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אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי
 14באוגוסט2008 ,

הודעה לעיתונות
אומ"ץ תובעת מהיועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה פלילית חדשה נוספת
נגד ראש הממשלה
תנועת אומ"ץ פנתה הבוקר אל היועץ המשפטי לממשלה ,עו"ד מני מזוז ,בדרישה שיורה
על חקירה פלילית נגד ראש הממשלה אהוד אולמרט בפרשת מימון נסיעה לחו"ל לארגון
שראל ,העוסק בהבאת מתנדבים לצה"ל מהתפוצות.
במכתב שכתב הבוקר יו"ר הנהלת אומ"ץ אל מזוז נאמר ,בין היתר:
"בעת שמר אולמרט כיהן כראש עיריית ירושלים ,בשנת  ,1994פנה אליו תא"ל )מיל'( אהרון
דוידי ,ממפקדי הצנחנים ובעל עיטור העוז ,וביקש כי ינאם בארוחת ערב בניו יורק ,לצורך
איסוף תרומות לארגון בשם שראל שדוידי ייסדו ועמד בראשו .שראל הינו גוף הקשור לצה"ל
ועוסק בהבאת מתנדבים לצה"ל מן התפוצות .מר אולמרט ניאות לנאום כפי שנתבקש ואף
ציין בפני דוידי כי במועד הרלוונטי הוא יימצא ממילא בניו יורק לרגל שליחות אחרת .הוא לא
ביקש תמורה ואף הציע להביא עימו לאירוע את ראש עיריית ניו יורק ,רודי ג'וליאני .ואכן,
אולמרט נאם ,ג'וליאני בא ותמך ,והתרומות נאספו .לדברי דוידי ,כפי שצוטטו בכתבה,
כחודשיים לאחר האירוע הוא קיבל פניה מעובדת לשכת ראש עיריית ירושלים ,אשר הודיעה
לו כי עליו לשלם  5,000דולר בגין החזר הוצאות טיסתו של מר אולמרט במחלקה ראשונה.
דוידי מחה וציין כי אולמרט עצמו אמר לו כי יימצא ממילא בניו יורק ואין בכוונתו לשלם סכום
זה .רק לאחר שעובדת לשכתו של אולמרט איימה על דוידי כי אם לא ישלם ,שראל לא יזכה
לכל עזרה בעתיד מאולמרט ,הסכים דוידי "להתפשר" עימה על סכום של  2,000דולר,
ששולם בפועל ע"י שראל.
אף שחלפו כ 14-שנים מאז האירועים ,יש מקום להורות למשטרה לחקור את הפרשה
החדשה ,שכן יש בדברים כדי להוות ראיה לשיטה ומעשים דומים .מן הראוי לחקור להיכן
הלך הכסף שגבה אולמרט משראל ,ובחשבונו של מי הופקד הצ'ק .מן הראוי כי המשטרה
תחקור את ראש הממשלה ועובדי לשכתו בתקופה הרלוונטית ע"מ להתחקות אחר "משעול
הכסף" ,ותאתר ותתפוס את הצ'ק ,שאותו ניתן ודאי לאתר ברישומי הבנק.
הנסיבות בפרשת שראל הינן מחמירות .אם נכונים הדברים ,ואין לנו סיבה לפקפק באמיתות
גרסתו של גיבור ישראל ,אהרון דוידי ,הרי שמר אולמרט ,בהיותו ראש עיריית ירושלים ,קיבל
משראל במירמה סכום כסף בגין הוצאות נסיעה ,ששולמה ע"י גוף אחר .כך לפחות היה
המצג שהציג אולמרט בפני דוידי טרם הנסיעה .חומרה נוספת יש למצוא ברתימת עובדי
ציבור הכפופים לאולמרט ,לביצוע העבירות .חומרה יתרה נובעת מן השימוש באיום וסחיטה,
כדי לאלץ את דוידי להיכנע לדרישה".
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