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         סחר נתשהסחר נתשהסחר נתשהסחר נתשה תתתתמערערמערערמערערמערערהההה

  ידי ב"כ עו"ד רמזי קטילאת�על

        

        נגדנגדנגדנגד

 

        מדינת ישראלמדינת ישראלמדינת ישראלמדינת ישראל ההההמשיבמשיבמשיבמשיבהההה

  באמצעות פרקליטות מחוז ירושלי� 

 

 

 פסק די�פסק די�פסק די�פסק די�

  

                                                                                                                     :השופט א' אברבנאל

), כבוד השופטת ח' לומפמשפט השלו� בירושלי� (�דינו של בית�לפנינו ערעור על גזר  .1

חודשי� ויו� אחד , בו נדונה המערערת למאסר בפועל של שלושה 68771�03�16בת"פ  

 הסתה של בעבירה  משפט קמא,�ולארבעה חודשי מאסר על תנאי, לאחר שהורשעה בבית

); """"החוקהחוקהחוקהחוק"""": להל�( 1977 �ז"התשל, העונשי� לחוק 2ד144 סעי( לפי – לטרור או לאלימות

, טרור מניעת לפקודת) ז(�ו) ב(4 סעי( לפי – טרור בארגו� תמיכה של עבירות בשלוש וכ�

  .�1948ח"התש

  

 18.11.2014הדי�, בי� יו� �, העומדות ביסוד ההודאה והכרעתהאישו��פי עובדות כתב�על        ....2222

 �3,731ו חברי� �2942כ שבו, , פרסמה המערערת בחשבו� הפייסבוק שלה19.1.2016ליו� 

  :כלהל� פרסומי�, עוקבי�

  

 נהרגו שבו, בירושלי� נו( הר בשכונת וירי דקירה פיגוע לאחר 18.11.2014 ביו�  .א

 דוד קלע נראה ובה תמונה המערערת פרסמה, נוספי� ונפצעו ושוטר אזרחי� ארבעה
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 לתמונה ובסמו.", הציוני לכיבוש: "כתוב התמונה על כאשר, סכיני� משני המורכב

 ."לכיבוש לא...חברו� של מהרבאט הכוח בכל אות� תתקפו: "כתבה שבו רישו�

 

 ונפצעו שניי� נרצחו שבו, בירושלי� העתיקה בעיר דקירה פיגוע לאחר 3.10.2015 ביו�  .ב

 מוהנד האקצא שהיד": כתבה ועליה המפגע של תמונתו את המערערת פרסמה, נוספי�

 !!!!"האדמה על הול� השהיד היה בבוקר: "כתבה התמונה של ולצדה", חלבי

 רקע על המפגע של נוספת תמונה המערערת פרסמה 9.10.2015 בתארי., לכ. בהמש.

. זה פיגוע על אחריות לקח אשר, האיסלאמי הגיהאד ארגו� סמל ועליה העתיקה העיר

 של חורי� לבנות המתנק�"�ו" חלבי מוהנד המוגאהד השהיד: "כתבה התמונה על

 בנה בהלווית השהיד של אימו מילת אותי זעזעה": נרש� לתמונה בסמו.. "ירושלי�

  ".)המוראביטאת על וקינא  ח� ודמו חרורי בני( חלבי מוהנד

  

, החמאס ממנהיגי, יאסי� אחמד נראה ובה תמונה המערערת פרסמה 11.10.15 בתארי.  .ג

 גדול יחיה א� יתעיי! הדת בשביל לחיות לעצמו שנדר מי: "כתבה תמונתו על כאשר

 ".במותו גדול"ו" גדול וימות

 

 קריסת בעת שנהרגו מי של גופות שש של תמונה המערערת פרסמה 29.1.2016 בתארי.  .ד

: כתבה לתמונה ובסמו., לראש� קאס��אל גדודי של כשצעיפי�, עזה ברצועת מנהרה

 שנהיית� בכ�...מכובד יותר זה אללה של התודה א� לכ� להודות אי� יודעי� לא"

 ."ברכות...שהידי�

  

  .רבות אוהדות ולתגובות חיבוב סימני למאות זכו אלה פרסומי�
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 שהתה היא; נקי עברה; 15 כבת שבה� שהצעירה ילדי� לשבעה א�, 1969 ילידת המערערת  .3

