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מהי עבירת תקיפה ומה העונש בצידה?
מהי עבירת התקיפה? מה העונש הקבוע בחוק לאדם העובר עבירת תקיפה? להלן
הפרטים.
סימן ח' לחוק העונשין :עבירת תקיפה
תקיפה מהי
 .378המכה 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.
דין תקיפה סתם
 .379התוקף שלא כדין את חברו ,דינו  -מאסר שנתיים ,והוא אם לא נקבע בחוק זה עונש אחר לעבירה זו
מחמת נסיבותיה.
תקיפה הגורמת חבלה ממשית
 .380התוקף חברו וגורם לו בכך חבלה של ממש ,דינו  -מאסר שלוש שנים.
תקיפות שונות
) .381א( העושה אחת מאלה ,דינו  -מאסר שלוש שנים:
) (1תוקף חברו כדי לבצע פשע;
) (2תוקף חברו כדי לגנוב דבר;
) (3תוקף חברו כדי להתנגד למעצר או ללכידה כדין ,שלו עצמו או של זולתו ,בשל כל עבירה ,או למנוע
לכידה או מעצר כאמור;
)) (5)-(4בוטלו(.
)ב( )בוטל(.
)ג( העובר עבירה לפי סעיף קטן )א( כאשר התקיפה היתה בצוותא של יותר משני אנשים ,דינו  -מאסר חמש
שנים.
תקיפות בנסיבות מחמירות
) .382א( נעברה עבירה לפי סעיפים  379או  380כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה
בידי אחד או אחדים מהם דינו של כל אחד מהם  -כפל העונש הקבוע לעבירה.
)ב( העובר עבירה לפי סעיף  379כלפי בן משפחתו ,דינו  -כפל העונש הקבוע לעבירה; לענין סעיף זה" ,בן
משפחתו"  -לרבות מי שהיה בן משפחתו בעבר ,והוא אחד מאלה:
) (1בן זוגו ,לרבות הידוע בציבור כבן זוגו;
) (2קטין או חסר ישע ,שעליו עובר העבירה אחראי ,כהגדרת "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 368א.
)ג( העובר עבירה לפי סעיף  380כלפי בן זוגו ,כמשמעותו בסעיף קטן )ב( ,דינו  -כפל העונש הקבוע
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לעבירה.
תקיפת עובד ציבור
382א) .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 היתה 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 בישראל ,שהוקמה בחוק מגן דוד אדום ,התש"י.1950-
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