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תקף ופצע אך לא יישלח לכלא או לעבודות
שירות לאור יחס גזעני ומשפיל מצד המתלונן
כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום אשר ייחס לו עבירה של תקיפה ופציעה .בעקבות
יחס גזעני ומשפיל מצד המתלונן ,יחס שכלל אמירות גזעניות ופוגעניות כלפי הנאשם
וחבריו בני העדה האתיופית ,בית משפט השלום בראשון לציון מחליט לסטות ממתחם
הענישה הנהוג ולגזור על הנאשם עונש מקל במיוחד הכולל מאסר על תנאי ושל"צ בלבד,
וזאת במקום מאסר מאחורי סורג ובריח או לכל הפחות ריצוי מאסר בדרך של עבודות
שירות כמקובל בעבירות של פציעה הנחשבות לחמורות ביותר לאור הפגיעה בערכים
המוגנים של שמירה על שלמות הגוף וקדושת החיים.

תיק תקיפה ופציעה הסתיים ללא מאסר בפועל וללא עבודות שירות
לאור גזענות מצד המתלונן
כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום חמור אשר ייחס לו תקיפה ופציעה של אדם אחר במקום עבודתו -
עבירה לפי סעיף  334לחוק העונשין ,תשל"ז  ,1977 -זאת על רקע ויכוח שהתגלע בין השניים .כתוצאה
ממעשיו של הנאשם נפל המתלונן ארצה ,איבד את הכרתו לזמן קצר ,ונחבל בראשו ונגרמו לו שלושה פצעי
חתך מדממים בגינם נזקק לטיפול רפואי בבית החולים אשר כלל הדבקת הפצעים וחבישה.
הצדדים הגיעו להסדר טיעון במסגרתו תוקן כתב האישום ,הנאשם הודה בכתב אישום מתוקן ,הורשע והופנה
לשירות המבחן לקבלת תסקיר בטרם טענו הצדדים לעונש .המשרד לא הגיע להסכמה עונשית עם מדור
תביעות ראשל"צ ולכן התביעה הודיעה כי עמדתה לעונש היא למאסר בפועל בלבד.
התביעה מצאה לנכון לטעון להחמרה בדין תוך שהיא מתעלמת לחלוטין מהאמור בתסקיר ,מנסיבותיו
האישיות של הנאשם ובני משפחתו ,מהיות הנאשם אדם נורמטיבי ,חסר הרשעות קודמות שנקלע לריב עם
אדם שהתנכל לו ונהג להשפילו באמירות גזעניות .חומרת העבירה הייתה הגורם היחיד הרלוונטי לעונש
מבחינת התביעה.
בעניינו המדובר היה בנאשם ,בן העדה האתיופית שעלה לפני כעשור ארצה עם אשתו ,בארץ נולדו שלושת
ילדיו ,איש משפחה ,נורמטיבי ,חסר הרשעות קודמות ,אשר עשה ככל שלאל ידו כדי להשתלב בעבודה
ובפרנסה בישראל .אדם חיובי זה ,מעד פעם אחת ונראה היה לבית המשפט כי לראשונה בחייו .בית המשפט
קבע עוד שהנאשם לא יכול היה לעמוד בפני ההתגרויות הגזעניות של המתלונן .יש וקצה נפשו מפאת
רמיסת כבודו וכעסו גבר עד כי תקף את המתלונן.
בית המשפט הנכבד מוצא לנכון להוסיף ולציין בזאת הלשון:
"אין צורך לערוך מחקרים סוציולוגים באשר לחברת מהגרים ,אלה הם העולים החדשים הבאים ארצה משום
מניעים של שיבה הביתה מן הגלות .הרבה מאתנו מהגרים בני מהגרים או דור שלישי למהגרים .עלינו לזכור,
לא לשכוח ולו לרגע ,קשיי הקליטה בארץ זרה ,בחברה שונה ,הדוברת שפה אחרת ,מנהגים שונים ולעיתים
אף משונים ולה תפיסות חברתיות שונות .קשיי הקליטה ובמיוחד הקשיים הכלכליים ,שכן יציבות כלכלית היא
השלב המכריע של השתלבות העולים  -המהגרים ,ברורים וידועים .יתירה מזו ,קושי מיוחד קיים בקליטה
והיטמעות העולים מאתיופיה .אוכלוסייה זו ,באה מסביבה שונה ,מחברה ומתפיסות חברתיות שונות לחלוטין
מהקיימות בארץ ,נתקלת בקשיים מרובים ביותר .ועוד יש לומר בלי להרחיב  -שונים הם בחזותם .שוני זה
הביא לצערנו הרב ,להדרה ולדחייה ואף לביטויי גזענות ,מצד גורמים נלוזים בחברה .מלחמת ההישרדות של
העולים הללו קשה עשרות מונים מאחרים .והנה לפנינו אדם ,שעשה ,כאמור ,הכל כדי לשרוד ולהשתלב
בחברה .ותחת אשר יתקבל במאור פנים ובזרועות פתוחות נתקל באדם שהביע כלפיו ,באופן שיטתי ,יחס
גזעני ומשפיל".
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אשר על כן ,כב' השופט וסגן הנשיאה אברהם הימן מחליט לאמץ את טענות המשרד והמלצת שירות המבחן
ולהשית על הנאשם מאסר על תנאי ושירות לתועלת הציבור בהיקף של  300שעות התנדבות לקהילה
בלבד .כמו כן ,בית המשפט הנכבד ,באופן חריג ,מצא לנכון להפנות את תשומת לב שירות המבחן לגלות
גמישות מיוחדת בשעות ההתנדבות ובתנאים לאור העובדה שהנאשם משקיע שעות רבות בעבודתו.
צפייה בהחלטה בת"פ 31706-06-14
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