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 העמותה למען טוהר המידות והמאבק בשחיתות

 

 עופר לוימר  –פרויקט הכר את החושף 

 

 ספר קצת על עצמך, עופר

 .  אני תושב העיר מאז ומעולםלמעשה , נולדתי וגדלתי בנצרת עילית. דיםאב לילדים וסב לנכ, נשוי, 25בן 

 מפקיד החל תפקידים של ארוכה שורה מילאתיבמהלך השנים , 1891 בשנת עילית נצרת בעיריית לעבוד לתיהתח

 .ההעיריי לגזבר מונתי ולבסוף גזבר מקום ממלא, גזבר סגן, אגף מנהל, מחלקה מנהל דרך זוטר

 ?מהי הפרשה אותה חשפת , ספר לנו בקצרה

כיוון שהיא , מאמין בבירוקרטיה טען שהוא אינומהרגע הראשון הוא . נבחר שמעון גפסו לראשות העירייה, 5009בשנת 

, אני חשבתי שככל הנראה. אינן חוקיותלכאורה שחלקן אף , הוא החל לבקש לבצע פעולות. מאיטה תהליכים ומעכבת

הבנתי שהפעולות שלו , מאוחר יותר. הוא לא מבין עד הסוף איך דברים עובדים, מאחר ורק עכשיו נכנס הוא לתפקיד

 . אינן תמימות

אשר במהלכו נשמעו עדויות ועלו חשדות לקשרים , לקחתי חלק בשימוע שנערך לאחד העובדים ,באחד המקרים

טענתי כי יש חובה לערב את המשטרה ואילו . בתחום שירותי החנייה בעיר, אישיים פסולים ומעשים פליליים של ממש

 .  ראש העיר דרש להמנע מכך ולא לערב גורמים מחוץ לעירייה

 .נהוג בקופה הציבורית כאילו אין חוקיםבהמשך הוא פשוט החל ל

ראש העיר עתיד היה לטוס לאילת לכנס בנושא אנרגיה מתחדשת וללון במלון  מקרה שזכור לי היטב הוא כאשר

התעורר אצלי ספק  .כי אם גם עבור מנהלת לשכתו, קיבלתי דרישה לאשר תשלום לא רק עבורו, להפתעתי. יוקרתי

שכן הוא , פנייה זו הרגיזה אותו מאוד, ככל הנראה. לצורך חוות דעתם ואישורם והחלטתי לפנות למחלקה המשפטית

 .  ביטל את הנסיעה

בטענה של , רץי בכנס גזברים מקצועי במרכז האהורה לי ראש העירייה לבטל את השתתפות, םאחרי כמה ימי

אולם גם פה נקלעתי , הפרטי מכיסיהחלטתי לשאת בעלויות , נס היה חשוב לי מאודמאחר והכ ".קיצוצים תקציביים"

 . ראש העירייה התקשר אליי ודרש ממני לחזור לעירייה ולא לקחת חלק בכנס, לקשיים

 .כשחזרת הוא זימן אותי למשרדו לשיחה קשה מאוד ובה הוא איים עליי שייפגע בי ובפרנסתי

 .היו מקרים נוספים שהחקירה בעניינם טרם הסתיימה ולכן לא אוכל לפרטם

 ?התרעת בפני מי 

 .כולל  בכירים בעירייה, המעשים אותם ביצע ראש העיר היו ידועים לכולם

כאשר נשלח אליי מכתב השימוע לפני , מאוחר יותר. הגשתי תלונה במשטרה על אי הסדרים בתחום החנייה, בתחילה

  .פניתי למבקר המדינה ,כתגובה לתלונתי, פיטורים

 ?מה היה הרגע הקשה ביותר בתהליך 

 אף-היה שעל הםשלהטיעון העיקרי . אותה הגשתי לי למשוך את התלונה ומבקר המדינה הציענציגי הרגע שבו 

  .הכסאיפנה את אשר אני צריך להיות זה , ואני לא הציבור נבחרמאחר והוא , שטענותיי הוכחו כנכונותהעובדה 
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 ?שהתחרטת  ? שאמרת לעצמך למה הייתי צריך את כל זהבאמצע התהליך האם היה רגע 

 .הינה עבירה פלילית שלי, אשר חותם על כל הוצאה כספית של העירייה, המשמעות של העלמת עין עבורי כגזבר. לא

 .ביצעתי את המוטל עלי. אני מאמין במעשיי ולא מתחרט לרגע, לא הייתי מוכן לכך

 ?מה אתה עושה כיום

 . ממשיך בתפקידי כגזבר העירייה

שנים קיבלתי  3-למעלה משימוע ולאחר הלפני ימים את צו ההגנה הזמני קיבלתי מספר , עולם לא פוטרתימלמעשה 

  .את הצו הקבוע

 ?מה מפריע לך בחברה הישראלית

י מפריע לי שלמרות שפעלת. הפנים בפניותייתייחס למה שנוגע לאופן טיפולו של משרד אני אבחר לה, ברשותך

י למנוע לא נעשה דבר כד, א ולמרות שזה היה ברור לבעלי התפקידים במשרדבהתאם להנחיות שמשרד הפנים הוצי

בדוח מיוחד שהוצא על עיריית נצרת עילית ביקר את חוסר , מבקר המדינהאציין כי גם . את ההתנהלות הלא תקינה

 .ביקשנו ממנו סיוע המעורבות של המשרד כאשר

 ?האם יש לך חלום שטרם הגשמת 

איכותית וטובה כנגד כל החשדות וכל המקרים עליהם דיווחתי ודיווחו שומרי סף , הייתי רוצה שתבוצע חקירה רצינית

 .נוספים בעירייה

 ?משפט אחד שתרצה לומר לאדם שמתלבט או מפחד לחשוף שחיתות, שאלה אחרונה לסיכום

  ,ועל כך אני רוצה להודות לה ,אשר סייעה לי , התנועה לאיכות השלטוןו גןעודוגמת  ,לפנות לעמותהאני ממליץ לו 

 .לו בהליך הלא פשוט הזה על מנת שיסייעוזאת 

 


