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צעירים מג'סר אל זרקא נעצרו לאחר שתקפו שוטרים בפארק שפיים
אתמול התפרעו צעירים מג'סר אל זרקא בפארק המים שפיים וגרמו לקטטה המונית .הם הגיעו לפארק
ליום כיף אך זה הפך לזירת התקוטטות המונית ,כשהצעירים התפרעו וזרקו כיסאות זה על זה .הם אף
תקפו שוטרים שהגיעו למקום וארבעה מהצעירים נעצרו בחשד לתקיפת שוטרים ולהפרת הסדר הציבורי.
לפי טענות הצעירים ,הקטטה החלה לאחר ויכוח שהחל בין נופשת יהודייה לבין נופשת מג’סר .הוויכוח התדרדר מהר מאוד לפסים
אלימים ולכן הזעיקו מנהלי הפארק את אנשי האבטחה במקום ואף קראו למשטרה .הצעירים לא נרגעו והמשיכו להתפרע ולזרוק
כיסאות ואף תקפו את השוטרים ואת אנשי האבטחה של פארק המים שהגיעו לסייע.
ממשטרת מרחב שרון נמסר כי לא תתאפשר הפרת הסדר הציבורי וכי הם רואים בחומרה את תקיפת השוטרים .אף הנהלת פארק
שפיים מסרה כי הם לא מקבלים בשום אופן את ההתפרעות האלימה ומגבים את כוחות החוק שביצעו את עבודתם .לדבריהם ,לא
יעברו בשתיקה מעשים אלימים אלה או מעשים אלימים אחרים שיתרחשו בשטח הפארק וכי הנופשים המגיעים למקום יכולים להיות
רגועים כי הסדר הציבורי ושלומם נשמר.
סעיף  273לחוק העונשין קובע עד  3שנות מאסר ולא פחות מחודש ימים לתוקף שוטר במילוי תפקידו כחוק או אדם אחר העוזר
לשוטר כשהשוטר ממלא תפקידו כחוק.
כמו כן ,סעיף  274לחוק קובע עד  5שנות מאסר ולא פחות מ 3-חודשים באם דובר היה בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות ,כגון :אם
התוקף היה מזוין בנשק חם או קר ,אם התקיפה הייתה בצוותא של יותר משני אנשים או אם התכוון להכשיל את השוטר בתפקידו או
למנוע או להפריע אותו מלמלאו.
בנוסף ,סעיף  151לחוק העונשין מפרט אודות עבירת התקהלות אסורה בזאת הלשון“ :שלושה אנשים לפחות שנתקהלו לשם
עבירה ,או שנתקהלו למטרה משותפת ,ואפילו כשרה ,ומתנהגים באופן הנותן לאנשים שבסביבה יסוד סביר לחשוש שהמתקהלים
יעשו מעשה שיפר את השלום ,או שבעצם התקהלותם יעוררו אנשים אחרים ,ללא צורך וללא עילה מספקת ,להפר את השלום ,הרי
זו התקהלות אסורה ,והמשתתף בהתקהלות אסורה ,דינו – מאסר שנה אחת”.
סעיף  152לחוק מפרט אודות עבירת התפרעות בזאת הלשון“ :התקהלות אסורה ,שהתחילו לבצע בה את מטרתה בהפרת השלום
שיש בה כדי להטיל אימה על הציבור ,הרי זו התפרעות ,והמשתתף בהתפרעות ,דינו – מאסר שנתיים”.
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