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  הודעה לעיתונות
  

  ץ מקפיאה זמנית את מאבקה בשחיתות הציבורית בגלל המצב הבטחוני"אומ

 

שהחל בשבת , החלטתם המוצדקת של  שרי הקבינט הביטחוני לאשר מבצע  צבאי ברצועת עזה

 .יצרה מציאות חדשה במדינה, האחרונה ועלול להתגלגל למלחמה רבת היקף בדרום ישראל

סדר היום הציבורי משתנה מן הקצה והנושא הבטחוני דחק לקרן זווית את כל , כמו בכל מלחמה

כמו המשבר הכלכלי שפגע , הנושאים האחרים שהעסיקו באחרונה את אזרחי המדינה וקברניטיה

 .בכיסם וטרד את מנוחתם

תנות כבר מן סדרי העדיפויות ונושאי התעניינותם של אזרחי המדינה החלו להש, כמו בכל מלחמה

 .הקצה והם יהיו תלויים מכאן ולהבא בהתרחשויות הביטחוניות

פורצת תחושה של שותפות גורל , גוברת לתקופה מסויימת האחדות הפנימית בעם, כמו בכל מלחמה

 .   עימותים ומריבות למיניהם, ומתפוגגים מאבקים

תייצבו רובם ככולם לימין הנהגת בשלב הראשון ה. גם מנהיגי המפלגות הציוניות שינו מיד את הכיוון

במקביל נדחו קמפיינים של הבחירות עמוסי ההתקפות . המדינה וכל המחלוקות והביקורות הוקפאו

במידה שמועד הבחירות לא (ההערכה היא שהנושאים שיעסיקו את ציבור הבוחרים לכנסת . האישיות

 .ישתנו מן הקצה) יידחה בגלל המצב

 .לא יהיה כבר מכאן ואילך מה שהיה עד לסוף השבוע שעבר

 

 . ץ מתאימה עצמה למציאות החדשה"תנועת אומ

, כל עוד ירעמו התותחים וימשכו ההפצצות ואזרחי דרום המדינה ישהו במקלטים, בתקופה הקרובה

בדומה לפעילות , אנו נגביר את הפעילות שלנו בתחום החברתי ונמקד את פעילותינו בדרום המדינה

 .בתקופת מלחמת לבנון השניה ץ בצפון המדינה"של אומ

 

 . ץ ערה מאז ומתמיד לרחשי הציבור וצרכיו ולא תעמוד מנגד"אומ

אנו מתכוונים לדחות זמנית את הפעילות השוטפת למען מנהל תקין וטוהר מידות עד שהחיים 

 .הציבוריים יחזרו למתכונתם הרגילה ולשגרה היומיומית

מערכת הבחירות לכנסת לא ייעלם נושא להמשיך במאמציה שב ץ"אומעם זאת בכוונתה של 

 .השחיתות הציבורית

נפעל ככל שנוכל כדי שהמפלגות הוותיקות והרשימות החדשות יכללו במצען התחייבות לפעול נגד 

 .השחיתות הציבורית

  .המחלה הממארת הזו עדיין לא הודברה ומהווה סכנה קיומית למדינה


