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 כתב אישום

 בזאת כדלקמן: םהנ"ל מואש םהנאש
 
 

 :רקע כללי

 הנאשמים הינם אחים. .1

, יליד (, עידו מיודיק"אלעד")להלן:  01.10.2000הוא אביהם של אלעד מיודיק, יליד  2נאשם  .2

"בני משפחת כולם ביחד: , ""י.)להלן:  01.07.2007, קטין, יליד י.( עידו")להלן: " 07.09.1998

 (. מיודיק"

 (.מקום האירוע""ו "הבית"בעיר אילת )להלן:  ...מתגורר ברחוב  2נאשם  .3

)להלן:  02.03.1998בות, יליד ( הוא אביהם של ים בוכ"המתלונן"יואב בוכבות )להלן:  .4

)להלן:    19.06.2006 יליד, קטין, (,  ור."גל")להלן:  18.02.2000(גל בוכבות, יליד "המנוח"

 .("בני משפחת בוכבות", כולם ביחד: ""ר.
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 . המתלונן ואימם של המנוח, גל ור. ( הינה גרושתו של"ענת"ענת דרעי )להלן:  .5

 ....מתגוררת ענת  .6

שטיבו אינו ידוע במדוייק  בין בני משפחת מיודיק ובני משפחת בוכבות יש סכסוך קודם, .7

 למאשימה.

 

 העובדות: .א

כלבו עושה  נראה בוהאינטרנט לרשת בשעות הבוקר, העלה אלעד סרטון , 23.02.22ביום  .8

 אלעד אומר:"תשתין על גל וים".נשמע כאשר ברקע  נתעשל  הצרכיו על חומת בית

 עימות מילולי טלפוני.יים נוצר נ, ובין השלאחר שנודע לגל על הסרטון, הוא יצר קשר עם אלעד .9

 .1, עירב אלעד את דודו, נאשם באחת השיחות ביניהםלעיל, בשעות הערב,  בהמשך לאמור  .10

לגל ולמתלונן כי מעתה  1, הבהיר הנאשם 1בהמשך לאמור, באחת השיחות בין גל לנאשם  .11

עכשיו אני  ,אמר למתלונן: "תשמע טוב טובו "הוא בתמונה", איים עליהם כי יפגע בהם

 בתמונה, תסתום את הפה ותקשיב אני אעלים לך את הילדים היום בלילה".

(, אשר מכיר את "דורון")להלן:  ..., יצר הוא קשר עם דורון 1אשם בשל חששו של המתלונן מנ .12

 יגשר בין הצדדים. הנאשמים, סיפר לו אודות שאירוע, וביקש כי זה 

שר עם הנאשמים ויזם מפגש בין הצדדים על מנת לקראת הלילה, דורון יצר ק במועד לעיל, .13

 להשכין שלום ביניהם.

ביתו של במקום המשקיף על ( "הרכב"של המנוח )להלן:  והמתינו ברכב המנוח ור. ,המתלונן .14

 .להגעת דורון, והמתינו 2נאשם 

 הנאשמים יצאו לקראתו והכניסוהו הביתה. ,2לאחר מספר דקות, דורון הגיע לביתו של נאשם  .15

לבדו, בציינו כי  2בהמשך, דורון יצר קשר עם המתלונן וביקש ממנו שיגיע לביתו של נאשם  .16

 "הכול בסדר".

ד עם יחברכב,  2המתלונן אל ביתו של נאשם , או סמוך לכך, הגיע 22:25במועד לעיל, בשעה  .17

 .2חניית ביתו של הנאשם וחנו מול  ,המנוח ור.

