
השנאהשיח
ירושליםגונןגבעתזילכהמאיר



השנאהשיח-הסתה

עד כה למדנו על לא מעט אפשרויות שבהן חופש הביטוי  
הזכות לשם טוב  , כמו במקרים של חופש הפרטיות-נפגע

.וכן הלאה

וגזענותהסתהעלנדברהיום



הסתהלמילההגדרה

ניסיון לשכנע, הסתה היא פיתוי לדבר עבירה

.בדרך כלל פשע, אנשים לבצע מעשה שלילי\אדם

. בישראל האיסור להסתה מעוגן בחוק העונשין

.  דברי הסתה עלולים  להביא לפגיעה בחיי אדם

זהו מושג מורכב מאחר וקשה להבחין היכן נגמר

.  הביטוי ומתחיל המעשה



מילים הן לא רק "

אלא  , המפתח לשכנוע

ההדק המשחרר  

"לפעולה

האמריקניהשופט

האנדלארנד











לשנייםמתחלקתההסתה

גזעניתהסתה•

בראשההעומדים /המדינהנגדהסתה•



לגזענותהסתה

, מוצא, עוינות או אלימות כלפי הציבור או חלק ממנו בשל צבע עורו, השפלה, רדיפה•

.נטייה מינית או השתייכותו למוצא אתני מסוים

או, המפרסם קריאה לעשות מעשה אלימות או טרור"•

אהדה או עידוד למעשה אלימות או, דברי שבח•

ושיש אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה, טרור•

"שנים5דינו מאסר , אלימות או טרור•



,האוכלוסייהשלחלקיםאוציבורכלפי

בשלוהכל

צבע

או

השתייכות

לגזע
למוצאאו

-לאומי

אתני



השידוררשותנגדך"כומפלגתכהנא

המפלגה זכתה  1984בשנת . שדגלה בטרנספר לערביםך"כהרב מאיר כהנא עמד בראש מפלגת •

. המפלגה הוצאה מחוץ לחוק עקב פעולות הסתה וגזענות1986ב, בבחירות וכהנא ישב בכנסת

.אלא אם יש בו היבט חדשותי מובהק, רשות השידור החליטה לא לשדר דבר הקשור לכהנא

:העברת אוכלוסין-טרנספר•

,בדרך כלל בכפייה, העברתה של אוכלוסייה גדולה•

מחבל ארץ אחד למשנהו•



או, המפרסם קריאה לעשות מעשה אלימות או טרור"

אהדה או עידוד למעשה אלימות או, דברי שבח

ושיש אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה, טרור

."שנים5דינו מאסר , אלימות או טרור



ממנהחלקאוהמדינהנגדוהמרדההסתה

.בראשההעומדיםנגדאוהמדינהנגדלאלימותקריאה-המדינהנגדהסתה•



:קובע133סעיף , שעניינו המרדה

מכין עצמו או קושר, או מנסה, העושה מעשה לשם המרדה"

