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         ))))אסיראסיראסיראסירג'מאל עסילי (ג'מאל עסילי (ג'מאל עסילי (ג'מאל עסילי ( מערערמערערמערערמערערהההה

  ידי ב"כ עו"ד ריאד סוואעד�על

        

        נגדנגדנגדנגד

 

        מדינת ישראלמדינת ישראלמדינת ישראלמדינת ישראל ההההמשיבמשיבמשיבמשיבהההה

  באמצעות פרקליטות מחוז ירושלי� 

 

 

 פסק די�פסק די�פסק די�פסק די�

  

  :השופט א' אברבנאל

  

) ריכטר�כב' השופט דוד גבאיהשלו� בירושלי� (משפט �דינו של בית�לפנינו ערעור על גזר  .1

  . 13429�04�17ובת"פ  14289�05�16בת"פ 

  

בעבירת תמיכה בארגו�  13429�04�17הורשע המערער בת"פ  24.5.2017די� מיו� �בהכרעת

(א) 24, הזדהות ע� ארגו� טרור לפי סעי, �1948לפקודה למניעת טרור, תש"ח 4טרור לפי סעי, 

לחוק  2ד144עבירות הסתה לאלימות או טרור לפי סעי,  �11, וב�2016תשע"ו לחוק המאבק בטרור,

 379בעבירות תקיפה לפי סעי,  14289�05�16); ובת"פ החוק –(להל�  �1977העונשי�, התשל"ז

  ו(א) לחוק.144לחוק, שתיה� ממניע גזעני לפי סעי,  334לחוק ופציעה לפי סעי, 

  

חודשי מאסר בפועל בניכוי  �18ונשו של המערער עלהועמד ע 2.10.17די� שנית� ביו� �בגזר

�14289תנאי בגי� העבירות שבה� הורשע; ופיצוי למתלונ� בת"פ �חודשי מאסר על 8ימי מעצרו; 

  .  0 10,000בס/  05�16

  

�הרשעתו של המערער ניתנה על יסוד הודאתו במסגרת הסדר טיעו�, שלפיו תוקנו שני כתבי  

האישו� האמורי�. על פי הסדר הטיעו� רשאית הייתה המשיבה לעתור לעונש מאסר בפועל שלא 

  חודשי� ואילו ההגנה חופשית בטיעוניה.  18יעלה על 
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�המתוקני�, העומדות ביסוד הודאתו של המערער והכרעת האישו��להל� עובדות כתבי  .2

  הדי�.

 

 הפייסבוק בד,, 5.1.2017 לבי� 21.11.2014 בי� כי צוי� 13129�04�17 פ"ת בעובדות

 הסתה פרסומי הזדמנויות 11 �ב המערער פרס�, אנשי� 107 הפחות לכל נחשפו שאליו, שהחזיק

 דברי נוספת בהזדמנות פרס� וכ�, טרור בארגו� והזדהות תמיכה הביע ג� שבאחת, וטרור לאלימות

  .טרור בארגו� תמיכה

  

 פלסטי� דגל, ברובה או באקדח משולב גרז� נראי� ובה� תמונות המערער פרס� היתר בי�

 הגרז�"כ ולטרור לאלימות המסית כיתוב מופיע כשעליה�, פלסטי� לשחרור העממית החזית סמל או

  ".בד� אלא תחזור לא, בנשק אלא תחזור לא"; "יירגע לא שלנו

  

 בעיר – בירושלי� דקירה פיגועי של מבצעיה� את המערער שיבח אחרי� בפרסומי�

 בתל ובפאב בירושלי� המשטרה של הארצי למטה בסמו/ ירי פיגועי וכ�, הנציב ובארמו� העתיקה

 ירח� אלוהי�"כ כיתוב המערער הוסי, אלה לפרסומי�; הפיגוע מזירת תמונות רקע על זאת, אביב

� הירח, שהיד אחרי שהיד"; "חלבי מהנד השהיד, עליו שיגנו צעירי� יש לאקצא"; "גיבור עלי

 אריה מהבוקר"; "שהיד ונפלת גיבור חיית"; "גיבור יא אות� ישחרר אלוהי�"; "פלסטי� של

 נפש על אבל"; "והצדיקי� הנביאי� ע� והיה שהיד אותו יקבל שאלוהי�, מצבאח שמו האקצא

  '.וכד "הגיבור השהיד

  

 התמונה כשבתחתית, נשק אוחז פני� רעול מנשק אד� תמונת מופיעה נוס, בפרסו�

 אינתיפאדת ואז רמאללה או חברו�: "הכיתוב משולב ובה", ירושלי� אינתיפאדת: "הכותרת

  ".שלו� דרישות אל" מאיתנו ל� יש הגדה צל"" וכ�", פלסטי� שחרור עד ממשיכה ירושלי�

  

