
 תצהיר 

, כן אעשה לא  אם וכי , האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי  לאחר (,:___________ז.ת) עומייר לואבנה אני

 : כדלקמן מצהיר , חוק פי  על לעונשים צפוי אהיה

ויום הצום האחרון של רמדאן, החלטנו אני ואחי ועוד    , ערב חג אלפיטר12.5.2021ביום רביעי בערב,   .1

,  21:00שניים מחברינו לצאת לחגוג, וזאת לאחר ארוחת האיפטאר. יצאנו מהבית בסביבות השעה  

 ברחוב הגליל בנצרת. והגענו עד לחנות "צ'יקרז" ליד החניון 

 

הבחנתי בכוחות משטרה  חניתי את הרכב שם, ויצאנו ממנו במטרה למשוך כסף מהכספומט. מיד   .2

וכן בהפגנה    מקום, חלק מהם היו מצוידים היטב ונראו כמו יחידות מיוחדותקרבת הרבים נוכחים ב

 .  קצת  על מנת להתרחק . כשראיתי את המראה הזה התחלתי ללכת לאטשהתקיימה בקרבת המקום

, הסתכלתי  באיזשהו רגעמתרחש.  לצפות בבכדי    ,במקום  יאני ואח התרחקנו קצת מהרכב ועמדנו,   .3

רץ לכיווני כאשר הוא מרים את אגרופו באוויר, כל זאת כאשר    בציוד מלאמימיני, וראיתי שוטר  

 אנחנו עדיין עומדים ליד אותו חניון, מעל המדרכה.  

 

הוא הגיע  מיד משראה אותנו,  נעצור,  ש לא דרש שנזדהה או  פנה אלינו, לא קרא לנו,  השוטר לא   .4

גרוף מורם באוויר. הדבר כפשוטו, רק עמדנו במקום, הרחק מההפגנה, במקום  בריצה לכיוונו עם א

 אף התקהלות. בו  לא הייתה  ש

 

משראיתי את השוטר רץ לכיווני, נבהלתי, וידעתי שהוא הולך לפגוע בי. מרוב פחד, התחלתי לרוץ,   .5

"תזרוק,  תי קריאה שאומרת  רציתי לעצור ולהסביר לו שלא עשיתי כלום, אבל משפניתי לאחור שמע

 תזרוק", והבנתי שהכוונה היא לרימוני הלם.  

 

השוטרים החלו לזרוק לכיווני רימונים, והמשכתי לרוץ כי ידעתי שאם אני אעמוד במקומי אני עלול  .6

לאחר   מהרימונים.  קשות  לבמכן  להיפגע  ראיתי  ש   שמתי  ופתאום  ההפגנה,  למקום  התקרבתי 

של ההפגנה אז רצתי בחזרה לאותו מקום בו עמדתי מקודם. כאשר  מהכיוון שוטרים רצים לכיווני 

 בי באזור העין השמאלית, ונפלתי לרצפה.   ופגעהשוטרים הרים את ידו  אחד אני עודני רץ, 

 

בפני השוטרים אשר  כדי שאני מתחנן    ךנפלתי סמוך למקום בו עמדתי בהתחלה, כיסיתי את פניי תו  .7

. פתאום, אחד השוטרים התחיל לבעוט בי בפנים ובראש,  דבר  שחרר אותי כי לא עשיתילהקיפו אותי  

   באמצעות הנעל שלו על ראשי ואז דרך על הכתף שלי.  ךדר הוא  

 

על הרצפה. רבים החלו להכות אותי, הן באמצעות  שוכב  התאספו מסביבי כאשר אני  מספר שוטרים   .8

ועד  רגליהם ובעיטותיהם, והן באמצעות אגרופים. הרגשתי כאבים עזים בכל ה גוף שלי, מהראש 

 הרגליים. אחד מהם החל לבעוט בי בעורק שמאחורי האוזן, חשבתי באותו רגע שאני הולך למות. 

