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    )תחנת השכונות 385109/2021(פל"א  :העובדות  .א

שהוקם מכוח חוק השידור  חקוקתאגיד "תאגיד השידור הישראלי" הינו  . 1

שירות לציבור, ") ומספק התאגיד(להלן: " 2014-התשע"ד הציבורי הישראלי,

") יואבבין היתר, בדרך של שידורי רדיו וטלוויזיה. יואב זהבי לונדון (להלן: "

 בתאגיד עובדי חטיבת הטלוויזיה  הינם") רולןורולן נוביצקי (להלן: "

 .")צוות התאגיד(להלן ביחד: " צלם, בהתאמהבתפקידי כתב ו

התרחשו בעיצומה של מערכה צבאית  האירועים המתוארים בכתב האישום . 2

מבצע "שומר  מכונהבין מדינת ישראל לארגון החמא"ס ברצועת עזה, אשר 

החומות". במהלך השעות והימים שקדמו לאירועים בכתב האישום, היתה 

רקטות.  אלפיה האזרחית במדינת ישראל תחת מתקפה של יהאוכלוסינתונה 

בה בעת, התעורר גל של הפרות סדר והתפרעויות אלימות ברחבי הארץ, על 

 וכן שלגזעני, שכלל תקיפות של כוחות המשטרה והביטחון,  –רקע לאומני 



כמו כן, ובמסגרת הפרות הסדר וההתפרעויות,  אזרחים יהודים וערבים.

ריאות לפגוע בעיתונאים והותקפו עיתונאים רבים על רקע ביצוע הושמעו ק

 תפקידם.

הופצו קריאות ברשתות החברתיות ובאמצעות היישומון  13.5.21ביום  . 3

Whatsapp לצורך קיום צעדה לכיוון יפו,  להגיע לשכונת התקווה בתל אביב

יקרו בדרכם של הצועדים. בהודעות שנשלחו התבקשו יותקיפת ערבים ש

 אלות, בסכינים, ברובים ובגז מדמיע.ים להצטייד, בין היתר, בהמגיע

אזור מפגש הרחובות האצ"ל ב, התקבצו 18:30בהמשך לכך, עובר לשעה  . 4

כמה עשרות אנשים, קראו קריאות של "מוות  ")המקום(להלן: "והלח"י 

שפעלו לפיזור ההתקהלות. בין הנוכחים לערבים" והתעמתו עם שוטרים 

 .1 במקום היה גם נאשם

את על מנת לסקר רולן ויואב למקום הגיעו על רקע המתואר לעיל,  . 5

רולן אחז בידו . , והחלו להיערך לקראת שידורההתרחשות, במסגרת תפקידם

תפקידו, ואשר  המהווים כלי עבודתו במסגרת ביצועבמצלמה ובציוד נוסף, 

 .")המצלמה(להלן: " ש"ח 22,000-שווים מוערך בכ

אחר, שזהותו אינה ידועה  תבלוויי 1התקרב נאשם  18:55בסמוך לשעה  . 6

למה , לצוות התאגיד והתחיל לצעוק לעברם "")האחר(להלן: " למאשימה

תצלם ברמלה לוד איפה שאנשים  ךאתם מצלמים פה? אל תצלמו פה. ל

", תוך שהוא דוחף את המיקרופון שאחז יואב יורים. לא פה שיהודים שרים

 . בכוונה להפחידם או להקניטם, והכל בידו

אל תעשה את "לעברו המשיך לצעוק  1נאשם צוות התאגיד החל להתרחק ו . 7

קפלו " צוות התאגיד", תוך שהאחר אומר לזה פה, תתקפלו מפה, לך לך

, והכל בכוונה להפחידם או "מפה, לא רוצים להפנות את הזעם אליכם

ונאשם  צוות התאגיד,התקהלו סביב  נוכחים נוספים. בהמשך לכך, להקניטם

 . חף את רולןד 1

 .לנוע לאחור ולהתרחק מהמקום המשיךצוות התאגיד , סמוך לאחר מכןב . 8

אל האנשים שהתקהלו במקום, תוך שהוא מצביע על  1בתוך כך, פנה נאשם 

האנטישמים האלה.  13חבר'ה זה הכתבים של ערוץ צוות התאגיד, וקרא: "

