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 אירועי "שומר החומות"

, סביב חודש הרמדאן, החלה מתיחות ביטחונית באזור ירושלים, אשר 2021במהלך חודש אפריל 

תושבי מז' ירושלים הערבים. בנוסף, ידי -שכוונו כלפי כוחות הביטחון עלהתפרעויות ותקיפות  הכלל

 בשמעון הצדיק 'ברוקפלר, לינץ 'לינץלינץ' )תקיפות כלפי אנשים ממוצא יהודי, לרבות אירועי  בוצעו

 (.ועוד

את אזור ברקטות מאי, תקף ארגון הטרור "חמאס" ל 10-יום ירושלים בעל רקע מתיחות זו, ב

ירושלים ואזורים נוספים, דבר אשר הביא לתחילת מבצע "שומר החומות" מול ארגוני הטרור 

 אשר נמשך עד סוף חודש מאי. במהלך המבצע נורו אלפי רקטות לעבר מדינת ישראל. מבצע בעזה, 

 שנמשכו ,חמאס לכיוון ירושלים, התפשטו האירועים האלימים יעל ידהרקטות סמוך לירי 

 אירועי אלימות קשים כלפי כוחות הביטחוןבוצעו  ,במהלכם .כולה ישראלמדינת רחבי ל ,בירושלים

 ופגיעה ברכוש המדינה או המזוהה עם המדינה על ידי אזרחים ממוצא ערבי. 

ערבים כלפי  –האחד נגד האחר  ופגיעה ברכוש של אזרחים קשות כמו כן בוצעו פעולות אלימות

. כעולה מהנתונים שיפורטו להלן, רוב המעשים בוצעו על ידי אזרחים ערביםיהודים ויהודים כלפי 

 ממוצא ערבי כלפי יהודים ומיעוטם על ידי יהודים כלפי ערבים. 

עם פרוץ האירועים, ובמהלכם, המשטרה ושב"כ ביצעו מעצרים רבים של מעורבים בהתפרעויות. 

 מדה לדין.אלה, הועברו לטיפול הפרקליטות כמקובל, לשם הכרעה והע

 "שומר החומות" לקראת הפרקליטות  היערכות

 חודי, הוחלטיכי מדובר באירוע רחב היקף וישהתברר מאירועי "שומר חומות" ופרוץ עם 

החלטה כי כל ייחוס עבירת "מעשה טרור"  :, בין היתרשכללה מיוחדת על היערכות בפרקליטות

על ידי ממלא מקום משנה פרקליט המדינה תאושר על ידי ראש תחום בטחון ותפקידים מיוחדים או 

 קביעת מדיניות מחמירה בנושא מעצרים; לשמור על מדיניות אחידהכדי  (יוחדיםמידים )תפק

הגדרת בנושא ענישה[; מדיניות ]ובהמשך,  , לרבות בעניינם של קטיניםשחרורועררים על החלטות 

דיווח שבועי למטה הפרקליטות  ;מנת לוודא אחידות בכל היחידות-על במחוזות עודייםיי ממונים

המאפיינים היבטים החמורים ה תסקירישיבת "התנעה" שכללה,  על מצבת התיקים בכל המחוזות;

, לרבות סקירת הכוללים פשעי שנאה ומעשי טרור , והיערכות מקצועית לאירועיםירועים אלוא

עודית יירות התקש; הקמת קבוצת יםיהרלוונטמדיניות הוהיבטי  המתאימים סעיפי העבירה

 ;בזמן אמת ועדכונים , התייעצותשיתוף וזאת לצורךוכן לגורמי מטה,  במחוזות השוניםלממונים 

פסקת ניסוח " הפרקליטות לבין חטיבות החקירות והתביעות במשטרת ישראל;בין  שונים םמיתיאו

 המתייחסת, אירועים אלהשמוגשים לבית המשפט במסגרת כל כתבי האישום לאחידה  "פתיחה

 .תקופה בה בוצעו המעשיםרות לונסיבות הקשל

והפקת  שיפורתוך ותוך שיתוף פעולה וסיעור מוחות עם המחוזות, , המטה תניהול האירוע בהכוונ

 , הביאו לעמידה של הפרקליטות במשימה חשובה ולאומית זו. תוך כדי תנועה לקחים

 



 
 
 
 