 הגיא' ברח 23:00 לשעה בסמו/ 26.9.14 ביו� כי צוי� 14289�05�16 פ"ת בעובדות

 והבהילו חרדית חזות בעלי ושבי� עוברי� הפתיעו ידועה אינה שזהותו ונוס, המערער, בירושלי�

 הולכי� חרדית חזות בעלי שהנ� ובחברו במתלונ� המערער משהבחי� מכ� לאחר בסמו/. אות�

 חגורת את המערער של, כ/ לש�. חרדי� יהודי� היות� בשל אות� לתקו, המערער החליט, לפניה�

  .  בראשו חת/ למתלונ� נגר� מכ/ כתוצאה. בראשו המתלונ� את באמצעותה והיכה מכנסיו
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 אמו. מזדמנות בעבודות ועובד לימוד שנות תשע שסיי�, רווק, 1995 יליד הנו המערער  .3

 לו ויש טוב בחור הוא" וכי המשפחה בכלכלת עוזר הוא כי, ילדי� משישה הבכור הוא כי העידה

  ".שלו להורי� מקשיב... טוב לב

  

 למעשיו מלאה אחריות נוטל אינו המערער כי עולה בעניינו שהוגש המבח� קצי� מתסקיר

 מאסר המערער על להטיל והמלי1 טיפולית בהמלצה בא לא המבח� שירות. אותה לצמצ� ומנסה

  .בפועל

  

  .מעשיו על צער המערער הביע קמא משפט בבית בדיו�  

  

 הוא  המערער של מעשיו למכלול המשות, המכנה כי, קמא משפט�בית קבע דינו�בגזר  .4

 ע� יחד, התנועה וחופש והדת האמונה חופש, גופו שלו�, חירותו, האד� בכבוד הפגיעה"

 אחרת בקבוצה החברי� את המערער של תפיסתו על עמד קמא המשפט בית ".הציבור ביטחו�

 מהרעות אחת בהיותה, השורש מ� לעקרה ויש לקבל אי� זו גזענית תפיסה" כי וקבע", אויב"כ

 קד� והפציעה התקיפה לאירוע כי הדגיש קמא משפט בית. "האנושית החברה שידעה החולות

 מהאירוע כתוצאה למתלונ� שנגר� והנפשי הפיסי הנזק את, לעבירה הגזעני המניע את והדגיש תכנו�

 בית עמד, טרור ארגו� ע� וההזדהות ההסתה לפרסומי בנוגע. התקיפה בוצעה שבה האכזריות ואת

 והפיגועי� הביטחוניי� לאירועי� ישיר במתא�" העבירות בוצעו שבו הזמ� מש/ על קמא המשפט

.  עת בכל הפרסומי� את להפסיק יכולתו ואת "המערער הילל שאות�, תקופה באותה שאירעו

 כי ציי� לחובתו". צעיר�בגיר" היותו ואת, המערער של הודאתו את קמא משפט בית ציי� לקולה

  .מעשיו על מתחרט אינו כי עולה המבח� שירות מתסקיר

  

 ע�". דיו מפורט אינו הוא שכ� בחסר לוקה" המבח� שירות תסקיר כי ציי� המשפט בית

  .התסקיר כותב של זרי� מניעי� לעניי� המערער טענות את דחה זאת

  

 מתח� עומד טרור בארגו� והתמיכה ההסתה פרסומי בעניי� בתיק כי קבע קמא משפט בית

 שישה על והפציעה התקיפה לתיק ובנוגע; בפועל מאסר חודשי 25 עד חמישה על ההול� העונש

 את למק� יש כי קבע המשפט בית. בפועל מאסר חודשי 18 עד שירות בעבודות שלא מאסר חודשי

 המתח� של" הגבוה בר,"ו,  ל"הנ הראשו� בתיק המתח� של" העליו� בחלק" המערער של עונשו

  . לעיל כאמור המערער של עונשו את וגזר, השני בתיק
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 המשפט בית לטענתו. מרשו על שהוטל המאסר עונש מש/ על בערעורו מלי�ב"כ המערער   .5

 המערער ידי על האחריות לנטילת, הנקי לעברו", צעיר�בגיר" להיותו מתאי� משקל נת� לא קמא

 גבוהי� ענישה מתחמי שקבע בכ/ קמא משפט בית שגה לטענתו כ� כמו. העבירות מאז הזמ� ולחלו,

