
 ת"פ               בירושלים השלוםמשפט בבית 
 

 

  מדינת ישראל :המאשימה

 פרקליטות מחוז ירושלים )פלילי(באמצעות  

 823ת"ד  , מיקודירושלים 4עוזי חסון רח'  

 02-6246113פקס:  073-3926400טלפון:  

  

 

 -נ ג ד  -

 

 עלאא אלדין גולאני   :םהנאש

 24.8.1990תאריך לידה: 

 שועפאט מחנה פליטים

 19.6.2022עצור בעת הגשת כתב האישום מיום 

 

 

 כתב אישום
 בזאת כדלקמן : מואשם םהנאש

 

 חלק כללי: .א

, התרחשו בארץ ובייחוד בירושלים 2021, במהלך חודש הרמדאן 13.04.21החל מיום  .1

התפרעויות ותקיפות שכללו אלימות, זריקות אבנים וחפצים לעבר אנשים וכלי רכב  

בעלי חזות או סממנים יהודים, מתוך מניע גזעני, וכן התפרעויות ותקיפות על רקע 

 לאומני נגד כוחות המשטרה והביטחון. 

לאחר ירי רקטות מסיבי לעבר אזור ירושלים ועוטף עזה, החל  10.05.21ל מיום הח .2

מבצע צבאי "שומר החומות". בד בבד המשיכו הפרות סדר כאמור לעיל ברחבי הארץ 

 ובירושלים, בעוד האוכלוסייה האזרחית במדינת ישראל נתונה תחת מתקפת רקטות. 

ו הפיגועים והפרות הסדר, כך אף בימים שלאחר סיום מבצע שומר החומות, המשיכ .3

רה מרצועת נגד אזרח וחייל, הפרחת בלוני תבעכ 24.5.21למשל אירע פיגוע דקירה ביום 

 עזה והפרות סדר בירושלים. 

ארגון טרור בהתאם להכרזת  וא( ה"חמאס"" או ארגון חמאס)להלן: " "חמאס"ארגון  .4

מכוח  כארגון טרור חמאסהוכרז ה 1.11.2016. החל מיום 22.6.1989הממשלה מיום 

 . 2016 -חוק המאבק בטרור, התשע"ו



 וא( ה""פהגא"או  "ארגון הגא"פ)להלן: " "הפלסטיני האסלאמי הג'יהאדארגון " .5

הוכרז  1.11.2016החל מיום  .15.11.1990ארגון טרור בהתאם להכרזת הממשלה מיום 

 . 2016 -כארגון טרור מכוח חוק המאבק בטרור, התשע"ו גא"פה

"( הוא גדודי חללי אל אקצא)להלן: " כתאאב שהדאא אל אקצא צבא אל עסיפאארגון  .6

 . 6.12.2001בהתאם להכרזת הממשלה מיום ארגון טרור 

בהתאם להכרזת התאחדות בלתי מותרת כ ג הצפוני של התנועה האסלאמית הוכרזהפל .7

שימש "( ראאד צלאח. ראאד צלאח מחאג'נה )להלן: "15.11.2015הממשלה מיום 

 כמנהיג הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית.

"( פיגוע ירי בעיר אבו שחידם, ביצע המחבל פאדי אבו שחידם )להלן: "21.11.2021ביום  .8

העתיקה, במהלכו פצע ארבעה אזרחים ורצח את אלי קיי ז"ל. עקב הפיגוע ובמהלכו  

 חוסל אבו שחידם על ידי כוחות הביטחון. 

קיימת אפשרות לבעל חשבון לפרסם תמונת "פרופיל",  "Facebook"ברשת החברתית  .9

אשר מייצגת את בעל החשבון בכל פעולה אותה יבצע. כמו כן קיימת אפשרות לבעל 

"כותרת" לחשבון, כך שכל מי שנכנס -חשבון לפרסם תמונת "נושא", אשר תשמש כ

 תחילה. ת הנושאלחשבון יראה את תמונ

תחת השם  "Facebookברשת החברתית " בחשבון, החזיק הנאשם 1.7.2019החל מיום  .10

 , עדכן הנאשם את תמונת הפרופיל שלו2.12.21. ביום עלאא גולאני בשפה הערבית

. חלק מפרסומי הנאשם היו פתוחים לכלל םאבו שחיד לצדלתמונה בה הוא מצולם 

 102-ול חבריו 1774-ל פתוחים היו ומפרסומי וחלק"( ציבורי פרסוםהציבור )להלן: "

