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 ברחבי מדינתהתעורר  "(התקופה הרלוונטית)להלן: " 2021מאי -במהלך החודשים אפריל .1

כוחות המשטרה גזעני, שכלל תקיפות -התפרעויות אלימות על רקע לאומניישראל גל 

           בחלק מתקופה זו, בין התאריכים אזרחים יהודים וערבים.תקיפת  הביטחון וכןו

מערכה צבאית בין מדינת ישראל לארגון החמאס ברצועת עזה, , התנהלה 10-21/5/21

הייתה נתונה האוכלוסייה האזרחית ובמהלכה  חומות"האשר כונתה מבצע "שומר 

  במדינה תחת מתקפה של מאות רקטות.

קע אירועים אלה, שררה בארץ אווירה ציבורית מתוחה ביותר בין האוכלוסייה על ר .2

מתיחות זו התעצמה במהלך טחונית רבה. יוכן מתיחות ב היהודית לאוכלוסייה הערבית

 "(.ןאדחודש הרמ)להלן: " 12.4-12.5/21ן שחל בין התאריכים אדחודש הרמ

הנאשם בישראל.  הערביתדמות מוכרת ובעלת השפעה בקרב האוכלוסייה  הואהנאשם  .3

רכש את ועל רקע זה, בין היתר,  כסגן יו"ר הפלג הצפוני של התנועה האיסלאמיתשימש 

 .מעמדו הציבורי רב ההשפעה
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הכריז שר הביטחון על ארגון "התנועה האיסלאמית" כהתאחדות בלתי  17.11.2015ביום  .4

גרת ההכרזה צוין שמו במס. 1945()ב( לתקנות ההגנה )שעת חירום(, 1)84מותרת לפי סעיף 

מיום כניסתו לתוקף של חוק המאבק המרכזיים של התנועה.  של הנאשם כאחד מפעיליה

א מהווה הו, 1.11.2016, בתאריך ("חוק המאבק בטרור")להלן:  2016-בטרור, תשע"ו

 ארגון טרור. 

"( ע"י מדינת ישראל כארגון החמאסהוכרז ארגון ה"חמאס" )להלן: " 22.6.1989ביום  .5

מיום כניסתו לתוקף של חוק . דות בלתי מותרתכהתאח 15.9.89הוכרז ביום  וכן רטרו

 ר.הוא מהווה ארגון טרו 1.11.16 המאבק בטרור בתאריך

 

 (:ימ"ר צפון, 2021/387006העובדות: )פל"א 

, ששמו 'פייסבוקברשת החברתית ' דףניהל הנאשם , התקופה הרלוונטיתבמהלך  .1

"(. תמונת הפרופיל הפייסבוק דף)להלן: "הערבית אלשייח' כמאל אלח'טיב" בשפה "

 מסגד אל אקצא. אותה בחר הנאשם להציג בראש הדף, הייתה תמונת 

את דף הפייסבוק תפעל הנאשם בעזרת חברים ובני משפחה, אשר סייעו בידו בהיבט  .2

 אולם הוא היה בעל השליטה הבלעדי בכל הנוגע לתכנים שפורסמו בדף.  ,הטכנולוגי

 166,000 -הפייסבוק הוזנו באופן ישיר בחשבונותיהם של כ דףהנאשם ב כלל פרסומי .3

 .דףעוקבים, אשר עקבו אחר ה

אשר שררה בארץ במהלך התקופה  על רקע האווירה הציבורית הרגישה והנפיצה .4

אשר  הפייסבוק שלו פרסומים שונים דףב ,הזדמנויותמספר , פרסם הנאשם, בהרלוונטית

 הכל כפי שיפורט להלן.  ,ימות או טרוראללעשיית מעשה כללו קריאות 

 (,Like, באמצעות סימני "חיבוב" )רביםבפרסומים אלה של הנאשם, תמכו משתמשים  .5

 הגיבו לדברים באהדה וחלקם שיתפו אותם והעבירו אותם למשתמשים נוספים. חלקם 

וכאחראי הבלעדי לתכנים המפורסמים  הפייסבוק דףבמהלך כל התקופה, כמחזיק ומנהל  .6

התגובות להם,  שלהפרסומים המסיתים ו להורות על מחיקתם שליכול היה הנאשם  ,בו

 אך הוא לא עשה כן בשום שלב.

