסתה לאלימות, בשתי עבירות של  בזהירות, במתינות ובמידתיות".

 24הסתה לגזענות ובשתי עבירות של תמיכה בארגון טרור, וזאת בגין שבעה פרסומים אסורים בשני 

 25חברים  515חברים ולשני  311עמודי פייסבוק במהלך תקופה של למעלה משנה וחצי. לעמוד אחד היו 

 26ם היו פתוחים לקהל הרחב, לאור האמור נקבע בפסק הדין כי פוטנציאל התפוצה היה בינוני ]יש וה

 27לשים לב כי התפוצה והיקף הפרסום הוא נמוך מאלה שהנאשם דנן נמצא אשם בגינם[. מדובר 

 28. לאור האמור, נקבע מתחם "דיי מוות לערבים נמאסס מהם שואה לעשות להם!!"בפרסומים דוגמת 

 29 52 -חודשי מאסר בפועל. בגין עבירות אלה נידון הנאשם ל 51חודשי מאסר ועד  1שנע בין עונש הולם 

 30חודשי מאסר בפועל. ערעורו של המערער על חומרת העונש נדחה תוך שצויין כי מדובר בעונש הסוטה 

 31חודשי מאסר  42לקולה. ערעור המאשימה לבית המשפט העליון התקבל ועונשו של המערער הועמד על 

 32חודשי מאסר  2"ניתן היה להסתפק בצבירה של ל בגין כלל העבירות. כב' השופט שוהם גם ציין כי בפוע

 33 בלבד בגין עבירות ההסתה".
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 1 

 2( הורשע הנאשם בגין ריבוי 1.1.2257)מדינת ישראל נ' ליאור כהן  45121-21-54בת"פ )ב"ש( 

 3רציחתם של שלושת עבירות של הסתה לגזענות ועבירה של הסתה לאלימות. בעקבות חטיפתם ו

 4שם פרסם את  "ערבי גבר זה ערבי בקבר"הנערים פתח הנאשם, בפייסבוק, קבוצה שנקראה 

 5הפרסומים. עוד פרסם את הפרסומים בעמוד הפייסבוק האישי שלו. הפרסומים פורסמו במשך 

 6כשלושה שבועות, וזכו לחשיפה מועטה. במסגרת גזר הדין ניתן משקל של ממש לשיקולי השיקום, אם 

 7זאת ביחס לאופן הפעלת המאסר המותנה. על הנאשם  –כי בית המשפט לא חרג ממתחם העונש ההולם 

 8חודשי מאסר בפועל שירוצו על דרך של עבודות שירות. המאסר המותנה שעמד כנגד  1הושת עונש של 

 9חודשי  7מדובר בסך הכל בעונש של  –במצטבר  3 -חודשים ירוצו בחופף ו 1 -הנאשם הופעל כך ש

 10 7סר בפועל לריצוי על דרך של עבודות שירות. נקבע מתחם עונש הולם שנע בין מאסר מותנה ועד מא

 11 חודשי מאסר בפועל. יש לציין כי פסק הדין עדיין איננו חלוט. 

 12 

 13( הורשע הנאשם, על יסוד 22.1.2251) מדינת ישראל נ' עודי ביומי 44172-52-54ם( -בת"פ )י

 14הודאתו, בריבוי עבירות של הסתה לאלימות או לטרור וכן ריבוי עבירות של תמיכה בארגון טרוריסטי. 

 15ח'דיר, -הרקע למעשים הוא חטיפתם ורציחתם של שלושת הנערים, חטיפתו ורציחתו של הנער אבו

 16פרסומים  33 -"צוק איתן". מדובר היה בהתגברות יריר הרקטות על יישובי ישראל והיציאה למבצע 

 17חברים ועוקבים. הפרסומים היו פתוחים לעיני כל וזכו  5,222בעמוד הפייסבוק של הנאשם ולו 

 18)מוות  Oday Baiome Tamimiלעשרות/מאות חיבובים. הנאשם החזיק חשבון פייסבוק תחת השם "

 19ההתנגדות על הגדר אנחנו נחזור "כיף חטיפת החיילים וליהודים(", ושם פרסם פירסומים דוגמת: 

 20"בשורה/הודעה משמחת למתנחלים!! בחר את דרך המוות שתשביע  וכןלאשדוד ונדרוך על היהודים" 

 21את רצונך והביצוע עלינו, דריסה, סכין, מברג, גרזן, פטיש, חנק, פשיטת עור/צליה, קליעים/ירי, שריפה 

 22. מדובר היה בנאשם ולו שתי לסטין"ההצעה/המבצע תקפה עד לשחרור פ וכל מה שתרצו/תבקשו 

 23 52חודשי מאסר בפועל והשני של  55הרשעות קודמות בגינן ריצה שני מאסרים בפועל ]האחד של 

 24חודשי מאסר בפועל. על  21חודשי מאסר בפועל ועד  7חודשי מאסר בפועל[. נקבע מתחם שנע בין 

 25 1עונש מאסר על תנאי בן  חודשי מאסר בפועל ומאסר מותנה. בנוסף, הופעל 53הנאשם הושתו 

 26חודשים, חציו במצטבר וחציו השני בחופף ]המאסר על תנאי היה בגין על עבירת אלימות מסוג פשע. 

