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תקפו בגז פלפל קטין שעבד בדוכן שווארמה
באילת בגלל פיתה שנקרעה
קטין שעובד בדוכן שווארמה באילת ,הכין לשלושה נופשים מנות שווארמה ,אך אחת
מהפיתות נקרעה לאחר שמסר להם את ההזמנה .כתגובה נכנסו השלושה ,תושבי יפו
בשנות העשרים לחייהם ,אל תוך העסק ותקפו את הקטין בגז פלפל .לאחר מכן נמלטו
אולם יצרו קשר עם בעל העסק וקבעו עמו פגישה .המשטרה ארבה להם ותפסה אותם עם
סכין ואלה .מעצרם הוארך.
שלושה תושבי יפו בשנות ה 20-לחייהם ,שבילו באילת ,תקפו את הקטין בדוכן השווארמה שבו הוא עובד
לאחר שלא היו מרוצים מהשירות שלו .הם רכשו מנות שווארמה ,אך אחת מהן נקרעה לאחר שמסר להם
העובד את ההזמנה .הם התלוננו בפני המוכר ,נכנסו אל תוך בית העסק וריססו אותו בגל פלפל .לאחר
מעשה הם נמלטו מהמקום ובעל העסק הזמין את המשטרה.
השוטרים שהגיעו למקום החלו לאסוף ראיות ותוך כדי עבודתם התקשר לבעל המקום אחד מהחשודים
וביקש להיפגש עמו .בגיבוי השוטרים קבע עמם בעל המקום פגישה והשלושה נעצרו כשהגיעו למקום
המפגש ועל גופם תרסיס פלפל ,אלה וסכין.
השלושה נעצרו מיידית ומעצרם הוארך בחמישה ימים על ידי בית משפט השלום באילת .המשטרה מוסרת
שהיא תפעל ביד קשה כנגד בריונים הפוגעים באזרחים תמימים ותעתור לעונשי מאסר הולמים כנגד
העבריינים.
על פי סעיף  378לחוק העונשין ,תקיפה מוגדרת כהכאת אדם ,נגיעה בו ,דחיפה או הפעלת כוח על גופו,
במישרין או בעקיפין ,בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית .הפעלת כוח מוגדרת כהפעלת
חום/אור/חשמל/גז/ריח או כל דבר או חומר אחר אשר גורמים לנזק או לאי נוחות .כאשר לנתקף נגרמת
חבלה של ממש על פי סעיף  380לחוק העונשין ,דין התוקף הינו עד  3שנות מאסר .על פי סעיף )382א(
כאשר נכחו שניים או יותר שחברו יחד לביצוע העבירה המוגדרת בסעיף  ,380בידי אחד או אחדים מהם ,דינו
של כל אחד מהם הוא כפל העונש הקבוע לאותה עבירה ,כלומר עד  6שנות מאסר.
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