החלטה מס' 6681/
החלטת ועדת האתיקה
בעניין קובלנה של יו"ר הכנסת נגד חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי
מיום ט"ו בטבת התשע"ב  10 -בינואר 2012

הקובלנה
.1

יו"ר הכנסת ,חה"כ ראובן (רובי) ריבלין ,הגיש קובלנה נגד חה"כ אנסטסיה מיכאלי בשל התנהגותה
בישיבת ועדת החינוך ,התרבות והספורט ביום  9בינואר  .2012בהתאם לקובלנה ,במהלך ישיבת
הוועדה ,אשר שודרה בערוץ הכנסת בטלוויזיה ,שפכה חה"כ מיכאלי כוס מים על חה"כ גאלב
מג'אדלה ,סגן יו"ר הכנסת .יו"ר הכנסת ציין בקובלנה כי התנהגות כזו פוגעת פגיעה קשה בשמם של
כלל חברי הכנסת ובכבודה של הכנסת כמוסד ,כמו גם באמון הציבור בנבחריו.

.2

ועדת האתיקה קיבלה גם פניות מן הציבור בעניין זה ,אשר אף קיבל ביטוי תקשורתי נרחב בארץ
ובעולם לאורך כל היום.

התגובה לקובלנה
.3

בתגובתה הכתובה שנמסרה אתמול בלילה לוועדה הביעה חה"כ מיכאלי התנצלות על התנהגותה,
וציינה כי "הדבר נעשה מתוך סערת רגשות ולא מתוך רצון לפגוע בכבוד הכנסת או בחבר הכנסת
באופן אישי" (זאת בשונה מתגובותיה לתקשורת בשעות שלאחר האירוע) .כמו כן ,הופיעה חה"כ
מיכאלי בפני הוועדה ולצד ההתנצלות על הפגיעה בכבודה של הכנסת טענה כי חשה פגועה מדבריו
של חה"כ מג'אדלה בדיון ולכן הגיבה כפי שהגיבה.

החלטת ועדת האתיקה
.4

ועדת האתיקה עיינה בקובלנה ובתגובה ,שמעה את תגובתה בע"פ של חה"כ מיכאלי ,וצפתה בשידור
מישיבת ועדת החינוך ,התרבות והספורט מיום  9בינואר  .2011בשידור רואים בבירור כיצד חה"כ
מיכאלי ,לאחר ויכוח קולני עם חה"כ מג'אדלה ,עומדת לצאת מאולם הוועדה אך חוזרת ,ממלאת
כוס במים מבקבוק שעמד על השולחן ושופכת את המים על חה"כ מג'אדלה בעת שהוא ממשיך
לשאת את דבריו.
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.5

הוועדה רואה בחומרה רבה מאד את התנהגותה של חה"כ מיכאלי ,אשר כללה אלימות של ממש
ופגיעה שאין לה תקדים בחבר כנסת אחר בעת ישיבה של ועדת הכנסת .בכך הפרה חה"כ מיכאלי את
כלל האתיקה המחייב את חברי הכנסת לשמור על כבוד הכנסת וחבריה .הוועדה ביקשה להטיל על
חה"כ מיכאלי סנקציה אשר תבטא את ההסתייגות הקשה ממעשיה של חה"כ מיכאלי.

.6

עוד מוצאת הוועדה להעיר כי אין זו הפעם הראשונה שהוועדה עוסקת בהתנהגותה של חה"כ
מיכאלי .בהחלטה מיום ( 2.8.2011החלטה מס'  )57/18אשר עסקה בדיון במליאת הכנסת בנושא
המשט לעזה ,הטילה הוועדה על חה"כ מיכאלי נזיפה חמורה ,לאחר שעלתה לדוכן הנואמים בעת
שעמדה עליו חה"כ חנין זועבי וניסתה להפריע לנאומה עד שנהדפה על ידי הסדרנים.

.7

לאור כל זאת החליטה ועדת האתיקה ,בהתאם לסמכותה בסעיף 13ד(ד)( )4לחוק החסינות להטיל על
חה"כ אנסטסיה מיכאלי הרחקה מישיבות מליאת הכנסת והוועדות למשך חודש ,שיחל ביום שאחרי
פרסומה של החלטה זו .בתקופה זו ,וכקבוע בחוק החסינות ,חה"כ מיכאלי תהיה רשאית להיכנס
לישיבות לצורך הצבעה בלבד.

ההחלטה תונח על שולחן הכנסת.

