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 שלום רב,  

המשטרה  פתיחה בחקירה פלילית מיידית נגד שוטרים כולל מפקד תחנת  : הנדון

 מסקובייה  -בנצרת

לפנות  ב   הריני  נגד  תלונה  אליכם  מיידית  פלילית  בחקירה  לפתוח  בדרישה  בתצהירים  המלווה  מפורטת 

אשר ביצעו עבירות פליליות נגד עצירים    (יהסקוביתחנת מ)  ים בתחנת המשטרה בנצרתר השוטרים והחוק

ועל כן  לפנייה זו מצורפים תצהירים של עדים ונפגעים; .  14.5.2021ועד    9.5.2021  בימיםבמהלך  ועורכי דין 

 אנו מבקשים כי תתייחסו לכל תצהיר כתלונה לצורך פתיחה בחקירה מיידית נגד השוטרים המעורבים. 

עד בירור   , מר אלי סלוק,)מסקובייה(כמו כן, אנו מבקשים להשעות מיידית את מפקד תחנת משטרת נצרת 

 התלונות כאן. 

בגין האירועים    כולל הסקת מסקנות ל פיקוד הצפון  חקר הכשלים הניהוליים ש  אתים  בנוסף, אנו מבקש

 .    החמורים המתועדים כאן

 רקע:

על רקע הפינוי של שכונת שיח' ג'ראח ותקיפת המתפללים במסגד אלאקצא, התארגנו ברחבי המדינה   .1

 בארץ.  אירועי מחאה והפגנות  

כיכר המעיין, אליה הגיעו עשרות    באזור, אורגנה מחאה  10.05.2021  -ו  9.05.2021בעיר נצרת, ובלילה בין   .2

ידי    על  אלימים   מצעיםתושבי העיר, לרבות משפחות עם ילדים קטנים. ההפגנה פוזרה בא  שלבודדים  

ללא כל  וכאחד, המשטרה, תוך שימוש ברימוני הלם וגז מדמיע. המפגינים, גברים נשים וילדים    כוחות

 לילה.   ואל תחנת המשטרה באות הובלו עשרות עצורים אבחנה, הותקפו על ידי כוחות המשטרה, ו

בין   .3 מהלילה  החל  לילה,  מדי  פקדו  דין  המשטרה    10.05.2021  -ו  9.05.2021עורכי  תחנת  ,  בנצרתאת 

את העצורים המובלים מההפגנה    פגוש"(, על מנת להתחנה"  או   " המשטרה  תחנת )להלן: "  מקסובייה 

 טרם חקירתם.   משפטי  ייעץלהם  ולתת, התחנה אל

 לכבוד  לכבוד 
 עו"ד רונן יצחק  עו"ד אביחי מנדלבליט 

 יו"ר מחלקת חקירת שוטרים  היועץ המשפטי לממשלה 

 6467794-02בפקס:  6467001-02בפקס: 
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עבירות פליליות חמורות ביותר    ביצעוכולל מפקד תחנת המשטרה בנצרת    שוטריםהכפי שיפורט להלן,   .4

' )עבירות  ד  סימןט'    פרקלפי פרק י' )פגיעות בגוף( וכן    עבירות  מיוחד  ובאופןהדין    ועורכי העצירים    נגד

 נפרט להלן.   .1977, העונשין לחוק( וכלפיו הציבור בשירות

 אלימות משטרתית פיזית, מילולית ונפשית בתוך תחנת המשטרה  . א

 

  יחידות   ידי  על  לרוב  בוצעו  המעצרים.  מידתי  ובלתי  מופרז  בכוח  שימוש  תוך  בוצעו  המפגינים  מעצרי .5

בו התקיימו ההפגנות    המעיין   באזור   ובפרט,  העיר  ברחובות  שנכחו   מסתערביםכולל    ותמיוחד   משטרה

  המעצר   ממקום  הרגלית  ההליכה   לאורך  נמשכה  האלימות.  קשה  פיזית   באלימות  שימוש  תוך,  והמעצרים

 .  ועוד חניקתם,  דחיפתם, מפלסטיק בבנדים  המפגינים ידי  איזוק לרבות, המשטרה לתחנת  עד

הח"מ    העצורים .  המשטרה  תחנת   בתוך   התעצמה   האלימות  .6 בפני  ,  מילולית,  פיזית  אלימות   עלהעידו 

  -ו  9.05.21  שבין  לילה  המתייחסות,  העדויות   פי  שעל  כך.  המשטרה  תחנת  בתוך  שהתרחשה  קשה  ונפשית

  בצד   הממוקם   לחדר  העצורים   את   הובילו   השוטרים ,  12.05.2021-ו  11.05.21  שבין   וללילה  10.05.21

,  וברגליים  בידיים  כבולים  כשהם  הרצפה   על  לשבת   אותם  הכריחו,  תחנהמסדרון הכניסה ל  של  שמאל

, בין אם בבעיטות,  גופם  חלקי   כלב   קשות  מכות   להם  לתת  והחלו,  הרצפה  כלפי  ראשיהם  את  ולהוריד 

עליהם   והטילו , העצורים את  פצעו  השוטרים . באמצעות אלות, בהטחת ראשיהם בקירות או בדלת ועוד

,  העדויות   פי   על .  השוטרים  מטעם  מכות   בעוד  הסתכן   מעלה   כלפי   שלו  הראש   את   להרים   שהעז  ומי ,  אימה

 .  המכות מרוב דם מכוסה  הייתה  החדר  של הרצפה 

  בעיר   החולים  בתי  אל   כמעט כל לילה במהלך האירועים הוזעק אמבולנס לתחנת המשטרה ורבים פונו .7

  הובאו ו,  שוחררו  שלא   האחרים  העצוריםלגבי    . הגוף  של  שונים   בחלקים  ואף שברים פצעים    עם,  נצרת

  האלימות   מסימני   להתרשם  בנקל ניתן  היה , שלום  משפט  בית  שופט  בפני  ההארכות  לדיוני  למחרת  יום

  של   העליון  בחלק  כחולים  סימנים, שריטות, בפנים נפיחות,  בראש  כולל תפרים,  עברו  הם אותה  הקשה

 .  ועוד הגוף 

תחנת משטרת נצרת נ' זועבי ואחרים, בפני כב' השופטת    27709-05-21מ"י  דיון בהפרוטוקול    ב"רצ==  

העברת התיק למח"ש לאור  , בו השופטת הורתה על  13.05.21כתילי בבית המשפט השלום בנצרת, מיום  

 '. אכנספח  , והמסומןהאלימות סימני

בהתאם לתיעוד בתצהירים הרצ"ב, בתחנת המשטרה התבצעו עינויים לכל דבר  מהמידע שנסמר לח"מ  .8

כולל השעייה מיידית    פלילית   בחקירה   מידית   פתיחה   מחייב וענין ובניגוד לאמנה הבינלאומית....דבר ה

   למפקד התחנה בהיותו מסוכן לשלום הציבור. 

נצרת  המצורפת  שאדי בנא    מר כך למשל, מהעדות של   .9 ידי מסתערב בעיר  ביום  עולה כי הוא נעצר על 

, המסתערב  ובעוצמה במהלך המעצר; עוד לפני שהזדהה בפנימר בנא  . אותו מסתערב היכה את  9.5.2021

המסתערב ושוטרים   .חבט את ראשו בדלת עשויה מתכת במקום המעצר, וגרם לו לפציעה קשה בראש

ה והחלו לבעוט בו, להכות אותו באגרופים, ולהשתמש  ארצ מר בנא  נוספים שהצטרפו אליו, הפילו את  

 באלימות מופרזת נגדו, על אף שלא התנגד למעצר. 

 '.בתצהיר של מר שאדי בנא והמסומן כנספח   ב "רצ== 
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כי הוא היה עד ליחס אלים וברוטלי מצד השוטרים בתוך תחנת המשטרה, אשר  מעיד  בנא  מר    זאת ועוד, .10

מר בנא היה בעצמו קורבן ליחס כזה כאשר  היכו את העצורים, השפילו אותם, ומנעו מהם טיפול רפואי.  

אשר חייב זאת  להתפנות לבית החולים לשם קבלת טיפול רפואי על אף מצבו הרפואי הקשה  ממנו נמנע 

מר שאדי בנא הוכה ונפצע קשות בראשו על ידי השוטרים במהלך מעצרו, אך    החובש בעניין.והמלצת  

על אף זאת, נמנע ממנו טיפול רפואי, ופינויו לבית החולים הותנה בהסכמתו לחתום על ערובה של מעצר  

ויכולות קוגניטיביות  פגו  5בית בן   עות,  ימים, כל זאת בעל כורחו כאשר הוא נתון לכאב פיזי חמור, 

 במטרה להענישו על השתתפותו בהפגנה. 

הוא הוכה על ידי השוטרים במהלך מעצרו בעיר    12.5.2021ביום  כי  מעיד  עומייר לואבנה    מרועוד מקרה.   .11

נצרת, כאשר אלו הפילו אותו ארצה מיד לאחר מעצרו, והחלו להכות אותו באמצעות בעיטות, אגרופים,  

באופן כואב למדיי. הוא הוכה  גופם עליו  משקל  את  ו ולהעמיד  על כתפ  ך, ולדרו יהםעל ראשו ברגל  ך לדרו

באכזריות אף לאחר הובלתו לתחנת המשטרה באופן אשר גרם לפציעה קשה בראשו, ואף לפינויו לבית  

מעיד כי משהגיע לתחנה אחד השוטרים איים עליו ואמר לו כי לו הכיר  לואבנה    החולים מאוחר יותר. מר

מעיד כי לאחר מכן הוא הובל לחדר בתוך התחנה    הא גםשיניים עכשיו".    אותו מקודם "אז לא היו לך

שבו שהו הרבה עצורים, אשר הוכרחו לשבת על הרצפה, כאשר הרגליים שלהם מתחת לגוף, וראשם  

 מורד כלפי מטה.  

 '. ג כנספח  ןמסומהשל מר עומייר לואבנה, ו תצהיר == מצ"ב 

 

מעיד כי באותו חדר נכח שוטר רעול פנים, שהסתובב בחדר עם חפץ כלשהו ופגע    לואבנה  , מרכמו כן .12

בחפץ זה על ראשו, וגרם לפציעתו,    לואבנה  בעצורים באמצעותו. אותו שוטר רעול פנים היכה את מר

כאשר מרשי החל לדמם רבות מהראש. השוטרים לא הסתפקו בכך, אלא הכריחו אותו לטפל בעצמו  

לו טיפול רפואי; השוטרים הורו לו לשטוף את הפציעה במים ולשים חבישה שהם  ולא הסכימו להעניק 

טיפול רפואי, שני    קבלת הביע מחאה ממושכת ודרישות חוזרות ל  לואבנה   הכינו. לאחר מכן, ולאחר שמר 

חובשים ניגשו אליו, ומשהבחינו בפציעה שלו הם החליטו לפנותו לבית החולים. לאחר שעלה לאמבולנס,  

הצביע על השוטרים אשר   לואבנה  רים ניגש אליו ודרש שהוא יסביר לחובשים מה קרה. מראחד השוט 

.  שיציין כי נפגע מאבן, בניסיון לטייח את האשמה  ו גרמו לפציעתו אך השוטר סירב לתשובה זו ואמר ל

  לפני האבחון הרפואי, מר עומייר לואבנה דימם במשך יותר מחצי שעה לפני שהגיע לבית החולים, איבד 

ו  נפצע קשות    מר עומייר לואבנה   ו.תפרים בראש  4-נזקק להוא  הרבה דם באופן אשר סיכן את חייו, 

בראש בתוך תחנת המשטרה, אף לאחר מעצרו, כאשר הוא אזוק ויושב על הרצפה. פינויו לבית החולים  

 עוכב, ואף השוטר הפעיל עליו לחץ מנטלי בכדי לטייח את המקרה והאשמה. 

