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 .1ועדת האתיקה דנה בנסיעתם של שלושה חברי כנסת  -חה"כ אחמד טיבי ,חה"כ חנין זועבי וחה"כ טלב
אלסאנע ,לכנס שהתקיים בחודש פברואר  2012בעיר דוחא שבקטאר ,במימון משרד החוץ של קטאר
והליגה הערבית .הדיון בוועדה התקיים לאור העובדה שחברי הכנסת לא הגישו בקשה מסודרת מראש
לאישור נסיעתם.
 .2כללי
ועדת האתיקה מבקשת לשוב ולהזכיר לחברי הכנסת כי כל נסיעה לחו"ל במימון גורם חיצוני )לא
במימון הכנסת ולא במימון עצמי של חבר הכנסת( מחייבת קבלת אישור מראש של ועדת האתיקה.
ועדת האתיקה בודקת את מהות הגוף המזמין והגוף המממן ,ובעיקר מוודאת שאין מדובר בגוף
המקיים עסקים בישראל .בנוסף ,בודקת הוועדה את תכנית הנסיעה המבוקשת ביחס למימון המשולם,
ומוודאת כי חברי הכנסת לא יקבלו מימון מגוף חיצוני עבור נסיעה פרטית.
לשם כך ,על חברי הכנסת להעביר לוועדה ,לפחות שבוע מראש ,בקשה מסודרת על גבי טופס המצוי
בוועדת האתיקה ,ובו פירוט של הגוף המזמין והגוף המממן .לבקשה יצורפו מסמכים רלבנטיים כגון
תכנית הכנס שבו הם עתידים להשתתף ,או תכנית הנסיעה ,וכן הזמנה אישית המופנית לחבר הכנסת
ובה מתבקשת השתתפותו.
הוועדה מבקשת לציין כי ככלל ,חברי הכנסת מקפידים לפנות אליה ולבקש אישור לנסיעתם .עם זאת,
ולאור מספר מקרים שאירעו לאחרונה ,הוועדה מבקשת להודיע כי במקרה שבו לא יפנה חבר הכנסת
מראש בבקשת אישור לנסיעה ,תשקול הוועדה להטיל עליו סנקציה ,לרבות חיובו בהעברת שווי
הנסיעה לאוצר המדינה ,כמקובל לגבי מתנות שקבלתן אסורה.
 .3לעניין חברי הכנסת הנזכרים בסעיף 1
חה"כ אחמד טיבי הגיש בקשה בכתב בקשר לנסיעה זו בסמוך מאד לפני הנסיעה ,אך זאת מבלי
שצורפו לבקשה כל המסמכים הדרושים ובאופן שלא איפשר לוועדת האתיקה להתכנס ולדון בה .לאור
לוח הזמנים הדחוק ,אישר יושב ראש הוועדה את הנסיעה ,אולם לאחר שחה"כ טיבי שב לארץ הוא
התבקש להעביר לוועדה מסמכים נוספים בקשר לנסיעה ואלה לא הועברו .לפיכך החליטה ועדת
האתיקה להפנות את תשומת לבו של חה"כ טיבי לכך שמדובר בהתנהגות בלתי מקובלת ,שכן ,כאמור,
את הפנייה לוועדת האתיקה יש להעביר מספיק זמן מראש ולצרף אליה את כל המסמכים הרלבנטיים.
הוועדה מבקשת להפנות את תשומת לבו של חה"כ טיבי לכך שבעתיד לא תוכל לאשר נסיעות שהבקשה
לגביהן לא תוגש באופן הולם ,מבעוד מועד ובצירוף הזמנה אישית וכל המסמכים הרלבנטיים.
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חה"כ חנין זועבי פנתה לוועדה יום לאחר שחזרה לארץ ,הודיעה על הנסיעה ,והתנצלה על כי לא פנתה
לקבל אישור לפני הנסיעה "מכיוון שהחלטתי לנסוע התקבלה ברגע האחרון" ,אולם לא צרפה כל
הזמנה או מסמכים רלבנטיים .רק לאחר שהוועדה פנתה אליה ,העבירה חה"כ זועבי לוועדה את
ההזמנה לכנס בצירוף תכנית הכנס .אין זו הפעם הראשונה שבה נוסעת חה"כ זועבי לחו"ל ללא אישור
מראש של ועדת האתיקה ,והיא כבר קיבלה מספר התרעות בעניין זה .לפיכך ,החליטה הוועדה כי בשל
ההתנצלות במקרה זה ,תוטל עליה רק נזיפה.
חה"כ טלב אלסאנע לא פנה לוועדת האתיקה מיוזמתו בעניין הנסיעה לקטאר ,ורק לאחר שהוועדה
פנתה אליו בעניין זה ,הוא כתב כי "אילוצי הזמן ולחץ ההתחייבויות" מנעו ממנו להגיש בקשה מבעוד
מועד ,וכי יקפיד על עניין זה בעתיד .למכתבו צרף חה"כ אלסאנע את פרטי הנסיעה ותכנית הכנס .לאור
העובדה שגם לגבי חה"כ אלסאנע אין זו הפעם הראשונה שבה הוא נוסע לחו"ל ללא אישור מראש של
ועדת האתיקה ,ולאור העובדה שכלל לא פנה לוועדה בקשר לנסיעה זו ,החליטה הוועדה להטיל גם עליו
נזיפה.
ועדת האתיקה מבקשת להפנות שוב את תשומת לבם של שלושת חברי הכנסת הנ"ל ,שכבר הוזהרו
בעבר באותו עניין ,כי נסיעה ללא אישור של הוועדה מהווה הפרה של כללי האתיקה וחריגה מהכללים
הנהוגים לגבי כלל חברי הכנסת ,ובמקרה של הפרה עתידית הוועדה תפעיל את סמכויותיה בעניין זה
לרבות ,כאמור ,חיוב חברי הכנסת בהעברת שווי הנסיעה לאוצר המדינה.
ההחלטה תונח על שולחן הכנסת

