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עבירות תקיפה – סוגים ועונשים
תקיפה היא הביטוי הבסיסי להפרת האוטונומיה של הפרט על גופו ,הפרה זו עשויה להתבטא במגוון רחב
של עבירות הגורמות בצורה זו אחרת חבלה ,נזק או פגיעה בגוף האדם .על פי החוק הפלילי ,פגיעתן של
עבירות תקיפה אינה אמורה להביא בהכרח לידי נזק גופני ,כאב או חוסר נוחות ,שכן עבירת התקיפה
כשלעצמה מהווה הפרה של זכות הפרט לאוטונומיה על גופו ופגיעה במהלך חייו התקין של המותקף.
עבירות תקיפה במשפט הפלילי מסווגות על פי הגדרות מהן נגזרת חומרת העונש עבור כל עבירה.
החלוקה כוללת קטגוריות שונות של עבירות ,הנבדלות זו מזו על פי חומרת החבלה שנגרמה למותקף,
אופי היחסים בין התוקף ובין קורבן ההתקפה ,ונסיבות המקרה .עו”ד אסף דוק מסביר במאמר הבא
אודות יסודות עבירות התקיפה ומרכיביהן ,מה העונשים הקבועים בצידן וכן כיצד בתי המשפט מתייחסים
אליהן.

מהי עבירת תקיפה?
המחוקק הישראלי מגדיר מספר עבירות תקיפה בעלות דרגות חומרה שונות .עקב ריבוי מקרי התקיפה האלימים
בישראל ,קיבלו הסעיפים הנוגעים לעבירות תקיפה בחוק הישראלי דגשים משמעותיים במהלך השנים האחרונות.
דגשים אלו מציבים תנאי ענישה מחמירים בהתאם לנסיבות המקרה וחומרתו ,זאת בשל גל התקיפות ומקרי
החבלה החמורה שלעיתים מסתיימים אף ברצח .סעיף  378לחוק העונשין מגדיר מהי תקיפה כדלקמן:
“המכה אדם ,נוגע בו ,דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת ,במישרין או בעקיפין ,בלא הסכמתו
או בהסכמתו שהושגה בתרמית -הרי זו תקיפה :ולעניין זה ,הפעלת כוח – לרבות הפעלת חום ,אור,
חשמל ,גאז ,ריח או כל דבר או חומר אחר ,אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי
נוחות”.
המגע הישיר עשוי להתבטא בהפעלת כוח גופני מכל סוג שהוא ובכל עוצמה שהיא על אדם אחר .אפילו ליטוף
אדם אחר עשוי להיחשב בנסיבות מסוימות כתקיפה .המגע העקיף עשוי להתבטא בהפעלת כוח שאינה כרוכה
במגע פיזי ,לדוגמא באמצעות חום ,אור ,גלי קול ,קרינה וכדומה .כדי שהמגע הישיר או העקיף ייחשבו לתקיפה,
עליהם להתבצע בהיעדר הסכמה מצידו של מושא התקיפה .עיקר הפגיעה של עבירת התקיפה הינה הפרה
ופגיעה באוטונומיה של הפרט ,היות שכך ,מבחינת החוק אין זה משנה אם הפגיעה אכן הביאה לידי נזק גופני ,כאב
או חוסר נוחות .די בכך שהתוקף פגע באוטונומיה של המותקף והפר אותה ללא הסכמתו ,בכדי שניתן יהיה לקבוע
שבוצעה עבירת תקיפה.
חוק העונשין מגדיר סוגים שונים של עבירות תקיפה ,ביניהם:
◻️ תקיפה סתם
◻️ תקיפה בצוותא
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◻️ תקיפה הגורמת חבלה של ממש
◻️ תקיפת בת זוג
◻️ תקיפה בנסיבות מחמירות
◻️ גרימת חבלה חמורה
◻️ חבלה בכוונה מחמירה
◻️ תקיפת שוטרים
◻️ תקיפת רופאים ואחיות
◻️ תקיפת עובד ציבור
◻️ תקיפת קטינים וחסרי ישע
◻️ אלימות נגד ילדים
◻️ תקיפת זקנים
◻️ תקיפת נכים

עבירת תקיפה ועבירת תקיפה חמורה
באופן כללי ניתן לחלק את עבירות התקיפה המוגדרות בחוק העונשין לעבירות תקיפה ולעבירות תקיפה חמורות.
