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 החלטת ועדת האתיקה

 חנין זועבי הכנסת  תנגד חבר דני דנוןהכנסת  קובלנה של חברבעניין 
2102בינואר  3 –ב "בטבת התשע' ח מיום   

 
 הקובלנה

 
ה בקשר להתנהגות, קובלנה נגד חברת הכנסת חנין זועבי 01.00.2100כ דני דנון הגיש ביום "חה .0

 . 03.1.2100במליאת הכנסת ביום 

 
כ זועבי את "דחפה חה, בזמן שנשא דברים ראש הממשלה, במהלך דיון במליאה", בהתאם לקובלנה

 ."לאחר שנתבקשו להוציאה, הסדרניות בעת מילוי תפקידן

 

 התגובה לקובלנה

 
כבר הבעתי את התנצלותי והבהרתי כי לא היה בכוונתי "חברת הכנסת זועבי ציינה בתגובתה כי  .2

כי ועדת הכנסת קיימה כן ו, בכתב ובכלי התקשורת, כי התנצלה בפני הסדרנית בעל פה, "לפגוע באיש

צורך בנקמנות "והקובלנה מעידה על " נמצא מאחורינו"הנושא , לדבריה, מסיבות אלה. דיון בנושא

 ".פוליטית

 
שיוחדה  01.1.2100חברת הכנסת זועבי צרפה לתגובה את פרוטוקול ישיבת ועדת הכנסת מיום 

ועד העובדים קיבל את ההתנצלות של חברת "עובדי הכנסת כי  ועדר "בישיבה זו מסר יו. נושא זהל

, כל מה שאנחנו ביקשנו זה שהיא תתנצל כדי שבאמת המקרה הזה לא יחזור על עצמו. הכנסת זועבי

, כ יריב לוין"חה, ר ועדת הכנסת"את הישיבה סיכם יו." לא רק אצלה אלא אצל כל חבר כנסת אחר

בהצעה , אחר שציין כי ועדת הכנסת אינה גוף שופט ואינה מוסמכת לקבל החלטות לגופו של אדםל

הוועדה מדגישה בפני כלל חברי הכנסת את החובה לשמור על התנהגות "לקבל החלטה שלפיה 

הולמת ובכלל זה לנהוג בכבוד בעובדי הכנסת ובפרט בסדרנים בעת שאלה פועלים במסגרת ביצוע 

 . תפקידם

 

 החלטת ועדת האתיקה

 

כ "ובו עשתה חה, 03.1.2100ועדת האתיקה רואה בחומרה רבה את האירוע שהתרחש במליאה ביום   .3

זועבי שימוש בכוח כנגד סדרנית שניסתה להוציאה מהאולם לפי הוראת יושב ראש הישיבה ולאחר 

 . שלא יצאה בעצמה למרות שנקראה לעשות כן

 



 

 

2 

 

מבלי להעמיד את , לם המליאה צריכים לעשות זאת בעצמםחברי הכנסת הנקראים לצאת מאו

ובכל מקרה אסור להם לעשות שימוש בכוח כנגד , עמםפיסי סדרני הכנסת במצב של עימות 

 .הסדרנים

 

כ זועבי את כלל האתיקה המחייב את חבר הכנסת לשמור על כבוד הכנסת "הפרה חה, בהתנהגותה

את חבר הכנסת לנהוג בדרך ההולמת את מעמדו כחבר  וכן את הכלל המחייב, (2כלל )וכבוד חבריה 

 ((.4)0כלל )הכנסת 

 

הרחקה מישיבות מליאת הכנסת להטיל על חברת הכנסת חנין זועבי  האתיקההחליטה ועדת , לפיכך

ובהתאם להוראות חוק , עם זאת .הנחתה של החלטה זו על שולחן הכנסתהיום שלאחר , ליום אחד

 .באותו יום שאית להיכנס להצבעות שיתקיימו במליאהכ זועבי תהיה ר"חה, החסינות

 

 .ה תונח על שולחן הכנסתטההחל
 
 
 

 


