
בתשו המשפט בית אל אפנה אני לחוקן
 היכר, ובדרך למרפאה אותי הוביל בה

 המנהל וסגן האסירים ליד מכות אותי
 להשליך ופקדו אותו הפסיקו לאל שתודה

הח- ערב לפנות מכן לאחר לצינוק אותי

 שהוא החובש,
ב ביצע חלאת־אדם,

רצוני !נגד חוקו

 לי שהראו לפני לא אבל לתא אותי זירו
עלי. ואימו זרועם את

 לסגן אותי מובילים שבוע עבר לא
 אותי מאשימים משמעתי דו״ח על המנהל

 שאני שאמרתי בזה החובש על שאימתי
 שהוא דבר שזה תנאי על צו לו העשה
 פשוט אימתי לא אבל נכון אמרתי זכותי.

 חוקי מעשה עושה הוא שאין הסברתי
 בדרך אפנה ואני כך לעשות זכות לו ואין

 קבעו איום זה המשפט. לבית החוקית
בידוד. ימי לשיבעה אותי ושפטו

 תנאי על צו הגשתי התקופה באותה
למ בידוד בחודשים שלמתי שלי הראשון

 תנאי על הצו את העונש. שנגמר רות
 לא התקופה באותה לסוהרים שהגשתי

 לא למה נשלח. שלא בטוח בו נענתי
 הסגן נשלח (כשהוא שצריך כמו חתמתי

 על לחתום צריך ואני לנו לקרוא צריך
 לא שצינתי וכמו חתמתי) לא הצהרה
נענתי.

משמעתי לדו״ח נגש שהייתי פעם כל

רמלה כלא
צדק״ ובמקומם —

 אותי מרשיע היה מברר היה לא הסגן
 בעצמו הסגן הראשון הדו״ח של דוגמה

 הוא איפה מה לי הרביץ שהחובש ראה
 פעם דוגמה. שעוד או אותי לשגע רוצה
 פצועה רגל עם לחדר חזרתי בספורט הייתי

 ממני ביקשו עליה לעמוד יכול כשאיני
 על הגישו החדר את לנקות מחיר בכל

 היה החדר כשפעם דוגמה עוד דוח. זה
 באכזריות לנקות ממני ביקשו למופת נקי

להו לנקות אותי לאלץ במטרה מים שפכו
המים את כשהוצאתי מהחדר המים את ציא

 בצורה הפרוזדור את אנקה שאני ביקשו
 שאין הבהרתי להשפיל בכדי מרגיזה אכי
 דו״ח לי רשמו זאת לעשות חייב אני
בידוד. ימי לשבעה ונשפטתי זה על

 רוצה ״אתה
אותי״ להשפיל

י י א הו בחצר פעם הייתי דוגמה עי
נ ובקש הטיול באמצע הסמל אותי ציא \

 שעוד להיכנס מרגיזה אכי בצורה ממני
 רוצה שהוא שעה חצי עוד של זכות לי יש

 לו. שמתחשק בגלל אותה לי לשלול
 על צו זה על אגיש שאני לו כשאמרתי

דו״ח לי ורשם לצינוק אותי לקח תנאי

 אות* חינה חנוא׳אום
 אותי והשליו תנות

לצינוק
! ז - י ^

 שלא למרות בכדור ובעטתי עליו שאימתי
בידוד. ימי לשיבעה אותי שפטו בעטתי

 המזרון את לי ולקחו קר היה בבידוד
 הייתי שכך בערב 9 השעה עד בבקר 6ב־

 לקור נוסף הריצפה על להישאר צריך
 כשעבר נענתי. לא רופה ביקשתי שהתחולל

 שיאשר ובקשתי איתו דברתי במיקרה חובש
 לפחות טוב מרגיש לא שאני כך עקב לי

 המנהל של הוראות לי ענה אחת שמיכה
בטלה. בתקופת ואני כאילו

לטי זקוק הייתי מהצינוק כשהשתחררתי
 לאל (תודה שבועיים שנמשך רפואי פול

 ועל תנאי על צו זה על הגשתי יותר) שלא
הח לא שבוע חקיתי בצינוק התנאים

 אותי. החתימו תנאי על צו עוד הגשתי תימו
בהת כשהגשתי לציין ברצוני רגע 'סליחה

 היום באותו הצינוק על תנאי על צו חלה
 שקיללתי בטענה לחדר אלי החובש נגש

ה הסוהר שעבד שהסוהר ולמרות אותו.
 שאני לו שאמר למרות הבין שלא תמים
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