  .בית למעצר שוחררה מכ� ולאחר זה תיק בגי� במעצר ימי� 10

 מאסר חודשי �20ל שמונה שבי� ענישה מתח� לקבוע המשיבה ביקשה קמא המשפט בבית  .4

 בתו�. תנאי על ומאסר בפועל מאסר חודשי עשרה של עונש המערערת על ולהטיל, בפועל

  ".זה על אחזור לא אני, שקרה מה על מתנצלת אני: "המערערת אמרה לעונש הטיעוני�

 מותנה מאסר על עומד המערערת של למעשיה ההול� העונש מתח� כי טע� המערערת  כ"ב

 על להטיל וביקש", בפועל מאסר חודשי מספר ועד" הציבור לתועלת שירות שלצדו

  . תנאי על ומאסר מעצרה ימי כמש. מאסר עונש המערערת

 הנודע הפוטנציאל ועל הפרסומי� של הרבה חומרת� על קמא המשפט בית עמד הדי� בגזר  .5

 בשל וזאת החברה את המרכיב פרט כל וממשי פיזי באופ� המסכני�" שכאלה לפרסומי�

 על עמד קמא משפט�בית". ואלימות טרור פעולות לידי יביאו ההסתה דברי כי הסיכוי

 חומרת� ועל האמור הפייסבוק חשבו� אחר והעוקבי� החברי� של במיוחד הגבוה מספר�

 אשר", לרוצחי� שבח דברי ובה� קשי� הסתה דברי" בה� שיש הפרסומי� של החריגה

 ורווית מתוחה בטחונית בתקופה קורבנות שגבו הטרור פיגועי לאחר מיד" פורסמו

 כי קמא המשפט בית קבע, זה בתחו� הנוהגת הענישה מדיניות את שסקר לאחר". פיגועי�

 .בפועל מאסר חודשי שמונה עד שלשה על עומד למעשי� ההול� העונש מתח�

 בחשבו� קמא המשפט בית הביא, האמור המתח� בתו. למערערת המתאי� העונש בקביעת

 תקופת את וכ�, ילדי� לשבעה א� היותה ואת הודאתה את, המערערת של הנקי עברה את

 מצא אלה נסיבות נוכח. זה תיק בגי� המערערת שהתה שבה� הבית מעצר ותקופת המעצר

  .שלעיל העונש את המערערת על וגזר המתח� בתחתית העונש את לקבוע קמא המשפט בית
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 שהוטל המתאי� והעונש הדי� בגזר שנקבע ההול� העונש מתח� כי ,,,,טוענת המערערת  .6

 לטעות הפנתה היא. אלה בעבירות המקובלי� מאלה משמעותית במידה חמורי�, בגדרו

 כי, הצדדי� בי� למוסכ� בניגוד, 5 בסעי( נטע� בו, המתוק� האישו� בכתב שנפלה

 את מצאה זו טעות. שיטתי ובאופ� רבות בהזדמנויות אסורי� פרסומי� הפיצה המערערת

 בפועל מאסר של בעונש יש מסורתית בחברה כאשה כי מוסיפה היא. הדי� לגזר א( דרכה

  .גבר על מאשר יותר הרבה עליה להכביד כדי

 על לכ. שיש הקשה וההשפעה ברשת ההסתה בתופעת ההחמרה נוכח כי, טוענת המשיבה  .7

 המצדיק באופ� איתה מחמיר שאינו ובוודאי המערערת ע� מקל הדי� גזר, הביטחוני המצב

 אכ� כי המשיבה טענה, הדי� בגזר הנטענת לטעות באשר. הערעור ערכאת של התערבות

 דבר של בסופו התייחס המשפט בית כי עולה הדי� גזר מקריאת ואול�, בטעות המדובר

 להשפיע כדי האמורה בטעות היה לא ומשכ. הצדדי� הסכימו שעליה� הפרסומי� לארבעת

  . הסופית התוצאה על

  והכרעה דיו�

 הדי��גזר סבירות את בוחנת אלא, העונש את מחדש גוזרת לא הערעור ערכאת כי, הוא כלל  .8

 שמורה הדיונית הערכאה ידי�על שנגזרו בעונשי� התערבותה וכי; הדיונית הערכאה של

 קיצוני באופ� סוטה שנגזר שהעונש או, מהותית טעות נפלה שבה� בלבד חריגי� למקרי�

  )). 7.11.16( ישראל מדינת' נ סרור אית� 2422/15 פ"ע: למשל ראו( הראויה הענישה מרמת

 ראוי המערערת על שהוטל העונש כי, מסקנה לכלל הגענו, הצדדי� טיעוני בחינת לאחר

  .בו להתערב הצדקה ואי�

 רצח מקרי בעקבות. שני� 15 כבת שבה� שהצעירה ילדי� שבעה ולה  48  כבת, המערערת

 מספר. אות� לחקות קראה וא( במעשי� תמיכה המערערת ביטאה, אליה� רבה ובסמיכות
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 של פעמי חד בכישלו� המדובר אי�. במיוחד גבוה אלה חמורי� לפרסומי� הנחשפי�

