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תקפו באגרופים ובעיטות גבר שניסה לחזר אחר בת זוג של אחד מהם
השלושה היכו בתחנת דלק בתל אביב באכזריות אדם אחר שכל הנראה כי ניסה להתחיל עם חברתו של
אחד מהם .בשלב מסוים איבד את ההכרה .תודות לצילומי האבטחה של תחנת הדלק הצליחה המשטרה
לזהות את המעורבים ועצרה שניים מהם .החיפושים אחר התוקף השלישי ממשיכים.
הסרטון מתעד את התקיפה האכזרית ,שבמהלכה שלושה חשודים היכו בבעיטות ואגרופים אדם אחר .על פי החשד הגיעו השלושה
אתמול לתחנת הדלק שונצינו בתל אביב ,ושם הבחינו בקורבן שככל הנראה ניסה להתחיל עם חברתו של אחד מהם קודם לכן .הם
תקפו את האיש בבעיטות ואגרופים ובשלב מסוים ככל הנראה הוא איבד את ההכרה והפסיק להגיב למעשיהם.
שוטרי מרחב יפתח הצליחו לאתר בעקבות הסרטון שני חשודים ,צעירים בני  18ו 19-אף כי אחד מהם ניסה להימלט .חשוד נוסף
טעם נעצר .במשטרה מוסרים כי המרדף אחד החשוד השלישי בעיצומו .הקורבן נזקק לטיפול רפואי מקיף.
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.
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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