 

 בפועלהעבודה 

ריבוי האירועים ששטפו את הארץ ותיקי החקירה הרבים שהועברו לפרקליטות סביב אירועים אלו, 

חייבו התגייסות ושעות עבודה במקביל להמשך העבודה הרגיל על תיקי הפשיעה "הרגילים", 

בסופי השבוע, של הפרקליטים, שעבדו במסירות ובנחישות, תוך ואף מרובות, לילות כימים, 

 פתי וההרתעתי.ייה, בהיבט האכיומתוך הבנה של צורך השעה וחשיבות העשהשקעה רבה 

מדובר היה בתיקים אשר ככלל, ככל שהתגבשה בהם תשתית ראייתית, מדיניות הפרקליטות הייתה 

נוכח המסוכנות הרבה של מבצעיהם ונסיבות  ,מעצר עד תום ההליכיםלבקשות בליווי  להגישם

אם , גם רקליטות טענה כי המסוכנות הנשקפת מהמעשיםהפ .העבירות שעמדו בבסיסם ביצוע

אינה ערטילאית, אלא מדובר במסוכנות קונקרטית של ממש. ההצטרפות אליהם הייתה ספונטנית, 

מלהיטה, על רקע מצב החרום השורר במדינה, המסיתה והלאור העובדה שהיה די באווירה  ,זאת

אלה ישנו חשש שנאשמים  משכך, כך טענו, .לבצע את המעשים בתיקי אלה את הנאשמיםכדי להניע 

הגשת כתבי האישום עם בקשות מעצר חייבה עבודה . נוספים על רקע זה מעשים קשיםיבצעו ישובו ו

 בסד זמנים צפוף ביותר. 

מתחילת המהומות בירושלים בחודש הרמדאן, ובמהלך תקופת "שומר חומות", הוגשו על ידי 

 , בהתאם להתפלגות הבאה:נאשמים 616ד כתבי אישום נג 397הפרקליטות סה"כ  

מחוז 

 בפרקליטות

מספר 

כתבי 

 אישום

נאשמים 

 אממוצ

 יהודי

 ממוצאנאשמים 

 ערבי

נאשמים 

 קטינים

ך כל ס

 נאשמיםה

מחוז 

 ירושלים

131 5 155 56 160 

 118 20 116 2 79 מחוז חיפה

 138 41 124 14 70 מחוז דרום

-מחוז תל

 אביב

39 44 26 15 70 

 79 23 75 4 45 מחוז מרכז

 51 6 49 2 33 מחוז צפון

 616 161 545 71 397 סה"כ

 

העבירות העיקריות שיוחסו בכתבי האישום הן עבירות מתחום הסדר הציבורי וכן עבירות אלימות 

כלפי רכוש וגוף, ובהן: עבירות התפרעות, תקיפות שוטרים והפרעה לשוטר, התפרעות שבסופה נזק, 

 הזק לרכוש במזיד, מעשה פזיזות ורשלנות, שהיה בלתי חוקית, פציעה וחבלה חמורה. 

ת ורכוש ממניע גזעני או שעלו כדי "מעשה טרור", רים יותר, יוחסו עבירות אלימובמקרים החמו

 בהמשך.   ביחס אליהן שיורחב 

מובן כי לצד הטיפול באירועי שומר החומות, המשיכה הפרקליטות לטפל, כבכל ימי השגרה במאות 

הטיפול בתיקי  ובאופן זה ,תיקי פשיעה "רגילים", אשר הגיעו לפתחה, כחלק ממשימותיה השוטפות



 
 
 
 

 

"שומר החומות" יצר אתגר משמעותי, שכן במהלך התקופה הרלוונטית חל גידול משמעותי בכתבי 

 האישום ובבקשות המעצר ביחס ליתר חודשי השנה. 