 27בגזר הדין נקבע כי עבירות של הסתה לאלימות ולטרור הן בגדר "עבירות אלימות"[. ערעור שהוגש 

 28 ([. 1.5.2251) נ' מדינת ישראל ביומי )עציר( 27177-21-51ם( -לבית המשפט המחוזי נמחק ]עפ"ג )י

 29 

 30( הורשע הנאשם, על יסוד 7.1.2251) מדינת ישראל נ' אברהים עאבדין 44722-52-54ם( -ת"פ )י

 31הודאתו, בריבוי עבירות של הסתה לאלימות או לטרור וכן ריבוי עבירות של תמיכה בארגון טרוריסטי.  

 32ח'דיר, -פתו ורציחתו של הנער אבוהרקע למעשים הוא חטיפתם ורציחתם של שלושת הנערים, חטי

 33התגברות ירי הרקטות על יישובי ישראל והיציאה למבצע "צוק איתן". בחשבון הפייסבוק שלו, ובו 
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 1פרסומים שזכו לסימני חיבוב בודדים. מדובר  42 -חברים, לאורך מספר חודשים, פרסם הנאשם כ 274

 2"אל האבדון, אל האבדון, וכן  ושלמי דורס""בן עזה חוטף, בן חברון דוקר, הבן הירבפרסומים דוגמת: 

 3 7נקבע מתחם עונש הולם שנע בין  ירושלים היא הניצוץ ואם אין לך נשק, דרוס עם גלגלי המכונית".

 4בעת ביצוע  51חודשי מאסר בפועל. על הנאשם, נעדר עבר פלילי שהיה כבן  21חודשי מאסר בפועל ועד 

 5 ומאסר מותנה.  חודשי מאסר בפועל 52העבירות, הושתו עליו 

 6 

 7( הורשע הנאשם, על יסוד 5.1.2251) מדינת ישראל נ' נאסר הדמי 44131-52-54ם( -בת"פ )י

 8הודאתו שניתנה במסגרת הסדר טיעון, בריבוי עבירות של הסתה לאלימות או טרור וריבוי עבירות של 

 9 51עוקבים,  15 -חברים ו 111תמיכה בארגון טרוריסטי. הנאשם פרסם בחשבון הפייסבוק שלו, ולו 

 10פרסומים כאמור. לנאשם הרשעה קודמת בגין פרסום גזעני. הרקע לפרסומי הנאשם הוא חטיפתם 

 11ח'דיר וירי רקטות מרצועת עזה אל עבר -ורציחתם של שלושת הנערים, חטיפתו ורציחתו של הנער אבו

 12אסר בפועל. על חודשי מ 51חודשי מאסר בפועל ועד  1יישובי הארץ. נקבע מתחם עונש הולם שנע בין 

 13 חודשי מאסר בפועל ומאסר מותנה.   52הנאשם, שלו שתי הרשעות קודמות ברקע דומה, הושתו 

 14 

 15( הורשע הנאשם, על יסוד 21.1.2251) מדינת ישראל נ' עודי סונקרוט 44711-52-54ם( -בת"פ )י

 16רגון הודאתו שבאה במסגרת הסדר טיעון, בעבירות של הסתה לאלימות או לטרור וכן תמיכה בא

 17ח'דיר, מבצע צוק -טרור. העבירות בוצעו על רקע חטיפתם ורציחתם של שלושת הנערים והנער אבו

 18איתן וכן פעולות טרור אלימות שהתרחשו בירושלים. העבירות בוצעו על פני כארבע חודשים, בחשבון 

 19הנאשם הפייסבוק של הנאשם. הפרסומים זכו לכמות נמוכה של חיבובים, לא הוכחו כמות חבריו של 

 20ומכאן התפוצה של הפרסומים. הפרסומים זכו לעשרות בודדות של חיבובים, ורק בשניים זכו לשיתוף 

 21"אין ספק כי לתפוצת הפרסומים המוכחת, ישנו משקל משמעותי בקביעת מתחם בודד. נקבע כי 

 22י חודש 25חודשי מאסר בפועל ועד  1נקבע מתחם עונש הולם שנע בין  הענישה בעבירות כגון אלה"

 23חודשי מאסר בפועל ומאסר  1מאסר בפועל. לנאשם שתי הרשעות קודמות, הושת עליו עונש של 

 24 מותנה. 

 25 

 26( הורשע הנאשם על יסוד 57.1.2251) מדינת ישראל נ' סאמי דעיס 44751-52-54ם( -בת"פ )י

 27ל הודאתו שבאה במסגרת הסדר טיעון, בריבוי עבירות של הסתה לאלימות או לטרור וריבוי עבירות ש

 Sami Dais 28תמיכה בארגון טרור. את הפרסומים פרסם הנאשם בחשבון פייסבוק אותו ניהל בשם "

 29"דם=דם! )מוות לישראל(". מדובר היה בימי מבצע "צוק איתן" ולאחריו. מדובר בפרסומים דוגמת: 

 30 1אשר זכו לסימני חיבוב בודדים. נקבע מתחם עונש הולם שנע בין  להרוג אותם, מוות למתנחלים"

 31חודשי  1חודשי מאסר בפועל. על הנאשם, נעדר עבר פלילי, הושת עונש של  22חודשי מאסר בפועל ועד 

 32 מאסר בפועל ומאסר מותנה.

