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 -21ת"פ                                                            ברמלהבבית משפט השלום 
    

  

  מדינת ישראל  :המאשימה

  מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינהבאמצעות   

  6492401, מיקוד יפו –תל אביב , 1רח' הנרייטה סולד   

  02-6468009פקס:  073-3924455 טלפון:  

   cyber-unit@justice.gov.ilאלקטרוני: -דואר  

  

  -נ  ג  ד      -

  

  אלבאז) מחמד (בן יוסף    :הנאשם

  ...ת"ז  ,1958 יליד        

  לוד, ...        

    

                                          

  כתב אישום
  

   :חלק כללי

מערכה צבאית בין מדינת ישראל לארגון החמאס ברצועת עזה,  נפתחה 10.5.2021ביום  . 1

היתה נתונה האוכלוסיה  מערכה זאתאשר כונתה מבצע "שומר החומות". במהלך 

. בה בעת התעורר גל אלפי רקטות וטיליםתחת מתקפה של  ת ישראלהאזרחית במדינ

גזעני, שכלל  –ארץ על רקע לאומני בעיר לוד ובמקומות נוספים בהתפרעויות אלימות 

בידי ערבים,  אזרחים יהודיםתקיפה של תקיפות של כוחות המשטרה והבטחון, וכן 

לצד זאת בוצעו פעולות של גרימת נזק לבתי  .בידי יהודים ערבים ותקיפה של אזרחים

תום התפרעויות אלימות נמשכו גם לאחר  עסק, הצתה של כלי רכב, בתי כנסת ועוד.

  .הצבאית המערכה

בעיר  (המסגד הגדול) שימש הנאשם כאימאם של מסגד אל עומרי  2018-1991בין השנים  . 2

"), וגם לאחר תקופה זאת הוכר כאימאם למרות שלא נשא בתפקיד המסגדלוד (להלן: "

נעה שמשתנה נשא דרשות במסגד בימי שישי, מעת לעת בתדירות  2018רשמי. מאז שנת 

 ארבעה חודשים, וכן נשא דרשות במסגדים נוספים בארץ.ב לבין פעםפעם בחודשיים בין 

3 . "Facebook"  רשת חברתית שהשימוש בה מתאפשר באמצעות יצירת חשבון אישי היא

, כפרסום עצמאי תמונות וסרטונים מלל, במסגרתו יכול המשתמש לפרסם, לכל משתמש

 .)"פייסבוק"(להלן:  או כתגובה לפרסומים של אחר
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חשבון משתמש וניהל  הנאשםהחזיק  ,הרלוונטית לכתב האישוםבמהלך התקופה  . 4

לחשבון ). "חשבון הפייסבוק"(להלן:  " ("יוסף אלבאז")يوسف البازבפייסבוק תחת השם "

, אשר נחשפו באופן עוקבים 3,399-וחברים  4,952ים הפייסבוק של הנאשם היו מקושר

 ישיר ועקבי לפרסומיו.

 פרסום ובו קריאה לעשיית מעשהם בפייסבוק פרסם הנאש 2021חודש יוני במהלך  . 5

על פי תוכנו של הפרסום המסית והנסיבות שבהן כש או עידוד למעשה אלימות, ,אלימות

, פרסם הנאשם על כך נוסף. פורסם, יש אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה אלימות

כל זאת , בכוונה להפחידו ,על אדם בפגיעה שלא כדין בגופו בפייסבוק פרסום ובו איום

 כמפורט באישומים שלהלן.

שזכו לחשיפה והיוו במה גם לאחרים להביע תמיכתם אלה  יםהנאשם העלה תכנים מסוג . 6

), באופן מילולי גלוי באמצעות Likeבתכנים באופן סמלי גלוי באמצעות "סימן חיבוב" (

), הכל כפי Share), או באופן שיתופי גלוי באמצעות "שיתוף" (Comment"תגובה" (

 פורט להלן. שי

פרסומי הנאשם בחשבון הפייסבוק היו פתוחים בפני חבריו ועוקביו, וכן היו פתוחים לכל  . 7

 .מי שנכנס לדף הפייסבוק של הנאשם

 הנאשם, כמחזיק ומנהל של חשבון הפייסבוק שלו, שלט באופן בלעדי בכלל תכניו.  . 8

 .ומכל אישום מהווה חלק בלתי נפרד מעובדות כתב האישום החלק הכללי . 9

 

  :אישום ראשון

  :העובדות

 הפייסבוק, פרסם הנאשם בחשבון או במועד הסמוך לכך 21:22, בשעה 15.6.2021 ביום . 1

 ידי אדםבשני שוטרים מוצג רצח אכזרי של שבמהלכו קולנוע,  קטע מתוך סרט

 מהשוטריםאחד נראה . תחילה, הורו לו לעצור בגין ביצוע עבירת תנועה שהשוטרים

שנדקר לרכב  ואילו השני נדקר בגבו. בהמשך, מוכנס השוטר, ונהרג נורה בראשו

למותו של גם , פעולה המביאה בזמן ששוהים בו שני השוטריםוהרכב מוצת  משטרתי,

  :בשפה הערבית טקסטהנאשם  הוסיף הסרטוןלצד  .השוטר השני

  ".מחילה מכם .... הדרך הכי טובה להתמודד עם העוול"

