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  הודעה לעיתונות
  

  מבקשת לברר האם היועץ המשפטי לממשלה מתכוון לנקוט הליך פלילי כנגד ץ "תנועת אומ
  סגן ראש העיר אור יהודה בגין שריפת ספרים  

  

בכדי , המשפטי לממשלה מני מזוז ץיועצו הבכיר של היוע, ד רז נזרי"פנתה בסוף השבוע שעבר לעוץ "תנועת אומ
אירגן שריפה  2008שבמאי , סגן ראש העיר אור יהודה, ד עוזי אהרון"בדעתו  לנקוט הליך פלילי נגד עו לברר אם

  .פומבית של ספרי הברית החדשה
  . ד בעז ארד ליועץ המשפטי לממשלה"ץ עו"כ של תנועת אומ"פנה בבסמוך לאחר שריפת הספרים 

, יזם סגן ראש עיריית אור יהודה, 2008בחודש מאי , יקבמועד שאינו ידוע לשולחתי במדו: "בין היתר, בפנייה נאמר
מעשיו של  .ברחבי אור יהודה, על פי קריאתו, שנאספו, שריפה פומבית של ספרי הברית החדשה, ד עוזי אהרון"עו
שולחתי מבקשת כי תורה למשטרת ישראל לקיים  .לחוק העונשין' לפרק ח' פי סימן זל, ל הינם עבירה לכאורה"הנ

הן כמי שמופקד על , שולחתי פונה אליך .רה ויעילה על מנת להביא את העבריינים לדין בכל ההקדםחקירה מהי
ומבקשת כי תעביר את מימצאי   ,מערכת אכיפת החוק והן בתוקף מעמדך כקובל על פי חוק לשכת עורכי הדין

  ."ל"הנ על מנת שתבחן הצורך בנקיטת הליכי משמעת והשעייה נגד, הדין  -החקירה ללשכת עורכי
  
, הפרסומים נשוא פנייתך הגיעו לידינו בשעתו"כי  8.7.08השיב במכתב מיום , עוזרו של מזוז, ד רז נזרי"עו

בפנייתו ציין היועץ המשפטי . ובעקבותיהם פנה היועץ המשפטי לממשלה לראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה
לחוק ' כי על פני הדברים האירוע המתואר מעלה חשד לביצוע עבירה או עבירות לפי סימן ז לפרק ח, לממשלה
וככל שאכן יש , מ לבדוק את הדברים"היועץ המשפטי ביקש מראש אח")...... י דת ומסורתפגיעות ברגש"(העונשין 

כי הבדיקה מצויה כיום , מ עולה"מבדיקה שערכנו עם לשכת ראש אח. לפתוח בחקירה בנושא  -בהם ממש 
   ."בעיצומה

  
היועץ המשפטי חלפו למעלה מעשרה חודשים מאז מכתבו של נזרי וטרם נתקבלה תשובה נוספת מטעם מאחר ש
הודעת לנו כי היועץ המשפטי  ...במכתבך: "בזו הלשון, ץ בשנית אל נזרי"ד בעז ארד מטעם אומ"עו פנה, לממשלה

ומה . הבדיקה היתה אז בעיצומה .לפתוח בחקירה –וככל שיש בהם ממש , מ לבדוק את הדברים"ביקש מראש אח
  "?כיום 

  
מן הראוי להביא לידיעת הציבור את ממצאי , בשבוע שעבר האפיפיורשלאור ביקורו של  ץ סבורה"תנועת אומ

   .החקירה בנושא שבנדון
  