 .'דת כנספח ומסומנהו   ו של מר עומייר לואבנהיפצעת ו== מצ"ב תמונ

, בזמן שנערכה עצרת באזור המעיין בנצרת, הגיעו  12.5.2021ביום  זאת ועוד, עו"ד קרלו רושרוש מעיד כי   .13

המפקד  "אורי משלב".  -לזירה כוחות משטרה רבים, שהיו תחת פיקודם של שני מפקדים בשם "גמבר" ו 

" פנה אליו והפציר בפניו כי מדובר בהפגנה שאיננה חוקית ושיש צורך בפיזורה. עו"ד רושרוש  "גימבר

וכי   נכונים  אינם  דבריו  כי  למפקד  האמר  בעצרת  ממדובר  פחות  צורך    50-מונה  אין  ולכן  משתתפים 

י  מעיד כדקות. עו"ד רושרוש  5רישיון. המפקד "גמבר" קרא ברמקול, בעברית, לפזר את ההפגנה תוך ב
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שוטרים  הדקות אשר ציין בהתראתו המפקד "גמבר". ה  5המפקד "אורי" פינה את ההפגנה בטרם עברו 

   . בזריקת רימוני הלם ורימוני גז מדמיע באופן מסיבי לעבר המפגיניםהחלו  

 '. ה תצהיר של עו"ד קארלו רושרוש ומסומן כנספח  ב "רצ== 

,  עצרת ד השוטרים, על אף שעמד רחוק ממקום המרשי עו"ד קרלו רושרוש מעיד כי הוא נעצר על ידי אח  .14

ומאיימים    ות ועורך דין. המעצר בוצע תוך כדי שהשוטרים מקללים אהוא  ועל אף שהשוטרים ידעו כי  

נעצר באותו חדר עם שאר העצורים, אלא שנעצר    בנוסף לכך, עו"ד רושרוש  .כאמור בעדותו   עליו לא 

צפה בשני שוטרים אשר   עו"ד רושרוש. שבו הוחזקו כל שאר העצורים יחדיו במסדרון המשקיף על חדר 

ואכזריות,   בברוטליות  העצורים  את  להכות  החלו  ואשר  "נדב",  בשם  מהם  אחד  חדר,  לאותו  נכנסו 

 . רמו לפציעות קשות ודימוםהכריחו אותם לשבת על הרצפה עם ראש למטה, וג 

והעדויות   .15 הסרטונים  ידי  הרצ"ב  מן  על  פליליות  עבירות  בוצעו  כי  וממשי  כבד  חשש  קיים  כי  עולה 

המעצרים, והחזקת העצורים בתחנת המשטרה.   ביצוע  פיזור ההפגנות,  והמפקדים במהלך  השוטרים 

קדיהם בתחנת המשטרה  של השוטרים ומפ  לכאורה האמור לעיל מלמד על שיטתיות בפעילות הפלילית

לכל   12.5.2021והשני ביום רביעי    9.5.2021בנצרת, אשר התרחשה בשני אירועים שונים, אחד בראשון 

 הפחות, כאשר גם בימים שביניהם התקיימו הפגנות ומעצרים. 

של המשטרה מלמדת על היסוד הנפשי של השוטרים ומפקדיהם  לכאורה  שיטתיות זו בפעילות הפלילית   .16

בעת ביצוע מעשים אלו ומעיד על כך שהיחס אליו זכו העצורים והמפגינים בוצע בכוונה תחילה, ובמטרה  

ובנפשם של העצורים.   שתי העדויות המצורפות להלן מצביעות על שיטתיות זו  לגרום לחבלות בגופם 

 טרים ו/או מפקדיהם.בפעילות הפלילית לכאורה של שו

 '.וכנספח ומסומן  11.5.2021של  מיום תצהיר == מצ"ב 

 '. זכנספח  ןומסומ 12.5.2021יז זבידאת מיום של מר פא תצהיר == מצ"ב 

המתוארים לעיל עולים לכדי עינויים כהגדרתם באמנה נגד עינויים  של השוטרים  זאת ועוד, המעשים   .17

( ואשר אושררה על ידי ישראל ונכנסה  1984ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים )ונגד יחס  

לאמנה כ"מעשה אשר באמצעותו נגרם במכוון לאדם    1, מעשה עינויים מוגדר בסעיף  1991לתוקף בשנת  

,  כאב או סבל חמור, בין אם פיזי, בין אם מנטלי, במטרה להוציא ממנו או מאדם שלישי מידע או הודאה

להענישו על מעשה שביצעו או נחשד בביצועו, הוא או אדם שלישי, או להפחיד או לאנוס אותו או אדם  

שלישי; או מכל סיבה ששורשיה בהפליה מכל סוג שהוא, מקום שכאב או סבל כאמור נגרמים בידי או  

הוא  באישור או בהסכמה בשתיקה של עובד ציבור או אדם אחר הממלא תפקיד רשמי בשידולו, אין  

 פי חוק". טבועים בהם או נלווים אליהם." -כולל כאב או סבל הנובעים מעיצומים על

עינויים  .18 הנ"ל של  ההגדרה  על  עונים  השוטרים  לעיל ולתצהירים    המעשים של  בהתאם למידע שנמסר 

 ,  המצורפים להלן.

ה האמורה  יחד עם מפקד התחנמן הסרטונים והעדויות לעיל עולה כי קיים חשש כבד וממשי שהשוטרים   .19

רפואי,   טיפול  מנעו מהם  יתר הפצועים,  והיכו את מרשיי ואת  העונשין לאחר שתקפו  חוק  הפרו את 

והכריחו את חלקם לחתום על ערבויות כתנאי לפינוי לטיפול. התנהגות זו עולה לכדי עבירה של תקיפה  
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וסעיף    379שגרמה לחבלה של ממש לפי סעיף   ממש( לחוק    )תקיפה הגורמת לחבלה של  380)תקיפה( 

ונגד יחס  1977  –העונשין, התשל"ז   נגד עינויים  ועוד, התנהגות זו עולה לכדי הפרה של האמנה  . זאת 

 (.1984ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים )

 

 חקירה  בקיום והתנייתו םהנפגעי םעיכוב מתן טיפול רפואי דחוף לעצורי .ב

,  נזקק הוא  לו   הרפואי   הטיפול   לקבלת   אדם כל של  זכותו   את   מסדיר   1996-התשנ״ו, החולה  זכויות   חוק  .20

חוק    1  סעיף ,  ועוד  זאת .  התניה  כל   ללא   הינו הטיפול  מתן   חירום במצב  כי  להוראותיו (  ב)3  בסעיף   וקובע 

מעגן את החובה לשמור על כבודו וזכויותיו    1996-מעצרים(, תשנ"ו  – סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  

שסעיף   בעוד  העצור,  )מעצרים  –  אכיפה   סמכויות)  הפלילי   הדין   סדר   לתקנות  16של    החזקה   תנאי ( 

  או   חובש  בידי  להיבדק  רפואי  טיפול  המבקשים  העצורים  של  זכותם  את  עיגן,  1977-ז"התשנ(,  במעצר

  עצורים   של  זכותם.  בריאותם  על  שמירה  לשם  הנחוץ  רפואי  טיפול  כל  קבלת  לרבות,  המעצר  במקום  רופא

  הטיפול שכותרתה "   12.03.02  הארצי   המטה,  משטרה  בפקודת  היא   גם  מוסדרת  רפואי  טיפול  לקבלת

  שוטר  ונדרש  במידה כי  הפקודה  להוראות  ג. 3 בסעיף נקבע שם(, 23.08.2020" )עודכנה בעצורים הרפואי

  הוראה   אחר  השוטר   ימלא  – חולים   לבית  חולה  עצור   להעביר  שוטר   על  כי   או  רופא  בפני   חולה   עצור  להביא 

  רפואיים   טיפולים  לקבלת  מעצר  בתנאי  הנתונים  אנשים  של  זכותם  בפסיקה  הוכרה  גם  כך  .דיחוי  ללא  זו

  ס "שב'  נ  קטלן  355/79  ץ"בג(;  1983)  201(  3)לז  ד "פ,  תמיר'  נ  ישראל  מדינת   4/82  א"עע:  ראו)  חיוניים 

 ((. 10.4.1980, ש"באר פורסם)

  נדחה רפואי דחוף    לטיפולהמשטרה של נצרת ואשר נזקקו    בתחנת   פצועים  בעצורים  הרפואי  הטיפול .21

מסוימים    מקריםב. העצוריםחייהם של   לסיכון  אף ,  מסוימים  במקרים,  שגרם  מה,  ארוכים  זמן  לפרקי

  בן   בית   מעצר  של  ערובה   כתב   עלהזקוקים לטיפול    העצורים  בחתימת   דחוף   רפואי  טיפול   מתן הותנה  

,  אנושי  לא  יחס  ולמצער, עינוי  לכדי  שעולה רק  לא  זו  התנהלות. מהתחנה  השחרור לאחר  ימים חמישה

מה שלא  זו בחסר ישע אף מהווה שימוש ניצול לרעה בכוח בסמכות תוך כפיית הסכ  שהתעללות  אלא

 מדעת. יתרה מכך, התנהלות זו מהווה פגם מהותי שיש בו כדי להשליך על חוקיות המעצר כולו.  

על מסמך המורה על מעצר    חתימתו השוטרים התנו את פינויו לבית החולים במר שאדי בנא מעיד כי   .22

  קוגניטיבי   ייעוץ מעורך דין, והיה במצב רפואי   נמנע ממנו לקבלימים, וזאת על אף שלא נחקר,    5בית של  

רדוד. מניעת הטיפול הרפואי והכרחתו לחתום על מעצר בית בעל כורחו מנוגדים הם לדיני המעצרים  

 אנושי ומשפיל לפי החוק הבינלאומי. ודיני העונשין במדינת ישראל, ואף עולים לכדי יחס בלתי 

ביום   .23 המשטרה  בתחנת  בפצועים  לטפל  הגיע  אשר  שחאדה,  סאאיד  מר  כי  9.5.2021החובש  מעיד   ,

בגלל   מיידי  באופן  החולים  לבית  לפנותו  יש  כי  למסקנה  הגיע  הוא  בו,  וטיפל  בנא  בשאדי  משהבחין 

של החובש לשוטרים בעניין, הפינוי  עלולה להוביל להתדרדרות מצבו. על אף פניותיו    ושהפציעה בראש

, ועיכוב זה גרם להתדרדרות נוספת במצבו של שאדי בנא. זאת ועוד, החובש מעיד  זמן רבעוכב במשך  

ימים כתנאי להסכמת    5על כך כי שאדי בנא הוכרח לחתום על מסמך המורה על שחרורו למעצר בית של  

 . עורך דין בענייןשקיבל ייעוץ מאת השוטרים לפינויו לבית החולים, ללא 

 '. חנספח כמסומן וה, שחאדה סאאיד הפרמדיק "ב תצהיר == רצ
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 :  פגיעה בזכות העצורים להיוועצות עם עורך דין טרם החקירה .ג

  19  בסעיף   ועוד המעצרים    34  בסעיף  מעוגנת,  עדותו  גביית   טרם   דין   עורך   עם  להיוועץ  נחקר   של  הזכות  .24

  מוסדרת   היא ,  גם  כך .  הארצי  המטה  לפקודת (  2)ד.6  וסעיף     1995-התשנ"ו  ,הציבורית  הסניגוריה   לחוק

 פ"ע  או למשל: ר) להתייעצות  זכותם  את   מימשו  משלא  נחקרים  של  עדויות   נפסלו  אחת  כשלא, בפסיקה

  מדינת '  נ  חייבטוב   2868/13  פ"ע  ;(2006)   461  ( 1)סא  "ד פ,  הצבאי  התובע '  נ  יששכרוב   5121/98

,  גם  מה((.  4.11.2009,  בנבו  פורסם)  ישראל  מדינת'  נ  שי  9956/05  פ"ע;  (02.08.2018  ,נבופורסם ב) ישראל

,  בכללותו  הציבורי  האינטרס  את  להבטיח  מנת  על  גם  נועדה  העצור  של  הייצוג  חובת  כי  קבעה  שהפסיקה

,  בנבו  פורסם )  ישראל   מדינת '  נ  פלוני  8347/13  פ"בע או:ר)  צדק  משפט של  וקיומו   האמת  בירור  שעניינו

11.2.2016 .)) 

