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 י' ניסן תשפ"ב, 2022אפריל  11
   לכבוד 

     עו"ד גלי בהרב מיארה

   לממשלה תהמשפטי צת היוע

 משרד המשפטים 

  

   ירושלים 

 שלום רב, 

 איימן עודהפלילית כנגד חבר הכנסת ה חקירבקשה לפתוח בהנדון: 

 לחוק העונשין  2ד144- ו 133בחשד לביצוע עבירות על סעיפים 

)להלן: "   ך "(, אנו מתכבדים לפנות אליהתנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר 

 בדברים הבאים: 

ויו"ר הרשימה המשותפת  חבר הכנסת    אודות התבטאותו של  ידיעות   ופורסמ(  10.4.2022ביום  אמש ) .1

התבטאויותיו    במסגרת   . בסרטון שפרסם בעמוד הפייסבוק שלו  "(,עודהחה"כ  )להלן: "  איימן עודה 

"ולזרוק לכוחות    לערביי ישראל שלא להתגייס לכוחות הביטחוןעודה  חה"כ  קרא  ,  בסרטוןהקשות  

 1. לאלימות והמרדההסתה די לעלות כ באופן שעשוי  הביטחון את הנשק בפרצוף" 

פוגעים במי שמגיע להתפלל במסגד    כוחות הביטחוןכי    עודהחה"כ  אמר  ,  הקשים  בין יתר הדברים .2

כן אמר חה"כ  ץ הכיבוש הנפשע.  קמחויבות היסטורית להילחם כדי להביא ל  נהאקצא, וכי יש -אל

והוא מפציר במי  ,  "אסור לצעירים פלסטיניים "להתגייס לכוחות הכיבוש, הבוז והשנאהכי  ,  עודה

. עוד קרא חה"כ עודה  לזרוק את הנשק "בפנים של כוחות הכיבוש"שהתגייס לכוחות הביטחון  

 ". הרצחני כדי שיונפו דגלי פלסטין על חומות ירושליםלסיים את הכיבוש "

על  כן .3 לפרקליטות  פנתה  המשטרה  כי  הערכת -פורסם,  לאור  בהסתה,  מדובר  האם  לבחון    מנת 

לפיה   פיגועיםהמשטרה  מספר  ולאחר  מתוחה  ביטחונית  תקופה  של  בעיצומה  עודה  של    , דבריו 

ם במערכת הביטחון. עוד פורסם,  להביא להמשך גל הטרור ולהשפיע על מוסלמים שמשרתי  יםעלול 

בר עמר  פנים  לביטחון  השר  באמירה  -כי  מדובר  כי  ואמר  עודה  חה"כ  של  לדבריו  התייחס  לב 

 "מקוממת, מסוכנת וחסרת אחריות". 

הסתה חמורה לאלימות ואף  כדי    עודה עולות  ה"כיו הקשות והחמורות של חהנה כי כן, אמירות  .4

. לפיכך,  הם המשרתים עימםיהמשרתים בכוחות הביטחון כנגד חברניסיון להמריד את הערבים  

 
המשטרה פנתה   -תזרקו להם את הנשק בפרצוף": איימן עודה קרא להמרדה "עמית סגל ומשה נוסבאום  1

politics/2022_q2/Article-https://www.mako.co.il/news-(, זמין ב: 11.4.2022) N12 באתר  "לפרקליטות

4b192875ea41081027.htm . 

https://www.mako.co.il/news-politics/2022_q2/Article-4b192875ea41081027.htm
https://www.mako.co.il/news-politics/2022_q2/Article-4b192875ea41081027.htm
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- נחצו קווים פליליים על  עודה לבחון האם באמירותיו הקשות של חה"כ  פנות אליך בבקשה  נתכבד ל 

 . והמרדה  ידי הסתה לאלימות

קובע את האיסור על המרדה, ולצידן עונש מאסר של חמש שנים,    לחוק העונשין  133סעיף    נזכיר, .5

 כדלקמן: 

העושה מעשה לשם המרדה, או מנסה, מכין עצמו או קושר קשר עם "
 " .מאסר חמש שנים -חברו לעשות מעשה כאמור, דינו  

נאמנות  -כ"להביא לידיד שנאה, בוז או אי  לחוק העונשין, בין היתר  136"המרדה" מוגדרת בסעיף   .6

נה או לרשויות השלטון או המשפט שלה שהוקמו כדין", וכן "לעורר מדנים ואיבה בין חלקים למדי

 שונים של האוכלוסין".

