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הודעה לעיתונות
אומ"ץ מבקשת מנשיא המדינה שלא לקצר את תקופת הקלון של דרעי
תנועת אומ"ץ פנתה אתמול לנשיא המדינה שמעון פרס בדרישה ,שלא יענה לבקשה
לקצר את תקופת הקלון של יו"ר ש"ס לשעבר ,אריה דרעי ,אם אמנם תוגש בקשה זו.
במכתבו של יו"ר הנהלת אומ"ץ ,אריה אבנרי ,נאמר" :בעקבות פרסומים בכלי התקשורת
על כוונתו של יו"ר ש"ס לשעבר ,אריה דרעי להתמודד במרוץ לראשות עיריית ירושלים,
מצאנו לנכון לפנות אליך בנדון.
חה"כ לשעבר ,אריה דרעי ,הורשע בעבירות של קבלת שוחד ,מרמה והפרת אמונים,
וריצה יותר משנתיים בכלא .להרשעתו נלווה קלון שעל פי הוראות סעיף )7ב( בחוק
הרשויות המקומיות )בחירות( מונע ממנו להתמודד.
קלון זה ימחק רק במהלך שנת  ,2009בעוד שהבחירות ייערכו ב 11-בנובמבר השנה.
עוד לפני הרשעתו קבע בג"ץ ,בעתירה שהגישה עמותת "אמיתי") ,גלגולה הקודם של
תנועת אומ"ץ( ,כי הקלון הטבוע בעבירות המיוחסות למר דרעי פוגע באושיות השלטון
ובטוהר המידות ובדוגמה שחייבים משרתי הציבור ומנהיגיו לתת  -עד כי יש הכרח
להפסיק כהונתו כשר .נראה כי ,הלקח לא נלמד ואנו שומעים מפי מקורביו שהוא נועץ עם
פרקליטיו כיצד "לקצר את תקופת הקלון" )המסתיימת רשמית בשנת  (2009בדרכים
משפטיות ,כדי לאפשר לו להתמודד על ראשות עיריית ירושלים.
קשה להעלות על הדעת ,במישור המוסרי והציבורי ,שאדם שהוטל עליו אות קלון בשל
עבירות שעבר בהיותו משרת הציבור יעז להציג עצמו למשרה נוספת בשירות הציבורי,
ובמיוחד למשרה יוקרתית ,רגישה ,וחשובה שעיניי כל העולם נשואות אליה ותושבים
יהודים ,מוסלמים ונוצרים תלויים ביושרתו של הנושא בה ,במיוחד לאור הרגישות הקיימת
עכשיו בקרב אזרחי המדינה לשחיתות השלטונית ולמיצוי הדין עם נבחרי ציבור שסרחו.
על מוסדות השלטון בישראל ,ובראשם מוסד נשיאות המדינה להוות דוגמה אישית
ולהוקיע תופעות פסולות אלו.
לאור האמור לעיל ,אנו פונים אליך בבקשה לדחות כל בקשה לקיצור ו/או מחיקת תקופת
הקלון שנותרה ,ומבקשים שהחוק ימוצה ככתבו וכלשונו".
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