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        ����""""ר הנהלת אומר הנהלת אומר הנהלת אומר הנהלת אומ""""יויויויו, , , , אריה אבנריאריה אבנריאריה אבנריאריה אבנרי/ / / / כוחות האור לא ירפו כוחות האור לא ירפו כוחות האור לא ירפו כוחות האור לא ירפו 
, נציגי ארגוניי� חברתיי�, חברי המועצה הציבורית, חברי כנסת, שרי�, ערב טוב מבקר המדינה

אורחי� , כלות וחתני האות ומקבלי העיטורי�, � ואוהדיה"חברי אומ, מתנדבי הצוות המשפטי

  .קהל נכבד, ל" במיוחד מחושהגיעו

� בשחיתות השלטונית המפלצתית שהגיע לשיאו בשנה "המאבק הבלתי מתפשר של תנועת אומ

ראשי ערי� , שרי�, ראש  ממשלה, לסילוק� מהשלטו� של נשיא  מדינה, ללא ספק, החולפת תר�

מע� טוהר מנוחת הלוחמי� ל, לא הביא אותנו עדיי� אל המנוחה, ושורה של אישי ציבור בכירי�

  .     המידות במדינה

אילי הו� שחשי� שהקרקע הלאומית בוערת תחת רגליה� וטחנות השאיבה שלה� : נהפו� הוא

ה� חוששי� ובצדק . חוברי� נגדנו בזה אחר זה ומזנבי� בנו בדרכי� שונות, הולכות ונסתמות

  .שלא נרפה עד שננתק אות� סופית מעטיני השלטו� הנדיב

שחלק� נחשפו ביוזמתנו ונתנו את הדי� על כ� ששלחו את יד� בקופה , �נבחרי ציבור מסואבי

משתלחי� בנו , הנתוני� עדיי� בחקירות של גופי אכיפת החוק, הציבורית המדולדלת ואחרי�

  .ללא הר!

פרקליטי צמרת כדי לנסות להרתיע אותנו באמצעות איומי� בתביעות , בי� השאר, ה� מגייסי�

ל חשבו� הציבור יחצני� במטרה ללבות נגדנו את התקשורת המגויסת נזיקי� כבדות ומעסיקי� ע

  .         ודחויי�" הזויי�"במטרה להפו� אותנו ל

�מגיחי� מדי פע� מומחי� למיניה� שמסתייגי� בפומבי מפעילות אזרחית , וא� לא די בכ

  .נגד השחיתות ורואי� בה גור� שלילי" פרטיזנית"

שפרס� ספר , מרצה בכיר באוניברסיטת תל אביב, וסי שיי�י' הגדיל לעשות בימי� אלה פרופ

המהווה כתב אישו� נגד הגופי� המתנדבי� הנאבקי� בשחיתות " שפת השחיתות"בש� 

  .הציבורית

השחיתות שהשתלטה על החברה הישראלית יצאה : "שיי� קובע בספרו  בי� השאר' פרופ

ל מערכות המדינה ושוחקת את פוגעת באמו� הציבור בכ, היא מזהמת את האווירה. משליטה

  ".  דימויה של ישראל בעול�

הוא הוסי! וקבע שהגופי� שפועלי� נגד , שפורס� באחד העיתוני�, בראיו� ע� המחבר

  .השחיתות ומחפשי� אותה במקו� שאינה קיימת שותפי� לה

  .לא פחות ולא יותר

" זכינו בכינוי חדש ואנו " משחיתי� נמאסת�"לא בכדי הוכתר הראיו� עמו בכותרת המרגיזה 

  ".הטהרני�"שהינו המש� לכינוי ציני שהודבק לנו " סוכני המוסר



 

  

  

איש האקדמיה המעניקה תעודת הכשר  לאישי ציבור פורעי ' צר לנו על קביעתו השגויה של פרופ

