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עצור בעת הגשת כתב האישום מיום 14.6.21

כתב אישום
הנאשם מואשם בזאת כדלקמן :
א.

חלק כללי:
.1

החל מיום  ,13.4.21במהלך חודש הרמדאן  ,2021התרחשו בארץ ובייחוד בירושלים,
התפרעויות ותקיפות שכללו אלימות ,זריקות אבנים וחפצים לעבר אנשים וכלי רכב בעלי חזות
או סממנים יהודים ,מתוך מניע גזעני ,וכן התפרעויות ותקיפות על רקע לאומני נגד כוחות
המשטרה והביטחון.

.2

החל מיום  10.5.21לאחר ירי רקטות מסיבי מרצועת עזה לעבר אזור ירושלים ועוטף עזה ,החל
מבצע צבאי "שומר החומות" .בד בבד המשיכו הפרות סדר כאמור לעיל ברחבי הארץ
ובירושלים ,בעוד האוכלוסייה האזרחית במדינת ישראל נתונה תחת מתקפת רקטות.

.3

אף לאחר סיום מבצע שומר החומות ,ונוכח הדיונים המשפטיים הנוגעים לפינויי בתים
בשכונת שייח ג'ראח בירושלים המשיכו הפיגועים והפרות הסדר ,כך למשל ארע פיגוע דקירה
ביום  24.5.21כנגד אזרח וחייל ,הפרחת בלוני תבעירה מרצועת עזה ,והפרעות סדר בשכונת
שייח ג'ראח ביום  15.6.21סמוך לבניין משרד המשפטים ובית המשפט המחוזי.

.4

ארגון "החזית העממית לשחרור פלסטין" (להלן" :ארגון חז"ע") הינו ארגון טרור בהתאם
להכרזת הממשלה מיום  ,30.1.1986כמו כן הוכרז ארגון חז"ע על ידי משרד הביטחון
כהתאחדות בלתי מותרת מיום  ,8.7.2009החל מיום  1.11.2016הוכרז הארגון כארגון טרור
מכוח חוק המאבק בטרור ,התשע"ו.2016 -

.5

ארגון "החזית העממית הדמוקרטית לשחרור פלסטין" (להלן" :ארגון חז"ד") הינו ארגון טרור
בהתאם להכרזת הממשלה מיום  ,30.1.1986החל מיום  1.11.2016הוכרז הארגון כארגון טרור
מכוח חוק המאבק בטרור ,התשע"ו.2016 -

.6

ארגון ה"חמאס" (להלן" :ארגון חמאס" או "חמאס") הינו ארגון טרוריסט בהתאם להכרזת
הממשלה מיום  .22.6.1989החל מיום  1.11.2016הוכרז הארגון כארגון טרור מכוח חוק
המאבק בטרור ,התשע"ו.2016 -

.7

ארגון "הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני (להלן" :ארגון הגא"פ") הינו ארגון טרור בהתאם
להכרזת הממשלה מיום  ,15.11.1990החל מיום  1.11.2016הוכרז הארגון כארגון טרור מכוח
חוק המאבק בטרור ,התשע"ו.2016 -

.8

ארגון "חיזבאללה" הינו ארגון טרור בהתאם להכרזת הממשלה מיום  22.06.1989ובראשו
עומד חסן נסראללה מיום הקמת הארגון ,החל מיום  1.11.2016הוכרז הארגון כארגון טרור
מכוח חוק המאבק בטרור ,התשע"ו.2016 -

.9

הנאשם הינו מזכיר כללי של תנועת בני הכפר  -תנועה פוליטית ערבית ,וכן נושא משרה בוועדת
המעקב העליונה של ערביי ישראל .הנאשם אף נוהג להתראיין ולפרסם מאמרים בעיתון
חדשות בערבית בשם "אלהדף ניוז" המזוהה עם ארגון חז"ע.

.10

במהלך תקופה שאינה ידועה במדויק למאשימה ,ועד ליום הגשת כתב האישום ,החזיק
הנאשם ב 3-חשבונות ברשת החברתית ":"Facebook
א .חשבון ציבורי תחת השם " אבו אסעד מוחמד כנעאנה" בשפה הערבית (להלן" :החשבון
הציבורי") ,בו הוא מוגדר לבחירתו כפוליטיקאי ולו  10,458עוקבים ,ו 10,422 -סימני
חיבוב (.)like
ב .חשבון פרטי תחת השם "מוחמד כנעאנה" בשפה האנגלית (להלן" :החשבון הפרטי"),
אשר פרסומיו פתוחים בפני  3,159חבריו של הנאשם לפרופיל הפייסבוק.
ג .חשבון פרטי תחת השם "מוחמד אבו אסעד כנעאנה" בשפה הערבית (להלן" :החשבון
השלישי") אשר פרסומיו פתוחים בפני חבריו של הנאשם לפרופיל הפייסבוק כ300 -
במספר.

