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  הודעה לעיתונות

  

ץ  מחדשת את פנייתה להקים ועדת חקירת ממלכתית לבדיקת "אומ

האחראים לאסון ביערות הכרמל בעקבות תגובת המדינה לעתירה 

  ץ"שהתנועה הגישה בנושא זה לבג

  

כך ". אסון לאומי"אירוע השרפה בכרמל ולמה שראש הממשלה כינה ין כל התייחסות לא

שבקשה מבית המשפט להורות , "אומץ"ץ של תנועת "עולה מתגובת המדינה לעתירה לבג

  .לממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר השרפה בכרמל

תגובת המדינה מפרטת את מהלכי הממשלה ושר הפנים בעניין מערך הכבאות והיערכות 

אך אינה מתייחסת כלל לשאלות שקשורות לאירוע , רף לפני השרפה בכרמל ולאחריההעו

עצמו ואינה עונה על השאלות שהעתירה בקשה לבדוק כגון מי היה אחראי לניהול האירוע 

האם פעלה רשת הקשר לחירום שהייתה מאפרת לכל הגורמים להיות מרושתים על , בכרמל

שהייתה מתייחסת לצורך , לאירוע  כזה" ימהתורת לח"האם הייתה קיימת , אותה רשת

כדי לדעת היכן האש משתוללת ומהם צירי , להעלות טיסות סיור מרגע שפורצת שרפה כזו

  .מדוע קרה לאוטובוס מה שקרה ועוד, התנועה הפתוחים

ועדת השרים . מי פנה למבקר המדינה בבקשה לחקור את האירועכלל מן התגובה לא ברור 

החליטה לבקש ממבקר המדינה להכין חוות , לפי האמור בתגובה, דינהלענייני ביקורת המ

אך ביצועה של ההחלטה התעכב לאחר שהשר אבישי ברוורמן , דעת בעניין השריפה בכרמל

  . הגיש עליה ערר

האם היה במליאת הממשלה דיון בעניין והתקבלה החלטה לאזרחי המדינה  לא נמסר עד כה 

  כלשהי 

הממשלה ץ המשמעות היא ש"מאחר שאין על כך אזכור בתגובת המדינה לעתירה של אומ

  . בנושא זהלמבקרכלל לא פנתה 

את ההצעה ] 20.12.10[ הוועדה לביקורת המדינה דחתהבתגובה נאמר עוד כי ביום שבו 

ר הועדה למבקר וביקש ממנו כי ישקול עריכת ביקורת "להקים ועדת חקירה ממלכתית פנה יו

ר הועדה כל סמכות "משום שאין ליו, זו אינה פנייה חוקית למבקר. ושאי האירוע בכרמלבנ

  .ליתאמעבר להגשת בקשה לא פורמ, כזאת



בהתאם , החליט המבקר בעצמו,  כאמורעל פי התגובה וזאת ואמנם בהיעדר פנייה למבקר

 לשר ח ביקורת והודיע על כך"לבדוק את האירוע בכרמל במסגרת דו, לסמכותו החוקית

  .ר ועדת הכנסת לענייני ביקורת המדינה"המשפטים וליו

  

דרך המלך היא . דרך המלך החוקית לטיפול באירוע כה חמור סבורה שאין זו "אומץ"תנועת 

]  ויש אומרים חייבת[הקובע כי הממשלה רשאית ,  בחוק ועדות חקירה1לפעול על פי סעיף 

כזה היה ". בורית חיונית הטעון בירורבעניין שהוא בעל חשיבות צי"להקים ועדת חקירה 

נפגעו מאות יחידות דיור ופונו , נשרפו שטחי יער עצומים,  איש44האירוע בכרמל שבו נספו 

  .מבתיהם עשרות אלפי אזרחים

  

 .להודעת בית המשפט בדבר המועד לדיון בעתירהמצפה " אומץ" תנועת 

 


