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  תונותיהודעה לע  
  

  לשכת ראש הממשלה אינה עיר מקלט לעבריינים :ץ"  אומ
  

החריפה על החלטתה של ועדת השרים לחקיקה לתמוך בהצעת חוק  ץ הביעה הבוקר את מחאתה"תנועת אומ

הונתו חדשה שנועדה למנוע מרשויות אכיפת החוק לחקור ראש ממשלה מכהן על עבירות שביצע לפני תקופת כ

והודיעה על כוונתה לפתוח במערכה ציבורית לסיכול הפיכת לשכת ראש הממשלה לעיר מקלט לעבריינים פוליטיים 

  .סידרתים ולשודדי הקופה הציבורית

הצעת חוק אנטי דמוקרטית זו נולדה בחטא ביוזמתה של חברת הכנסת רוני לא מפתיע ש" :ץ נאמר"בהודעת אומ

פלגה ובהם שני ראשי מורשעים ונחקרים בצמרת המ ,בריבויים של  חשודים" תמצטיינ"תירוש ממפלגת קדימה ה

  .ממשלה לשעבר

להפריע לניהול ענייני ות הנימוק הדחוק  הכלול בהצעת החוק שחקירות של ראש ממשלה בתקופת כהונתו עלול

ל יושרה אישית ץ שעל פיה איש ציבור רם דרג חייב להיות בע"המדינה אינו רלבנטי ועומד בסתירה להחלטת בג

  .ובעל רמה מוסרית ראויה

  יעמוד ץ סבורה שלא יעלה על הדעת שאיש ציבור מושחת שביצע בעבר עבירות פליליות "תנועת אומ

 ישמש דוגמא שלילית לאזרחי המדינה ויציב חלילה את האינטרסים האישיים שלו לשרוד בתפקיד ,בראש המדינה  

  .שלטון החוק על פני האינטרסים החיוניים של המדינהמולהמשיך להימלט 

ובנימין נתניהו נחקרו אולמרט  אהוד ,הוד ברקא, שארבעת ראשי הממשלה האחרונים אריאל שרוןעובדה ה  

בפני מועמדים לתפקיד ראש   להציגץ"לדעת אומ בעבירות שונות מחייבת םבמשטרה בתקופות שונות כחשודי

במקום להפוך את הלשכה לחממה לאישים רמי נורמטיבית ומערכת בקרה ם מוסריימחסומים הממשלה הצבת 

    .דרג בעלי קופות שרצים

ששימש בעבר  פרקליטם  ,יעקב נאמן העומד בראש ועדת השרים לחקיקה' פרופ הדבר ששר המשפטיםמצער   

נסה התכאשה שעומד ברא  הזדרז להביא את ההצעה לאישור הועדה שהו,שלה לשעבר שסרחומשל ראשי מ

  .בהרכב חסר

ד רמשת לי"ר מנכב ששימשה בע,תירושרוני ת ס הינה חברת הכנהצעת החוק המבישהמצער שבעתיים שיוזמת 

של ראש להעדר דוגמא אישית שיש בקרב הנוער  חמורה להיות מודעת להשפעה ההייתה ורה מהחינוך וא

  .ממשלה בעל רמה מוסרית מפוקפקת