ואולם בשל חששו , להישאר ברכב, המנוח ור. -שני ילדיו, וביקש מתלונן ירד מהרכבהמ .18

 והוא לא יצא החוצה שיבדקו לשלומו. זמן רב חלוףשאם י ר.לאמר למנוח ו ,מהנאשמים

, שם נכחו לחצר האחוריתפתח לו את הדלת והובילו  2המתלונן הגיע אל פתח הדלת, נאשם  .19

 .1דורון, ונאשם 

 מתלונן.עמד בסמוך ל 1, ואילו נאשם 2ם המתלונן ישב בסמוך לנאש, לחצר האחורית םבהגיע .20

שים את ללסגור את הסיפור הזה אחת ולתמיד" ו" 2וביקש מנאשם  2המתלונן פנה אל נאשם  .21

 הגיב בקרירות לדבריו של המתלונן. 2נאשם כל הסכסוך בין המשפחות מאחוריהם. 

 פניו של המתלונן.הניף את ידו וסטר בחוזקה ב 1נאשם לפתע,  .22

. ם לי לפה?"תממקומו, ואמר לנאשמים "זה הסולחה? בשביל זה קרא קםהמתלונן המופתע  .23

, תפס את ידו ואמר לו "שב. אני אומר לך שב". המתלונן 2המתלונן קם ממקומו, אז נאשם 

מנסה למנוע ממנו  2, בעוד הנאשם והחל לצעוד לכיוון היציאה 2השתחרר מתפיסת נאשם 

 .להתקדם באמצעות הושטת זרועו
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את דורון קלות בלם  2נאשם קם ממקומו ואמר "לא מתאים". במקביל,רון בשלב זה דו .24

 .זרועובאמצעות 

התקרב מאחורי המתלונן כשהוא  1נאשם , המתלונן לכיוון דלת הכניסה יאחרצעדו נאשמים ה .25

התקרב אל המתלונן  1. נאשם ("הסכין"ס"מ )להלן:  30-סכין מטבח באורך של כבידו אוחז 

 1נאשם  המתלונן עמד בפתח הדלת, אז לפייסו.כדי הכול טוב אחי", כביכול  לו "עצור, ואמר

ביד השנייה דקר את המתלונן  בב את המתלונן לכיוונו, ואילווסאת כתפו של המתלונן,  חיבק 

 , זאת בכוונה להטיל בו נכות מום או חבלה חמורה.בבטנו התחתונה

 וקורא לבניו. תוך שהוא יוצא מהבית, "ים ים" -מנוחעבר הלצעוק ל החל הפצועהמתלונן  .26

 לתוך הבית.חזרה  שב קרא לבניו, המתלונןלאחר ש

, כשכל אביהם, בעקבות ורצו אל תוך הביתמהרכב  ששמעו את צעקות אביהם, ירדו המנוח ור. .27

 אחד מהם אוחז בסכין. 

 עימות בין הצדדים. החללבית,  עם כניסת המתלונן, המנוח ור. .28

דקר אל החניה שמחוץ לבית, כשמבקביל  המנוח ור. ,הדוף את המתלונןלהחלו  2דורון ונאשם  .29

 .סכיןהאת המנוח בחזהו באמצעות  1נאשם 

ולא אפשר לו  מאחור בחוזקה את המתלונן הפצועמיד תפס  2נאשם  ,בחנית הביתבהיותם  .30

 מחוץ לבטנו. יצאו אל חלק ממעיולמרות פציעתו של המתלונן אשר , לזוז

נסוגו  ור.המנוח  .ניסה לדקור אותם באמצעות הסכיןו ,והמנוח ר. יאחר רדף 1נאשם במקביל,  .31

 .1 והתרחקו מנאשם במעלה הרחוב לאחור

לעבר  עם סכינו בצורה מאיימת צעודוהחל ל 1הסתובב נאשם , המנוח ור. לאחר התרחקות .32

 .בחוזקהמאחור אותו  תמונע מהמתלונן לזוז, עת הוא לופעדיין  2ם נאשכשהמתלונן, 

 , על1לכיוון נאשם מיד המתלונן, רץ  ,אביוב פוסע על מנת לפגוע 1שזיהה כי נאשם  ,המנוח .33

 .1ונפל לרגליו של נאשם המנוח מעד , 1נאשם ל יעו בסמוךגבהמנת להגן על אביו. 