.11

כפי שיפורט להלן בכתב אישום זה ,פרסם הנאשם במספר הזדמנויות בחשבונות הפייסבוק
השונים דברי הסתה לטרור או לאלימות וכן עידוד תמיכה והזדהות כלפי מעשי טרור וכן דברי
שבח אהדה ,תמיכה והזדהות עם ארגוני טרור בניהם החמאס ,ארגון חז"ע ,ארגון חז"ד וארגון
גא"פ.

ב.

.12

הנאשם ,כפי שיפורט להלן בכתב האישום ,העלה לחשבון הפייסבוק תכנים מסוג זה שזכו
לחשיפה ,ואשר היוו במה גם לאחרים להביע תמיכתם בתכנים באמצעות הבעת תמיכה באופן
סמלי וגלוי באמצעות סימני חיבוב (.)like

.13

הנאשם כמנהל ויוצר של חשבון הפייסבוק האמור ,שלט בכלל התכנים שפורסמו בו ,בתגובות
לפרסומים ,והיה ביכולתו לחסום עוקבים ולמחוק תגובות.

.14

החלק הכללי הינו חלק נפרד מעובדות כתב האישום.

העובדות :
.1

בהמשך לאמור לחלק הכללי אלו הם הפרסומים שפרסם הנאשם בחשבון הפייסבוק הציבורי,
אשר כפי שיפורט להלן ,המלל שנכלל בהם פורסם בשפה הערבית:
ביום  30.5.18ירה חמאס מרצועת עזה למעלה מ 100-טילים לעבר ישראל .באותו יום פרסם
הנאשם בחשבון השלישי תמונה של עשרות חמושים מעזה ,כשהם אוחזים נשקים בידיהם,
כשעל ראשי החמושים סרטים ובהם סמלים של ארגון חז"ע ,ארגון חז"ד ,וארגון גא"פ .מעל
התמונה כתב הנאשם" :המשמעות בתמונה גדולה מהפרטים והמשמעות רחוקה מלהיות
שמות ותוויות ,עזה מחייכת בעיצומו של המוות ,לנצח את מייסרה ,ואנחנו ננצח איתה
ואיתה".
הפרסום זכה ל 80-סימני חיבוב 6 ,תגובות ו 2-שיתופים.

.3

ביום  1.6.19פרסם הנאשם בחשבון השלישי תמונה שלו מתראיין ברשת החדשות הערבית
"אלמיאדין" כשהוא מופיע בצדו הימני של המרקע ,ובצדו השמאלי מופיע חסן נסראללה
מזכ"ל החזבאללה ,מעל התמונה כתב הנאשם" :התמונה משמחת את ליבי ,עם כבוד סמאחה
אלסייד (כינוי כבוד השמור בדרך כלל לאישיות דתית חשובה) "...והוסיף סמליל (אימוג'י)
של לב אדום.
הפרסום זכה ל 454-סימני חיבוב ו 61-תגובות מהן אשר מהללות את הנאשם יחד עם חסן
נסראללה ,כך למשל" :כל הברכות וכל הכבוד לכם ,הוי חיילי האלוהים" ,כל האהבה
וההצעדה לשניכם"" ,התמונה הכי יפה של אבו אסאד עם היקר" ו"אתם סמלים של גאווה
ואצילות ,שתמיד תהיו מבורכים ומשתוקקים לנתינה שלכם".

.4

ביום  21.4.20העלה הנאשם לחשבון הפייסבוק הציבורי פרסום בו הוא מאזכר רופאים אשר
עשו את תפקידם נאמנה ,בניגוד לרופאים הציוניים אשר פוגעים בזכויות האדם .הנאשם פרט
ביחס לכל רופא ושבח אותו .בין הרופאים מצויות הדמויות הבאות אשר לפרסום הועלתה גם
תמונתם ,והוזכר שהם היו מייסדי ומנהיג ארגוני הטרור שיפורטו להלן:

.2

א.

