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תקיפה ,העלבה והפרעה לשוטר
לעיתים קרובות מלווים מפגשים עם שוטרים בתחושות בלתי נעימות ,ובוודאי כאשר
מתעוררים חילוקי דעות ועימותים .חשוב לדעת כי חוק העונשין ומערכת המשפט רואים
בחומרה עבירות המתבצעות כנגד שוטרים ,המהווים מרכיב חשוב בשמירה על שלום
הציבור ובטחונו .על כן ,החוק קובע עונשים חמורים הן לתקיפת שוטר והן להעלבתו או
הכשלתו במילוי תפקידו ,כולל עונשי מינימום המבטיחים כי המורשע ימצא את עצמו
מאחורי סורג ובריח.

תקיפת שוטרים – מהי ומה עונשה?
בראש ובראשונה ,עבירת תקיפת שוטרים מבוססת על הגדרת התקיפה הכללית ,אשר מצויה בחוק העונשין:
"המכה אדם ,נוגע בו ,דוחף אותו או מפעיל על גופו כוח בדרך זו או אחרת ,במישרין או בעקיפין ובייחוד
שבלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית ומניפולציה – הרי זו תקיפה ....לעניין זה ,הפעלת כוח –
לרבות הפעלת חום ,אור ,חשמל ,גז ,ריח או כל דבר או חמור אחר ,אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי
לגרום נזק או אי נוחות – נחשב הדבר לתקיפה ".כלומר ,כל מעשה העולה בקנה אחד עם הגדרות אלו כנגד
שוטר יהא בגדר תקיפה ,וכאמור מערכת המשפט מחמירה במיוחד במקרים אלו .הדבר ניכר עוד בחוק
העונשין שקובע עונש מקסימאלי של  3שנות מאסר ,ובמקרה של תקיפת שוטר ישנו גם עונש מינימאלי של
חודש מאסר .במילים פשוטות ,הרשעה בעבירה זו מחייבת מאסר בפועל.

הפרעה לשוטר והעלבתו
לא תמיד נוקט אדם במעשה העולה בקנה אחד עם הגדרת התקיפה ,אך מעשיו בהחלט עלולים להתפרש
בעיני מערכות האכיפה והמשפט בתור הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו .דוגמא פשוטה לכך היא סירוב
להתפנות ממקום הפגנה ,לאור הוראה ברורה של השוטרים ולמען שמירה על הסדר הציבורי ושלום השוהים
באזור .הענישה המרבית במקרים אלו עומדת על  3שנות מאסר ,ושוב קיימת ענישה מינימאלית של שבועיים
מאחורי סורג ובריח .עוד חשוב לדעת כי שוטר מוגדר כעובד ציבור ,ולכן גם העלבת שוטר מהווה עבירה
פלילית המפורטת בסעיף  288של חוק העונשין" :המעליב בתנועות ,במלים או במעשים ,עובד הציבור ,או
דיין או פקיד של בית דין דתי או חבר ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה ,כשהם ממלאים תפקידם או בנוגע
למילוי תפקידם ,דינו – מאסר שישה חדשים".

מספר סייגים לעבירות
ניתן לראות כי פעולות הנעשות כלפי שוטרים עלולות להוביל לענישה מחמירה ,ולכן בכל מקרה מומלץ שלא
להיכנס לעימותים בלתי נחוצים .יחד עם זאת ,הגשת כתב אישום והרשעה בעבירות אלו תלוי במודעותו של
החשוד להיות האדם העומד למולו שוטר .לדוגמא ,במקרה של תקיפת שוטר שלא הציג כל סימני זיהוי
קלאסיים )מדים ,אקדח ,תעודת שוטר וכדומה( ,תתחלף העבירה לתקיפה רגילה במקום זו החמורה יותר –
תקיפת שוטרים .עוד יש לציין ,כי במידה שהשוטר הזדהה ככזה לאחר ביצוע העבירה ,הרי שלא ייחשב
המעשה כאילו בוצע כנגד שוטר.
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