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 ז' תשרי תשפ"ב, 2021ספטמבר  13

 לכבוד

 האלוף בדימוס שלמה ינאי הרב מרדכי קרליץ הנשיאה בדימוס מרים נאור
 חבר הוועדה הוועדהחבר  הוועדה שבת ראשיו

ועדת החקירה הממלכתית 
 לחקר אסון הר מירון 

 ועדת החקירה הממלכתית
 לחקר אסון הר מירון

ועדת החקירה הממלכתית 
 לחקר אסון הר מירון

 

 שלום רב,
 

  

 פוליטי-הדרג המדיניאחריות  חקור אתבחון ולבקשה ל הנדון:

 לאסון בהר מירון

אליכם "( הרינו מתכבדים לפנות התנועהבישראל, ע"ר )להלן: "שם התנועה למען איכות השלטון ב

 :כלהלן

 45-כובו נמחצו למוות  ,הילולת הרשב"י בהר מירון , התקיים אסון בעת30.4.2021ביום כידוע,  .1

כפי בות ורעמלה  התנועהמדובר באסון לאומי וקשה, אשר  –פצועים סה"כ  150-נפשות וכ

 .יסודיותבבעומק ויחקר האסון ייבדק ויוועדת חקירה ממלכתית שתקום יכולתה כדי 

אנו מבקשים לברך על פעולות ועדת החקירה הממלכתית לחקר האסון בהר מירון עד כה, ועל  .2

 משודרות לציבור.דיוני העומק והחקירות ה

דרג המדיני פעולות האת כי הוועדה תבחן ותחקור גם  ,ת התנועהקשבבעניינו של מכתב זה  .3

לחצו לקיים את ההילולה ללא כל הגבלות, , תקשורתבים פרסומפי ה לעאשר , אלה – הפוליטיו

נתנו את דעתם לביקורת החריגה של מבקר כלל ומבלי ש ,בניגוד לעמדות הגורמים המקצועיים

  .הר מירוןעניין ב של קודמיהם בתפקידולהחלטות הממשלה המדינה 

שמא כלל הגורמים המעורבים ההולך וגדל מן החשש  תנובע ל"בקשתנו הנאחרות, במילים  .4

 גורמי המשטרהעל כלומר,  – "על הש.ג."להטיל את מלוא האחריות לאירוע בקשים באסון מ

  כפי שיפורט להלן. הכלו .שבשטח

כי על אף שגורמי המקצוע השונים  1פורסם בתקשורת, יום לפני ההילולה, 20, 10.4.2021ביום  .5

משתתפים, פעלו השר לביטחון  15,000ביקשו להגביל את ההילולה בהר מירון למספר של עד 

, חה"כ אריה דרעי לפתיחת לשעבר , חה"כ אמיר אוחנה, יחד עם שר הפניםלשעבר הפנים

  .על מספר המשתתפים ללא כל הגבלות –ההילולה 

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת כידוע,  .6

 4קבעו בתקנה , "(התקנות)להלן: " 30.4.2021כפי שאלה עמדו ביום  – 2020-פעילות(, תש"ף

 איש.  100מגבלת התקהלות בשטח פתוח, עד 

                                                           
. 10.4.2021, בחדרי חרדים ",השר דרעי סיכם עם אוחנה: "לא תוגבל הגעת מתפללים להר מירון, "משה ויסברג 1

https://www.bhol.co.il/news/1206917  
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רק למי  ,ה של אדם במקום ציבורי שפתיחתו הותרהיגבילה שהילתקנות, ה( 1)א5תקנה בדומה,  .7

מקום הפתוח  הגבילה הפעלת)ג( לתקנות, 10כך גם תקנה  .)ג(10שהציג תו ירוק לפי תקנה 

אלא אם  ו ירוקתרק למי שהציג כל זאת, ולציבור שמתקיימות בו תפילות לשם קיום תפילות, 

החריגים )מחלים, קטין, מנוע חיסון מטעמים מסוימים, או בעל בדיקת קורונה מים מתקיי

 . שלילית שבוצעה לצורך הכניסה למקום(

את מפעילי בתי התפילה להגיש הצהרה  לתקנות חייבה, נכון לאותם הימים, 8כמו כן, תקנה  .8

 חתומה לרשות המקומית כי המקום עומד בדרישות המפורטות שם.