 33 
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 1(, הורשע הנאשם בעבירות 52.1.2251) מדינת ישראל נ' עומר שלבי 44121-52-54ם( -בת"פ )י

 2פרסומים אותם פרסם הסתה לאלימות או לטרור ותמיכה בארגון טרור אשר באו לידי ביטוי ב

 3על רקע חטיפתם ורציחתם של  –באמצעות הפייסבוק. מדובר היה באותה תקופה כפי שבענייננו 

 4שלושת הנערים. הנאשם פרסם עשרה פרסומים במשך מספר חודשים באמצעות חשבון הפייסבוק 

 5במרשתת.  עוקבים. בנוסף, הם היו נגישים לעיני כל 111 -חברים ו 1,222 -שלו, הפרסומים הגיעו ל

 6מדובר בפרסומים דוגמת: לאחר פיגוע דריסה בתחנת רכבת גבעת התחמושת בירושלים ]בו נרצחו 

 7"מאות מבחורי ירושלים שתיים ונפצעו נוספים[ פרסם הנאשם את צילום גופת הרוצח וכתב בין היתר: 

 8ים ובחוריה קמים מבין הקברים ותחת זרועות העושק כדי להריע לרוח השאהיד וללוות אותו... ירושל

 9. נקבע מתחם קוראים תיגר על הבלתי אפשרי בזמן התבוסה... גן העדן הוא המועד שלנו בעזרת אללה"

 10חודשי מאסר בפועל. על הנאשם, נעדר עבר פלילי,  24חודשי מאסר בפועל ועד  1עונש הולם שנע בין 

 11נו בעל מאפיינים "המקרה הנדון, היחודשי מאסר בפועל ומאסר מותנה. שם נקבע  7הושת עונש של 

 12מיוחדים, הן בשל דרך ההסתה, אופי הפרסומים והיקפם, והן לנוכח התקופה במהלכה נעשו. ישנו צדק 

 13מסוים בדברי בא כוח הנאשם, כי מדובר באופן פרסום דברי הסתה, לגביו טרם נחרש תלם עונשי, 

 14שעה חודשים על הנאשם הושת עונש מאסר בפועל בן ת ובהתאם יש לקבוע רף ענישה הדרגתי".

 15 וכן מאסר על תנאי.

 16 

 17 בתיקי הסתה אחרים, על רקע שונה, נדונו נאשמים למאסרים שונים בפועל גם כן: .23

 18 

 19, איש דת( הורשע המבקש, 51.4.2251) עומר אבו סארא נ' מדינת ישראל 2311/51ברע"פ 

 20בעבירה של הסתה לאלימות ועבירה של הסתה לגזענות בעקבות נאום שנשא במסגד בהר הבית, בפני 

 21.  הנאום נעשה על רקע גל טרור ששרר בארץ YouTubeמתפללים. סרטון הנאום הועלה ל  522 -כ

 22חודשי מאסר בפועל לצד מאסר מותנה. המבקש  1בחודשים שקדמו לו. על המבקש הושת עונש של 

 23כך  –ה ערערו לבית המשפט המחוזי, ערעור המבקש נדחה וערעורה של המאשימה התקבל והמאשימ

 24 חודשי מאסר בפועל. הבקשה לרשות ערעור נדחתה. 54שעונשו של המבקש הועמד על 

 25 

 26( נדונה המערערת לשלושה 22.1.2251) סחר נתשה נ' מדינת ישראל 51232-25-51ם( -בעפ"ג )י

 27חודשים ויום של מאסר בפועל ומאסר מותנה, בגין הרשעתה בעבירה אחת של הסתה לאלימות או 

 28טרור וכן שלוש עבירות של תמיכה בארגון טרור. הפרסומים פורסמו במשך מעל לשנה בחשבון 

 29רערת, אם לשבעה נעדרת עבר עוקבים. המע 3,135 -חברים וכ 2,742 -הפייסבוק של המערערת, שבו כ

 30חודשי מאסר בפועל. הערעור  1חודשי מאסר בפועל ועד  3פלילי. נקבע מתחם עונש הולם שנע בין 

 31 נדחה. 

 32 
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 1( הועמד המערער לדין בגין עבירות של 2.2.2252) מדינת ישראל נ' פדרמן 4111/27ם( -בע"פ )י

 2לתוכנית בשם "פדרמן ללא  הסתה לאלימות או לטרור, הסתה לגזענות ופרסומי המרדה ביחס

 3צנזורה", הסתה לגזענות וניסיון להסתה לגזענות בגין דברים שאמר במסגרת ראיון לסדרה בשם "ארץ 

 4המתנחלים" וכן עבירות של הסתה לגזענות, הסתה לאלימות, ניסיון להסתה לגזענות וניסיון לפרסם 

 5ה מרוב האישומים שיוחסו לו פרסום המרדה בגין דברים שאמר בתוכנית "לימוזינה". הנאשם זוכ

