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  הקובלנה

  
מכתב "בקשר ל, מיכאל בן ארי כ"חה קובלנה נגד  הגיש לוועדת האתיקה אחמד טיביכ"חה  .1

חברי ארבעה טיבי ולכ "חהל 7.6.2010בדואר אלקטרוני ביום רי  בן אכ" חהששלח" אזהרה

 המכתב נשלח .מאל זחאלקה'ג, מוחמד ברכה, סאנעטלב אל,  עפו אגבריה- ערבים נוספים כנסת

  .כ חנין זועבי"באותו אופן גם לחה

  : בן אריכ"חה מכתבו של לשוןלהלן 

        . . . . מכתב אזהרהמכתב אזהרהמכתב אזהרהמכתב אזהרה: : : : הנדוןהנדוןהנדוןהנדון""""

ת לדון בשלילת חסינות של חברי כנסת המשתפים פעולה עם ת לדון בשלילת חסינות של חברי כנסת המשתפים פעולה עם ת לדון בשלילת חסינות של חברי כנסת המשתפים פעולה עם ת לדון בשלילת חסינות של חברי כנסת המשתפים פעולה עם בעקבות בקשתי מתכוונת מחר ועדת הכנסבעקבות בקשתי מתכוונת מחר ועדת הכנסבעקבות בקשתי מתכוונת מחר ועדת הכנסבעקבות בקשתי מתכוונת מחר ועדת הכנס

        ....האויבהאויבהאויבהאויב

        ....שהובילה את משט הטרור לעזהשהובילה את משט הטרור לעזהשהובילה את משט הטרור לעזהשהובילה את משט הטרור לעזה, , , , הדיון הראשון יעסוק בחברתכם חנין זועביהדיון הראשון יעסוק בחברתכם חנין זועביהדיון הראשון יעסוק בחברתכם חנין זועביהדיון הראשון יעסוק בחברתכם חנין זועבי

        !!!!לאחר שנטפל בה יגיע תורכםלאחר שנטפל בה יגיע תורכםלאחר שנטפל בה יגיע תורכםלאחר שנטפל בה יגיע תורכם

        ....בניצול הדמוקרטיה הישראלית כאמצעי לחיסולה של מדינת ישראלבניצול הדמוקרטיה הישראלית כאמצעי לחיסולה של מדינת ישראלבניצול הדמוקרטיה הישראלית כאמצעי לחיסולה של מדינת ישראלבניצול הדמוקרטיה הישראלית כאמצעי לחיסולה של מדינת ישראל, , , , העם בישראל מאסהעם בישראל מאסהעם בישראל מאסהעם בישראל מאס

        !!!!א אתםא אתםא אתםא אתםובשבוע הבובשבוע הבובשבוע הבובשבוע הב. . . . מחר זו תהיה זועבימחר זו תהיה זועבימחר זו תהיה זועבימחר זו תהיה זועבי: : : : דעודעודעודעו

        !!!!דיר באלקדיר באלקדיר באלקדיר באלק

  """"כ מיכאל בן אריכ מיכאל בן אריכ מיכאל בן אריכ מיכאל בן ארי""""חחחח

  .למכתב זה צורף גם טקסט בערבית

  

  התגובה לקובלנה

  
המבקש " של הקובל  חוסר נקיון כפייםבשל על הסף הקובלנה לדחות את ביקש בן ארי כ"חה  .2

  ".להסתיר מהוועדה את פעילותו הלא חוקית

המנצל ", כ טיבי"יש להזהיר את חהוכי ,  הוא עומד מאחורי דבריוכ בן ארי כי"בנוסף ציין חה

ייאלץ לפעול על מנת שתישלל חסינותו של "שהנקבל " ניצול ציני את הדמוקרטיה הישראלית

  ".אין יותר לגיטימי מלהודיע לקובל כי תוגש נגדו בקשה לשלול חסינותו"וכי , "טיבי

לא נגד מאן דהוא איום במעשה שהוא מעשה חוקי   הפליליהחוקלפי "כי , בן אריכ "חהעוד טוען 

  . איוםאינו בבחינת מכתב האזהרה ששלח ולכן , "יכול להיחשב כאיום

  .כ בן ארי כי דבריו חוסים בגדרי חופש הביטוי"לסיום מציין חה

  

  החלטת ועדת האתיקה

  

ונהגה , ועדת האתיקה בכנסת הנוכחית הכירה בחופש הביטוי הרחב המוקנה לחברי הכנסת  .3

. גם כשהיו קשות ומקוממות, נוגע להתבטאויות של חברי הכנסתבגישה מקלה מאד בכל ה

פעמים רבות בלהט , פ"נאמרו בע, כל אותן התבטאויות קשות שהוועדה דנה בהן, ואולם

  .הדברים ותוך כדי ויכוח לגיטימי
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 שבה כלפי חברי הכנסת  הקשותשמעבר להאשמות, מדובר בהתבטאות בכתב, במקרה זה

שליחת מכתב איום שכזה אינה .  בה לשון מפורשת של איום כלפי חברי הכנסתיש , הנמענים

כלל האתיקה ויש בה משום הפרה של , עולה בקנה אחד עם ההתנהגות המצופה מחברי הכנסת

  . "חבר הכנסת ישמור על כבוד הכנסת וכבוד חבריה"הקובע כי 

  .נזיפה בן ארי  מיכאלכ"לפיכך החליטה הוועדה להטיל על חה

  

  .החלטה תונח על שולחן הכנסתה

 