 מהסוג פרסומי� והפיצה המערערת שבה, משנה למעלה של תקופה לאור.; המערערת

 נרצחו שבה�, יו� באותו שאירעו טרור במעשי תמיכה הביעה מה� ובשניי�, האמור

 .אחרי� ואזרחי� כנסת בבית מתפללי� – תמימי� אזרחי�

 הרלוונטית בתקופה שהתרחשו לאומני רקע על האחרי� האלימות ומעשי הפיגועי� ריבוי  .9

 רלוונטי� ציבורי� של תמיכה כי וההכרה, אלה בימי� ג� ומתרחשי� שבי� ושלצערנו

 התייחסות המחייבי� ה�, קודמיה� את לחקות נוספי� של למוטיבציה תורמת במפגעי�

  . אלימות לעבירות והסתה עידוד, תמיכה, שבח דברי בה� שיש לפרסומי� מחמירה

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

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

 .למבצעיה�

 של חייה� את ליטול מוכני� מעטי� לא צעירי�" כי ציינו לפנינו שהובא אחר בעניי�

 זוכי� שלה היוקרה של בהשפעתה היתר בי�, שלה� חייה� את להקריב וא! אחרי�

 הולמת, בפועל לריצוי מאסר של מרכיב הכוללת מכבידה ענישה. מות� לאחר מפגעי�

 פרסומי� מלהפי$ אחרי� להרתיע כדי בה יש ובנוס! שכאלה פרסומי� של חומרת� את

  . שלפנינו לערעור א( נכוני� אלה דברי�). 16030�01�17) ��י מחוזי( ג"עפ( "בעתיד דומי�

 בי� משקל לתת יש, זה מסוג לעבירות ההול� העונש מתח� בקביעת, בעבר שנפסק כפי  .10

 הטמו� הפוטנציאל למידת, מובהקות� למידת, לחומרת�, הפרסומי� של למספר�  היתר

  . חמורי� אלימות אירועי� לבי� בינ� הזמני� ולסמיכות בה�

  . אלה דרישות אחר ממלא קמא המשפט בית שקבע ההול� העונש מתח�
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 של חומרת� את לשק( כדי בו יש גיסא מחד; מאוז� המערערת על שהוטל המתאי� העונש

 בו יש גיסא ומאיד., בעתיד דומי� פרסומי� מהפצת אחרי� להרתיע הצור. ואת הפרסומי�

 החריגה ההכבדה את, ילדי� לשבעה א� היותה את, המערערת של הנקי עברה את לבטא כדי

 את וכ�, מוגבל משקל זה שלשיקול א(, בגילה אישה על בפועל מאסר הטלת שבעצ�

  . לעונש הטיעוני� בעת שלה ההתנצלות והבעת הודאתה

 הדי� בגזר יש כי מצאנו ולא, לנו שהוגשו האחרונה מהעת הדי� בפסקי עיינו כי עוד נציי�

  .הנוהגת הענישה מרמת סטייה משו�

 לטעות קמא המשפט בית להתייחסות התיק את להחזיר נכו� זה יהיה לא א� התלבטנו  .11

 בבירור עולה הדי� מגזר כי למסקנה הגענו דבר של בסופו ואול�. הצדדי� הצביעו שעליה

 זאת. מכ. יותר ולא האמורי� הפרסומי� ארבעת בגי� הדי� את גזר קמא המשפט בית כי

 לא, הדי� בגזר המערערת על שהוטל העונש כי למסקנה אנחנו ג� הגענו לעיל כאמור, ועוד

  . העניי� בנסיבות להטילו היה שנכו� ראוי בעונש שמדובר אלא, התערבות מצדיק שאינו רק

 לאחר להגיש ביקשה שהמשיבה נוספת לראיה להתייחס לנכו� מצאנו לא, העניי� בנסיבות  .12

  .הדיו� תו�

  .נדחה הערעור ,ולפיכ.; הדי� בגזר להתערב מצאנו לא כ� על אשר  .13

  . "נווה תרצה"בכלא  9:30 בשעה 5.9.17 ביו� מאסרה לריצוי תתייצב המערערת
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        . . . . הצדדי�הצדדי�הצדדי�הצדדי�    ככככ""""לבלבלבלב    הדי�הדי�הדי�הדי�    מפסקמפסקמפסקמפסק    עותקי�עותקי�עותקי�עותקי�    תמציאתמציאתמציאתמציא    המזכירותהמזכירותהמזכירותהמזכירות
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 שופטתשופטתשופטתשופטת

 שופטשופטשופטשופט    ,,,,אלי אברבנאלאלי אברבנאלאלי אברבנאלאלי אברבנאל 
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