
תצהיר

אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר , ת״ז שנהר, דניאל עו״ד הח״מ, אני

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

 בו הפרט, להגנת המוקד שבטיפול מירושלים פלסטיני זוג ליוויתי 19.6.2018ה- שלישי ביום .1

.49 ג׳וז ואדי רח׳ בכתובת המזרחית, בירושלים האוכלוסין רשות ללשכת כעו״ד, עובד אני

 מחוץ שעמדו לחוד, ונשים לחוד גברים אנשים, של בהתגודדות נתקלתי למקום בהגיעי .2

 ה״שרוול״ תוך אל המסתובבים הברזל בשערי המעבר לפני עוד חיצוני, תור זה היה למבנה.

 הועילו, לא במקום שהותקנו הציליות אולם קפחה, השמש חם, קיץ יום זה היה המקורה.

ללשכה(. הגענו בה בשעה הקירות)למצער את ככולו רובו מצל מטילות שהן שהצל מאחר

 השער דרך השרוול, תוך אל פנימה, להשתחל הצלחתי 10:00 בשעה ורק ,9:00 בשעה הגעתי .3

 לא התור נשים, ועשרות גברים עשרות במקום התקבצו עת כשעה, במשך כלומר, המסתובב.

המדרכה. שבקצה החניה מגרש עד הגיע והוא התקדם,

 נדחסו מבוגרים גברים רב. היה במקום הדוחק השתפר. לא המצב לשרוול הכניסה לאחר גם .4

 אישה לו. מחוץ או בשרוול ישיבה מקומות אין כאשר לעמוד, והתקשו לאנשים, בינות ונמחצו

 בתור נמחצה בעגלה תינוק עם אישה בתור. לעומדות בינות והתיישבה ברע חשה בהיריון

המאבטחים. להתערבות הביאו רמות שבר זעקות ורק הנשים,

 יותר להכניס יכולים הם אין שציינו שכפי מאחר אונים, חסרי ככלל היו במקום המאבטחים .5

לעזור, בכוחם היה לא !שעה באותה מלאה כבר שהיתה ללשכה, אנשים של מוגבל ממספר

 ניתן התינוק( עגלת עם האישה לעמוד, שהתקשה מבוגר )אדם במיוחד חמורים במקרים ורק

הבידוק. עמדת בקרבת ולשבת התור לתחילת להתקדם אלה לאנשים

 העומס התקדם. לא האוכלוסין רשות ללשכת להיכנס התור ההמתנה, זמן כל במשך ככלל, .6

 שעה רבע )מדי מבנה באותו הנמצאת התעסוקה, ללשכת שהגיעו מי שהוכנסו משום רק הוקל

הגעתם(. מטרת היתה שזו פונים כמה בתור מקדמים ואז אמל״ אל ״מכתב צעקו המאבטחים

 לשכת נציגת עם קשר יצרה המוקד שנציגת ולאחר המתנה, של ומחצה כשעה לאחר .7

נקראתי, ללשכה, הכנסתנו הליך זירוז לצורך התערבותה את וביקשה וההגירה האוכלוסין

 הייעודה )השעה מראש שנקבע לשימוע להיכנס מנת על הפרט, להגנת למוקד הפונים עם יחד

 הפנימית בחצר שהשתרך תור עוד ראינו בהיכנסנו (.10:30 סביב ללשכה נכנסנו אולם ,9 היתה

 לאחר רק המודיעין. עמדת לפני תור עוד ראינו לבניין ובהיכנסנו עצמה, ללשכה בכניסה

 לפקיד/ה הישיבה במקומות להמתין ״זוכים״ הם אלה, תורים שלושה צולחים שהפונים

בהם. לטפל שיתפנו



 מאוישות היו לא העמדות ממחצית שלמעלה העלה הקהל קבלת אולמות שני על חטוף מבט .8

בפקידים.

 בתור עומדים בשרוול לתור שכניי את זיהיתי ,11:30 השעה סביב מהלשכה, יצאתי כאשר .9

 בכניסה וחצי שעתיים ממתינים אנשים כלומר, השני(. הפנימית)התור ברחבה לבניין, הכניסה

נטויה. היד ועוד הקופחת, השמש ותחת בלחץ לבניין,

אמת. זה, תצהירי ותוכן חתימתי זוהי שמי, זהו כי להצהיר הריני .10
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/
עו״ד שנזסר, דניאל

אישור

 להגנת המוקד במשרדי דכוור, ג׳ובראן עביר עו״ד בפניי, הופיע 26.6.2018 ביום כי בזה מאשר הנני

 עליו כי שהזהרתיו ואחרי אישי, באופן לי המוכר הנ״ל, ירושלים, 4 עוביידה אבו שברח׳ הפרט

 נכונות את אישר כן, יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי האמת את להצהיר

עליה. וחתם הנ״ל, הצהרתו
אן-דפוור. ׳•פיי־ עו״ד גיופי

עו״ד דכוור, ג׳ובראן עביר