דינו מאסר חמש, קשר עם חברו לעשות מעשה כאמור

."שנים

בוז או אי נאמנות למדינה או, להביא לידי שנאה= המרדה 

.לרשויות השלטון או המשפט שלה שהוקמו כדין

1977ז"התשלהעונשיןחוק



, למי שמפרסם

( משכפל)מדפיס או משעתק 

פרסום ויש בו 

.  כדי להמריד

 1977-ז"תשל ,העונשיןחוק

מאסרשנותחמשעדקוצב



עיתונאי  , בארין'גמוחמד יוסף 

,                פאחם-אל-ישראלי מאום

בזכות  "פרסם מאמרי תמיכה 

". האינתיפאדה ופעיליה

לשנתייםנדון

תנאיעלמאסר

 15,000שלולקנס

ח"ש



לרצחהסתה

המרדה•





בוז או , להביא לידי שנאה.1
נאמנות-אי

אולמדינה

השלטוןלרשויות

שלההמשפטאו

;כדיןשהוקמו



להסית או לעורר אי . 2
רצון בקרב יושבי הארץ 

, שינסו להשיג

 ,כשרותלאבדרכים

שיסודודברשלשינויו

;בדין



..באשפתיחההוראות





לעורר מדנים . 3
ואיבה בין חלקים 

שונים של 
.  האוכלוסייה





ניתן , מתוך הנאמר כאן
שכמעט כל  , להבין

אמירה ביקורתית כלפי  
מה שמתרחש במדינה  

-יכולה להיחשב כ
המרדה



המחוקקקבעלכן
הגנהאפשרות

.בהמרדהלנאשם



ייראהלאפרסום
מטרתואםכהמרדה

:מאלהאחתהיא



להוכיח  . 1
שהממשלה  
הוטעתה או 

טעתה במעשה  
;שעשתה



הלאוםחוק



להוקיע טעויות או פגמים . 2
,בדיני המדינה או בסדריה

במוסד או בסדרי השלטון  
כדי להביא לידי  , והמשפט

;תיקון הטעויות או הפגמים





לשכנע את  . 3
אזרחי המדינה או 

יושביה שינסו 
להביא בדרכים 

כשרות לשינוי דבר 
.שיסודו בדין





מתוך מגמה , להוקיע. 4
דברים המעוררים או  , לסלק

העלולים לעורר מדנים או  
רגשי עוינות בין חלקים  

.שונים של האוכלוסייה







אינההיא
מתייחסת

להתבטאויות
נגדהמסיתות

השלטון

אלא

להתבטאויות

קבוצותנגד

של

אזרחים

.תושביםאו



:לשנייםמתחלקיםוהסתההמרדה

המרדה נגד המדינה וראשיה•

ראש )שמטרתם היא שהממשל לא יפגע ( כמו למשל אי נאמנות למדינה-התבטאויות לא רצויות)ישנם חוקים נגד הסתה •

או שהמדינה עצמה לא תפגע( אנשי משפט/ ים"חכ/הממשלה

ומטרתם הייתה למנוע מהמדינה לעשות טעויות, אם הביטויים נאמרו בדרכים כשרות-מה לא יחשב המרדה•

הסתה נגד קבוצות באוכלוסייה•

גם אם מדובר בקבוצה ממוצא אתני -י התבטאויות לא רצויות"ויש חוקים שנוצרו על מנת שקבוצות באוכלוסייה לא ייפגעו ע•

(.שמאלנים/ימנים)וגם אם מדובר בקבוצה המשויכת לעמדה פוליטית מסוימת ( ואז מדובר גזענות)דומה 

אם עשיתי הפגנה שמטרתה היא מניעת מחלוקות בין תושבי הארץ-מה לא ייחשב כהסתה•





:כאלואמירות

אתמסכנות

אתואףכולההחברה

הדמוקרטיהסדרואת



עקרוניבתקדים
המשפטביתקבע 1989משנת
:העליון

איןממרידבפרסוםלהרשיעמנתעל

למעשהקריאהיכלולשהפרסוםצורך

להוכיחהכרחואיןספציפיאלימות

..בפועלהושגהזושמטרה



בכתב או, העונש שלוש שנות מאסר למי שמפרסם

אהדה או עידוד למעשי אלימות, דברי שבח, בעל פה

דברי שבח, או לאיומים במעשי אלימות כאלה

,אהדה או קריאה לעזרה או תמיכה בארגון טרוריסטי

וגם למי שעושה מעשה שיש בו גילוי של הזדהות עם

.  ארגון טרוריסטי או אהדה אליו

בפקודהגםמופיעיםמתסיסותהתבטאויותעלאיסורים
.1948ח"תש ,טרורלמניעת



?בהסתהמדוברהאםקובעמי

בדברחקירהתיפתחהאםלהחליטמוסמךהמשפטיהיועץרק•

.המדינהכנגדהסתה

.מאסרשנות3הינוהעבירהדין•



:דוגמאות



פורסם כרוז שנחתם על  1989-ב
'  הצבא העממי הפלסטיני'ידי 

אשר שיבח את האינתיפאדה ואת 
שנחשב באותו זמן לארגון  )פ"אש

(.טרור מבחינה משפטית

לשביתהקרא

כללית

ישראלערביישל

עלואיים

מי

שיפר

אותה



גם ההשבתה של המגזר הערבי : "השופט קבע

בישראל היא אחת מאפיקי ההתקוממות שגורמת נזק  

."רב למדינה

והטיל על בעל בית הדפוס שהפיץ את הכרוז עונש 

מאסר  

של שנתיים וחצי





אדם , האם ניתן להאשים בגזענות והסתה
?שהשתמש במקורות דתיים



כוללאינוזהאיסור
דתמכתביציטוטים

.תפילהוספרי
..חריגיםמקריםישאך



עצמםהוכיחואשרתפילהוספרידתמכתביציטוטים
גבוהההסתהפוטנציאלכבעלי

מדובר היה אמנם  . הרשיעה את הרב עידו אלבה בגין מאמר שכתב והפיץ בקרב מתנחלים בשטחים, פרוקצ׳יהד״ר איילה •

