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  הקובלנה

  

ץ הגישה קובלנה לוועדת האתיקה נגד סגן השר איוב קרא בשל פרסום במהדורת "תנועת אומ  .1

 קרא פנה לשר לביטחון הפנים בדרישה לאשר לו להמשיך שלפיו סגן השר, 10החדשות של ערוץ 

  .חרף התנגדות המשטרה, ולהחזיק מחסן נשק פרטי סמוך לביתו
  

כ קרא נעשתה על גבי נייר המכתבים הרשמי של משרדו "פנייתו החריגה של ח", לפי הקובלנה

ריים במחסן פרטי שנועד כנראה גם לשימושים מסח, כאמור, הממלכתי למרות שהמדובר הוא

ץ פגיעה חמורה בכללי האתיקה של חברי "כ קרא מהווה לדעת אומ"מעשהו של ח. ואחרים

  ."הכנסת

  

  התגובה לקובלנה

  

וכי אחד , בתגובתו לקובלנה ציין סגן השר קרא כי מדי יום מובאים מכתבים רבים לחתימתו  .2

הנושא לוגו של ובתום לב הודפסה הפניה לשר לביטחון פנים על נייר ", מעובדי משרדו טעה

  .הוא ריענן את הנהלים בעניין זה בקרב עובדי המשרד, לדבריו." המשרד ואני מצר על כך
  

אשר מחכה לאישור , בנוסף מסר סגן השר כי בבעלותו מחסן נשק קרוב לשלושים שנים

ובשל העיכוב בתשובת המשטרה נגרם לו , המשטרה לאחר שהתקבלו יתר האישורים הנדרשים

  .נזק כבד
  

  .לא נעשתה הפרה של כללי האתיקה, מסר סגן השר כי בנסיבות אלה, לפיכך

  

  החלטת ועדת האתיקה

  

ובנייר מכתבים רשמי  בעבר לשאלת השימוש בסמל המדינה ונדרשהאתיקה וועדת הכנסת ועדת   .3

  . לצורך תכתובות אישיות של חברי הכנסת
  

בנייר מכתבים הנושא את הכותרת  נקבע כי חבר הכנסת לא ישתמש 28.5.1986בהחלטה מיום 

ועדת  קבעה 22.2.2000ביום ;  מוועדות הכנסת למכתביו האישייםאו כותרת ועדה" הכנסת"

 כי חבר הכנסת לא יעשה שימוש בסמל המדינה או בסמל הכנסת למטרות שאינן הכנסת

  . קשורות למילוי תפקידו כחבר הכנסת
  

מהווה שימוש שמי לצרכים פרטיים מכתבים רשימוש בנייר החלטות אלה נקבעו נוכח העובדה ש

  . לרעה בתואר המשרה ופוגע באמון הציבור בכנסת ובחבריה
  

הפר חבר הכנסת , ועדת האתיקה קבעה כי במקרה זה כפי שתואר בקובלנה ופורסם בתקשורת

, לחוק החסינות) ד(ד13בהתאם לסמכותה לפי סעיף , והחליטה, איוב קרא את כללי האתיקה

  .נזיפה להטיל עליו

  

  .ההחלטה תונח על שולחן הכנסת
 


