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  1 

  השופט אברהם הימן, סגן הנשיאה' בפני כב

  מדינת ישראל   מאשימהה
  

  נגד

 

  מ"אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע. 1  נאשמיםה
  רנסים בן יק. 2

>#2#<  2 
 3  :נוכחים

 4  ד טוביאס" עו-כ המאשימה"ב

 5  ד משה" עו-1כ הנאשמת "ב

 6  ד ננר" עו-כ" וב2הנאשם 

  7 

 8 פרוטוקול

  9 

 10  :כ המאשימה טוען לעונש"ב

 11אני לא מתכוון לומר מילה נוספת על מה שבית המשפט התבטא בהכרעת הדין בקשר לחומרת 

 12  . אבקש לציין בקשר לרמת הענישה. המעשים פה

 13כאשר הנסיבות , אי הפעלת שירות סדיר, כפי שבית המשפט ציין, מדובר כאן, אגד, 1בקשר לנאשמת 

 14זה בסוף . פני פחות משנה גם של אגדהייתי אומר לא פחות חמור ממשפט שקרה ל, גם של החלק הזה

 15בית משפט גם , גם בקשר להליך המשמעת של אגד. מגיש את פסק הדין. הגיע לבית המשפט המחוזי

 16אנחנו לא רואים בזה הסתכלות , לדעתנו כפי שבית המשפט ציין, ציין את השקפתו בעצם מה שנעשה

 17שהוא , אז מה שאגד רואה,  נמחקזאת אומרת הכול, לחומרה במעשי הנהג כדי להרתיע אותו בעתיד

 18  .על אי הפעלת שירות סדיר, אגיש פסיקה באופן כללי בקשר לאגד. בעצם סרב להעלות את הנוסע

 19להרתיע בפני . אנחנו מבקשים מבית המשפט לתת עונש מרתיע ולהרתיע, 2' בקשר לנאשם מס

 20כאן . כזהעשות דבר שנהג ציבורי לא יחשוב ל, שהתנהגות זו לא כדאית ולא כדאי בכלל, הציבור

 21יש כאלה שעשו מעשים כאלה . אפשר פה גם להרתיע וגם להעניש. בעצם זו ההזדמנות להרתיע

 22יש להטיל עליו עונשים יותר , נהג זה שזלזל בכל הדברים האלה. אלו נהגי המוניות, וקיבלו עונש

 23  .כבדים

 24אנחנו מבקשים נגד . ננתנגד שניהם נבקש פיצויים למתלו. אנחנו מבקשים נגד אגד קנס מרתיע, לכן

 25התחייבות מרתיעה וגם פסילה של הנהיגה ברכב ציבורי , קנס מרתיע,  בנוסף לפיצוי2' הנאשם מס

 26  .על תנאי

 27  .מגיש פסיקה של נהגי אגד. מגיש פסיקה של נהגי מוניות

  28 
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 1  : טוען לעונש1כ הנאשמת "ב

 2כאשר היה ניסיון לפצות את , ללא קשר להליך, אתייחס להתנהלותה של אגד לאחר האירועים

 3  .ים שיש לראות את הכול כמסכת אחתאנחנו סבור, נקודה שנייה. המתלוננת

 4  . ח" ש20,000הקנסות נעים עד 

  5 

 6  : טוען לעונש2כ הנאשם "ב

 7 וחצי שנה כנהג ציבורי 17 כבר נוהג. יש לציין שמדובר בנאשם שהוא בעל עבר נקי לחלוטין, ראשית

 8מאפריל ..." ויחס חם ואנושי שכזה... ברצוני לשבח: "בידי מכתבי הערכה רבים. ואין תלונות נגדו

 9יש אחד שאומר . 'ויש מכתב מנציב תלונות הציבור שאומר לו  שהוא מצטרף לברכות וכו, 2004

 10שיתף , ניסים התגלה כחברמן". שהנהג מברך בבוקר טוב ואני שמח לעלות לאוטובוס עם נהג כזה

