החלטות ועדת
האתיקה בגין
התבטאויות
(לפי חומרת
העונש-
תאריך)
יעקב כץ
מס' 22/18
()23.2.2010
מיכאל בן ארי
28/18
()2.6.2010

תוכן ההתבטאות
התבטאות נגד המפיקים של "ארץ
נהדרת":
"יבוא היום ויהיו כאן חוקים אחרים
וממשלה אחרת שתדאג להעמיד לדין את
כל האנשים שנתנו יד לתעמולה
האנטישמית גם באופן רטרואקטיבי".
התבטאות נגד שלום עכשיו" :הפשרה של
חבורת הבוגדים של שלום עכשיו היא
התחמקות מרושעת ...בזמן שאופנהיימר
וחבריו מתמסטלים בעמק האלכוהול,
חלוצים כדוגמת קליין ופרץ מגינים על
ארצנו בחירוף נפש".

עונש

אין עונש

מס' 57/18
()2.8.2011
יוליה שמאלוב
ברקוביץ
מס' 57/18
()2.8.2011
יואל חסון
מס' 57/18
()2.8.2011
מירי רגב
מס' 57/18
()2.8.2011
ישראל חסון
מס' 57/18
()2.8.2011
מיכאל בן ארי
מס' 57/18
()2.8.2011
מירי רגב

כינתה את חה"כ זועבי "טרוריסטית
מחבלת".

הוועדה סבורה כי דברי
הח"כ מצויים בגדריו
הרחבים של
חופש הביטוי המוענק
לחברי הכנסת.

אין עונש

אלי אפללו
כינה את חה"כ זועבי "בוגדת"
ו"רוצחת".

הערות

אין עונש

אין עונש

כינה את חה"כ זועבי "טרוריסטית"
ו"מחבלת" ,ואף הציע לבדוק אם היא
מחזיקה סכין.

אין עונש

כינתה את חה"כ זועבי "בוגדת"" ,סוס
טרויאני" ו"שותפה לפשע" ,וקראה לה
בערבית ללכת לעזה.

אין עונש

כינה את חה"כ זועבי "שופכת דמים".

אין עונש

כינה את חברי הכנסת הערבים "מעוז
קדמי של האויב" ו"בסיס טרור".

אין עונש

התבטאות נגד מבקשי המקלט מאפריקה:
"הסודנים הם סרטן בגוף שלנו".

אין עונש

"הוועדה לא מצאה מקום
להתערבותה ,וזאת נוכח
הריסון המתחייב בכל
הנוגע לקובלנות העוסקות
בהתבטאויות של חברי
הכנסת ,עניין הנמצא
בליבת פעילותם
הפרלמנטרית".

מס' 82/18
()9.7.2012

גדעון עזרא
()7.2.2004

אביגדור
ליברמן
()23.7.2007

יוחנן פלסנר
מס' 57/18
()2.8.2011

מיכאל בן ארי
מס' 85/18
()31.12.2012

אריה אלדד
()5.2.2008

נטען כי ראיון של חה''כ עזרא עם ידיעות
אחרונות היה רצוף עלילות ,התבטאויות
גזעניות ,הכפשות גורפות ומופרכות כלפי
האוכלוסיה הערבית ונבחריה בכלל ,וח"כ
מח'ול בפרט .בין היתר אמר השר:
"דהאמשה פרלמנטר טוב ,מכבד את
הכללים ,יש שם בני זונות גדולים יותר.
עסאם מח'ול הוא סכנה למדינה".
התבטא נגד חה"כ ואסל טאהא" :חבל
שחמאס לא מטפל בך ,הם היו מטפלים
בך כמו שצריך ,בהתאם לאותה מסורת.
אני גם לא שמעתי ,כל התנועה האיסלמית
כאן ,איפה היא מסתתרת? איפה קול
מחאה מול אותו לינץ'? אני מקווה שפעם
אחת חמאס יטפל בך ובכל השאר]...[ .
אתה בעל ברית של המחבלים .אתם
נציגים של המחבלים יושבים פה בכנסת
ובכל מדינה היו מעמידים אתכם לבית
משפט צבאי על מעשי בגידה ]...[ .כבר
דיברתי על הצביעות של החכ"ים הערבים
ששתקו כששם גדודים יורים לתוך מחנות
פליטים ,גדודים של ארטילריה בלבנון,
שתקתם ,מול כל הלינץ' שתקתם ,אנחנו
יודעים בדיוק מי אתם ולאף אחד היום
כבר אין אשליות .אני מקווה שגם היום
שלכם יגיע ,יגיע גם היום שלכם ,יגיע גם
היום שלך .גם היום שלך יגיע ,אל תדאג".
אמר לחה"כ זועבי בדבריו מעל
הדוכן":אני רק מאחל לך שאת תלכי
לעזה לפחות לשבוע ונראה אותך שם
מדברת על זכויות נשים ,על זכויות אדם,
על זכויות אזרח .שבוע אחד בעזה ואנחנו
נראה מה קורה לך .רווקה בת 38נראה
איך מתייחסים אליה שם" .לפי
הקובלנה ,חה"כ פלסנר אמר עוד "אל
תדאגי ,כמו שגברים לא נוגעים ,אנחנו לא
ניגע בך".
בהפגנה בתל אביב בזמן מבצע עמוד ענן
חה"כ בן ארי אמר" ערב טוב יהודים
טובים וכל השמאלנים הבוגדים" ,וקרא
ברמקול קריאות כגון "שמאלנים החוצה"
ו"שמאלנים לעזה" שאותה קרא"למחוק"
וכן תרם להתלהטות הרוחות ולקריאות
נוספות שקראו המשתתפים בסגנון דומה.
בדיון במליאה התבטא נגד ראש
הממשלה אהוד אולמרט:
" ...לראש ממשלת ישראל אהוד אולמרט
יש דם על הידיים ,דמם של הנרצחים
בפיגועי הטרור הוא גם עליו".