על טעותו והבהיר  1העמיד את נאשם  לאחר שרולן ".13אלה כתבים של ערוץ 

גם אנטישמים, שמאלנים  11" 1נאשם לו לו כי הם מטעם התאגיד, אמר 

אתם, אתם שמאלנים אתם, יא מנאייק. לכו תצלמו שם שיורים עלינו, אל 

 ".תצלמו יהודים שרים

. הרחובדו השני של חק צוות התאגיד וחצה את הכביש לצ, התרבתגובה . 9

, תוך התאגיד צוותבעקבות  1נאשם הקניטם, הלך בכוונה להפחידם או ל



 ,ומזעיק אותו למקום 2משוחח במכשיר הטלפון הנייד שלו עם נאשם שהוא 

 ". 11משדרים פה מערוץ בוא לפה מהר, "באומרו 

התקרב פעם אחר פעם למצלמה, הסתיר את עדשת  1נאשם בתוך כך,  .10

מבקש ממנו להניח המצלמה באמצעות כף ידו מספר פעמים, והכל תוך שרולן 

בחלוף מספר  " ומתרחק מהמקום.אני הולך, שחרר אותנו" להם באומרו

 .1חבר לנאשם למקום ו 2נאשם הגיע דקות, 

ברח' האצ"ל, תקפו  72בעת שצוות התאגיד שהה בסמוך לבניין מס'  .11

היכה  2בכך שנאשם  ,ובהפתעה את רולן מאחורבצוותא חדא הנאשמים 

בראשו באמצעות קסדה וכן היכה את המצלמה שאחז בידו, אשר נפלה מידיו 

רולן ותקף אותו ב 1נאשם מיד לאחר מכן, בעט והתרסקה על המדרכה. 

באמצעות אגרופיו, והכל בכוונה להכשיל אותו בתפקידו או למנוע או להפריע 

 אותו מלמלאו.

לק מגופו על חרולן ונפל לאחור, כש במהלך ניסיונו להתגונן מהתקיפה, מעד .12

בכך שהטיח  ,2תקף אותו נאשם  תרומם,בעודו מ הכביש וחלק על המדרכה.

ונאלצים  מתרחקים מהםאת הקסדה בראשו פעמיים, תוך שרולן ויואב 

  אותה עת.לרדת לכביש, בו נסעו מכוניות 

ונמלט עמה מהמקום, כאשר  מהמדרכהאת המצלמה  1נאשם  נטל, בהמשך .13

 . , והכל במטרה לשלול אותה שלילת קבע מבעליהובעקבותי 2נאשם 

בפנים,  של ממש חבלות מו לרולןנגר, מעשיהם של הנאשמיםמ כתוצאה .14

בקרקפת, בצוואר, באוזן, בשפה באף ובגב התחתון, והוא סבל מרעד ביד 

 . , בעטים נזקק לטיפול רפואיימין

את שמים בצוותא חדא את רולן בכוונה להכשיל תקפו הנאבמעשיהם אלה  .15

דבר המשמש וגנבו  ,מלמלאו לובתפקידו או למנוע או להפריע צוות התאגיד 

על  1נאשם איים עוד במעשיו אלה,  .כלי עבודה או אמצעי להפקת פרנסה

 .ואו להקניט וצוות התאגיד במטרה להפחיד

 

 :םמים הנאשמימואשן ת החיקוק לפיהוהורא  .ב

, ביחד )3(-) ו1א(ב)(382לפי סעיף  – הציבור בנסיבות מחמירות תקיפת עובד . 1

 .")חוק העונשין"(להלן:  1977- התשל"זלחוק העונשין,  ,29עם סעיף 

לחוק , 29, ביחד עם סעיף )2א(א)(384לפי סעיף  – בנסיבות מיוחדותגניבה  . 2

 העונשין. 
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