על אף האמור לעיל, דווח שמספר שרים בממשלה הורו למשטרה שלא להגביל את  ,והנה .9

 100,000-המשתתפים ולא לאכוף את הדין. כזכור, בליל ההילולה השתתפו לבסוף כ

 .משתתפים

-ות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, תש"ףחוק סמכויכידוע, לפי  .10

מאחר והממשלה לא אישרה בישיבתה . בלבד הממשלההתקנות מאושרות על ידי  ,2020

נראה כי מתן האישור להחרגת  ,מתווה מיוחד להחרגת ההילולה מהתקנות המחייבות

שרים שהדבר לא היה על ידי מספר  באופן המנוגד לדיןההילולה מהתקנות התקיים 

 .בסמכותם

, אשר את אירועי ההילולה והמבנים באזור הר מירון בדק בעבר מבקר המדינהכי , עוד יצוין .11

החלטות ממשלה קודמות  ולמרות מספרעל אף זאת,  2.דוח חמור הרצוף בליקויים פרסם

כו להתקיים כל שנה ואירועי ההילולה בקבר הרשב"י המשיהליקויים לא תוקנו  3בנושא,

 כעשרות מיליוני ש"ח בשנה. ובמימון נרחב על ידי הממשלה של

נראה כי מספר שרים בממשלה הקודמת פעלו לקיים את ההילולה ללא כל הגבלות,  אם כן, .12

על אף  וזאת ,י חמורותוך פגם מינהל בניגוד לעמדת הגורמים המקצועיים ובניגוד לדין המחייב

  .שבידיהם כבר היה מידע מבוסס על ליקויים בהיערכות המבנים בהר מירון

האלה, הכולל גם החלטות ממשלה קודמות שהתקבלו ביחס רצף האירועים  וחקירה שלה בחינ .13

של גרימת מוות או  עבירות פליליותלעלות לכדי  עלול ,במלואן ושמוילהר מירון ומעולם לא 

ניים והפוליטיים שחרף כל האמור לעיל דחפו ולחצו על , על ידי הגורמים המדיחבלה ברשלנות

 .בלות ובניגוד לעמדת הגורמים המקצועייםלא כל הגפתיחת האתר במירון ל

אל היועץ המשפטי לממשלה , פנתה התנועה 7.6.2021למען הסדר הטוב, נבקש לציין, כי ביום  .14

בבקשה שיבהיר: האם החרגת המשתתפים בהילולת הרשב"י מתקנות הקורונה התקיימה 

, מענה מטעמו של היועץ המשפטי הזמן שעבר מאז על אףבממשלה כדין, ולפי הליך סדור? 

 לממשלה לא התקבל עד יום שליחת מכתב זה.

                                                           
 .2008", דצמבר וההיערכות לל"ג בעומרמצב קבר רבי שמעון בר יוחאי )רשב"י( במירון דוח מבקר המדינה "  2
; 27.01.2009מיום  ,יוחאי במירון-אירועי ל"ג בעומר בקבר רבי שמעון ברבנושא של הממשלה  4442 'החלטה מס ראו 3

החלטה ; ו08.03.2009מיום  יוחאי במירון-אירועי ל"ג בעומר בקבר רבי שמעון ברבנושא  של הממשלה 4542 'החלטה מס
 .17.01.2016מיום , אתר קבר רבי שמעון בר יוחאי בהר מירוןבנושא של הממשלה  1009 'מס
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של האירוע בוועדה  אשר על כן, ולאור כל האמור לעיל, נבקש כי כחלק מחקירה כוללת .15

הממלכתית, תתייחסו גם אל הלחצים שהופעלו על ידי הדרג המדיני והפוליטי אל הגופים 

המקצועיים מטה ואופן נקיטת פעולותיהם החריגות. פעולות אשר ככל הנראה גם היו מנוגדות 

 לדין ובניגוד למידע שעמד לפניהם בדוחות מבקר המדינה.

 

  בכבוד רב,
 

 , עו"דתומר נאור

 הל האגף המשפטימנ

 , עו"דהידי נגב

 מחלקת מדיניות וחקיקה
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