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מהי הסתה ?

הגדרת החוק: 
(א) המפרסם קריאה לעשיית מעשה אלימות או טרור, או דברי שבח, אהדה 

או עידוד למעשה אלימות או טרור, תמיכה בו או הזדהות עמו על פי תוכנו של 
הפרסום המסית והנסיבות שבהן פורסם, יש אפשרות ממשית שיביא לעשיית 

מעשה אלימות או טרור, דינו – מאסר חמש שנים.
(ב) בסעיף זה, "מעשה אלימות או טרור" – עבירה הפוגעת בגופו של אדם או 

המעמידה אדם בסכנת מוות או בסכנת חבלה חמורה.

האם יש לכם דוגמאות למקרי הסתה?



לפניכם דוגמאות להסתה.
חישבו במהלך הצפייה: מהן הזכויות המתנגשות במקרים האלה ?

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3pRiIQXuE0w

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3juYKg1HZE0

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LGq8wiwuwuI

https://www.youtube.com/watch?v=YTDezTxI-XM

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3pRiIQXuE0w
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3juYKg1HZE0
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LGq8wiwuwuI
https://www.youtube.com/watch?v=YTDezTxI-XM


זכויות מתנגשות

מצד אחד:
 חופש הביטוי - 

זכותו של כל אדם לבטא את עמדותיו ומחשבותיו בגלוי בכל דרך שיבחר – אמצעי תקשורת, 
אומנות, הפגנות, שיחה (טלפון, מכתבים, אינטרנט), לבוש ועוד.

 מצד שני -

הזכות לחיים וביטחון – 
זכותו של כל אדם לחיות בבטחון אישי, מבלי שיפגעו בו גופנית או נפשית, וחובת המדינה להגן על 

כל בני האדם החיים בשטחה מפני פגיעה בחייהם ובגופם בידי אחרים.



לו הייתם שופטים, כיצד הייתם מחליטים ?
איזה מהזכויות קודמת ?

https://www.youtube.com/watch?v=3pRiIQXuE0w&t=12s

אומנות או הסתה ?

על פי מערכת בתי המשפט בישראל:
הזכות לחיים וביטחון קודמת לזכות להביע דעה, אם מדובר בהסתה.

כלומר, יש הסתברות גבוהה ("מבחן הוודאות הקרובה")  שהבעת הדעה תגרום למעשי 
אלימות.

https://www.youtube.com/watch?v=3pRiIQXuE0w&t=12s


חופש הביטוי בארה"ב

מהו התיקון הראשון לחוקה האמריקאית?

התיקון הראשון לחוקת ארצות הברית ( First Amendment) ) הוא חלק ממגילת הזכויות הנספחת 
לחוקת ארצות הברית. התיקון התקבל על ידי הקונגרס בשנת 1791 והוא אוסר על חקיקת חוקים אשר 

עוברים על אחת מהמגבלות הבאות:
הופכים דת כלשהי לדת המדינה או מעדיפים דת אחת על פני אחרת.

מונעים את חופש הדת.

מפרים את חופש הדיבור.
מפרים את חופש העיתונות.

מגבילים את חופש ההתארגנות.
מגבילים את הזכות לבקר את השלטון.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_(%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9_%D7%93%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9_%D7%94%D7%93%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%AA


h ps://www.youtube.com/watch?v=c8ORZ_iwO3w
 נאום טראמפ, וושינגטון, 6.1.2021

האם דברי טראמפ מהווים לדעתכם 
הסתה או מימוש חופש הביטוי ?

https://www.youtube.com/watch?v=c8ORZ_iwO3w

