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אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי

דברי יו"ר הנהלת אומ"ץ ,אריה אבנרי ,באסיפה הכללית 4/9/2008
השנה החולפת היתה שנת זינוק והתפתחות של אומ"ץ הן בהיקף פעילותה והן בחדירתה לתודעה
הציבורית כגוף היחיד במדינה שפועל ללא לאות וללא מורא בשחיתות השלטונית במדינה.
פעילות מסועפת זו נעשתה חרף העובדה שכמה מבכירי התנועה :אריה לבנה )לייבו( ,מאיר )מקסי(
ויסמן ,חיים מנור וניצן ברזני פרשו מסיבות שונות.
לשמחתי עלה בידנו למלא את השורות בבעלי תפקידים מרכזיים חדשים שממלאים את תפקידם
באמונה ובחריצות :המנכ"ל החדש פליצ'ה פלד ,היועצת המשפטית של ההנהלה עו"ד גליה גבעולי,
הממונה על הפרויקטים אראלה גולן והממונה על פרויקטים מיוחדים אורית אבדור .כך התמלא
החלל הריק ותפקודה של התנועה לא נפגע כי אם להיפך.
ביטוי מוחשי לכך היא הקמת הסניף הצפוני של התנועה שעליו הרחיב את הדיבור פליצ'ה .גאוותנו
הרבה היא על סניף זה שישמש מודל להקמת סניפים נוספים.
אני שמח לציין כי בשנה החולפת פעלנו רבות לחיזוק הקשר עם חברי התנועה ,שיפרנו את מצבה
הכספי של אומ"ץ ועיקר גאוותנו היא על האתר המשודרג שלנו שזוכה להצלחה רבה הרבה בזכותו
של מנהל האתר חברנו דורון טל.
הגורמים העיקריים לזינוקה של אומ"ץ שבא לידי ביטוי במאות פרסומים ושידורים בכלי התקשורת
הכתובה ,האלקטרונית והמקוונת הם פעילותנו המשפטית למען הקמת ועדת חקירה ממלכתית
לבדיקת כשלי ומחדלי מלחמת לבנון השניה ,החשיפות הרבות שלנו שקשורות בהנהגה המושחתת
של המדינה לרבות ראש הממשלה אהוד אולמרט.
אי אפשר להתעלם גם משיתוף הפעולה שלנו עם מבקר המדינה ,שקיבל מאתנו מידע רב וגיבוי רחב
במסגרת הבדיקות והחשיפות של משרדו ,ועם החשב הכללי לשעבר ד"ר ירון זליכה מראשי הלוחמים
בשחיתות במדינה ,שקיבל מאתנו את אות המופת של אומ"ץ באירוע השנתי המרשים והמתוקשר
שלנו.
גורם נוסף להצלחתה שלך אומ"ץ הוא מאבקנו ללא לאות בתופעת ההון והשלטון .במסגרת זו רשמנו
לעצמנו שורה של הישגים .אציין כמה מהם:

-

פרשת שרי אריסון
משפחת וורטהיימר
תנובה
פרשת איקאה ראשל"צ
האחים עופר

המאבק בהון והשלטון קשור ,לטעמנו ,במילוי מטרה מרכזית של התנועה בתחום שמירת הצדק
החברתי .בתחום זה אנחנו משתפים פעולה עם ארגונים חברתיים וארגוני נכים ואומ"ץ מצויה על
המפה בפעילות למען איכות חייהם של השכבות החלשות.
בשנה החולפת הרחבנו את הפעילות שלנו גם בתחום איכות הסביבה בשיתוף עם ארגונים נוספים.
אומ"ץ הפכה להיות חלק בלתי נפרד מהנוף הישראלי ולא בכדי פנו אלינו בשנה החולפת מאות
אזרחים בתלונות בקשות וקטעי מידע על פרשות שחיתות .העומס המוטל עלינו הוא רב .אין לנו את
האמצעים הכספיים של התנועה לאיכות השלטון ואעפ"י כן איננו חשים נחיתות לעומתה.
בשנה החולפת ניסינו לשתף פעולה עם תנועה זו כפועל יוצא ממלחמת לבנון השניה בתיווכו של
אלוף מיל עוזי דיין יו"ר תפנית ויוזם כנס שדרות ,אך שיתוף פעולה זו נכשל בשל הביקורת שהיתה
לנו על התנהלותו של יו"ר התנועה בתחומים אתיים .לא בכדי אנחנו משתפים פעולה בימים אלה עם
קבוצת חברי הנהלת התנועה לאיכות השלטון לשעבר ,שפרשו והקימו גוף עצמאי הפועל למען
הדמוקרטיה במדינה.
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אומץ הכריזה על שנת  2008כשנת מיגור השחיתות בשלטון המקומי לקראת הבחירות
המוניציפאליות ,שאמורות להתקיים בחודש נובמבר .נעשה הכל כדי לתרום את חלקנו לביעור הנגע
ואני מצפה שכל חברי התנועה יטלו חלק בפרויקט זה.
אני מודה לכל פעילי התנועה ומברך את חברי אומ"ץ.
אל נשכח כולנו ששמה של התנועה שלנו מחייב אותנו להיות אמיצים ונחושים כדי להשיג את
מטרותינו ,שמשרתות את כלל אזרחי המדינה.
חזקו ואמצו
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