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מדינת ישראל
באמצעות פרקליטות מחוז ירושלי

נגד

ה משיב

סאלח זגארי )עציר(
ע"י ב"כ עו"ד קטילאת

פסק די$

ערעור על גז ר דינ ו של בית משפ ט השלו
גבאי ריכ טר( מיו  2.2. 17בת"פ . 42379 12 16

בי רושלי

) כב' השופט דו ד שא ול

כללי
המשיב הו רשע על יסוד הודאתו ב עבי רת  .גילוי הז דהות ע ארגו ט רו ר
.1
והסתה לטרור )  4ע בי רות(  ,תמי כה בארגו ט רור )  4ע בי רות(  ,הסתה לאלימות או
לט רור )  8ע בירות( ,תמי כה בהתאחדות בלתי מותרת )  3עבי רות(  .המ שיב נד ו
לשמונה חוד שי מאסר בפועל ולמאס ר על תנאי  .הע רעור מופנה כנגד קולת העונש .
.2

ואלה המע שי  :בי

התאריכי

 24.11.2016 – 12.10.2015פ רס

המשי ב

בחש בונו ברשת  , Instagramלו היו כ (  8,077עוקבי  ,ק ריאות למעשי אלימות וט רו ר
נג ד אז רחי ו כוחות ה ביטחו  ,דב רי ש בח  ,אה דה עי דו ד תמי כה והזדהות כלפי מע שי
אלימות וט רור וכלפי עו שיה  ,ו כ דב רי ש בח  ,אה דה  ,הזדהות ותמי כה בא רגו
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ו " אלכותל ה
טרור  ,לרבות החמא " ס  ,ז רועו הצ באית  ,עז אל ( די אלקסא
אלאסלאמיה " – כול ארגוני טרור והתאח דויות בלתי מותרות  .הפרסומי ז כו
לאה דת ה צופי

.3

באמ צעות סימני חי בוב ) . (like

טענות הצדדי
ב"כ המע רערת עות רת להחמרה בעונ שו של המשיב  .נטע

כי העונש שהו טל

עליו אינו הול את חומרת הע בירות בה הו רשע .לעמדתה ,הרטוריקה המחמירה ,
בה נקט בית משפט קמא בג זר ה די  ,לא קיבלה ביטוי במתח העני שה שקבע  .מ דוב ר
בעונש בלתי מידתי לקולה ,שנית בניגו ד למגמת ההחמרה הנוהגת בפסיקה בעבי רות
מסוג זה וא ,בנסי בות קלות מהמ קרה דנ  .בעני זה הפנתה המא שימה לפסיקה
רלבנטית ,שלטענתה ,קוראת להחמ רה ע אלה המבק שי להסית ,לא רק בפ
העונ שי ,אלא ג ככלי מניעתי ,ה מ שיקולי ה רת עת הר בי וה משיקולי הרתעת
היחיד  .במקרה דנ  ,ה משיב לא הורתע מלפעול ולהסית במש תקופה ארו כה למעשי
אלימות וגזענות ולת מיכה בא רגוני ט רור ובמעשיה  ,למ רות שמזה תקופה א רו כה
מטילי בתי המשפט עונ שי מאסר בפועל על מסיתי בר שתות חב רתיות  .המ שי ב
פרס  17פרסומי לקהל המונה כ –  8, 077עוקבי במש שנה  .למ שי ב היתה השפע ה
גדולה על בני גילו  ,והשפעתו על אחרי לבי צוע מע שי שנאה ועי דו ד לט רור כמוה
כזריעת ז רע הפורענות  .עו ד נטע כי בעי ד הטכנולוגי הנו כחי ביצוע עבי רות אלה
קל מתמיד ומח זק את הצור בהרתעת הר בי  .בית משפט קמא נת מ שקל מ שמעותי
לגילו ה צעיר של המ שיב והע דר עברו הפלילי ,א  ,לטענת המערערת ,עבי רות הסת ה
ברשתות החברתיות מ בוצעות על פי רוב ע"י צעי רי חסרי עבר פלילי  ,ובשל הצור
להרתיע צעי רי מסיתי אסור שנסי בות אלה יחשבו כנסיבות לקולה  .נטע כי טווח
העני שה הוא אכ כפי שקבע בית מ שפט קמא אשר סקר הפסיקה הרלבנטית ,א
מתח העני שה צרי ל עבור תיקו מכמה סי בות :המדינה אס רה מלחמה על ההסתה ,
על מנהיגי ועל מי שאינ מנהיגי  ,אלה גו רמי להתקפות ט רור  ,ובתי המ שפט
צרי כי להעלות את רמת הענישה שתוביל לצמצו המק רי  .רמת העני שה צ רי כה
להתאי לנסי בות המקרה .למערער יש אלפי עוקבי ועל כ יש להתא י ה מתח
למע שי המ שי ב ש כללו פרסומי חמורי באופיי  .א מנ למנהיגי ולאנשי דת
הש פעה א ג ל מפו רסמי מקר ב ק בוצת השיי כות ממנה באי התוקפי  ,יש
השפעה ר בה ואפיל ו לא פחותה  .ככל שהתהודה רבה יותר  ,מידת ההסתה גדולה
יותר .הדב ר בא לי די ביטוי באי רוע י הט רו ר עצמ הנול די כתוצאה מהסתה זו
והמרחק מאוד קצר  .אמנ בענישה יש פגיעה בחופש ה ביטוי א לעת הזו ה שיקולי
שוני ש כ מדובר בתקופת ח רו .
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ב"כ המשיב חלק על עמדת המע רערת בד בר מטרת הע רעור – ה חמ רת רמת

