
 

 
  הכנסתהכנסת

  ועדת האתיקהועדת האתיקה    
   38/18'החלטה מס

 
 א"בכסלו התשע' ח,ירושלים                                                                                       

 0252בנובמבר  53                                                                                           
 לכבוד

 חברי הכנסת
 

 , חברי הכנסת הנכבדים
 

ועדת האתיקה החליטה להניח על שולחן הכנסת את החלטתה בקובלנות בענין נסיעתם 
 .של ששה חברי כנסת ללוב

 

האחת . מדובר בשלוש קובלנות בענין נסיעתם של ששה חברי כנסת ללוב בחודש אפריל 
ל במימון גוף חיצוני ללא קבלת היתר "לחו עסקו בנסיעההאחרות , קבלה על נסיעה לארץ אויב

 . מראש מוועדת האתיקה
 

למדה הוועדה כי לוב , ד איל ינון"עו, לכנסתמן הסקירה המשפטית של היועץ המשפטי          
החליטה הוועדה , לפיכך. אינה נמנית בין המדינות שהכניסה אליהן אסורה לאזרחים ישראלים

ומצאה לנכון לדחות את הקובלנה שהגיש הפורום , לטיפולהכי עצם הביקור בלוב אינו עניין 
 .י"המשפטי למען א

 

כי היתה במקרה הנדון ועדה וקבעה ה,  לעניין נסיעה ללא קבלת היתר מראש של הוועדה      
דנה הוועדה , בהתאם לסמכותה בעניין זה .0220הפרה של החלטת ועדת האתיקה משנת 

בהקשר של  בעניינוהחלטות קודמות שהתקבלו לפי  בעניינו של כל אחד מהנקבלים בנפרד
 .ל"נסיעות לחו

 

טלב , חברי הכנסת עפו אגבאריהנגד  שלא לנקוט בסנקציה כלשהיהחליטה הוועדה       
שהוועדה מקבלת זו הפעם הראשונה . מאל זחאלקה'חנין זועבי וג, מוחמד ברכה, אלסאנע

נסיעה יל סנקציה על חברי כנסת שיצאו לעדה נוהגת שלא להטוהו. בעניינםקובלנה בנושא זה 
 . ראשונה ללא היתרבפעם הבודדת ו

 

העובדה שכבר פנתה  נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי החליטה הוועדה להטיל נזיפה על        
 .ל ללא קבלת היתר מראש"בעבר בהקשר של נסיעות לחופעמיים אליו 

 

כ אלדד אשר סבר כי יש "המיעוט של חהובה גם דעת , ב לעיונכם ההחלטה המפורטת"מצ        
 .ים בגין נסיעה ללא קבלת היתר"להטיל סנקציות על כל החכ

 
 

 ,בכבוד רב        
 
 
 

 'שלי יחימוביץכ "הח                       
 ר ועדת האתיקה"יו             
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 החלטת ועדת האתיקה

 בעניין נסיעתם של ששה חברי כנסת ללוב 
 0252בנובמבר  53 –א "בכסלו התשע' ח מיום 

 

 

 הקובלנה
 

מספר קובלנות בעניין נסיעתם ללוב בחודש אפריל של ששה חברי  ועדת האתיקה קיבלה .5

 .אחמד טיביו מאל זחאלקה'ג ,חנין זועבי, מוחמד ברכה, טלב אלסאנע ,ריהאעפו אגב: כנסת

ומכאן , הייתה בגין נסיעה לארץ אויב 03.2.0252יום מי "הפורום המשפטי למען א תקובלנ

 .מדינת ישראל חשד שיש בנסיעה נסיון לחתור תחת בטחונה של

וקובלנה דומה שהגיש חבר  05.2.0252קובלנה שהגיש חבר הכנסת מיכאל בן ארי ביום 

ל במימון גוף חיצוני ללא קבלת היתר "עסקו בנסיעה לחו, 0.3.0252הכנסת דני דנון ביום 

עסקה בעצם  01.2.0252ץ ביום "גם קובלנה שהגישה תנועת אומ. מראש מוועדת האתיקה

 .ללא קבלת אישור מראש, ל חשבון ממשלת לובע, הנסיעה ללוב

 

 התגובה לקובלנה
 

 . הגישו ששת הנקבלים תגובה מפורטת משותפת 01.3.0252ביום  .0

 תלפי הזמנ, במסגרת משלחת של אנשי ציבור ערבים, 02.2.52הם נסעו ללוב ביום , לדבריהם

 .ממשלת לוב ובמימונה

המסמיך את ועדת , סינות חברי הכנסתשכן חוק ח, דין הקובלנות להידחות, לטענתם

לוועדה להפעיל את סמכויותיה כלל אינו מאפשר , האתיקה להטיל סנקציות על חברי הכנסת

 . "הפרה של כלל מכללי האתיקה"שכן אין מדובר ב, ל ללא היתר"ביחס למי שנסע לחו

ובכל , משמעתית או פלילית, הוראת דין כללא הפרו  הםעוד הוסיפו הנקבלים כי בנסיעתם 

 . ועדת האתיקה אינה המקום לדון בעבירות פליליות של חברי הכנסתמקרה 

טענו הנקבלים כי הם סברו , לעניין אי בקשת היתר מראש לנסיעתם מוועדת האתיקה

וכי מדינת לוב במקרה זה היא האחראית על כל סידורי , הואיל ומדובר בהזמנה מדינתית"ש

 ".הרי לא אמורה להיות בעיה אתית כלשהי שמצריכה אישור מראש, עה והאירוחהנסי

 

