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נעצר חשוד שתקף את ראש עיריית בית שמש במהלך פסטיבל בעיר
צעיר התקיף את ראש העיר של בית שמש במהלך פסטיבל שבו עלה ראש העיר לברך את הקהל .הוא
שפך עליו משקה ובחיפוש בכליו נמצא סכין וגז פלפל .לאחר חקירה התברר שחיפש את ראש העיר גם
בבוקר .הוא חשוד בעבירות של תקיפה ואיומים.
אירוע התקיפה התרחש במהלך פסטיבל קיץ בבית שמש .במהלך הופעה של זמר ,עלה ראש העיר כדי לברך את הקהל ולשיר עם
הזמר .כשירד שפך עליו צעיר שעמד מאחוריו משקה וזרק עליו גלידה ,ועשה בכיוונו תנועה מגונה .שוטרים שעמדו בסמוך תפסו את
הצעיר ,ובחיפוש בכליו התגלה סכין וגז פלפל .לאחר חקירה התברר שהצעיר גם חיפש את ראש העיר בלשכתו באותו הבוקר.
לדברי ראש העיר אינו מכיר את הצעיר ואינו יודע מהם מניעיו .הצעיר נעצר לפנות בוקר והועבר לחקירה .הוא חשוד בתקיפה
החזקת סכין ,איומים והיזק בזדון .המשטרה מוסרת כי תמשיך בחקירה וההשערה היא כי פעל על דעת עצמו.
לפי סעיף  379לחוק העונשין ,תקיפת סתם ,הינה עבירה בעלת דרגת החומרה הקלה ביותר מבין עבירות התקיפה .דינו של אדם
העובר עבירת תקיפה סתם הוא עד שנתיים מאסר .במידה והתקיפה גרמה לאדם חבלה ממשית ,בהתאם לסעיף  380לחוק ,עונשו
של התוקף יהיה עד  3שנות מאסר .במידה והתקיפה בוצעה בצוותא של יותר משני אנשים הדין מזנק לעד  5שנות מאסר .במידה
ונכחו שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה דינו של כל אחד מהם הוא עד  6שנות מאסר .כמו כן ,בהתאם לסעיף  191לחוק,
דינו של אדם המשתתף בתגרה במקום ציבורי הוא עד שנת מאסר.
עוד נקבע תחת סעיף 382א עד  3שנות מאסר לתוקף עובד ציבור ועד  5שנות מאסר אם בתקיפה היו מעורבים מספר תוקפים או
כלי נשק.
בנוסף ,החוק קובע עד  7שנות מאסר לחובל בחברו חבלה חמורה שלא כדין ועד  14שנות מאסר אם היו נוכחים שניים או יותר
שחברו לביצוע המעשה .כמו כן ,סעיף  329לחוק קובע כי אדם אשר פוצע במתכוון את חברו כדי להטיל בו נכות או מום או לגרום לו
לחבלה חמורה – דינו עד  20שנות מאסר.
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