  למפגש   הבסיסית  זכותם  מהם נמנעה  ההפגנות רקע  על  בנצרת   המשטרה בתחנת שנחקרו  רבים  עצורים .25

  מחוץ   יום  מדי  נכחו  דין  עורכי  שכאמור  אף  על  זאת.  חקירתם  טרםייעוץ משפטי    וקבלת  דין  עורך  עם

  אתם  יצרו שמשפחותיהם העצורים בשמות  נקיבה תוך, העצורים עם להיפגש וביקשו המשטרה לתחנת

 כפי שהוסבר בפירוט לעיל.   כניסתם  עוכבהנמנעה או   זאת ובכל,  כוחם את  וייפו קשר

על מסמך המורה    חתימתו השוטרים התנו את פינויו לבית החולים ב בעדותו של מר שאדי בנא  כך למשל,   .26

  ייעוץ מעורך דין, והיה במצב רפואי   נמנע ממנו לקבלימים, וזאת על אף שלא נחקר,   5על מעצר בית של 

והכרחתו לחתום על מעצר    , מניעת קבלת הייעוץ על ידי עור דין,רדוד. מניעת הטיפול הרפואי  קוגניטיבי

 .ינת ישראלבית בעל כורחו מנוגדים הם לדיני המעצרים ודיני העונשין במד

  בעניינו ,  (10.05.21  מיום)החלטה      ריחאני'  נ  ישראל  מדינת  19140-05-21  י "מל  להפנות  נבקש ,  זה  בהקשר  .27

דיון  ל  למחרת  והובא,  10.05.2021  -ו  9.05.2021  שבין  בלילה  שנעצר  מפגיניםה  אחד,  8'  מס  החשוד  של

,  התובע חקירת  במהלך. גרין שרון דלית  השופטת'  כב  בפני ,  בנצרת  השלום המשפט  ביתעצרו ב  ארכת לה

  ח ו כ  כשבא (,  22  –  14  ות שור,  לפרוטוקול  12' עמ)  דין   עורך   עם  היוועצות   ללא   נחקר   העצור  כי  אישר  הוא 

,  העצורים  כלל  בין ,  וביקשה  התחנה   בפתח  שעות   מספר   עמדה  היא   כי  המשפט  בית  בפני   ציינה  החשוד 

 :  מהפרוטוקול 12 לעמוד  9 בשורה   באמורה,  כי השוטרים מנעו ממנה זאתו  העצור עם להיפגש

  4:00  בשעה   שנשלחה  ווטסאפ  הודעת   המשפט   לבית   להראות   מבקשת   אני 
  וביקשו   לתחנה   מחוץ  שעמדו   הדין  עורכי ,  נצרת  תחנת   מפקד   חגי   למר   בבוקר 
  לפני   ייעוץ  לו  ולתת[  8'  מס   חשוד]  מועתסם  כולל  העצורים  כל  את  לראות
  הולם   למענה   זכתה  לא  שלנו   וההודעה  להיכנס  לנו   נתנו   ולא  סורבנו ,  חקירה

  נהגו   בה  האלימות  בשל  הן  חוקי  בלתי   הוא  המעצר  כי  טוענים  אנו.  חגי  ממר
  בזכותו   החמורה  הפגיעה   בשל  והן,  התחנה  בתוך  והן   לתחנה  מחוץ  הן ,  בעצור

 ."     להיכנס לו  אפשרו  ולא  לתחנה מחוץ לו  והמתין שעמד  ד"בעו  להיוועץ

 

  המקצוע ובכבוד  בכבודם חמורה פגיעה תוך, הדין עורכי עבודת הכשלת. ד

וחלקם מתועד בתצהירים    בעצמה, לחלקם הייתה הח"מ עדה  תלונות אשר הגיעו אלינו מעורכי הדין .28

שוטרים ביצעו עבירות מסוג חבלה לגוף כלפי עורכי הדין וגם הערימו עליהם קשיים  המעלות כי     ,הרצ"ב

 האפשרות שלהם לתת ייעוץ משפטי ראוי לעצורים.   אשר איינו אתבניגוד לחוק 
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. שכן, השוטרים הציבו גדר  כליל, במקרים רבים נמנעה כניסתם של עורכי הדין לתוך התחנה  ראשית .29

מטר משער הכניסה לתחנה ולא אפשרו לעורכי הדין להתקרב מעבר אליו, ומי שהעז    20  -במרחק של כ

אל מעבר    ותהשוטרים, לרבות צעקות על עורכי הדין ודחיפגות בוטה מצד  ה לעבור את הגדר נתקל בהתנ

עורכי  אים את העצורים לשער התחנה כאשר ברוב המקרים, השוטרים היו מבי   לגדר בחלק מהמקרים.

 הבוקתה של השומר.  ותנים ייעוץ משפטי לעצורים בתוך הדין היו נ

 '.ט כנספח ומןוהמס, 00:25 שעה 10.05.21 מיום עדאלה  מרכז מטעם  מכתב העתק  ב "רצ== 

   '.  2י-ו' 1י כנספחים והמסומנים, בתחנה  האחראי לקצין ידנית שנמסרו ממכתבים העתק  ב "רצ== 

להיכנס  שנית .30 הדין  לעורכי  התאפשר  בהם  במקרים  גם  ולהי,  התחנה,  עם    פגש לתחנה  בתוך  עצורים 

או פרטיות העצורים וזאת   שמירה על סודיות השיחהשלא אפשר אופן בברוב המקרים  הפגישה נעשתה  

 לחוק ולנהלים.   בניגוד

  מהמקרים  חלקוב, משפילוהתייחסו אליהם באופן   הדין  עורכי תקפו פיזית  בתחנה שוטריםה, שלישית .31

  ותפיסת   דין   עורך  עיכוב   של  מקרה  היה   ואף,  התחנה  מאזור   הדין   עורכי   את   לסלק  בכדי  בכוח  השתמשו

 .  לעצורים ייעוץ למתן  התחנה  אל  להיכנס שביקש לאחר  שלו הנייד הטלפון  מכשיר 

 '.י"א, והמסומן כנספח איברהים"ב תצהיר של עו"ד נור רצ== 

 '.י"ב, והמסומן כנספח  חמאתי עאמר עו"ד == רצ"ב תצהיר של 

בכדי לסכל את זכות ההיוועצות. כך למשל, במספר מקרים  לעורכי הדין נמסרו עובדות כוזבות  ,  רביעית .32

להיפגש עם עורך דין  זכותו על ויתר  עצורלעורכי הדין אשר ביקשו לראות עצורים מסוימים כי הנמסר 

וזאת למרות שהשוטרים ידעו    מטעם הסנגוריה הציבורית  ייעוץ טלפונישהעצור קיבל  , או  חקירתוטרם  

לאחר שעורכי הדין פגשו את העצורים    רקכי בכניסה לתחנה נכח עורך דין אשר ביקש לפגוש אותם.  

וכי בפועל העצור נחקר    התברר כי הדברים אינם נכונים כללבדיוני ההארכות בבית המשפט יום למחרת,  

 .  מבלי שניתנה לו אפשרות להיוועץ עם עורך דין

-דלית שרוןבפני כב' השופטת  מדינת ישראל נ' ריחאני ואח'    19140-05-21וטוקול הדיון במ"י  רצ"ב פר==  

 '.י"ג, והמסומן כנספח 10.5.2021משפט השלום בנצרת, מיום בבית הרין ג

 :להם קרוב לאדם  מעצרם על הודעהבדבר מסירת  העצורים בזכות פגיעה. ה

  סדר   לחוק   33  בסעיף   מעוגנת ,  לקרוביו  הימצאותו   ומקום   מעצרו   בדבר  הודעה   למסירת   עצור   של  זכותו  .33

  נמצא   לה  נוסף  יגון ע (.  "המעצרים  חוק"  :להלן)  1996-ו"תשנה(,  מעצרים  –  אכיפה  סמכויות)  הפלילי  הדין

  פקודת )להלן: "  "ושחרור  מעצר   , עיכובשכותרתה "  14.01.34  מס׳   הארצי   המטה   לפקודת (  1)ד6  בסעיף 

' נ גלאון  8102/03 ץ"בג) מכבר זה  העליון המשפט  בית של בפסיקתו  עוגנה היא, גם כך.  "(הארצי המטה

  בגדה   הצבא  כוחות  מפקד'  נ  פלוני 8435/12  ץ"בג;  (20.01.2011,  בנבו  פורסם) הביטחון  שר

  ההגנה   על  להשליך   בה   יש   העצור   לקרובי   כאמור  הודעה   מתן   אי((.  22.08.2013  , נבוב  פורסם) המערבית

נורמטיביים, במיוחד    אנשיםב  עסקינן  כאשר  תוקף  משנה  מקבלים  הדבריםעל זכויותיו של העצורים,  

   וצעירים, שעצם המעצר מהווה מבחינתם חוויה טראומטית.  קטינים 
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  להחליט   ידעו  לא  וחלקם,  בחוץ  להם  שממתינים  המשפחות  מטעם  דין  עורכי  שיש  ידעו  לאהנ"ל    העצורים .34

ם  ה  מהמקרים   בחלק   ובכן,  הציבורית  הסנגוריה   מטעם  דין  עורכי   של  שירותם  לבקש   באם   בעצמם

 .  חקירתם טרם  דין עורך  עם להיוועץ זכותם על לוותר ברירה   בליתהסכימו  

  אמצעי   כל קשר עם העולם החיצוני, מה שמהווההנ"ל לא היה  לעצורים    ,כאמור  הודעה  בהיעדר,  גם  מה .35

   .  החוק  אכיפת זרועות  עם היכרות   וללא פלילי  עבר כל ללא רובם, יהםעל נפשי לחץ

ודיווחו   .36 המעצר  בעת  שנכחו  מכרים  ידי  על  אם  בין  ילדיהם,  של  מעצרם  על  במקרה  נודע  למשפחות 

למשפחות, או לאחר יצירת קשר עם עורכי הדין המתנדבים בכדי לעזור להם לאשר הימצאות ילדיהם  

  ץ "לבג  נפנה   זה   בהקשר .  "ב ומסומן כנספח י'()ראו תצהירו של מר פאיז זבידאת המצ בתחנת המשטרה

בית    רשם  לדברי ו  (20.12.2002,  בנבו  פורסם)  המערבית   בגדה  ל"צה  כוחות  מפקד '  נ  ראר'ג   9332/02

   : באמורו,  אוקון ב׳ המשפט העליון

הזכות   פינה של  אבן  היא  העצור  ומקומו של  המעצר  על עצם  מידע  מסירת 
ראוי   לה    ]...[להליך  יש  אך  ופיקוח,  בקרה  אמצעי  מהווה  המידע  מסירת 

חשיבות אנושית מבחינת העצור המאבד באחת את השליטה בחייו. יש לדיווח  
משמעות שלא ניתן להפריז ביסודיותה מבחינת בני המשפחה, אשר קרוב להם  

עלם "בלא הסבר". ההגנה על הפומביות מהווה ערובה למניעת שימוש לרעה  נ
ביכולת לעצור, ומונעת שימוש בלתי מרוסן ביכולת זו. אכן, כוחה של המדינה,  
ויהיו כוונותיה טובות ככל שיהיו, הוא גדול. בלא דיווח עלול כוח זה לצאת  

ויתור  בשיקולים ביטחוניים.  הוא מוסבר  גם אם  הגמשה    מכלל שליטה,  או 
טומנים בחובם סיכונים ברורים. הנסיון מלמד ששימוש יתר בכח, שלא שורש  

הוא    -בעיתו, יוצר מציאות חדשה. הכוח אינו כמו בומרנג, כשמשחררים אותו  
לא חוזר. על כן מצווה הרשות להקפדה של ממש בכל הנוגע להפעלת סמכויות  

 ר."  המעצר. הקפדה זו מחייבת דיווח מיידי על עצם המעצ

 העצורים הקטינים של גיעות חמורות בזכויותיהם פ ו.