 11רציתי רק לספר לכם על "' 99משנת ...".  פעולה עם המדריכים והפך לחביבם של התלמידים

 12  .במהלך כל השנים כך נהג' 90 -ועוד ועוד ובמשך שנים משנות ה...".  אדיבותו

 13אדיב ככלל הוא נוהג בסדר ו, ש"מכתב נוסף שהוא רלוונטי לעניין שלנו והוא גם נמצא בתיק בימ

 14בטענה שכל הזמן עולה מבחינת היחס שלו לבני העדה . ובעל סדר פנים טובות כלפי הציבור

 15אנו הראנו כי הוא נכח בחתונה של חבר והוא היה האיש היחיד שלא מבין העדה , האתיופית

 16  . ונאם וברך, האתיופית ורקד ושר

 17הוא .  מות בנות חודש וחציאחת בת שנה וחצי ותאו, הוא נשוי מזה שלוש שנים ויש לו שלוש ילדות

 18ח ושילם אותו ואגד כזכור ביקשה להעביר את זה לטבקה ומטבקה " ש13,000נקנס בסכום של 

 19הוא שילם סכום מאוד כבד . למתלוננת וטבקה העדיפה לא להעביר למתלוננת אלא לאתיופית אחרת

 20 ילדות 3וגידול משכנתא , והוא מודה בקושי עם הנטל הכלכלי הלא פשוט של משפחה יחסית צעירה

 21המתלוננת מצאה לנכון בסמוך מאוד לאחר האירוע ובלי קשר , קטנות ובאשר לפניית חברי התובע

 22חברי הגיש .  להליך הפלילי להגיש תובנה אזרחית שתלויה ועומדת בבית משפט שלום בפתח תקווה

 23, דינת ישראלמ. טוקר נ, ש עליון " בימ192/11שלושה פסקי דין ואני מפנה גם לשלושה פסקי דין 

 24נהג המונית ביקש ממנה לנקות ולקח את התיק , הקיאה, מתלוננת שהרגישה רע במהלך הנסיעה

 25ש מחוזי בירושלים "בבימ. ח" ש800ח ופיצוי " ש1000בסופו של דבר נדון לקנס , שלה בתור ערבון

 26ית ב, הנהג קילל אותו קללות נמרצות, אדם חולה סרטן ומונשם בחמצן,  אמוייל0447/07פ "ע

 27רמת הענישה היא הרבה . מגיש.  התחייבות ופסילה על תנאי, ח" ש2000המשפט דן אותו לקנס של 

 28  . יותר נמוכה

  29 

 30  :הנאשם
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 1, יום כיפור, אנחנו נמצאים לפני יום הדין הגדול, ראשית כל תרשו לי לאחר לכולם גמר חתימה טובה

 2בין ,  הוא שהוא השופט הגדולואותי למדו בחיים שכל דבר שנעשה אני שופט עצמי מול הקדוש ברוך

 3  . עולם השקר לבין עולם האמת שהוא למעלה

 4אם כי , אני מבקש שתסלחי לי, ברצוני בהזדמנות זו לבקש שאם פגעתי במהלך אירוע זה ביידנו

 5כפי שאני עולה את זה מול , שחבל שנבצר ממני לומר זאת שלא בפניה ואני אומר את זה בכל הכוונות

 6תחנה "...רוצה להקריא מכתב מתקופת האירוע אני . מרה עלי לא מתאים ליכל מה שהיא א. הבורא 

 7המקרה הזה .   מגיש-... "  האישה לא יפה לכן לא עצר כנראה... רחוב אילת הגיעו שני אוטובוסים

 8במשך כל מפעל  . זה כל מה שיש לי לומר.   זה לא אני-שאנו דנים בו עלי היום אינו תואם אותי בכלל 

 9  . זו ההזדמנות שלי, בכל זאת אני מתנצל אם משהו פגע בה, תיק אישייש לי , חיי

 10האזינו השמיים , לגבי אגד ישנו משפט מאוד יפה בתורה נאמר שם כך,אני מבקש עוד משפט אחד