אותו באמצעות הסכין ודקר הסתובב לאחור, ראה את המנוח מוטל לפניו על גבו,  1הנאשם  .34

 ., דקירות עמוקותובגבומספר פעמים בחזהו 

בפלג  1נאשם העל עצמו ולדקור את  ןלהג , ניסה המנוחמוטל על הרצפה ובעודו ,לאחר שנדקר .35

 גופו התחתון.

הדפה . אבן זו אבן שפגעה בו באיזור כתפו 1נאשם  לעבר וזרק רץ לסייע למנוח ר.עת, באותה ה .36

 המשיךמיד רפה ולא ה 1להמשיך לדקור את המנוח. נאשם לרגע ומנעה ממנו לרגע אותו 

 לדקור את המנוח.

עורפו  לשסף את את הסכין וניסה 1אז לקח נאשם , , ואז שוב מעדמהרצפהניסה לקום המנוח  .37

 נפלה הסכין ארצה.  המנוח, ואולם במהלך הדברים של

בשלב  צעד מספר צעדים ואז קרס ארצה על פניו. ,, קםבפלג גופו העליוןהמנוח שהיה דקור  .38

 את סכין המטבח והחזיקה מאחורי גבו. 1הרים שוב הנאשם  זה

 2ביקש מנאשם המתלונן  ללפות את המתלונן בחוזקה. 2נאשם , המשיך כל אותה העת .39

 מפה תצאו לא:"השיב 2נאשם נושם" וש"המעיים שלו בחוץ". כיוון ש"הוא לא  וישחררש

 ".היום חיים
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להמשיך על מנת להסיחו מ 1אבנים לעבר נאשם לחיי אחיו ואביו, המשיך לזרוק חשש אשר  ר. .40

החל לרדוף במעלה המשעול לעבר  1קת האבנים לעברו, נאשם ילאחר זר אחיו.בלפגוע באביו ו

ברח  . ר., כשהוא אומר לו במקביל :"אני ארצח אותך"וניסה לדקור אותו מספר פעמים ר.

שלא  1שם אנה להתחנן אל , ענת, החלמו של ר.ויתר ורץ אחריו. אילא  1ונאשם  1מנאשם 

 הוא לא נפגע גם כן. 1מנאשם  ורק בשל בריחת ר. יפגע בבנה,

 שכנים ואמו של המנוח, ענת, הזעיקו את כוחות ההצלה.במקביל,  .41

לתפוס את המתלונן בחוזקה, כאשר המתלונן מתחנן בפניו  2בכל אותה העת, המשיך נאשם  .42

שחררו במשך זמן שעה לבקשתו ולא לא  2דיו. נאשם לשישחרר אותו על מנת שיעזור לי

 .2ממושך. רק בהתערבות אחת השכנות שוחרר המתלונן מתפיסתו של נאשם 

מסר לו את הסכין וביקש  2ניגש לעבר נאשם  ע,גיההחלו לשזיהה כי כוחות ההצלה  1נאשם  .43

אותה  , שטףנטל את הסכין 2נאשם  מיד רץ אל רכבו וברח ממקום האירוע.כי יחביאה,ו

 .המלוכלכיםוהניחה בכיור המטבח מתחת לשאר הכלים 

המתלונן הובהל העניקו למתלונן סיוע ראשוני במקום האירוע.  ד"א שהגיע למקוםכוחות מ .44

. בבית בבטנו התחתונה ס"מ 4-ל, כשהוא סובל מפצע דקירה באורך של כטלבית החולים יוספ

 יתמעיים מחוץ לבטן שנראם לולאת החולים הועבר המתלונן מורדם ומונשם לחדר ניתוח, ע

 יותצלצר 6לצרציות נתפרו.  2לצרציות במעי.  8-. בחדר הניתוח אובחן כמי שסובל מתהיפרמי

וחיבורו מחדש. בהמשך ס"מ  15-באורך של כשהיו במקטע המעי, הובילו לכריתה של המעי 

שוחרר המתלונן  25.02.22ביום  .כשהוא מורדם ומונשם הועבר לטיפול בבית החולים סורוקה

 מבית החולים.