  זכויותיהם   מאוד   הצעיר גילם  שמחמת ,  קטינים  היו  בנצרת   המשטרה  לתחנת  שהובאו   מהעצורים   רבים  .37

  עיגון   חרף "(.  הנוער  חוק"   :להלן)  1971  -א"תשלה(  טיפול  ודרכי  ענישה ,  שפיטה)  הנוער  בחוק   מעוגנות 

  לעצורים   ביחס  בנצרת  המשטרה תחנת  בהתנהלות  חמורים  כשלים  נצפו ובפסיקה  בחקיקה  זכויותיהם

  וזאת ,  הימצאותם  מקום  על  או   מעצרם   דבר  על  הקטינים  להורי  הודעה  מסירת  אי   , לרבות,  הקטינים

  סעיף ל בניגוד ,  בחקירה  הורה  נוכחות ללא נחקרו  הקטינים העצורים.  הנוער  לחוק( 1()ג)ו9 לסעיף בניגוד 

  מחלק ,  ועוד  זאת.  זו  בזכות   פגיעה   המצדיקות  חריגות   נסיבות   היו  כשלא,  הנוער  לחוק (  2()א)ט9

 . הנוער לחוק (1()א)ט9 לסעיף בניגוד דין   עורך  ידי על מיוצג  ולהיות  להיוועץ הזכות נמנעה   מהקטינים

בין    לכך, דוגמה   .38 בלילה  המשטרה  לתחנת  שהובל    -ו  9.05.21, 

אחרי חצות, מבלי שניתנה כל הודעה    2:00מוך לשעה  ס ב. הקטין שוחרר מתחנת המשטרה  10.05.21

להורה שלו ו/או לעורך דין על מעצרו/עיכובו ו/או על שחרורו. הקטין היה עם סימני אלימות על גופו,  

בי הוא  כי  סורבה.  והוא מסר לח"מ  ובקשתו  עו"ד  או להתייעץ עם  מי מבני משפחתו  קש לשוחח עם 

מכשירו הנייד של הקטין נתפס, והוא נזרק בפתח התחנה כשאין לו שום אמצעי תקשורת עם מי מבני  

 משפחתו. הקטין נזקק לעזרת אנשים ששהו באזור התחנה על מנת להגיע לביתו.    

 וק.   בקשות להארכת מעצר בניגוד להוראות ולח ז.
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  בחינה   המחייבשל המשטרה בתקופה זו עמדה בסתירה מוחלטת לעקרון יסוד במשפט הפלילי    ההתנהלות .39

המעצ   ונסיבותיו  מעשיו ,  אדם  כל   של  פרטנית  בקשת    ת התייחסו ר חייבת להיותך פרטנית הכוללת  וכי 

 .  לחלקו של האדם המצדיק את הארכת מעצר ספציפית

בקשת מעצר    כך .40 הגיע להארכת מעצר עם  התובע המשטרתי  ולקונית  למשל,  לכל    אחת גורפת  ויחידה 

יוחסו אותן עבירות וזאת     עצור   כל   של  לחלקו   קשר   ללאהעצורים שנעצרו בלילה שלפני כאשר לכולם 

בבית המשפט כי לא לכל העצורים מיוחסות כל העבירות. יתרה    תובחקיר  החוקר  ודהה  פעם  לא.  באירוע

ימים לכל העצורים, מבלי    7  או  6  בת  מעצרביקשה את הארכת    10.5.2021  מיוםך, בקשת המעצר  מכ

כל עצור האם קיים חשש לשיבוש הליכי חקירה או שקיימת מסוכנות, האם אפשר להסתפק   לגבי לבחון 

 .  החששבתקופה יותר קצרה או אולי אף שניתן להסתפק בחלופות אחרות שיש בהן כדי לאיין את  

,  גרין בבית המשפט השלום בנצרת-בפני כב' השופטת דלית שרון  10.5.2021בקשת המעצר מיום  רצ"ב  ==  

 '.דכנספח י"  והמסומנת

כולל אלו  בדומה, העצורים אשר שוחררו מתחנת המשטרה מבלי שהובאו להארכת מעצר בפני שופט,   .41

ימים, כאשר לפעמים    5ך  למששוחררו כולם למעצר בית  שהועברו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים,  

העצורים לא נחקרו כלל ולא נגבתה מהם גרסה. השוטרים פעלו בצורה גורפת ולא הפעילו שיקול דעת  

וכן    ,קונקרטי לגבי על עצור ולא בחנו האם קיים חשד או עילת מעצר אשר מצדיקים את הטלת המגבלות

 מידתיות.  להסתפק במגבלות יותר היה לא בחנו האם ניתן 

חגורה,   .42 ארנק,  זה  אם  בין  שלהם,  האישיים  החפצים  ללא  שוחררו  העצורים  המקרים,  בכל  כמעט 

מבלי שנמסרה להם החלטה כלשהו לעניין תפיסת חפצים אלה. בדומה, כל  . הכל  משקפיים או טלפון נייד

ומ  בלי  העצורים אשר שוחררו מתחנת המשטרה שוחררו ללא העתק מתנאי השחרור, על אף בקשתם, 

 כן על זכותם לערור על תנאים אלה. ליידע אותם בצורה מלאה אודות התנאים שהוטלו עליהם ו 

הפגמים המנויים לעיל ואשר עלו מתלונות של עורכי דין ושל עצורים אשר הגיעו אלינו, מהווים פגמים  

 בעבודת המשטרה בתחנת נצרת.   ביותרחמורים 

מבקשים ראשית כי    אנו והחומר המצורף לפנייה זו    יסוד האמור לעיל כולל התצהירים המפורטים   על

"ל  הנ  נצרת  באירועי   המעורבים  השוטרים  כל  כנגד"ש  מח  מטעם  מיידית  פלילית  חקירה  תיפתח

 . 14.5.2021עד  9.5.2021 ובתאריכים

הנ"ל עד סיום    , מר אלי סרוק,נצרת, אנו מבקשים להשעות באופן מיידי את מפקד תחנת משטרת  שנית

 החקירה הפלילית נגדו בהיותו מסוכן לשלום הציבור.  

  נגד עם הסקת מסקנות   המערכתית  ברמה  ומעמיקה   יסודית   בדיקה, אנו מבקשים כי תיפתח שלישית

 .   לעיל המפורטים המעשים  עלהפיקוד  בשרשרתכל האחראים 

 . נודה לתגובתכם בהקדם

 

 בכבוד רב, 
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 _______________      ________________ 

 ויסאם שרף, עו"ד     זועבי, עו"ד -נארימאן שחאדה

 

 העתקים: 

 sar@mops.gov.il באימייל: מר אמיר אוחנה,   השר לבטחון פנים,  -

 .02-5428118המפקד הכללי למשטרה, מר קובי שבתאי, בפקס:  -

 04-6509594צפון במשטרת ישראל, מר שמעון לביא, בפקס:  מפקד מחוז  -

 073-3923511בפקס: עו"ד יואב ספיר,  הסניגור הציבורי,  -

 04-6013686בפקס: עו"ד טל אברהם, הסניגור המחוזי במחוז צפון,  -

 roshlishka@israelbar.org.il באימייל: עו"ד אבי חימי,   לשכת עורכי הדין, יו"ר  -

 04-6015112בפקס:   עו"ד מוחמד נעאמנה, ,יו"ר לשכת עורכי הדין במחוז צפון -

 04-6028428 בפקס:נצ"מ אלי סלוק, מפקד תחנת נצרת,  -

mailto:sar@mops.gov.il
mailto:roshlishka@israelbar.org.il
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 תצהיר 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת, וכי אם לא אעשה    (,_________)ת.ז:  שאדי בנא  אני  

 כן, אהיה צפוי לעונשים על פי חוק, מצהיר כדלקמן: 

 , תושב נצרת. של הוט , עובד במוקד טלפוני 19אני בן  .1

 

, 20:00מוך לשעה  בס  באזור כיכר המעיין בנצרת השתתפתי בהפגנה    ,9.5.2021,  ביום ראשון .2

 .  אלימהשלווה ולא חוקית, אשר הייתה הפגנה  

 

זאת  , ואילו מסביבנו הבחנתי במספר רב של שוטרים במדים ופגיניםמ  עשרות  במקום, נכחו   .3

ל קצר  בנוסף  זמן  מסתערבים.  וללא  ההפגנהתחילת  לאחר  כוחות  קריאה  ששמעתי  ,  כל 

חוקית, החלו השוטרים לירות רימוני הלם וגז  ה עליה כבלתי  או כל הכרז  ההפגנהלפיזור  

כי    מדמיע לכיוון המפגינים.  ולא    עד רגע זה, המפגינים שמרו על הסדר בהפגנה יש לציין 

 לא היה מוצדק.  , ופיזור ההפגנה על ידי השוטרים נחסמו כל כבישים

 

מון  התפוצץ רילאחר תחילת הירי על ידי השוטרים, אני נכחתי במקום עם עוד חברה שלי.  .4

להיפגע   לא  בכדי  מחבוא  לנו  ולחפש  לרוץ  והתחלנו  מהפיצוץ,  נבהלנו  לידי.  בדיוק  הלם 

מהרימונים אשר המשיכו לירות לכיווננו. נכנסנו למקום באזור כיכר המעיין מאחורי דלת  

כתוצאה מירי רימוני    מפגיעה כלשהי  ברזל, התכופפנו ונשארנו שם במטרה להגן על גופנו

 . השוטריםעל ידי  ההלם 

 

שאותו בחור הוא  חשבתי    . וחולצה לבנה  ג'ינסלבוש  בחור  למקום  הגיע  זמן קצר לאחר מכן,   .5

פתחתי את דלת הברזל בכדי  .  , וצריך עזרה בכךלהתחבאאשר גם מחפש לו מקום  מישהו  

תפס אותי  לאחר מכן,    . והתחיל לדחוף אותיתפס אותי,  פתאום הוא  לאפשר לו להיכנס, אך  

ידעתי באותו רגע שמדובר במסתערב, אשר לא הזדהה  דלת.  את ראשי ב חבט  וחזק בראש 

 בפניי ופגע בי על אף שלא התנגדתי למעצר. 

 

בראש .6 ש,  נחבלתי  עוד  וכנראה  הגיעו  מכן,  לאחר  הרצפה.  על  ושכבתי  לדמם,    4התחלתי 

טות ובאגרופים,  בבעי להכות אותי  מיד משהגיעו למקום, החלו השוטרים  .  שוטרים למקום

 עם ידיים על הראש.   ,שוכב מכווץ על הרצפהבכל איברי גופי, כאשר עודני 

 

לסחוב אותי  השוטרים  כאשר קמתי התחילו  לקום מהרצפה.  סיתי  יננעצרו המכות לרגע,  מש .7

רגענוראית  חרדה  הרגשתי  בחזרה.    אותי  ולהכות מה  אותי  , מישהו במקום שאל  באותו 

באותו רגע,  וחשש לחיי נכנסתי למצב נפשי קשה  לענות. חתי  הצלמרוב חרדה לא אך  שמי,  

 בראש ולא הרגשתי בדם על הצוואר. את המכות שקיבלתי  הרגשתי כך שאפילו לא 

 

  " אלמסקוביה"תחנת המשטרה "סאחת אלעין" לאזור מלאחר מכן, סחבו אותי השוטרים  .8

נצרת ישבה בו בחורה,  שי לחדר  תהכניסו אובתחנה  עלינו במדרגות, ו  הלכנו ברגל,.  בעיר 

י  אסור לאותם שוטרים כי   ילאמרו  מיד משנכנסתי לאותו חדר ושני שוטרים, גבר ואישה. 
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באותו רגע ולאור המכות והחבלות שקיבלתי מהשוטרים,  .  והורו לי לשבת על הרצפה  עמודל

  . השוטרים לא קיבלו ישבתי על הברכייםלאחר הוראתם זו  לכן  וכאבים בכל הגוף,  הרגשתי  

גופי  כל כאשר לשבת עליי כי ואותי ואמרו שאסור לשבת בצורה זו, זאת, החלו שוב להכות 

 . על הרצפהנמצא 

 

אזיקים   .9 עם  כבולים  היו  העצורים  כל  נוספים.  עצורים  מספר  מלבדי,  שהו,  חדר  באותו 

הדוקים מדי וגורמים לכאבים עזים בידיים,    התלוננו כי האיזוקים ".  ו"בנדים מפלסטיק

 ואז השוטרים לעגו לנו והידקו את האיזוקים אף יותר. 

