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  2016 בנובמבר 7
  

  2016הוכרזו זוכי אות אומ"ץ לשנת 

  ברמת גן ,2016בדצמבר  5 שני, בטקס חגיגי ביום יוענקהאות 
  

  מקבלי האות: 

  (בדימוס) ברק,  אהרןפרופ' נשיא ביהמ"ש העליון 
  לזכר אריה אבנרי אות המופתחתן 

 

  10הילה אלרואי, ראש דסק הבריאות, חדשות  

  הרב יחיאל אקשטיין, נשיא ומייסד הקרן לידידות  

 תשתיות, דה מרקראנרגיה והאלי, עתונאי בתחום ה-אבי בר  

  התביעה מערך על הביקורת נציבתהשופטת (בדימוס) הילה גרסטל, לשעבר 

  איציק זקשבסקי, חושף שחיתות בחברת חשמל  

 "עינת פישביין, עתונאית, מייסדת אתר "המקום הכי חם בגיהנום  

 יגאל רביד, עתונאי רשות השידור  

  ח"כ איציק שמולי, ח"כ חברתי 

  

 כאדם רואה ץ"אומ שתנועת מי את ולחזק לציין בא אותה, "יו"ר תנועת אומ"ץ, מעוזיה סגל
 משמר על שעומד, יכולת ומעוטות חלשות אוכלוסיות של וטיפוחן קידומן למען שפועל גוף או

 רמה בכל, ציבורית שחיתות כנגד בנחישות שפועל למי או החוק ושלטון התקין המנהל
   ."שהיא

  

 שרים על הציבור המלצות לקבל מתמשך בקושי נתקלים אנו: "יו"ר ועדת האות, רן כוחן
, ומעידה טובות מבשרת האינ זו עובדה". האות" את לקבל הראויים כנסת שיהיו וחברי
  ישראל" במדינת' פוליטיקאים' נתפסים שבו האופן על, כנראה
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נשים  9-, ל13 -את אות אומ"ץ זו הפעם ה תעניקתנועת אומ"ץ, הפועלת למען מינהל תקין וצדק חברתי ומשפטי, 
  וגברים שפעלו באומץ לב כנגד גילויי שחיתות ולמען חברה צודקת יותר במדינת ישראל. 

אות המופת לזכר אריה אבנרי שיקבל את , ברק אהרןפרופ'  נשיא (בדימוס) ביהמ"ש העליון, מקבלי אות אומ"ץ הם:
; הרב יחיאל 10 , ראש דסק הבריאות, חדשותהילה אלרואי, רומה מוכחת לאיכות החברה בישראלז"ל, על ת
; השופטת תשתיות, דה מרקראנרגיה וה, עתונאי בתחום האלי-; אבי בר, נשיא ומייסד הקרן לידידותאקשטיין

ונשיאת ביהמ"ש  בערכאות המדינה ומייצגי התביעה מערך של הביקורת תנציבלשעבר (בדימוס) הילה גרסטל, 
דת אתר עתונאית, מייסעינת פישביין,  חושף שחיתות בחברת חשמל;; איציק זקשבסקי, המחוזי, מחוז מרכז

 13 -אות אומ"ץ ה ., ח"כ חברתיאיציק שמולי; ח"כ , עתונאי רשות השידוריגאל רביד "המקום הכי חם בגיהנום";
ואשר בו יצוין גם זיכרו של מייסדו אריה אבנרי, ברמת גן, , 2016בדצמבר  5, שיתקיים ביום שנייוענק בטקס חגיגי 

  שנפטר לפני כחצי שנה.

 גוף או כאדם רואה ץ"אומ שתנועת מי את ולחזק לציין אומ"ץ בא אות"מעוזיה סגל,  לדברי יו"ר תנועת אומ"ץ,
 החוק ושלטון התקין המנהל משמר על שעומד, יכולת ומעוטות חלשות אוכלוסיות של וטיפוחן קידומן למען שפועל

 - שמאמין למיההערכה הרבה  את מציין האות .שהיא רמה בכל, ציבורית שחיתות כנגד בנחישות שפועל למי או
 מרכיב גם בו יש אך, החוק ואכיפת חקיקה או חשיפה, הרתעה בו שיש, 'מעשה' לעשותיש  כי, אומ"ץ חברי, כמונו
 הסדר על, החוק על שומרים שמנהיגיה מדינה, יותר מתוקנת להיות יכולה ישראל שמדינת, ואמונה חזון של עמוק
  . "לה ראויים והם לאזרחיה שראויה מדינה, הציבורית הקופה ועל

יו"ר הוועדה הוא רן  .שנהר שמואל ד"עוו סער גל, מאור יעקב ר"ד, דלפריי אילנה, לב חנה חברי וועדת הפרס הם:
  כוחן. מקבלי האות נבחרים מבין שורה של המלצות המגיעות לשולחן הוועדה. 

