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 לכבוד, 

 סגן השר אלון שוסטר   בנימין גנץ השר 

 סגן שר הבטחון   שר הבטחון 

 

 , שלום רב

 חיירי תוך סיכון חייו -מעצר בשיר אלהנדון: 

       

, במה  הוארך מעצרו של בשיר אל־חיירי בשישה חודשים נוספים, עד סוף אוקטובר  ( 28.04.2022 -)ה  ביום חמישי 

 דין בגמלאות, זקן העצירים.  -, עורך79אל־חיירי הוא בן  ". מנהלישמכונה "מעצר 

הוציא אל מחוץ לחוק שורה של ארגוני חברה  לאחר החלטתכם לאל־חיירי נעצר בסוף חודש אוקטובר, שבוע  

צר בוצע בארבע לפנות בוקר, והחקירות והדיונים הראשוניים נעשו באופן וירטואלי  אזרחית פלסטיניים. המע

כתב האישום מייחס לו עבירות של "נשיאת משרה    מפני שבעת מעצרו אל־חיירי טרם החלים לגמרי מקורונה.

)ועדות הבריאות של החזית העממית   נוכחות באספה של התאחדות בלתי מותרת"  דבר שהוא מכחיש(    - וכן 

חוץ מנשיאת המשרה שהופסקה שנה קודם לכן )כך לפי כתב האישום(.    —ועד זמן קצר לפני המעצר    2000שנת  מ

, בית המשפט לא אישר מעצר עד תום ההליכים, בין היתר מפני שהמעשים שבהם אל־ ובאופן חריג למדי  במפתיע 

ככל הנראה אינו פעיל עוד כפי  שנים, כאשר מדובר באדם מבוגר מאוד אשר    22חיירי מואשם "מתפרׂשים על פני  

שהיה פעיל בעבר". בית המשפט החליט לשחררו בערבות. עורך הדין מחמוד חסן, המייצג אותו, הזכיר, שלא  

 סביר כי אדם בגילו, אחרי חודשיים במעצר, שעדיין מתאושש מקורונה, יחליט פתאום לברוח. 

חמישי הוצע לאל־חיירי להודות שהשתתף בפגישה    לפני המעצר וגם לקראת חידושו ביום  כי,  עו"ד חסןעיד  מעוד  

כלשהי של החזית העממית, בתמורה לשחרורו מן הכלא. על פי ההצעה, הוא יישפט ויורשע, ועונשו יהיה המעצר  

שכבר ריצה. אל־חיירי מסרב להודות בדברים שלא עשה, וכעת הוא גם מסרב לשתף פעולה עם בית המשפט  

: אם האיש כה מסוכן, עד  מוכיחה את היות המעצר שווא. עצם ההצעה  "ייםמנהל מעצרים  "הצבאי בעניין של  

בדיוק תתבטל הסכנה, אם הוא יודה שהשתתף בכנס כלשהו    כיצדכדי כך שאסור אפילו לאפשר לו מעצר בית,  

  בזמן זה או אחר?

ת זכותו להליך  , ללא כל כתב אישום ותוך רמיסויוצא רק לשעה ביוםו  שעות ביממה הוא בתא  23חיירי נעול  -אל

תו  חוסר פעילות גופנית בגיל מבוגר גורם לאובדן מאסת שריר במהירות, מה שעלול להוביל לנפילהוגן. זאת ועוד,  

 . ומשכך לסיכונו הבריאותי

חיירי לביתו והפסקת ההתעללות הנקמנית והמרושעת  -לאור האמור לעיל, אני תובע את שחרורו המיידי של אל

 השימוש הבוטה בפרקטיקה של מעצר עד להודאות שווא של העצורים חייב להיפסק לאלתר! כן,  -יתר עלבו. 


