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 תכנון וקשירת קשר לביצוע עבירה ולגזענות הסתה לאלימותהנדון: 

לפעול   ביותר  בהול  באופן  בזאת  אליכם  לפנות  של    למניעת   מיידית הריני  לגזענות  פרסומים  הסתה 

עבירת,  ואלימו לביצוע  קשר  וקשירת  שנאה ותכנון  ברשתות    האחרוניםבימים  מתרחשים  אשר    ת 

 .האחראים לכךכנגד פתוח בחקירה מיידית לן כ ו החברתיות

עדים  ב .1 היינו  הכותרת    מו התפרסאשר    יםלפוסט ימים האחרונים  ברשתות החברתיות תחת 

האזרחים   הימין"    – "צבא  למיקומים  ובו  תגובת  להגיע  ימין  פעילי  רח  זבמשונים  נדרשו 

מחאה כנגד    בהם מתנהלות הפגנותש  מדינה ברחבי ה  ערים מעורבותוישובים ערבים  לרושלים ו י

ואגרופים לכל  הוכרז כי "יש אלות  אחת המודעות  ב  המדיניות הממשלתית במזרח ירושלים.

", "מומלץ מכות  "מומלץ להגיע רעולי פנים  משתתף" כמו גם ניתנו הנחיות למשתתפים כולל

וכן "כל כלי תקיפה אשר שישמש להגנה עצמית". כמו כן הודע כי    יבשות או לא לצלם בכלל"

   על אמצעי תקיפה.""בהמשך נפרסם איפה להתארגן 
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מעלה   .2 הקבוצה  של  בצ'ט  נוסף  ביותר  מידע  מדאיגה  בנ תמונה  התארגנות  כי  הודע  ו ושא  של 

אתמול נהרג להם    כי "ההפגנה תהיה חמושה בנצרת עיליתלדוגמא  ו   יחולקו אלות למשתתפים

אי אפשר להתעלם  , כאשר  אתמול בערבדווחים על הנעשה בלוד  פורסמו    כןכמו    .אחד בלוד"

אזרחים ערבים בהקשר הזה מהאירוע המצער אתמול בערב בעיר לוד במסגרתו נורו שלושה  

 קיפח את חייו כתוצאה מכך.    –המנוח מוסא חסונה   –של העיר כאשר אחד מהם 

מראשון רוצים לצאת לאנשים להצטרף: "יש פה אנשים  קריאה  משל  ל ה  כתובת נוספת כללת .3

"נסיים    "שיבואו ערבים הם מתים";  קריאה לאלימות:  ;  לעשות סיבוב קטן על ערבים עכשיו?"

תביא לי    19"גבי מביא גלוק  וקריאה להביא נשק חם:    "כל ערבי מת או פצוע זה טוב" ;אותם"

 כרזה והתכתובות שפורסמו: דוגמאות ללהלן  .אחד" או "תביא אתה נשק אין לי"
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בכרזה לא   .4 מדובר  כי  מחלוקת  להיות  היתר, מהווה  ןשתוכנ   ובות ותכת   יכולה  בין  הסתה    , 

החזקת פרסום  ; "(חוקה)להלן: " 1971-לחוק העונשין, תשל"ז  2ד  144 בניגוד לסעיף לאלימות 

וכן  ,  לחוק  ב  144הסתה לגזענות בניגוד לסעיף    לחוק;    3ד  144בניגוד לסעיף    המסית לאלימות

,  א( לחוק2) 145כמן גם התאגדות אסורה בניגוד לסעיף    . ו לחוק144שנאה בניגוד לסעיף    עבירות 

בניגוד לסעיף   העביראדם לבצע    ושידול  לחוק  145הטפה להתאגדות אסורה בניגוד לסעיף  

 . לחוק 33

ולאור המאורעות אתמול בלוד .5 ירושליםהמתרחש  וכן    בנסיבות האמורות,  תקופה  ב  במזרח 

לחקור ולהעמיד    לפתוח בחקירה מיידית על מנתא(  שיח' ג'ראח, נבקשכם  ב, כולל  האחרונה

למניעת המשך    ולתכתובות הנ"ל;  לדין את האחראים לכרזה ם  יעברייני  פרסומיםב( לפעול 

 מסוג זה. 

 

   . ופגיעות בגוף קיפוח חיי אדםתגובה מיידית בעניין דרושה על מנת למנוע 

 

 

 בכבוד רב,          

 סוהאד בשארה, עו"ד          