בין ן, ובמהלך כל החודש, התנהלו עימותים אלימים אדהחל מראשית חודש הרמ .7

, בין היתר בשל הצבת גדרות בסמוך לשער שכםערבים לכוחות הביטחון  מתפרעים

ם נוספים בעיר העתיקה במוקדירחשו מהומות אלימות תהברחבת השער. כמו כן, 

ערבים חפצים, יידו אבנים וירו  מתפרעיםבמהלך התפרעויות אלה, השליכו בירושלים. 

הציתו פחי ו סים וניפצו את שמשותיהםשוטרים, זרקו אבנים לעבר אוטובועבר זיקוקים ל

ברחבי ירושלים. בתושבים יהודיים  'סיונות לינץיבמספר מקרים אף אירעו נ אשפה.

 ע"י המשטרה. המתפרעיםת, נעצרו חלק מן יובמהלך ההתפרעו
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בד בבד, התרחשו בתקופה זו התפרעויות ומעשי אלימות מצד יהודים כלפי ערבים וכלפי  .8

 שוטרים.  

התרחש ביפו אירוע אלים במהלכו הותקף רב יהודי ע"י תושבים ערבים.  18.4.21ביום  .9

מתפרעים ערבים לכוחות בין  אלימות תל התפרעויובעקבות אירוע זה התפתח ביפו ג

ערבים  מתפרעיםמהלך ההתפרעויות יידו ב המשטרה ובין מתפרעים ערבים ויהודים.

אבנים לעבר כוחות המשטרה, ירו זיקוקים והציתו פחים. כתוצאה מההתפרעויות ביום 

ויות ההתפרעלהלן: "רכוש, שוטרים נפצעו ומספר מתפרעים נעצרו )זה, נגרם נזק ל

 "(. ביפו

 דףב פרסם הנאשםזמן קצר לאחר ההתפרעויות ביפו, , 1:23, בשעה 19.4.21ביום  .10

, הקוראים לאלימות, משבחים אותה ומעודדים הפייסבוק שלו את הדברים הבאים

  :אותה

גורם כוח. יפו תמיד ייצגה את המותן והריאה של ירושלים. כשם שירושלים –יפו "

כך פעלה יפו בליל אמש בעימות מול שלוחי הרסן מתמודדת עם עדרי המתנחלים 

משטרה ואמונתה העוינת כלפי כל פלסטיני, ערבי ומוסלמי  שלהם. למרות שאותה

תוקפת את אנשינו ביפו, גיבורי יפו עומדים איתן כל יום כגורם בעל משקל. כל 

הברכות והנשיקות לכל אחד מכם. אריות יפו. יפו היא ההוכחה הסופית לכישלון 

שנים מאז הנכבה  73על אף  על הציוני למחיקת זהות אנשינו בפנים הפלסטיניהמפ

 ". של יפו ושל כל פלסטיני

 . המשטרהשנפצעו בעימותים עם כוחות ממוצא ערבי  םלפרסום צורפו תמונות של אנשי

 שיתופים.  26 -הערות ול 49 -, לסימני חיבוב 824 -זה זכה ל פרסום

, היו סדרה של פרעות 23-29.8.1929ין התאריכים מאורעות תרפ"ט, אשר התרחשו ב .11

אלימות ומעשי טרור מצד ערביי ארץ ישראל כנגד היישוב היהודי בארץ. 'מהפכת אל 

נפצעו  339יהודים,  133. במאורעות נרצחו אלהבראק' היא הכינוי הערבי למאורעות 

גדרתם כהויישובים וקהילות ברחבי הארץ ננטשו ונחרבו. פרעות אלה הם מעשי טרור 

"( פורעי תרפ"ט)להלן: "פואד חג'אזי, מחמד ג'מג'ום ועטא אלזיר בחוק המאבק בטרור. 

