
  2009ץ "אומאות באירוע , ץ"ל תנועת אומ"מנכ, פלד ה'פליצדברי 

  מ   ו   ש   ח  ת  י  ם       נ  י  ת   פ  ס  ת  ם           

כלות וחתני , שויותראשי ר, שופטים, שר החינוך, דינהכבוד מבקר המ
 םמתנדבים ואורחי, מתנדבות, ץ ופרס המבקר האמיץ"אות אומ

  !נכבדים ערב טוב

ראש חץ במערכה  משמשת בשנים האחרונות ץ"תנועת אומ
השנה האחרונה הייתה קשה , הציבורית לביעור השחיתות השלטונית

אויב  אל מול, במיוחד ללוחמים הנמצאים מידי יום בחזית העשייה
  . וללא תלות פוליטית, ללא משוא פנים,נחרץ תוך מאבק  ,מבית

  .וניתהשלט ץ הגיעה להישגים משמעותיים בצמצום השחיתות"אומ

עלה בידינו  ,השישית במספר להיווסדות התנועה ,בשנה זו
ף המשאבים דרכים נוספות החופפות את מטרותינו חר לסלול

עשינו זאת בעיקר הודות לחבורה מופלאה של מתנדבים . המוגבלים
  . מוטיבציה ולהט פנימי הראויים לכל הערכה והוקרה,בעלי נחישות 

לקרוא באתר האינטרנט של ניתן , על הפעילות המסועפת שלנו 
התנועה וללמוד מכלי התקשורת השונים המשקפים את מרב 

  .פעולותיה ותוצאותיה

אציין ברשותכם בקצרה כמה פרויקטים ,  זמןהבגלל מגבלות 
  :ץ"שהוקמו במהלך השנה האחרונה בתנועת אומ ,חדשים

      חברים בעלי רקורד ציבורי  24בת  הוקמה מועצה ציבורית   .א 
-מדובר בגוף א. מיכאל קורינאלדי" בראשותו של פרופ,ר במיוחדעשי

שמותיהם של חברי המועצה .(ץ"פוליטי המלווה ומנחה את אומ
  ) שברשותכםמופיעים בחוברת 

בראשותה של חברת הכנסת  ץ חברתי"הוקמה שלוחת אומ     .ב
, לשעבר אראלה גולן הפועלת רבות בתחומים הנוגעים לבריאותם 

  .ואיכות סביבתם של אזרחי המדינהאיכות חייהם 

המתמקדת בתחום הון  ץ תקשורתית"הוקמה שלוחת אומ      .ג
פעילות הנוגדת לכאורה את כללי המינהל התקין ,שלטון ועיתון ,

  .והאתיקה הציבורית בתקשורת הכתובה והאלקטרונית



אוניברסיטת    פרויקטים אקדמיים משותפים עם מקיימים אנו      .ד 
בכוונתנו להרחיב ,העבודה הסוצייאלית ועוד, המשפט חיפה בתחום

    .את המסגרת החינוכית מול אוניברסיטאות נוספות ברחבי המדינה

לחקר גופים נוספים להקמתו של מכון   אנו פועלים יחד עם. ה 
ובאמתחתנו תכניות לפרויקטים   ,השחיתות הציבורית במדינה

    .נוספים

ץ הטביעה את חותמה "אומעל כך שתנועת  ו גאיםנא ,מעל הכל
כתנועה שפועלת ללא ליאות וללא פשרות למען השרשת המנהל 

התנועה בעת ובעונה אחת פועלת . התקין וטוהר המידות במדינה
  .צדק חברתי ומשפטי ובעד,עוולות חברתיות   כנגד

  ,חברות וחברים

הכבוד להשתתף  היה לי, במדים ביטחון כאיש תישרברוב שנותיי 
כאשר התגייסתי לאומץ גיליתי לצערי אך . לחימהבכל חזיתות ה

, חזית אזרחית קשה מנשוא שלא הכרתי קודם, חזית נוספת  הרב
 ,היציב ולהמשך קיומה  ה של המדינהבעלת סיכון לאושיות הדמוקרטי

כתף אל כתף אל מול  חבריי ואני נלחמים ,היום. והצודק התקין
   .החוקיים אמצעיםהשחיתות בכל ה

