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הקובלנה
.1

חה"כ אנסטסיה מיכאלי ,וכן מספר אזרחים ,הגישו קובלנות לוועדת האתיקה נגד חה"כ אחמד טיבי,
בקשר לדברים שאמר במליאת הכנסת ביום  .10.1.2012במסגרת "נאומים בני דקה" אמר חה"כ טיבי
את הדברים הבאים ,בהתייחס להחלטתה של ועדת האתיקה מאותו יום להרחיק את חה"כ אנסטסיה
מיכאלי מישיבות הכנסת לאחר ששפכה מים על חה"כ מג'אדלה:
"אדוני היושב-ראש ,עונש ההרחקה של חודש ימים הוא עונש חמור וכבד מנשוא  -לא עבור אנסטסיה,
אלא עבור הכנסת ,עבור כולנו .מה תעשו בלי אנסטסיה השופכת? תשמעו את השיר בערבית "תירשרש"?
הרי רק אביגדור פטפוטין מבין ערבית.
אנסטסיה ,שנדפקה לה האינסטלציה ,גדלה שם בערוגות הזבל של ישראל ביתנו ,או שמא נאמר  -רוסיה
ביתנו .משם היתה הדרך קצרה כדי להציע את אותו חוק המואזין ,שבינתיים הפך למיזם משותף ביבי-
אנסטסיה ,וגם לשימוש הלא-מושכל במים דווקא בתקופת יובש שבה כל טיפה חשובה ,הרי ישראל
מתייבשת ,אבל ממש לא מתביישת.
אדוני היושב-ראש ,אנסטסיה אחוזת האָמוק שפכה כוס מים על עמיתה ,ולכן אני אקרא לילד בשמו -
כּוֹס אָמוק".

התגובה לקובלנה
.2

חה"כ טיבי מסר לוועדה כך:
"הדברים שלי ברורים ,ולקשי הבנה היה משפט מקדים שהסביר את הביטוי כוס אמוק שכוונתו כוס
שהכילה מים שנשפכה על חה"כ מג'אדלה בעת התקפת אמוק .אין לתת לדברים שלי פירושים
וקונוטציות הרחוקות מכוונתי".

החלטת ועדת האתיקה
.3

ועדת האתיקה מבקשת להביע שאט נפש מדבריו של חה"כ טיבי במליאת הכנסת ,אשר כללו שפה נמוכה
ודברי עלבון בעלי קונוטציות מיניות ,משפילות ושוביניסטיות .חומרה מיוחדת רואה הוועדה בכך שאין
המדובר במקרה זה בפליטת פה או בדברים שנאמרו בסערת רגשות ,אלא בנאום שנכתב מראש ,במטרה
להיקרא במליאת הכנסת .בכך גרם חה"כ טיבי לזילות של הכנסת ופגע בכבוד הכנסת וחבריה.
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.4

לאור כל זאת החליטה ועדת האתיקה ,בהתאם לסמכותה בסעיף 13ד)ד() (4לחוק החסינות ,להטיל על
חה"כ אחמד טיבי הרחקה מישיבות מליאת הכנסת והוועדות למשך שבוע ,שיחל ביום ראשון הקרוב22 ,
בינואר  .2012בתקופה זו ,וכקבוע בחוק החסינות ,חה"כ טיבי יהיה רשאי להיכנס לישיבות לצורך
הצבעה בלבד.

ההחלטה תונח על שולחן הכנסת.