 :פרקליטות במהלך ימי המבצעלעליה המשמעותית בהיקף התיקים ב תוצג המחשהלהלן 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נגזרו על הסתיימו ההליכים המשפטיים, שבהם תיקים שהוגשו בכל רחבי הארץ,  80-עד כה, בכ

. בחלק מהמקרים מאסרים בפועל, לתקופות משתנות וזאת בהתאם לחומרת העבירותהנאשמים 

אף הוגשו ע"י הפרקליטות ערעורים לבית המשפט העליון על קולת העונש, ואלה התקבלו והובילו 

   .להחמרת הענישה

 

 



 
 
 
 

 

 הם יוחס מעשה טרור או מניע גזעניעבירות החמורות בה לעמבט מקרוב 

לחימה שבמהלכה נורו לעבר מדינת תוך כדי , נבעה מכך שבאירועי שומר החומותשהחומרה היתרה 

טחון, נפתחה חזית ירקטות אשר פגעו אנושות בתחושת הב ,רגוני טרורעל ידי א ישראל אלפי רקטות

פעלו, במקומות מהמגזר הערבי  אזרחי ישראלחלק מבמסגרתה  ,פנימית, בתוככי ישראל –נוספת 

גרמו נזקים בירושלים, נגד כוחות הביטחון, ובדרום,  ,רבים על פני כל הארץ, בצפון, במרכז

. םרכוש אזרחים יהודים ונגד פעולות אלימות נגדביצעו כן ו ]כגון השחתת עמודי חשמל[, תשתיותל

ע"י אזרחים ממוצא יהודי נגד אזרחים  פעולות אלימות משמעותית, במספר נמוך ,התבצעובמקביל, 

 .ערבים ונגד רכושם

 ,, חלקן נגד הגוף, וחלקן נגד הרכושים'לרבות לינצ ,במסגרת זו, בוצעו פעולות אלימות קשות

  .יוצאי דופןו חריגים בהיקף ובעוצמה אירועים מרובי משתתפים,

מעין זו, ודאי בתקופת מלחמה, חותרת תחת בסיס החיים המשותפים במדינת ישראל  פעילות

 ופוגעת בבסיס האמנה החברתית המינימלית אותה כל אזרחי המדינה אמורים לחלוק.

 צורך להפנות כוחות בטחון מעיסוקם נגד האויב מבחוץ לפעולות בטחון פניםהיה בשל מעשים אלו 

 . ת הביטחון האישי של אזרחי המדינהכדי לערער ולזעזע אהיה בכך ו

יוחסה נסיבה , 1מכיוון שעלה כי חלק מהעבירות בוצעו על רקע מוצאם וזהותם של מושאי התקיפה

 . שנאה עבירתשל  מחמירה זו

"כפל העונש הקבוע לאותה עבירה או מאסר עשר ברמה המעשית הינו: , משמעות ייחוס מניע זה

 . 2שנים, הכל לפי העונש הקל יותר"

נוכח חומרת האירועים, שכללו בין השאר, אירועי לינץ, פגיעה בתשתיות ובשירותים בנוסף, 

, הוחלט או אזרחים חיוניים, הצתות של מבנים, ירי והשלכות בקת"בים לעבר כוחות הביטחון

  .ייחס עבירות מכוח חוק המאבק בטרורל

, שנועד לתת כלים נוספים 2016 חוק המאבק בטרור, הינו חוק חדש יחסית שנכנס לתוקף בספטמבר

 להתמודדות עם ארגוני טרור ומעשי טרור המבוצעים על ידי ארגוני טרור ויחידים.

כפל  –"העובר עבירה שהיא מעשה טרור, למעט עבירה כמפורט להלן, דינו לחוק קובע כי  37סעיף 

כמו כן, קובע החוק החמרת ענישה ביחס  ".שנים 25-העונש הקבוע לאותה עבירה אך לא יותר מ

ענישה מחמירה גם כלפי קושרי הקשר והמסייעים, כלפי מי שמבצע ולעבירות שעונשן מאסר חובה, 

 מעשה טרור המוני ועוד.

 

                                                           
מניע , נעשו מתוך "קובע כי ניתן לייחס נסיבה מחמירה של "עבירת שנאה" במקרים בהם העבירה נעשתה העונשין לחוקו' 144 סעיף 1

או של עוינות כלפי ציבור מחמת דת, קבוצה דתית, מוצא עדתי, נטיה מינית או היותם עובדים  1של גזענות כהגדרתה בסימן א'
 . זרים"

 , לפי החוק,כמו כן .היה לבחון עניין זה בכל תיק בו התעורר חשד זה, ונדרש על המניע להיות דומיננטי ,פסיקת בית המשפט לפי 2
 שנים, ובמקרים אלו יוחס המניע רק בעובדות כתב האישום. 10לא ניתן לייחס מניע זה בעבירות שמעל 

