החלטה מס' 7681/
החלטת ועדת האתיקה
בעניין קובלנה של יו"ר הכנסת נגד חבר הכנסת רוברט טיבייב
מיום ט"ו בטבת התשע"ב 01 -בינואר 1101

הקובלנה
.0

יו"ר הכנסת ,חה"כ ראובן (רובי) ריבלין הגיש קובלנה נגד חה"כ רוברט טיבייב ,בשל התנהגותו
במליאת הכנסת בישיבה מיום  .12.01.1101בהתאם לקובלנה" ,במהלך הדיון ב 31-חתימות,
ובנוכחות ראש הממשלה ,פנה חה"כ טיבייב לראש הממשלה במהלך דבריו מעל הדוכן וביקש את
תשומת לבו לדקה אחת ,ומייד אחר כך הוציא מכיס המקטורן שלו שוט והציגו".
יו"ר הכנסת ציין בקובלנה כי בתקופה האחרונה רבו המקרים מהסוג הזה ,דבר אשר פוגע בכבודה
של הכנסת ומוריד את מעמדה בעיני הציבור ,ולפיכך בקשתו היא שוועדת האתיקה תנקוט בצעדים
מרתיעים שיביאו לעקירת תופעה זו מהשורש.

התגובה לקובלנה
.1

חה"כ טיבייב הופיע בפני ועדת האתיקה ,ומסר כי לא התכוון לאיים על ראש הממשלה ,אלא
להמחיש את דבריו שלפיהם ראש הממשלה ,במדיניותו ,מכה את הציבור.

החלטת ועדת האתיקה
.2

ועדת האתיקה צפתה בקטע מתוך ישיבת המליאה ,שבה אמר חה"כ טיבייב מעל הדוכן ,לראש
הממשלה שישב במקומו באולם המליאה ,את הדברים הבאים:
"אדוני ראש הממשלה ,אתה משתמש בממשלה כשוט נגד אזרחים .אתה משתמש בכנסת
כשוט נגד בתי משפט .אתה משתמש בוועדת הכלכלה כשוט נגד ערוץ  .01אתה משתמש
בוועדת הקליטה כשוט נגד מיעוטים .לא נבחרת לתת את כל המכות לציבור ,אבל אם כבר,
תלך עד הסוף ותן מכות .ואני אתן לך מתנה  -שוט אמיתי .תן את המכות לרביב דרוקר ,תן את
המכות לדורית ביניש ,תן את המכות לוועדת טרכטנברג".
בשלב זה שלף חה"כ טיבייב שוט ממקטורנו והציגו לפניו ,ויו"ר הכנסת ,אשר ניהל את הישיבה,
הורידו מיד מהדוכן.
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.3

תקנון הכנסת אוסר באופן מפורש הצגת חפצים במליאת הכנסת ,וקובע בסעיף (30ה) כי "חבר
הכנסת לא יציג במליאת הכנסת חפץ כלשהו ,ולא יעשה שימוש בחפץ או בכיתוב לצורך הבעת
עמדתו ".מטרתה של הוראה זו למנוע זילות של מליאת הכנסת ,ולהבהיר כי בתוך המליאה דרך
הפעולה היחידה העומדת לרשותם של חברי הכנסת היא נאומים והתבטאויות.
לאחרונה רבו המקרים שבהם חברי הכנסת הציגו חפצים במליאת הכנסת בניגוד להוראות הסעיף
האמור ,בין אם מעל הדוכן ובין אם ממקומות אחרים באולם .ועדת האתיקה סבורה כי מעשים
כאלה ,ובתוכם מעשהו של חה"כ טיבייב ,פוגעים בכבודה של הכנסת ובמעמדה בעיני הציבור ובעיני
חברי הכנסת.
לפיכך החליטה הוועדה לנקוט בצעד שימחיש את החומרה שהיא רואה בהצגת חפצים במליאה,
ולהטיל על חה"כ רוברט טיבייב ,בהתאם לסעיף 02ד(ד)( )3לחוק החסינות ,הרחקה של יום אחד
ממליאת הכנסת ,ביום שני הקרוב 01 ,בינואר  .1101בהתאם להוראות חוק החסינות ,חה"כ טיבייב
יהיה רשאי להיכנס למליאה לצורך הצבעות בלבד.
הוועדה מבקשת להביא לידיעתם של חברי הכנסת כי היא תראה בחומרה מקרים נוספים של
הצגת חפצים במליאת הכנסת ,ותטיל סנקציות חמורות אף יותר במקרים דומים שיובאו בפניה
בעתיד.

ההחלטה תונח על שולחן הכנסת.

