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 החלטת ועדת האתיקה

  און -חבר הכנסת רוני ברסגן השר איוב קרא וות הדדיות של בעניין קובלנ
2012ינואר ב 3   - ב"תשעהטבת ב' ח   מיום   

  
  

  הקובלנות

 

במסגרת דיון בהשתתפות ראש הממשלה לפי , 3.8.2011בדיון שהתקיים במליאת הכנסת ביום   .1

סיים את נאומו וירד מדוכן און -ובעת שחבר הכנסת רוני בר, ") חתימות40 ("דרישת חברי הכנסת

שבעקבותיהם הגישו סגן השר איוב קרא וחבר הכנסת רוני , נשמעו חילופי הדברים הבאים, הנואמים

  :און קובלנות הדדיות-בר

  

  ):קדימה(און -רוני בר    

...שאלה אחרונה.  שאלה–אדוני ראש הממשלה , אני מבקש להגיד לך  
.על כולם? על מי אתה עובד. על כלום? אדוני ראש הממשלה, על מה אתה עובד  

 
  :ר אופיר אקוניס"היו

אם תרצה , אתה מוזמן בכל רגע, כיוון שפנו אליך אישית, שר האוצר. אני מאוד מודה לך. תודה

-בכך  יננו  א-חבר הכנסת דני דנון . אתה מוזמן להגיב בכל דקה, אני אמרתי,  אם תרצה בכך

.בבקשה, חבר הכנסת רוברט אילטוב. נמצא  
 

  ):הליכוד(איוב קרא 

.ולא בסביון, אביב-און הקפיא את הבנייה בתל-  רוני בר- -  -   
 

  ):קדימה(און -רוני בר

.לך, לך, נאצים-לך תיפגש עם ניאו  
 

  ):הליכוד(איוב קרא 

  - - -אתה , אתה
 

  )קדימה(און -רוני בר

-  - -  
 

  :יר אקוניסר אופ"היו

. שיח-אני מאוד מודה על הדו. תודה רבה לכם, מספיק, מספיק  
 

  ):קדימה(און -רוני בר

 -  - -  
 

  ):הליכוד(איוב קרא 

- - -  
-  
  :ר אופיר אקוניס"היו

.מספיק, און- חבר הכנסת בר. און-חבר כנסת בר  
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  ):הליכוד(איוב קרא 

.  אתה שר אידיוט. אתה אידיוט  
 

  :קריאה

  -  - -נאצי -ניאו
 

  ):הליכוד(איוב קרא 

. מושחת– היית אידיוט - -  -  
 

  :ר אופיר אקוניס"היו

.תודה. מספיק. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, חבר הכנסת קרא. חבר הכנסת קרא  
 

  ):הליכוד(איוב קרא 

.מושחת  
 

  :ר אופיר אקוניס"היו

.חבר הכנסת אילטוב, בבקשה. תודה רבה לך  
 

  ):הליכוד(יוב קרא א

. כלב  
 

  ):קדימה(יואל חסון 

?מה זה? מה  
 

  :ר אופיר אקוניס"היו

."אולי תנסה להירגע בחוץ, אני מבקש, חבר הכנסת קרא, סליחה  
 
  

  החלטת ועדת האתיקה

  

יש בו כדי , ולשחלקים ממנו לא נקלטו ברישום הפרוטוק, הדיאלוג שלעילועדת האתיקה סברה כי   .2

חילופי דברים בסגנון כזה מעוררים סלידה . כבודה של הכנסת ובמעמדה בעיני הציבורלפגוע ב

ועל כן על חברי הכנסת להקפיד שלא , בציבור מהכנסת ומחבריה ומכתימים את חברי הכנסת כולם

  .להיגרר להתבטאויות מסוג זה

  

תיה בקשר על אף מדיניותה של ועדת האתיקה שככלל אינה נוהגת לעשות שימוש בסמכויו  .3

 שימושבמקרה זה עשה  קראאיוב ר סגן השהרי ש, גם אם חריפות, להתבטאויות של חברי הכנסת

ובכך פגע בכבוד הכנסת ,  שמקומם לא יכירם בדיון בכנסתיותרכינויי גנאי קשים בבבלשון ביבים ו

  .נזיפהקרא איוב לפיכך החליטה הוועדה להטיל על סגן השר  .וחבריה

  

  .ולחן הכנסתההחלטה תונח על ש
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