 לשני בנוגע, הנהוגה הענישה מדיניות פי על לטענתו. שלה� העליו� בר, העונשי� ובקביעת, מדי

  .שהוטל מזה מתו� עונש להטיל קמא משפט בית על היה, התיקי�

  

 ממכלול זאת, קמא משפט�בית של דינו�בגזר להתערב עילה אי� כי, טענה ב"כ המשיבה  .6

 הורשע שבה� המעשי� כי העובדה את הדגישה היא. דינה�בגזר הדיונית הערכאה שהביאה הטעמי�

 היה וזה ימי� מספר מדי פיגועי� ויש בוערת האר# בה בתקופה" נעשו, התיקי� בשני המערער

 נחשפו רבי� לטענתה". אוטובוס ופיגועי קשי� פיגועי�, הנערי� שלושת חטיפת אחרי זמ� פרק

  . המערער של הפייסבוק ד, של העוקבי� למספר מעבר לפרסומי�

  

לאחר בחינת טיעוני הצדדי�, סבורי� אנו כי די� הערעור להידחות, זאת מטעמי� שוני�   .7

  מטעמיו של בית משפט קמא, כפי שיפורט להל�.

  

, באר1 נוספי� ובמקומות בירושלי� המתרחשי� לאומני רקע על האלימות מעשי ריבוי  .8

 ה�, קודמיה� את לחקות נוספי� של למוטיבציה תורמת בה� מסוי� ציבור של תמיכתו כי וההבנה

 לעבירות והסתה עידוד, תמיכה, שבח דברי בה� שיש לפרסומי� מחמירה התייחסות המחייבי�

 אי� א, שלפנינו במקרה. מוגבל בלתי אינו הביטוי חופש. טרור בארגוני ולתמיכה וטרור אלימות

  .וטרור אלימות למעשי וקריאה בעידוד אלא, בלבד עמדה בהבעת בה� המדובר

  

 ג� אלא, אלימות עבירות מבצעי על רק לא, היד את מלהכביד מנוס אי� הקיימת במציאות

 רבה יוקרה והמקנה, במעשי� התומכת אווירה ליצירת בהתבטאויותיה� התורמי� אלה על

  .למבצעיה�

  

 ציינו) 20.7.2017( ישראל מדינת' נ נתשה 16030�01�17 ג"עפ( לפנינו שהובא אחר בעניי�

 בי�, שלה� חייה� את להקריב וא" אחרי� של חייה� את ליטול מוכני� מעטי� לא צעירי�" כי

 מרכיב הכוללת מכבידה ענישה. מות� לאחר מפגעי� זוכי� שלה היוקרה של בהשפעתה היתר
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 להרתיע כדי בה יש ובנוס" שכאלה פרסומי� של חומרת� את הולמת, בפועל לריצוי מאסר של

  . שלפנינו לערעור א, נכוני� אלה דברי�. "בעתיד דומי� פרסומי� מלהפי# אחרי�

  

 בי� משקל לתת יש, זה מסוג לעבירות ההול� העונש מתח� בקביעת, בעבר שנפסק כפי  .9

 בה� הטמו� המזיק לפוטנציאל, מובהקות� למידת, לחומרת�, הפרסומי� של למספר� היתר

 מדינת 35557�03�17) ��י מחוזי( פ"ע( חמורי� אלימות אירועי לבי� שבינ� הזמני� ולסמיכות

  .העבירות בוצעו שבו הזמ� מש/ את ג� להוסי, יש לכ/. ))12.7.17( זגורי' נ ישראל

  

 לרבות, טרור במעשי ותמיכה שבח דברי, הזדמנויות �12ב פרס� שלפנינו המערער  .10

 ללכת מפורשת קריאה ולעיתי� עידוד כשבדבריו, ה� באשר יהודי� נרצחו שבה� בפיגועי�

 לד, המערער העלה האמורי� הפרסומי� את. מעשיה� את ולחקות הרוצחי� של בדרכיה�

 כאמור. פיגוע רד, פיגוע שבה בתקופה, הרצח מעשי של התרחשות� לאחר בסמו/ שלו הפייסבוק

 ביטוי לידי באי� שהדברי� כפי, תומכיה� בקרב הרוצחי� של הרבה יוקרת� כי להניח יסוד יש לעיל

. דמי� שפיכות שתוצאתו, הטרור פיגועי לגל תורמת, דומי� ובפרסומי� המערער של בפרסומיו

  .משנתיי� למעלה של תקופה לאור/ האמורי� התכני� את פרס� המערער

  