 11אני לא מפחד מאף דין בעולם הזה ... והשמיים והארץ... כל דבר שנעשה בינכם לביני, ותשמע הארץ

 12  . ואני מוכן לשלם גם אם לא עשיתי כלום, י אודהאם אני אשם אנ, כי אני נקי

  13 

  14 
>#3#<  15 

 16  גזר דין

  17 

 18אי הפעלת , האחת: כפי המפורט בהכרעת הדין לאחר שמיעת ראיות בשתי עבירות, הנאשם הורשע

 19  .שרות סדיר והשניה התנהגות בלתי נאותה כלפי נוסע

  20 

 21דהיינו בהתנהגות , בפתח הדברים מצאתי לציין שחומרת מעשיו של הנאשם ממוקדת בעבירה השניה

 22כתב האישום מפרט דברים אשר אמר הנאשם למתלוננת  אחזור עליהם , שאינה הולמת כלפי נוסע

 23  :וכך אמר הנאשם נהג האוטובוס למתלוננת.  בקצרה על מנת שתמונת המצב תהיה שלמה

  24 

 25היתר שהוא אינו מעלה אתיופים שחורים וכי באתיופיה לא היה להם אוטובוס הנאשם אמר לה בין 

 26עוד אמר לה . אז למה שהיא לא תלך ברגל, ולא היה להם אפילו נעליים וכי שם הלכו יחפים

 27  . שהאתיופים תפסו גובה מאז שעלו לארץ

 28השחורים מי הביא : "שהמתלוננת השיבה לו ואמרה לו שכך ידבר אל אימו אמר לה הנאשםלאחר 

 29וכן הוסיף ואמר כי .  האלה לארץ וכי הם אינם יהודים ואת כל הכושים האלה יש להחזיר לאתיופיה

 30  . והם סתם מזיקים לארץ, האתיופים הם עם טיפש והם לא שייכים לכאן בכלל

  31 
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 1הנאשם כפר בדברים המיוחסים לו ועדיין עומד , בהכרעת הדין קבעתי שהנאשם אמר הדברים האלה

 2  . רבמריו וכופ

  3 

 4דברים . כל חטאה של המתלוננת  היה בצבע עורה ומקום היוולדה. אין אדם יכול לשנות מצבע עורו

 5שאמר הנאשם כפי שקבעתי שאמרם הם דברי בלה גזעניים שיש להביע סלידה מהם ואמירת 

 6כל מילה שיצאה מפיה הביעה כאב . המתלוננת העידה לפני שעה ארוכה.  הסלידה  היא לשון המעטה

 7מדובר בבחורה צעירה שעלתה לארץ ממקום נידח וכדבריה עת . הגזעניים שהוטחו בהעל הדברים 

 8המתלוננת עשתה כל מאמץ להגיע אל החברה הישראלית ולהיות . עלתה לארץ לא ידעה קרוא וכתוב

 9והנה בא אדם שצבע . השלימה לימודיה ואף נמצא כי למדה לימודים גבוהים.  ישראלית כמו כולם

 10  . ים ובמקום אשר יבלע הצנינים הטיחם  כלפי המתלוננת האומללהעורה היה לו לצנינ

  11 

 12האדם אשר יכול לוודא ההשפלה והכאב מגזענות הוא רק אותו אדם שאליו . קשה לחוות גזענות

 13  . וראיתי את כאבה שבהשפלתה של המתלוננת. הוטחו ביטויים גזעניים

  14 

 15האתוס הציוני אומר אותנו קיבוץ . דברים אלה מקבלים משנה תוקף במיוחד במדינה בה אנו חיים

 16צבע עורם של , יש כאלה שהגיעו ממדינות מערב אירופה ויש כאלה שהגיעו ממדינות אפריקה, גלויות

 17ואם חפצי חיים . ה וכיוצא באלה שונישפתם שונ, התרבות ממנה הגיעה שונה, מקובצי הגלויות שונה

 18ברורה ונחרצת על מנת לסלק כל ביטוי יש לעשות הכל לדבר בלשון , אנו במדינה של קיבוץ גלויות