ד"ר ג'ורג חבש -מייסד ארגון חז"ע.

ב.

ד"ר מידד -מייסד יחד עם גורג' חבש את ארגון חז"ע.

ג.

ד"ר פתחי אל שאקי -מייסד תנועת הג'יאהד האיסלמי.

ד.

ד"ר עבדול עזיז אל רנטיסי -ממיסדי חמאס.

הנאשם שיבח אותם ,וכתב..." :זו קבוצה מובחרת של עשרות ומאות רופאים שעסקו במקצוע
בדרכם שלהם ,וחלקם עושים כעת את חלקם אי שם על פני האדמה( .כך ביניהם אלה שהלכו
לעולמם ,וביניהם אלה שנשארו ולא השתנו ).הם האמינו ברעיון ונשבעו שבועה לשמר את
כבוד המקצוע ,ולכן נספו בדרך של כבוד כשהידים".
הנאשם חתם על הפוסט "מוחמד אבו אסד כנענה ,ערבה אל בטוף הגליל  /פלסטין".
הפרסום זכה ל 7-סימני חיבוב ושיתוף אחד.
.5

אחמד אבו חסן סעדאת הוא מזכ"ל חז"ע וממתכנני רצח השר רחבעם זאבי.
ביום  9.5.2020פרסם הנאשם בחשבון השלישי את תמונתו של אחמד סעדאת מבית המשפט
וכתב..." :אריה המהפכה ושומר הרעיון שלא מת מעולם" עם סימון של לב ירוק.
הפרסום זכה ל 196-סימני חיבוב 2 ,שיתופים ו 29-תגובות מהן המהללות את אחמד סעדאת,
כך למשל" :יחי החבר אחמד סעדת"" ,מי שמכיר את דרכך לא יביס את אבא חסן ,האיש
העקרוני ,הלוחם המוצק והמהפכני שלא יודע את הבלתי אפשרי"" ,חופש לאבא חסן וחבריו
ולכיבוש לצאת מפלסטין מהים לנהר"" ,אבו חסן הוא מודל מעשי להתנגדות טהורה"" ,חופש
לגיבורי פלסטין ומוות לבוגדים ומטפסים" ועוד.
רמדאן עבדאללה מוחמד שלח (להלן" :רמדאן שלח") הינו ממייסדי ארגון גא"פ ,והיה מנהיג
ומזכ"ל ארגון הגא"פ בין השנים  2018-1995במהלכן ביצע הארגון פיגועים רבים בישראל .הוא
נפטר ביום .6.6.2020
ביום  ,6.6.20יום מותו של רמדאן שלח ,פרסם הנאשם בחשבון השלישי את תמונתו של רמדאן
שלח ,ומעליה הכיתוב" :הספד ותנחומים :המנהיג הלאומי .עומד איתן על עמדותיו ,הלוחם
העקשן ,יורש אל-שקאקי בסבל העולם וסערת המהפכה ,עבדאללה רמד'אן שלח ,המזכיר
הכללי הקודם של תנועת הג'אהד האיסלאמי בפלסטין ,יעלה כשהיד אחרי מאבק עם מחלה
אשר לא ברור מקורה עד עכשיו ואנו עשויים לגלות את מקור המחלה אחרי  40שנה ,הקללה
על הקולוניאליזם ,עוזריו הבוגדים והמשת"פים .שלום לרוחך ולך התפארת עבדאללה
רמד'אן שלח ,אני מתגאה מאוד ,אני החילוני ,הלאומי ,הערבי המרקסיסט ,הייתי חבר של
בניך בבתי הכלא ואהבתי את החיים איתם ,מכבד ומעריך את התנועה הלוחמנית בכל אהבה
וחיבה".
הפרסום זכה ל 44-סימני חיבוב ,שיתוף אחד ו 27-תגובות מהן המהללות את רמדאן שלח ואת
פועלו.

.7

ביום  ,7.6.20יום לאחר מותו של רמדאן שלח ,פרסם הנאשם בחשבון השלישי את תמונתו של
רמדאן שלח ,ומעליה הכיתוב "לרוחך יהיה שלום יא אבו עבדאללה".
הפרסום זכה ל 138-סימני חיבוב ,שיתוף אחד ו 30-תגובות בהן תגובות המשבחות את רמדאן
שלח.

