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  2' פרוטוקול מס
  ץ"מישיבת המועצה הציבורית שליד תנועת אומ

  2009ביוני  3, ט"תשס סיוןב 'יא, רביעייום 
  אביב-תל

  
  

  :סדר היום

  הכרות בין חברי המועצה החדשים) 1

  ץ המשתתפים בישיבה"הצגת נציגי אומ) 2

  ר קבוע וממלא מקום"בחירת יו) 3

  אישור תקנון המועצה) 4
  ץ"לות אומדיווח שוטף על פעי) 5
  דברי החברים) 6
  שונות) 7
  
 

  :יםכחונ
ד מרדכי "עו, דניאל בלוךמר , יוסף בזילמר , גדעון ביגר' פרופ, עמוס אריכאמר : חברי המועצה

ד פנחס "עו ,רוני סרנת' גב, רן כהן.) מיל(מ "אל, דני יתום.) מיל(אלוף , לאה טרן' גב, וירשובסקי
  מיכאל קורינאלדי' ד פרופ"עו, פסנזון עודד.) מיל(מ "ד אל"עו, פישלר) פיני(
 

  יעקב קוריר "ד, פלד) פנחס(ה 'פליצ, אראלה גולן, אריה אבנרי: ץ"נציגי אומ

  
  אורה רובינשטיין: המועצהמרכזת 

  פרומר-קרן פורת: רשמה וערכה
  
  
  
  

  :מרכזת המועצה -אורה רובינשטיין 
  .מברכת את הנוכחים ומציגה עצמה בקצרה

  
  :ץ"הנהלת אומר "יו –אריה אבנרי 

  .ץ"ומציג את חברי המועצה הנוכחים ואת נציגי תנועת אוממברך את הנוכחים 
  .ממלאי מקום 2- חברים קבועים ו 23מסביר כי המועצה מונה 

  
ד מרדכי וירשובסקי כממלא "ר קבוע למועצה ואת עו"מיכאל קורינאלדי כיו' ד פרופ"מציע את עו

  .ים בעדפה אחד כולם מצביע. נערכת הצבעה. מקומו
  .מיכאל קורינאלדי' ד פרופ"עו -ר הנבחר "מעביר את ניהול הישיבה אל היו

  
  
  :ר המועצה"יו –מיכאל קורינאלדי ' ד פרופ"עו

  .מודה לחברים על הבחירה בו
ובסופו , עודד פסנזון.) מיל(מ "ד אל"עו, מציע לעבור על התקנון שחיבר היועץ המשפטי של המועצה

  .הנוכחי של דבר לאשר אותו בפורום
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 בסופו של דבר נערכת הצבעה על התקנון. החברים מעירים את הערותיהם לגבי כל סעיף וסעיף
  .פה אחד התקנון מאושר). מצורף כנספח לפרוטוקול(המתוקן 

  .ר מודה שוב ליועץ המשפטי על חיבור התקנון ועל הסבריו במהלך הדיון עליו"היו
  
  
  

  :אריה אבנרי
  . ץ בשלושה חודשים האחרונים"טפת של תנועת אומסוקר בקצרה את פעילותה השו

  .ץ תרמה רבות לחילופין אלו"חושב שאומ .מפרט בעיקר על חילופי השלטון בישראל
של ץ פנתה אל כל המפלגות המתמודדות בבקשה שיוסיפו למצען סעיף "מעדכן כי ערב הבחירות אומ

  .לבני וחיים אורוןהשיבו לנו רק ציפי . התחייבות למען המאבק בשחיתות השלטונית
  .ץ מתייחסת אל השלטון החדש כאל דף חלק"מציין כי אומ

  .מסתבר שהשחיתות ממשיכה לחגוג
  .ץ לשרים ספציפיים בתחומים שונים"מפרט פנייה של אומ

  
  .ץ חברתי בראשותה של אראלה גולן"מעדכן על הקמת מערך אומ

  
שיממנו וישתתפו במכון טרם  אקדמייםלגופים ות בנושא זה פניה. נסיון הקמת מכון לחקר השחיתות