המחוקק ראה לנכון להשית עונשים כבדים יותר על מי שנאשמים בעבירות תקיפה בנסיבות מחמירות ,או מי
שביצעו עבירת תקיפה שהסתיימה בגרימת נזק חמור למותקף .תקיפה בנסיבות מחמירות היא בין השאר תקיפה
של עובד חירום כשהוא מצוי במהלך עבודתו ,תקיפה של עובד ציבור במטרה למנוע ממנו לבצע את תפקידו,
תקיפה של בן/ת זוג נשוי/אה ,תקיפת קטין או חסר ישע על ידי אחראי ,תקיפה בצוותא ועוד .תקיפה חמורה היא
תקיפה שגרמה למותקף נזק חמור .קיימת חשיבות מכרעת להגדרה הניתנת לתקיפה ,שכן יש לכך השפעה ישירה
על חומרת העונש שיושת על התוקף.

עבירת תקיפה סתם
כדי להבין את ההגדרה של עבירת תקיפה סתם ,חשוב לזכור שעצם הפגיעה בתחושת הביטחון ובאוטונומיה של
אדם על גופו מהווה על פי החוק עבירת תקיפה .עבירת תקיפה סתם הינה עבירת תקיפה בסיסית וקלה ,אשר
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אינה גורמת לנזק פיסי משמעותי למותקף .כאמור ,גם כאשר לא נגרם למותקף נזק ,עצם הפגיעה באוטונומיה של
אדם על גופו די בה בכדי לקבוע שבוצעה עבירת תקיפה ,לכן אין המחוקק עושה הבדלה משמעותית ואינו מפחית
במידת חומרת המעשה ,בין אם נגרם לקורבן התקיפה נזק ובין אם לא.
רמת הענישה במקרים שכאלו יכולה להגיע עד לשנתיים מאסר בפועל לפי סעיף  379לחוק העונשין ,גם אם
מדובר לכאורה במעשה פעוט כמו תפיסת אדם בחולצתו או משיכת אדם בידו בחוזקה .לשם הבהרה ,חשוב
להדגיש כי חומרת העונש שיוטל על התוקף תהיה תלויה במרבית המקרים בחווייתו של המותקף .הכוונה היא שגם
אם להבנתכם תקפתם אדם באופן שאינו מזיק ,כואב או משמעותי ,אופי התלונה ודרך הצגת הסיטואציה והתרחיש
בידי המותקף ,יהוו גורם השפעה מכריע בעניין התיק שלכם .ככל שהחוויה האישית של המותקף תהיה קשה יותר,
וככל שדיווחו יהיה דרמטי ,כולל תוספות ותיאורים שיבססו חשד סביר כנגדכם ,הענישה תהיה חמורה יותר.
בין המעשים אשר יכולים להיחשב כתקיפה סתם נמצאים זריקת חפצים על אדם ,יריקה ,ואפילו שפיכת מים במזיד
על אדם.
לעניין עבירת תקיפה סתם חשוב להבהיר שנאשם שהורשע בעבירה זו עלול למצוא עצמו מרצה עונש מאסר
בעבור מעשה שהוא עצמו אינו מייחס לו חשיבות מכרעת .יש להבין כי חווייתו של המותקף ,מידת הפגיעה
באוטונומיה שלו ויכולתו של המותקף לשטוח את טענותיו בצורה בהירה ומשכנעת הן שיקבעו את חומרת העונש
שיושת על התוקף .לפיכך ,אם הוגשה נגדכם תלונה בשל תקיפה ,גם אם אתם בטוחים שאינכם אשמים במעשה וכי
לא ביצעתם כל עבירה ,חשוב להיוועץ בעורך דין מנוסה ולקבל ייצוג משפטי מקצועי .פנייה לעורך דין מנוסה
וקבלת יעוץ וייצוג משפטי מרגע שזומנתם לחקירה יכולות לעשות את ההבדל בין זיכוי ובין הרשעה וריצוי מאסר
בפועל.

