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  החלטת ועדת האתיקה
  בעניין קובלנות של חברי הכנסת דני דנון וזבולון אורלב נגד חבר הכנסת טלב אלסאנע

  2011יוני ב 28  - א"תשעהסיון בו "כ מיום 
  

  הקובלנות

  

כ טלב אלסאנע לאחר שפורסם כי ביום "לוועדת האתיקה הוגשו קובלנות נגד חה  .1

באמצעות הטלפון , ובמהלכה השמיע לנוכחים, הפגנה במעבר ארזבהשתתף  31.12.2009

  .איסמעיל הנייה  בעזהראש ממשלת החמאסאת דבריו של , הנייד שלו

  

מעבר לכך שמתן אפשרות לאחד מגדולי אויבי "כ דני דנון טען בקובלנה שהגיש כי "חה  .2

ל חוקי האתיקה מדינת ישראל לנאום ולהסית המונים נגד המדינה מהווה עבירה חמורה ע

חבר הכנסת ימלא את תפקידו מתוך נאמנות לערכי היסוד של מדינת ישראל ("של הכנסת 

היא עלולה להביא לפגיעה בגוף ובנפש של אזרחי מדינת , ")כמדינה יהודית ודמוקרטית

  ".ישראל

  

כ זבולון אורלב פנה בעניין זה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה שיורה על חקירה "חה  .3

. המעשה הוא בבחינת תמיכה בארגון טרור, לעמדתו, שכן, כ אלסאנע"ת נגד חהפלילי

  .ל גם כקובלנה לוועדת האתיקה"כ אורלב את פנייתו הנ"לאחר מכן העביר חה

  

תה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה לברר האם מתנהלת מטעמו בדיקה נועדת האתיקה פ  .4

לוועדת , מר יהודה וינשטיין, ממשלה הודיע היועץ המשפטי ל30.3.2011ביום . בנושא זה

 החליט כי אין מקום לפתוח ,כי לאחר בדיקה שנערכה בפרקליטות המדינה, האתיקה

נראה כי יש מקום לבחון האם "ציין כי , עם זאת. כ אלסאנע"בחקירה פלילית נגד חה

ולפיכך העביר לוועדה תלונות , "הדברים עולים כדי הפרת כללי האתיקה לחברי הכנסת

  . 'כ יצחק אהרונוביץ"כ אורלב ומהשר לביטחון הפנים חה"בל בנושא מחהשקי

במסגרת שיחת "ליועץ המשפטי לממשלה ציין השר כי ' בפנייתו של השר אהרונוביץ

 אשר הועבר לציבור שנכח בהפגנה באמצעות מערכת  נשא הנייה נאוםהאמורההטלפון 

ביקש כי תיבדק , "קריאות שטנה והמרדה כנגד מדינת ישראלהנייה בו קרא ו ,הכריזה

לא יעלה על " כי והוסיף, כ אלסאנע בשל תמיכה בארגון טרוריסטי"העמדתו לדין של חה

  ".כ בישראל יעשה שימוש ציני במעמדו לפגיעה גסה בחוק"הדעת כי ח
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  התגובה לקובלנה

  

  :והעביר את התגובה הבאה, כ דנון"הגיש חה אלסאנע התבקש להגיב לקובלנה שכ"חה  .5

תומך בשאיפתו של העם הפלסטיני לחירות ועצמאות , מ מתנגד לכיבוש הישראלי"הח"

מ עם ההנהגה הנבחרת הפלסטינית כולל הממשלה "מ דוגל במו"הח... במדינתו

 וכי לא ניתן, ומאמין כי שלום נעשה בין אויבים, הפלסטינית בראשותו של איסמעיל הנייה

ברצוני לציין כי הטענות המועלות , בנוסף לאמור לעיל. מ לשלום ללא הידברות"לקדם מו

מ הינה במסגרת תפקידו "ראוי לציין כי פעילות הח. בקובלנה משוללות כל בסיס עובדתי

ולכן הקובלנה מהווה רדיפה פוליטית , הפרלמנטרי והבעת דעתו והעמדה שהוא דוגל בה

  ."גרידא

  

  קההחלטת ועדת האתי

  

) כ אלסאנע" של חהבאמצעות הטלפון הנייד(השמעה פומבית בועדת האתיקה מצאה כי   .6

כ "פגע חה, מד בראש ממשלת החמאס ברצועת עזה אשר עו,של דבריו של איסמעיל הנייה

  . בכבוד הכנסת ובכך הפר את כללי האתיקהאלסאנע

   
,  עמדותיו הפוליטיות היה מבטא בפומבי אתכ אלסאנע"חההוועדה מבקשת להדגיש כי לו 

הוועדה לא היתה מוצאת לנכון לקבוע כי הפר את , כפי שפורטו על ידיו בתגובה לקובלנה

אך משמצא לנכון לשמש שופר ישיר של בכיר בארגון שממשלת ישראל . כללי האתיקה

כ אלסאנע מהגבולות הלגיטימיים של מתחם "חרג חה, יסטיקבעה כי הוא ארגון טרור

  . הכנסתהפעילות של חברי

  
  .נזיפה כ טלב אלסאנע"חההחליטה הוועדה להטיל על , לפיכך

  

  .ההחלטה תונח על שולחן הכנסת

  

  

  

  

  

  


