
 תצהיר

 

 7.11.2018, מגידוכלא 

 

לאחר שהוזהרתי שעליי להצהיר אמת, אחרת אהיה  ,_________ז___,  ת"[ח.כ.מ[אני הח"מ,  

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר כדלקמן: 

 

 אני ממחנה הפליטים בלאטה/שכם.  2000תאריך לידה  .1

 עובד בבניין בגדה.  יתה ח' ויצאתי לעבוד;למדתי עד כ .2

 נעצרתי באזור אלון מורה.אחה"צ.  16:00/17:00, יום ד' בשעה 29.8.2018נעצרתי ביום  .3

היה לנו ביד רימון שקנינו. עשינו זאת כדי שהצבא יתפוס אותנו הלכנו ברגל אני והחבר שלי,  .4

לא התכוונו שום תקווה. העדפנו להיכנס לכלא.  המשפחות ואיןהיו לנו בעיות עם ויעצור אותנו. 

התהלכנו באזור שבו יש אנשי צבא. החיילים עברו על הרימון, רק רצינו להיעצר.  לזרוק את

, הרימון היה בכיס של חברי, והם מצאו אותו. יקשו שנעצור, עצרנו, חיפשו אותנופנינו, ב

 השכיבו אותנו על האדמה.

הם נתנו לשנינו מכות ברגליהם ובקתות הרובים מיד קשרו את ידינו לאחור, וקשרו את עינינו.  .5

 על כל חלקי הגוף. 

הם שאלו מה הרימון הזה אחרי שקשרו אותנו וזרקו אותנו לרצפה ונתנו מכות רצח. אמרנו  .6

 שרק רצינו להיעצר.

הושיבו אותי ברצפת הג'יפ בין רגליהם של אחרי דקות ארוכות העלו אותנו כל אחד בג'יפ נפרד.  .7

 בעין שמאל ממכה בקת הרובה; הם נתנו מכות ברגליהם ואותי פצעוכל הדרך חיילים. לאורך 

 ירד לי דם. 

 דקות ועצר במקום מסוים, שם הורידו אותנו.  15-10הג'יפ נסע למשך  .8

 3-2הכניסו את שנינו לחדר קטן. גם בחדר נתנו מכות. ציוו עלינו לכרוע ברכיים. היינו שם בין  .9

, דרכו על רגליי, נתנו מכות שעות. לאורך כל הזמן הזה החיילים ירקו עלינו, קיללו קללות גסות

 ל כשאני אזוק וקשור עיניים. שמו את נעליהם על הפנים שלי, הכ ברגליים על כל גופי,

 אסור.שביקשתי ללכת לשירותים, אמרו  .10

 לא אוכל, כמובן. גם לא הסכימו לתת מים. אמרו אין מים, ו .11

. שם בדק אותי רופא. הרופא בחווארה GMCבשלב הבא העבירו אותנו לחווארה עם מכונית  .12

שאל אם נתנו מכות, אמרתי כן, הראיתי  הוריד את איזוק הידיים ואת קשר העיניים. הרופא

 לו את עיני, אמר שזה לא נורא, למרות ששבוע שלם עיני כאבה.

מים. אמר הסוהר בסדר, אבל לא הביא.  בחווארה, הכניסו אותי לבד לחדר המעצר. ביקשתי .13

 רק למחרת בבוקר הביא ארוחה קלה וקצת מים. 

האריכו את מעצרי לשבוע. לבית משפט סאלם.  GMC-בבוקר לקחו אותי ב 6:00/7:00בשעה  .14

 מסאלם העבירו אותי למגידו. 



בכניסה היה חיפוש בעירום, קליטה ובדיקת רופא. זה שאל . 17:00/18:00הגעתי למגידו בשעה  .15

 אם אני סובל ממחלות. 

 אני נעצר בפעם הראשונה. .16

 . ואז אכלתי ארוחה נורמלית וקיבלתי ציוד. 3העבירו אותי לאגף  .17

אחרי כשבוע לקחו אותי לחקירה בסאלם. היה שם חוקר, אמר שהוא חוקר משטרה בשם  .18

-2החקירה הייתה למשך ל שאלות ורשם ביד, היינו לבד. תמיר. ישבתי חופשי מולו, הוא שא

 החקירה הייתה נינוחה, אני עניתי על הכול.  שעות. 1.5

ממנו להודיע לאבא שאני במעצר, הוא . ביקשתי לא דיבר על שום זכות ולא נתן שום מסמך .19

 דיבר והודיע. ואני אמרתי בקול רם שאני עצור במגידו. 