תקיפה בצוותא – תקיפה על ידי שניים או יותר
כאשר אדם מותקף על ידי שני אנשים ויותר ,מדובר באיום חמור על שלומו ,ומעבר לפוטנציאל החבלה הגדול,
קיים גם אלמנט נפשי של הפרה ודריסה של האוטונומיה והביטחון האישי של המותקף .עבירת תקיפה על ידי שני
אנשים או יותר מקבלת דגש חמור יותר בעיני המחוקק ומוגדרת כ”תקיפה בנסיבות מחמירות” .כאן לא מדובר
בתקיפה של בין אדם לחברו או בתקיפה של אדם לאדם מכל סיבה אשר תהא ,אלא בתקיפה המופנית כלפי אדם
אחד ,המותקף בידי שני תוקפים ומעלה.
במקרה של תקיפה על ידי שני אנשים ומעלה ,רמת האיום והפגיעה בפרט גבוהה הרבה יותר ,לכן חומרת המעשה
מקבלת מינוף גבוה יותר וכן רמת הענישה הנלווית אליה .תקיפה שבוצעה על-ידי שני אנשים ,גם אם לא גרמה
לחבלה ממשית ,עונשה הקבוע בחוק הוא עד  4שנות מאסר ,זאת כאשר מדובר בתקיפת אדם שהוא זר לתוקף.
באם מדובר בעבירת תקיפה במסגרת המשפחה ,וכן במקרים בהם נגרמה למותקף חבלה ,יהווה הדבר עבירה
חמורה עוד יותר ובהתאם לכך רמת הענישה חמורה יותר והיא עומדת על  6שנות מאסר.
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תקיפה בנסיבות מחמירות
קיימת חשיבות לקביעת עונשים התואמים את חומרת העבירות ולהתאמת העונש שמושת על עבריין לחומרת
המעשים שביצע .בכדי להבטיח התאמה כזו ,קבע המחוקק שחומרת הענישה בגין תקיפה תשתנה בהתאם
להגדרה המתאימה לתקיפה שבוצעה .בכדי שניתן יהיה לעשות זאת ,ראה המחוקק לנכון לנסח במידה מדויקת עד
כמה שניתן את ההגדרות של עבירות התקיפה השונות ,כך שהעונשים המוטלים על עברייני תקיפה יהיו תואמים
לאופי התקיפה שביצעו .חוק העונשין מבדיל בין תקיפה חבלנית ,תקיפה לשם פציעה ותקיפה הגורמת חבלה של
ממש .לפניכם תמצות של עיקרי ההבדלים בין ההגדרות של עבירות אלו:

תקיפה חבלנית
עבירת תקיפה חבלנית הינה עבירת אלימות חמורה וקשה אשר משאירה צלקת או סימן פיסי בגופו של המותקף.
החוק לא מגדיר את הסימנים אשר ייחשבו לעדות לתקיפה חבלנית ,והקביעה אם אכן מדובר בתקיפה חבלנית
נתונה בידי השופטים .תקיפה חבלנית מוגדרת בחוק לפי סעיף  380לחוק העונשין ,על פיו תקיפה חבלנית היא
תקיפה אשר משאירה סימן וחבלה ממשית על גופו של המותקף .לפיכך ,גם כאשר מדובר בשריטות ,שטפי דם או
שפשופים קלים ,כל זמן שאלו סימנים נראים וגלויים לעין על גופו של קורבן העבירה – ניתן להגדיר את המעשה
שגרם להם כתקיפה חבלנית .העונש המקסימאלי הקבוע בחוק על עבירת תקיפה חבלנית הינו  3שנות מאסר.