 19  . גזעני

  20 

 21  . הנאשם כשל בכך

  22 

 23ובכך הגביר שבעתיים . כל נוסעי האוטובוס.  המתלוננת לעיני כולם–הנאשם השפיל את הנוסעת 

 24  . חטאו

  25 

 26אלא שבניהול המשפט ניתן היה לראות שאין הנאשם . הנאשם בחר לנהל משפטו וזה על פי זכותו

 27  . בריםמביע ולו שמץ חרטה על הד

 28הנאשם הביע בדברו האחרון התנצלות אלא שסייג אותה שהוא מתנצל  אף על פי שלא אמר את 

 29תוצאת המשפט הפלילי יש בה כדי לספק תכלית , על פי שיטתי הבעת חרטה אמיתית וכנה. הדברים

 30  . ולעומת זאת אי הבעת חרטה יש בה כדי להביא להחמרה בדין.  המשפט

  31 
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 1ת לעמוד ולהעיד מול דוכן העדים ולחזור ולחוות את אותה השפלה יתרה מזו משנאלצה המתלוננ

 2  . שנראה כי ניסתה ומנסה לסלקה אל הצד הרי גרם לכך הנאשם נזק נוסף לקורבן העבירה

  3 

 4לצערי הרב אין . הציג מכתבי הוקרה מנוסעים אשר שירתם, במסגרת טיעוני הנאשם להקלה בדין

 5ל הנאשם הוא כל כך קיצוני עד כי אין למרקו כשלונו ש. בכך כדי להקהות מחומרת הדברים

 6  . באמצעות מכתבי הוקרה כאלה ואחרים

  7 

 8לא  מצאתי להרבות הדיבור באשר לעבירה של אי הפעלת שירות סדיר הן ביחס לנאשם כמו ביחס 

 9  .   לנאשמת

  10 

 11  :אלה העונשים שאני משית על הנאשמים, אשר על כן

  12 

 13  :1נאשמת 

 14  .   ₪ 5,000קנס בסך 

  15 

 16 

 17 שלוש שנים תחייב שבמשך תלפיה  ₪  20,000 לחתום על התחייבות בסך 1  את הנאשמת אני מחייב

 18  . העבור עבירה בה הורשעתמהיום לא 

  19 

  20 

 21  . ח" ש10,000 לוד על סך  4הערבה '   רח321055790. ז.פיצוי למתלוננת וורקיה ידנו ת

  22 

  23 

 24  . 2/11/2011הפיצוי והקנס כמו גם החתימה על ההתחייבות יהיו עד ליום 

  25 

  26 

 27  :2נאשם 

  28 

 29 .או שלושה חודשי  מאסר תמורתו  ₪ 5,000קנס בסך 

  30 

 31 

 32לפיה יתחייב שבמשך שלוש שנים    ₪ 50,000אני מחייב את הנאשם לחתום על התחייבות בסך 

 33  . מהיום לא יעבור עבירה בה הורשע היום

 34  .  ימים7לא יחתום על ההתחייבות ייאסר למשך 

  35 

 36  . ח"  ש60,000 לוד על סך  4הערבה '   רח321055790. ז.פיצוי למתלוננת וורקיה ידנו ת

  37 

 38  . 2/12/2011באשר לתשלום הקנס והפיצוי הרי הם ישולמו עד ליום 
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  1 

  2 

  3 

 4התנאי הוא שבמשך שלוש שנים , פסילה על תנאי מלקבל  או להחזיק רשיון נהיגה על רכב ציבורי

 5  .  חודשים7יעבור העבירה יישלל רשיונו למשך , ע היוםמהיום לא יעבור  עבירה בה הורש

  6 

 7  .  יום מהיום45זכות ערעור תוך 
>#4#<  8 

  9 

 10   . במעמד הנוכחים06/10/2011, ב"תשרי תשע' חניתנה והודעה היום 

   11 

  12 

  

  סגן נשיא, הימן אברהם

  13 

 14 יפעת מינאי: הוקלד על ידי




