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תקיפה לשם גניבה
בשנים האחרונות חלה עלייה בשיעור התופעות האלימות בחברה הישראלית ,ורבות מהן
קשורות לניסיונות גניבה .על כן ,מערכות האכיפה והמשפט נוטות לראות בחומרה עבירות
מעין אלו ולהטיל בגינן עונשים כבדים ,במטרה להרתיע ולמנוע ככל האפשר את הישנותן.
אחת העבירות הללו מכונה תקיפה לשם גניבה ,המשתייכת מחד לעבירות התקיפה ומאידך
לעבירות הגניבה .עו"ד אסף דוק מסביר אודות יסודות עבירת התקיפה לשם גניבה
ומרכיביה.

עבירות תקיפה
מעצם של שמה של עבירת "תקיפה לשם גניבה" ניתן להבין כי היא משתייכת בראש ובראשונה אל עבירות
התקיפה .מדובר בעבירות המשתנות בחומרתן בהתאם לנסיבות המקרה ותוצאותיו ,אך בבסיס כולן עומדת
הגדרת התקיפה על פי סעיף  378לחוק העונשין" :המכה אדם ,נוגע בו ,דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך
אחרת ,במישרין או בעקיפין ,בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית  -הרי זו תקיפה :ולעניין זה,
הפעלת כוח – לרבות הפעלת חום ,אור ,חשמל ,גז ,ריח או כל דבר או חומר אחר ,אם הפעילו אותם במידה
שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות" .יש לציין כי המגע הישיר יכול להיות הפעלה של כוח גופני בכל עוצמה
ומכל סוג ,ואפילו נגיעה קלה ,אך כאמור על מנת שייחשב לתקיפה עליו להתבצע ללא הסכמה מצד
המותקף .כמו כן ,לקביעת עצם ביצוע העבירה אין זה משנה אם המעשה הוביל הלכה למעשה לחוסר
נוחות ,כאב או נזק גופני.

עבירות גניבה
עבירות הגניבה לסוגיהן מהוות פגיעה בזכויות הקניין ,ומוגדרות כנטילה של נכס ללא הסכמה כדי לשלול
אותו ממחזיקו החוקי באופן קבוע .זאת ,ללא בסיס לטענה על בעלות לגבי אותו הנכס .יש לציין כי הנכס
אינו חייב להיות מוחשי ,ועשוי להיות גם שירות ,נכס וירטואלי או זכויות מסוימות ,על אף שבעבירת תקיפה
לשם גניבה מדובר כמעט תמיד בנכס מוחשי ,החל בארנק ועד לטלפון סלולארי .בהקשר זה ,חשוב לציין את
סעיף  402לחוק העונשין המתייחס לעבירת שוד .על פי סעיף זה ,מדובר בגניבה בה השתמש הגנב באיומים
או באלימות ,כאשר העונש עליה עומד על  14שנות מאסר.

תקיפה לשם גניבה
כאמור ,ישנם סוגים שונים של עבירות תקיפה המשתנים בחומרתם .הרמה הקלה ביותר מכונה תקיפה סתם
כשהעונש המקסימאלי עליה עומד על עד שנתיים מאסר בלבד .מאידך ,הקשה ביותר היא חבלה בכוונה
מחמירה הקובעת עונש של עד  20שנות מאסר לאדם שהתכוון להטיל באחר מום או נכות ,או לגרום
לחבלה חמורה שלו .בין לבין מצויים סיווגים שונים של עבירות תקיפה ,ביניהם תקיפה של אדם לביצוע
עבירה מסוג פשע ,תקיפה הגורמת חבלה של ממש ,תקיפה שמטרה התנגדות למעצר או הימנעות מלכידה,
וכן העבירה בה אנו עוסקים  -תקיפה כדי לגנוב דבר מה.
סעיף )381א() (2לחוק העונשין עוסק בעבירת תקיפה לשם גניבה וקובע עונש של עד  3שנות מאסר
לאדם התוקף את חברו כדי לגנוב דבר .במידה והתקיפה בוצעה בצוותא של יותר משני אנשים  -העונש
מנזק לעד  5שנות מאסר.

ההבדל בין שוד לבין תקיפה לשם גניבה
תקיפה לשם גניבה דומה מאוד לעבירת השוד ,שכן בדומה לה היא מערבת את עניין התקיפה ואת עניין
הגניבה ,ומכאן שלכאורה יושת עליה מאסר כבד ביותר .ואולם ,כפי שאמרנו עבירה זו המפורטת בסעיף
)381א() (2לחוק העונשין צפויה לעונש מקסימאלי של  3שנות מאסר בלבד או  5שנים במידה והתקיפה
לשם גניבה בוצעה בצוותא ,ענישה שהיא נמוכה בהרבה מעבירות השוד האחרות.
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השוני בין שתי העבירות הוא טכני במהותו וככזה מאפשר לתביעה מרחב פעולה והחלטה האם לפנות לבית
משפט מחוזי ולהאשים את הנאשם בשוד ,או לפנות אל בית משפט השלום בכתב אישום העוסק בתקיפה
לשם גניבה .הדבר תלוי בין היתר באופי הפעולה ,נסיבותיה וחומרתה ,אך יש להדגיש כי גם מקרים "קלים"
יחסית עלולים בהחלט להביא לכתב אישום שעניינו עבירת שוד.

שיקולי בית המשפט
במידה שהוגש כתב אישום בגין עבירת תקיפה לשם גניבה ,יבחן בית המשפט את מכלול הנסיבות הקשורות
באירוע .בין היתר ,ייבחנו הנסיבות שהובילו את נאשם לביצוע העבירה ,מטרתה של התקיפה ,האופן שבו
היא בוצעה ,הנזקים שנגרמו למותקף ,העבר הפלילי של התוקף וכדומה .מטבע הדברים ,ככל שתוצאות
המעשה חמורות יותר כך גם יהיה העונש.
מאידך ,בית המשפט עשוי בהחלט להתחשב בנסיבות מקלות ,כגון מצוקה אישית או כלכלית ,בעיה חברתית
ורפואית ,נכונות לפיצוי הנפגע והבעת חרטה על המעשה .לכן ,ישנה חשיבות גדולה להסתייעות בעורך דין
פלילי במקרים אלו ,אשר יפעל להקלת האישומים וכן להצגת טיעונים וראיות להקלת העונש.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין תקיפה לשם גניבה?
פנה לעורך דין מנוסה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך ,בין אם זה בחקירת המשטרה ובין אם זה
בכותלי בית המשפט ,שכן המדובר בעבירה שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד עבורך הכוללות כאפשרות
סבירה לחלוטין גם שהייה מאחורי סורג ובריח לתקופה ממושכת .משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי
לחשודים ונאשמים בעבירות תקיפה וגניבה מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים
שלהם תוך לחימה עיקשת ,רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות
רצונם .במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין תקיפה לשם גניבה פנה ללא דיחוי להתייעצות
עימנו בטלפון  052-6885006או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים
בהתאמה אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה מובטחת.
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