תצהיר

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת ,וכי אם לא אעשה
אני
כן ,אהיה צפוי לעונשים על פי חוק ,מצהיר כדלקמן:

 .1אני בן  ,20תושב העיר נצרת.
 .2ביום שלישי בערב , 11.5.2021 ,יצאתי מהבית בשביל להביא את הארוחה למען שבירת הצום.
הבחנתי בכמה בחורים רעולי פנים ,הלובשים לבוש אזרחי ,מכים ילד ברחוב .בשל המראה שראיתי,
עצרתי את הרכב ,ירדתי ממנו וניגשתי לאותם בחורים רעולי פנים ודרשתי מהם להפסיק להכות
את הילד .התברר שרעולי הפנים הללו הם יחידה של מסתערבים ,אשר מיד לאחר שהערתי להם על
מעשיהם ,הם החלו להכות אותי ,ולבסוף נעצרתי על ידם.

 .3יחידת המסתערבים הזו מנתה להערכתי כ 12-שוטרים .היחידה פינתה אותי לתחנת המשטרה בעיר,
הלכנו ברגל מאזור המעיין בעיר נצרת עד לתחנת המשטרה אלמסקובייה.

 .4חלק ניכר מהמסתערבים הרביצו לי במהלך המעצר ובדרך לתחנת המשטרה .הם נתנו לי מכות
כמעט בכל חלקי הגוף ,ללא כל הצדקה לכך וללא כל עוול בכפי .היה ניתן לזהות באופן די ברור כי
נקלעתי לסיטואציה בשל המראה הקשה אליו הייתי חשוף ,והוא הפגיעה בילד קטין באמצע הרחוב
בתוך העיר שלי .לא דמיינתי לעצמי כי יעצרו אותי בגלל שעצרתי את הרכב במטרה לעזור למישהו.

 .5לאחר שהגענו לתחנת המשטרה ,השוטרים הכניסו אותי לחדר שנמצא בסוף המדרגות בצד ימין.
בחדר זה ,ועל אף שלא התנגדתי למעצר ,ושנשארתי שקט ,הם החלו לתקוף אותי ולהכות אותי ,הן
באמצעות בעיטות והן באמצעות אגרופים .זאת ועוד ,השוטרים קיללו אותי והשפילו אותי בכוונה,
היה נשמע כי קללות והשפלות אלו משעשעות אותם.

 .6לאחר מכן העבירו אותי לחדר אחר ,בו שהו גם  3צעירים .הוחזקתי בחדר זה למשך כשעה להערכתי,
כאשר אנחנו מוכרחים לשבת על הרצפה ,עם איזוק מפלסטיק על הידיים ,אשר מהודק קשות ופוגע
בעורקי הדם בידיים שלנו.

 .7לאחר מכן העבירו אותי לחקירה .לפני החקירה ,פגשתי עורך דין אשר העניק לי ייעוץ בנוגע לחקירה,
וסיפרתי לו את המקרה .אחרי פגישה זו נחקרתי על ידי השוטרים ,שהיתי לילה במעצר ,ולמחרת
בבוקר שוחררתי עם הרחקה של  5ימים לבית הדוד שלי בנצרת.

 .8אני מבקש להתייחס לתצהירי זה כתלונה בפני מח"ש נגד כל המעורבים הנ"ל.
____________
המצהיר

אני הח"מ ,נארימאן שחאדה-זועבי עו"ד ,מאשרת בזה כי היום ,2.6.2021 ,הופיע בפני
 ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו ל הצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ל כך בחוק אם לא
יעשה כן ,אישר את תצהירו הנ"ל וחתם עליו בפני.
___________
נארימאן שחאדה-זועבי ,עו"ד

