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 91/5החלטה מס' 
 

 החלטה של ועדת האתיקה
 בקובלנה של חה"כ אלעזר שטרן נגד השר אורי אריאל

 110102.11 -באב התשע"ג  כ"דמיום 
 

 

 הקובלנה

 
לדברים הבאים שלפי חה"כ אלעזר שטרן הגיש קובלנה נגד השר אורי אריאל, בקשר  10

בטקס לציון שמונה שנים לתכנית ההתנתקות במרכז  1.0102.11הקובלנה אמר השר ביום 

 :למורשת בגין בירושלים

 
 איתנו לא והוא, חייל בן לי יש: ואמרה אחת אמא אליי ניגשה דרום בכפר"

 לראש טלפון מרים אני? לבוא לו שירשו משהו לעשות יכול אתה אולי0 עכשיו

, בבית לא החייל שהילד האמהות מאחת באקראי לי שהתברר לו ומספר א"אכ

 לו לאפשר אפשר אולי, בבית חדר לו יש0 מחר או היום לקרות אמור והפינוי

 של שיח דו היה וזה בצעקות שיח דו בינינו התנהל0 ההורים עם שיהיה, חופשה

, אדישות כמה, אטימות כמה0 זה את אישר לא שהוא הייתה התוצאה0 חרשים

? להיות יכול זה איך? כמה000 שלנו לבן שיגיד00 לאיש להיות צריך הבנה אי כמה

 0"איתו דיברתי אני, שם הייתי אני, היה זה אבל? אלוהים, מה בשביל

 
לדבריו, למיטב שיפוטו לא היה בגוש  0תקופת ההתנתקותבחה"כ שטרן שימש כראש אכ"א 

שלא שוחרר לביתו מספר ימים לפני תושב האזור קטיף ובכלל זה בכפר דרום אף חייל 

ההתנתקות0 חה"כ שטרן ציין אף כי כראש אכ"א הוציא הנחיות ברורות בנושא שהופצו לכל 

 מפקדי צה"ל0

 
 אגרת הנחיות למשימת הפינוי"חה"כ שטרן צרף לדבריו אסמכתאות שונות, וביניהן "

המתגוררים בישובים המיועדים "חיילי החובה שהופצה בחתימתו כראש אכ"א ובה נכתב כי 

באוגוסט( לטובת  11ימים( עד לתאריך י' באב ) 1לפינוי יהיו זכאים לחופשה למשך שבוע )

  0מתן עזרה למשפחותיהם, זאת בנוסף לחופשה מיוחדת שהיא בסמכות המפקדים הישירים

פי שיקולו, לאפשר -בשלב מאוחר יותר ולאחר שיצא החייל מגוש קטיף, יכול מפקדו, על

 לחייל חופשה נוספת לטובת הערכותו במקום מגוריו החדש )במסגרת הפקודות הקיימות(0"

יל, מנהל מוזיאון גוש קטיף, שלפיה אכן כל החיילים יממר שלמה וסרטכן צרף הודעה ממר 

 שוחררו0

 
המבוססת על שקרים ונועדה " כלפיו, הסתהיו של השר אריאל מהווים לפי הקובלנה דבר

 "0לצבור רווח פוליטי
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 התגובה לקובלנה

 
לשכת השר אריאל לוועדת האתיקה כי "השר אורי אריאל ב עובדתכתבה  220102.11ביום  20

הוועדה שבה ופנתה לשר אריאל אך הוא בחר שלא למסור  אינו מתכוון להגיב על התלונה"0

 תגובתו0 את

 

 החלטת ועדת האתיקה

 
בפתח הדברים מבקשת הוועדה להתייחס להחלטתו של השר אריאל שלא להגיב לקובלנה0  10

 על אף פניית הוועדהשהוגשה נגדו, וזאת  קובלנהבוחר שלא להגיב למצב שבו חבר כנסת 

שיתוף ועדת האתיקה מבוססת על הוא מצב שהוועדה אינה יכולה להשלים עימו, שכן  אליו,

 הפעולה של חברי הכנסת עם הוועדה וציות לבקשותיה והחלטותיה0

 

לגופם של דברים, ובהיעדר סתירה לאמור בקובלנה, הוועדה רואה בדברי השר אריאל פגיעה  40

, זאת במיוחד נוכח העובדה, שלא נסתרה ע"י השר אריאל, שחה"כ שטרן נהג, בחה"כ שטרן

אף ההגנה הרחבה שהוועדה מעניקה יוחס לו ע"י השר אריאל0 על ש המלדבריו, הפוך מ

לחופש הביטוי הפוליטי של חברי הכנסת, היא סבורה כי אין להגן על השמצות אישיות שאין 

 להן עיגון במציאות ושעלולות להוציא את דיבתו של חה"כ רעה0

  

ד הכנסת וכבוד חבריה, אריאל בכבואורי השר  ו פגעבדבריכי בנסיבות אלה מוצאת הוועדה  10

 0נזיפהומחליטה להטיל עליו לכללי האתיקה,  2בניגוד לסעיף 

 

 ההחלטה תונח על שולחן הכנסת0

 

 

 

 

 