  .נענו בחיוב עקב המצב הכלכלי
  

ביוזמת . תקוה-ס לשגרירים צעירים בפתח"בביה" ץ"צעירי אומ"השבוע הוחלט על הקמת גוף 
  .התלמידים ובראשותה של רחל אמרני

  .ר רן כוחן"י ד"פ עם תנועות הנוער ע"בעניין זה קיים כבר תחילת שת
  

ץ בו ניתן לקרוא ולהתעדכן בכל הנושאים בהן "מפנה את החברים לגלוש באתר תנועת אומ אריה
  .עוסקת התנועה ביומיום

  
  
  :מיכאל קורינאלדי' ד פרופ"עו

בכדי לקדם מספר נושאים , חברים 5שימנו " משנה ועדות= "קבוצות  -מציע שהמועצה תתכנס בתתי
  .באופן אופרטיבי

  :תחומים לועדות 5מציע 
 מבקר המדינה ח"דו .1

 שלטון- מינויים פוליטיים ויחסי הון .2

 מימון מפלגות .3

 חברות ממשלתיות .4

 פעילות הסברה .5

  
  

  :דני יתום.) מיל(אלוף 
מנת להיות יעילים ולעסוק -ושל נושאים על מציע להתמקד במספר קטן יחסית של ועדות משנה

  .וכך להוציא את הציבור מאדישותו" זועקות לשמיים"בדוגמאות ש
מינויים פוליטיים , יך לעסוק בדוח מבקר המדינה בכל הקשור בשחיתות ומנהל תקיןסבור שצר

  .ובפעילות הסברה
  

  :גדעון ביגר' פרופ
  .מעלה את חוסר הייצוג של המגזר הערבי והחרדי בקרב חברי המועצה
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  :רן כהן.) מיל(מ "אל

זה עם הנשיא שמעון ינסה לארגן פגישה בנושא . בעבר העלה הצעה חוק לעידוד חושפי שחיתויות
  .פרס
  
  
  :עצהור המ"מ יו"מ –וירשובסקי  ד מרדכי"עו

  .מסכים עם דני יתום לעניין התמקדות במספר קטן של נושאים
  :תחומים 3-סבור שצריך לעסוק ב

 השלטון המקומי .1

 מרכז לחקר השחיתות .2

 .התמקדות בנושאים החוזרים על עצמם כל שנה –ח מבקר המדינה "דו .3

  
  
  :ר יעקב קורי"ד

יצורות ספרותיות , סרטים, מחזות(שלטון - לעודד אנשי רוח ליצור בנושאים הקשורים ביחסי הוןמציע 
  .ובכך תתאפשר גישה אל קהלים רחבים בחברה הישראלית) 'וכו
  
  
  : ר המועצה"יו –מיכאל קורינאלדי ' ד פרופ"עו

  :ועדות משנה שיתכנסו וידווחו על פעילותן למועצה 4מסכם את הישיבה בקביעת 
  

 מיכאל קורינאלדי, רוני סרנת, רותי סיני, רן כהן, דני יתום  :ביקורת המדינה .1

 עודד ,פיני פישלר, רוני סרנת, מרדכי וירשובסקי, אריה אבנרי  :מכון לחקר השחיתות .2

 אורה רובינשטיין, פסנזון

  מרדכי וירשובסקי, גדעון ביגר    :שלטון מקומי .3

 יעקב קורי, דני בלוך, לאה טרן, יזאב גליל, יוסף בזיל, עמוס אריכא    :הסברה .4

  
  .ץ"ר הנהלת אומ"ר המועצה בהתייעצות עם יו"י יו"הרכב הצוותים יושלם ע

  
  
  
  

  :על החתום
  
  

        ד"עו, מיכאל קורינאלדי' פרופ

  
  ר המועצה הציבורית"יו
  