  . חוק המכהני� עדיי� בעמדות שלטוניות וציבוריות להמשי� במעלליה�

כמה הושחתו כמעט כל החלקות הטובות במדינה בגלל חבל שהמחבר לא יודע ולא מעודכ� עד 

, נשמח מאוד לעדכ� אותו על  היקפה האמיתי של השחיתות בישראל. חוסר מידע ותמימות

  . מוקדיה ושלוחותיה" כוכביה"

הפעילות המוגברת של כוחות החוש� נגד אזרחי� מתנדבי� הנאבקי� ללא לאות נגד השחיתות 

  . אינה מרפה את ידנו, ישיי�הציבורית תו� נטילת סיכוני� א

אנו מודעי� היטב לכ� שהשחיתות הציבורית הפכה למחלה ממארת ששולחת את גרורותיה לכל 

  .עבר ומערערת את יסוד קיומה של המדינה ואנחנו לא נעמוד מנגד

נמשי� במאבק למע� טוהר המידות והמינהל התקי� ולא נרפה חר! כל המוקשי� המכשולי� 

א נעמוד דו� מול שחקני תגבור  מזדמני� שאינ� מדברי� מ� השטח אלא ל. הנערמי� בדרכנו

  .מטיפי� ממגדל הש� האקדמי

� שרשמה בשבע שנות קיומה דפי התנדבות מרשימי� "אני גאה להיות אחד מחברי תנועת אומ

  .  בדברי ימי המדינה בשירות אזרחיה

מתנדבי המשמר האזרחי , הומרי חומות המוסר של המדינייחודי� שאזרחי� � הינ� "חברי אומ

 מעודדי� את חושפי השחיתויות במגזר הציבורי,  ומגבי� אות� על אוכפי החוקהמגני�הלאומי 

  .ומשמשי� לה� דוגמא אישית

וחסרי הגנה אנחנו נעדרי חסינות , סמכויותלא מדי� ונו אי� ל, עוגנת בחוקמאינה פעילותנו 

מאילי הו� . בי� שעומדי� לרשותנו מוגבלי�המשא. למיניה� ורדיפות אישיותמפני התנכלויות 

  .עברייני� איננו מבקשי� תרומות ובעלי אמצעי� אחרי� אינ� עומדי� בתור

  אנחנו שלמי� ע� עצמנו ועושי� את. הייאוש והתסכול אינ� מנת חלקנו

  .   מתו� אמונה בצדקת הדר�נחישותבנאמנה בהתמדה ונו מלאכת

טשטוש בי� המותר , בעיד� של חציית קווי� אדומי�, קהאנחנו פועלי� בתקופה של מבוכה ומבול

  . והאסור והעדר דוגמא אישית של מנהיגי�

 למרבה הצער והבושה נוצרו במדינה נורמות פסולות ברשויות המהוות את  נשמת אפ� של 

  .הדמוקרטיה

�חברי כנסת במספר רב והול� , הממשלה אינה מכבדת לעיתי� פסיקות של בית המשפט העליו

ראשי ערי� מסוימי� פועלי� בשיתו! ע� ראשי ארגוני , י אילי הו� וגופי� כלכליי�"י� ענקנ

  .פשע



 

  

  

�המערכת המשפטית המסורבלת מקרטעת ומטה לעיתי� חסד לשועי� ומיוחסי� , וא� לא די בכ

לא בכדי שיעור גבוה של אזרחי� איבדו את אמונ� בבתי המשפט בנימוק שמערכת . למיניה�

  .נית ודבק בה רקבהצדק אינה שוויו

לא פחות חמורה התופעה שאזרחי� רבי� שמי� ללעג ולקלס את המשטרה וטועני� שאינה 

  .אוכפת כראוי את החוק וג� בשורותיה קיימת עבריינות

לית די� . מצב בלתי נסבל זה מהווה מתכו� בדוק ליצירת חממה של איש הלא ישר בעיניו יעשה