 

לאחר כמה דקות, סחבו אותי שניים מהשוטרים בדרך לתחנת המשטרה בעיר. ניסיתי להסביר להם   .9

 באמצעות אגרופים. שלא עשיתי כלום, ומשניסיתי לדבר הם החלו להכות אותי על הבטן 

 



ראיתי שכל עצור שהם    .התקשיתי ללכת לבד בזמן זה אף  ו  , ברגל  ,נההתח  וך לת  אותי   סחבו   השוטרים .10

ראשי   את  להרחיק  ניסיתי  בדלת.  ראשו  את  חובטים  לכן  קודם  לתחנה,  פנימה  להכניס  מנסים 

ניסו לחבוט את ראשי    זאת  בכל  אך  מהדלת כי לא רציתי לקבל צלקות שיישארו איתי כל החיים

 . בדלת

 

ש .11 לאחרי  לתחנה,  אותי  הגיע  הכניסו  השוטרים  חפציי. אחד  כל  את  מעליי  להקחו  בי,  כ והחל  ות 

שאלתי אותי האם אני מכיר אותו כי באמת הוא נראה לי מוכר, ואז הוא ענה לי בנימה של איום  

 שיניים עכשיו".   ךואמר "אם היית מכיר אותי אז לא היו ל 

 

ממש על הדלת  לחדר. כבר משנכנסנו לתחנה, המשכנו ישר ואז מצד שמאל יש דלת, נכנסנו בדלת זו  .12

, ושוטר אחר נתן לי סתירה בפנים. באותו  ואת משפחתי ם החל לקלל אותיאחד השוטרישל החדר  

על  עצורים הוכרחו לשבת  חדר היו הרבה עצורים, ראיתי מראה מזעזע שנראה כמו עצורי מלחמה. ה

שוטר אחד, רעול  מטה.  שלהם מוטה כלפי  כשהראש  כאשר הרגליים שלהם מתחת לגוף,  הרצפה,  

לא הצלחתי להבין אם זה מקל או משהו אחר, אבל כל מי שהיה  חפץ ביד, פנים, הסתובב בחדר עם  

לתוך אחת הפינות בחדר, הורדתי  אותי דחפו   .באותו החפץ  ראשו קיבל מכות על הרצפה והרים את 

 על הראש לי.   חזק  ץחפלי באמצעות אותו שוטר הרביץ  ,את הראש והתכופפתי. על אף זאת

 

מדמם מהראש. שניות ספורות לאחר מכן חשתי בכאב ראש  אחד העצורים שהיה לידי אמר לי שאני   .13

גדול, וראיתי שיש כמות גדולה של דם שיורדת מהפצע בראש שלי. המכה הזאת גרמה לי סחרחורת  

 חזקה. 

 

משראו זאת, השוטרים גררו אותי החוצה, והורו לי לשים את הראש שלי מתחת לברז מים. אמרתי   .14

ברז כי זה יחמיר את הכאב ויחמיר את הדימום, הם  להם שאני לא אשים את הראש שלי מתחת ל

 בידי שוטרים. אבחנה גם אינם רופאים, ואני צריך טיפול רפואי מקצועי ולא 

 

, חשתי מאוים ולכן נעתרתי להוראתו והכנסתי קצת  ניהשתיק אותי והרביץ לי על בט אחד השוטרים   .15

לי "תשים את כל הראש    מהראש מתחת לברז, במטרה שזה לא יפגע בפצע שלי. השוטר אז אמר

מתחת לברז", החזיק אותי מהצוואר והכריח אותי להכניס את הפצע מתחת לברז. זה היה אותו  

 שוטר אשר סחב אותי לתחנה, נראה לי כי הוא היה שוטר מג"ב.

 

שוטר סירב לכך, ואמר לי להיכנס פנימה לאותו חדר של "שבויי  ך הא  דרשתי טיפול רפואי מיידי .16

  עליו לפנות אותי לטיפול רפואי שעל כך ואמרתי לו שהוא לא יתייחס אלי כחייה, ומחיתי  מלחמה".  