תקיפה לשם פציעה
עבירת תקיפה לשם פציעה הינה עבירת אלימות קשה שתוכננה מראש בכוונה תחילה לשם פציעת קורבן העבירה.
תקיפה לשם פציעה מוגדרת בסעיף  334לחוק העונשין .לפי החוק מי שפוצע אדם אחר שלא כדין ,צפוי לעונש
של עד  3שנות מאסר .הפציעה המיוחסת לעבירה שכזאת יכולה להיות חתך או דקירה ואף קרע בקרום חיצוני
של הגוף .כאשר מדובר בפגיעה חמורה בקורבן התקיפה ,או בחבלה שעלולה לפגוע באחד מאבריו הפנימיים,
יוגדר המעשה כתקיפה שגרמה חבלה חמורה ,עבירה שהעונש בגינה חמור יותר.

תקיפה הגורמת חבלה של ממש
בדומה לעבירת התקיפה לשם פציעה ולעבירת תקיפה חבלנית גם כאן ,בעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש
המחוקק אינו מקל ראש בחומרת העבירה וקובע עונש מאסר בפועל של עד  3שנות מאסר .במקרה של תקיפה
הגורמת חבלה של ממש מדובר בהפעלת אלימות קשה כלפי קורבן העבירה ,אשר גורמת לפציעה ממשית וחמורה
למותקף .חשוב לציין כי פגיעה ממשית בשלמות גופו או השחתת גופו של המותקף לצורכי תקיפה או מעשי אלימות
המכוונים נגדו ,מהווה את אחת מההפרות הבוטות של זכותו הבסיסית של האדם להגנה על גופו וזכותו המלאה
לחיות חיים שלווים ללא מורא ופחד .המחוקק לא מגדיר מהן החבלות שייחשבו לחבלה של ממש ,והמושג קיבל
פרשנות רחבה בפסיקות בבתי המשפט בישראל .בכדי להבין מה עלול להיחשב כחבלה של ממש ,ניתן להסתמך
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על הגדרת החוק של חבלה“ :מכאוב ,מחלה או ליקוי גופניים ,בין קבועים ובין עוברים” ,כאשר על פי רוב נהוג
להתייחס לחבלות שיש להן ביטוי פיסי מוחשי.

גרימת חבלה חמורה
כאשר תקיפה מסתיימת בגרימת חבלה חמורה לקורבן העבירה ,חומרת העונש עולה לעד  7שנות מאסר ,ואם
העבריין נשא נשק ,בין אם מדובר בנשק חם או קר ,חומרת העונש עולה לעד  14שנות מאסר .חבלה חמורה
פירושה חבלה המסכנת את חייו של הקורבן ,וכן חבלה שבעקבותיה סובל קורבן התקיפה מפגיעת קבע באחד
מאבריו ,חושיו או קרומיו ,והיא מותירה אותו עם נכות או מום לצמיתות.

עבירת גרימת חבלה בכוונה מחמירה
מבין עבירות התקיפה בנסיבות מחמירות קבע המחוקק כי חבלה בכוונה מחמירה היא הקשה מכולן .מדובר
באירועים בהם התכוון הפוגע לגרום חבלות חמורות ,מומים או נכויות לאנשים אחרים ,והוציא את כוונותיו אל
הפועל באמצעים שונים כגון כלי נשק וחומרי נפץ .סעיף  329לחוק העונשין קובע עד  20שנות מאסר לאדם
שהורשע בעבירת חבלה בכוונה מחמירה.

