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  בין תקווה לייאוש 

09/09/09  

   2009 ץ"בטקס הענקת אות אומ, ץ"ר הנהלת אומ"יו, של אריה אבנריבריו ד

  

  ,ב טובער

זוכה אות המופת , שר החינוך גדעון סער, מיכה לינדרשטראוס )בדימוס(כבוד מבקר המדינה השופט 

וחברי  מיכאל קורינאלדי' פרופץ "אומתנועת  ר המועצה הציבורית שליד"יו, מרדכי קרמניצר 'פרופ

נבחרי פרס המבקר האמיץ   ,משפחות ברלינסקי  וכרמון ,ץ"כלות וחתנים של אות אומ ,המועצה

  .קהל נכבד, ץ"מתנדבי אומ

הצוות אלה חברי . ייחודית שנוכחת הערב באירוע חגיגי זהקבוצה אני רוצה לקדם בברכה  ,ברשותכם

 )בדימוס(שחיתות ניצב בתם יועצו לשעבר של המבקר למאבק ימדינה ואההבכיר של משרד מבקר 

בשנים האחרונות מלאכת קודש במקצוענות ובנחישות לביעור השחיתות  יעקב בורובסקי שביצעו

  .השלטונית במדינה

עובדות מאלפות פעלו רבות בחשיפת , תנו הערבישנוכח א, ץ והעיתונאי יואב יצחק"תנועת אומ

  .סביבו  שהיוו נדבך חשוב לסגירת המעגלאולמרט שקשורים במעלליו של מחשידים  מסמכים ו

ת המשטרה ולחקירמוצקה תשתית משמעותית להכנת יתה כותרת של פעילות משותפת זו היגולת ה

כתב הוגש המדינה לראשונה בתולדות  .למרטוא בפרשות השחיתות השונות שבהן היה מעורב

  .מזומניםובשרצים עמוסה ב האישום נגד ראש ממשלה בעל קופ

הגואה  מיגור השחיתות הציבוריתבדרך ל ההיה זה מהלך היסטורי שיהווה ציון דרך בתולדות המדינ

   .מהמורותבועה רזושהינה עדיין ארוכה 

כאשר אציג בפניכם ראי לשעה קלה את מצב רוחכם  על שבערב חגיגי זה עלי לקלקל לכםצר לי 

      .ללא כחל ושרקשישקף את דמותה האמיתית של החברה הישראלית 

את חשבון הנפש של המדינה בתחומי  ץ"ת אומעורכת תנוע, בתקופה זו של ערב החגים, מדי שנה   

   .ולות החברתיותונהל התקין השוויון בפני החוק והעהמ, טוהר המידות

י מעשי שחיתות פאישי ציבור אנשי תקשורת וחוש, במסגרת זו אנחנו מעניקים אות הוקרה לגופים   

ם על החברה צטיינו מעבר לנדרש מהם והטביעו את חותמה ,אזרחות טובה, שגילו אומץ לב

  .הישראלית

האורות שבקעו  ,תמונת המצב המוסרית והערכית של המדינה בשנה החולפת המשיכה להיות בשפל

, בפניו חוק החבוט התעשת והוכיח שכולם שווים כביכולהאחרי ששלטון , בקצה המנהרה החשוכה

  .את הבשורה הגדולה שאנו מצפים להו עדיין לא הביא

מורשע בפלילים שר משפטים , א לשעבר וראש ממשלה לשעברמדינה שבה עומדים לדין נשי

בחשד נחקרים רבנים ראשיים , עבודה לשעברושר  שר אוצר לשעבר בבתי סוהרם אינכל, לשעבר

מסתבכים בפלילים עשרות ראשי ערים ורשויות , מודחים שופטים שסרחו, לביצוע עבירות פליליות

גופים ציבוריים בם חודשים לבקרים מעשי עבריינות מוקעים ראשי מערכת המיסים ונחשפי ,מקומיות

  .ים גדולים במרבית מגזרי החברה והמשק אינה מדינה תקינהיוכלכל

לאימון זוכה לבליסטראות מכל עבר ו, הבסיסיים של המדינהאחד מיסודותיה שהינו , שלטון החוק