 

אותו חדר נראה כמו חדר של עצורי מלחמה, אשר עומדים להיות מושפלים על ידי הכוחות   .10

אשר עצרו אותם. השוטרים במקום הכו את כולם באופן ברוטלי שלא ראיתי כמוהו. כאשר  

עים לו, מקללים אותו, ואז מכים אותו.  גיקש דבר או דיבר, השוטרים היו לוב מהעצורים  מי  

ראיתי בחור אשר פניו כולם כוסו בדם, הוא היה אזוק, וביקש טיפול רפואי, אך השוטרים  

 המשיכו ללעוג לו. 

 

לאחר זמן מה הגיע חובש למקום, ושאל מי צריך טיפול רפואי. החובש פנה אליי ואמר לי   .11

בדוק אותי, ואני הסכמתי לבדיקה, וזאת במיוחד בגלל שבאותו רגע הרגשתי  כי הוא רוצה ל 

. החובש הבחין בדימום מהראש אשר היה  וחשתי שאני עומד לאבד את הכרתיבסחרחורת  

מאחורי האוזן שלי. הוא אמר לי כי אני עם פצע בראש, וכי דיממתי הרבה ושיש לפנות אותי  

ר, אני לא הרגשתי את הפצע  צ תה כלפי במעמרוב הלם מהאלימות שהופנ  לבית החולים. 

   ואת הדימום. 

 

למיטב ידיעתי, החובש פנה לשוטרים וביקש לפנות אותי לבית החולים. למרות זאת, עבר   .12

זמן רב לפני שפינו אותי לבית החולים. לאחר פניית החובש, השוטרים סירבו להוריד את  

אותי לחדר אחר, בליווי אחד    האזיקים והסכימו רק לשחרר מעט. לאחר מכן, הם העבירו 

. באותו חדר נכח עוד שוטר אשר העביר לי דף ואמר שאני חייב  והחובש שטיפל בי  השוטרים

לחתום עליו. הדף היה כתוב בשפה העברית, ובגלל שחשתי באותו רגע בחולשה רבה ולא  

הייתי מרוכז, ביקשתי שמישהו יסביר לי מה רשום בדף. השוטר אמר שאני אחתום ואז  

 בבית החולים.  ימים, וזאת לאחר שאשוחרר מהאשפוז  5-אשהה במעצר בית ל

 

על אף שביקשתי שמישהו יסביר לי את הכתוב בדף, השוטרים לא אפשרו לי ייעוץ ו/או כל   .13

הסבר. החובש שנכח במקום, ואשר דיבר ערבית, ניסה להסביר לי בקצרה מה רשום בדף,  

.  עימואך הייתי במצב רפואי קשה באותו רגע ולא הצלחתי להבין את הרשום ו/או להתרכז  

סורבה. השוטר התעצבן, ואמר  זו  דף, אך גם בקשתי העתק של ה וטר ייתן לי ביקשתי שהש

לי כי אם אני לא חותם עכשיו על המסמך, הוא יחזיר אותי לאותו חדר שהייתי בו מקודם  

ולא יאפשר לי להתפנות לבית החולים. תחת כורח ולחץ זה, בו הותנה שלום גופי בחתימה  

 תי לחתום בעל כורחי. על מסמך שאינני יודע את תוכנו, נאלצ
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בית  לקבלת טיפול רפואי ב רציתי לצאת  רק  לכן חתמתי כי    וחלשהייתי עייף, לא מרוכז,   .14

כי  חולים.  ה להסתבר  בית  מעצר  על  אותי  5-חתמתי  שחקרו  אפילו  לפני  ומבלי    ימים 

  5אחרי  מסרו לי בתחנה לפני הפינוי לבית החולים כי  .  עם עורך דין  להתייעץשיאפשרו לי  

יותר מבהר עברו  , אך  הם יזמינו אותי להמשך חקירהימים   ועדיין לא הזמינו    5-ה  ימים 

 . לאף חקירהאותי 

 

פציעה  שקיימת  לי  והרופא מסר  ,  ליד  האינפוזילאחר הפינוי לבית החולים, קיבלתי שם   .15

אושפזתי  לכן רבות, ו. היו לי כאבי בטן חדים, הקאתי  בתפריםאשר הצריכה טיפול  בראש, 

עד   חולים  שני למחרת,  בבית  שני 10.5.2021-ה  יום  ביום  מבית  10.5.2021,  .  שוחררתי   ,

 וחזרתי הביתה. החולים 

 
כולל   .16 השוטרים  מצד  הנ"ל  המעורבים  כל  נגד  מיידית  פלילית  חקירה  לפתוח  מבקש  אני 

 . המסתערבים שעינו אותי ופגעו בי וחיבלו בגופי

 ___________ 

 המצהיר          

 

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

כך בחוק  וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים להצהיר את האמת  כי עליו ל  וולאחר שהזהרתיבנא,  

 עליו בפני.   םהנ"ל וחת  ו, אישר את תצהיראם לא יעשה כן

 

           ___________ 

, עו"ד זועבי-שחאדהנארימאן          

  

 



 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        



 תצהיר 

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת, וכי אם לא אעשה    (,_________)ת.ז:    קרלו רושרוש  עו"ד   אני

 כן, אהיה צפוי לעונשים על פי חוק, מצהיר כדלקמן: 

 

 . , ועורך דין במקצועינצרתתושב העיר  , קרלו רושרושאני  .1

 

שם החלה התקהלות  בנצרת,  המעיין  כיכר  נכחתי באזור  ,  8:30שעה  סביבות ה, ב12.5.2021ביום   .2

 לקראת הפגנה המתוכננת בעיר באותה שעה.  

 
מכן .3 לאחר  שעה  רביםכרבע  משטרה  כוחות  המשתתפים  ,  מספר  על  עולה  מספרם  שלהערכתי   ,

  , הכולל עם ציוד מיוחד  כוחות המשטרה הגיעו הגיעו למקום והקיפו את הכיכר מכל צדדיו.    בהפגנה,

היתר   עמדו  בין  במקום  שנכחו  הכוחות  בראש  מדמיע.  גז  ורימוני  הלם  וכמיטב  רימוני  להערכתי 

 שני מפקדים, אחד בשם "גמבר" והשני בשם "אורי משלב".הבנתי 

 
מסיבה שאינה ידועה לנו, והפציר בפנינו  שריף זועבי,  עו"ד  המפקד בשם "גמבר" פנה אליי ולחברי,   .4

ואיננה חכי   ויש צורך בפיזורה. טענו בפניו כי דבריו אינם  מדובר בהפגנה שאיננה מאושרת  וקית 

 .  העצרתהאחראים על    ין אנואבכלל  משתתפים, וש  50-שיש בה פחות מעצרת  נכונים, היות ומדובר ב

 
,  יםמפקד מודיעין בשם "יוגב", יחד עם כוחות משטרה וכוחות מיוחד  נופנה אלילאחר שיחה זו,  מיד   .5

לנו  חר מכן התברר  לאכש,  "יוגב"  וביקש מחברי שריף זועבי להתלוות אליו. חברי התלווה למפקד

 כי הוא עצור, ללא כל סיבה.  

 
"   המפקד "גמברקרא    לא אלימה עם מיעוט משתתפים,עצרת  וחרף זאת שמדובר במיד אחרי זה,   .6

מהווה  היא  לטענתו  אחר ודקות מ   5  פזר תוךהתל  צווה עליהםו  ,בשפה העבריתברמקול למפגינים  

כי לא מבינים מה אומר וביקש  "גמבר"  אמר למפקד  שתתפים בעצרת  התקהלות אסורה. אחד המ

 שיפנה אליהם בערבית. 

 
" פנה" גמבר" מפקדה .7 ודרש ממנו לתרגם לערביתלמפקד  השני  אורי",  לו "הם  , אך  ואמר  סירב 

 מבינים הם מבינים לא צריך להתחכם". 

 

הדקות אשר הכריז עליהם בהודעתו    5דקה לאחר פנייתו של "גמבר" למפגינים, ובטרם עברו  בערך כ  .8

 , פנה "אורי" לכוחות ואמר להם "יאללה חברה בו נקפל אותם".אליהם

 
רימון   .9 זרק  השוטרים  אחד  מכן,  לאחר  פגמיד  אשר  ע  עהלם  אשר  כחול  ויתר  במקום  צרברכב   ,

. המפגינים  לזרוק רימוני הלם ורימוני גז מדמיע באופן מסיבי כנגד המפגיניםהשוטרים החלו גם הם  

 ם.  יכיוונכל הלרוץ ל החלו

 



להתרחק   .10 ניסיתי  לאח מהמקום,  אני  המעיין.    הגדר  י רועד  של  הפנימי  בצד  לחנויות  הקרובה 

הסתכלתי לכיוון הכיכר, וראיתי שהמפקד "גמבר" דורס ברגלו על ראשו של אחד המפגינים במהלך  

בלתי סביר בעליל. הסתכלתי לכיוון השני, ואז ראיתי שהשוטרים  מופרז ובכוח  ומשתמש  מעצרו,  

 רימוני הלם ללא כל אבחנה. מפנים את נשקם לכל הכיוונים ויורים רימוני גז מדמיע ו

 
בחולצה   הצביע עלי אחד השוטרים מהיחידות המובחרות ואמר "זה זהוללא כל סיבה,  להפתעתי,   .11

"אבנר".   בשם  אחר  שוטר  של  לכיוונו  אותי  הובילו  אותי,  עצרו  השוטרים  אותו".  תביא  הלבנה 

ליוו אותי לתחנת המשטרה, כאשר בדרך, המסתערב לקח את הנייד    ים מסתערבאחד ה"אבנר" ו

   מה זה, יא כלב יא בן אלף זונות". ך  שלי מהכיס ואמר "זהו רושרוש נגמר בית הזונות, עכשיו נראה ל

 
פגשנו את "חגי" קצין החקירות בתחנה אשר מכיר אותי אישית, שאלתי    ת מסקובייהתחנכניסה לב .12

 אותו למה עוצרים עורך דין ללא כל סיבה, הוא לא ענה לי ואמר "נראה אחר כך". 

 
סגור שיש   לקחו אותי לחדר  ואז  , שלו בנייד אותי  צילם השוטרים  אחד ,  לתחנה שנכנסתי לאחר  מיד  .13

. בצד ימין של החדר  "(החדר)להלן:"  עליו מחשב, ועוד שולחן עשוי מתכת וכסאותאחד ובו שולחן  

 כריח אותם לשבת על הרצפה.  לההחלו לאסוף את כל העצורים, 

 
לא רצו שאפגש עם עוד עצורים מאחר  לפי דבריהם כך שאני הובלתי למסדרון קטן שיש בו כסאות,  .14

לאחר שישבתי על הכסא שבמקום, הגיע אחד העצורים כאשר הוא פצוע    אני עורך דין במקצועי. ו

קורה עם העצורים, והכריחו  פה במה שבראש ומדמם. הם הוציאו אותי מהמסדרון בכדי שלא אצ

 אותי לשבת מאחורי הקיר.  

 
לצפות  אף הצלחתי  , ומה גם שניסיתי מדי פעם להציץ במתרחש,  בבירורכל ה שמעתי את  חרף זאת   .15

 . מהמתרחשבחלק 

 
שמעתי את הקולות של    באכזריות. את העצורים    לחדר אדם כלשהו והחל להכותנכנס    בשלב זה, .16

, כאשר השוטר אומר להם "ראש למטה ראש למטה". שמעתי קולות אשר  שהופנו לעצוריםהמכות 

דומים לקולות של בעיטות, אגרופים ודחיפות. לאחר מכן נכנס עוד שוטר בשם "נדב" והקולות של  

 בדלת.   עצורכות התעצמו, שמעתי גם דפיקה של ראשו של המ

 
מדמם קשות, כל זה בנוכחותם של שוטרים נוספים. אחד השוטרים    אחד העצוריםהצצתי וראיתי ש .17

שנשפך מים על הרצפה. הצצתי שוב וראיתי שאחד השוטרים מטאטא את  אמר שיש דם ואז שמעתי  

והחל להכות אותו  המים ודם מהחדר. פתאום אותו שוטר צעק "ראש למטה" על אחד העצורים  

 באמצעות המטאטא על הידיים והרגלים עד שנשבר המקל.  

