משרד מבקר המדינה

פנימי

אריה היקר,

אתמול ,תו כדי שאני יושב וחושב מה עוד נית לומר אודותי  ,מה עוד
נית להוסי על הדברי הרבי שנאמרו ונכתבו עלי מאז נודע שהלכת
מעמנו ,בדיוק באותה העת הסמרטפו שלח לי הודעה לי על הפגישה
הממשמשת ובאה שקבעתי עמ וע עו"ד איציק מינא ,לשעה .11:00
פגישה בה היינו אמורי לשבת ולדו כיצד נית להמשי ולתק את
העול .במקו זאת ,התכנסנו פה היו ללוות בדרכ האחרונה.
אני מניח שאתה יודע כמה אנשי הוקירו והעריכו אות ואת פעילות ,
על א המחירי הכבדי ששילמת עוד בחיי על המאבק הציבורי אותו
הובלת .אול ספק א דמיינת מעמד זה אליו הגיע הקהל )הרב( להיפרד
ממ  .ממנהיגי ומובילי דעת הקהל ,עד אזרחי שרק שמעו את שמע .
בתוו כמוב נוכחי פה משפחת האוהבת וכ שותפי לדר ולהנהגת
תנועת אומ".$

ברשות ,אריה ,אספר לנוכחי מקצת שבח.

אריה היה בי הראשוני לברכני ע כניסתי לתפקיד מבקר המדינה,
אול לצד הברכות כמוב שהוא לא נח לרגע ,וכבר בפגישה הראשונה,
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כחודשיי בלבד לאחר תחילת כהונתי ,עמד על חיוניות המש המאבק
בשחיתות ולמע טוהר המידות.

לא הייתי זקוק ליותר ממספר דקות על מנת להתוודע לתכונותיו
המיוחדות .איש עקרונות ,אד משכמו ומעלה אשר הקדיש את חייו
למאבק בשחיתות הציבורית .אריה היה לוח ללא חת ,אשר לא חשש
לומר את אשר על ליבו ,בקול ר ברור וצלול.

בפגישתנו הראשונה מסר בידי אריה את ספרו זעקי אר מושחתת,
ובשתי שורות קצרות ,באופ חד וברור ,כדרכו ,הצליח להעביר מסר
מורכב ,של קשר בלתי נית להפרדה בי המאבק למע טוהר המידות
לבי הגנה בלתי מתפשרת על זכויות האד והפרט.
בהקדשתו כתב לי אריה" :בתקווה לשיתו פעולה פורה במאבק לביעור
השחיתות וחיסול העוולות החברתיות" .ואכ ,לא נית לבער את
השחיתות ללא חיסול העוולות החברתיות ,ולא נית לחסל את העוולות
החברתיות בלתי מיגור השחיתות הציבורית.

מאותה העת מצאתי שות נאמ לדר  .שות נאמ למאבק למע טוהר
המידות ולא פחות מכ להגנה על חושפי השחיתויות ג לאחר שענייני
הסתיי אול היה צור להמשי לסייע לה ,והמקרי ידועי.
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לפני פחות משנה שבנו ונפגשנו ע הוצאת ספרו האחרו  %אומ לב.
ספר זה אינו עוסק רק במאבקו האישי של אריה ,אלא על מאבקה של
תנועה שלמה ,אותה הקי ובראשה עמד – תנועת אומ" .$אריה הבי כי
עליו להקי מסגרת אשר תוכל להתקיי ג אחריו ,ואני סמו ובטוח
שתנועת אומ" $תמשי ותהיה נושאת הדגל ותמשי בדרכו של אריה,
שהרי זו צוואתו.
אציי ,שראיתי לעצמי לזכות את ההקדשה שכתב לי בספרו זה ,בה הודה
לי על שיתו הפעולה הפורה עמו וע תנועת אומ".$
ללא ספק ,מלבד שות לדר  ,במהל השני נרקמה ביננו ידידות אישית
שנסמכה על אדני של הערכה הדדית.

במפגשי הרבי שקיימנו ,דנו על נושאי רבי שעל סדר היו הציבורי.
בלשונו החדה והברורה ,הפנה אריה את תשומת לבי למחדלי קשי
ולנושאי בוערי ,ג בכתובי.
מתחילת כהונתי קיבלתי מאריה ומחבריו לתנועת אומ" $מאות פניות
שונות ,וכל אחת עניינית ומעשית.

פעולותיו של אריה היו ללא משוא פני .לא היה מי שהצליח לחמוק
מביקורתו – מימי ומשמאל ,בעל תפקיד זה או אחר .שליחותו היתה
להג על זהותה וחוסנה של מדינת ישראל .בספרו זעקי אר מושחתת
הוכיח אריה המוטיב המנחה אותו במאבקו הבלתי פוסק הינו "אי לי
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אר $אחרת" .ובלשונו ,ואני מצטט" :זו הסיבה המרכזית לכ שבמש
עשרות שני אני חופר בה ,הופ בה ורוד אחר אלה שהפכו את ארצי
שלי למושחתת ומשחיתה".

משפחה יקרה %

זיוה,

רועי ועירא,

רו ,אופק וזוהר

חברי לדר ולהנהגת תנועת אומ"$

שאגת האריה של אריה – בעל  ,אביכ וסבכ ,ראש המשפחה ,מנהיג
המאבק ומוביל הדר  ,לא תישכח מעמנו והיא תמשי להדהד עוד שני
רבות .מורשתו ,ה במאבק בשחיתות וה בהגנה על החלשי בחברה,
תמשי ללוות את הציבוריות הישראלית וא אותי – ה בתפקידי וה
באופ אישי.

אריה ,עלי מתאי לומר את שכתוב בפרק ט"ו בספר תהלי ,ש מונה
דוד המל את תכונותיו של עובד ה' ,ובי היתר מציי "הול תמי ופועל
צדק ודובר אמת בלבבו" .כ תיזכר.

יהיה זכרו של אריה ברו .

