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נעצר לאחר שדהר עם טרקטור לתוך ההמון במהלך קטטה בכפר
ריינה
אתמול פרצה קטטה המונית בכפר ריינה בצפון בין שתי משפחות ,על רקע לא ברור .במהלך הקטטה
נזרקו אבנים ,אנשים היכו זה את זה וטרקטור אף פרץ אל תוך ההמון בניסיון לדרוס את המעורבים.
המשטרה פתחה בחקירה ,אך בני המשפחות אינם משתפים פעולה .תושבי הכפר טוענים שאפשר לפתור
את הסכסוך על ידי מכובדי הכפר.
במהלך הקטטה החלו בני שתי משפחות יריבות להתווכח ועד מהרה הוויכוח התפתח למריבה המונית עם מכות ויידוי אבנים .לפתע
תועד נהג טרקטור פורץ אל תוך ההמון ומנסה לפגוע בבני המשפחה היריבה .כוחות משפחה גדולים הוזעקו למקום והצליחו למנוע
פגיעה חמורה בין המעורבים ואף עצרו שישה חשודים המעורבים בקטטה .עם זאת ,איש מהמעורבים אינו משתף פעולה ולכן הרקע
לקטטה ההמונית עדיין לא ברור.
תושבי הכפר שלא מעורבים בפרשה טוענים כי הגורם לקטטה אינו משמעותי וכי היה אפשר למנוע אותה בעזרת שיחות ובאמצעות
התערבות של מכובדי הכפר ,שירגיעו את שתי המשפחות.
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.
כמו כן ,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.
בנוסף ,עבירת סיכון חיי אדם במזיד בנתיב תחבורה הינה אחת מעבירות התעבורה החמורות ביותר בספר החוקים הקובעת עונש של
עד  20שנות מאסר למי שנאשם בביצועה.
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