 
רות ביד כנראה  . העצור היה עם תפיההצצתי שוב, ראיתי שהביא עוד עצור עם סימני אלימות קש  .18

בגלל המכות. אחד השוטרים פנה אליו ואמר לו "תפתח  הפצע החמיר    מפציעה קודמת, ונראה כי

את היד", אותו עצור ענה, עם קול כאוב, שהוא סובל מכאבים עזים ביד ואיננו מצליח לפתוח את  

התפרים. לו להוריד את  והורה  במקום  פנה לחובש שהיה  השוטר  זה,  היד. ברגע  מכן,  לאחר    כף 

 החובש פינה אותו ועוד פצועים לבית החולים.  

 



ואז חובט עם האלות על שולחן המתכת בכוח באופן  ,  היה ממתין עד שיש שקטאחד השוטרים בחדר   .19

שנשמע כמו פיצוץ. כאשר מי מהעצורים נבהל ומרים את ראשו הוא צועק "ראש למטה" ומתחיל  

אחד   ושמעתי  לצחוק,  התחילו  במקום  נכחו  אשר  השוטרים  כל  עצור.  אותו  את  באלות  להכות 

שבחוץ מה עושים להם פה שיוריד  הלוואי נוכל להראות לכלבים  דבר ברוח המלים:  השוטרים אומר  

 את המורל לכלבים האלה. 

 
  פתח הדלת דרך  . עברתי  אליולאחר מכן פנה אליי אחד השוטרים, אזק אותי, והורה לי להתלוות   .20

החדר  מטה  של  כלפי  וראשיהם  אזוקים,  הרצפה,  על  עצורים  שמונה  או  שבעה  בוראיתי  מראה  , 

 ם בתחנת משטרה.  זכיר אסירי מלחמה במקומות אפלים, ולא עצורימה

 
 של החדר הייתה מכוסה בדמם של העצורים הפצועים.  הרצפה מה גם,   .21

 
השוטר הוביל אותי לחדר אחר, הסיר את האזיקונים מהידיים שלי ושם אזיקונים על הרגליים שלי.   .22

לשכת עורכי הדין.  הובילו אותי לחוקר בשם "מוניר" אשר דרש את תעודת הזהות שלי ואת תעודת 

",  "משאירים אותו עד הסוף  : רלחוק   ואמר "נדב"    שוטר ה  הגיע ,  שדרש  את  לחוקר   סיפקתי   בטרם

 אותי והתחיל ללכת תוך שהוא מתגרה בי בשל האזיקונים על הרגליים.   תפס אזו

 
"נדב" הוביל אותי שוב לאותו חדר בו הייתי קודם לכן, ואמר לשוטר אחר שנכח במקום  השוטר   .23

 ים אותו עד הסוף".של הקצפת, משאיר הדובדובן"זה 

 
, נחקרתי על ידי חוקר בשם "חגאי", אשר הורה לשחרר אותי. בדרכי  של המתנה  שעות  4-לאחר כ .24

 . ה עם סימני אלימות קש , שזהותם אינה ידועה לי,חלק מהעצורים  ברחבת התחנה החוצה ראיתי

 
אני מבקש ממח"ש  .25 כן  ועל  כל המעורבים הנ"ל  והעבירות שבוצעו  הפשעים  תיעדתי את  כאן  אני 

בשוטרים   מדובר  כי  שיהוי  וללא  נגדם  מיידית  פלילית  בחקירה  ולפתוח  המקרה  את  לחקור 

 המסוכנים לחיי אדם. 

 

 

 _____________ 

 המצהיר 

עו"ד קרלו רושרוש, , הופיע בפני  2.6.2021בזה כי היום,  ת  עו"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        

 



 תצהיר 

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת, וכי אם לא אעשה    אני  

 כן, אהיה צפוי לעונשים על פי חוק, מצהיר כדלקמן: 

 

 העיר נצרת. תושב ,  20אני בן  .1

 

בערב,   .2 שלישי  שבירת  11.5.2021ביום  למען  הארוחה  את  להביא  בשביל  מהבית  יצאתי  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  

 עשיהם, הם החלו להכות אותי, ולבסוף נעצרתי על ידם. מ

 
 

 
שוטרים. היחידה פינתה אותי לתחנת המשטרה בעיר,    12-כלהערכתי  יחידת המסתערבים הזו מנתה   .3

 הלכנו ברגל מאזור המעיין בעיר נצרת עד לתחנת המשטרה אלמסקובייה.  

 
 

 
ניכר מהמסתערבים   .4 ובדרך  הרביצו  חלק  המעצר  לי מכות  לי במהלך  נתנו  המשטרה. הם  לתחנת 

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  

 תי את הרכב במטרה לעזור למישהו. בתוך העיר שלי. לא דמיינתי לעצמי כי יעצרו אותי בגלל שעצר

 
 

 
לאחר שהגענו לתחנת המשטרה, השוטרים הכניסו אותי לחדר שנמצא בסוף המדרגות בצד ימין.   .5

בחדר זה, ועל אף שלא התנגדתי למעצר, ושנשארתי שקט, הם החלו לתקוף אותי ולהכות אותי, הן  

ו אותי והשפילו אותי בכוונה,  באמצעות בעיטות והן באמצעות אגרופים. זאת ועוד, השוטרים קילל

 היה נשמע כי קללות והשפלות אלו משעשעות אותם. 

 
 

 
,  להערכתי  הוחזקתי בחדר זה למשך כשעה  .צעירים  3אחר, בו שהו גם  לאחר מכן העבירו אותי לחדר   .6

מפלסטיק על הידיים, אשר מהודק קשות ופוגע   , עם איזוקהרצפה   על לשבת כאשר אנחנו מוכרחים 

 בעורקי הדם בידיים שלנו. 

 
 

 



לאחר מכן העבירו אותי לחקירה. לפני החקירה, פגשתי עורך דין אשר העניק לי ייעוץ בנוגע לחקירה,   .7

וסיפרתי לו את המקרה. אחרי פגישה זו נחקרתי על ידי השוטרים, שהיתי לילה במעצר, ולמחרת  

 נצרת. ב לבית הדוד שלי ימים  5 שלבבוקר שוחררתי עם הרחקה 

 

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

 

  ____________ 

 המצהיר 

 

 

  , הופיע בפני  2.6.2021בזה כי היום,    ת עו"ד, מאשר  זועבי-נארימאן שחאדהאני הח"מ,  

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

 עליו בפני.   םהנ"ל וחת ו, אישר את תצהיריעשה כן

          ___________ 

  , עו"ד זועבי-נארימאן שחאדה        

 



 תצהיר 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת, וכי אם   (,__________)ת.ז: אני פאיז זבידאת 

 לא אעשה כן, אהיה צפוי לעונשים על פי חוק, מצהיר כדלקמן:

 

 . , תושב העיר נצרת21, בן סטודנט למערכות מידע באוניברסיטת חיפהפאיז זבידאת, אני  .1

 

  ערב חג   היום האחרון לחודש רמדאן,בערב,    20:30בסביבות השעה  ,  12.5.21  ,ביום רביעי .2

מהבית  פיטר-אל יצאתי  שם  אל  ,  היו  אלעין".  אנשים  "סאחת  עשרות  שמתחילים  כמה 

 במקום.  עצרת מחאה להתארגן ל

 
לידם יש רמקול. אני עמדתי רחוק, במרחק של כשעמדו במעגל, בעצרת המחאה  מפגיניםה .3

התקרב  בערך.    מהם  מטרים  6-7כ   מה,  זמן  ברמקול  לאחר  והודיע  למקום  שוטר 

 להתפזר.  מהמשתתפים ודרש שההתקהלות היא אסורה  

 
הייתי בשיחה  עצרת.  היה ברור שאני לא חלק מהש  כך   התרחקתי אחורה כששמעתי זאת,   .4

 רימון הלם  ברחוב.  השוטרים הקו,  זרקו    תשניה אחרי שסגרתי אועם חבר,  בטלפון

 
אמרתי  מייד  כה אותי באף.  יהמשהגיע אליי הוא  כיווני, ו לרץ  בשוטר מג"ב  פתאום הבחנתי   .5

קלל  לעליי,  . פתאום, הוא החל לצעוק  לו : "אני עומד רחוק, מה עשיתי? לא עשיתי כלום"

אני  לו ש אמרתי מיד . "אל תדבר אליי, תדבר אל החוקר"אמר לי ואותי שוב, להכות אותי, 

 לא מתנגד. 

 
שוטר מג"ב  , אחזו בי ודחפו אותי לכיוון  שוטרים  הגיעו עוד שני  ,ךצור להפתעתי, וללא כל   .6

למה הם מכים    שאלתי   . בקיר  את ראשי להטיח    ניסה  הכה אותי,  תפס אותי, , אשר  נוסף

רי הגב למרות שהם לא אזקו  וח את הידיים מאשמתי  אני לא מתנגד, אני אפילואותי, הרי 

הרמתי  . אותי באף עם מכשיר הקשר שהיה בידוהכה   אותו שוטר מג"ב למרות זאת,  . אותי

על עצמי כדי להגן  הידיים מעל הראש  אותי    יותר  אותו  רגיז זה הו , את  החל לקלל  והוא 

 ולאיים עליי. 

 
מהאותי    גררו השוטרים   .7 אותי  למטהראש  ותפסו  להסתכל  אותי  אותי    . והכריחו  לקחו 

  ו הכ ותם שוטרים  א בדרך לתחנת המשטרה  גם  .  של כמה דקות  לתחנת המשטרה בהליכה

,  בדרךשוטר  פגשנו  ,"המסקובי "בדרך לתחנת  בכלל.    כל הזמן למרות שלא התנגדתיאותי 

לא מספיק,    ?זהאת  רק    "עצרתםהוא התחיל לצחוק ואמר להם:   , ו קציןאשר נראה כמו  

 .  "צריכים עוד

 
מהו  ו  שמימה  שאל אותי  אשר  מצלמה,  עם    ,גבר, ללא מדיםראיתי  לתחנה,    משהכניסו אותי .8

אזקו אותי באזיקי פלסטיק )בנדים(,  לאחר מכן,  צילם אותי.  שלי, ואז    זהותה  ת ספר תעודמ

 והידקו אותם מאוד. 

 
את וסים ומחמד    י ראיתלחדר, בו  אותי    הכניס אשר  אותי לשוטר נוסף,    ו העביראחר כך,   .9

  ר. שוטרים בחדשני  היו רק    , ולידנוהראשונים שנעצרנוהשלושה  . היינו  עצורים שם  נהרעאנ



לחדר   כשנכנסנו  כך  האזיקיםהחליפו  השוטרים  אחר  עם  ,  את  אותי  העצורים    2ואזקו 

ביד וסים    אזוקה  הייתי אזוק ביד ימין עם מוחמד, והיד הימנית של מוחמדהנוספים יחדיו;  

 השמאלית. 

 
אמרתי לחברים אל תשבו, אנחנו לא חיות כדי לשבת    . צפהלשבת על הר  ציוו עלינוהשוטרים   .10

הרצפהע ו  שמע,  השוטר  .ל  ביהתקרב  ואז  הביט  לנו,  ואמר  כיסאות,  שתי  לנו    : שם 

  ציוו עלינו לשבת ואז  ,  הם הורו לנו לקוםשוטרים,   דאחרי שבאו עו אך  . ישבנו,  "תסתדרו"

   והפנים מופנות כלפי הרצפה.   לכיוון הקיר על הברכיים בזווית החדר 

 
איתנו באותו חדר,  שהוחזקו קטינים חלק מהם עוד עצורים,  השוטרים הכניסו לאותו חדר  .11

התחו זה  בשלב  הופרדו.  ברגליהםהשוטרים    לו ילא  בנו  ולבעוט  אותנו  .  ובאלות  להכות 

ניתן היה    . התחיל לדמםובראש  , קיבל מכה שגרמה לפציעתו  שהיה לידינעארנה  מוחמד  

א פחד  ו. המיידי  לבקש לקבל טיפול רפואישעליו  אמרתי לו  . לראות את הדם על הרצפה

 .  לבקש כדי שלא יכו אותו שוב

 
על  ממנו כבר החמיר, דם רב נשפך  זה בזמן   של מוחמד חובש הגיע רק אחרי כשעה, מצבו ה .12

 .  ראשב  אותםתם ופצעו ויש עוד בחורים שהכו אהסתכלתי וראיתי שהרצפה. 

