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משה ,ספר קצת על עצמך
בן  ,54מתגורר בקריית חיים ,חיפה .נשוי ואב ל 3 ,5-בנות ובן.
ספר לנו בקצרה ,מהי הפרשה אותה חשפת ?
במהלך עבודתי ברכבת ישראל ,נחשפתי למגוון רחב מאוד של מעשי שחיתות .החל מליקויים בטיחותיים חמורים ועד
אי-סדרים ארגוניים :מתן תפקידים למיוחסים ללא מכרז כנדרש בחוק ,רכישת קרונות ישנים ,הכשרת נהגים חובבנית,
נפוטיזם ,הפרת זכויות סוציאליות ,כמות שעות עבודה רצופות מעבר למותר ועוד.
בפני מי התרעת ?
בתחילה ,בפני מבקר הפנים של הרכבת וסמנכ"לים נוספים בארגון .בשלב מאוחר יותר ,פניתי במכתבים רבים למבקר
המדינה דאז ,אליעזר גולדברג ,ואף הוצאתי את הסיפור לעיתונות ,דרך כתב ידיעות אחרונות ,שחר גינוסר.
מה היה הרגע הקשה ביותר בתהליך ?
האמת שהיו הרבה .מכתב הפיטורין שקיבלתי היה רגע קשה מאוד בשבילי .אך גם יום ה"-כיף" שארגנו לכלל
העובדים ,בו הרגשתי את החרם והנידוי בצורה חזקה מאוד ,היום שבו התבקשו העובדים לירוק עליי ,ואף היום בו
התרחשה התאונה האיומה ברבדים ,בין רכבת למשאית עפר ,בה נהרגו  7אנשים ונפצעו קרוב ל 022-איש .חשבתי
הרבה על האירוע הזה ,אולי אם הייתי צועק חזק יותר ,הייתי מצליח למנוע מספר הרוגים.
כיצד עמותת עוגן סייעה לך ?
ברגע שקיבלתי את מכתב הפיטורין ,הבנתי שאני חייב לפנות לעו"ד .חיפשתי באינטרנט ,וקראתי כתבה על עמותת
עוגן ,מיה קוך ועל הפעילות שהם עושים .יומיים אחרי ,נפגשתי עם מיה ,שחיברה אותי עם עו"ד חי בראל ומאז אפשר
להגיד שאנחנו בקשר ,עד היום.
האם היה רגע באמצע התהליך שאמרת לעצמך למה הייתי צריך את כל זה ? שהתחרטת ?
לא .זה עובר בראש ,אני לא אשקר .אבל אני בתור אחד שגדל בארץ ,שירת בצבא ובמילואים ,הרגשתי שזה חלק
מהיותי אזרח של המדינה ,מהעובדה שאני ציוני .זה מה שהחזיק אותי בכל התהליך ,תחושת השליחות הזאת ,שאתה
עושה את זה ,לא רק למען עצמך.
מה אתה עושה כיום ?
כיום אני פקח ברכבת ובמקביל סגן מזכיר ועד עובדים בצפון.
מה מפריע לך בחברה הישראלית?
שמקבלים את המצב הזה ,שעוברים על זה הלאה .תראה ,הרוב הדומם שונא שחיתות ושונא מושחתים ,אך אף אחד
לא עושה שום דבר כדי לשנות את זה .אנשים פשוט אדישים לזה.
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האם יש לך חלום שטרם הגשמת ?
שיום אחד ,כל התופעות האלו פשוט ייעלמו מהמדינה שלנו .אני לצערי לא יכול להחזיר את אותם  7שנות מאבק
שניהלתי ,שבהם נפגעה גם משפחתי ,אך אני יכול לפחות לאחל שבעזרת השם ,הדברים האלו ייעלמו .למזלי ,לאורך
כל שנות המאבק ,היה לי חלום לחזור לעבודה ברכבת ולהראות לאותם מושחתים שהנה אני פה ,חזרתי .לשמחתי,
זכיתי להגשים אותו.
מה עושה לך טוב ?
עושה לי טוב שדברים משתנים ,הרבה בזכות מה שאני אישית עשיתי .לראות שאנשים כיום כבר לא מפחדים ,לא
מההנהלה ,לא מהועד ולא מאף גורם .היום ,אני מרגיש שיש מנהל תקין ,שהעובדים מתנהלים ככל שניתן לפי הספר.
שאלה אחרונה לסיכום ,משפט אחד שתרצה לומר לאדם שמתלבט או מפחד לחשוף שחיתות?
שיפעל בצורה מסודרת ,מאורגנת ושישמור על עצמו .לתהליך כמו שאני עברתי יש מחיר כבד שצריך לשלם .חשוב
שאותו אדם ,ייעשה את הדברים בידיעה שהוא עושה זאת לא רק למען עצמו ,אלא גם למען המדינה ולמען החברה
הישראלית .ההמלצה שלי זה שבתהליך ילווה אותך עו"ד שייגן וישמור עלייך ,כי יש הרבה משמעות לכל מה שאתה
עושה ואומר .מהידע שלי ,לא היו הרבה מקרים בהם חושפי שחיתות ניצחו את המערכת הגדולה שניצבה מולם ,לכן
חשוב להיות חכם ,לעשות את הדברים ביושרה והגינות והכי חשוב ,לשמור על עצמך במלוא מובן המילה.