שני להמוני  קוצד בגלל צדק אחד למיוחסים למיניהם החשים שהעוגן הולך ונשמט מוגבל של אזרחיה
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שפועלים חברי כנסת וץ "הבג תעלמת מפסקי דין שלשמהממשלה גם , קפללא ס, תורמת לכך .העם

         .הסמכויות של הרשות השיפוטיתלכווץ את 

מתעללים  םוחייליל "פת תרבות קלוקלת של שקר בקרב קצינים בכירים ביותר בצהנחשמדינה שבה 

   .שחייבת בחשבון נפשמדינה  נההי ליחידה באישור מפקדיהם בחבריהם

של אזרחיה ומפקירה את פעם אחר פעם בשמירת בטחון הפנים  מדינה שבה נכשלת המשטרה

  . רכושם אינה מדינה לדוגמא

, ערכיה מתפוררים, המדינה מתפרקת בהדרגה מנכסיה האידיאולוגיים: האבחון הינו חד משמעי

הסובלנות התפוגגה והאחווה , טיה מקרטעתהדמוקר, ללא הרף הפערים החברתיים מתרחבים

   .התאיידה

 חברה שבה קיימת ,אנו חיים בחברה שסועה ומסוכסכת שסמליה המבחילים הם האלימות והגזענות

  .חסרת רחמיםומבוגרים וילדים רכים שנרצחים באכזריות אזרחים . זילות בחייהם של חפים מפשע

רמת רפואה משובחת למורמים מעם . תינויווהמשבר החמור במערכת הבריאות יצר רפואה לא ש

    .ורמת רפואה נחותה להמוני העם

ומפקירה אזרחים קשישים וגילוייה הם של המדינה חברה שעושקת רבים מאנשי דור המייסדים  זו

  .חסד והכרת תודה העדרחוסר רגישות ו

ם מעם ורפואה כיום יש רפואה משובחת למרומי .יוניותוהמשבר החמור ברפואה הקצין את האי שו

       .נחותה להמוני העם זו תופעה בלתי נסבלת

 הם החמדנות והנהנתנות וזאת בזמן שבשוליה חיים מאות אלפיהמדינה כיום  סימני ההיכר של

תחילת סופה של , חסרת רסן ולשחיתותות חמורות פורייה לעוולזו קרקע  .ובעוני אזרחים בדלות

  .יעשהו יישר בעינאיש הלא שבה הדמוקרטיה 

  2008שנמסרו במחצית שנת  "מדד הדמוקרטיה"נתוני שש האם יש לתמוה על כךאחרי כל זאת 

שני   ינה סבורים שישראל נגועה בשחיתותדאחוז מאזרחי המ 90 הצביעו על כך ש נהילנשיא המד

 9די הרבה שחיתות רק  ישראלושליש העריכו שיש בשהשחיתות הינה ברמה גבוהה ציינו שליש 

המדינה רחי זמועטה אחוז אחד בלבד מקרב אשחיתות  ישראלבסבורים שיש מכלל הנשאלים וז אח

   .שחיתותאצלנו בכלל טענו שאין 

הבהילו הם אפילו לא . גרמו לרעידת  אדמהלא הניעו את אמות הסיפים ולא נתונים מצמררים אלה 

לבדיקת פרלמנטארית  ץ להקים ועדת חקירה"אומ ענות לתביעתיאת נבחרי הציבור שסירבו לה

  .שורשי השחיתות הציבורית ולקביעת דרכים להיאבק בה

שאחד מגילוייה החמורים הינה  העדר הבושה ונוכח אפס מעשה התעצמה השחיתות הציבוריתבשל 

דים בכירים במהלך ים חברי כנסת ראשי ערים ופקירבהם ש אישי מדינה בכיריםהתעשרותם של 

  .שירותם הציבורי

טובות ההנאה שודרגו לשלטון וכבר ההון חדר כאשר במדינה וות הכזה יכול להת פלצות מעוררמצב 

לא מסתפקים בעקיפת החוק אלא משתלחים באוכפיו בבחינת לטובות הונאה ואיישי ציבור עבריינים  

  .לית דין ולית דיין

העבריינות  .הדג שהחל בראשו הגיע כבר לזנבושל סרחונו זה המחיר שכולנו נאלצים לשלם אחרי ש