הוסיף בעל  ( שהן כאמור מותרות וחסינות על פי לשון הסעיף)אך השופטת מצאה כי למובאות ההלכתיות , במאמר הלכתי

.ואשר היה בהן תוכן גזעני ומסית, פרי הגותו של המחבר״, ״נדבך יצירתי מובהק, כדבריה, המאמר מסקנות שהן

גויים אדוקים -דם אדם׳ אינם חלים על יהודי ההורג מי שאיננו יהודיו׳שופך״האיסורים של ׳לא תרצח׳ : בין המסקנות הללו•

מצווה  ]...[ בדתם שיש בה כפירה ביסודות אמונת ישראל ונצחיות התורה וסוברים שיש עליהם מצווה לשכנע בדתם אחרים 

. אפילו נשים וילדים״, מצווה להרוג כל גוי מהעם שנלחמים עמו, כל עוד שלא הוכרעה המלחמה, במלחמה]...[ להורגם 

שבלא קשר הכרחי לקיומו של סיכון או איום מידי לשלומם  , השופטת ציינה כי ״המסר שהמחבר מבקש להעביר לקוראו הוא•

לפגוע בגופם של גויים באשר הם גויים בשל שונותם עקב השתייכותם  , ולעתים אף חובה ומצווה, קיימת רשות, של יהודים

."למוצא אחר ולעם אחר

.העונש שנגזר במקרה זה שנתיים מאסר בפועל•











הדין

"השתולים"פרקליטות המדינה החליטה שלא לפתוח בחקירה נגד אם תרצו בעקבות סרטון •

בפרקליטות נימקו את ההחלטה לא לחקור את הארגון בחשד להסתה בכך שהסרטון קורא  •

טוב היה אלמלא  ", ציינו, יחד עם זאת. לתמיכה בחוק השתולים ולא לנקיטת פעולה אלימה

"פורסם





?גזעניתמדינהאנחנוהאם



01/06/13



?הדרוזיתהעדהנגד







השנאהבשיחנפגעותשהכיהקבוצותשלושתלדעתכםמי
?הזה





?הזוהתמונהאתזוכרים





 ?הסתהבעבירותיהודיםנגדאישוםכתבי

:  מגלה כי השנה הוגשו שלושה כאלה" הארץ"בדיקת •

והורשע גם בהסתה בגין דברים שכתב  , הדו־לשונינגד יצחק גבאי שהצית את בית הספר •

;  לפני ההצתהבפייסבוק

שרצח את הנערה שירה בנקי  שליסלשתמך בפרסומים ברשת במעשיו של ישי , נגד גלעד קליינר•

;  במצעד הגאווה בירושלים

פעיל ימין מבני ברק שהואשם באחזקת פרסום המסית לאלימות או לטרור  , ונגד משה אורבך•

לאחר שעל פי האישום במחשבו האישי נתפס מדריך בו מפורטות שיטות לפגיעה בערבים  

.ולהשחתת מסגדים וכנסיות









לסיכום

למדנו מהם המושגים המרדה והסתה וכיצד הדבר מתנגש עם זכות חופש הביטוי•

כלפי ציבור מסוים בישראל והסתה נגד המדינה או העומדים בראשה-למדנו שיש הסתה לגזענות•

למדנו שהמרדה לא חייבת להיות נקיטת אלימות ממשית אלא גם פרסום דברי אהדה לאלימות•

ראינו מספר דוגמאות ודנו בהם•

.הוכחנו שהמצב במדינה קטסטרופה מהבחינה הזאת•

אבל אי ידיעת החוק אינה פוטרת  , התחום מאוד אפור והחקיקה בישראל היא קשה-התחתונה בשורה •

!מעונש


