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  הודעה לעיתונות
  

  ץ תובעת לזרז קבלת הכרעה בתלונות ובתיקי חקירה נגד אולמרט"אומ

  

ץ פנתה הבוקר אל היועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה בבקשה לזרז ולהשלים את "תנועת אומ

הגישה בשנים הטיפול בתיקי חקירה פתוחים נגד ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט ובתלונות נוספות ש

  .עוד טרם יסיים היועץ המשפטי מני מזוז את תפקידו, שביצע לכאורה האחרונות על מעשי שחיתות

  

במאבק בשחיתות הציבורית ובתור שכזו העבירה היא מהווה ראש חץ האחרונות  טוענת כי בשנים התנועה

   .לה לשעברחומרים ומסמכים לרשויות אכיפת החוק המצדיקים חקירות נוספות נגד ראש הממש

  :בפניית התנועה נאמר

ץ מברכת אתכם על החלטתכם להגיש כתבי אישום נגד ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט "תנועת אומ"

בהן מרכז ההשקעות במשרד , בגין שורה של עבירות חמורות שבוצעו בשלוש פרשות שבהן נחקר אולמרט

ראשון "נעשו באמצעות משרד התיירות מעטפות הכסף המזומן בפרשת טלנסקי ומעשי ההונאה ש, ת"התמ

  ".טורס

י "ץ פונה אליכם בבקשה לזרז את קבלת ההחלטות בפרשות שחיתות נוספות שבהן נחקר אולמרט ע"אומ

  .המדובר הוא בין היתר בנושא המנויים הפוליטיים. המשטרה ועדיין לא נתקבלה החלטה לגביהן

החץ במערכה הציבורית לביעור השחיתות  ץ משמשת בשנים האחרונות ראש"תנועת אומ, כידוע לכם

השלטונית ובמסגרת זו הגישה לרשויות אכיפת החוק שורה של תלונות ממוסמכות נגד ראש הממשלה 

  .לשעבר אהוד אולמרט

כשוחד מאנשי עסקים שהוא טיפל , לכאורה, אחת התלונות הללו נגעה בפרשת העטים שאולמרט קיבל

קיבלנו בשעתו הודעה מהיועץ המשפטי לממשלה שאין מקום להגיש נגד אולמרט כתב , ערנולצ. בעניינם

אך הופתענו שפרשת העטים עלתה מחדש על סדר היום אך רק בעניין הדיווח הכוזב על , אישום בנושא זה

  . שהוגש למבקר המדינה, שוייון של העטים

שהועברו על ידנו בשנים , מו של אולמרטבהקשר לכך צר לנו שפרשות שחיתות נוספות שאליהן נקשר ש

  .י היועץ המשפטי לממשלה"האחרונות לרשויות אכיפת החוק נדחו על הסף ע

ץ הגישה תלונות נוספות נגד אולמרט המצביעות לכאורה על מעשי מרמה והונאה ולצערנו טרם "תנועת אומ

יפרוש מתפקידו ויקבל הכרעה אנו מצפים לכך שהיועץ המשפטי ידון בהן לפני ש. נתקבלה הכרעה לגביהן

  .לגביהן

ל ביוזמת "ץ בעתירה שהגישה בנושא הטיית המכרז של מכירת בל"ץ ממתינה עתה להכרעת הבג"אומ

אולמרט ולעתירה נוספת שהגיש העתונאי יואב יצחק בפרשת שוחד לכאורה ברכישת ביתו החדש ברחוב 

  ."כרמיה