.8

ביום  27.11.20פרסם הנאשם בחשבון השלישי תמונה שלו עומד בכנס של ארגון הגא"פ
כשברקע דגלים של הארגון ושלט עם שם הארגון "הג'יהאד האסלאמי בפלסטין" ,יחד עם
אדם בשם מ.א שעליו צעיף של ארגון הגא"פ ואדם נוסף בשם מ.ב .הנאשם כתב מעל :חבר
יקר מחמד ב ....אני הכי יודע על נתינתך במסירות רבה בתמיכה מ.א בשביתת הרעב שלו."...
הפרסום זכה ל 151-סימני חיבוב 21 ,תגובות ו 3-שיתופים.

.9

ביום  3.2.21פרסם הנאשם בחשבון השלישי מאמר מתוך עיתון חדשות בערבית בשם "אלהדף
ניוז" המזוהה עם ארגון חז"ע ,העוסק בג'ורג חבש ,ממקימי ומייסדי תנועת החז"ע ,תוך שהוא

.6

.10

מתייג את כותב המאמר .תמונתו של ג'ורג' חבש מתנוססת בפרסום של הנאשם ,והמאמר
עצמו מתייחס אליו כמנהיג ארגון חז"ע וכמעצב "המהפכה הפלסטינית" .בראש הפרסום סימן
הנאשם סמליל (אימוג'י) של עיגול אדום וכתב" :החכם יישאר מצפונה של פלסטין וליבה
הפועם".
הפרסום זכה ל 85-סימני חיבוב ,תגובה אחת ו 3-שיתופים.
חאלדה כנעאן מוחמד ג'ראר (להלן" :חאלדה ג'ראר") ,הינה אחת ממנהיגות ונושאת משרה
בארגון חז"ע ,ובין השאר היתה אחראית על הפעילות הלאומית של הארגון ועל הקשר בין
הארגון לרשות הפלסטינית.
ביום  2.3.21העלה הנאשם לחשבון הפייסבוק הציבורי פרסום בו נראית תמונתו יחד עם פעילת
החזית העממית חאלדה ג'ראר כשידו סביב גבה ,וכתב#" :הנצחית ,ביהמ"ש של
הקולוניאליזם הציוני גוזר שנתיים בפועל על ה"חברה" חאלדה ג'ראר ,ולדרכה הולכת עוד
פרח ושושנת אש" ,כמו כן ציין כי התמונה מלפני שנתיים מיום שחרורה מהכלא "הציוני".
הפרסום זכה ל 568-סימני חיבוב 118 ,תגובות ו 2-שיתופים.

.11

ביום  8.3.21העלה הנאשם פוסט נוסף לחשבון הפייסבוק הציבורי עם תמונה של אחת
ממנהיגות ונושאת משרה בארגון החז"עחאלדה ג'ראר כשהיא מנופפת לשלום ,ציין כי היא
בכלא דמון ,וכתב:
" האסירה הלוחמת חאלדה ג'ראר מעבירה מסר לנשים פלסטיניות ב"יום האישה
הבינלאומי:
חאלדה ג'ראר ,הלוחמת והאסירה הפלסטינית בבתי הכלא של הכיבוש הציוני ,כתבה הבוקר
(ראשון) מסר לנשים פלסטיניות ביום האישה הבינלאומי.
מתוך משפחתה ,וכמה ימים לאחר שהכיבוש הציוני גזר עליה שנתיים מאסר וקנס ,היא
מעבירה מסר ללוחמים הפלסטינים ,מברכת אותם ליום הבינלאומי שלהם ,משבחת אותם
ומחזקת אותם".
בהמשך צרף הנאשם את הטקסט של חאלדה ג'ראר.
הפרסום זכה ל 25-סימני חיבוב 3 ,תגובות ו 11-שיתופים.
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עומר סלאח אבו עאסף ברגותי (להלן" :עומר ברגותי") מהכפר "כובר" (להלן" :כובר") ,הינו
אחד מבכירי חמאס ,ממייסדי הזרוע הצבאית של חמאס -גדודי עז אל-דין אל קאסם .עומר
ברגותי ,הורשע בשנת  1978בהריגת ישראלי ונשפט למאסר עולם אך שוחרר במסגרת חילופי
השבויים ב"עסקת ג'בריל רג'וב" .בנו צאלח ברגותי נהרג ע"י הצבא לאחר שהיה מעורב בפיגוע
סמוך לישוב עופרה ב ,9.12.2018-בו נהרג תינוק ונפצעו ישראלים רבים ,בן נוסף בשם עאסם
ברגותי הורשע בהריגת  2ישראלים בפיגוע סמוך לגבעת אסף ונידון ל 3-מאסרי עולם .עומר
ברגותי נפטר ביום  25.3.2021ובעקבות זאת פרסמה הזרוע הצבאית של החמאס הודעת אבל
המתייחסת לדמותו ,פעולות הצבאית והיותו אחד ממייסדי גדודי עז -אדין אל קאסם.
ביום  ,25.3.21יום מותו של עומר ברגותי ,פרסם הנאשם בחשבון השלישי את תמונתו של עומר
ברגותי עומד בתוך בית הרוס ומאחוריו תלויים תמונות של שני בניו ,צאלח ועאסם ברגותי,
כשצעיף חמאס תלוי מתחת לתמונותיהם ,וכתב:
"היה הסלע שעליו מנופצות אשליות התבוסה והייאוש ,והוא היה מקור לגאווה וכבוד ,מפעל
לגבריות ובית ספר להתמדה .עומר אל ברגותי אבו עאסף ,האסיר המשוחרר אבי האסירים