�  .ולית דיי

לא לגלות אדישות ולא להצטר! . אזרחי המדינה לא להחשותבעיד� זה מוטלת חובה על 

לאוכלוסיה גדולה של אזרחי� שמעדיפי� להדחיק את המציאות ולהשלי� איתה או חלילה 

  .לאלה שמתעקמי� על פיה

אני מבקש לצטט אמרה מאלפת שאמר בשעתו מני מזוז כאשר כיה� עדיי� בתפקיד , ברשותכ�

ג� א� ללא הצלחה , ת דו� קישוט הנאבק בטחנות הרוחעדי! להיו: "היוע� המשפטי לממשלה

  ".על פני הרמת ידיי� ונטישת המערכה והחלפת השריו� בנעלי בית, מובטחת

אלא שליחי� נאמני� של , פראיירי�ג� לא דו� קישוטי� ו� לא רואי� את עצמ� "חברי אומ

  .ציבור אטו� ואנשי ביצוע של רוב דומ�

מלכתיות מלהרחיק מעמדות שלטוניות ונשארה � הייתה "העיקרית של אוממטרה ה

המתעשרי� העושי� לבית� יותר מאשר למדינת� או ומוניציפאלית אישי ציבור מושחתי� 

  .לעיר�

זאת נוכל לעשות א� נתמיד במאבק בהו� שחדר עמוק . את המנגינה המזויפת הזו צרי� להפסיק

�  .   לתו� השלטו

, אנו עושי� זאת למע� תיקו� עוולות. � החברתימטרה מקדשת לא פחות  הינה פעילותנו בתחו

השירות הביטחוני ומגויסי� לחלוקה הוגנת של הנטל , הרפואה, שמירה על שוויו� במערכת הצדק

  .בחובות ומניעת העדפה בקבלת זכויות

אחת הגרורות , ללא ספק, במקביל התגייסנו למאבק באלימות הגואה בחברה הישראלית שהינה

  .   שחיתותהכואבות של מחלת ה

המאבק המשולב שלנו מצוי . אנחנו  שרועי� על זרי קוצי� ודרדרי�. איננו נחי� על זרי הדפנה

  . לפנינו מערכה קשה ומתישה. עדיי� בעיצומו

� לא יכבה עד שהמדינה תטוהר מכל "הלפיד הנישא על סמלה של אומ: מעל במה זו אני מתחייב

  .  החומדי� את קופתה וחומסי� את משאביה



 

  

  

לאות הוקרה ותודה על , ללא ספק, זו ההזדמנות להגיד תודה לכל פעילי התנועה הזכאי�

  .אבל אנחנו לא מקבלי� אות אלא מעניקי� לאחרי� הראויי� לכ�. התנדבות� הברוכה

הציר המרכזי של  האירוע השנתי הנוכחי הינה השחיתות השלטונית ומקבלי האות ה� אלה 

  . שהיו שותפי� נאמני� שלנו למאבק

עשתה מלאכה מבורכת בבחירת המועמדי� הראויי� , ר ר� כוח�"בראשותו של ד, ועדת האות

ביותר לקבלת האות בתחו� המאבק בשחיתות השלטונית ועל כ� נתונה לה� תודת התנועה 

  .ותודתי האישית

אשת , תת ניצב שלומי איילו�, היוע� המשפטי לשעבר מני מזוז: ברכות לזוכי� במשבצת זו

  .העיתונאי שחר גינוסר ועובדת משרד הפני� עורכת הדי� מירה וולברג, סוזי נבות' המשפט פרופ

מועמד שהיה ראוי ביותר לעמוד בראש רשימת מקבלי האות הפועלי� נגד השחיתות , אגב

 לעשות שעשה וממשי�, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, השלטונית הוא מבקר המדינה

הוקרת ותודת .  אבל אנו לא נוהגי� לחלק אות לאישי� בשירות פעיל. מלאכת קודש בתחו� זה

