
 
 2020-4-12345ת.פ.          בבית המשפט המחוזי בבאר שבע  

 

 

 המאשימה:                                       מדינת ישראל

 באמצעות פרקליטות מחוז דרום פלילי

 84120, באר שבע, מיקוד 4התקווה 

 6267057-08פקס:   6264658-08טלפון: 

 

 –נ ג ד  -

 

 שועלי   משה  בן  יובב :                                             הנאשם

 1993, יליד 001555566ת.ז.                                                            

 , שדרות. 201קריית הסטודנטים                                                            

 

 כתב אישום 

 הנאשם הנ"ל מואשם בזאת כדלקמן:

 כללי  

הנגיף,   .COVID-19 מחלת נגיף קורונה מתמשכת של עולמית מגפה היא מגפת הקורונה .1

וגרם עד כה להדבקה של  בני אדםנגועים ל בעלי חייםמ , ככל הנראה, עבר CoV-SARS-2  מזן

יותר מארבעה מיליון בני אדם ולמותם של מאות אלפים. המגפה התפרצה לראשונה בדצמבר 

 .םהחלה להתפשט במהירות לכל רחבי העול 2020אך מאמצע פברואר  ,סיןב ווהאן בעיר 2019

 "(מגפת הקורונה)להלן: "

בכל הזמנים הרלבנטיים לאישום זה, מגפת הקורונה גרמה להתפרצויות של תחלואה בישראל.  .2

, פגעה בכל שכבות האוכלוסיה, וגרמה לשיעור שהתפשטה במהירות באמצעות הדבקה המגפה

 סיכון.קבוצות תמותה גבוה בעיקר אצל קשישים, וחולים ב

צו בריאות העם )נגיף קורונה החדש( )בידוד בית והוראות בכל הזמנים הרלבנטיים לאישום זה,   .3

"( מחייב  כל מי שחוזר לישראל "צו בריאות העם) להלן:     2020  –שונות( )הוראת שעה( התש"ף  

 יום, ממועד ההגעה לישראל. 14מחו"ל לשהות בבידוד, למשך 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_2019
https://he.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%95%D7%94%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%A1%D7%99%D7%9F
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 אישום ראשון 

 : עובדותה .א

מחופשת סקי  EJ 3342בטיסת איזיג'ט שב הנאשם , 16:00בסמוך לשעה  26/3/2020ביום  .1

מאימו לקח  שהה שם כשעה, הוריו, יתלבישירות משדה התעופה, נסע  הנאשם באיטליה. 

  כביסה. להם אריזות מזון  ומסר

 2 הנאשם נסע מבית הוריו לדירתו בעיר שדרות אותה חולק עם בו ביום,  בסמוך אחר כך,  .2

"רעות" ו אסמטי. )להלן:  ויובל פרטנר  רעות  -שותפים נוספים, סטודנטים במכללת ספיר 

, לא שמר הנאשם על ריחוק מרעות ויובל ולא נכנס לבידוד הדירמהלך שהותו בב"(. "יובל

 כמתחייב מצו בריאות העם. 

לול מור לעיל, הפר הנאשם את הוראת צו הבריאות, ועשה בהתרשלות מעשה העאבמעשיו כ .3

 להפיץ מחלה שיש בה סכנת נפשות. 

 :  הוראות החיקוק .ב

 . 1977-)רישא( לחוק העונשין, התשל"ז 218עבירה לפי סעיף  – מעשה העלול להפיץ מחלה .1

 –אכיפה(, תש"ף  -לתקנות שעת חירום )נגיף קורונה החדש  1 תקנהלפי עבירה   -הפרת חובת בידוד  .2

לצו בריאות העם )נגיף קורונה החדש( )בידוד בית והוראות  ,)ה()ד( ,)ג(ס"ק )א(, 2, בצירוף סעיף 2020

   .2020- שונות( )הוראת שעה(, תש"ף

 

   שניאישום 

 :  עובדותה     .א

אחרים שזהותם אינה עשרות יחד עם  פגנהה, השתתף הנאשם ב11:00סמוך לשעה  31/3/2020ביום  .1

להיכנס ביקשו מחו נגד הנהלת המכללה ו הנוכחים  לשער מכללת "ספיר". ידועה למאשימה, סמוך 

נתקהלו חבריו תלמידי החוג לתקשורת, ביחד עם  כמה מהנאשם מכללה. ראשי לשער ההדרך 

 הפר את השלום. למטרה משותפת ועוררו את חבריהם, ללא צורך וללא עילה מספקת,  ל

  "מושחתים נמאסתם", "תחזירו לנו את שכר הלימוד",נשאו שלטים וצעקו במגפונים : המפגינים  .2

"הקורונה לא קבוצה קטנה שעמדה מצד שמאל לנאשם נשאה שלטים :  "מכללת ספיר גנבים",

לכם התואר שלנו עולה לנו בדמים, לא ניתן ", ""לא מסכימים להפסיד חומר תשבית אותנו",

את בכוח חלק מהמפגינים נדחפו לשער המכללה וניסו להדוף  להרוס לנו את שנת הלימודים".

 השומר.
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הוזעקו למקום כוחות במסגרת פעילות בקרה ואכיפה של צו בריאות העם בעיר שדרות ובסביבותיה,   .3

חנת קצין תקראו למתקהלים להתפזר והודיעו להם שזו הפגנה לא חוקית.  השוטרים  משטרה ומג"ב.  

