
 תצהיר

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה ת"ז ________________, , .[ס.א]אני הח"מ, 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

המעצר שאירע בסילוואן בוצע ע"י משמר בבוקר.  3:00בשעה  18.11.2018ביום מהבית נעצרתי  .1

 היו כעשרה אנשים בתוך הבית. הגבול בליווי אנשים עם מדים אזרחיים. 

 במהלך המעצר נלקח הטלפון הנייד שלי.  .2

 ואף הגיעו הביתה ללא צו מעצר.לפני המעצר לא קיבלתי כל זימון לחקירה  .3

 עם יציאתי מהבית אזקו אותי לאחור, ובהמשך עצמו את עיניי.  .4

 יחד עם עוד עצורים. אחרי כשעה לקחו אותי למגרש הרוסים  .5

שם הושיבו אותנו על הרצפה. הייתי מכוסה עיניים כך שלא זיהיתי מי העצורים האחרים. שם  .6

 חדר.להתחילו להכות אותי, סטירות בפנים )בעיקר(, והעבירו אותי 

ברזל שלחצו באופן בהתחלה הייתי אזוק עם אזיקי פלסטיק, וכשהגענו הוסיפו לזה אזיקי  .7

 . 1נוראי ואף הותירו סימנים כפי שמופיע בתמונה א/

היו מסביבי, להערכתי, שני אנשים עד שלושה. כל הזמן הייתי מכוסה עיניים )מדי פעם הכיסוי  .8

 זז והצלחתי לראות איפה אני נמצא(.

 עד שהתחילו את החקירה הוחזקתי בחדר והיכו אותי באכזריות. .9

 עבירו אותי בפרוזדור לחדרים אחרים והיו מטיחים אותי בקיר בכוח.המכות המשיכו גם כשה .10

 בשלב מסוים אחד מהם תפס את ראשי והטיח אותו ברצפה ונפצעתי בפה )שפה ושיניים(.  .11

המכות השתרעו על כמה חלקים בגוף: בראש )מקדימה ומאחורה(, פלג גוף עליון )ידיים, גב,  .12

 חזה, בטן(. 

הייתי אזוק גם ברגליים, וגם בשל איזוק הידיים לא יכולתי להגן על ראשי ועל עצמי בכלל  .13

 כשהיו מכים אותי. אף הורידו לי את הנעליים תוך כדי מכות ונאלצתי להישאר יחף זמן ארוך. 

 המצב הזה המשיך עד שהגעתי לחקירה אחרי כשלוש שעות. .14

 אם אני לא פותח להם את הטלפון.  החשמלאיימי עליי לפני החקירה להכות אותי באמצעות  .15

 עד זמן זה לא יכולתי לישון, לא אכלתי ולא שתיתי. .16

בשלב מסוים, בהתחלה, זרקו אותי על הרצפה של המטבח, וכל מי שהיה מגיע לפתוח את  .17

המחזיקים בי אמר שזה יקרה ביקשתי שיתנו לי לשבת, ואז אחד המקרר היה דוחף את רגליי. 

 ת המסאז'", והמשיכו לתת לי מכות. רק אחרי "שנסיים א

בחקירה שנערכה ע"י אנשים במדים אזרחיים, דיווחתי להם על המכות והפציעות וירד לי דם  .18

ממחישה  2תמונה א/מהשפה. לא עשו כלום, לא הציעו לטפל, אף לא ראה אותי רופא כלשהו. 

 את הפגיעה בפנים. 

 להיוועץ עם עורך דין. לא הבנתי שיש לי הזכותההורים לא נכחו.  .19

בחקירה נדרשתי לחתום על מסמכים בעברית. ביקשתי תרגום או שעו"ד יאשר לי אם לחתום  .20

  או לא, אך הכריחו אותי לחתום על משהו שאינני מבין.

 בצהריים שוחררתי. 12:00בסביבות  .21



בשל  חזרתי הביתה עם חבלות בכל הגוף וכאבים עזים. לא הצלחתי לישון גם בשל הכאבים וגם .22

 המחשבות שליוו אותי על כל האירוע הזה.

 למחרת אבא שלי לקח אותי לבית חולים.  .23

 

_________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                      

 

, עו"ד נדיה דקה, בירושלים, מר א"ס שזוהה יהופיע בפני 27.11.2018כי ביום  תהנני מאשר

ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי _____________ ז באמצעות ת"

 ה. את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עלי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר

 

________________ 

 נדיה דקה, עו"ד                                                                                                               

 


