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 1 דיגזר

 2 

 3,  לחוק העונשי288רה לפי סעי על פי הודאתו בביצוע עבי הורשע הנאש

 4 . 1977ז"תשל

 5ובמהל ,  מבנגקוק  לתל אביב, דורהנאש טס במטוס אל על במסגרת טיסת ס

 6הודיע לה שכשהוא , הטיסה התבטא כלפי  דיילת תו שהוא מכנה אותה סמרטוט

 7לו על אתר באשר הוא משל עבור שירותיה מבקש אוכל הוא  דורש כי האוכל יובא 

 8וביטא את ,  הוא המשי והתבטא בבוטות כלפי הדיילת ומבנה גופה,  הטובי

 9 .  לכתב האישו המתוק4כעסו בצורה המתוארת בסעי 

 10הוסכ כי יושת עליו , הורשע, הצדדי הגיעו לכלל הסדר טיעו לפיו הודה הנאש

 11ח "נש כספי כשהתביעה עתרה לקנס בס אל שוכ  כי יוטל עליו עו, מאסר מותנה

 12 .ואילו הסנגור להתחיבות

 13כעולה מהמסמכי , מצבו הבריאותי של הנאש, בעיקר, הטע להסדר המקל הוא

 14 .נמצא במצב בריאותי לא טוב,  והעובדה שעובר לאירועי2/הרפואיי במ

 15 .קשה לראות כיצד נית לקבל עמדה כה מקלה, ע כל הכבוד

 16הרי שהדיילות כידוע עושות , בהתבטאויות בוטות כלפי דיילת" רק "ג א מדובר

 17בי א כתוצאה מתנאי העבודה שלה , ה נתונות לא אחת ללחצי,  עבודה קשה

 18מטעוני הצדדי עולה כי באותה טיסה  , ובי א כתוצאה מהמפגש ע קהל תובעני

 19 המטוס היתה ברור כי הסיטואציה על גבי, ספציפית נפטר  נוסע במהל הטיסה

 20 .טעונה

 21 .התבטא הנאש כפי שהתבטא, במקו לגלות התחשבות ואיפוק

 22, ג א לקה בבריאותו אגב הטיסה, ג א מצבו הבריאותי של הנאש אינו תקי

 23יש בה כדי , הרי ההתבטאויות שאינ חד פעמיות אלא מתמשכות כלפי דיילת

 24 מסר לנאש שיהיה בו, להביא למסקנה שהדי מחייב השתת עונש הול

 25כי אי להתבטא בדר הזאת ואי להסכי ע דר , הספציפי כמו ג לציבור
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 1ג שעה שמדובר בסיטואציה של רוכש ש ירותי אל מול מי , התנהלות שכזאת

 2לו הייתי מתבקש לעשות , לטעמי לפחות. שאמור להעניק אות תמורת אותו כס

 3וא לדעתי העונש הראוי שה, הייתי משית על הנאש קנס נכבד חר מצבו, כ

 4 .לעבירות כפי העבירה אותה עבר הנאש

 5, על תנאי, מאסר    חודשי3הנאש    עלגוזר  אני, בשי לב לכל האמור לעיל

 6שבמש שלוש שני מהיו לא יעבור עבירה כפי זאת שבביצועה  הואוהתנאי 

 7 נסיואו , )לרבות איומי( כל עבירת אלימות מכל מי וסוג או, הורשע בתיק זה

 8 .לעבור עבירות כאמור

 9וא לא ,  יו מהיו60לתשלו בתו  ח" ש1,000הנאש קנס בס  עלגוזר  אני

 10 . ימי מאסר14הנאש  ירצהישול הקנס 

 11 . ימי מהיו45 זכות הערעור בתו הודעה

 12 . במעמד הצדדי)2003 ביוני 19(ג "תשס, ט בסיו"ינית היו 
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 שופט, ברו. ש
 סג נשיא
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