ששולחת את גרורותיה גם לחלקות הטובות   למחלה ממארת הפכה לספורט לאומי והשחיתות הפכה 

  .נה קיומית לעתיד המדינהכווה סהומ

אחרי שזיהה את הבעיה בשלהי תקופת כהונתו פטי יאמר שהוא התעשת שבחו של היועץ המשל

אישי מדינה בכירים לגלות רפיסות מול וך ילהמשחברתית החמורה והגיע למסקנה שאין מקום ה
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. החל להגיש כתבי אישום נגד אישים רמי מעלההיועץ . ולסגור בסיטונות תיקים זועקים לשמים ולארץ

    .סעיפי האישוםשל קימוץ מוזר ב

אומץ לב נתו ולאורך שנות כה ןלא הקדים לחבור למבקר המדינה שהפגיהיועץ המשפטי חבל ש

    .יטי המדינהקברנמול  וזקיפות קומה

מעקב צמוד רכה עשנים האחרונות מאבק בלתי מתפשר בשחיתות השלטונית והלה בינ ץ"תנועת אומ

   .אנשי השלטון לאחר דרכי הטיפול בתיקי החקירות ש

חקירה פתוחים  ס בתיקיומהע ות לפני פרישתו אתקהמשפטי בבקשה לנהיועץ פנינו אל  באחרונה   

  .אש הממשלה לשעבר ותיק החקירה נגד שר החוץהממתינים להכרעתו שבהם נחקר ר

המשפטי לפצל את תפקידו של היועץ של שר המשפטים הנוכחי  ותכניתשל לעיתוי  תמודע ץ"אומ

כבר ואנו מנגד  לא נעמוד. וליצור תלות פוליטיתאת שני בעלי התפקידים  על מנת להחלישלממשלה 

        .בורי בנושא זהצי ערכים  למאבקנ

ששלטון החוק מה בהם  עשפיולפת נע מצב רוחם של אזרחי המדינה כמטוטלת בין תקווה החבשנה 

נוכח שפקד אותם לבין ייאוש שרי ממשלה סוררים לרבות התעשת והוכיח שכולם שווים בפני החוק 

    .פריקת העול הכללי  והעבריינות הקולקטיבית

קבות מוסריות ובעל קופת שרצים ראש משמלה חסר ע. בראשית שנה זו חלו חילופי שלטון במדינה

  .עמוסה פרש מתפקידו ועומד לתת את הדין על מעלליו

ינוקו  ,השחיתות הציבורית המפלצתית שנה שבה תודבר, הייתה יכולה להיות שנת המפנה זו

האורוות המצחינות שנת בשורה לאזרחי המדינה שמתחיל עידן חדש של שלטון המאמץ לעצמו את 

  .טוהר המידותכללי  המינהל התקין ו

ץ אל כל ראשי המפלגות  בבקשה שיכללו במצעיהן סעיף מיוחד "ערב הבחירות פנתה תנועת אומ

למרבה הצער אף אחת ממפלגות הקואליציה לא . השלטונית שבו הן מתחיבות להיאבק בשחיתות

  .נענתה לבקשתנו

בהסכם הקואליציוני בבקשה שיכלול אל ראש הממשלה המיועד נייה נוספת פהייתה אחרי הבחירות 

   .אך הוא התעלם מהפניהיתות הציבורית חסעיף המחייב את עקירת הש

של  מנהיג מפלגה חשוד סידרתי אולטימטיביות במקום זאת הייתה כניעה מבישה לתביעות דרקוניות 

את השר לביטחון למעשה  מינהש הוא האיש . שנתמנה אחר כך כשר החוץ בביצוע מעשים פליליים

ר ועדת "את שר המשפטים שהגיש לו בעבר שירותי יעוץ מקצועיים את יו ,ה על המשטרהפנים הממונ

  . וגם נציג בוועדה לבחירת  שופטיםשל הכנסת חוקה חוק ומשפט 

  .הסוהר גם את נציב שירות בתי מינה שר החוץ מתוך שכחה כנראה לא 

ה לשל הממשנתה כהו אווירית הנכאים של הציבור התחלפה באטימות סקרים שנערכו בתקופת

    .אינו מאמין שהממשלה תאבק בשחיתות השלטוניתשהרוב המכריע של הנשאלים  מלמדיםהנוכחית 

הגיעה לממדים מפלצתיים וערערה עוד יותר את ביטחונם ןהחמירה בעיית האלימות במדינה נתיים יב

