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 :ענייב דינת ישראלמ 

  ד"כ עו"י ב"ע מירז מאשימהה

  נ  ג  ד 

  בעצמו   יק דניאלפ 

  ד"כ עו"י ב"ע קניג   נאשה

 1 

 :וכחינ 

 2 

 3 רוטוקולפ

 4 

 5 .משפט אינו כפו לעסקת הטיעוה ביתשי ל רורב:  נאשה 

 6 

 7 :התובע

בשורה " הבעוצמ"כתב האישו יתוק כ שהמלה ,  על פי הסדר הטיעו אליו הגענו 8 

סעי , "קלה"תוס המלה " בנפיחות"בשורה הרביעית לאחר המלה , השניה תימחק 9 

דינו יגזר למאסר מותנה וכ פיצוי , יורשע, הנאש יודה,  לפרק העובדות ימחק4 10 

 11 . בית המשפטוקנס לפי שיקול דעת , ח" ש5,000למתלונ בס  

 12 

 13 :הסנגור

 14 .רת התובעהתיקו כתב האישו כפי הצל סכימימ. וסכה כ

 15 את תוכנו והוא הבינו ולהסברתי , המתוק לנאש את כתב האישו קראתיה

 16 .ומודה באמור בו

 17 
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 1 :נאשה

 2 .ת תוכנוא הבנתיוהוקרא והוסבר לי  המתוק אישוה תבכ

 3 

 4 דיכרעתה
 5 

 6 .בכתב יד בהתא למוסכ בי הצדדייקנתי את כתב האישו ת

וזאת על פי , האישו המתוקבתהנאש מורשע בזאת בעבירות המיוחסות לו בכ 7 

 8 .הודאתו

 9 .במעמד הצדדי )2003 בספטמבר 18(ג "תשס, א באלול"כית היו נ

 10 

 שופט, ברו. ש
 סג נשיא

 11 

 12 :תובע לעונשה

שהתביעה רואה אותו , הרקע לאירוע. ללא עבר פלילי, 1948מדובר בנאש יליד  13 

ו את מנוחתו דאות ילדי לגישת הנאש הטרי,  הוא טיסה במטוס, בחומרה 14 

אי ספק שמדובר בתגובה שאינה , עשו רעש כזה  ואחר, פגעו בכיסא שלו, בטיסה 15 

, מצד שני. 11בפרט כשהופנתה כלפי ילד שהיה באותה עת ב , מתקבלת על הדעת 16 

לו היה שמ של עבר או .  וזו לו המעידה הראשונה והיחידה, מדובר בנאש לא צעיר 17 

הרי שהתביעה היתה עותרת  לר ענישה ראוי  יותר ויתכ , תחזית לעתיד אלי 18 

 19מאסר על דר של עבודות שירות א כשיש אלמנט של פיצוי ורכיב קנס שיקבע על 

. תריש לכבד את ההסדר  ולכ אני עו, ידי בית המשפט ומקובל במעידה בודדת 20 

 21 .ג בהתא למכה, הפיצוי הוא יפה והול

 22 
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 1 :הסנגור

דר ולהשית על הנאש מאסר מותנה סמבקש לכבד את הה, מצטר לדברי חברי 2 

אני חושב , חברי פירט אות, לא אכנס לעובדות המקרה. והפיצוי המוסכ 3 

ההורי היו רחוק מהילדי , עשו רעש, הציקו לו,  שהנסיבות היו קצת אחרות 4 

לא שאני מקל ראש בעובדות כתב . שו לעצמ לשחרר קצת רסוהילדי הר 5 

מדובר באד נורמטיבי שאורחות . לא ניהל משפט,  הנאש הביע חרטה, האישו 6 

במקרה הזה מבקש . לעני הקנס משאירי לשיקול דעת בית המשפט.  חייו תקינות 7 

 8 .ח ולחלקו למספר תשלומי" ש5,000להסתפק בפיצוי בס   

אש שלפני כשלושה חודשי הוא סגר את  עסקו והוא בתהליכי יו מסר לי הנה 9 

מסמ של שירות התעסוקה לפיו הוא חות   הציג בפני. הכרזה על פשיטת רגל 10 

 11 . הפיצוי הול וגבוה ומבקש להסתפק בו. אבטלה

 12 