 



 
 
 
 

 

 רכיבים: שלושההגדרת "מעשה טרור" כוללת 

 מדיני, דתי, לאומני או אידאולוגי. מניעהמעשה נעשה מתוך  .1

לעורר פחד ובהלה בציבור או במטרה לאלץ ממשלה או רשות  במטרההמעשה נעשה  .2

שלטונית אחרת, לרבות ממשלה או רשות שלטונית אחרת של מדינה זרה, או ארגון ציבורי 

 .לאומי, לעשות מעשה או להימנע מעשיית מעשה-בין

לאחת מהחלופות הקבועות בחוק הכוללות בין השאר, פגיעה  היה במעשה סיכון ממשי .3

ו של אדם או בחירותו, פגיעה חמורה בקודשי דת, פגיעה חמורה בתשתיות, חמורה בגופ

 במערכות או בשירותים חיוניים או שיבוש חמור שלהם ועוד.

בעבירות בנסיבות המחמירות של  נאשמים 239הוגשו כתבי אישום נגד  ,התקופה האמורה במהלך

 :הבאה בחלוקה ,מעשה טרור או מניע גזעני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התפלגות העבירות המיוחסות לנאשמים הנ"ל: 

מספר  העבירה המיוחסת

 הנאשמים

מתוכם נאשמים 

 ערבים

 נאשמים מתוכם

 יהודים

ייחוס עבירה של מעשה 

 טרור בלבד

94 90% 10% 

ייחוס עבירה של מעשה 

 עם מניע גזעני יחדטרור 

95 87% 13% 

 30% 70% 50 ייחוס מניע גזעני בלבד

 

 



 
 
 
 

 

 :הנאשמיםהתפלגות 

 

 

 

 

 

 

 

 מתוכם

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתוכם                                        

  



 
 
 
 

 

בחלוקה  שהתרחשו ברחבי הארץ ירועים מסוגים שוניםא 108, הוגשו בגין אלה כתבי אישום

  הגיאוגרפית הבאה:

נאשמים  69-נאשמים יהודים ו 4, מתוכם נאשמים 73 ,אירועים 35 :פרקליטות מחוז ירושלים
 ערבים.

 נאשמים ערבים. 50-נאשמים יהודים, ו 2, מתוכם נאשמים 52 ,אירועים 28 :פרקליטות מחוז חיפה

 ערבי.ממוצא כולם , נאשמים 46, אירועים 12 :רקליטות מחוז דרוםפ

 ערבים. 3-יהודים ו 27, מתוכם נאשמים 32, אירועים 10 :פרקליטות מחוז תל אביב

 ערבים. נאשמים  20-יהודים ונאשמים  3, מתוכם נאשמים 23 ,אירועים 9 :רקליטות מחוז מרכזפ

 , ערבים.נאשמים 13: אירועים 14 :פרקליטות מחוז צפון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

; פמ"מ 9% –; פמת"א 11% –אחוז האירועים בגינם הוגשו כתבי אישום בחלוקה למחוזות: פמ"ד 

 .33% –; פמ"י 13% –; פמ"צ 26% –; פמ"ח 8% –

 

  



 
 
 
 

 

מהאירועים, אירעו בערים מעורבות )לא כולל  35%מתוך כלל האירועים, המהווים  אירועים 38

מסך  5%) אירועים 5 –; יפו מסך כלל האירועים( 20%) אירועים 22 –בחלוקה הבאה: עכו  ירושלים(

מסך כלל  7%) אירועים 8 –; לוד מסך כלל האירועים( 3%) אירועים 3 –; חיפה כלל האירועים(

 .האירועים(

 

 

 

 

 

 

 

 

 מעשה טרור

אידאולוגי, מתוך מטרה לעורר  – ממניע לאומני אירועים חמורים וקשיםכללו אירועי שומר חומות, 

פחד ובהלה בציבור ואשר יצרו סיכון ממשי לפגיעה חמורה בגופו של אדם או לפגיעה בתשתיות 

עקב כך, הוחלט ליחס עבירות מכח חוק המאבק בטרור. סוגי האירועים  או בשירותים חיוניים.