  .� נתונות למבקר המדינה בשלב זה בעל פה אבל זה לא סו! פסוק"אומ

אליעזר לונקה , הלוח� הוותיק ללא לאות נגד השחיתות, ברכות למקבל אות מפעל החיי�

ינשטיי� שיגר אלינו ברכה מיוחדת שבה הוא מביע לו הוקרה השופט העליו� אליקי� רוב. גוטליב

  .רבה

איני יכול שלא להזכיר את שני חבריו הקרובי� של לונקה השותפי� איתו ואיתנו למאבק 

  .    תודה לכ�. העיתונאי יואב יצחק ועור� הדי� פנחס פישלר, שמצויי� עמנו כא� היו�, בשחיתות

י הועדה בקפידה ואי� " האות על מפעל חיי� נבחרו עג� מקבלי האות בתחו� החברתי ומקבלי

  .ספק שה� נמני� על המובחרי�

את� מייצגי� . ארגו� הרופאי� למע� זכויות האד� והעיתונאי עודד שחר כל הכבוד והיקר לכ�

  .          את הפני� היפות של המדינה

ב הערו� השני גיא מקבלי עיטור הכבוד באירוע חבר מועצת עיריית רמת ג� ישראל זינגר וכת

  . תרמו רבות כל אחד בתחומו ואנו חייבי� לה�, פלג

ה פלד 'ל התנועה פליצ"אני מבקש להודות לועדת ההפקה של האירוע בראשותו של מנכ

  .על הארגו� המופתי ולכל אלה שטרחו ועמלו לציד�, פרומר#ולמפיקה הראשית קר� פורת

� ואוהדיה הרבי� אני " לחברי תנועת אומ,� ולמקבלי עיטורי הכבוד"לכלות וחתני אות אומ

כוחות החוש� לא . המשיכו להימנות על כוחות האור של המדינה. מאחל שנה טובה וטהורה

  .    יוכלו לנו



 

  

  
  חת� אות המופת, ד מני מזוז"עו / �2010 "אומטקס הענקת אות דברי� ב

  

  .ערב טוב, בני משפחה ואורחי� יקרי�, קהל נכבד

 הנכבדה � ולועדת הבחירה"לתנועת אומ, �"בש� כל מקבלי אות אומ, ודותאני מבקש לה, ראשית �

 . על שמצאו אותנו ראויי� לקבלת אות הערכה זה ,מטעמה

  .� מתקיי� השנה בסימ� המאבק בשחיתות השלטונית"אירוע הענקת אותות אומ �

דיי� ממס#עמדתי כבר בהזדמנויות שונות בעבר על החשיבות הרבה של הפעילות של גורמי� חו�

אני יכול , וכמי שעמד עד לא מכבר בראש מערכת אכיפת החוק .למאבק בשחיתות השלטונית

וגופי� נוספי� הפועלי�  �" דוגמת תנועת אומ#שאכ� לפעילות של גופי� ציבוריי� , להעיד

   . יש תרומה חשובה למאבק בשחיתות שלטונית ולקידו� ערכי� של טוהר מידות#בתחו� זה 

. טועה טעות קשה,  שלטונית היא רק עני� של עבריינות ואכיפת חוקמי שסבור ששחיתות �

 .המשקפת חולי חברתי ונורמות חברתיות פסולות, תופעה חברתיתשחיתות שלטונית היא ג� 

� אכיפהכאשר לצד פעילות , בחזית רחבהמאבק אפקטיבי בתופעת השחיתות צרי� להתנהל , לכ

ידי גורמי� ציבוריי� # עלפעילות משלימהי� צריכה להתקי, נמרצת של רשויות אכיפת החוק

 האקדמיה, המנהיגות הציבורית, התקשורת:  ובראש ובראשונה#של החברה האזרחית נוספי� 

  . וארגוני� ציבוריי�תנועות ו

 ,למאבק נגד השחיתות ולמע� טוהר המידות, כל אחד בתחומו, ולפעוללהירת� על גורמי� אלה 

בר סכנותיה הרבות של תופעת השחיתות השלטונית והצור�  בדחיזוק התודעה הציבוריתולש� 

  .להיאבק בה עד חורמה

ולתמו� ציבורית , להשמיע קול� נגד תופעות של השחתת המידות, על גורמי� אלה להתריע

יתקשו גורמי האכיפה , "רוח גבית"ללא תמיכה ו. במאבקיה� של גופי האכיפה למיגור השחיתות