פורעים, אשר הרגו יהודים במהלך מאורעות תרפ"ט והוצאו להורג ע"י הבריטים  3הינם 

 בגין מעשיהם.  

 ידברי שבח, אהדה ועידוד למעשהפייסבוק  דף, פרסם הנאשם ב4:30, בשעה 25.4.21ביום  .12

עשי אלימות והביע כן קרא הנאשם בפרסום זה לעשיית מ. שביצעו פורעי תרפ"ט ורטרה

   וזו לשון הפרסום: מעשי האלימות, תמיכה והזדהות עם 
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ביום שבו חבורה  1929"מהפכת אל בראק. מה דומה הלילה לאתמול. זה היה באוגוסט 

לתמוך ביהודי דתית יהודית בשם בית"ר קראה לצעירים יהודים להגיע מתל אביב כדי 

ירושלים בפלישה לכותל אל בראק ולהתפלל מולו, וזאת בתמיכה של צבא הכיבוש 

 האנגלי.

התגובה של הפלסטינים הייתה יציאה בצעדות ממסגד אלאקצא המבורך לאחר קריאות 

לתושבי הכפרים והערים להגיע לירושלים ולעמוד בפני החבורות היהודיות ובאותו זמן 

 נביא יחד עם יום כיפור של היהודים.היה יום הולדתו של ה

היו התנגשויות אלימות בכל רחבי ירושלים והאנגלים התערבו לטובת הכנופיות 

הציוניות באותו הזמן, אבל עד מהרה עבר ניצוץ האירועים, שנודעו לאחר מכן כמהפכת 

 116אל בראק, לערים חברון, יפו, חיפה, בית שאן, טבריה וצפת. התוצאה הייתה 

הרוגים יהודים. נעצרו אלפי פלסטינים וחלק נידונו למוות,  133 -פלסטינים ו שהידים

 אליהם נמנו השהידים פואד חג'אזי, מחמד ג'מג'ום ועטא אלזיר.

באותה העת הוקמה ועדה בריטית בראשות לורד "שו" שהחליטה שהכותל המערבי הינו 

 חלק בלתי נפרד ממסגד אלאקצא ושהוא רכוש המוסלמים בלבד.

רת ה הימים האלו חוזרים והאירועים דומים כאשר חבורות יהודיות, ובראשן חבווהנ

ראות להגיע לירושלים מכל הערים היהודיות כדי לפלוש לאלאקצא וממול ו"להב"ה", ק

 ישנה העמידה של גיבורי ירושלים וקצווי ירושלים והתעמתותם עמם.

לסטיני ורצועת עזה היא ה המערבית, הפנים הפדהעבודה שהאירועים עוברים לערי הגו

ניצחון עבור ירושלים ואלאקצא, מדגישים את הבלעדיות של זכותנו בו ואין ליהודים 

 זכות אפילו לגרגר אדמה בו.

 ברמדאן כאשר ישנן קריאות חסרות תקדים לפלישה לאלאקצא.  28המבחן האמיתי הוא 

 זה אלאקצא שלנו, לא בית המקדש שלהם.