והשהידים .תישאר מורשתך סלע ,מירון וגריזים מייחלת .כן ,הוא אחד מאנשי האומה
המכונים "גודלי האומה" .לרוחך השלום ומאיתנו הברית והנאמנות".
הפרסום זכה ל 93-סימני חיבוב 5 ,שיתופים ו 29-תגובות מהן המהללות את עומר ברגותי.
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ביום  , 26.3.21יום לאחר מותו של עומר ברגותי ,פרסם הנאשם בחשבון השלישי תמונה של
כנס שמיקומו אינו ידוע למאשימה ,כשתמונה גדולה של עומר ברגותי על אחד הבתים במרכז
התמונה ,וכן כתב פסוק מהקוראן" :יש מהמאמינים השומרים את אשר העידו בו האלוהים
ויש מהם כבר שילמו את נדריהם ,יש מהם מחכים עוד לשלומם ולא יפרו דברם" ,מיד לאחר
מכן כתב הנאשם" :לרוחך השלום עומר ברגותי אבו עאסף גבר שבגברי פלסטין הקשוחים,
פלסטין כולה היתה נוכחת בכובר ,השהידים ,האסירים והעצומים".
הפרסום זכה ל 42-סימני חיבוב 9 ,תגובות ו 3-שיתופים.
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באותו יום פרסם הנאשם בחשבון השלישי תמונה מהלוויתו של עומר ברגותי ,כשמעל התמונה
כתב" :כובר עכשיו ,ההתנגדות נפרדת מאריה פלסטין ,השהיד אבי השהידים והאסירים,
הלוחם אשר לא נשבר ולו ליום נוכח עריצות הקולוניאליזם".
הפרסום זכה ל 170-סימני חיבוב 43 ,תגובות ו 3-שיתופים.
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איברהים אל-ראעי הינו פעיל בארגון חז"ע אשר מת במהלך שהותו בבית מעצר ישראלי.
ביום  ,11.4.21ביום השנה למותו של איברהים אל-ראעי פרסם הנאשם בחשבון השלישי את
תמונה עם ציור של איברהים אל ראעי יחד עם סמל ארגון חז"ע ,כשהוא כותב מעל" :ג'עפר
על חזהו השבור תוכניות האויב נהרסו ,ונפל הגוף תחת מכות ודקירות החוקרים ,הרעיון חי
והוא לא הודה שהוא ה"ג'עפר" ,שמר על החברים והמפלגה ,בחזהו ותחת העצמות
המרוסקות ,נשא עמו את סודותיהם לנצח .לרוחך השלום ולך התהילה השהיד אברהים אל-
ראעי".
הפרסום זכה ל 190-סימני חיבוב 4 ,שיתופים ו 71-תגובות ,שרבות מהן משבחות את איברהים
אל ראעי.
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ג'ורג' חבש הינו ממקימי ארגון חז"ע ,סמיר קונטאר ביצע פיגוע אכזרי בנהריה בו נרצחו 4
ישראלים ,בגינו הורשע ונגזר דינו ל  5מאסרי עולם ולאחר שחרורו הפך להיות מפקד
בחיזבאללה ומזוהה עימה.
ביום  22.4.21פרסם הנאשם בחשבון השלישי תמונה שלו כשעל הקיר מאחוריו תמונות של
ג'ורג' חבש וסמיר קונטאר ,מעל התמונה כתב" :חזרנו אחרי מאה ימים ויותר 100( ,ימים)
של היעדרות ,בהחלטה עצמית ,למעט בחלקו ,לפרויקט גדול ,היה שווה את כל ההיעדרות
הזו ,אז בעיצומה של העבודה ,הרעיון הוא נעשה ומתוך הרחם שלה נולדה המהפכה"
הפרסום זכה ל 208-סימני חיבוב ו 30-תגובות.
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עאסם אלכעבי הינו אסיר אשר ישב במאסר  18שנה בין היתר על רקע השתייכותו לארגון
