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הקובלנה
.2

מר אורי מלכין ,יו"ר עמותת במתנ"ה ,עמותת בוגרי מועצת התלמידים והנוער הארצית ,פנה
לוועדת האתיקה בקובלנה נגד חה"כ עינת וילף בטענה כי היא "מקיימת קמפיין ציבורי לביטול
חוק זכויות התלמיד ולקידום ספר אותו כתבה הנוגע למערכת החינוך" .הקובל מבסס את
הקובלנה על אתר האינטרנט של חה"כ וילף ,המפנה ,לדבריו ,לעמוד שמטרתו קידום מכירת
הספר ,ועל תגובה לעיתונות שמסרה חה"כ וילף בקשר למחאה של מועצת התלמידים והנוער
הארצית ,ושבה ציינה את הספר בהבלטה .הקובל מוסיף כי חה"כ וילף מקיימת הרצאות רבות
לקידום הספר ורעיונותיו בבתי ספר ובמערכת החינוך.
לטענת הקובל ,במעשים אלה עוברת חה" כ וילף על האיסורים הנוגעים לניגוד עניינים ולעיסוק
נוסף ,וכן יש בהם משום מתן חסות לפרסום חומר שעיקרו בעל אופי עסקי.
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חה"כ עינת וילף מסרה בתגובה כי בשלוש השנים שחלפו מאז הוציאה לאור את ספרה "בחזרה
לאלף-בית  -הדרך להצלת החינוך בישראל (ללא תוספת תקציב)" ,הפורס את משנתה בתחום
החינוך ,קיימה פגישות עם אלפי אנשי חינוך ברחבי הארץ ,ללא כל תמורה ,ובמסגרות אלה אף
העניקה עותקים מהספר לשימוש בספריות בתי הספר .מאז שהחלה לכהן בכנסת המשיכה
לקיים פגישות בעניינים אלה ,והיא אף פועלת ברוח הרעיונות שבספר הן בוועדת החינוך,
התרבות והספורט ,והן בשדולה למען המורה .לגישתה ,יש חשיבות בכך שפוליטיקאים יפרטו
בפני הציבור את משנתם בנושאים שונים ויאפשרו לציבור להתוודע לסדר היום שלהם.
עוד ציינה חה" כ וילף כי כאשר ביקשו בתי ספר לרכוש עותקים נוספים מן הספר ,הפנתה אותם
להוצאת הספרים ,וכי כאשר ההוצאה מוכרת ספרים בהנחה לבתי ספר ,היא אינה מקבלת כל
תמורה (בעוד שבמכירה רגילה התמורה עומדת על כשקל אחד) .לסיום ציינה חה"כ וילף כי חברי
הכנסת רשאים לקבל תמורה ממכירת ספרים שכתבו.
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ועדת האתיקה החליטה לדחות את הקובלנה ,שכן לא מצאה בטענות המפורטות בה משום
הפרה של כללי האתיקה מצידה של חה"כ עינת וילף.
הוועדה לא מצאה כל פסול בכך שחה"כ וילף מקדמת בפורומים שונים השקפת עולם
אידיאולוגית ומקצועית שבה היא מאמינה ,ואשר בין היתר בזכותה היא נבחרה לכנסת ,גם
כאשר השקפת העולם מפורטת בספר שאותו כתבה ושאת הפצתו היא מקדמת.
חוק חסינות חברי הכנסת ,זכויותיהם וחובותיהם ,קובע במפורש כי הסייגים על עיסוק נוסף לא
יחולו על "קבלת הכנסה מיצירה ספרותית" ,ועל כן רשאית חה"כ לקבל את התמלוגים
המקובלים בשל מכירת הספר.

ההחלטה תונח על שולחן הכנסת.