שלעתי� אינ� בוחלי� , � מול אנשי שררה בעלי כוח והשפעההמתנהלי, להצליח במאבקי� אלה

  .ג� באמצעי� של הכפשה אישית ומוסדית של גורמי אכיפת החוק

� היו� יש ייצוג למגוו� רחב של מערכות וגורמי� ציבוריי� שפעלו "ואכ� בקרב מקבלי אות אומ

  .בחזית זו

השחיתות .  עבריינית אחרתככל תופעה, שחיתות שלטונית אינה רק תופעה עבריינית, כאמור �

 להתפרקות חברתית שיביאכשלו� במאבק בתופעה זו סופו . איו� אסטרטגי על החברהמהווה 

 . ] ולא אפרט, במדינות שונותויש דוגמאות לכ�[ולקריסה כלכלית 

 

  



 

  

  

� בדבר סכנותיה והשלכותיה השליליות  של רחבההכרה בינלאומית כי כיו� קיימת , ראוי לציי

 #ל "גופי� וארגוני� בינ. ג� בכלי� בינלאומיי�, ובדבר הצור� להיאבק בה, תותתופעת השחי

בשני�  מקיימי� # OECD "ארגו� מדינות הוהאיחוד האירופי , הבנק העולמי ,�"דוגמת האו

, בי� היתר. בתחו� הרכש הממשלתיבעיקר , פעילות נמרצת נגד תופעות השחיתותהאחרונות 

המדינות לפעול באופ� נחר� נגד תופעות המחייבות את , יתותל למאבק בשח"גובשו אמנות בינ

 ].  OECD #ואמנת ה, 2003 #� מ"אמנת האו[השחיתות 

� �את כל סכנותיה והשלכותיה של תופעת , במסגרת הזמ� המוגבלת, תקצר היריעה מלפרט כא

 #כמה מעיקריה� , בקצרה, א� אזכיר. השחיתות השלטונית

,  תוצאת�# בדבר קיו� שחיתות במערכות השלטו� תחושת הציבורותופעות השחיתות  �

 .אבד� אמו� הציבור ברשויות השלטו� היא, בראש ובראשונה

, עצ� הלגיטימיות של השלטו� ושל החלטותיובשלטו� מערערת את הפגיעה באמו� הציבור 

ביכולת שלה� לקבל החלטות  -  השלטו�רשויותשל  ביכולת התיפקוד ג� ממילאפוגעת ו

 .לממש�ו, מתחייבות

אמנה "המבוסס על  , הלגיטימיות של המשטר הדמוקרטישחיתות שלטונית חותרת תחת �

 ולא ,האינטרס הציבוריהפועלי� לטובת " משרתי הציבור"לפיה נבחרי הע� ה�  - "חברתית

 . מקורביה� שלה� ושל # האינטרס האישי לטובת

ברתית שביסוד נפרמי� כל התפרי� המחזיקי� את האמנה הח, ברגע שהקוד הזה נשבר

� .הלגיטימיות של השלטו

א� השלטו� מושחת  - י הפרט"כיבוד חוק ע" לגיטימציה לאישחיתות שלטונית ג� מקנה �

# �,  לא לשל� מסי�ולמשל, חוקאת להפר  מוצדקהרי  – כ� יאמר לעצמו האזרח הקט

  .נכונה#לכתובת הלאממילא שהרי הכס! מגיע 

 העדפה מצויהבמהותה של השחיתות  .רתית בלכידות החבשחיתות שלטונית פוגעת ג� �

ויצירת  ,פגיעה קשה בעיקרו� השוויו�זוהי    . של יחידי� ומקורבי� על חשבו� כלל הציבור