בסוף הכריח אותי בצעקות לחתום על טופס בעברית. לא ייעוץ.  לא נתן לדבר עם עו"ד. לא היה .20

 משם הוחזרתי למגידו. יודע מה היה רשום בו. חתמתי גם על שלושה דפים בערבית. 

 פוסטה.עם אחרי כשבוע באו ולקחו אותי לפ"ת  .21

מיד שלחו אותי לחדר חקירה. בפ"ת עברתי חיפוש. אמרו שאני בפ"ת, הבנתי שזו חקירה חדשה.  .22

 , ועוד אחד נכנס ויצא מדי פעם ולא התערב. היה חוקר אחד בחדר

 2-1-חקר אותי כהחוקר קשר אותי עם אזיקים לכיסא מאחור וקשר את רגליי אחת לשנייה.  .23

 לי דברים נוראיים.  "להלביש"החוקר צעק ודיבר על דברים זרים לי, רצה שעות. 

איים לעצור את אימא, אמר שאני הולך לגרום למותה. איים להרוס את בית המשפחה  .24

החוקר רצה שאני אודה שתכננתי פיגועים וזה לא נכון. ולהשאיר אותם ברחוב ללא קורת גג. 

הוא  פיגוע.אמר שאני מואשם/חשוד בתכנון שמאשימים אותי בהרבה דברים. הראשון אמר 

 ליד. לא תיעד כלום, לא רשם ולא הק

 אחרי כשעתיים הורידו אותי לחדר קטן בגודל מזרון.  .25

ישנתי. העירו אותי לא יודע אחרי כמה זמן, ושוב שלחו אותי לחקירה שנייה אצל אותו חוקר  .26

 באותו חדר חקירה. 

הפעם חקר אותי קצת יותר מחצי בחדר הזה היה עוד אחד שלא התערב, היה בלבוש אזרחי.  .27

החקירה שוב הייתה עם צעקות, ולא הסכמתי להודות במה שלא  שעה, גם הפעם לא רשם כלום.

 חצי שעה בערך הורידו אותי לחדר הקטן.אחרי עשיתי. 

שעות, ואז לקחו אותי בחזרה  4-3, לא יכולתי לאכול. נשארתי שם עוד בחדר הביאו אוכל .28

 למגידו. 

 חמורים.הופתעתי לגלות עשרה סעיפי אישום כך הסתיימה חקירתי והכינו כתב אישום.  .29

היום היה הביקור הראשון. קיבלתי ראיתי את משפחתי בפעם הראשונה אחרי כשבועיים +.  .30

 בגדים מהמשפחה בפעם הראשונה. 

התנאים פה בסדר, האוכל בסדר. אני לא יודע אם האוכל הוא על חשבון הכלא באופן מלא או  .31

לעצמם. מקבלים חומר  שלוקחים חלק מהקנטינה האישית שלי. האסירים הם אלה שמבשלים

 גלם ומבשלים.

 . ביקשתי שיחליפו אותו, שמעתי שיש טובים ממנו. היה _________שלי עו"ד ה .32

 לא ביקר אותי נציג של ארגון, אבל ביקרה אותי עו"ד ממשרד האסירים.  .33



 לא יודע מתי המשפט הבא. .34

 אני מעוניין להגיש תלונה על אופן היחס אליי, נגד כל מי שפגע בי.  .35

אני הייתי בשני אצל הבגירים יש ספרייה קטנה עם מעט מאוד ספרים, אצל הקטינים אין.  .36

 המקומות. 

 

_________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                                  

 

 

, ת"ז "חכבכלא מגידו, האסיר מ ,עו"ד תגריד שביטה ,יהופיע בפני 7.11.2018 הריני לאשר כי ביום

שעליו להצהיר אמת אחרת יהיה צפוי לעונשים הקבועים ולאחר שהסברתי לו  _______,______

 בחוק, הוא אישר את תוכן תצהירו וחתם עליו בפניי. 

 

__________________ 

 תגריד שביטה, עו"ד                                                                                                                

 

 

 