י הארץ  במרכזי בכביש, בריונות מאורגנת פשטה בחופי הרחצה .בחוצות הערים של אזרחי המדינה

  .כל דאלים גברובמועדוני בילוי  ,בידור ושעשועים

רופאים ואנשי צוותים , מורים ותלמידים, הם אנשי כוחות הביטחון והמשטרהשל האלימות  קורבנותה

. ומי לא ים ואנשי שירות התעסוקה יליאעובדים סוצראשי רשויות  מקומיות  ,אנשי תקשורת, רפואיים

      .קבועה אחריות לגרימת נכותהמעניקים שכירת שירותי אלימות  נוצרה כבר תופעה של

חברה הישראלית הינה בעלת פוטנציאל  גבוה לאלימות מאחר שיש המומחים טוענים ש סוציולוגים

שנים האחרונות חלק מהתהליכים שאנו חווים ב לדעתם. הקרימינולוגים לכך בה את כל המרכיבים

מנהיגי המדינה הציבור ל ו שלחסי .בשלטון החוק ובלגיטימציה שלו רסר האימון של הציבוונובעים מח
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בין אדם שולות המותר והאסור באבחנה בגה חוסרל רבותתרם שחיתות על רקע פרשות השוחד וה

   .האדם למדינהלחברו וגם בין 

   .השחיתותהאלימות לבין בין ההרסני החיבור כך נוצר למעשה 

     .נרתמה בימים אלה גם למערכה באלימות, ץ"כי אוממבקש להכריז י נמעל במה זו א

סיוע , ץ מחויבת לפעילות למניעת עוולות חברתיות"אומ. העם והמדינהבשירות  דגל נוסף שלנו היהי

   .ובחינת המתרחש במוסדות סגוריםמשפטי ואחר לאוכלוסיות חלשות ופגועות 

   .ולהיאבק למען שרידותםות לחושפי מעשי שחיתבוי מוחלט גייק הענאנחנו מחויבים גם ל

ת ככל יכולתו כדי לסייע לאזרחים  המדינה לעשו רפונה בקריאה אל מבק אני ידברי וםלקראת סי

הם  ,םהמציאות מלמדת שרובם הופכים לנרדפי. טובים שחשפו מעשי שחיתות במקומות עבודתם

מקום עבודה חליפי תקשים למצוא עבודתם וממהם מפוטרים  ,משפחית וכלכלית, נפגעים בריאותית

  .הם אינם זקוקים לתעודות הוקרה אלא להגנה ולעבודה. המחיר שהם משלמים כבד

    .תן להם להתרסקיכבוד המבקר אל ת

שר החינוך המנהיג בימים אלה רפורמה מבורכת אני פונה בקריאה לבדוק אפשרות לכלול  אל

נושאי הצורך במינהל תקין  במסגרת שעורי האזרחות בבתי הספר לא רק את האלימות אלא גם את

   .ובטוהר המידות

  .מוכנה להכין צוות של מרצים מתנדבים ץ תהיה“אומ

אורחנו  אשהובהזדמנות  חגיגית זו אני מבקש לציין לשבח את נשיא לשכת רואי החשבון ראובן  שיף 

         .יחכה ל. המסיים שלוש שנות כהונה שבהן תרם רבות למנהל התקין וטוהר המידותרוחנו הערב ה

ולחברי ועדת את האירוע ן שארג ל פליצה פלד"שותו של המנכאברלצוות  ולבסוף אני מבקש להודות

   .על בחירתם המוצלחת ר רן כוחן"של ד בראשותוהאות  

   .ץ"לכל מתנדבי תנועת אומברכה אחרונה 

לא ל אנחנו בא, היו זכאים לעמוד הערב על בימה זו ולזכות באות הוקרה התנועה מפעילירבים 

  .מחלקים אות לאחריםמקבלים אות אלא 

  

    .שנה טובה לכולכם

  

  

  

  

    