אנו קרובים יותר לישועה, אז היו  ד אנחנו והוא לא יושפל.אלאקצא בעיניים שלנו, נושמ

 .שמחים"

 שיתופים.  76 -תגובות ול 32 -סימני חיבוב, ל 925 -פרסום זה זכה ל

פרצו מהומות  7.5.21ביום התחזקו המהומות האלימות בירושלים.  6.5.21החל מיום  .13

ו למסגד אל אקצא שהגיע רבים בהר הבית, בשכונת שייח' ג'ראח ובשער שכם. מתפללים

יידו אבנים, השליכו חפצים וירו זיקוקים לעבר השוטרים ואלו ניסו לפזר את המתפרעים 

 -ומתפרעים ערבים  205באמצעים לפיזור הפגנות. במהלך האירוע החריג בחומרתו נפצעו 

 שוטרים.  17

וני יצאו המ . במועד זהחל "לילת אל קדר"בו  ,8.5.21 -פות אירעו בליל המהומות נוס .14

והציתו  המשטרהערבים לרחובות מזרח ירושלים, יידו אבנים לעבר כוחות מתפרעים 

כן שריפות במספר מוקדים תוך שהם מניפים את דגלי הרשות הפלסטינאית וחמאס. 
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אוטובוסים שהסיעו מתפללים ערבים בדרכם למסגד אל במועד זה עיכבה המשטרה 

 אקצא. 

למסגד אל אקצא לאחר שמתפרעים ערבים במקום יידו  המשטרהנכנסו כוחות  9.5.21 -ב .15

לעבר כוחות המשטרה. אבנים לעברם. המתפרעים יידו אבנים, חזיזים וחפצים כבדים 

באותו ערב, התפרעו מאות מתפרעים ערבים בסמוך לקמפוס האוניברסיטה העברית בהר 

בהמשך  ים.מספר שוטרבאירוע נפגעו ומספר אזרחים הצופים. במהלך ההתפרעות נפצעו 

ו נזק לכלי רכב וניסו להצית רכב מהגיעו הפורעים לישיבת בית אורות הסמוכה, שם גר

 השייך לאחד מתלמידי הישיבה. 

בבוקר היום יידו מתפרעים ערבים בהר הבית אבנים לעבר חל יום ירושלים.  10.5.21ביום  .16

לתוך מסגד אל שוטרים שהיו במקום וירו לעברם זיקוקים. בתגובה, פרצו כוחות משטרה 

אנשים. בשל  215 -שוטרים וכ 12 -אקצא ובמקום התפתחו עימותים קשים, בהם נפצעו כ

 העימותים האלימים נסגר הר הבית לכניסת מתפללים יהודים. 

ארגון החמאס רקטות לעבר ירושלים ובהמשך  שיגר 18:00, בשעה 10.5.21בהמשך יום  .17

 מר החומות".  "שו החל מבצעגם לעבר יישובי הדרום. בתגובה 

ם עימותים קשים בין יהודים לערבי כולה במהלך הימים הבאים התפתחו ברחבי הארץ .18

אבנים לעבר  יודורכבים,  הוצתוובין ערבים לכוחות המשטרה. במהלך העימותים 

גרמו נזקים עצומים לרכוש ציבורי. בשיאם של העימותים נרכוש פרטי ונפגע השוטרים, 

לינץ' חמורים אותם ביצעו מתפרעים בעוברי אורח חפים  התבצעו ברחבי הארץ אירועי

 מפשע. 