 6והורשע באישום אחד בסופו של יום. הושית עליו עונש מאסר בפועל שירוצה על דרך של עבודות שירות 

 7ומאסר על תנאי. המערער והמאשימה ערערו לבית המשפט המחוזי, ערעורו של המערער נדחה וערעור 

 8 בערכאה קמא.המערער הורשע בעבירה אחת ממנה זוכה  –המאשימה התקבל בחלקו 

 9 

 10( הורשעו 1.52.2251) מדינת ישראל נ' אברהם יצחק בנימין 3213-22-54בת"פ )פ"ת( 

 11הורשע בריבוי עבירות של הסתה  5הנאשמים, על יסוד הודאתם שבאה במסגרת הסדר טיעון. נאשם 

 12ה הורשע בריבוי עבירות של סיוע לעבירות אלה. בתקופ 2לאלימות והסתה לגזענות בצוותא, ונאשם 

 13של כמעט שנתיים פרסמו הנאשמים בהיקף תפוצה נרחב, במספר מקומות באינטרנט ובחלוקה ידנית 

 14של גיליונות נייר במקומות ציבוריים, ביחד עם אחרים, תכנים המסיתים לאלימות ולגזענות כלפי 

 15 אנשים ממוצא ערבי. על הנאשמים הושתו עונשי מאסר בפועל לריצוי על דרך של עבודות שירות וכן

 16שלושה חודשי מאסר בפועל.  2שישה חודשי מאסר בפועל; ועל נאשם  5על נאשם  –מאסר מותנה 

 17לבית המשפט המחוזי נדחה  2ערעור שהגיש נאשם  נדחה לבקשת הצדדים. 2ערעור שהגיש נאשם 

 18 ([. 22.4.2251) הס נ' מדינת ישראל 41215-25-51]עפ"ג )מרכז( 

 19 

 20( הורשע הנאשם על פי 1.3.2251)נ' חאלד מואסי  מדינת ישראל 42214-27-51בת"פ )חיפה( 

 21עבירות של תמיכה בארגון טרוריסטי ועבירת  1עבירות של הסתה לאלימות או טרור,  54 -הודאתו ב

 22הסתה לגזענות. הנאשם החזיק בחשבונות ברשת פייסבוק וכן ברשת החברתית אינסטגרם. שם פרסם 

 23בהזדמנויות רבות פרסומים ובהם קריאה  את הפרסומים. הנאשם פרסם באינסטגרם ובפייסבוק

 24לעשיית מעשה אלימות או טרור, דברי שבח, אהדה ואלימות למעשי אלימות או טרור, תמיכה בו או 

 25הזדהות עמו. כמו כן פרסם הנאשם דברי שבח, אהדה או קריאה לעזרה, או תמיכה בארגון טרור 

 26חבריו ופרסומי  122 -ק היו זמינים לופרסם פרסום במטרה להסית לגזענות. פרסומי הנאשם בפייסבו

 27צעיר"[ נעדר עבר -]"בגיר 25עוקביו. מדובר היה בנאשם כבן  153 -הנאשם באינסטגרם היו זמינים ל

 28חודשי  24חודשי מאסר בפועל ועד  52פלילי שהודה בתחילת משפטו. נקבע מתחם עונש הולם שנע בין 

 29 ומאסר על תנאי.  חודשי מאסר בפועל  52מאסר בפועל. על הנאשם הושתו 

  30 
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 1 מתחם הענישה

 2 

 3"כמות הפרסומים בקביעת מתחם העונש ההולם בעבירות דנן יש לשקול, בין היתר את  .24

 4 1221-21-51ם( -]ר' עפ"ג )י ותדירותם, תוכנם, פוטנציאל התפוצה שלהם והתקופה בה הם פורסמו"

 5 ([. 53.1.2251) מדינת ישראל נ' עאמר זידאני

 6 

 7הפרמטרים הרלוונטיים שלעיל עולה כי מעשיו של הנאשם נמצאים ברף הגבוה משקילת כלל  .21

 8 של הפגיעה בערכים המוגנים.

 9 

 10פרסומים  52 -פרסומים שונים המסיתים לגזענות בהם נמצא הנאשם אשם, וב 21 -מדובר ב 

 11הכל בתקופה של כשבוע ימים בלבד; הפרסומים הגיעו לאלפי עוקבים  –שונים המסיתים לאלימות  

 12צפיות, אלפי חיבובים  52,222 -ונים ברשת האינטרנט ובכלל, חלק מהפרסומים "זכו" למעט פחות מש

 13ושיתופים. עוד יש לשקול את העובדה כי לפרסום במרשתת פוטנציאל תפוצה גבוה מזה שניתן לנטר 

 14ן בפועל ואין לדעת למעשה לאיזו תפוצה הגיעו פרסומיו של הנאשם. בפועל עקבו אחרי העמוד הראשו

 15עוקבים רשומים שסימנו חיבוב לעמוד גופו. מובן מאליו כי פוטנציאל התפוצה גבוה פי כמה  3,422 -כ

 16 ובפועל חלק מהפרסומים הגיעו למספר גבוה יותר של עוקבים. 