 "(.פרטי פרסום)להלן: " עוקביו

 ןפרסם הנאשם במספר הזדמנויות בחשבו, זה אישוםבכתב כפי שיפורט להלן  .11

 ,ני טרורארגועם  והזדהות תמיכה, וכן דברי שבח אהדה הסתה לטרור דברי הפייסבוק

 וגדודי חללי אל אקצא. , ארגון גא"פ אסהחמ ניהםיב

כפי שיפורט להלן בכתב האישום, העלה לחשבון הפייסבוק תכנים מסוג זה  ,הנאשם .12

במה גם לאחרים להביע תמיכתם בתכנים באמצעות הבעת  היוושזכו לחשיפה, ואשר 

 .(likeלוי באמצעות סימני חיבוב )גתמיכה באופן 

 הנאשם כמנהל ויוצר של חשבון הפייסבוק האמור, שלט בכלל התכנים שפורסמו בו, .13

 ., והיה ביכולתו לחסום עוקבים ולמחוק תגובותלפרסומיםות בתגוב

 נפרד מעובדות כתב האישום.בלתי הכללי הינו חלק  החלק .14

  : העובדות .ב

, הם הפרסומים שפרסם הנאשם בחשבון הפייסבוק ואל ,חלק הכלליבבהמשך לאמור  .15

 יובא להלן:  מםאשר תרגוו בשפה הערבית



חמאס כורעים  לוחמי, פרסם הנאשם בפרסום ציבורי תמונה של 14.12.2020ביום  .16

התפילה הוסיף את הכיתוב: "הנאשם פרסם את התמונה ובתפילה לצד אמל"ח רב. 

 ". מונעת תועבה וכל דבר מגונה

 תגובות. 5-לסימני חיבוב ו 68-הפרסום זכה ל

אף ממייסדי ארגון גא"פ, וה "( הירמדאן שלח)להלן: " עבדאללה מחמד שלחאן צ'רמ .17

במהלכן ביצע הארגון פיגועים  ,2018-1995ארגון בין השנים המנהיג ומזכ"ל שימש כ

  .6.6.2020ביום  מת רמצ'אן שלחרבים בישראל. 

כשמאחוריו  שלח אןצ'רמ, פרסם הנאשם בפרסום ציבורי תמונה של 21.5.2021ביום 

את הכיתוב: ולצדה הוסיף פרסם את התמונה מתנוסס דגל ארגון גא"פ. הנאשם 

 ". ומשער האבל איבדנו את הדמות הזאת האופטימית והמבשרת טוב. ירחמהו האל"

 תגובות.  9-לסימני חיבוב ו 55-הפרסום זכה ל

פרסם הנאשם בפרסום ציבורי תמונה של במהלך מבצע שומר חומות, , 23.5.2021ביום  .18

את פרסם את התמונה והוסיף חמאס חמושים ברובים במהלך הלוויה. הנאשם  לוחמי

נשבענו באללה שהם השהידים נתנו יד ומילאו את הבטחתם והקריבו את הכיתוב: "

עצמם. אך יש שעשו אותם ללעג. אללה אמר: ובמביאים מכל שתשיג ידם ואשר ישמו 

אותם ללעג, ישימם אלוהים ללעג וצפוי להם עונש כבד. אין לקרב על אל אקצא 

ו פסוק קוראן נצחי. וייכנסו למסגד כשם שנכנסו אליו בפעם שיקולים צבאיים אלא זה

הראשונה ולמען יחריבו את כל אשר כבשו. אנחנו היושבים האם עשינו די? האם 

 ".שילמנו את חובתנו? אללה סלח לנו על רשלנותינו

 תגובה אחת. לסימני חיבוב ו 32-הפרסום זכה ל

ממייסדי ארגון החמאס ושימש כמנהיגו. היה  "( יאסיןהשייח' אחמד יאסין )להלן: " .19

  י כוח צה"ל.ל ידחוסל יאסין ע 22.3.2004ביום 

 לצידהופרסם הנאשם בפרסום ציבורי תמונה של יאסין בזמן תפילה  26.5.2021ביום 

זהו השייח' הראשון שידע שהנערים טובים ועבד עליהם וגידל הוסיף את הכיתוב: "

לים וכפופי גב שלא יפנו את הלחי השנייה לקבלת פאותם טוב. אסר עליהם להיות מוש

לכיתוב . סטירה. טובים הנערים וטובה השתילה. השתלמה השתילה יא שייח'"

 הוסיף הנאשם סמלון של עלה ירוק. 

 תגובות.  10-לסימני חיבוב ו 66-הפרסום זכה ל

, 2.6.2021ביום "( הוא מנהיג ארגון חמאס ברצועת עזה. סינוואריחיא סינוואר )להלן: " .20

, הוסיף לצד התמונהשותה כוס מים.  פרסם הנאשם בפרסום ציבורי תמונה של סינוואר

שותה מים בזמן שעף אחרון מלכי בני ישראל )נתן יהו(, החלה הנאשם את הכיתוב: "

התפוררות. ובעזרת אללה צופים ונצפה )ביהודים( מטוטאים מאדמתנו. ושמעתי 



לכיתוב  ."ת )יא עזה הלוואי למען אללה(אנשים אומרים שהוא יכריז משער הכנס

 הוסיף הנאשם סמלון מחייך. 