תקיפת בת/בן זוג
בעבירות אלימות בתוך המשפחה המחוקק ,בבואו לקבוע את חומרת הענישה הראויה ,מתייחס לאופי ורמת הקשר
בין בני הזוג ,שכן אם מדובר בחבר/ה או בת/ן זוג קבוע/ה שלא על רקע של נישואין או ניהול חיי משפחה ,סעיפי
העבירה משתנים .במרבית המקרים תתייחס התקיפה לגבר שתוקף את בת זוגו או אשתו ולא להיפך ,למרות שיש
מקרים הפוכים ואין הדבר מפחית מחומרת המעשה ורמת הענישה הקבועה בחוק.
מעשה התקיפה מוגדר בסעיף  378לחוק העונשין בזאת הלשון“ :המכה אדם ,נוגע בו ,דוחפו או מפעיל על גופו
כוח בדרך אחרת ,במישרין או בעקיפין ,בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית – הרי זו תקיפה; ולענין זה,
הפעלת כוח – לרבות הפעלת חום ,אור ,חשמל ,גאז ,ריח או כל דבר או חומר אחר ,אם הפעילו אותם במידה שיש
בה כדי לגרום נזק או אי נוחות”.
כאשר מדובר בתקיפה של בת/ן זוג בתוך המסגרת המשפחתית ,כלומר אישה/בעל ,משתנה הגדרת החוק ונהפך
הדבר לעבירת אלימות כלפי בן זוג לפי סעיף  382לחוק העונשין .חשוב להבין כי מאוד תלוי מהו סוג העבירה
וחומרתה ,שכן רמת הענישה הקבועה בחוק על אלימות כלפי בת/ן זוג במסגרת חיי משפחה גבוהה יותר.
הסיבה לכך שהחוק מחמיר עם עברייני אלימות במשפחה ,נעוצה בעובדה שלעיתים קרובות ילדי בני הזוג חשופים
לתקיפה ומושפעים ממנה באופן נפשי וקשה גם כן ,השפעה שאת תוצאותיה יישאו איתם לכל אורך חייהם .ילדים
הנחשפים לאלימות ותקיפה במשפחה ,גם כאשר האלימות אינה מופנית ישירות כלפיהם ,אלא לעבר אחד מבני
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משפחתם ,נושאים צלקות נפשיות שהשפעותיהן ארוכות ,עמוקות ומכאיבות.
תקיפת בן/ת זוג נכללת במסגרת אלימות בתוך המשפחה ומטופלת בחומרה הן על ידי המחוקק והן על ידי רשויות
האכיפה ומערכת בית המשפט .העונש הקבוע בחוק בגין תקיפת בת/ן זוג עומד על  3שנות מאסר .כאשר מדובר
באלימות במסגרת המשפחה מוכפל העונש ויכול להגיע ל  6שנות מאסר ,כמובן במסגרת ובהתאם לנסיבות
והתנאים הקבועים בחוק.

תקיפת עובד ציבור
ההגדרה של עבירת תקיפת עובד ציבור שונה משאר עבירות התקיפה המוזכרות לעיל ,אשר כל אחת בעלת
חשיבות וחומרה בפני עצמה .המחוקק רואה בעבירה של תקיפת עובד ציבור עבירת תקיפה קשה וחמורה ולכן
נקבעה רמת ענישה גבוהה בגין עבירה זו .כאשר דנים בתקיפת עובד ציבור ,מדובר בהפעלת אלימות קשה כלפי
אדם המייצג מערכת ממשלתית או ציבורית ואמון במידה מסוימת על החוק ושמירתו ,אשר מופרים באופן גס ואלים
על ידי התוקף.
תקיפת עובד ציבור מפריעה למותקף למלא את תפקידו וכתוצאה מכך ,במקרים רבים מפריעה ופוגעת בשלום
הציבור .במקרים רבים ,הפעלת אלימות כלפי אדם הנושא בתפקיד ציבורי גורמת נזק לא רק למותקף עצמו ,אלא
לכלל הציבור ,ולכן המחוקק אינו מקל ראש במעשה זה .עבירת תקיפת עובד ציבור מוגדרת בחוק העונשים לפי
סעיף ) 382א(.