 
. אסור לאף אחד להרים את הראש, מי  "תסגרו את הדלת"  היו אומריםהשוטרים כל הזמן   .13

 רים את  ראשו מכים אותו, מי שמדבר מכים אותו.  שמ

 
הם המשיכו להכות  ועל אף זאת דם, ב פניו מכוסיםהיה עם שבר באף, ש אחד בחורראיתי   .14

   השתמש בה כדי להכות וראיתי שהוא  M16רובה  היה    יםשוטר אחד הל.  אותו בתוך החדר

הוא  את העצורים שמכה שהשוטר רגע בו יכולתי לחטוף מבט אחורה וראיתי היה  .עצורים

 שוטר רעול פנים. 

 
להכות    ו אותי בגב, ניס  ו לחי. אני אישית הכבסתירות   אותנו בגב, נתנו לנו השוטרים הכו   .15

י  ת לי סתירות בלחי. הייתי רגוע והתאפק  נואותי בבטן, נת  ו, הכהתחמקתי  אבל  אותי בראש

ל הזמן להתגרות, הם  שהתנגד או הגיב, הכו אותו יותר. השוטרים ניסו כמי אבל  כל הזמן, 

ואיימו למשל,  .קיללו  ולהגיד  (התפילה)  האדאן  בזמן כך  לצחוק  התחילו  תתפללו  " הם 

 ."מכאן אתכם והים יוציא לשא

 
תנוחת גוף מסוימת למשך יותר משעה. לא  בנשארנו  על הרצפה,  כשהכריחו אותנו לשבת   .16

חייבים לשבת באותה תנוחת   נו לכן היי ויכולנו לזוז, שלושתנו היינו אזוקים אחד עם השני 

ברגל  זורם  לא  שהדם  הרגשתי  וגוף.  שלי,  לנו  יים  להחליף  כדי  לקום  עלינו  ציוו  כאשר 

מחוץ לחדר,  השוטרים רצו שנעמוד  . רמורת, הרגשתי בצמרגליי הרגשתי את  לא   ,אזיקים

איבדתי את ההרגשה  ו  , התנדנדתיללכת  מאוד  תייהתקשאך באותו רגע  אחד ליד השני,  

 לא יכולתי לעמוד באופן יציב.    ,ברגליים

 
לל את האמא שלי,  יק  הוא  התקרב אליי ולחש לי באוזן ואיים עליי,שוטר    , אחרי זמן קצר .17

נתן לי סתירה  , מייד הוא  לא עניתיאך    "הבנת?שאל אותי לאחר מכן: ".  יאחותי, ואשת 



  אמר לבסוף, הוא  אז נתן לי עוד סתירה בלחי.  ו  לא עניתי   ",הבנת?"בלחי. שאל אותי שוב:  

 . השיב אותי על הרצפה והכה אותי שנית  ",תסביר לחברים שלךלי "לך 

 
העצוריםבתחנה   .18 כנגד  מכוונת  השפלה  ה.  ראיתי  אחד  את  באחד  עט  וב  יםשוטר ראיתי 

יותר  באותו עצור  בעט  ו   "לא כך מרביצים"  אמר לו ו הגיע שוטר אחר  אז  ברגל,  העצורים  

 לצחוק.   והתחיל  . שני השוטריםחזק

 
לפני שנכנסתי לחקירה, שאלתי כמה  לאחר מכן, השוטרים החלו להוביל אותנו לחקירות.   .19

י לספר להוריי כי אני עצור, אך הם סירבו  , רציתים שוטרים, מתי אוכל לדבר בטלפוןפעמ

זו.  ועוד,    לבקשתי  דיןס נלפני שנכזאת  עורך  ביקשתי לראות  וסאם    ,החוקר  . תי לחקירה 

. ביקשתי לדבר עם דוד שלי, שהוא עורך  לדבר עם עורך דין  יזכות  שנכון שזואשקר, אמר  

רוצה, אני יכול   אתה לא יכול לדבר עם מי שאתה דין במקצועו, אך החוקר סירב ואמר לי "

אמר שהוא חייב לתת לי לדבר עם עורך דין, אבל הוא לא חייב  .  "לתת לך אופציות ותבחר

 .  עורך דין מטעמילהרשות לי לדבר עם 

 
שמות של עורכי דין, אחד מהם בשם  בפניי    ר הזכי בעל כורחי, הסכמתי לכך. אז, אותו חוקר   .20

לי  סארי ח'ורי,   מוכר  בידי  ולכן, ללא שהייתמקודם,  אשר  החלטתי לקבל את  ברירה,  ה 

   . ייעוצו

 
הובילו אותנו לתא המעצר כי החוקר החליט  .  הפסיקו המכות,  מהחקירה  יצאתיש אחרי   .21

במעצר.   לילה  בהתחלה    6היינו  ו מיטות,    4היו    בתאשאני אשהה  איתנו  עצורים.    2שהו 

אחד    את תי  . שמעבגירים  2  עוד  שעה הוציאו אותם, והביאו כאחרי    ך אבחורים קטינים,  

, ואז השוטר  עצורים 8ושהתבקשו להכניס מיטות,  4שיש רק לשוטר אחר השוטרים אומר 

 . "חצי  -הם יסתדרו, ישנו חצילו "השיב האחר 

 

ליום  עד למעצר בית שוחררתי ו משפט הבית  בפני הובאתי  , 13.5.2021למחרת, יום חמישי,  .22

 .שבת

 

  ____________ 

 המצהיר 

ולאחר  מר פאיז זבידאת,  , הופיע בפני  2.6.2021עו"ד, מאשר בזה כי היום,    ויסאם שרףאני הח"מ,  

כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה    ושהזהרתי

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

          ___________ 

  , עו"ד ויסאם שרף        
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 תצהיר 

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת, וכי אם לא אעשה    (,________, )ת.ז:  שחאדהסאאד    אני

 כדלקמן:   בזאת   חוק, מצהירב  הקבועים לכךכן, אהיה צפוי לעונשים 

 

 בנצרת. ומתגורר אני סאאד שחאדה, עובד כחובש בארגון "איחוד הצלה",   .1

 

, בשעות הערב, וזאת  9.5.2021ביום ראשון,  הגעתי לתחנת המשטרה "מסקובייה"ֱ בנצרת   .2

כ  לאחר קריאה שהגיעה אליי  חודשים,    5-מאת ארגון איחוד הצלה שאני מתנדב בו כבר 

ויצאתי מהתחנה    6:00. הגעתי לתחנה בסביבות השעה  מקוםודרשה לפקוד את ה בערב, 

 לאחר חצות.  כשעה 

 

מהפצועים סבלו מפציעות קלות יחסית של    4  ,פצועים  6-במהלך שהותי בתחנה טיפלתי ב .3

מתרחש אשר  ונפיחות  בפציעותיהם  ו חתכים  טיפלתי  אלו,  לגבי  מכות.  קבלת  בעקבות  ת 

 לבית החולים.   םצורך בפינוימבלי שהיה במקום 

 
ופגיעות חזקות בראש,  האחרים  הפצועים    שני .4 נשימה, שברים בפנים,  דבר  סבלו מקוצר 

 פינוי דחוף לבית החולים.  אשר חייב 

 

לפנותו לבית החולים    ידיילגביו קיים צורך דחוף ומ שי  אשר פגשתי וקבעת  הפצוע הראשון  .5

בנא" "שאדי  "  הוא  הוא  "(שאדי)להלן:  המשטרה.  בתחנת  לראשונה  פגשתי  אשר  סבל  , 

ומפצי נשימה  השעה  מקוצר  בסביבות  למצבו  לב  שמתי  בראש.  חזקה  בלילה,    10:00עה 

המ  פינויו  את  בתוקף,  י יודרשתי  לבקשתי  סירב  במקום  שנכח  השוטר  החולים.  לבית  די 

 . יותר חרוא מינוי עד למועד והשהה את הפ

 

מסוגל   .6 לא  שהוא  והבחנתי  אוזניו,  מאחורי  שיורד  דם  קצת  ראיתי  בשאדי,  משהבחנתי 

סובל מנמנום ומעייפות יתר, ונראה כמי שעלול לאבד את הכרתו. פניתי  להרים את ראשו, 

אליו והפניתי אליו שאלות במטרה לוודא שהוא בהכרה. שאלתי אותי האם הוא ער, הוא  

במטרה   נוספות  שאלות  אליו  הפניתי  לי,  ואמר  שמו  את  לדעת  דרשתי  בחיוב,  לי  ענה 

מיידית וכן  מצן ומכונת הנשימה דרשתי להביא את החהוא התקשה לנשום ולהשאירו ער ו 

 . לבית החוליםהמיידי דרשתי את פינויו  

 
לבית   השוטר אשר נכח במקום סירב לבקשתי ואמר כי כעת אין כל פינוי מתחנת המשטרה  .7

כי  .  החולים הוסיף  צריך  הוא  החוקרשאדי  חייב  ו  לעבור תחילה חקירה אצל  אני  גם  כי 

 להיות נוכח איתו בחדר החקירות.  
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אינו    שאדי עמדתי המקצועית הייתה כי המצב הרפואי של  יחדיו לחדר החקירות,    משנכנסנו  .8

הן בשל הפגיעה בראשו, והן בגלל החשש שלי כי הוא עלול בכל  מאפשר קיומה של החקירה  

 הפניתי את תשומת הלב של החוקר לעובדה זו.   רגע לאבד את הכרתו. 

 
בחדר החקירות, החוקר סירב לבקשה של שאדי להיוועץ בעורך דין לפני תחילת החקירה.   .9

מסמך, והסביר לו כי אם הוא רוצה    ו  הציג בפני אלא    החוקר לא חקר את שאדיבפועל,  

המסמך שלפניו  על  הוא חייב לחתום  טיפול רפואי  החולים לקבלת  אשר    להתפנות לבית 

לו לשהות במעצר בית   ואת ההסבר של  י  5למשך  מורה  הבין את הכתוב  מים. שאדי לא 

 את דברי החוקר.  בערבית החוקר ונאלצתי להסביר לו  

 
הוא בכלל לא נחקר,  למרות שעל אף מצבו הרפואי, ועל אף שלא קיבל כל ייעוץ מעורך דין, ו .10

בן   עליו מעצר בית  החליט להטיל  תנאי  ימים. בפועל, שאדי    5החוקר  על  הוכרח לחתום 

 להתפנות לבית החולים. הערובה בכדי 

 
יש חשש כבד  כי די וי בפינויו הוא מי  ךהצורכי  רק הולך ומתדרדר ו ראיתי שמצבו של שאדי  .11

הכרתו.   את  בטרם  שיאבד  החולים  לבית  להתפנות  לו  לאפשר  החוקר  בפני  התחננתי 

חתם על המסמך,  שאדי לבסוף דקות בחדר החקירות   10-לאחר כהחתימה אך הוא סירב.  

 רצון חופשי.  תוך  שלא מודאי ובובעל כורחו 

 
. אך גם אז המשטרה מנעה את  לאמבולנס  ליוויתי את שאדי החתימה על הערובה,  לאחר   .12

החולים.   השערים  פינויו לבית  סגרו את  התחנה  השוטרים  הסכימו  של  שנפנה אותו  ולא 

בה  והתנו את הפינוי בכך שעצורים נוספים יפונו גם הם. שיהוי זה נמשך כחצי שעה,  לבדו,  

 צפיתי במצבו של שאדי מחמיר, כשהוא מאבד לאט את הכרתו. 

