עבודות שירות לנאשמים שפרסמו דברי הסתה לאלימות כנגד ערבים  -עורך דין פלילי אסף דוק

24/10/2018
077-5006206
052-6885006

עבודות שירות לנאשמים שפרסמו דברי הסתה
לאלימות כנגד ערבים
בית משפט השלום בפתח תקווה הטיל על שני אנשים עונשי מאסר שירוצו בעבודות
שירות ,בגין פרסום תכנים המעודדים אלימות וגזענות כלפי ערבים] .ת"פ .[3053-02-14
השניים ניהלו עמותה שפרסמה תכנים דרך ערוצי יוטיוב ,אתרי אינטרנט ,רשימת דוא"ל
ואף משלוח תכנים דרך דואר ישראל .תכנים אלה כללו דברים הסתה ואלימות כנגד
ערבים ישראלים וערבים פלשתינאים .לדברי השופטת היה ראוי לגזור עליהם עונשי מאסר,
אולם לאור הזמן שחלף ונסיבותיהם האישיות גזרה על כל אחד מהם כמה חודשי מאסר
שירוצו בעבודות שירות ,מאסר על תנאי וקנסות.
הנאשמים הורשעו לפי הודאתם במסגרת הסדר טיעון ,בכתב אישום מתוקן ,בעבירות של הסתה לגזענות
והסתה לאלימות .במהלך השנים  2011-2009פרסמו באינטרנט ובתפוצה ידנית תכנים שמסיתים לאלימות
ולגזענות כלפי ערבים ישראלים וכלפי פלשתינאים .לפעמים התכנים היו טקסטים כתובים ולפעמים קישורים
לסרטוני וידאו .נוסף על פרסום התכנים באינטרנט ,שלחו בדואר רגיל את התכנים לקוראים שונים .הם
מימנו את מעשיהם באמצעות עמותה שעמדו בראשה .התכנים כללו מילים הקוראות להסתה ואלימות ,כגון
דקירה ,הכאה ,פציעה ,גז מדמיע ,ערבים הם טרוריסטים ,שנואים ,רעים ,פושעים ויש לפגוע בהם וברכושם.
בתקופה הנדונה אכן התרחשו אירועי אלימות וגזענות רבים כנגד ערבים ישראלים ופלשתינאים.
הדיון בעניינם התקיים בבית המשפט השלום בפתח תקווה בתאריך  05.12.17בראשות כב' השופטת
אליאנא דניאלי .תסקיר שירות המבחן מעלה כי מדובר באנשים נורמטיביים המבינים היטב את מעשיהם,
נעדרי עבר פלילי.
ב"כ המאשימה ציין כי במעשיהם פגעו בערכים מוגנים וכי עצם דבריהם לתמיכה ועידוד לאלימות יכולים
להיות פתח למעשי אלימות אחרים .לטענת הנאשמים ,הם חשו כי הם "קול מושתק" בחברה הישראלית
ואמרו כי הדעות שלהם לגיטימיות ,אולם ב"כ התביעה ציין כי דעות אלה אינן לגיטימיות גם במדינה
דמוקרטית .הודגש כי כל התכנים שהועלו עדיין נגישים לכל אחד ,על אף העובדה שהנאשמים יכלו להסירם
בכל רגע.
ב"כ הנאשמים ציינו כי היו להם שותפים לפשע שלא הורשעו ונענשו .הודגש כי חלף זמן רב מאז ביצוע
העבירות ,מעל שש שנים .שני הנאשמים בעלי משפחות ומתקשים כיום לנהל חיי שגרה בגלל ההליך
המשפטי .נטען כי הפרסומים שלהם לא יצרו את השנאה ,הפילוג ומעשי האלימות השונים .ב"כ ביקש
עבודות שירות וקנסות צנועים.
השופטת הדגישה כי מדובר בריבוי עבירות של הסתה לאלימות ולגזענות ולא בעבירה אחת .זו הייתה מסכת
מאורגנת שכללה סרטונים ,ניהול אתרי אינטרנט ,רשימות דוא"ל ומשלוח חומרים בדואר רגיל .המעשים
נמשכו כמעט שנתיים וכללו מעל מאה פרסומים שונים .הפרסומים היו פוגעניים וייתכן שליבו את אש
האלימות ברחבי הארץ .הנאשמים פגעו בערכים של שלום הציבור ובטחונו ,הגנה על הסדר החברתי
והשוויון .אלמלא קשיים ראייתיים ,הזמן שחלף והנסיבות האישיות של כל אחד מהנאשמים ,היה מקום להטיל
עליהם עונש מאסר .לאור שקלול כל הנתונים גזרה השופטת על נאשם  1שישה חודשי מאסר שירוצו
כעבודות שירות ,מאסר על תנאי וקנס בסך  .₪ 1500על נאשם  2גזרה שלושה חודשי מאסר שירוצו
בעבודות שירות ,מאסר על תנאי וקנס בסך .₪ 800
משרדנו לא ייצג בתיק זה.
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