פצע דקירה אלכסוני בחזה ימין,  :למנוח , נגרמו2של נאשם  וסיועב 1נאשם  מעשימכתוצאה  .45

דקירות בגו משמאל בשלישי האמצעי בין קו בית השחי קדמי לאחורי, פצע דקירה בגב  3

באורך משמאל בשליש האמצעי, פצע דקירה שטחי בגב מימין בשלישי העליון, פצע חתך אנכי 

ס"מ בראשו, פצע דקירה אנכי בזרוע ימין, שתי שריטות עדינות  0.2ובעומק של  ס"מ 1.5-של כ

 השמאלית והתקלפויות עור בפנים ובברכיים.בזרוע 

לא לחץ להמנוח הובהל אל בית החולים יוספטל כשהוא במצב לא יציב, ללא דופק פריפרי ו .46

הוא עבר טיפול רפואי ניתוחי נרחב שם. מיד הורדם והונ. המנוח ATLSדם. החל טיפול לפי 

החתכים באיברים ובכלי הדם, הסטה סיבובית של אברי הבטן, ניקוז אוויר  תשכלל תפיר

-מהחזה ופתיחת בית החזה והבטן. חרף הטיפול הרפואי ומתן מנות דם ומוצריו, הנזק התת

נפחי מאיבוד דם -, מהלם תת4:20בשעה  23.02.22חמצוני היה בלתי הפיך והמנוח נפטר ביום 

 נרחב כתוצאה מפצעי הדקירה בגו. 

נלכד על ידי כוחות המשטרה  07.03.22נותר בבריחה למשך שבועיים, עד שביום  1נאשם  .47

 במחבוא בבית חברתו.

שלא  מתלונן חבלה חמורה גרם לגרם בכוונה למותו של המנוח, וכן  1ו לעיל, נאשם במעשי .48

 נכות מום או חבלה חמורה. כדין, זאת בכוונה להטיל בו 

עשה מעשה שלגרום בכוונה למותו של המנוח, בכך  1סייע לנאשם  2במעשיו לעיל, נאשם  .49

 . אותו לאבטח או עליו להקל, הביצוע, כדי לאפשר את עבירהה עשיית בשעת

 

 לפיהן מואשמים הנאשמים: הוראות החיקוק .ב



5 

 

 

 :1לנאשם 

 (."החוק")להלן:  1977-)א( לחוק העונשין, התשל"ז300עבירה לפי סעיף -בכוונה רצח .1

 .(1)א()329עבירה לפי  -חבלה בכוונה מחמירה .2

 

 :2לנאשם 

 )א( לחוק.300+ 31עבירה לפי סעיף  -סיוע לרצח בכוונה .1

 

1. ... 

 

  

 

 

 עו"דאביב דמרי,        

 פלילי-לפרקליט מחוז דרוםבכיר סגן                                                                                     

 

 109635/22פל"א

 1441/22/פמ"ד 
 

 :הודעה לנאשם
, הנך רשאי לבקש שימונה לך סניגור 1995 –לחוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו  21עפ"י סעיף 

 )א( לחוק.18אם מתקיים בך אחד התנאים לזכאות לייצוג המנויים בסעיף ציבורי 
 

 : הודעה לבית המשפט
, המאשימה מודיעה בזאת 1982 –א לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, תשמ"ב 15עפ"י סעיף 

כי קיימת אפשרות כי תבקש מבית המשפט הנכבד להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל אם 
 יורשע.

 

 

 


