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נאום מנכ"ל תנועת אומ"ץ פליצ'ה פלד בערב השקת ספרו של אריה אבנרי
" אומץ לב "
כבוד מבקר המדינה ,שופטים ,אנשי אקדמיה ,אורחים יקירי אומ"ץ וחברי
אומ"ץ ,ערב טוב.
ברוכים הבאים הערב לארוע כפול של תנועת אומץ  ,בחלקו הראשון של הארוע
אנו חוגגים בצינעה תרסר שנים להקמתה של תנועת אומ"ץ ,בחלק השני נשיק
את ספרו של יו"ר הנהלת אומ"ץ ומייסדה מר אריה אבנרי.
אין זה סוד שאומ"ץ הינה כיום הגוף המוביל במדינה במאבק בשחיתות
השלטונית והציבורית ובתרומתה לתיקון עוולות חברתיות .על כך ארחיב
בהמשך.
ראשית אני רוצה מעל במה זו להודות למאות חברי אומץ ברחבי המדינה
שפועלים ללא לאות למימוש מטרותיה של התנועה,
בהמשך הערב נביע את הוקרתנו ותודתנו לקבוצות פעילים חברי אומ"ץ שבלטו
במיוחד בעשייתם לקידום מטרות התנועה במהלך השנתיים האחרונות.
תודה מיוחדת לחברי המועצה הציבורית שלייד אומץ בראשותו של ליבנה/ליבו
המלווה את פעילות התנועה ביעוץ ובעשיה פיזית.
בכל שנה אנו מייחלים לראות את תהליך הבראתה ושגשוגה של החברה
בישראל ,אך למרבה הצער המציאות העגומה טפחה בחודשים האחרונים על
פנינו שוב ושוב ,אנו עדים לצונאמי חברתי ותרבותי ברחבי המדינה ,פריקת עול
כמעט בכל התחומים ,המוסר הציבורי מתרסק לנגד ענינו ,החברה בישראל
שסועה ומפולגת ,התסכול בקרב הציבורים השונים בא לידי ביטוי באופן שלא
ידענו זאת בעבר ,שלטון החוק נשחק ,השחיתות השלטונית פורחת ומרימה
ראש ,הפערים החברתיים מעמיקים והעוולות זועקות לשמיים,חוסר הסבלנות
והאלימות שברו שאים חדשים ,יסודות המנהל התקין מתערערים ,מבחינים
בגילויי חוסר מקצועיות וחוסר רגישות של בעלי תפקידים וגופים ציבורים
מרכזיים במדינה,אנשי שלטון ותרבות בוחרים להתבטה במילים בוטות
משפילות ומכוערות ,משלהבים את הרוחות ומגבירים את גובה הלהבות מעל
כל במה מצויה ,מצב בלתי נסבל זה שוחק כל פתח לתקווה חדשה ומרעיל
בעיקר את הדור הצעיר.
לתנועת אומ"ץ יש מחויבות להמשיך ולאבק יחד עם משרד מבקר המדינה
ומשרדי אכיפה נוספים אל מול התופעות הרעות המכרסמות כל חלקה טובה.

למרות כל ההטרדות והאיומים לסוגהם לא נרפה ,אנו רואים כיום צורך למנף
ולהרחיב את פעילותנו באופן רציף ,ללא משוא פנים וללא פשרות ,לצימצום
השחיתות השלטונית בפעילות גלויה וסמויה ,תוך התמקדות במאבק למען צדק
חברתי ומשפטי ,אנו גאים על כך שאומץ הינה התנועה היחידה במדינה
המשלבת בפעילותה השוטפת מאבק בלתי נלאה בשחיתות ,בצד תיקון עוולות
חברתיות בכל המגזרים,
ספרו המיוחד של אריה אבנרי "אומץ לב" נותן ביטוי אמיתי מקורי מקצועי
וענייני לפעילותה של תנועת אומ"ץ )לפניה אמיתיי(ולאופן פעילותו רבת השנים
של מייסדה אריה אבנרי ששמו של הספר מבטא באופן מעשי את אומץ ליבו
תחת הטרדות איומים ועד נסיונות לרצח.
חברים יקרים,אומץ פועלת במשאבים כלכליים מוגבלים ,אין אנו יכולים להרשות
לעצמנו לקבל תרומות מאילי הון וטייקונים שבחלקם אנו מטפלים במסגרת
האג'נדה בקשרי הון ושלטון.
אני פונה מעל במה זו בקריאה לאנשים טובים שעתידה המוסרי והערכי של
התנועה יקר לליבם להרים תרומה כסיוע להמשך פעילותה.
ולסיום גם איש בשורה אני היום.
אני רוצה לבשר לכם בשמחה רבה שהתכנית החינוכית של תנועת אומץ
המיועדת ללימודי שעורי אזרחות בתחומי השחיתות השלטונית בבתי הספר
העל יסודיים,שהיא כמובן ספינת הדגל שלנו ,אושרה ע"י משרד החינוך
להפעלתה הלכה למעשה בכל בתי הספר התיכוניים בארץ בכיתות י' יא' יב',
היום התכנית מופעלת בעשרה בתי ספר וכמובן תתפרס באופן הדרגתי בכל
בתי הספר בארץ ,בימים אלה נעשים צעדים בש"תפ עם משרד החינוך לשלבה
במסגרת בחינות הבגרות.
בכך קהל נכבד אנו מקווים שביוזמתנו הברוכה ,למרות הכל ועל פי כן פתחנו
פתח קטן עם ניצוץ של קרן אור לתקווה חדשה בקרב בני הנוער שיקראו בבוא
העת לעמוד על המשמר אחרינו.
תודה גדולה לצוות התכנית  ,ד"ר רן כוחן  ,ד"ר דב אורבך ,און סבר ודויד ביתן
ובנימה אופטימית זו תודה גם לכם והמשך ערב נעים.