חז"ע ,ביום  22.4.21הוא שוחרר ממאסרו.
באותו יום פרסם הנאשם בחשבון השלישי תמונה של כינוס עם דגלי ארגון חז"ע ,ומעליה כתב:
"#מחנה_בלאטה עכשיו עם #עאסם_אלכעבי".
הפרסום זכה ל 191-סימני חיבוב 16 ,תגובות ו 5-שיתופים.
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ביום  3.6.21פרסם הנאשם בחשבון השלישי תמונה שלו נואם בכנס של ארגון הגא"פ כשברקע
דגל הארגון ושלט עם שם הארגון "הג'יהאד האסלאמי בפלסטין" ברקע ,יחד עם פעיל ארגון
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הגא"פ חאדר עדנאן שעליו צעיף של ארגון הגא"פ ,הנאשם כתב מעל "השיח' חאד'ר עדנאן
ממשיך בשביתת הרעב שלו זה היום החמישי מאז תחילתה".
הפרסום זכה ל 107-סימני חיבוב ,שיתוף אחד ו 7-תגובות ,בניהם תגובות המשבחות את חאדר
עדנאן.
ביום  6.6.21יום השנה למותו של רמדאן שלח ,פרסם הנאשם בחשבון השלישי את תמונתו של
רמדאן שלח ,ומעליה הכיתוב "אבו עבדאללה" עם ארבעה אימוג'ים של לבבות צבעוניים.
הפרסום זכה ל 142-סימני חיבוב ,שיתוף אחד ו 46-תגובות ,בניהן תגובות המשבחות את
רמדאן שלח וכן תגובה האומרת" :השליחים ,פלוגות הג'יאהד (השם של הזרוע הצבאית של
ארגון הגא"פ) ,הנאמנים שלהם הם מקור להשראה ולהרמת הניצחון".
בהמשך לאמור בחלק הכללי ,ביום  10.6.21פרסם הנאשם בחשבון הציבורי סרטון מ 2018-בו
הוא נראה עומד בחדר כאשר מאחוריו תמונתו של ג'ורג' חבש,ממקימי ארגון חז"ע ,ואומר את
הדברים הבאים:
"עזה שנלחמת בשם כולנו ,עזה שמרפאת את הפצע הפלסטיני הפתוח ,עזה שמתנגדת ,האם
נוכל לשתוק על המצור שלה ...בואו נגיד עצרו את המצור ,הסירו את הסנקציות על עזה,
שנלחמת בשביל כולנו ,עזה ,עזה השהידים ,עזה ההתנגדות ,עזה הגאווה ,יש לתגמל אותה
ולא לעשות מצור עליה ,זו בושה ,לדרוש מהרשות הפלסטינית ,לדרוש מצד פלסטיני להסיר
את הסנקציות עזה המהפכה ,עזה הפליטים ,מעזה שנלחמת בשם כל האומה הערבית ולא
רק בשם העם הפלסטיני."...
הפרסום זכה ל 2-סימני חיבוב.
ביום  ,11.6.21בשעה  20:01ו 20:49-פרסם הנאשם בחשבון השלישי פעמיים סרטון של נאום
שנשא בתהלוכה פוליטית שהתקיימה בעקבות האירועים המוזכרים בחלק הכללי ,הנאשם
עמד ברחוב עות'מאן בן עפאן בירושלים אשר בשכונת שייח גראח ,כאשר לצדו עומדים חיילים
ושוטרים אשר אבטחו את התהלוכה ,ונאם בפני כ 300-איש ,ביניהם אנשי ציבור וחברי כנסת.
דברי הנאשם בנאומו כללו הסתה וטרור כאשר שיבח את אנשי רצועת עזה בהמשך למעשיהם
כפי שנכתב בסעיף  2לחלק הכללי ,באומרו בפני כלל אנשי התהלוכה ואנשי התקשורת
בערבית..." :דבר ראשון שולחים ברכות בשם שייח גראח בשם " ,"48בשם כל החופשיים
שנמצאים כאן לאנשינו בעזה ,לעזה האיתנה שהרימה את ראשנו ,הרימה את ראש האומה,
אנחנו שולחים ברכתינו לכל ילד ולכל כפיר בעזה ,שולחים ברכותינו לכל בנאדם בעזה שהיה
