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פצועים ועצורים לאחר קטטה בבית החולים
רמב"ם
קטטה המונית התרחשה אמש בבי"ח רמב"ם ,ובמהלכה נפצעו שישה מאבטחים .הקטטה
החלה לאחר שצוות היחידה לטיפול נמרץ ביקש מבני משפחה של אחד המאושפזים לצאת
מהחדר ולהקפיד על נוכחות של שני בני משפחה בלבד .בני המשפחה ,מכפר כנא ,החלו
לתקוף את המאבטח והוא הזעיק את המשטרה .שישה מבני המשפחה נעצרו והובאו
להארכת מעצרם.
הקטטה ההמונית אירעה ביום שלישי בערב בבי"ח רמב"ם בחיפה ,לאחר שמבקרים סירבו לצאת
מהמחלקה לטיפול נמרץ כללי .בני המשפחה הגיעו לבקר את יקירם שמאושפז ביחידה ,אולם צוות היחידה
ביקש שלא ייכנסו יותר משני מבקרים בבת אחת .המשפחה סירבה להנחיה זו ולכן הוזעק המאבטח לפנות
את בני המשפחה שהתגודדו במקום .כתגובה החלו בני המשפחה לתקוף את המאבטח .הוא הרחיק את
התוקפים באמצעות גז פלפל והזעיק עזרה.
כוחות המשטרה שהגיעו למקום הצליחו להשתלט על כ 15-בני אדם שהיו מעורבים בקטטה ושישה מהם
נעצרו והועברו לחקירה .כתוצאה מהקטטה נפצעו שישה מאבטחים של בית החולים והם סובלים מחבלות
וצריבות בעיניים .בשנת  2018נרשמו בבי"ח רמב"ם  44מקרי אלימות כנגד אנשי צוות ומאבטחים ובין
מטופלים ומבקרים.
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 191
לחוק ,דינו של אדם המשתתף בתגרה במקום ציבורי הוא עד שנת מאסר.
עוד נקבע תחת סעיף 382א עד  3שנות מאסר לתוקף עובד ציבור ועד  5שנות מאסר אם בתקיפה היו
מעורבים מספר תוקפים או כלי נשק.
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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