 החלטת ועדת האתיקה 
 

ואף ביקשה מהיועץ המשפטי של הכנסת , ועדת האתיקה עיינה בקובלנות ובתגובת הנקבלים .1

 .בדוק אם לוב מוגדרת ארץ אויבל

מחוות דעת של היועץ  כמו גם, ד איל ינון"עו, מהסקירה שהכין היועץ המשפטי לכנסת

שהכניסה למדה הוועדה כי לוב אינה נמנית בין המדינות , יהודה ויינשטייןהמשפטי לממשלה 

אינו עניין  בלובהחליטה הוועדה כי עצם הביקור , לפיכך. לאזרחים ישראלים אליהן אסורה

 .י"ומצאה לנכון לדחות את הקובלנה שהגיש הפורום המשפטי למען א, לטיפולה

 



 

 

2. 

                 

 

במקרה ה תמצאה הוועדה כי הי, לעניין נסיעה ללא קבלת היתר מראש של ועדת האתיקה

שהונחה פעמים רבות על , החלטה זו. 0220הפרה של החלטת ועדת האתיקה משנת  הנדון

מחייבת , שאינה במימון עצמי או במימון הכנסת ל"לחו קובעת כי כל נסיעה ,שולחן הכנסת

, בין סוגי הנסיעות המחייבים אישור מראש, ההחלטה מונה. של ועדת האתיקהאישור מראש 

 (. להחלטה 2.5סעיף " )בהזמנת מדינה זרה ובמימונה"גם נסיעה 

סבורה כי אין ו, דוחה את טענת חברי הכנסת הנקבלים כי אין לה סמכות לדון בסוגיההוועדה 

. קיטת סנקציה נגד חבר הכנסתעל נ תחליטואף , חוקית שהוועדה תדון בהפרה כזומניעה 

בעבר אף ) א לכללי האתיקה5סעיף הוראות כדי הפרת נסיעה ללא קבלת היתר מראש עולה 

למשל ' ר -החליטה הוועדה על נקיטת סנקציה נגד חברי כנסת שנסעו ללא היתר מראש 

 (.51.5.0222החלטה מיום 

 

בעניינם של חברי הכנסת י באופן פרטנועדת האתיקה דנה , סמכותה בעניין זהבהתאם ל .3

 ל"בעניינם בהקשר של נסיעות לחו( אם התקבלו)החלטות קודמות שהתקבלו  נוכחהשונים 

 .בלא היתר

 

 ,מאל זחאלקה'גחנין זועבי ו, מוחמד ברכה, אלסאנעטלב , עפו אגבאריהלעניין חברי הכנסת 

שהוועדה  שזו הפעם הראשונהזאת כיוון . נקציה כלשהיהחליטה הוועדה שלא לנקוט ס

עדה מציינת כי גם בעבר נמנעה מלנקוט סנקציות נגד והו. בעניינםמקבלת קובלנה בנושא זה 

  .מקרים שבהם דובר בנסיעה בודדת וראשונה ללא היתרחברי כנסת ב

הוועדה מבקשת לשוב ולהזכיר לחברי הכנסת את החובה לקבל היתר מראש לכל , עם זאת

 .במימון עצמי של חבר הכנסת ל שאינה במימון הכנסת או"נסיעה לחו

 

לאור העובדה שכבר , החליטה הוועדה להטיל עליו נזיפה אחמד טיבילעניין חבר הכנסת 

 הן לפני הנסיעה ללוב ,ל ללא קבלת היתר מראש"נסיעות לחו פנתה אליו בעבר בהקשר של

 (.0252מכתב מחודש יוני )והן לאחר הנסיעה ללוב ( 0221חודש נובמבר מכתב מ)

 

ועדה כי עצם הביקור בלוב ובעניין הקובלנה בגין נסיעה לארץ אויב שררה תמימות דעים ב .4

חבר הוועדה ל במימון חיצוני בלא קבלת היתר סבר "לעניין נסיעה לחו. אינו עניין לטיפולה

על כל חברי  ות בדרגות שונותהיה מקום להטיל סנקצי כי ,אריה אלדד אשר היה בדעת מיעוט

, 0220ת האתיקה משנת לאור העובדה שמדובר בהפרה של החלטת ועד, הנקבליםהכנסת 

 . פעמים רבות לידיעת חברי הכנסתהובאה מאז אשר 

 

 

 

 .ההחלטה תונח על שולחן הכנסת

 


