
 תצהיר

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי , __________ת"ז  [,ר.ח]אני הח"מ 

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

 אמור להיות בכיתה י'. .15.9אני בן  .1

 ואני עצור עד תום ההליכים. 10.7.2018-נעצרתי ביום ה .2

 במגרש הרוסים הועברתי למגידו.לאחר חקירה של כשבועיים  .3

 חזור אל בית המשפט בירושלים לדיונים בליווי יחידת "נחשון".-מאז אני נוסע הלוך .4

גם כלפיי וגם  –ההתנהגות של "נחשון" בתקופה האחרונה במהלך הנסיעות היא אלימה ביותר  .5

 כלפיי אחרים.

 הייתי בדיון בבית המשפט המחוזי בירושלים. 15.10.2018-ביום ה .6

 לאחר הדיון, ביציאה מהאולם, סוהרי "נחשון" שליוו אותי התחילו לקלל את אבא שלי .7

 שמרחוק אמר לי לשמור על עצמי.

כל הסוהרים המופיעים בתמונה התחילו לתת לי  ,איך שנסגרה המעלית שהובילו אותי אליה .8

 .1/מי שהתחיל הוא הסוהר שמחזיק אותי בתמונה אמכות ואגרופים. 

הכאיבו לי מאוד. ניסיתי להגן על עצמי בלהחביא את הראש בין הידיים. הם היכו ודחפו ו .9

 המכות התמקדו בחזה ובראש. 

המכות הותירו לי סימנים ברורים: אחד במצח מעל העין השמאלית, בידיים ובשתי הרגליים  .10

 )הקרסוליים(. קיבלתי עוד אגרוף בלחי ימין שעדיין כואב לי מאוד. 

והמשיכו לדחוף אותי  ,2/כפי שמופיע בתמונה א ,ו עוד סוהריםאיך שיצאנו מהמעלית התווספ .11

 ולהכות אותי. אפילו הנעליים שלי יצאו להם בידיים.

המשיכו להחזיק אותי עד שהושיבו אותי על הברכיים והתחילו לקלל אותי בקללות גסות, "בן  .12

 זונה", ועוד.

וביקשו , מחוברות לרגלייםאחר כך הכניסו אותי לחדר קטן ואזקו את ידיי לאחור תוך שהן  .13

ממני לשבת. התנוחה הייתה קשה ולא נוחה בשל האיזוק המוזר ונאלצתי לשבת בשיפוע למשך 

 שעה.

 תוך כדי ביקשו ממני לנעול את הנעליים כשאני אזוק. .14

רק בחלוף שעה לקחו אותי להמתנה ושם הצלחתי לנעול את הנעליים לאחר שהורידו את  .15

 האיזוק המוזר.

 ן ברגליים. הן בידיים והוק כל הזמן היה לוחץ בצורה בלתי נסבלת כמו כן, האיז .16

הסתכל  ,שהיה מעורב באירוע 1/לפני העלייה לפוסטה, אחד הסוהרים המופיעים בתמונה א .17

 ב'(. -עליי בצורה מאיימת ומפחידה )הסוהר מסומן כ

אשר בנסיעות כ ,הסוהרים שנתנו לי מכות נכחו בדיון שבו דיווחתי על כך שאני חולה סוכרת .18

לבית המשפט אינם מקפידים לתת לי את הזריקות בזמן, דבר שגורם לעלייה בסוכר בדם 

 ומופיעות עליי כל ההשלכות של הדבר. 

 כלומר, כשהיכו אותי הם ידעו שאני חולה, ובכל זאת עשו את זה בצורה בלתי אנושית. .19



אבקש לציין שאני לא מקבל את הטיפולים בזמן המתאים כשאני בנסיעות וזה מגביר את  .20

 הסבל. 

 דיווחתי לאחד הקצינים על מה שעברתי ולא עשה כלום.  הגעתיכש .אני מעוניין להגיש תלונה .21

 

_________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                      

שזוהה  .[ר.ח]מר  ,בכלא מגידו ,עו"ד נדיה דקה י,הופיע/ה בפני 17.10.2018-הנני לאשר כי ביום ה

האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים על ידי רשויות הכלא ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את 

 בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה. 

 

________________ 

 עו"ד נדיה דקה                                                                                                               

 