 17 

 18הפרסומים הועלו לרשת על רקע חטיפתם ורציחתם של שלושת הנערים, אל תוך ימי חטיפתו  

 19 בטחוני היה מתוח ונפיץ. -בר למבצע צוק איתן. המצב הפוליטיורציחתו של הנער אבו ח'דיר, ועו

 20 

 21להכרעת הדין[  23סיפא בעמ'  41לעניין זה יש לשוב ולציין את שנקבע בהכרעת הדין ]סעיף  

 22מתקיים ביחס לכלל  –המבחן ההסתברותי של אפשרות ממשית לעשיית מעשה של אלימות  –

 23ו רלוונטי לקיום יסודות העבירה. בנסיבות אלה, הפרסומים שהועלו, גם אלה שבעניינם המבחן אינ

 24 כאמור, מדובר במעשים פליליים ברף החומרה הגבוה שלהם.

 25 

 26כאילו לא די באמור לעיל, הרי שגם תוכן הפרסומים מציב את מעשיו של הנאשם ברף חומרה  .21

 27 גבוה. הנאשם לא בחל בפרסומים קשים, מלאי שטנה ואלימות. 

 28 

 29, בעקבות הידיעות על חטיפתו של נער ממוצא ערבי במזרח ירושלים, 2.1.2254כך למשל ביום  

 30"התחילו. אנחנו נמשיך ונסיים  ולאחר שנמצאה גופתו של הנער, העלה הנאשם פרסום בלשון דלקמן:

 31. לרשומה זו נחשפו לעם היהודי. כנופיית אל יהוד בדרכים" 1:2היום יהיה  – 1:0את המערכה. ובינתיים 

 32"תבורכו  עוקבים ולתגוביות חיזוק ואהדה, בין היתר: 432 -בים, היא זכתה לגילויי חיבוב מעוק 1,114

 33 מפי עליון על עבודת הצדק שאתם עושים!!!!!!!", "כפרה על הראש שלכם תהיו חזקיםםםםם".



 
 

 
 בית משפט השלום בבאר שבע

 נ' אברהם מדינת ישראל 217-80-11 ת"פ
 

 7812ספטמבר  11 

 

 542 

 1 

 2בעקבות מידע כוזב כי הנער אבו ח'דיר נרצח על רקע כבוד המשפחה פרסם  3.1.2254ביום  

 3ופת נער מרוטשת. מדובר בתמונה קשה מאד לצפייה של גופה שנראית סובלת מכוויות הנאשם תמונת ג

 4ונראה כי בני מעיה נמצאים מחוץ לגופה. הכיתובים בערבית ובאנגלית טוענים שניהם כי מדובר בגופת 

 5"אז למי ח'דיר שנרצח על ידי מתנחלים יהודיים. לצד התמונה פורסם הקטע הבא: -הנער מוחמד אבו

 6אתמול הוא כבר יודע למה כל הלוחמים שנעצרו שוחררו. הממשלה יודעת כבר מההתחלה  שסיפרנו

 7שזה רצח על כבוד המשפחה. והם לא מפרסמים את זה. אז מה זה אומר לנו לוחמי כנופיית אל יהוד 

 8  ??? הערבי רק יצא מהארון וכבר חזר אליו ...".

 9 

 10נה נוספת של נער פצוע בפניו אליה פרסם הנאשם תמונה של נער ולצידה תמו 1.1.2257ביום  

 11"והינה תוצר של לוחמי מג"ב לנער שהשתתף בזריקת אבנים בשועפט. זרקת אבנים צירף רשומה: 

 12  .תקבל בוקס לפנים... ובמקרה הוא בן דוד של ההומו... שבסך הכל הגיע לביקור משפחה..."

 13 

 14באותו היום פרסם הנאשם תמונות בהן נראים כלי רכב ולידם אנשים. לצד תמונות אלה  

 15"בתמונות: לכאורה, יהודים צדיקים, זורקים אבנים, לעבר מכוניות פלסטינים, פרסם הנאשם רשומה: 

 16  בצומת הכפר ענאתא שבמזרח ירושלים".

 17 

 18ות לאלימות ושבח וכך קודם לאמור והלאה מהאמור פרסומים נוספים של שנאה וקריא 

 19 לאלימות ולגזענות כלפי ציבור ערבי ובכלל. 

 20 

 21בנוסף לכלל האמור לעיל, יש לשקול לחומרה בקביעת מתחם העונש ההולם את העובדה כי  .21

 22נסגרה פעילות  2.1.2254הנאשם גילה נחישות ועקשנות לפרסם ולהפיץ את הפרסומים הנדונים. ביום 

 23ק. במקום לעצור, לחשוב, לשקול מעשיו או התבטאויותיו, פתח העמוד הראשון על ידי חברת פייסבו

 24והכל בתוך שעות ותוך שהוא  -הנאשם עמוד חדש, נושא אותו שם, אותם מוטיבים גזעניים ואלימים  

 25 ממשיך בהפצת הפרסומים הפליליים. 

