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המשפטיים  עד תום ההליכיםשל המשיב  ולהורות על מעצרמתבקש הנכבד המשפט -בית
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 :ואלה נימוקי הבקשה

הסתה לאלימות, של עבירות  ולט נכבד זה כתב אישום, המייחס משפ-הוגש לביתנגד המשיב  .1

 הסתה לטרור והזדהות עם ארגון טרור. 

 

תפיסת הפרסומים של המשיב, ובהן:  לכאורה להוכחת אשמתובידי המבקשת ראיות  .2

עצמם, הודייתו של המשיב בעצם הפרסום )אם כי הוא מכחיש שהפרסומים כוללים דברי 

ול, דו"ח אשר סוקר את אירועי האלימות שהתרחשו במדינה הסתה(, דו"ח צפייה ותמל

כהתאחדות בלתי מותרת ובה  "התנועה האיסלאמית", מסמך הכרזת בתקופה הרלוונטית

 מוזכר שם המשיב כפעיל מרכזי בה, עדות אשר שופכת אור על המעמד הציבורי של המשיב

 ועוד. 

 

 את שלום הציבור יסכן המשיבכי  קיים יסוד סביר לחשששבידי המבקשת  על סמך החומר .3

 השפעה על עדים. ול להתחמקות מהליכי שפיטה משפט, יביא לשיבוש הליכי וכי שחרורו

 

מסוכנותו של המשיב נלמדת ממעשיו, המתוארים בכתב האישום. המשיב, אדם בעל מעמד  .4

 170,000 -המופץ בקרב כ 'פייסבוק', אשר מתחזק דף במגזר הערבי ציבורי רב השפעה

במהלך החודשים אשר עברו על מדינת ישראל  ,בעיצומם של הימים הקשיםפרסם  ,עוקבים

בשיאן לאלימות ולטרור וכן דברי הזדהות עם ארגון טרור. דברי הסתה  ,2021מאי -אפריל



 2 

של המהומות, ובעוד מדינת ישראל מתמודדת עם איום טילים מרצועת עזה, עודד הנאשם 

הזדהות עם ארגון החמאס. דבריו של הנאשם, אשר הופצו  מעשי טרור ומעשי אלימות והביע

היו בבחינת "שמן ו הערבי במדינה, הלהיטו את הרוחותבקרב ציבור עצום מקרב המגזר 

 . למדורה"

 

מתגברת מסוכנותו של המשיב, על רקע הימים הסוערים העוברים על מדינת ישראל,  .5

וראה אחורי סורג ובריח. מסוכנות אותה ניתן לאיין רק באמצעות מעצר של ממש, מ

 בעניין אלי טל נ' מדינת ישראל:  8027/00דברי בית המשפט העליון בבש"פ בעניין זה 
 

"אמנם מדובר במעשים שבימים כתיקונם לא היו מחייבים מעצר עד תום 

ההליכים, וראוי היה לשקול אם הפגיעה בזכות היסוד של אדם להלך חופשי 

ג את אותה תוצאה גם בדרך של חלופה הינה מוצדקת, ואם לא ניתן להשי

אחרת, אך הימים אינם ימים רגילים, והמתח בין חלקי האוכלוסיה הוא כה 

רב, עד שדי בניצוץ קטן כדי להצית שוב את התבערה הגדולה. נסיון 

השבועות שחלפו מלמד כי תבערה זו סוחפת עמה נפש ורכוש, והמעט 

לכל מי שנוטה ליטול את  שניתן לעשות כדי לקדם את הרעה, הוא להבהיר

 החוק לידיו, כי הוא עלול לשלם על כך בחירותו, גם בטרם הוכרע דינו".

 

 

 

כדי להפיג ואין בחלופת מעצר כלשהי  לציבורמסוכן  ברי כי המשיבלאור כל האמור לעיל,  .3

 .את מסוכנותו

 

  .0012:עה , ש27.5.21מסתיים ביום  ומעצרו 14.5.21נעצר ביום  המשיב .5

 

עד  של המשיב והמשפט הנכבד מתבקש להיעתר לבקשה ולהורות על מעצר-בית ,כןאשר על  .6

 .תום ההליכים המשפטיים נגדו
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