גשון , ררגשונים "מחייכים" Like ,(3סימני חיבוב ( 42צפיות,  2,900-הפרסום זכה ל . 2

  .שיתופים 11-תגובות ו 4, "לב" אחד

, דברי שבח, אהדה למעשה אלימות אהקרי הנאשם פרסם לעילמתוארים ה יובמעש . 3

על פי תוכנו של הפרסום המסית והנסיבות שבהן פורסם, כש שה אלימות,למע ועידוד

בסמיכות לאירועים האלימים ובהתחשב במעמדו של הנאשם, כמתואר בחלק הכללי, 
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יש אפשרות ממשית  כמו גם בשים לב לתפוצה הרחבה של הפרסום ברשת החברתית,

  .שיביא לעשיית מעשה אלימות

 :החיקוק לפיה מואשם הנאשם הוראת

 .1977-לחוק העונשין, התשל"ז 2ד144עבירה לפי סעיף  – הסתה לאלימות

  

  :אישום שני

  :העובדות

בהשתתפות סמוך לכך, התקיים סיור מועד האו ב 07:30בשעה  ,11.6.2021 ביום . 1

בבית הספר "אלראזי" סגן ראש העיר, מר יוסי הרוש,  כולל, גורמים מעיריית לוד

 .לבית הספר בסמוך, לקראת הקמת שביל גישה שבעיר

פרסם הנאשם או במועד הסמוך לכך,  22:28, בשעה 12.6.2021בהמשך לכך, ביום  . 2

 :(ההדגשות אינן במקור) , בשפה הערביתרשומה (פוסט) בה כתב הפייסבוקבחשבון 

מכתב פתוח לראש העיר והבריונים מגרעין התורתי, מאוד "

, ברור שברצונכם להפעיל בריונות על בית ספר "אלראזי"

יע לכם לבלום את מצואתם בטוחים שהוא טרף קל, לכן 

הבריונים שלכם, כי התגרותכם תחזיר אותנו לחודש אחורה, 

. ולגבי המלחמה ואתם תשלמו את המחיר על פעולות אלו

צריך שידע שאנחנו כמו שלא  יוסי הרוששאתה מאיים עלינו 

התחבאנו בבתים שלנו שהבאת את הבריונים (נוער גבעות), 

לגרום לך שתבין חים לך אנחנו, נהיה מספיק אחראיים ימבט

שנוותר על נשמתנו בזול במטרה לחנך אותך ולהפסקת 

 ."בריונותך

 שיתופים. 2-תגובות ו 6רגשוני "לב",  Like ,(5סימני חיבוב ( 125-זכה ל הנ"ל הפרסום . 3

, ואת מר יוסי הרושראש העיר, סגן זאת עשה הנאשם בכוונה להפחיד ולהקניט את  . 4

  בסמוך לבית הספר.הגורמים המטפלים בהקמת שביל הגישה 

שלו או או בנכסיו,  על אדם בפגיעה שלא כדין בגופו הנאשם איים לעיל האמור הבמעש . 5

 .ולהקניטו בכוונה להפחידו של אדם אחר,
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 :ת החיקוק לפיה מואשם הנאשםהורא

 .  1977-לחוק העונשין, התשל"ז 192עבירה לפי סעיף  – איומים

  , עו"דאור ארבר

  בפרקליטות המדינהמחלקת הסייבר עוזר ב

  

  פ"אהתש בתמוז כ"ח  יפו,   –תל אביב 

  2021 יוני 8       

  

  .77-21-מספר תיק פרקליטות: פ

 ,441487/21 ,442334/21 ,441884/21, 439840/21, 435923/21, 386197/21, 372024/21 פל"א

441884/21.  

  

  רשימת עדי תביעה

... 

 

  בקשת חילוט

לפקודת  39סעיף  המשפט הנכבד יתבקש לעשות שימוש בסמכותו לפי ביתאם יורשע הנאשם יתבקש 

מכשיר הטלפון ולהורות על חילוט  ,1969-מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט( סדר הדין הפלילי

  .ואשר שימש לביצוע העבירותפלוס, שנתפס בתיק  7של הנאשם, מסוג אייפון 

  

  הודעה לנאשם

הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג 

  .1995-תשנ"וה(א) לחוק הסנגוריה הציבורית, 18המנויים בסעיף 

  

  המשפט-הודעה לבית

המאשימה  1982-התשמ"ב א'(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב]15בהתאם להוראת סעיף 

מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל, 

 אם יורשע בתיק זה.


