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תחרות הסרט הקצר לשנת  - 2014נאומו של מנכ"ל
אומ"ץ פלד )פליצ'ה( פנחס
בוקר טוב לכולם,
תנועת אומץ הינה תנועת מתנדבים הנאבקת מזה עשור שנים
בשחיתות השלטונית והציבורית  ,נגד עוולות רווחתיות ולמען
מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי.
פעילות רגישה זו מתבצעת "ע"י סיירת מתנדבים מובחרת"
אשר החברים בה נבחרים בקפידה רבה.
בשנים האחרונות ,ברוח "הקדמת תרופה למכה" ,החלה
התנועה לקדם בנוסף לפעילותה השוטפת גם פעילויות
חינוכיות רבות ,החל מגילאי בתי ספר יסודיים ועד לסטודנטים
באקדמיה בכל רחבי הארץ ,ובמקרים רבים בשיתוף פעולה
עם משרד החינוך וגופים אקדמיים.
כך ,בין השאר ,אנו גאים לבשר לכם שהשנה תצא לאור
תכנית חינוכית למודית של תנועת אומץ ,לבתי הספר העל
יסודיים ברחבי הארץ ,בנושא צדק חברתי ושחיתות ציבורית,
אשר מיועדת לכתות י' ו-יא'– התכנית פותחה ב-מהלך 4
השנים האחרונות על ידי חברי ועדת התכנית החינוכית של
אומץ בשיתוף ובליווי צמוד של משרד החינוך.
התכנית החינוכית תחת הכותרת שחיתות ציבורית
בישראל שנכתבה ושוכתבה ע"י העורך הראשי ד"ר רן
כוחן,מבקשת להציב את תופעת השחיתות בישראל בקדמת
הבמה ולגרום לכך שנוער בגילכם ,גילאי בתי הספר
התיכוניים ,יהיו מודעים לנושא ,להשלכותיו על התרבות
השלטונית ,ועל ערכי הדימוקרטיה ,וירצה לקחת חלק פעיל

כאזרח וכתושב המדינה ,בשמירה על יושרו וטוהר המידות
ברבדים השונים של השלטון,
זכרו! שחיתות ציבורית איננה גזירת גורל .ניתן בכוחות
משותפים להלחם ולהתמודד איתה.
זה גם המקום להודות לכל הלוקחים חלק במלאכת הקודש
של התכנית החינוכית ,יו"ר הוועדה ד"ר דב אורבך ,חברי
הוועדה ד"ר רן כוחן ,מר דויד אביתן ואחרון חביב מר און סבר
המנחה היום את האירוע .תודה מיוחדת ליו"ר התנועה מר
אריה אבנרי שלקח חלק פעיל ביותר בכל הפגישות והדיונים
,דחף וליוה את הוועדה בכל השלבים והיה לה לסמן דרך.
אציין כי התכנית מוקדשת לזכרו של חברנו המנוח שלמה צחר
ז"ל ,איש חינוך ותיק,שהיה בעבר מפקח בכיר במשרד
החינוך,ושימש במסגרת אומ"ץ,כיו"ר התכנית החינוכית עד
סמוך לפטירתו.
תחרות הסרטונים הקצרים לשנת  ,2014נערכת היום זה
שנה שניה במתקונתה הנוכחית ,בשיתוף פעולה עם משרד
החינוך  -ועוסקת במאבק בשחיתות הציבורית ובחתירה לצדק
חברתי בישראל ,אני מבקש להדגיש כי תחרות סרטונים זו
הינה חלק בלתי נפרד מהתכנית החינוכית הכוללת,
המהווה נדבח נוסף בשעורי האזרחות לתלמידי בתי הספר
העל יסודיים.
מטרת תחרות הסרטונים הקצרים ,לעודד בני נוער בגילכם
ובעיקר בתחום מגמת הקולנוע ,כדי לתת ביטוי ויזואלי
בתחום השחיתות הציבורית ולמען מנהל תקין וצדק חברתי,
אנו מצפים כי בתחרות זו ובהמשך דרככם בתחומי הקולנוע,
תהוו כשופר לציבור הרחב ע"מ להחדיר בהם את המודעות
וההשלכות לתופעות הרסניות אלה.
אני מבקש להודות לחברים שעמלו ולקחו חלק להצלחת
התחרות :ועדת השיפוט און סבר,לאה טרן ,מעיין סרנט ונציג
 ,המפיק גל סער ,המארגנים ,בני
משרד החינוך-

סטודינסקי ושאול נאווי .תודה מיוחדת לאון סבר שהוביל את
התהליך כולו.
אני מסתכל על מאות התלמידים שיושבים כאן ,ומנסה בעיקר
לתהות כיצד כל אחד ואחת מכם רואה את המונח "צדק
חברתי.
האם מישהו פה שאל את עצמו מה זה בעצם?
אחרי הכל ,מדובר במונח רחב ידיים ,מעין עץ ערטילאי אשר
ענפיו מגיעים לכל תחום בחיינו ובעיקר בחייו של האחר.
לכן ,אנסה להסביר ,בצורה הקצרה ,הפשוטה והברורה
ביותר ,מהו צדק חברתי ובעצם להבין איפה נטוע השורש
העמוק והבסיסי של אותו עץ.
אם כן ,תלמידים יקרים ,צדק חברתי הוא קודם כל היכולת
לשים את עצמך במקומו של האחר ,של החלש ,של הפגוע,
לגלות אמפטיה לתחושותיו ,לשים את עצמך במקומו– ובעיקר
להבין שלא משנה מה המצב כיום ,תמיד תוכל למצוא את
עצמך בנעליו.
שם תלמידים יקרים ,הכל מתחיל – וכפי שהיטיב לתאר זאת
רבי עקיבא" :ואהבת לרעך כמוך" .ואני מוסיף ,ללא כל תנאי,
זה ההסבר על רגל אחת שעליו הכל מתבסס
ולסיום תלמידים יקרים ,כשאנו אומרים "מאבק בשחיתות
הציבורית" – אנו בהחלט מתכוונים לפעילות של אזרחים
טובים אשר עומדים מנגד למעשיהם של אותם אנשי ציבור
מושחתים,המנצלים את מעמדם ויכולתם
לרעה,לחמדנות,להטלת אימה ולעבריינות ,העושים
במוסדות המדינה ובקופה הציבורית כבתוך שלהם ולנו
עושים את החיים לבלתי נסבלים.
אני תקווה שכל אחת ואחד מכם ייבחרו בדרך הנכונה,
וישכילו לנצל את היכולות הגבוהות שזכיתם בהן לכיוונים

הטובים והחיוביים ביותר .כי לעיתים קל מאד לאבד את
הדרך.
מאחל לכולנו המשך יום נעים והצלחה.