על הקהל להתפזר כי " ,מספר פעמים, באמצעות מערכת הכריזהכרז שדרות  רפ"ק מורן  בן זבולון 

מרבית הנאשם עם . חלק מהנוכחים עזבו את המקום, אך ולקיים את הנחיות צו משרד הבריאות"

 .שוטריםוצעק לעבר ההקהל, נותר לעמוד במקום,  

צו לתשלום קנס בגין הפרת דו"חות לרשום השוטרים  החלומשלא עזבו הנוכחים את המקום,  .4

  נאצים, אין לכם בושה". בריאות העם. אז, החל הנאשם לקלל ולצעוק לעבר השוטרים, בין היתר: "

  .כמו כן, התסיס הנאשם את המתקהלים לא להישמע להוראות השוטרים

מת הנאשם עם הנאשם הוזהר פעמיים, לבל יתקרב לשוטרים אחרת ייעצר. על אף האמור התע .5

 .ביקש שיעצרו אותו וקילל אותםסירב להוראת פיזור התקהלות, השוטרים, 

מול הנאשם, במרחק של כמטר, והורתה לו  רס"ל מירי אלוף,   שוטרתהבשלב מסוים, נעמדה  .6

 להירגע. בתגובה ירק הנאשם לעברה ופגע בפניה. 

ו מסיכה כדי להכניסו לניידת, ניסו השוטרים לעצור את הנאשם ולהלביש על פני ,בעקבות האמור .7

ואת השוטרים. הנאשם   , את קהל המפגיניםתוך שהם מסבירים לו שהוא מסכן את עצמו, את חבריו

 התפרע והתנגד למעצר. 

 חיוביבממצא אותרו חולי קורונה , לעיל יםלאחר האירועשנערכה בסמוך  לגילוי קורונה  בדיקהב .8

יובל אסמטי ורעות הסטודנטים  רחל שועלי, שותפיו לדירה 67-בת ה  אימו הנאשם,  :כדלקמן

מאושפז מיום  ,משתתפים בהפגנה. יובל הסובל מאסטמה 4ועוד  השוטרת מירי אלוף, פרטנר, 

 בבי"ח תל השומר כשהוא במצב קשה , מורדם ומונשם.   3.4.2020

הפר הוראה ; כנת נפשותעשה במזיד מעשה העלול להפיץ מחלה שיש בה ס, ההנאשם במעשיו אל .9

תקף ;  סירב להוראת פיזור התקהלות; חוקית בכך שהפר ביודעין את הוראות צו בריאות  העם

עשה מעשה בכוונה להפריע  שוטרת בעת מילוי תפקידה כחוק  ובכוונה להפריע לה מלמלאו;

התפרע ו השתתף בהתקהלות אסורה ;לשוטרים כשהם ממלאים תפקידם כחוק, או להכשילם בכך

 באופן שיש בו להטיל אימה על הציבור.בה 

 

 :  הוראות החיקוק .ב

 . 1977-)סיפא( לחוק העונשין, התשל"ז218עבירה לפי סעיף  -מעשה העלול להפיץ מחלה .1

 3-ו  2ס' בצירוף , 1977-התשל"זהעונשין  לחוק 287לפי סעיף עבירה  –הפרת הוראה חוקית  .2

-)בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, תש"ף)נגיף קורונה החדש(  לצו בריאות העם

2020. 
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נגיף קורונה לתקנות שעת חירום ) )ב( 2עבירה לפי תקנה  –סירוב להוראת פיזור התקהלות  .3

 .2020 –תש"ף ה( אכיפ –החדש 

 .1977-( לחוק העונשין, תשל"ז1)274סעיף  –תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות  .4

 .1977-לחוק העונשין, תשל"ז 275סעיף  –הפרעה לשוטר במילוי תפקידו  .5

 .1977-לחוק העונשין, תשל"ז 151לפי סעיף  –התקהלות אסורה  .6

 .1977-לחוק העונשין, תשל"ז 152לפי סעיף  –התפרעות  .7

 

 עדי התביעה:  .ג

 )חוות דעת מומחה( שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות. ד"ר אלין סולדבסקי, .1

 שטרת ישראל. מ, רס"ל מירי אלוף .2

 , משטרת ישראל.רס"ר שריקי .3

 , תחנת שדרותמשטרת ישראל מורן בן זבולון,רפ"ק  .4

 , תחנת שדרות.משטרת ישראל בני גולן,רס"ר  .5

 , משטרת ישראל.השוטרת אליס .6

 שותפה לדירה של הנאשם. ,פרטנר רעות .7

 .תעודות רפואיות , שותף לדירה של הנאשם ,אסמטי יובל .8

 

  

 

 נועם פרקליטוביץ, עו"ד         

 עוזר בכיר לפרקליט המחוז        

 י״ח אייר תש״פ 

 2020מאי  12

 

 הודעה לנאשם 
נאשם לייצוג  הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים לזכאות 

 . 1995 –)א( לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו  18המנויים בסעיף 
 
 

 המשפט - הודעה לבית
  1982 -א')א( לחוק סדר הדין הפלילי ] נוסח משולב[ התשמ"ב 15בהתאם להוראת סעיף 

המאשימה מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות לפיה יתבקש בית המשפט להטיל על הנאשם עונש  
  יורשע בתיק זה.  מאסר בפועל, אם 

 