 מאסר עונש להחמיר עתרה אשר, המדינה של בערעורה המשפט בית ד�, ל"הנ זגורי בעניי�  

, אחת שנה לאור/ פרסומי� 17 בגי�, עניי� באותו המשיב על שהוטל חודשי� שמונה ב� בפועל

 בעת שהיה צעיר ידי על שפורסמו, טרור בארגו� ותמיכה וטרור אלימות למעשי הסתה שעניינ�

. הודאתו פי על הורשע עניי� באותו המשיב. הפייסבוק בד, עוקבי� �8000כ שלו, 18 כב� המעשי�

 מסוג עבירות מבצעי של בעונשיה� ולהחמיר הענישה ר, את להעלות העת הגיעה כי טענה המדינה

 מתח� קובעת... לאחרונה שניתנה העדכנית הפסיקה" כי כ/ על עמד המחוזי המשפט בית. זה

 תוכנ�, ותדירות� הפרסומי� בכמות בהתחשב בפועל מאסר חודשי �25ל 5 בי� הנע ענישה

 חמורי� הנ� המשיב של מעשיו, אכ�" כי וקבע", פורסמו בה והתקופה שלה� התפוצה פוטנציאל

. הפרסומי� לתוכ� וה� ארוכה תקופה פני על נמשכו שמעשיו לעובדה ה� נודעת מיוחדת וחומרה

 ארוכה מאסר תקופת הכולל עונש עליו ולגזור המשיב של בעונשו להחמיר מקו� שהיה יתכ�

 צור� הקמת כדי עד קמא משפט בית בהחלטת טעות נפלה כי לומר נית� לא אול�, יותר

  ".הערעור ערכאת להתערבות
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 ההסתה עבירות בגי� הענישה ברמת מסוימת להחמרה העת הגיעה כי אנו מסכימי�  .11

 על כאמור פרסומי� של המזיקה השפעת� בשל היתר בי� זאת, שלפנינו מהסוג ולטרור לאלימות

 וחזקה, חידוש בגדר איננה כבר אלה עבירות בגי� בפועל מאסר עונשי הטלת. פוטנציאליי� מפגעי�

 העונשי� לחומרת מכ/ וכתוצאה העבירות של לחומרת� מודעי� ה� כי אלה בעבירות המעורבי� על

  .בגינ� הצפויי�

  

, חומרת�, מספר� – המערער הורשע שבגינ� לפרסומי� הנוגעי� הנתוני� מכלול נוכח  .12

 זו עבירות למסכת ההול� העונש מתח�, פורסמו שבו הזמ� ומש/ העוקבי� מספר, פרסומ� עיתוי

  . חודשי� 30�10  של בפועל מאסר על עומד

  

, הצעיר גילו נוכח זאת, המתח� של הנמוכה במחצית לגזור יש המערער של עונשו את

 מעשיו על מלאה אחריות נטל לא שהמערער לכ/ משקל לתת יש גיסא מאיד/. בעבירות והודאתו

 לתת יש לכ/ בנוס,. לעבירות התייחסותו את משקפת אינה הדיו� בעת שלו החרטה הבעת כי ונראה

 שלה, גזעני ממניע והפציעה התקיפה מעשה לאחר ההסתה עבירות את עבר שהמערער לכ/ משקל

 גזעני רקע על ומקוממת חמורה אלימות בעצמו נקט המערער. ההסתה עבירות ע� הדוק קשר

 לאחר כחודשיי�. יהודי היותו בשל ורק א/ חרדית חזות בעל באד� בחגורה הצלי, לילה כשבשעת

  . האמורי� ההסתה בפרסומי החל מכ�

  

 על שנקבע במתח� להתערב עילה מצאנו לא הפציעה לעבירת הראוי העונש למתח� אשר  .13

  .בפועל מאסר חודשי 18 עד ממש לריצוי בפועל מאסר חודשי שישה � קמא משפט בית ידי

  

 עונש הוא, המערער על שנגזר חודשי� 18 למש/ בפועל המאסר עונש, האמור כל נוכח  .14

  .בו להתערב עילה אי� ומשכ/, ראוי

  

  . נדחה הערעור לעיל האמור יסוד על  .15
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 ולשב"ס.ולשב"ס.ולשב"ס.ולשב"ס.    המבח�המבח�המבח�המבח�    שירותשירותשירותשירות, ל, ל, ל, להצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�    ככככ""""לבלבלבלב    הדי�הדי�הדי�הדי�����מפסקמפסקמפסקמפסק    עותקי�עותקי�עותקי�עותקי�    תמציאתמציאתמציאתמציא    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט����ביתביתביתבית    מזכירותמזכירותמזכירותמזכירות
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