 לסמן" האות" ועדת מנסה שנה מידי" רן כוחן, ד"ר, וחבר הנהלת אומ"ץ ועדת בחירת מקבלי האות יו"רלדברי 
 לקבל מתמשך בקושי האחרונות בשנים נתקלים אנו, לצערנו. ובממשלה בכנסת הציבור נבחרי מקרב בולטת אישיות
, מעידה והיא טובות מבשרת האינ זו עובדה". האות" את לקבל הראויים כנסת חברי או/ו שרים על הציבור המלצות
  "ישראל במדינת' פוליטיקאים' נתפסים שבו האופן על, כנראה

 שחיתות מעשי התגברות מפני החשש את ולהביע לחזור לי יורשה" האות" ועדת חברי בשם, "כוחן ד"רלדברי 
 מאשר – ומעשית מוסרית, ערכית מבחינה – המדינה של לגורלה יותר גדולה סכנה אין. התקין במינהל ופגיעה

 אל אותנו לקרב עלול קיומה המשך. הביטחונית הסכנה מאשר פחות לא מסוכנת זו. ציבורית-השלטונית השחיתות
  ."התהום פי

היא עמותה הפועלת למען מינהל תקין וצדק חברתי ומשפטי ונלחמת בשחיתות, בגזענות, ובקשר  ץ"תנועת אומ
, חבר ומדמי מתרומות מתקיימת, מפלגתית-וא פוליטית-, היא א2003 במאי הוקמה ההדדי בין הון ושלטון. העמותה

כיום עומד מייסד אומ"ץ שעמד בראשה עד שנפטר, אריה אבנרי. . בהתנדבות פועלים וחבריה, מהמדינה תקצוב ללא
  מעוזיה סגל בראש אומ"ץ.  

  

  

  

 adi@barill.co.il, 6747330-052: עדי באריל, דוברת תנועת אומ"ץ, לפרטים נוספים
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  2016לשנת  אות אומ"ץפירוט אודות מקבלי 

  (בדימוס) ברק אהרןפרופ' אות המופת: נשיא ביהמ"ש העליון  
לאישיות ציבורית שנוכחותה ופעילותה במארג המורכב  "אות המופת"מדי שנה מעניקה תנועת אומ"ץ  את 

של חיי מדינה, תרמה תרומה מוכחת לאיכות החברה בישראל. בשנה זו אנו גאים ומתכבדים להעניק את 
שפט העליון, לכבוד שופט (בדימוס) בית המ  אריה אבנרי ז"ל,האות המכובד הנושא את שמו וחותמו של 

  .ברק אהרןמר 
על תרומתו הרבה לביצור מערכות החוק והמשפט במדינת ישראל, תפיסת עולמו המוצקה בדבר הצורך 
לראות את מדינת ישראל ניצבת על שני נדבכים עיקריים ובעלי חשיבות זהה: מדינה יהודית ודמוקרטית, 

  דינת ישראל.ועל קידומו את המהפכה החוקתית שקידמה זכויות אדם ואזרח במ
 

  ,10חדשות  ראש דסק בריאות,הילה אלרואי  
 דיווחיה על, הציבורית הבריאות מערכת קריסת ועל ומחדלים עוולות בחשיפת השנים ארוכת התמדתה על

  .הציבור בריאות על אחריות לוקחת איננה ישראל שמדינת כך על המתמשכת וביקורתה המקצועיים
  

  ,הקרן לידידותמייסד נשיא והרב יחיאל אקשטיין 
 פעילותו ועל, הומניטריים פרויקטים קידום על, ישראל מדינת על רבות כה המשפיעה החברתית פעילותו על

 .עולם החובקת, הומניטרית– הציבורית
  

 דה מרקרתשתיותו אנרגיה אלי, עתונאי תחום-אבי בר ,  
 ותקשורתי ציבורי יום סדר בהכתבת הן ביטוי לידי באה", האות ועדת" חברי לדעת, ביותר החשובה תרומתו
 והן,  צרכנית מבחינה והן ציבורית מבחינה הן – וגוברת הולכת ולמודעות התשתיות לתחום ביחס, חדש

 בכלל הממשלתיות בחברות הנעשה גילוי ועל" השחור החור" על חזקה אור אלומת וזריקת זרקור בהצבת
  .בפרט תשתיתיים ומונופולים

  
  בערכאות המדינה ומייצגי התביעה מערך של הביקורת נציבתלשעבר , גרסטלשופטת (בדימוס) הילה 

 על, בכירה כשופטת עבודתה שנות כל במהלך והגינותה יושרה על; ונשיאת ביהמ"ש המחוזי, מחוז מרכז
 המאבקים מול, פשרות ללא, האמיצה עמידתה ועל המשפט במערכת צדק לעשיית החשובה תרומתה
  נגדה. הפרקליטים של המכוערים

  
 אתר "המקום הכי חם בגיהנום", עתונאית חברתית, מייסדת ועורכת פישביין עינת  

 על, החברה חלשי של וחירותם כבודם ושמירת גזענות ביטויי כל נגד והעיקשת העקבית מלחמתה על
 השלטון את ולבקר פומבי תיגר לקרוא נכונותה ועל, חברתי וצדק שוויון בעקרונות השנים ארוכת דבקותה

  .ואיוולת עוול מעשי על
  

 עתונאי רשות השידור  – רביד יגאל  
סביבת 'על יוזמתו המבורכת של יגאל רביד לחשיפת שחיתויות במקום עבודתו, על אומץ ליבו לעבוד ב

  .בתהליך הבראת השידור הציבורי מכריעעוינת ומתנכלת, ועל חלקו ה 'עבודה
  

 ביותר החברתי כ"הח - שמולי איציק כ"ח  
 פעילות על, בכנסת כהונתו תקופת החלה מאז ובמיוחד, כ"לח בחירתו טרם החברתית ופעילותו מרצו  על

, הישראלית בחברה החלשות ולשכבות היכולת למעוטי  הנוגעים רבים בתחומים שלו הנרחבת החקיקה
  .ץ"אומ תנועת עוסקת בהם בתחומים הנמרצת מעורבותו ועל

  
 איציק זקשבסקי, חושף שחיתות בחברת החשמל  

 והבלתי האיתנה עמידתו ועל ידו רפתה שלא כך על, עבודתו במקום שחיתויות לחשיפת ליבו אומץ על
  .והתמחותו פעילותו ממרכז ולהרחיקו להשתיקו, לו להתנכל שנעשו הניסיונות כל לנוכח מתפשרת