 26 

 27נחישות זו להפצת הפרסומים האלימים והגזעניים עומדת לחובתו של הנאשם ומצביעה על  

 28 ליליות גבוה שבמעשים ובכלל. רף פ

 29 

 30. עוד יש לשקול במסגרת מתחם הענישה את ערכם הגולמי של הביטויים העומדים לדיון .21

 31הביטויים בהם נאלץ בית המשפט לדון במסגרת ההליך דנן הם נעדרי ערך אומנותי, פוליטי או ציבורי 

 32חרים בהם נדון ערך ציבורי . בניגוד להליכים אהזאת פרט לערך של חירות הביטוי כשלעצמ –אחר 
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 1גולמי כלשהו של הביטוי המסית במסגרת המבחן ההסתברותי ובכלל, כאן לא נדרש בית המשפט 

 2דארין  24733-27-51לדילמה דומה. אין מדובר בביטוי אומנותי ]במובחן מהמקרה שנדון בע"פ)נצרת( 

 3בחן מהמקרה שנדון ברע"פ ([ או בביטוי בעל ערך פוליטי ]במו51.1.2257) טאטור נ' מדינת ישראל

 4מי שהיה מנהיג פוליטי ונדון בגין נאום שנטען כי היה פוליטי במהותו מול ציבור  – ראאד סאלח

 5תומכיו[. הביטויים דנן הם ביטויים שכל תכליתם הפצת שנאה כלפי ציבורים שונים וכלפי מי 

 6חנין זועבי"[. אין שמחזיקים בדעות שונות משל הנאשם ]"שמאלנים", "ערבים", "פלסטינים", "

 7 מדובר בוויכוח פוליטי לגיטימי על עמדות שונות, על דרכי פעולה או תגובה לגיטימיות. 

 8 

 9מדובר בביטויים שנמצאים הרחק מגבולות מעגל הביטויים המוגנים על ידי חופש הביטוי 

 10למנוע  , נועדו7ד111בסעיף  הקבועים "האיסוריםועומדים בלב הרציונלים ביסוד עבירות ההסתה: 

 11 ולמנוע כאלה, למעשים ועידוד אהדה, שבח וגילויי אלימות בביטויי הציבורי השיח של "זיהום"

 12 חופשי. באופן ביטוי להן ומתן עמדותיהם גיבוש מפני ומנהיגיה החברה המאיימת על אווירה

 13לכול  המובטח הביטוי זאת, "חופש עם אך של הדמוקרטיה, היסוד מאבני הוא הביטוי חופש

 14 082920 מבית" )בג"ץ ולמחריבים ולמתנכלים מבחוץ למסיתים דרור קריאת פירושו אין בישראל

 15 חופש בשם היתר, מתן  .(721( 1פ"ד לג)( 5717ומחזות ) סרטים לביקורת המועצה 'נ גל עין אהוד

 16 החופשי, ובתוך הציבורי בשיח לפגיעה יביא אלים, ציבורי שייצרו שיח ביטויים להשמעת הביטוי,

 17, ה"ח 2251-( )הסתה לטרור(, התשע"ו523]הצעת חוק העונשין )תיקון מס' בדמוקרטיה"  לפגיעה כך

521 ,541 .] 18 

 19 

 20פרסומים  37לאור האמור, לאור חומרת ההתבטאויות, היקף תפוצתם, תדירות הפרסומים ] .27

 21מסיתים על פני כשבוע ימים[, הרקע לפרסומים ונחישותו של הנאשם, ובהתייחס לעונשי המאסר 

 22חודשי  08ועד  17אני קובעת כי מתחם העונש ההולם נע בין תו על נאשמים במקרים אחרים שהוש

 23 21עד  52ערה אני לעובדה כי המאשימה עתרה למתחם נמוך יותר ] מאסר בפועל, לצד מאסר מותנה.

 24בטחוני -חודשי מאסר[ זהו המתחם העולה מתוך גזרי הדין בגין עבירות הסתה על הרקע הפוליטי

 25כאמור לעיל. סבורתני כי המתחם לו עתרה המאשימה אינו מתאים להיקף המעשים הנדונים הרלוונטי 

 26 ולחומרתם, שכן מעשיו של הנאשם חמורים מאלו שנדונו בעבר.

 27 

 28מצאתי כי יש לקבוע מתחם עונש אחד, חרף העובדה שמדובר בעשרות פרסומים שונים ובשני  .32

 29בריינית נפרדת ומובחנת. מדובר ברצף עברייני אחד, דפי פייסבוק, זאת מאחר ואין מדובר בפעילות ע

 30 תחת הלך רוח אחד להסתה באמצעות המרשתת. 

  31 
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 1 

 2 עונשו של הנאשם

 3 

 4בקביעת עונשו של הנאשם, בתוך מתחם העונש ההולם, יש לשקול את מכלול השיקולים  .35

 5בית לחומרה ולקולה ואת עמדת המאשימה באשר למתחם ההולם, שהיא מקלה מזה אליו הגיע 

 6 המשפט.