“382א .תקיפת עובד ציבור
)א( התוקף עובד הציבור או מי שממלא חובה או תפקיד המוטלים עליו על פי דין או מי שנותן שירות
לציבור מטעם גוף המספק שירות לציבור ,והתקיפה קשורה למילוי חובתו או תפקידו של הנתקף ,דינו –
מאסר שלוש שנים.
)ב( העובר עבירה לפי סעיף קטן )א( ,ונתקיימה בו אחת מאלה ,דינו – מאסר חמש שנים:
) (1התכוון להכשיל את הנתקף בתפקידו או למנוע או להפריע אותו מלמלאו;
) (2היה מזוין בנשק חם או קר;
) (3התקיפה הייתה בצוותא של יותר משני אנשים.
)ג( התוקף עובד חירום כאשר הוא מטפל באדם שמצוי בסכנת חיים או בסכנה חמורה לשלמות הגוף ,או
כאשר הוא עובד בחדר מיון ,דינו – מאסר חמש שנים; בסעיף זה –”עובד חירום” – רופא ,סטז’ר ,אח,
מיילד ,חובש ,מי שממלא תפקיד במד”א או אדם אחר הממלא תפקיד בחדר מיון; “רופא”“ ,סטז’ר”,
“מיילד” ו”חדר מיון” – כהגדרתם בחוק זכויות החולה ,התשנ”ו“ ;1996-מד”א” – אגודת מגן דוד אדום
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בישראל ,שהוקמה בחוק מגן דוד אדום ,התש”י.“1950-
כאן ניתן להסתכל על אופי ורמת הענישה בשני פנים:
◻️ תקיפת עובד ציבור – אדם התוקף עובד ציבור מכל סוג שלא יהיה ,דינו מאסר  3שנים.
◻️ תקיפה חמורה של עובד ציבור – במידה ובעבירת התקיפה לקחו חלק יותר מאדם אחד ו/או שמעשה
התקיפה לווה בשימוש בנשק חם או קר מהווה הדבר עבירה חמורה הרבה יותר שדינה הוא עד  5שנות מאסר.
כמו כן ,במידה והתקיפה בוצעה כלפי עובד ציבור במהלך טיפול במי שמצוי בסכנת חיים ,או במסגרת ביצוע עבודת
רפואה ,חירום או הצלה ,הענישה תהיה חמורה יותר ויכולה להגיע לגובה של עד  5שנות מאסר.
דוגמאות לעבירת תקיפת עובד ציבור הן תקיפת אח או אחות בבית חולים ,תקיפת רופאים ,תקיפת עובדי הביטוח
הלאומי ,תקיפת עובדים סוציאליים ועוד .תוצאותיה של התקיפה כלפי אותו עובד ציבור יכולה במקרים מסוימים
להיות קטלנית וקשה ביותר ולכן במקרים של תקיפה חמורה של עובד ציבור רמת הענישה הקבועה בחוק חמורה
יותר כלפי התוקף.

תקיפת קטינים וחסרי ישע
חוסנה וערכיותה של חברה אנושית נמדדים רבות במידת ההקפדה הנהוגה בה על זכויותיהם של החלשים וחסרי
הישע שבתוכה .בהתאם לכך ,המחוקק רואה בתקיפת קטין או חסר ישע מעשה חמור ,כיוון שאין ביכולתו של
המותקף להגן על עצמו ,וכיוון שמעשה זה מהווה הפרה של הצו המוסרי לשמור ולהגן על אלו מבינינו שאינם
מסוגלים להגן על עצמם .בקטגוריה של עבירות תקיפת קטינים וחסרי ישע נכללים מקרי תקיפה של קטינים ,נכים,
ואנשים בעלי מוגבלות שכלית או נפשית .סעיף 368ב לחוק העונשין קובע:
“368ב .תקיפת קטין או חסר ישע
)א( התוקף קטין או חסר ישע וגורם לו חבלה של ממש ,דינו – מאסר חמש שנים; היה התוקף אחראי על
הקטין או על חסר הישע ,דינו – מאסר שבע שנים.
