גזענות באוטובוס" :ריח של
גופה"
בתיעוד שצולם בנסיעה בדרום נשמעת אישה מקללת
אישה מקהילת העבריים בדימונה שיושבת לידה" .יש
לה ריח של דגים שהתייבשו שנים באגם" ,היא אומרת
ואז פונה ישירות אליה" :מבקשת לקנות מים וסבון
ולשפשף את הגוף"
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גזענות קשה בזמן נסיעה באוטובוס :סרטון שהופץ ברשת וגרר תגובות זועמות מציג כיצד
אישה שנסעה בסמוך לשני נוסעים מקהילת העבריים בדימונה החלה לפתע לצעוק במהלך
הנסיעה" :הכושי הזה (יש לו) ריח של כורכרום אני מתה ,מה זה אנשים לא מתקלחים?!".
בהמשך התיעוד מדרום הארץ ניתן לראות כיצד האישה פונה גם לנוסעת האחרת שישבה
מולה  -ודורשת ממנה בזעם להתקלח" :אני מבקשת לקנות מים וסבון ולשפשף את הגוף
לקראת יום כיפור .מה זה הם גמרו עליי ,רואים את זאת עם הכוס (תוך שהיא מצביעה על
הנוסעת שיושבת מולה)? יש לה ריח של דגים שהתייבשו שנים באגם .אני לא יכולה אני נחנקת
חברים ,היא העיקר עם הכוס שתייה והריח! אני לא יודעת למה היא לא מתקלחת".
לאחר מכן פנתה הנוסעת גם לנהג בכעס על כך "שלא מעניין אותו מי התקלח ומי לא" .בהמשך
פנתה האישה ליתר הנוסעים  -וצעקה להם שיביאו לנוסעת "מים וסבון" .בהמשך דרשה
מהנוסעת להתפנות "למחלקת אבו כביר ,שם מחביאים את המתים כי יש לך ריח של גופה!".
בן דודה של הנוסעת :נגיש תלונה במשטרה
בתיעוד הקשה ניתן לראות כיצד מרבית נוסעי האוטובוס ישבו בשקט ובחרו שלא להתערב
לטובת הנוסעת  -ולא הפסיקו את הדברים הקשים שאמרה .רק לקראת סוף הסרטון פנה אחד
הנוסעים לאותה אישה בבקשה שתפסיק  -ואילו היא השתיקה אותו ובחרה בתגובה פעם
נוספת לצעוק לעבר הנוסעת" :מה בושה? אתה אל תתערב בכלל ,או שהתכוונת בושה על
הסירחון? העיקר היא עם הקש ומלקקת ,והריח  -הסריחה את כל האוטובוס".
בשיחה של חדשות  Online 2עם חננאל דיקסון ,בן דודה של בת קהילת העבריים בדימונה
ש"זכתה" למטח המילים הגזעניות הוא סיפר כי הוא זעם על פרסום הסרטון ולא היה מוכן
לשתפו .לדבריו ,הוא מתכוון להגיש תלונה במשטרה נגד האישה שהתבטאה בגזענות כלפי
בת דודו.