 7 

 8של הנאשם, אשר כולל הרשעות רבות. עם זאת, אין  לחומרה יש לשקול את עברו הפלילי 

 9 52מדובר בעבירות ממין העניין, ויש לציין כי רוב רישומו הפלילי התיישן אך טרם נמחק ]לנאשם 

 10 מתוכן התיישנו[.   7הרשעות קודמות, כאשר 

 11 

 12נאשם. הנאשם גרוש ואב לשתי בנות מנישואיו לקולה יש לשקול את נסיבותיו האישיות של ה 

 13הראשונים. בנוסף, הנאשם מצוי בזוגיות ולו ולבת הזוג יש ילדה משותפת כבת שנה והם מצפים ללידת 

 14ביתם השניה. עוד יש לשקול את מצבו הבריאותי שנטען כי הוא מורכב. יש לציין כי ההגנה בחרה, 

 15לא הוגשו ראיות התומכות במצבו הרפואי ו/או  –ה ושיקוליה עימה, שלא להגיש כל ראיה לעניין ז

 16ראיות שיש בהן לבסס את הטענה כי הנאשם איננו עובד בשל נכות ומתקיים מקצבת המוסד לביטוח 

 17 וכילאומי. עוד יש לשקול את העובדה כי בנה של בת הזוג של הנאשם סובל ממחלת האפילפסיה 

 18וה אותו לטיפולים רפואיים.  הנאשם מכור הנאשם הוא הורה משמעותי בחייו אשר מטפל בו ומלו

 19לסמים אך סירב להליך טיפולי שיקומי במסגרת שירות המבחן. נטען כי הוא מצוי בהליך של קבלת 

 20 רישיון לקנביס רפואי, אך גם בעניין זה לא הוגשה כל ראיה תומכת. 

 21 

 22אשם לא קול מסויים לקולה יש לחלוף הזמן אשר רובץ לפתחה של ההגנה בעיקר. הניש .32

 23 התייצב לחלק מן הדיונים באופן שעיכב את הטיפול בתיק ועל כן השיקול האמור מוגבל ביותר. 

 24 

 25. הליך הגישור 27.52.2254לעניין זה יש לציין כי דיון גישור בתיק דנן נקבע לראשונה ליום  

 26ישור על אף , עד שנכשל. כאן יש לציין כי הנאשם לא התייצב לכל דיוני הג22.3.2251התנהל עד ליום 

 27 שנראה כי הליך הגישור נכשל על רקע ענייני ולא על רקע זה. 

 28 

 29ניתן מענה מפורט בפניי ונקבעו תאריכים לשמיעת ראיות באופן רצוף החל  3.4.2251ביום  

 30. הנאשם לא התייצב לדיון ההוכחות הראשון שנקבע בעניינו. כאן יש לציין כי הייצוג 25.1.2251מיום 

 31 –ידי הסנגוריה הציבורית בשל מינויו של עו"ד אורינוב אשר ייצג את הנאשם  של הנאשם הוחלף על

 32לא נוצר  2251לשיפוט. הנאשם ניתק קשר עם עו"ד רפאלי שמונה לייצגו. למעשה עד חודש ספטמבר 

 33ובסופו של יום העד  2251כוחו. הנאשם לא התייצב לדיונים שנקבעו בעניינו עד לינואר -קשר עם בא
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 1. שני עדי תביעה שהוזמנו לא התייצבו ודיון 51.2.2251פרשת התביעה נשמע אך ביום  הראשון במסגרת

 2נוכח יומנו של בית המשפט. ביני לביני התקבלה החלטה  2251נוסף בפרשת התביעה נקבע ליוני 

 3בסנגוריה הציבורית להחליף שוב את הייצוג בעניינו של הנאשם. עו"ד בונדר אשר קיבל על עצמו את 

 4התייצב לדיון ההוכחות שנקבע ]בשל אילוצים ענייניים[ ופרשת התביעה הסתיימה אך ביום  הייצוג לא

 5והעיד בסופו של יום אך  57.7.2251. הנאשם לא התייצב לדיון שנקבע לפרשת ההגנה ביום 53.7.2251

 6 . 51.4.2251. בשל שביתת פמ"ד לא התקיים דיון נוסף ופרשת ההגנה הסתיימה ביום 55.52.2251ביום 

 7 51.52.2251ב"כ הצדדים סיכמו באיחור מה כל אחד מסיבותיו הוא, סיכומי ההגנה הוגשו רק ביום 

 8לא התקבלו סיכומי הגנה. הכרעת הדין נמסרה לצדדים  2257באופן שאיננו קריא ובפועל עד ינואר 

 9 . 3.3.2257ביום 

 10 

 11ש לגזור עונשו של עמדתה העונשית של המאשימה נשקלת לקולה בנסיבות העניין, ובבירור י .33

 12 הנאשם בהתחשב במתחם שנקבע לעיל, אך גם בתוך המתחם לו עתרה המאשימה.

 13 

 14כאן אציין כי סבורתני שהשתת עונש של מאסר על דרך של עבודות שירות אינו הולם את  .34

 15 נסיבות העניין ואת חומרת הביטויים העומדים לדין ]ר' גם עניין רע"פ אליהו מועלם לעיל[. בוודאי אין

 16 מדובר בתקופה שניתן לרצותה על דרך של עבודות שירות.

 17 

 18 :לאור כלל האמור אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים

 19 

 20 .חודשים 51מאסר בפועל בן  א.

 21 שנים שלא יעבור על העבירות בהן הורשע.  3חודשים למשך  1מאסר מותנה בן  ב.