סיבה לכך שאנחנו נרים את הראש שלנו ,שאנחנו נתגאה שאנחנו עם פלסטיני."...
בהמשך הנאום פנה הנאשם אל עבר החיילים ושוטרי המג"ב אשר עמדו סביבו אשר כללו אף
חיילים ושוטרים ממוצא ערבי ודרוזי ,ותוך שהוא מצביע עליהם ,המשיך בנאומו ואמר:
"...מכאן נגיד עוד מילה לאנשים והקהל שנמצאים פה ,החיילים שנמצאים פה ,הברברים
שרוצחים את העם שלנו ,יש בהם ערבים ,יש בהם מוסלמים ,נוצרים ודרוזים ,יש בהם מבני
העם שלנו משנת  ,48אנחנו נגיד לכם תתביישו לכם ,תתביישו לכם ,אתם ערבים -צאו
מהצבא ,עזבו את צבא הכיבוש ,כיוון שביום מן הימים הכיבוש ידרוס עליהם אלה ,כי
הכיבוש אין לו אלוהים להאמין בו ואין לו חברים ,ילדי ערבים תשמעו ,הכיבוש יהרוס לכם
את הבתים ,ירצח את ילדכם ,הוא יזהם את המקומות הקדושים את אל-אקצא וכנסיית אל
ק'יאמה ומקומות אחרים ,זה מה שקורה בגולן ,בירושלים ,אום אל פחם ועראבה ,אתם בני
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העם שלנו ,תעזבו את האויב ותחזרו לחיק עמכם ,זו הודעתנו לחיילים האלה ,לאנשים האלה
שנמצאים נגדנו ,דמי ילדנו כמו דמיהם."...
הפרסומים זכו לסך הכל  193סימני חיבוב ( 21 ,)likeשיתופים ו 26תגובות ,כמו כן נאומו של
הנאשם פורסם בדף הפייסבוק של @ ,Jerfirst1שהינו דף פייסבוק ציבורי חדשותי למגזר
הערבי.
במעשיו האמורים לעיל המפורטים בסעיפים  17-2וכן  22-19עשה הנאשם מעשה של הזדהות
עם ארגון טרור ,לרבות בדרך של פרסום דברי שבח ,תמיכה או אהדה בפומבי ,במטרה
להזדהות עם ארגון הטרור בנסיבות שבהן יש אפשרות ממשית שהדבר יביא לביצוע מעשה
טרור
במעשיו האמורים לעיל המפורטים בסעיפים  21 ,12 ,2ו 22-פרסם הנאשם דברי שבח ,אהדה
או עידוד למעשה טרור ,תמיכה בו או הזדהות עמו ,ועל פי תוכנו של הפרסום והנסיבות שבהן
פורסם יש אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשי טרור.

הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם :
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גילוי הזדהות עם ארגון טרור  -עבירה לפי סעיף (24א)( )1לחוק המאבק בטרור ,התשע"ו2016-
(להלן" -החוק") ( 20עבירות).
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הסתה לטרור  -עבירה לפי סעיף (24ב)( )2לחוק ( 4עבירות).

עדי התביעה :

אהוביה שטרן ,עו"ד
עוזר בפרקליטות מחוז ירושלים ,פלילי

ירושלים,

כ"א תמוז תשפ"א
 01יולי 2021

מספר תיק פרקליטות2250/21 :
מספר תיק חקירה (פל"א)437541/2021 :
הודעה לנאשם
הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג המנויים
בסעיף (18א) לחוק הסנגוריה הציבורית ,תשנ"ו – .1995
הודעה לבית-המשפט

בהתאם להוראת סעיף 15א'(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב –  1982המאשימה מודיעה
בזאת ,כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל ,אם יורשע בתיק
זה.