אירועי ירי/זריקה רימון רסס לעבר (; 32%) אירועי לינץ'אשר בגינם יוחס מעשה טרור הינם: 

 זריקת בקת"בים/מטענים לעבר יהודים(; 1.5%) פגיעה בתשתיות(; 11%) יהודים או שוטרים

הצתה/זריקת בקת"ב על תחנת משטרה (; 11%) שוטריםזריקת בקת"בים/אבנים לעבר (; 15%)

 דקירה/יידוי אבנים על אדם(; 4%) הצתה של רכוש אזרחי(; 16%) יידוי אבנים לעבר רכבים(; 4%)

 (.1.5%(; אחר )4%)לא כלינץ'( )

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 גזעני מניע

ו לחוק העונשין, ניתן ליחס מניע גזעני לעבירות המוגדרות בחוק בלבד, אשר עונשן 144על פי ס' 

יוחס מניע גזעני בגין מעשים שבהן שנים. סוגי העבירות  10המרבי הקבוע בחוק אינו עולה על 

מעשה (; 24%) חבלה במזיד לרכב(; 21%) עבירות אלימות: םה "שומר החומות"שאירעו בתקופת 

(; 6.5%) התפרעות שסופה נזק(; 2%) איומים(; 4%(; גניבה )22%) היזק בזדון(; 7.5%) ות באשפזיז

 (.5%) התפרצות לבניין בנסיבות מחמירות(; 8%) הסגת גבול

 

 

  



 
 
 
 

 

 כתבי אישום שהוגשו בחלוקה למחוזותדוגמאות ל

 פרקליטות מחוז חיפה

 הלינץ' בזלפה

. לתנועת מכוניות)"כביש ואדי ערה"(  65נחסמו חלקים בכביש  2021במאי  13-על פי כתב האישום, ב

חלק  זוהה כרכב של יהודים, החלופחם -אזור שכונת אלביר באום אלרכב שהגיע ללאחר ש

היהודי, תוך רכב המרדף מכוניות אחר ליידות לעברו אבנים. הנהג ניסה לברוח, ואז החל  מהנוכחים

הם ירדו מרכביהם ויידו אבנים מקרוב, חבטו  עיתים, ולאבנים וחפציםשהפורעים מיידים עליו 

 .ברכב המשפחה מאחור . במהלך המרדף, התנגש אחד הנאשמיםברכב באלות וקרשים

אבנים  וידו לעברירכב, ההתגודדו סביב  ,מרכביהם , יצאו התוקפיםרכב לפקק תנועהה גם כשנקלע

, חבטו ברכב באלות, בקרשים, במקלות ובמעדר, קפצו על הרכב ועל גג הרכב וניפצו קרובממרחק 

אבי . בתוך הרכב יםיושב , ובהם תינוקת פעוטה,המשפחהכאשר כל אותה העת בני  שמשותיו,את 

ההורים גוננו בגופם על ילדיהם, אך . , אך לשוואבפני התוקפים שיחדלו ממעשיהםהתחנן המשפחה 

יהם פלטת שיש וחתיכת אספלט גדולה. הלינץ' הסתיים כשמספר תושבי המקום התוקפים זרקו על

 הרחיקו את התוקפים. 

הנאשמים הואשמו בביצוע עבירות של מעשה , הועמדו לדין. בהם ארבעה קטיניםתשעה נאשמים 

טרור של חבלה בכוונה מחמירה )ביחס לחלק מהנאשמים(, יידוי אבן לעבר כלי תחבורה וחבלה 

 ברכב ממניע של גזענות.במזיד 

 

 התפרעות ותקיפת אמבולנס באום אל פאחם

פחם, נורו מספר יריות מצד -אום אלבמסגרת ההתפרעויות בכניסה ל, 2021במאי  12-ליל הב

הבחינו הנאשמים כאשר . ופצעו את אחד השוטרים שהגיע לתגבור בעיר מג"בהמתפרעים לעבר כוח 

 ו אבניםעשרות מתפרעים נוספים, יידו לעברשהגיע לטפל בו, הם חסמו אותו יחד עם באמבולנס 

האמבולנס לא יגיע שצעקו לעבר אנשי הצוות הרפואי ם התוקפי .וניסו לפתוח את דלתות האמבולנס

של מעשה טרור של חבלה בכוונה לנאשמים יוחסו )כל אחד לפי חלקו( עבירות לשוטר הפצוע. 