 סימני חיבוב.  42-הפרסום זכה ל

חמאס אוחזים בנשקים. מעל התמונה, לוחמי באותו היום, פרסם הנאשם תמונה של  .21

הכדור הנכון אינו הראשון, אלא זה שממשיך ובא אחריו הוסיף הנאשם את הכיתוב: "

 ". עדיין שוכב מחומם בביתו וממתיןבזה אחר זה. זה אשר 

 תגובות.  10-לסימני חיבוב ו 56-הפרסום זכה ל

חמאס מתפללים.  לוחמי, פרסם הנאשם בפרסום ציבורי תמונה של 3.6.2021ביום  .22

הרבו בתפילה למען שליח אללה. הוסיף את הכיתוב: "ו התמונההנאשם פרסם את 

לא יימאסו כל אדום והוסיף: "". הנאשם הוסיף סמלון של לב לאללה יראת הכבוד

 ". המאמינים. לא אפשרי

 תגובות.  3-לסימני חיבוב ו 68-הפרסום זכה ל

חמאס חמושים.  לוחמי, פרסם הנאשם בפרסום ציבורי תמונה של 10.6.2021ביום  .23

, לוחמי הג'יהאדהרבו בתפילה לאדון הוסיף את הכיתוב: "ו התמונההנאשם פרסם את 

 אשם הוסיף לכיתוב סמלון של לב אדום. ". הנעליו התפילה והשלום

 תגובות.  10-לסימני חיבוב ו 54-הפרסום זכה ל

 אקצא-אלגדודי חללי  לוחמי, פרסם הנאשם בפרסום פרטי תמונה של 27.6.2021ביום  .24

אלו הם המכובדים, יראי חמושים בפצצה. מעל התמונה, הוסיף הנאשם את הכיתוב: "

כולם. אמור  גדודיםולהם הבעיה, אלו אשר אחים להשמיים והענווים. להם הניצחון 

 ". לי להיכן פונה נשקך ואומר לך מי אתה

 תגובה אחת. לסימני חיבוב ו 32-הפרסום זכה ל

לאח מהכלא, פרסם הנאשם שחרורו של ראאד צ, סמוך למועד 14.12.2021ביום  .25

אבו  תמונה שלבפרסום ציבורי, תמונה של פעילי חמאס אוחזים בשתי כרזות ובהן 

העלינו את את הכיתוב: " את התמונה והוסיףפרסם הנאשם . שחידם ושל ראאד צלאח

 ". זכרך

 תגובות. 4-לסימני חיבוב ו 78-כה להפרסום ז

עשה הנאשם מעשה של הזדהות  ,16-25 בסעיפים יםבמעשיו האמורים לעיל המפורט .26

בדרך של פרסום דברי שבח, תמיכה או אהדה בפומבי, במטרה  לרבותעם ארגון טרור, 

 .להזדהות עם ארגון הטרור



דברי שבח, אהדה  פרסם הנאשם, 25-ו 21 בסעיפים יםלעיל המפורט האמורים במעשיו .27

או עידוד למעשה טרור, תמיכה בו או הזדהות עמו, ועל פי תוכנו של הפרסום והנסיבות 

 יא לעשיית מעשי טרור.ות ממשית שיבשבהן פורסם יש אפשר

 

 : מואשם הנאשם ןלפיהשת החיקוק והורא .ג

( לחוק המאבק בטרור, 1)א()24עבירה לפי סעיף  – הזדהות עם ארגון טרור גילוי .1

 (.עבירות 10)"( החוק" :)להלן 2016-התשע"ו

 )שתי עבירות(.  לחוק (2)(ב)24עבירה לפי סעיף  –לטרור  הסתה .2

 

 :  עדי התביעה .ד

  

                                                                               
 אייל לידני, עו"ד                                                                             

 סגן בפרקליטות מחוז ירושלים )פלילי(
 

 2022יוני  26, כ"ז סיון תשפ"בירושלים, 
 מפלג תפקידים מיוחדים ירושלים  268109/2022פל"א  2725/22פמ"י 

  
 הודעה לנאשם

הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעיף 
 .1995 –תשנ"ו )א( לחוק הסנגוריה הציבורית, 18
 

 1982 –א')א( לחוק סדר הדין הפלילי ] נוסח משולב[ התשמ"ב 15המשפט בהתאם להוראת סעיף -הודעה לבית
המאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל, 

 אם יורשע בתיק זה.


