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  הודעה לעיתונות
  

  מבקשת מכל המפלגות להוסיף למצע שלהן את נושא טוהר המידותץ "אומ

  

  

לכנסת בבקשה להעלות את המתמודדות ראשי הרשימות פנתה הבוקר אל ץ "תנועת אומ
ובהצעה להצטרף למאבק נגד השחיתות הציבורית לאחר , נושא טוהר המידות למצע שלהן

  .הבחירות
 והצורך בשחיתות הציבורית שהתברר כי נושאי המאבקבאה לאחר ץ "אומ תנועתשל  פנייתה

  .לקרן זוית הנוכחית  הבחירות   נדחקו במערכת  בשמירת טוהר המידות והמנהל התקין 
  

לראשי המפלגות להכריז פומבית עוד במכתב ששיגר מציע , אריה אבנרי, ץ"ר הנהלת אומ"יו
  . המידותלפני הבחירות על מחויבותם לטוהר 

כמה דרכים מעשיות להצטרף למאבק בשחיתות לאחר שייבחרו לכהונה בכנסת ץ מציעה "אומ
שינויים מהותיים בחוק ץ ל"הם להצטרף ליוזמת חקיקה של אומבין השאר מוצע . הבאה

מהם  תבמקביל מבקש". חורים"לאחר שנתגלו בו כמה  הגנה על חושפי שחיתויותהקיים ל
לפגוע במערכת המשפטית ובגופים הממונים יעדה יהיה בחקיקה ש ץ לא לתמוך בעתיד "אומ

  . על אכיפת החוק

  
ועל תוכניותיו ,  לחיזוק הביקורת במשרדי הממשלה שתקום העל כוונותיץ מודיעה עוד "אומ

לתמוך גם ביוזמות מראשי המפלגות  ומבקשת  להרחיב את הסמכויות של מבקר המדינה
  .נים עליהם בכנסת הבאה ובוועדותיהדיויטלו חלק  ינציגיהם אלה כאשר 

  
  

  העתק המכתב מצורף
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  לכבוד

  פלוני

  ר מפלגת פלונית"יו

  

  ,נכבדי

  

  התחייבות לחידוש המאבק בשחיתות ציבורית לאחר הבחירות: הנדון

  

אי לא פחות מנוש, סבורה שטוהר המידות ברשויות השלטון חשוב לחוסנה הלאומי של ישראל ץ"אומתנועת 

. מאבק עיקש בשחיתות השלטונית ץ"אומלכן בשנים האחרונות מנהלת תנועת . בטחון כלכלה וחברה

כמו שחיתויות , לתנועתנו יש חלק חשוב בחשיפת כמה פרשיות שחיתות במישור הארצי והמוניציפאלי

  .שמיוחסות לראש הממשלה ולשר האוצר ולאחרים

  

  . המלחמה בדרום והמשבר הכלכלי העולמי דחקו לקרן זוית בישראל את נושא טוהר המידות והמנהל התקין

אנו . את פעילויותיה הרבות במסגרת המאבק בשחיתות השלטונית ץ"אומבימים אלה מחדשת תנועת 

  :מבקשים כי תטו כתף במאבקנו המשותף באמצעים אלה

  להיאבק בשחיתות הודעה פומבית ערב הבחירות על נכונותכם .1

 בנושא טוהר מידות, בעתיד הנראה לעין, הוספת סעיף למצע מפלגתכם .2
  פעולות חקיקה להגנה על חושפי שחיתויות .3

 פעילות להרחבת סמכויות מבקר המדינה .4
 חיזוק הביקורת הפנימית בכל משרדי הממשלה הבאה .5
 החוקמניעת חקיקה שמבקשת לפגוע במערכת המשפטית ובגופים הממונים על אכיפת  .6
 

אנו מאמינים בכוונות הטובות שלך ושל חבריך בצמרת מפלגתכם וקוראים לכם להצטרף למאבק  הבלתי 

  .בשחיתות השלטונית והציבורית ץ"אוממתפשר של 

  

  

  

  ,בכל הכבוד

  

  אריה אבנרי

  ץ"ר הנהלת אומ"יו

  


