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3.1.1$ מיום מיוחדים{ המדמה)תפקידים לפרקליט למשנה 11432 גונן עו״ד של מכמכה ,21.12.15

 באתרי תרצו״ ארגון"אם ידי על שהופץ סרטון פרסוס שבטמך, המכתבים של עניינם .1

 הארגון של הרשמי האינטרנט אתר הארגון, של הפילסבוק עמוד ביניחם שונים, אינטרנט

.Youtube הקבצים שיתוף ואתר

 אדם זכויות של ארגונים עובדי של דמם להתרת קריאה עולה מהסרטון כי טענת בפנייתך 2

 מהווה פרסומו ובכך הפרט, להגנת המוקד עובדת ארי, בן סיגי עו»ד ביניהם שונים,

הסתה.

 מיוחדים( )תפקידים המדמה לפרקליט המשנה דעת ועל הדברים, את שבחנו לאחר .3 •

 חיה וטוב מאד, ובעייתי בוטח בסרטון מדובר אכן כי סברנו איסמן, עמית מר )בפועל(,

 פרסום בגין פלילית בחקירה לפתוח מקום אין כי סבורים אנו זאת עם פורסם. לולא

m חיא מחסרטון העולה הקריאה דבר של שבסופו העיקרי הטעם מן האמור, הסרטון m 

 לנקוט ולא לקדם, הסרטון מנסה אותה החוק בהצעת לתמוך והיא - משמעית וחד

אלימים. במעשים או בפעולה

כי: קובע העונשין לחוק 2ד144 סעיף

1 4  דברי או טרור, אר אלימות מעשה לעשיית קריאה המפרסם )א( ,2ד 4

 בו ת»יכה טייר, או אלימות למעשה עידוד או אהדה שבה.
 תוכנו פי ועל מסית(, פרםום ־״ עמו)ב&עיףזה הזדהות או

אפשרות יש פורסס, שבהן וחנסיבוח המפית הפדשום של
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 - דינו טיול, או אלימות מעשה לעשיית שיביא ממשית
שנים. חמש מאסר

 הפוגעת עבירה - טרור״ או אלימות ״מעשה זה. בהעיף )ב(
 בסמת או מוות גסכנת אדם המעמידה או ארס של בגופו
חמורה. חבלה

 עולה אינו בעינינו, מאד בעייתי חינו שכאמור אף על הסרטון, כי נראה חחוק לשוו נוכח

לאלימות. הסתה של עבירה כדי

 לממשלה המשפטי היועץ י. חעתק

המדינה פרקליט

מיוחדים()בפועל( המדינה)תפקידים לפרקליט המשנה
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