, התפרעות, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו קיפת עובד ציבור וחבלה במזיד ברכבמחמירה, ניסיון לת

 . ועוד

 

 ירי וזריקת רעפים על שוטרים

עבירות של חבלה בכוונה מחמירה כמעשה טרור, בהנאשם הורשע בבית המשפט המחוזי בחיפה 

לעבר שוטרים במהלך התפרעות  , לאחר שירה באקדחופעולה בנשק למטרת טרור והחזקת נשק

עבירות של מעשה טרור כן הורשע ב פחם. בגין מעשיו אלה הורשע בביצוע.-בצומת הכניסה לאום אל

, לאחר שהשליך רעפים מגג ביתו על של חבלה בכוונה מחמירה ותקיפה הגורמת חבלה של ממש

 כ.אנשי שב"כ ומשטרה שבאו לעוצרו, אחד הרעפים התנפץ על ראשו של איש שב"

  



 
 
 
 

 

 פרקליטות מחוז צפון

 שני אירועי לינץ' ביהודים בעכו

עולי פנים ברחוב הרצל בעכו יידו אבנים לעבר אזרחים יהודים שעברו צעירים רבמקרה אחד, 

אבנים, מקלות ובעיטות בכל חלקי ב אחד היהודים נפגע ואז החלו המתפרעים להכותובקרבתם. 

ם. יהודים ובקצין משטרה שירה באוויר על מנת להרחיקרק כשהבחינו באזרחים הם נמלטו גופו. 

עבירות נוספות בגין מעורבותו בסיון רצח ויבעבירת מעשה טרור של נאחד הצעירים שזוהו מואשם 

  באירועים נוספים.

ידו אבנים לעבר כוחות משטרה וחסמו כבישים. בשלב ירעולי פנים,  עשרות מתפרעיםבמקרה אחר, 

עשרות שליטה ונתקע בחומה.  ים על רכב עם דגל ישראל, והנהג איבדהחלו ליידות אבנמסוים 

הנהג ניסה לברוח אך הפורעים  בנים, רהיטים וחפצים שונים.ויידו לעברו אעטו על הרכב מתפרעים 

דת מוסלמי כשהגיע איש רק הופסק הלינץ' יידו לעברו חפצים והיכו אותו עד שאיבד את הכרתו. 

מעשה טרור של ניסיון רצח ועבירות נוספות,  תאחד הועמד לדין בעביר םנאש .לחדול דרש מהםש

ונאשם אחר בעבירה מעשה טרור של ניסיון לחבלה חמורה בכוונה מחמירה ועבירות נוספות ונאשם 

 נוסף בהתפרעות.

 

  אירוע הצתת נקודת משטרה

ויות בכפר על רקע מבצע שומר חומות, הגיע הנאשם סמוך לנקודת המשטרה ולקח חלק בהתפרע

הצית כוורת זיקוקין ושיגר אותה בנוסף, הוא . בערת צמיגים ויידוי אבנים על שוטריםה – עוזייר

בסמוך לנקודת המשטרה, השליך בקבוק תבערה, כשמתפרעים נוספים גלגלו צמיגים בוערים אל 

מדובר באירוע הראשון שבו יוחס מעשה טרור לפגיעה בשירות . נשרפה כלילדלת התחנה עד ש

 חיוני.

 פרקליטות מחוז חיפה()חלק מהאירועים טופלו ב עכו 

הוגשו כתבי אישום נגד מספר נאשמים בגין אירועים שונים וקשים בעיר שכללו פריצה, בזיזה או 

ת המלון בייאון החמאם הטורקי, מתחם צימרים, הצתה של גלריות ובתי עסק בבעלות יהודית, מוז

 .'אפנדי' ועוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 מחוז ירושליםפרקליטות 

 

 התינוקת ר'

טור -בשכונת אנסעו בני משפחה בעלי חזות דתית ברכבם עם בתם התינוקת  2021במאי  10-ב

. והחלו ליידות לעברם אבנים גדולות, שניפצו את שמשת הרכבבירושלים. הנאשמים הבחינו בהם, 

הואשמו במעשה הנאשמים גרמה לה לחבלה משמעותית. בפניה של התינוקת ו אחת האבנים פגעה

 חבלה במזיד ברכב.בדוי אבן במטרה לפגוע בנוסע ויטרור של חבלה בכוונה מחמירה, י

 