)ב( נעברה עבירה לפי סעיף קטן )א( ונגרמה לקטין או לחסר הישע חבלה חמורה ,דינו של התוקף –
מאסר שבע שנים ,ואם היה התוקף אחראי על הקטין או חסר הישע ,דינו – מאסר תשע שנים.
)ג( לעניין סעיף זה“ ,חבלה” – בין גופנית בין נפשית“.
בעבירת תקיפת קטין או חסר ישע יש צורך להוכיח כי נגרמו נזק או חבלה למותקף ,יחד עם זאת ,להבדיל
מעבירות תקיפה אחרות ,במקרה של תקיפת קטין או חסר ישע ,די בהוכחת חבלה נפשית בכדי להביא לענישה.
בנוסף לכך ,כאשר התקיפה מבוצעת על ידי מי שאמור להיות אחראי על הקטין או חסר הישע ,הענישה תהיה
חמורה יותר.
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תקיפת זקנים וקשישים
לא לחינם נאמר“ :והדרת פני זקן” ,שכן חברה מתוקנת ובריאה חולקת כבוד לזקניה ודואגת לשלומם .אחת
הרעות החולות של החברה הישראלית בימינו היא יחס לא הולם כלפי קשישים וזקנים ,ואחת התופעות המכוערות
והמצערות הנובעות מכך היא תקיפות של קשישים .הדרך בה מתייחסת חברה לזקניה מעידה על חוסנה המוסרי
ועל ערכיותה של החברה ,והמחוקק רואה בעבירות תקיפה של זקנים עבירות שחומרתן רבה ,המחייבות ריצוי
מאסר בפועל .סעיף 368ו לחוק העונשין קובע:
“368ו .תקיפת זקן
)א( התוקף זקן וגורם לו חבלה של ממש ,דינו – מאסר חמש שנים.
)ב( התוקף זקן וגורם לו חבלה חמורה ,דינו – מאסר שבע שנים.
)ג( בסעיף זה“ ,זקן” – אדם שמלאו לו  65שנים.
)ד( הורשע אדם בעבירה לפי סעיף זה ,יוטל עליו עונש מאסר ,שלא יהיה ,בהעדר טעמים מיוחדים
שיירשמו ,כולו על-תנאי“.
כדי להרשיע אדם בתקיפת זקן יש להוכיח גרימת חבלה ,חומרת העונש תלויה בחומרת החבלה שנגרמה לזקן,
ובהיעדר טעמים מיוחדים יש להטיל על התוקף עונש הכולל ריצוי מאסר בפועל .חשוב להבין כי כל מי שמורשע
בתקיפת זקן ,למעט אם מתקיימות נסיבות מיוחדות ,יהיה מחויב לרצות עונש מאסר בפועל ,ללא קשר לחומרת
החבלה שנגרמה לקורבן התקיפה .חיוב הטלת עונש מאסר בפועל בגין תקיפת זקן בא על מנת לפעול לחיסולה
של תופעה פסולה זו ,ועל מנת להרתיע את העבריינים מלבצע עבירה זו מלכתחילה.

מרחב מחיה בטוח
כולנו רוצים וזכאים לחיות את חיינו בשלווה ובנחת ,ומערכת החוק ,האכיפה והמשפט מכוונת לאפשר לכל אזרח
לחיות את חייו בביטחון ,ולהגן עליו מגורמים עוינים וממעשי עבריינות .עבירות תקיפה מהוות הפרה של זכותו
הבסיסית של כל אדם לחיים של בטחון ורווחה .פגיעה באוטונומיה האישית של אדם היא פגיעה במרחב הפיסי
האישי שלו ,ויכולה להביא להשלכות פיסיות ונפשיות.