 
  בדקתי ,  עוד קודםהיה באמבולנס עצור נוסף.    בנוסף לשאדיכי  היתה כל סיבה  לעיכוב זה לא   .13

לבית החולים כשהוא מדמם רבות מהאף ומהפנים.  גם הוא  פצוע אחר אשר החלטתי לפנותו  

יש לפנותו  כי  ו   ל משבר מסובך באףמיד משהבחנתי במצבו הבנתי שמדובר במישהו שסוב

ענו השוטרים, והעלו אותו על האמבולנס,  נמידית להמשך טיפול בבית החולים. לדרישתי זו  

אולי בגלל כמות הדם אשר ירדה מאותו פצוע. על אף זאת, ולמרות ששני הפצועים שהו  

האמב בתוך  עת  שעה  ובאותה  בכחצי  החולים  לבית  יציאתם  את  עיכבו  השוטרים  לנס, 

 לאחר מכן, יצאתי יחד עם האמבולנס והפצועים לבית החולים.  . נוספת, ללא כל סיבה

 
מאז שאבחנתי לראשונה את מצבו של שאדי ודרשתי את פינויו לבית החולים, ועד שפינוי   .14

 זה התרחש בפועל, עבר זמן רב אשר היה עלול לסכן את חייו של הפצוע. 

 
את הלילה  צטרך לשהות  הפצועים לא ימהעצורים  קיוויתי שאף אחד    עם עזיבתי את התחנה  .15

ופגיעה   קללות,  קשות,  השפלות  ושמעתי  ראיתי  המעצר.  הפצועים אשר  בגופם  בתא  של 

 לילה זה.  היחס המזלזל בעבודתם של צוות הרפואה במ גם הותירה אותי המום 
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גיעו בימים העוקבים,  מאז, ובגלל המראות הקשים שראיתי באותו יום, ועל אף קריאות שה .16

שלא   עלי  מהממונים  כאות  ביקשתי  וזאת  המשטרה,  בתחנת  שוב  בפצועים  לטפל  להגיע 

 מחאה על היחס הפוגעני כלפי הצוות הרפואי והעיכובים מהם סבלנו. 

 
 

 

 

 _____________ 

 המצהיר 

סאאד  מר י הופיע בפנ, 2.6.2021בזה כי היום,   תעו"ד, מאשר זועבי-נארימאן שחאדהאני הח"מ, 

כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק    ו , ולאחר שהזהרתישחאדה

 עליו בפני.   םהנ"ל וחת  ו, אישר את תצהיראם לא יעשה כן

 

 

   
 ___________ ____ 

, עו"ד זועבי-נארימאן שחאדה        
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 00:25שעה:           

           לכבוד,

 במשטרת ישראל מפקד תחנת נצרת

 nazareth@police.gov.il באימייל:  ;  6026428-04בפקס: 

 

 !דחוף!

לאפשר גישה מיידית לעורכי דין להעניק ייעוץ משפטי לעצורים  דרישההנדון: 
 בנצרת רהוהמעוכבים בתחנת המשט

 

לבצע את עבודתם ולפגוש את לקוחותיהם לאפשר לעורכי הדין דית יהרינו לפנות אליכם בדרישה מי

 בשטח תחנת המשטרה, והכל כדלקמן:

אנשים והועברו לחקריה  12בעיר נצרת, נעצרו  9.5.2021במהלך ההפגנה שנערכה הערב,  .1

 בתחנת המשטרה בנצרת.

 

עם הגעתם של עורכי הדין למתן לפגישה עם לקוחותיהם העצורים והמעוכבים בתחנה,  .2

 ביקשו להיכנס למתחם התחנה אך סורבו!

 
להוביל לפגיעה הסירוב לאפשר לעורכי הדין גישה לעצורים לצורך מתן ייעוץ משפטי עלול  .3

 לפגוש את העצורים הםעל המשטרה לאפשר לו ,ובכבודם בזכות העצורים להליך הוגן

  .באופן מיידי ועוד בטרם החקירה

 
וזאת עם העצורים להיפגש לעורכי הדין להיכנס לתחנה, נדרשים לאפשר ל כן, הנכם ע .4

 כמתחייב על פי הדין.

 

 בכבוד רב,            

 , עורכת דיןסאוסן זהר      

 

, באימייל: 2406509-04העתק: מפקד מחוז צפון במשטרת ישראל, בפקס:  -
 mahoz.zafon@police.gov.il 

mailto:nazareth@police.gov.il
mailto:mahoz.zafon@police.gov.il


 

 תצהיר 

 

 

, כן אעשה  לא אם וכי, האמת את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי לאחר  : _________(, ז. ת)  איבראהים  ורנ  ד"עו אני

 : כדלקמן מצהיר , חוק פי  על לעונשים צפוי אהיה

 

 

 תושבת העיר נצרת.  _______,, מ.ר. אני הח"מ עו"ד נור איברהים .1

   

 

פניתי  , ובעקבות גל מעצרים המונים של צעירים מההפגנה בנצרת,  21:00סביב השעה  ,10.05.2021ביום  .2

ומתן ייעוץ לעצורים    תחנת המשטרה בנצרת, מסקובייה, לפגישת כיוון  "ד עאמר חמאתי להיחד עם עו

 טרם חקירתם. 

 

 עם הגעתנו לשער התחנה הזדהינו כעורכי דין, וביקשנו לפגוש את העצורים מההפגנה.  .3

 

מטר    20-מאתנו לעמוד באזור הכניסה לתחנה, ביקשו כי נסתלק משם, והציבו מחסום כ  מנעו  השוטרים .4

כלל.   המחסום  את  לעבור  לא  עלינו  וציוו  מהכביש,  השני  בצד  מהתחנה,  מול    טענו  בהתחלהרחוק 

בעצורים המובלים אל תוך    יןלהבח  לנו  מאפשר  לא  רחוק  כה   במקוםהמחסום    של  הצבתו כי  השוטרים

ועל רקע זה שניסינו לברר את שמותיהם של  חורי המחסום על פי בקשת השוטרים,  עמדנו מא  . התחנה

התחנה,   תוך  אל  המובלים  כי  הג העצורים  וביקשו  שוטרים  מספר  אלינו  מהמקום.יעו  אחד    נסתלק 

 לתי ארצה. ודחף אותי אחורה וכמעט נפהשוטרים התקרב אליי 

 

עו"ד עמאר חמאתי, שעמד לידי באותה עת, ניסה להתגונן עליי ולעמוד ביני לבין השוטר בל יתקוף אותי.   .5

ניסיתי לתעד את האירוע    עו"ד חמאתי.תקפו את  ודאז הגיעו ארבעה שוטרים, כולל המפקד בשם חגי, 

,  אינה ידועה ליהשני זהותו  ניר ו בשם  שני שוטרים, אחד מהם  באמצעות מצלמת הטלפון הנייד שלי, ואז  

 פו אותי אחורה בכוח בעת שצילמתי. דח

 
  השוטרים  ".גשי אליי כלבה"  :קרא ליזאת ועוד, השוטרים השתמשו בביטויים משפילים, ואחד מהם אף   .6

גי מימון הגיע  חהמפקד ו  אני נשארתי לבדי בחוץ,. תחנהוהכניסו אותי אל תוך העו"ד חמאתי עצרו את 

תפס את האצבע שלי וסובב אותה בכוח, ואז משך אותי מהיד והתחיל להגיד  ,  והתחיל לצעוק עלייאליי  

 לי: "זהו את עצורה". 

 
 

 



 .  חררו ק בתוך התחנה, עו"ד עאמר חמאתי שזלאחר כשעה בה הוא הוח .7

 
   אני מבקשת להתייחס לדבריי כתלונה נגד התנהגות השוטרים שהוזכרו לעיל. .8

 

_____________ 

 ה המצהיר

 

עו"ד נור איבראהים,  , הופיע בפני  3.6.2021עו"ד, מאשר בזה כי היום,  זועבי    -נארימאן שחאדהאני הח"מ,  

, כי עלי להצהיר את האמת וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא תעשה כן הולאחר שהזהרתי

 עליו בפני.  מההנ"ל וחת  ה את תצהיר  האישר

 

          ___________ 
 ד "עו, זועבי-נארימאן שחאדה         

 

 



 תצהיר 

 

, כן אעשה לא אם וכי, האמת את  לומר  עלי כי  שהוזהרתי לאחר : _________(,ז.ת) חמאתיעאמר   ד"העו אני

 : כדלקמן מצהיר , חוק פי  על לעונשים צפוי אהיה

 

 . תושב העיר נצרת ______, .ר מאני הח"מ עו"ד עמאר חמאתי ,  .1

    

 שהתקיימה באזור המעניין בנצרת. עצרת נכחתי ב 20:00 השעה ות סביבב, 10.05.2021ביום  .2

 

, ובעקבות גל מעצרים המונים של צעירים מההפגנה בנצרת וקריאה לסיוע מעורכי דין  21:00 סביב שעה  .3

לכיוון תחנת המשטרה בנצרת, מסקובייה, לפגישת ומתן    נור איברהיםמתנדבים, פניתי יחד עם עו"ד  

חקירתם.   טרם  לעצורים  הייעוץ  את  עם  לפגוש  וביקשנו  דין,  כעורכי  הזדהינו  התחנה  לשער  געתנו 

 . עצרתהעצורים מה

 

השוטרים שנכחו במקום התייחסו אלינו בצורה משפילה, לא מכובדת, לא הולמת את כבוד המקצוע   .4

השוטרים מנעו מאתנו לעמוד באזור הכניסה לתחנה, ביקשו כי נסתלק משם, והציבו  ואף לא אנושית.  

ה  מטר רחוק מהתחנה, בצד השני מהכביש, וציוו עלינו לא לעבור את המחסום כלל. בהתחל  20-מחסום כ

התווכחנו עם השוטרים אודות מקום המחסום, שכן הצבתו במקום כה רחוק לא מאפשר לנו להבחין  

 תוך התחנה.  בעצורים המובלים אל 

 

את   .5 לברר  שניסינו  זה  רקע  ועל  השוטרים,  בקשת  פי  על  המחסום  מאחורי  עמדנו  שבסוף  זאת  חרף 

ש מספר  אלינו  הגיעו  התחנה,  תוך  אל  המובלים  העצורים  של  כי  שמותיהם  וביקשו  נסתלק  וטרים 

 מהמקום. 

 

הבחנתי באחד השוטרים תוקף את עו"ד איברהים שעמדה לידי, בכך שהוא דוחף אותה אחורה ומנסה   .6

להפיל אותה ארצה. אני עמדתי בינו לבינה והפצרתי בפניו כי הוא משתמש בכוח מפורז ולא מידתי ולא  

ר תפס אותי מהצוואר, חנק אותי, הצמיד  השוטשמנסה לבצע את עבודתה נאמנה.  רכת דין  ו מתבקש עם ע

 אותי לקיר מאחורינו, נתן לי מכות, ואמר לי שאני עצור. 

 

שכת  יו"ר מחוז נצרת בלהוכנסתי אל תחנת המשטרה והוחזקתי שם כשעה, עד שעו"ד מוחמד נעאמנה   .7

של   מעצר  על  שקיבל  הודעה  בעקבות  למקום  הגיע  הדין  אזדין  עורך  עורכי  תפקידו,  מילוי    במהלך 

 שוחררתי. 

 
 

 



כן, ביקשתי מהמפקד חגי מימון להחזיר אותם   .8 במהלך מעצרי נתפסו הארנק והטלפון הנייד שלי, על 

. הוא תפס את הנייד וזרק אותו באגרסיביות עליי, אמרתי לו שהוא משתמש באגרסיביות, ואז הוא  אליי

 אמר לי: "אתה לא יודע מה זה אלימות, אני עדיין לא עשיתי כלום".  

 
 אבקש להתייחס לדבריי בתצהיר זה כתלונה נגד כל השוטרים המעורבים לעיל.  .9

 

 

 

_____________ 

 המצהיר 

 

שחאדהאני הח"מ,   היום,    זועבי-נארימאן  כי  בזה  מאשר  בפני  3.6.2021עו"ד,  הופיע  חמאתי,  ,  עאמר  עו"ד 

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

 עליו בפני.   םהנ"ל וחת ואישר את תצהיר

 

          ___________ 
  , עו"ד זועבי-נארימאן שחאדה         

 

 

 

 

 

 