העני שה .נטע כי המערערת לא הצ ביעה על שגיאה המצ דיקה התערבות ער כאת
הע רעור  .בית משפט קמא הטיל עונש לאחר שהביא בחש בו כל הנתו ני ו תו
התח שבות ב רמת ה ענישה כעולה מהפסיקה .על כ אי לערכאת הערעור נקוד ת
אחיזה להתער בות בעונש  ,שאינה נעשית בקלות .א מ בקשי ל שנות את רמת
העני שה ,יש לע שותו בערכאה המבררת ולא בערכאת הערעור והטיעוני אות
הע לתה המע רערת כב ר נטענו לפני הע רכאה המ בררת .כ נטע כ י רמת הענישה ב בית
משפט ה שלו בעניינ י אלה כ בר עלתה מדרגה ואי מקו להעלותה ב שנית .י ש
לפעול ב ריסו ואיפוק שלא לית מסר של ד י כוי ה ביטוי .כ באה ה פניי ה לשיקולי
נוספי  :התקרבות מועד השח רור וה ציפייה ל שחרו ר  ,שנקבע כי יש לה משקל .וכ ,
למשיב נסי בות אי שיות :אמו מתמו דדת תקופה ארו כה ע מחלה קש ה ולהחמ רה
בעונשו השל כות קשות .

דיו$
המשיב הנו יליד  . 1997לזכות המ שיב עומד גילו ה צעיר ,העדר ע בר פלילי ,
.5
הו דאתו ב מיוחס לו שהביאה לחיסכו בזמ שיפוטי ולייעול ההלי כי  ,והאחריות
ש קי בל על המעשי  .מאיד  ,לחו בת המשיב נ זקפת חומרת העבי רות שביצע  ,על פני
תקופה של כשנה ,הקוראות בפה מלא לאינתיפא דה שלי שית  ,מעוד דות טרו ר
ותומ כות במבצעי פיג ועי  .א כ  ,לחופש ה ביטוי מעמד עליו במ דינתנו כמ דינה
דמוקרטית ,א חופש הביטוי איננו חופש מוחלט ואי משמעו הפק רות  ,ו הוא אינו
היתר לעוד ד מע שי א לימי וט רור  .המ שי ב ביצע עבי רות אלה על רקע תקופה בה
משתולל גל ט רו ר במ דינה ,ובכלל זה י ש ל ציי א ת הפרסו התומ בה צתות מ כוונות ,
פרסו שבא בת קופה בה פ שטו הצתות ר בות .אמנ  ,מ דובר בפ רסומי בר שת
חברתית ,א אי להקל ראש בכ  ,שכ למ שי ב היו אלפי עוק בי והשפעתו בלתי
מבוטלת  .לא בכ די קבע בית מ שפט קמא כי כמות הפרסומי ותוכנ מלמדי על
פגיעה משמעותית ולא ור זמ בערכי המוגני  .כמו כ  ,מדוב ר בעבי רות קלות
לבי צוע  .קלות הפ רסו מחייבת כי הענישה תהא מ רתיעה  ,למע יידע כל מסית ,כי
דברי הנושאי בחו ב פגיעה ב ביטחו ו בשלו  ,ק ריאה ל ביצוע מע שי ט רור
וג זענות ,יז כו לעני שה הולמת .
הפסיקה העד כנית שניתנה לאח רונה במק רי הנוגעי לעבירות של הסתה
לאלימות או לט רור בשל פרסומי ברשת הפייס בוק ש ביצעו נא שמי צעי רי ,
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שאינ אנ שי ציבור ,קובעת מתח ענישה הנע בי  5ל –  25חוד שי מאסר בפועל ,
בהתחשב בכמות הפרס ומי ותדירות  ,תו כנ  ,פוטנציאל התפוצה שלה והתקופה
בה ה

פור סמו )ר' :ג זר ה די של בית המשפט המחו זי בי רושלי

ת"פ 4001(05(15

מדינת ישראל נ ' ש.ט )  ,( 22.7.15בחלק ה ד בעבי רות ההסתה לאלימות ,ו בפסיקה
העד כנית של בית מ שפט השלו בירו שלי שאוזכ רה ש (  .המדינה אינה חולקת
למע שה על כ שעונ שו של המ שי ב אינו חורג מרמת הענישה המקובלת בגי מע שי ו
אלא נטע כי הגיעה ה עת להעלות את ר ,הענישה ולהחמ י ר בעונש .אכ  ,מעשיו של
המשיב הנ חמו רי וחומרה מיוחדת נודעת ה לעובדה שמעשיו נמשכו על פני
תקופה א רוכה וה לתוכ הפרסומי  .ית כ שהיה מקו להחמי ר בעונשו של המ שי ב
ולגזו ר עליו עונש ה כולל תקופת מאס ר א רוכה יותר  ,אול לא נית לומ ר כי נפל ה
טעות בהחלטת בי ת מ שפט קמא עד כ די הקמת צור להתער בות ער כאת הערעור.
על כ  ,הע רעור נדחה.
נית היו  ,י"ח תמוז תשע"ז  12 ,יולי  , 2017ב מעמ ד ב"כ המערע רת  ,ב" כ
המשיב והמ שיב בעצמו .

רפי כרמל ,שופ ט
אב" ד

כרמי מוסק ,שופ ט
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שירלי רנר ,שופטת