ובע את האיסור על ק  "(חוק העונשין)להלן: "  1977-, התשל"זלחוק העונשין  2ד144סעיף  כמו כן,   .7

 , כדלקמן: םהסתה לאלימות, ולצידו עונש מאסר של חמש שני

קריאה לעשיית מעשה אלימות, או דברי שבח, אהדה  )א( המפרסם  "
  – או עידוד למעשה אלימות, תמיכה בו או הזדהות עמו )בסעיף זה  

שבהן   והנסיבות  המסית  הפרסום  של  תוכנו  פי  ועל  מסית(,  פרסום 
יש אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה אלימות, דינו     –פורסם, 

 מאסר חמש שנים.

עבירה הפוגעת בגופו של אדם או    –"  בסעיף זה, "מעשה אלימות   )ב(
 " המעמידה אדם בסכנת מוות או בסכנת חבלה חמורה.

לגבי עבירות אלה נקבע בפסיקה כי מטרתן היא להגן על מבנה המשטר וכן על הלכידות החברתית,   .8

 כדלקמן: 

עבירת כאמור,  "  כגון  אחרות  עבירות  כדוגמת  ההמרדה,  עבירת 
פגיעה   לגזענות,  עבירה  ההסתה  היא  באלה,  וכיוצא  הדת  ברגשות 

"סדר  הכותרת  מטריית  תחת  החוסים  שונים  ערכים  על  המגנה 
ידי עבירות  -כעת אפנה לברר מהו הערך הספציפי המוגן על   ציבורי".

בסעיפים   הקבועות  כאשר  -134ו   133ההמרדה  העונשין,  לחוק  )ג( 
בסעיף   נקובה  לענייננו  הנוגעת  "להמריד"  המונח  הגדרת  חלופת 

זאת  4)136 בחלופה  "להמריד"  לביטוי  ההגדרה הקבועה  כי  נזכיר   .)
נראה  היא: "לעורר מדנים ואיבה בין חלקים שונים של האוכלוסין". 

לי, כי הערך העומד ביסוד חלופה זו הוא שמירת היכולת של חלקי  
אוכלוסיה שונים במדינה לחיות זה בצד זה בשלום ובביטחון, ערך 

להלן   נכנהו  הינה    לכידות  –אשר  זה  ערך  של  תכליתו  חברתית. 
שמירה על האפשרות של קבוצות אוכלוסין, השונות זו מזו בהיבטים 

אחת מדינה  של  גג  קורת  תחת  יחד  לדור  ומגוונים,  הסתה .  שונים 
גזעי או אידאולוגי המלבה   המופנית נגד קבוצת אוכלוסיה על רקע 

נגדה, כקבוצה, אמצעי אלימות, מ וקוראת לנקוט  הווה  נגדה איבה 
כזו   הסתה  האמור.  במובן  חברתית  לכידות  של  ערך  באותו  פגיעה 
גורמת לקיטוב חברתי על רקע של איבה ואלימות. בנסיבות קיצוניות  
עלולה הסתה כזו לרופף לחלוטין את ה"דבק" המינימלי המחבר בין  
חיים   של  אפשרות  ולמנוע  האוכלוסיה,  של  השונים  חלקיה 

בנימין   1789/98דנ"פ  )   ".משותפים באותה מדינה נ'  מדינת ישראל 
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פסקה  כהנא בנבו,    21,  )פורסם  אור  השופט  כבוד  של  דינו  לפסק 
27.11.2000 .) 

התבטא באופן כה חמור כשהוא מפרסם את הסרטון במדיה  אשר  חבר כנסת    עודהבהיותו של חה"כ   .9

חומרת דבריו מקבלת משנה תוקף, כמו גם האפשרות שלו    החברתית וקורא משם לערביי ישראל,

הפוליטי סובל דברי ביקורת ואי השדה  את ציבור בוחריו.  להשפיע ואף להסית לאלימות בדבריו  

בין העברת ביקורת לבין  ברור  גבול  קו  ציבור איש עם רעהו, אך חייב להיות  הסכמה של אישי 

  .ואף המרדה קריאה והסתה לאלימות

לבחון  , על מנתעודהתיפתח חקירה פלילית כנד חה"כ אשר על כן, נתכבד לפנות אליך בבקשה כי  .10

עולים   חורגים מהדברים אותם יכול לומר חבר כנסת, והאם הם  ם אמשסרובסרטון שפ   האם דבריו

 לחוק העונשין.  133  והמרדה לפי סעיף;  לחוק העונשין  2ד 144כדי הסתה לאלימות בהתאם לסעיף  

 בהקדם, נודה. ךלטיפול .11

 

   כבוד רב,ב     

 , עו"דרותם בבלי דביר            , עו"דתומר נאור
 מחלקת ליטיגציה מנהלית                            המשפטי מנהל האגף     

  