החוק הישראלי מגן על זכותו של כל אדם לאוטונומיה אישית בלתי מופרעת ,ורואה בחומרה הפרה של זכות
בסיסית זו .מכיוון שכך ,נקבעו עונשים מחמירים למי שמפר את זכותו של אדם לאוטונומיה אישית ותוקף אותו.
החוק קובע עונשים שונים עבור עבירות תקיפה שונות ,וחשוב להבין שלחוויה האישית של המותקף ,לחומרת
הפגיעה במותקף ולנסיבות התקיפה יש קשר ישיר להגדרת העבירה .גם אם למיטב הבנתו של התוקף לא בוצעה
עבירת תקיפה – כל עוד המותקף חש פגוע ,וכל עוד המותקף חש שנפגעה האוטונומיה האישית שלו ,ייתכן והתוקף
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יורשע בעבירת תקיפה.

חשיבות איכות הייצוג המשפטי בהתמודדות עם חשד או אישום
בעבירות תקיפה
כפי שניתן להבין מן האמור לעיל ,החוק מגדיר מנעד רחב של עבירות תקיפה שהענישה בגינן משתנה בהתאם
לחומרת העבירה בה התוקף מורשע .אישום בתקיפה יכול להביא להרשעה וריצוי של עונש מאסר בפועל,
ובמקרים של תקיפות חמורות תקופת המאסר שהנאשם ירצה תהיה ארוכה וממושכת יותר.
בכל מקרה ובו אתם נחשדים או מואשמים בעבירות אלימות ,יש להיעזר בעו”ד פלילי מנוסה שיידע כיצד לנווט בין
האפשרויות השונות שהחוק מאפשר לו .החקירה היא השלב הראשון בהליך הפלילי .לפעמים האמת היא פתלתלה
ומעורבות האדם אינה כפי שהוא סבור מראש .החוקרים ינסו למשוך אותו במילים ,לשכנע אותו על מעורבותו
ולאסוף עדויות וראיות .זכור ,כל אמירה ,תגובה או הודאה בזמן החקירה – גורליים להמשך ההליך הפלילי נגדך.
משכך ,כל מה שתאמר בחקירתך עשוי לשמש נגדך בבית המשפט ,ומה שהיית אמור לציין במהלך החקירה ולא
ציינת – לא תוכל לטעון במועד מאוחר יותר ,שכן ידובר בגרסה כבושה שמשקלה הראייתי נמוך למדי לדעת בתי
המשפט.
הדין הפלילי סבוך ,מורכב ומאפשר טווח פעולה רחב .כמעט כל אחד מהשלבים בהליך הפלילי יכול להוות שלב
יציאה ממנו ולהיפך ,מניעת יציאה ממנו .שלב היציאה יכול להיות בגלל הוכחה שאכן לא התבצעה עבירה ,אך גם
תודות לכשלים בירוקרטיים וביצוע כושל או לא חוקי של אחד מהשלבים שנסקרו לעיל .נוסף כל כך ,יש לדעת כי
רף ההתייחסות של החוק לסעיפים שונים באותו תחום הן שונות לחלוטין ודבר זה משפיע על העונש המוטל על
הנאשם.
היוועצות בעו”ד פלילי הינה קריטית לאורך כל שלביו של ההליך הפלילי המתנהל נגדך .עורך הדין שייצג את
האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות שתואשם או תורשע בהאשמות שווא
וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול ההליך הפלילי שנפתח נגדך .בכל מקרה של חשד בביצוע או מעורבות
בעבירה פלילית ,הצורך בייעוץ משפטי מקצועי הוא הכרחי .עורך הדין יוכל להקטין את כובד הראיות נגדך ולהביא
לתוצאות המיטביות בתיק בכך שיסייע לך לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי.
משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בהליכים פליליים ,לרבות בעבירות תקיפה ,מזה תקופה
ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת ,רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים
השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם .במידה וזומנת לחקירה במשטרה או הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת
תקיפה – פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון  052-6885006או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך
מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה
מובטחת.
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