נשא הנאשם דברים בעצרת המונית בכפר כנא. דברי הנאשם שודרו בשידור  11.5.21ביום  .19

חי באמצעות ה"פייסבוק לייב" באתר האינטרנט "רשת חדשות כפר כנא" והסרטון 

במסגרת הפייסבוק.  לדף, 11.5.21את דבריו בעצרת הועלה ע"י הנאשם ביום המתעד 

רחבי כלפי יהודים ב אשר בוצעו נשא הנאשם דברי שבח, אהדה ועידוד למעשי טרורנאומו 

תמיכה בארגון החמאס בעזה במטרה להזדהות אהדה ו, שבח דבריבפומבי , השמיע הארץ

בין היתר אמר את הדברים  .י שבח, אהדה ועידוד למעשי אלימותוכן השמיע דבר עימו

    : הבאים

ם אללה הרחמן והרחום השבח לאללה השלום לנביאנו ועל אחיו הנביאים כולם, מי "בש

שהראה את הדרך הישר, מי שלימד את האנשים כי הג'יהאד הטוב ביותר הוא אמירת 

דבר האמת בפני שליט העריץ. אינני סבור כי קיים ביקום הזה שליט עריץ יותר מאשר 

קים יותר מאלו. האחים והאחיות, בנינו השליט של ישראל וממשלתה, אין עריצים ועוש

בספטמבר, כאשר נכנס שרון וטימא את מסגד  28, בתאריך 2000ובנותינו, בשנת 

ירושלים ואלאקצא." בזמנו, דיברו  אינתיפאדתאלאקצא המבורך והתוצאה מכך הייתה 

רבות והביעו פליאה מהיכן הגיע הדור הזה שנולד בצל המדיניות של ממשלות ישראל, 

שנים  21שהידים, הביעו פליאה. חלפו  13בירושלים ובאלאקצא והקריב ממנו תמך 
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מיום זה עד לימינו וחשבו שהעם שלנו החל לממש את תפקידו הטבעי, שאותו רצו 

שיממש, שיאכל, שישתה, שישן, שיהנה, מבלי לעסוק בסוגיות הלאומיות, הדתיות, 

כך שחלק גדול מהצעירים התרבותיות, הבין ערביות, ומעשה הופתעו בימים אלו מ

, ולא חוו את אנתפאצ'ת 2000ומהצעירות, אפילו כאלו שנמצאים כאן, שלא נולדו בשנת 

ירושלים ואלאקצא, מהיכן הגיעו אלו ומהיכן יצא דור זה כדי להגן על המקומות 

הקדושים שלו, להגן על מולדתו, להגן על ההיסטוריה שלו, וזאת כדי לעצב עתיד חדש. 

עלמים מכך שעמנו חותר אל )לא ברור( אולם הם לא יצליחו בכך ולא נראה שהם מת

הצליחו לעקור ולגנוב את חלק הארי של פלסטין, מה  1948ימצאו לכך דרך. אם בשנת 

, מה שנקרא דור 1967שנקרא שנת הנכבה ודור הנכבה בזמנו, כפי שקורה גם בשנת 

סף, וכך הם מופתעים בימים הנכסה, הם חשבו שיגיע עוד דור, נסיגה נוספת, כליון נו

אלו מכך שהדור הזה מלמד אותם לקח עכשיו בירושלים, מלמד אותם לקח בעמידתו 

האיתנה באלאקצא ומלמד אותם לקח בעמידתו האיתנה בעזה, הדור הזה! לא דור הנכבה 

ולא דור הנכסה, זהו דור העוז, דור התמיכה, דור הגבורה, שהו דור השבת הזכויות, אנו 

לנכבה של עמנו,  73 -במאי, את יום השנה ה 15 -ר ימים, נציין ביום שבת, בבעוד מספ

זהו יום שבו נחשוב ונחזור על ההיסטוריה , אלא זה אמור להיות יום שבו ישובו 

להשביע ולהרוות את בנינו, בכך שאנו עם שיש לו מולדת שנמסרה, שיש לו אדמה 

שבו שהזקנים מתו והצעירים שנגנבה, שיש לו מקומות קדושים שנפרצו, וגם אם ח

שכחו, נכון, הזקנים מתו אבל אלו אינם מתו אלא לאחר שלימדו את בניהם כי זוהי 

פלסטין. הם לא הורישו להם מפתח בלבד, קושאן וטאבו, אלא הורישו להם את אהבת 

 המולדת הזה....