 13 דיזרג

 14 

 15 לחוק 192 ו ) א(ב 368נאש הורשע על פי הודאתו בביצוע עבירות לפי סעיפי  ה

 16 . 1977ז"תשל, העונשי

שהיה , 1993תק  הנאש קטי יליד , במהל הטיסה, הנאש טס לישראל מפראג 17 

כתוצאה מאותה . בכ שסטר על לחיו הימנית מתחת לעינו,  שמונה באותה עתכב 18 

נגרמה לו חבלה שהתבטאה בנפיחות קלה ואוד מתחת , סטירה ע הקטי לאחור 19 

 20 .לעינו הימנית

ה היתה העובדה לפיה סגר הקטי את מגש האוכל ואגב כ הזיז רקע  לאותה סטירה 21 

 22 .את המושב שעליו נשע הנאש

בכ ,  אותה עת11שהיה כב  , 1990יליד , איי הנאש על קטי אחר בהמש הדר 23 

 24 .שאמר לו שהוא הבא בתור ויקבל את הסטירה הבאה
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, יורשע, תוקלפיו הנאש יודה בכתב אישו מ, צדדי הגיעו לכלל הסדר טיעוה 1 

ח וכ קנס לפי שיקול דעת בית " ש5,000פיצוי בס , דינו יגזר למאסר מותנה 2 

 3 .נגור עתר להימנעות מקנס כלילסכשה, המשפט

מדובר באירוע אלי אגב . אי ספק שהמעשי אות ביצע הנאש אינ קלי  4 

 5 .טיסה

אנשי וקולעי לא אחת , הינ מקומות  קטני וסגורי, מעצ טיב, מטוסי 6 

כשנדרשת , ממקומות שוני ללא כל קשר ביניה למקו אחד לפרק זמ לא קצר 7 

 8 .ד לרעהו במצבי שכאלהארגישות וסובלנות של 

 9נאש ככל הנראה לא השכיל לשלוט ברוחו אגב מה שהוא סבר שהינה הצקה ה

 10 .ביצע את המיוחס לו בכתב האישו, ומשכ, מתמשכת לו

,  לב לעובדה שמדובר בנאש חסר עבר פליליבשי, דומני כי בנסיבות שכאלה 11 

 12 בי הצדדי ויש בו גסביר ההסדר שהוש, נטל אחריות למעשיו והביע חרטה, שהודה

כפי שעמד עליה הסנגור אל מול , כדי לאז בי  נסיבותיו האישיות של הנאש 13 

 14 .חומרת המעשה והצור לגנותו

, על תנאי, אסרמ   חודשי 6נאש   ה לעוזר ג ניא,  שי לב לכל האמור לעילב 15 

 16 שבביצוע הלכפי א תובמש שלוש שני מהיו לא יעבור עבירש ואהוהתנאי 

עבור עבירות ל סיונכל עבירת אלימות מכל מי וסוג או   או, ע בתיק זהשהור 17 

 18 .כאמור

 19 .ח להיו" ש5,000בס של , גל סולומו, אני מחייב את הנאש לפצות את הקטי

 20 תשלו הכל אחדח "  ש500בס   , שווי ורצופי שלומי ת10  הפיצוי ישול ב 

 21 כל   ל1  ויתר התשלומי יבוצעו ב , 1.11.03הראשו יבוצע עד ולא יאוחר מיו     

 22 .חודש קלנדרי לאחר מכ

 23 .לפרעו מיידי יצויפעמוד מלוא יתרת הת ,מועדובשול איזה מ התשלומי י אל

ובעובדה שהנאש כבר נושא ,  עמד הסנגורבהתחשב בנתוני עליה , אשר לקנס 24 

 25 .אשנלא אמצה את הדי ע ה, בנטל כספי לא מבוטל כפיצוי למתלונ
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וא לא , יו מהיו 120תשלו בתו ל ח" ש1,000נאש קנס בס ה לעוזר ג ניא 1 

 2 . ימי מאסר30נאש ה רצהיישול הקנס 

3 
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 1 

 2 . ימי מהיו45זכות הערעור בתו  ודעהה

 3 .במעמד הצדדי )2003 בספטמבר 18(ג "תשס,  באלולא"כית היו נ

 4 

 שופט, ברו. ש
 סג נשיא

 5 


