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 משפט מבוים פרטי האירוע ל

 תש"פ     -פרקטיקום הפרקליטות הפלילית 

המחוזי משפט ההגישה לבית של פרקטיקת הפרקליטות )פלילי( פרקליטות ה

, בגין 27בן למיד מכללת ספיר , תיובב שועליכתב אישום נגד  בקריית ספיר

בנסיבות מחמירות, תקיפת שוטר  הפרת צו הבריאות,  מעשה העלול להפיץ מחלה,  

 . הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו וסירוב להוראת פיזור התקהלות

 :אירועים להלןועסקה בהאישום הוגש בעקבות חקירה שנפתחה נגדו 

 הוראה שחייבהלמרות ה שב הנאשם מחופשת סקי באיטליה.  26.3.2020ביום 

להיכנס לבידוד, הנאשם נסע לבקר את הוריו, לקח אריזות מזון שאימו הכינה לו 

ומסר להם כביסה. משם נסע הנאשם לדירת הסטודנטים בשדרות, אותה הוא 

 חולק ביחד עם שני תלמידים שנה ב' משפטים: רעות ויובל. 

שער השתתף הנאשם בהתקהלות יחד עם עשרות אחרים סמוך ל 31.3.2020 -ב

להיכנס למכללה. הנאשם ועשרות חבריו תלמידי בכוח כשהוא מנסה וה המכלל

תחזירו ", "מושחתים נמאסתם"לתקשורת, נשאו שלטים וצעקו במגפונים : ג החו

, קבוצה קטנה שעמדה מצד שמאל "גנבים"מכללת ספיר  ,   "לנו את שכר הלימוד

לא מסכימים להפסיד ", "הקורונה לא תשבית אותנו"לנאשם נשאה שלטים : 

התואר שלנו עולה לנו בדמים, לא ניתן לכם להרוס לנו את שנת ", "חומר

 ."הלימודים

 עם אמירות נוספות כיוצא באלה. קריאותקראו שלטים ונשאו  המפגינים

ל כוחות משטרה ומג"ב את צו בריאות העם במסגרת פעילות בקרה ואכיפה ש

, כרזו השוטרים מספר פעמים, באמצעות מערכת בעיר שדרות ובסביבותיה

הכריזה כי "על הקהל להתפזר ולקיים את הנחיות צו משרד הבריאות". חלק 

מהנוכחים עזבו את המקום, אך מרבית הקהל, וביניהם הנאשם, נותר לעמוד 

השוטרים וקילל אותם. הנאשם הוזהר פעמיים, לבל יתקרב במקום, צעק לעבר 

לשוטרים אחרת ייעצר. על אף האמור חזר הנאשם אל השוטרים, ביקש שיעצרו 

 .אותו ואף קילל אותם

משלא עזבו הנוכחים את המקום, הנפיקו להם השוטרים דו"חות לפי צו בריאות 

ר: "נאצים, אין העם. אז, החל הנאשם לקלל ולצעוק לעבר השוטרים, בין הית

לכם בושה". כמו כן, התסיס הנאשם את המתקהלים לא להישמע להוראות 

השוטרים. תוך כדי שהנאשם צועק ומתפרע, ביקשו השוטרים מהנאשם 

להתפנות, אך הוא סירב. בשלב מסוים, נעמדה שוטרת מול הנאשם, במרחק 

. הפנישל כמטר, והורתה לו להירגע. בתגובה ירק הנאשם לעברה ופגע ב  

בעקבות האמור ניסו השוטרים לעצור את הנאשם ולהלביש על פניו מסיכה כדי 

, את חבריו להכניסו לניידת, תוך שהם מסבירים לו שהוא מסכן את עצמו

הנאשם התפרע והתנגד למעצר.  .ואת השוטרים התלמידים  
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תקף הנאשם שוטרת בעת מילוי הנאשם נאזק והובא לתחנה שם נחקר ש

ה מעשה בכוונה להפריע לשוטרים כשהם ממלאים תפקידם תפקידה כחוק; עש

וסירב להוראת שוטר המורה על  , התנגד למעצר,כחוק, או להכשילם בכך

.התפזרות של התקהלות שנעשתה בניגוד לצו בריאות העם  

טען לאחר שפגש את סניגורו ,את כל המיוחס לו. תחילה הנאשם הכחיש 

 שהמשטרה סתם מתנכלת אליו וביקש לשמור על זכות השתיקה. 

, הוגש כתב האישום כשהנאשם נתון במעצר. 5.4.2020ביום   

הפרקליטות מבקשת מבית המשפט לעצור את הנאשם עד תום ההליכים 

.1200בית המשפט קבע דיון בבקשה למעצר לשעה   המשפטיים נגדו.  

ות כתב אישום מתוקן נגד הנאשם. הגישה הפרקליט 11:30בו ביום בשעה 

בגין מכוח פקודת בריאות העם הפרקליטות הוסיפה לכתב האישום עבירות 

וכן הוסיפה רשימת עדים שכללה גם  חיי אדם מידבקת וסיכוןהפצת מחלה 

דמיולוגית.אפיחוו"ד   

בין  מופיעים, שהפרקליטות מסרה לסניגוריו של הנאשם, הנוסף בחומר החקירה

המתאר פינוי של יובל לבית החולים תל  .20203.4: דו"ח מד"א מיום היתר

השומר, עם חום גבוה, שיעול יבש וקוצר נשימה. עדות של רעות המתארת 

שהזהירה את הנאשם לבל יתקרב אליהם ושעליו להיות בבידוד. לדבריה, גם 

טוב, והיה לה כאב גרון אולם, ללא קוצר נשימה. בעדותה היא חשה שלא ב

במשטרה סיפרה רעות, שהיא ראתה מדחום מונח ליד מיטתו של הנאשם והיא 

עדותו של  הרופא מבטוחה שהוא מדד חום מספר פעמים מאז שחזר ארצה. 

המטפל ביובל עולה כי יובל סובל מאסטמה מילדות וכי הוא בסיכון גבוה לוירוס 

במצב קשה, מורדם ומונשם. הוא בשעות אלה קורונה ו  

 כרבע שעה לפני הדיון, שלחה הפרקליטות לסניגוריו של הנאשם, תוצאות

 בדיקת קורונה שנעשו ליובל, לרעות ולנאשם. שלושתם נמצאו חיוביים לנגיף. 

בדיקות קורונה נוספות שנמצאו חיוביות. הבדיקות  8עוד שלחה הפרקליטות 

מפגינים שנכחו באותה  7 –שעצרה את הנאשם ומ הללו נלקחו מהשוטרת 

מהם הראו תסמינים קשים של הידבקות בקורונה וירוס. 3הפגנה.    
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