אחים ואחיות, אל תקלו ראש בתפקיד שאתם ממלאים כעת, אנחנו תושבי "הפנים", 

ושבי פלסטין, לא נהסס להגיד כי אנחנו מקור גאווה לאומה שלנו, במה שאנחנו עושים, ת

כיוון שאנו קרובים יותר לסייע ולעזור לירושלים ולמסגד אלאקצא המבורך. אתמול, אני 

מאלו שהיו אתמול במסגד אלאקצא ונשארו לישון שם הם מהגליל  70%גאה להגיד כי 

, בנינו ובנותינו כמובן, שבחים להם, אלפי אותות הרחוק יותר ומהנגב הרחוק ביותר

במצב חדש, מה שקרה ת כולם, אני חושב שאנחנו נמצאים כבוד להם. אחים ואחיו

אתמול בלוד והשלכותיו היום, ובכפרים אחרים, בפרט עם ההסלמה וקריאה להקמת 

 צעירים 300מיליציות בלוד כפי שקרה אתמול, בלוד הכריזו על הקמת מיליציה של 

יהודים, משום שהמשטרה אינה מסוגלת להרתיע את הערבים ולכן אנו נרתיע אותם, 

בנצרת עילית התאספו ותקפו באוניברסיטאות, אנחנו נכנסנו למצב חדש, דבר שדורש 

מאתנו אחדות ועמידה כתף אלא כתף, ולהתנער מכל אפשרות שבה הפירוד ייכנס בינינו, 

ות, בטוב מכיוון ששם מבטחי באללה. תבורך אני מסתכל על העתיד בתקווה ובאופטימי

ירושלים, תבורך עזה, יבורך "הפנים", תבורך פלסטין, יבורך עמנו ב"פנים", בעזה, 

 בגדה, בירושלים, ובתפוצות, שלום לכם ורחמי אללה."
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 שיתופים.  402 -תגובות ול 126 -סימני חיבוב, ל 2600 -פרסום זה זכה ל

 

לעיל, פרסם הנאשם קריאות לעשיית מעשי  19-ו 12, 10המתוארים בסעיפים  במעשים .20

מם, אשר עידוד למעשי אלימות, תמיכה בהם או הזדהות עודברי שבח, אהדה ואלימות 

 פורסמו, יש אפשרות ממשית שיביאו לעשיית מעשה אלימות.  על פי תוכנם והנסיבות בהן

 

דברי שבח, אהדה לעיל, הסית הנאשם לטרור ופרסם  19-ו 12במעשים המתוארים בסעיף  .21

 ןמם, אשר על פי תוכנם והנסיבות בהועידוד למעשי טרור, תמיכה בהם והזדהות ע

 פורסמו, יש אפשרות ממשית שיביאו לעשיית מעשה טרור. 

 

, הזדהה הנאשם עם ארגון טרור, בדרך של פרסום לעיל  19במעשים המתוארים בסעיף  .22

   ת עם ארגון הטרור. דברי שבח, אהדה ותמיכה בו, בפומבי, במטרה להזדהו

  

 מואשם הנאשם: ןת החיקוק לפיהוהוראב. 
 

ש לוש) 1977 –העונשין, התשל"ז  )א( לחוק 2ד 144עבירה לפי סעיף  -הסתה לאלימות  .1

 . (עבירות

עבירה לפי סעיף  -פרסום דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה טרור, תמיכה או הזדהות  .2

 (.שתי עבירות) 2016 -המאבק בטרור תשע"ו( לחוק 2)ב()24

 . 2016 -לחוק המאבק בטרור תשע"ו (1))א(24עבירה לפי סעיף  -הזדהות עם ארגון טרור  .3

 
 
 
 

 עדי התביעהג. 
 

1. .... 

 

                  
  , עו"דיעל כ"ץ               

 ןת מחוז צפוופרקליטממונה )ראש צוות( ב

 
 בקשת חילוט

בתום ההליכים בתיק זה, תבקש המאשימה להורות על חילוט מכשיר ה"אייפד" שנתפס בחזקת הנאשם 

 ואשר שימש לביצוע העבירות.
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