,  בציבורתיסכול ודמורליזציהשל ת ותחושמצב זה יוצר . "שווי� ושווי� יותר" מציאות של

 כגור� מלכד שבמקו� שהמערכת השלטונית וההנהגה הציבורית ישמשו והתוצאה היא

 . ה� מפוררי� את החברה, בחברה

המיקוד העיקרי של הפעילות . הזכרתי קוד� את הפעילות הבינלאומית נגד השחיתות �

,  מצביעי� על כ�שני� האחרונותמהמחקרי� רבי�  .בהיבט הכלכליל הוא "הבינ

פוגעת ביכולת התכנו� של רשויות , מגדילה את ההוצאה הציבוריתשהשחיתות השלטונית 



 

  

מעכבת צמיחה כלכלית ומונעת , מייקרת שירותי� ציבוריי� ופוגעת באיכות�, הממשל

 .השקעות

היא מוציאה  .השחיתות השלטונית יוצרת ג� בעיית מנהיגות :ואציי� לבסו! היבט נוס! �

  .פוליטי#ומרתיעה ומרחיקה אנשי� טובי� מעיסוק ציבורי, ש� רע לפוליטיקה

י "עפ, במידה רבה, נקבעי�, כמו ג� הישגיה, דמותה של החברה. אי� להקל בכ� ראש

מנהיגות צמיחת חיוני ליצור את התנאי� ל, לכ�. פוליטית#איכותה של המנהיגות הציבורית

  .ע� חזו� ואחריות לאומיתשתוכל להנהיג את המדינה , כפיי�#נקיית, איכותית

 #ת עלינו לשאו! לכ� שהאיכות והמצוינות הקיימת בתחומי� רבי� בחברה הישראלי

 יבואו לידי ביטוי #בבטחו� ובמשפט , טק#בהי, בכלכלה, באקדמיה, באמנות, בספרות, במדע

  .  פוליטית#ג� במערכת הציבורית

פוליטית בעיני # הציבוריתהמנהיגותושיקו� תדמיתה של , המאבק בשחיתות השלטונית

  .פוליטית#בי� אלה למערכת הציבוריתה� תנאי הכרחי למשיכת כוחות טו, הציבור

עליה� עמדתי , השליליי� הנלווי� לתופעת השחיתות השלטוניתלכל התופעות והאיפיוני� 

 כדי להשיב על בסקירה קצרה זודומני שדי  .יש השפעה מצטברת הרסנית על החברה, בקצרה

   .מדוע המאבק בשחיתות כה חשוב, השאלה

 : ברוח קצת אופטימית, ולסיו� �

היו למערכה זו ו,  נגד השחיתות השלטוניתיטתיתמערכה נרחבת ושבשני� האחרונות התנהלה 

 . והדברי� בעיקר� ידועי� וניכרי�,  בתחו� זה שגי� רבי�יה

.  במערכת אכיפת החוק ובמערכות ציבוריות אחרות"למערכה זו היו שותפי� גורמי� שוני� 

  .המערכות השונות תוצאה של שילוב ידיי� ושיתו! פעולה של יוההישגי� שהושגו ה

�והמלאכה לא נשלמה ואסור לשקוט על ,  לא ת�#המאבק נגד השחיתות כי ,  להדגישחשוב א

ריצה למרחקי� זוהי   .די מתממאמ�זהו  . ההצלחה במערכה זו מחייבת המש� המאבק. השמרי�

ולהמשי� ולקיי� , כדי לשמר את ההישגי� שהושגו,  עיקביות ואור� נשימהי�המחייב, ארוכי�

  . את מרכיב ההרתעה

ואני מאחל , אכ� ימשיכו במאבק זה, בתחומי� השוני�, וכנע כי ג� האוחזי� בהגה כיו�אני מש

  !הצלחה, בשמי ובש� כל עמיתי זוכי האות, לה�

  !תודה רבה 