 יהודים ברחוב אגריפס 4דקירת ערבי בידי 

נגד ערבים. כה בירושלים שלוותה בקריאות צעדו ארבעת הנאשמים, בתהלו 2021במאי  12-ב

החלו להכות, לבעוט ולאחר שווידאו שהוא ערבי  עובד במסעדה סמוכהשצעיר ערבי  ראוהנאשמים 

 , וגרמו לו חבלות חמורות.בעוצמה לכל אורך גבו אחד הנאשמים אף דקר אותוולחבוט בגופו. 

מעשה טרור של חבלה  ,עבירה של מעשה טרור של ניסיון רצח ו )כל אחד לפי חלקו(לנאשמים יוחס

 . ועוד בכוונה מחמירה

 

 לינץ' בצומת רוקפלרה

יהודים בעלי חזות דתית להתפלל בכותל. כשנתקעו בפקק,  3נסעו , יום ירושלים, 2021במאי  10-ב

ם. אחד אבנים ולבעוט ברכב זיהו אותם פורעים ערבים כ"מתנחלים", והחלו ליידות לעברם

פתח את דלת הרכב וניסה לידות לעבר היושבים בו אבן, אך הרכב נסע אחורה הנאשמים הקטינים 

הנהג נפגע בראשו ואיבד שליטה, פגע בחומה ובשני הולכי רגל. גם בשלב זה מק. במטרה להתח

ונגרם נזק חמור לרכב.  הנוסעים ולהכותם. היהודים נפצעו לעבראבנים דות יליהמשיכו הפורעים 

דוי אבנים על רכב במטרה יהנאשמים הואשמו בעבירה של מעשה טרור של חבלה בכוונה מחמירה, י

 .חבלה ברכב ממניע גזענילפגוע בנוסעיו כן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 אביב-פרקליטות מחוז תל

 

 מגוריםהשלכת בקבוקי תעברה אל עבר בתי 

יהודים. אחד מבקבוקי  כבתינחזו שעבר בתים לארבעה בקבוקי תבערה הושלכו  2021במאי  14-ב

הואשמו נאשמים . שלושה ה של משפחה, והאש אחזה בשניים מילדיהסלון ביתלהתבערה חדר 

בעבירות של מעשה טרור של ניסיון לרצח, סיוע למעשה טרור של ניסיון לרצח, מעשה טרור של 

הצתה, סיוע למעשה טרור של הצתה, שיבוש הליכי משפט, הפרת הוראה חוקית ועבירות החזקת 

  נשק.

 

 לינץ' בבת יםה

לפגוע  בעיצומו של מבצע שומר חומות, החלה התארגנות ברשתות החברתיות, 2021במאי  12-ב

עשרות אנשים לאזור ים, בעקבותיה הגיעו -בטיילת בבת תבאזרחים ערבים ובעסקים בבעלות ערבי

בשלב מסוים החלו הפורעים לתקוף נהג ערבי  .וקראו לפגוע בערביםניפצו חלונות של בתי עסק ש

ברכבו. לאחר שנכשל בניסיונו להימלט עם הרכב, החלו עשרות פורעים להוציא אותו מהרכב, 

 .אותו בשוקר, הפילו אותו לרצפה והיכו אותו באגרופים, בבעיטות ובאלה טלסקופיתמלו חש

הוא ניסה לשים  לאחר מספר חודשיםהאירוע כולו שודר בשידור חי. למותקף נגרמו חבלות קשות ו

מעורבים באירוע בעבירות  13נגד הוגשו כתבי אישום  ונקבע שהוא סובל מפוסט טראומה.קץ לחייו, 

 שונות. 

  



 
 
 
 

 

 פרקליטות מחוז מרכז

 רצח יגאל יהושע ז"ל

הגיעו לאזור רחוב המסגר בלוד מספר מתפרעים יהודים והשליכו חפצים לעבר  2021במאי  11-ב

שעזבו את המקום, החלה קבוצה של ערבים ליידות אבנים לעבר רכבי לאחר  .אולם "רויאל פאלאס"

, שנפטר לאחר של יגאל יהושע ז"ליהודים שחלפו במקום. אחת האבנים פגעה בעוצמה רבה בראשו 

 של רצח בנסיבות מחמירות של מעשה טרור. הואשמו בצוותא בעבירה שבעה נאשמים מספר ימים.