 22 

 23 יתה עליו קנס או התחייבות.בנסיבותיו האישיות של הנאשם ונוכח חלוף הזמן אינני מש

 24 

 25 ימים.  11זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 
#<1># 26 

 27 במעמד הנוכחים. 1198297812, ט"ו אלול תשע"טניתנה והודעה היום 

 28 

 
 שופטת, חביב שרה

 29 

 30 
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 1 :ב"כ הנאשם

 2מדובר בתיק ישן. הנאשם התייצב לרוב הדיונים שנקבעו בעניינו. מצבו האישי והמשפחתי של הנאשם 

 3וגם המצב הרפואי הוא מורכב ומסובך. כל העניין באם תאושר שליחתו של הנאשם לכלא וניתוקו 

 4מהמשפחה ומילדיו, תדרוש היערכות והתארגנות משמעותית על ידי משפחתו. אנו עומדים לפני חגי 

 5שרי ונבקש בנסיבות אלו כי יתאפשר לנאשם להגיש את השגותיו על גזר הדין כאשר הוא איננו ת

 6 במאסר. 

 7 

 8 :ב"כ המאשימה

 9נוכח תקופת המאסר שנקבעה ובנסיבות העניין, ככל שיהיו ערבויות מתאימות להבטחת התייצבות, 

 10 נסכים לעיכוב ביצוע קצר של העונש, עד למועד הגשת הערעור, כפי שחברי מבקש להגיש ולא מעבר. 

 11 
#<1># 12 

 13 החלטה

 14היה ויעמוד בכלל בנסיבות העניין ונוכח עונש המאסר שהושת על הנאשם, יעוכב מאסרו של הנאשם, 

 15 התנאים כדלקמן:

 16 . ₪ 12,222הפקדה כספית בסך של  א.

 17 . ₪ 522,222ערבות עצמית בסך של  ב.

 18 . ₪ 11,222ערבות צד ג' בסך של  ג.

 19 . ניתן בזאת צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד הנאשם ד.

 20 רשמתי בפני את הצהרת הנאשם כי איננו מחזיק בדרכון בתוקף.  

 21 

 22בכלא דקל,  52:22אז יתייצב הנאשם עד ולא יאוחר מהשעה , 1.55.2257ד ליום עונש המאסר יעוכב ע

 23זאת בהעדר החלטה אחרת מערכאת הערעור. אין באמור כדי להתערב במועדי  –כלא באר שבע  שליד

 24אנשי משמר בתי המשפט יאפשרו לנאשם לבצע שיחות טלפון כדי לגבש הערעור, אשר קבועים בדין. 

 25 את הערבויות. 

 26 

 27 כחוק עררזכות 
#<7># 28 

 29 במעמד הנוכחים. 1198297812, ט"ו אלול תשע"טניתנה והודעה היום 

 30 

 
 שופטת, חביב שרה
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 1 
 2 :ב"כ הנאשם

 3סכום ההפקדה הוא גבוה מאוד. כפי שבית המשפט מכיר את הנאשם ומצבו האישי, ייקשה עליו מאוד 

 4לגייס את הסכום האמור. הנאשם לא מחזיק בסכום זה כרגע. ילדיו של הנאשם ושל בת זוגו, זוכים 

 5זור שעות על ידו. אינני יודע אם אפשר יהיה לתת להם טיפול עוד היום, אם הנאשם לא יח 24לטיפול 

 6הביתה. אבקש לאפשר לנאשם לפחות פרק זמן של מספר ימים לנסות ולגייס סכום זה ולהתנות זאת 

 7 בחתימת ערבות צד ג' אף בבית משפט אחר, על ידי בת זוגו. 

 8לגבי סכום ההפקדה, כשבית המשפט יודע ואנו אף מאשרים זאת כרגע שאי ביטול תנאי ההפקדה, 

 9 משמעותו ריצוי העונש.  בטח סכום שנקבע על ידי בית המשפט,

 10בנסיבות הנאשם שהן יוצאות דופן כפי שבית המשפט ראה בטיעונים לעונש, נבקש כי יתאפשר לנאשם 

 11לחזור עוד היום הביתה ולאפשר לו ולמשפחתו להתארגן לעזיבתו את המשפחה כך שהפגיעה 

 12ים כדי שהנאשם במשפחתו תהיה פחותה. נבקש כי התנאי ככל שיעמוד על כנו, יושהה למשך כמה ימ

 13 יוכל לעשות ניסיון כדי לעמוד בתנאי זה. 

 14 

 15 :ב"כ המאשימה

 16 אין לי מה להוסיף.  
#<52># 17 

 18 החלטה

 19בנסיבות העניין, אינני סבורה שיש מקום לשנות מהחלטתי אשר ניתנה תוך מודעות מלאה לרקע 

 20 האישי והמשפחתי של הנאשם. 

 21 ככל שידרשו לנאשם מספר ימים לגייס את הערבויות, יהיה עליו לבלות אותם במאסר. 

 22 

 23 זכות ערר כחוק. 
#<11># 24 
 25 

 26 במעמד הנוכחים. 1198297812, ט"ו אלול תשע"טניתנה והודעה היום 

 27 

 
 

 שופטת, חביב שרה

 28 
 29 


