
 תצהיר

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  ,ת"ז_________ ,.ד.[א[אני הח"מ 

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

 . הוחזקתי במגרש הרוסים בתקופה הראשונה של מעצרי.10.4.2018-נעצרתי ב .1

הגעתי לדיון בבית משפט השלום בירושלים כשראשי חבוש, כיוון שכמה  29.4.2018-ביום ה .2

ימים לפני כן הוכיתי על ידי סוהרי "נחשון" במהלך נסיעתי מבית המשפט וחזרה למתקן 

 המעצר. 

. מאז הם היו מאוד אלימים .[ד.ח]באותו יום, בהמתנה, סוהרי "נחשון" היכו את הקטין העצור  .3

 עם כולם. 

הועברנו לפוסטה בחזרה למגרש הרוסים. כשהפוסטה עמדה מול  ,את הדיוניםכשכולם סיימו  .4

 מגרש הרוסים, נכנסו סוהרי "נחשון" והתחילו לצעוק עלינו ולדחוף אותנו. 

ושם אחד הסוהרים שהתלווה אליי, כשהיינו בין שתי  .הם לקחו אותי לתוך מתקן המעצר .5

אותי בראשי מאחור כאשר הפגיעה  דלתות מיד לאחר הכניסה למבנה וכשהייתי אזוק, היכה

 הייתה באוזן הימנית. 

המכה הייתה חזקה וגרמה לדימום. אני נפלתי בעקבותיה וקיבלתי מכה בראש שנטרק בחתיכת  .6

 ברזל.

 מיד לקחו אותי לרופא. היה דימום ואני הרגשתי סחרחורת חזקה.  .7

לאחר מכן הועברתי  לי את הראש, ומידשם קיבלתי טיפול. מסרתי לרופא את מה שקרה וחבשו  .8

 לצינוק שוב.

 יום בצינוק בבידוד מוחלט. 21הוחזקתי, למיטב זיכרוני, כמעט  .9

 ימים.  5נשארתי עם חבישת הראש כמעט  .10

וכל הזמן שומעים על מקרים  ,אגף קטינים-אני מוחזק במעצר עד תום ההליכים בכלא מגידו .11

 ם בדרך אל בית המשפט וממנו. דומים. נראה שיש מגמה כזו לאחרונה, וסוהרים פוגעים בקטיני

כי המכה הייתה מאחור ולא ראיתי אותו. אני חושד  ,אינני בטוח מי היה הסוהר שהיכה אותי .12

 באדם שנראה בהיר עם עיניים כחולות, אך איני בטוח.

 אני מעוניין להגיש תלונה.  .13

 קד להגנת הפרט. ממנה בזאת את עורכי הדין של המו ,ת"ז ______ ,.[ד.א]ייפוי כוח: אני הח"מ  .14

 

____________  

 המצהיר חתימה         

 

שזוהה  .[ד.א]מר  ,בכלא מגידו ,עו"ד נדיה דקה ,ייהופיע/ה בפנ 7.6.2018-כי ביום ה תאשרהנני מ

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

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



 

____________ 

 עו"ד דקה נדיה          

 


