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  הודעה לעיתונות

  ץ מברכת על בדיקת מבקר המדינה את פרשת גלנט"אומ
  

ל המיועד " מברכת על ההתפתחות החדשה בפרשת המסמך הקשור ברמטכץ"תנועת אומ

פנייתו של שר הבטחון אהוד ברק למבקר המדינה שיבדוק את בעקבות , האלוף יואב גלנט

  .ההיבטים השונים של הפרשה

, כשהחלה הפרשהבראשית חודש ספטמבר  כבר למבקר המדינה ץ פנתה" אומתנועת

בדוק המסמך והשלכותיו יכול להגוף היחיד במדינה ש מבקר המדינה הינו בידיעה שמשרד

  .מקצועי וללא משוא פנים, ואת העומדים מאחוריו באופן יעיל

כי בשבועות  ,משרד מבקר המדינהדובר הודעת  על פי בסוף השבוע שעברהתברר , ואמנם

 רואים ץ" באומואנו,  בנושא הנדוןהאחרונים נערכו בדיקות מקדימות מטעם משרד המבקר

  .ל"זאת כמהלך חשוב לטיהור האווירה בצמרת מערכת משרד הבטחון וצה

  

  :נאמר המדינה ץ אל מבקר"תנועת אומששלחה במכתב 

ת בפרשת מינוי של ץ פונה אליך בבקשה לערוך שתי בדיקות יסודיות שקשורו"תנועת אומ"

כדי להחזיר את אמון הציבור , שהפכו לכורח המציאות, ל החדש אלוף יואב גלנט"הרמטכ

 םביטחוניילגבי בדיקת נושא שמסעיר היום את דעת הקהל ויש לה גם אספקטים בנושאים 

  .בעלי משקל

  

לעניות דעתנו יש מקום שמבקר המדינה לא יסמוך את ידיו על הועדה הצבאית  .1

 בדוק את זהותם ןהביטחוי שר "בראשותו של אלוף יצחק בריק שמונתה עהפנימית 

 לסכל את ןבניסיול בכירים בסדיר ובמילואים שהיו מעורבים לדבריו "של קציני צה

 זו הינה פנימית השוועדהעובדה . ל"מועמדותו של אלוף גלנט לתפקיד הרמטכ

לגרום לכך שאזרחי עלולה , ופועלת על הנורמה השנויה במחלוקת של בדיקה עצמית

אלוף בריק הוא ידידו הקרוב של שר ( זו כאל ועדה מטעם הלוועדהמדינה יתייחסו 

שתפקידה לערוף ראשים ולחסל חשבונות במקום להחזיר את אמון הציבור ) ןהביטחו

יסודיות , שהוכיח בתקופת כהונתך אי תלות, רק משרד מבקר המדינה. ל"לצה

יוכל להתמודד עם הנושא הטעון בכובד , וחשיפת נגעים במערכות שלטון רגישות

מן הראוי שהבדיקה תתייחס לא . אובייקטיבי ובלתי תלוי, ח ממצה"ראש ולפרסם דו

 לאורך זמן אלא לשורשי מערכת היחסים העכורה הקיימת, רק לפרשת גלנט עצמה

 של תהביטחוניים בהיערכות שגרמה ללא ספק לנזק, ל"הרמטכ לבין ןהביטחובין שר 



 
 

 5600469-03:      פקס5605588-03:        טל61001, אביב-   תל191. ד.  ת12 לבונטיןרחוב 
  

il.org.ometz@office il.org.tzome.www  

 

 
 

המדינה ויש לה השלכות על מערכות היחסים בין הדרג המדיני לצבאי על כל 

 . המשתמע מכך

  

נראה לנו שיש מקום גם שמשרד מבקר המדינה ייתן את דעתו על היבט , במקביל .2

, נוסף של פרשת גלנט והיא התנהלותו האישית במושב עמיקם שבו הוא מתגורר

, ועדת טירקל לא ירדה. עה במנהל התקין ובטוהר המידותהמעוררת חשד לפגי

לעובי הקורה והתעלמה מכך שהמדובר הוא בין השאר בטענות , למרבה הצער

, סלל כבישים ללא היתר, לפיהן השתלט גלנט על שטחי קרקע ירוקים סמוך לביתו

בהקשר לכך ברצוננו לציין כי במסגרת איסוף . נטע עצים ופלש לאדמות ללא הרשאה

ץ שדן בשעתו בנושא "התעוררו חשדות לכאורה כי  הבג, ץ"י תנועת אומ"החומר ע

הוטעה על ידי כמה רשויות , זה בעקבות עתירה שהגישו כמה מתושבי המושב

העיתונאי קלמן ליבסקינד פרסם בשעתו במעריב תחקיר שבו טען בין . ממלכתיות

בודקים י ישראל ואנו ץ עובדות שקריות על ידי מנהל מקרקע"כי נמסרו לבג, השאר

  ."בימים אלה גילוי חמור זה