מיידית כאבבצורה  מרוב  לצעוק  התחלתי  ואז  שוב,  סירב  השוטר  שפחדתי  ים.  בגלל  זה  ברגע   .

טיפול  לקבל  , רק רציתי  ולצעוקהחלטתי לקחת את הסיכון  ,  ואף חששתי לחיימהדימום בראשי  

 רפואי. 

 

והביאו לי תחבושת. בגלל שהייתי אזוק, אז    האמור  לחדר  מחוץסא  יהושיבו אותי על כ  השוטרים .17

הדימום לא הפסיק, ואמרתי לשוטר שאם    לאחר מכן שם את התחבושת על הראש שלי. גם  שוטר  



אותי   מפנים  עכשיו  לא  רפואי  מצבי  לטיפול  את  להרגיש  והתחלתי  בתחנה,  כאן  למות  עלול  אני 

 הרפואי מתדרדר. 

 
 

דית לפנות אותי לבית  י כמה דקות לאחר מכן הגיעו אליי שני חובשים. מיד משראו אותי החליטו מי .18

החולים, המתנתי לאמבולנס, תוך כדי שאני שומע קללות נוספות, איומים מצד השוטרים, שאלתי  

 ואז ענו לי "תמתין קצת והוא יבוא איתך לבית החולים". שגם הוא נעצר איתי,  לשלום האח שלי, 

 

מה קרה. עניתי לו  לחובשים  דרש להסביר  פנה אלי השוטר אשר פגע בי בראש ומשבא האמבולנס,   .19

כי השוטרים הכו אותי באמצעות איזשהו חפץ, ואז הוא סירב לקבל תשובתי זו ואמר לי "לא נכון,  

צילמו  יח את האשמה. עניתי לו שלא הייתי בהפגנה בכלל, ושהשוטרים י, בניסיון לטבך אבן" הפגע

אותי בכניסה לתחנה, ואפשר לראות שנכנסתי לתחנה ללא כל פצע וללא דימום, וכי נפגעתי לאחר  

 הכניסה לתחנה. 

 

,  דם  הרבה  איבדתי ,  שעה  כחצי  במשךמשהגעתי לבית החולים, הרופא הסביר לי כי אני דיממתי   .20

  הראש   את  ניקו   הרופאים .  שאיבדתי  הדם  כמות   בגלל  בהכרה   עדיין   אני   איך  תוהה   הוא   כי   לי   והסביר 

   .תפרים 4-ב הפצע  את ותפרו  שלי

. לא הצלחתי לישון במשך שתי  ולא לתחנת המשטרה באותו לילה שוחררתי מבית החולים הביתה .21

לא הצלחתי לאכול בגלל כאבים מהמכות בבטן, ככל שניסיתי  .  לילות בגלל הכאבים והסחרחורות

כאב   כן, הסנטר שלי  התחלתי להקיא. כמו  הפעם  לאכול,  היטב. זאת הייתה  הצלחתי לדבר  ולא 

   . ואלים ביותר מעצר סתמי , הראשונה שבה אני נעצר, מעצר שאני מאמין שאיננו חוקי

 

אני מבקש ממח"ש לפתוח בחקירה    מאז, לא הוזמנתי לאף חקירה ו/או מתן עדות בתחנת המשטרה. .22

 פלילית מיידית נגד כל המעורבים הנ"ל.

 

_____________  

 המצהיר 

מר עומייר לואבנה,  , הופיע בפני  2.6.2021בזה כי היום,    תעו"ד, מאשר  זועבי -נארימאן שחאדהאני הח"מ,  

כי עליו ל הצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ל כך בחוק אם לא יעשה    וולאחר שהזהרתי

 עליו בפני.   םהנ"ל וחת ו , אישר את תצהירכן

 

          ___________ 

  , עו"ד זועבי-נארימאן שחאדה        


	נארימאן שחאדה-זועבי, עו"ד