הערה

הערה

הערה

הוועדה ציינה שדבריו
הופנו לגופו של אדם ולא
לגופו של עניין ולכן אינם
חלק מהשיח הציבורי.
יתרה מכך דבריו עשויים
להתפרש כאיום.

הוועדה מצאה כי מדובר
בהתבטאות מעליבה
ופוגענית שאינה קשורה
לעמדות פוליטיות
והתנהלות ציבורית אלא
לחייה האישיים של חה"כ.

הערה

הוועדה מצאה כי נחצה
הגבול בין אמירה
לגיטימית ,גם אם קשה
ומקוממת ,לבין דברי
הסתה.

נזיפה

הוועדה מצאה כי מדובר
בהפקרות לשון אשר עלולה
להוביל לאלימות ולליבוי
יצרים.

מיכאל בן ארי
מס' 59/18
()3.8.2011

דוד רותם
מס' 69/18
()24.1.2012

שלח מכתב לח''כים ערביים ,בזו הלשון:
"הנדון :מכתב אזהרה.
בעקבות בקשתי מתכוונת מחר ועדת
הכנסת לדון בשלילת חסינות של חברי
כנסת המשתפים פעולה עם האויב.
הדיון הראשון יעסוק בחברתכם חנין
זועבי ,שהובילה את משט הטרור לעזה.
לאחר שנטפל בה יגיע תורכם!
העם בישראל מאס בניצול הדמוקרטיה
הישראלית כאמצעי לחיסולה של מדינת
ישראל.
דעו :מחר זו תהיה זועבי .ובשבוע הבא
אתם!
דיר באלק!
ח"כ מיכאל בן ארי"
התבטא בישיבת ועדת החוקה ,חוק
ומשפט ובתכנית הרדיו "שי ודרור" נגד
חה''כ זהבה גלאון" :אני לא אמרתי
שהיא בהמה ,אמרתי אפילו לא בהמה".

נזיפה

נזיפה

אורי אריאל

השמצות אישיות נגד חה''כ אליעזר שטרן
בנוגע לתפקודו בתוכנית ההתנתקות
כששימש ראש אכ''א .תוכן הביטוי:
"כמה אדישות ,כמה אטימות ,כמה אי
הבנה צריכה להיות לאיש"

נזיפה

אריה אלדד

במהלך ישיבה בוועדה אמר כי "מי
שהוציא שטח ריבוני ממדינת ישראל ,דינו
מיתה".

הרחקה
מישיבות
ליום אחד

מס' 51/9
()31.7.2013

()24.6.2008

הוועדה מצאה שיש
בהתבטאות זו
לשון מפורשת של איום
כלפי חברי הכנסת.

הוועדה מצאה שהתבטאות
מעליבה ומבזה ופוגעת
פגיעה של ממש בכבוד
הכנסת וחבריה ובאמון
הציבור בכנסת.
הוועדה ציינה שאין להגן
על השמצות אישיות
שאין
להן עיגון במציאות
ושעלולות להוציא את
דיבתו של חה"כ רעה.
הוועדה מצאה כי הביטוי
כולל מסר מאיים המכוון
למנוע מראש הממשלה
מלפעול בגדרי סמכויותיו.