אהוד  אלה נגד ראש הממשלה כתב האישום שהוגש בימים

שותפים פעילים   היינו. ץ"אומ אולמרט לא הפתיע את תנועת
נגדו ונגד אישי ציבור בכירים וזוטרים   באיסוף חומרים מפלילים

ובתחום זה תרמנו רבות במסגרת מאבקנו העיקש והנחרץ , אחרים
  .בשחיתות השלטונית

מעל במה זו את מי שהוביל ומוביל את אני מבקש לציין , ברשותכם
תרומתו . ץ אריה אבנרי"ר הנהלת אומ"יו,המאבק בשחיתות הציבורית

ספרו ב. האישית לביעור השחיתות השלטונית במדינה לא תסולא בפז
החושף ללא רחם את דמויותיהם המפוקפקות  "מושחתת זעקי ארץ "

כתבי בקושי רב ללא   של אישים בכירים במדינה שחלקם נחלצו
 .צעד אופייני לאיש, ץ"נתרמו לאומההכנסות ממכירת הספר . אישום

מי שחשף לראשונה , ם זאת היום הגיע הזמן שהאמת תאמרעיחד 
הוא לא אחר ,בהתמדה ובנחרצות את מעשיו של אולמרט לפני שנים

  .מאשר אבנרי



אשר  המלחמה בשחיתות מחייבת מחלקה משפטית מקצועית 
עורכי  בשלושההתנועה התברכה  .עד ושעלמלווה את הפעילות בכל צ

של הבכיר המשמש כיועץ המשפטי רד אבועז מר , דין מבריקים
כיועצת משפטית של הנהלת הגברת גליה גבעולי המשמשת  ,התנועה

לרשותם , המשפטי במחוז הצפוני ומר מאיר הפלר היועץ ץ"אומ
  .עומדת סוללת משפטנים לסיוע

אנו מבקשים לפרוע אותו בערב ש ץ חוב של כבוד"לאומ  יש, עתה
  .חגיגי זה

עובדת , ץ למעיין אגם"הענקנו כאן על בימה זו אות אומלפני שנתיים          
שחשפה שורה של  ,בכירה לשעבר בהסתדרות העובדים הלאומית

  . מעשי שחיתות שבהם היו מעורבים ראשי הארגון בהווה ובעבר

, למשרד מבקר המדינההרבים שאגם העבירה  חומריםבזכות ה        
   שורה של כתבי אישום פליליים שהבולט בהם הוא  הוגשו למשטרה

בגלל אזרחותה הטובה ואומץ ליבה . שר האוצר אברהם הירשזון
ופתחה בקריירה  אך לא נשברה, מחיר אישי וכלכלי כבד שילמה מעיין

  . ציירת מוערכת  של

ה בנפרד לאיסוף פעללאורך כל הדרך ובמקביל  ץ גיבתה אותה"אומ        
 ה שלאנו עורכים תערוכה בגלריי  ובעוד זמן קצר  .חומרים נוספים

ץ מבקשת להביע הערב הערכה והוקרה "אומ, א"עמליה ארבל בת
בתערוכה  ברצוני לציין כי. מיוחדת לפועלה המבורך של מעיין
מעיין תציג את ציוריה ובהם ,  המיוחדת במינה והמשותפת עם ארבל

ץ תציג "ואומ, שחיתותהאת המחיר שמשלם חושף  כאלה שישקפו
בנפרד מסמכים וחומרים מקוריים שישקפו חצי תריסר שנות מאבק 

  .בשחיתות השלטונית

מעיין מקבלת מאת פלד ( ....מבקש ממעיין אגם לעלות לבימה אני
  )מקריא את הכתוב במגן.........מגן אומץ

 ו לצידי במלאכתלכל אלה שעסק בסיום דברי אני מבקש להודות        
  .התנועהשמותיהם מפורטים בחוברת .והפקת ערב זה  ארגון

לבסוף אני תקווה ומתפלל יחד איתכם להשבתו בהקדם 

והמשך תודה רבה  .לחיק משפחתו של החייל גילעד שליט

  !!ערב נעים