 

 נדב מד"אאירוע ירי לעבר יהודים ופגיעה במת

שני ערבים חמושים באקדחים ירו בשיאם של אירועי "שומר חומות" בעיר לוד, , 2021במאי  13-ב

. מטווח קצר לעבר יהודים, ובהם מתנדב מד"א שנפגע מירי ברגלו בעודו מנסה להימלט מהזירה

מעשה טרור של חבלה להם  הסתירו את נשקיהם של אדם אחר. בגין מעשים אלו יוחס הנאשמים 

 ועבירות נוספות. כוונה מחמירהב

 

 אירוע זריקת בקבוקי תבערה על בניין מגורים בשכונת חב"ד בלוד

ביקשו מספר ערבים להתסיס , כשבועיים לאחר סיום אירועי "שומר חומות" בלוד, 2021במאי  28-ב

 בנייןבירות דחלונות ומרפסות של שתי מחדש את המהומות בעיר. הם יידו בקבוקי תבערה לעבר 

אישום הוגש נגד שמונה נאשמים, מתוכם שניים קטינים, כתב  .בשכונת חב"ד בלוד, וגרמו לשריפה

 עבירת מעשה טרור של ניסיון רצח. יוחסהלשני הנאשמים שביצעו את הפיגוע בפועל כאשר 

לקחו חלק בתכנון הפיגוע והיו מודעים הנאשמים האחרים הם תצפיתן שעמד על המשמר ואחרים ש

 ל הנאשמים המרכזיים. כניתם שולת

  



 
 
 
 

 

 פרקליטות מחוז דרום

 בבזוג נוסעים ברכ 'לינץ –אום בטין 

השתתפו בהפרות סדר שה תושבי אום בטין, חמישה מהם קטינים, י, ש2021 מאיב 10-הבליל  

הבעירו צמיגים, חסמו כבישים ויידו אבנים לעבר כלי רכב וניידות יחד עם רבים אחרים ו ,60בכביש 

אף עקרו את גדר ההפרדה בכביש וחסמו באמצעותה את הכביש, כשהם רעולי פנים. הם משטרה, 

זיהו כלי רכב שנוסעיו יהודים ורגמו אותו בשלב מסוים לאומני. -הכול מתוך מניע אידיאולוגיו

, 15באבנים. הם ניפצו את שמשותיו, חיבלו בצמיגים והתנפלו על יושביו. אחד הנאשמים, קטין כבן 

ל הנהג ופצע אותו בראשו. נאשם נוסף הטיח אבן בראשה של הנוסעת שליד הנהג ופצע עהטיח אבן 

עשרות מתפרעים נוספים התאספו מסביב לרכב, ניסו לפרוץ אליו ותקפו את הנוסעים אותה. 

 מהפורעים תיעדו את האירועים חלק. םתובאלימות קשה, עד שהגיע למקום שייח' שהרחיק א

 ים לקחת חלק בפרעות.אחרעודדו  כךברשת החברתית טיקטוק, ו

 

 שיבוש הנסיעה בציר תנועה מרכזי

מקטע ב גבוהיםעמודי תאורה  12עם אחרים, הפילו יחד , חמשת הנאשמים, 2021 מאיב 12-ה בליל

מטים ליפול חלק מהעמודים נפלו על הכביש וחלקם נותרו שהינו עורק תנועה מרכזי. , 31כביש ב

פסק מכך הוי אחרים. כתוצאה "אחרים הופלו גם הם באזור עעמודי תאורה  12. על הכבישמ

תורן התאורה שבמחלף, בגם חיבלו הנאשמים  .בטיחותית וסיכון לנהגיםהחשמל ונוצרה סכנה 

בהמשך,  .הציתו את ארון החשמל שבבסיסו ועודבמטרה להפילו על הכביש, טון,  3.5-שמשקלו כ

הם הואשמו  שקל. כחצי מיליוןעומד על ך ממעשיהם שווי הנזק שהועריידו אבנים על רכבי יהודים. 

 מעשה טרור של סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה.כן ובשל הפגיעה בתשתיות בעבירות של מעשה טרור 


