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 2011/החלטה מס' 
 
 

  החלטת ועדת האתיקה
 אחמד טיבי וטלב אבו עראר ברי הכנסתחנגד  בקובלנה של שי דרומי
 2016בינואר  6 - ו"תשעה טבתב ה"כמיום 

 
 הקובלנה

 
, נגד חברי הכנסת טלב אבו עראר ואחמד דרומיה ממר שי ועדת האתיקה קיבלה קובלנ .1

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של טיבי, בקשר להתבטאויותיהם כלפיו בישיבת 

 .בנושא קדחת מלטה בעדרי צאןועסקה  29.7.2015ביום שהתקיימה הכנסת 

 
 אלה הם חילופי הדברים הרלבנטיים כמופיע בפרוטוקול הדיון:

 
 שי דרומי:  

 ..בוקר טוב. תודה לאחמד טיבי שכינס את הוועדה הזאת. אני מחזיק עדר נגוע במחלה.

  
 אחמד טיבי:

 אתה יכול לירות בעדר אחד אחד.

 
 שי דרומי:

 מנהגי, למרות הציניות שלך, לא נוהג.אני יכול לירות בעדר. 

 
 אחמד טיבי:

 מאוד לא נוח לי שאתה משתתף בישיבה שאני יזמתי.לפרוטוקול. 

 
 דרומי: שי

לפרוטוקול. אני מצטער בשבילך אבל הנושא הזה חשוב מדי בשביל להיכנס לעניינים 

 כאלה.

 
 היו"ר אלי אלאלוף:

 אני מציע שלא נמשיך בזה.

 
 

 

הוועדה ממר דרומי לצאת מהאולם, ואז התנהלו חילופי יושב ראש הדיון ביקש  בהמשך 

 הדברים הבאים:

 
 היו"ר אלי אלאלוף:  

 בבקשה, תצא.

 
 שי דרומי:

 יצאתי.
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 היו"ר אלי אלאלוף:

 תודה.

 
 אחמד טיבי:

 חבל שבאת. 

 
 טלב אבו עראר:

 מי זה, הרוצח?

 
 אחמד טיבי:

 כן. 

 
 היו"ר אלי אלאלוף:

 לא, לא
 

 טלב אבו עראר:חבר הכנסת 

 זה הרוצח דרומי? צא, צא.

 
 שי דרומי:

 תשתוק, יא דפוק.

 
 טלב אבו עראר:

 צא, צא, רוצח אחד. 

 
 אלי אלאלוף:היו"ר 

 - - -בוא בבקשה, חבר הכנסת 

 
 אחמד טיבי:

 אני מבקש שתביא את הסדרן.

 
 היו"ר אלי אלאלוף:

 - - -לא, לא, באמת 

 
 אחמד טיבי:

לא, לא, לא, מי שאומר לחבר כנסת דפוק, לא ייכנס לעולם לבניין הזה. מותר לטלב 

 אבו עראר להגיד מה שהוא רוצה, יש לו חסינות.

 
 אלאלוף:היו"ר אלי 

 יש לו גם הסמכות לגשת לוועדת האתיקה.

 
 אחמד טיבי:

 לא, לא, איזה אתיקה? הוא לא חבר כנסת, דרומי, הוא רוצח.
 

 קריאה:

 לא לשם זה התכנסנו פה. 
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 טלב אבו עראר:

 אדוני היושב ראש, אני מוחה על כך שהוא הוזמן בכלל, זה אדם פושע."

 
 

מר דרומי ציין בקובלנה כי דברים אלה נאמרו על רקע כתב אישום שהוגש נגדו באשמת  

 ריגה.הבית המשפט זיכה אותו מאשמת  2009הריגת אדם שפרץ לחווה שלו, ובשנת 

עד כדי  והוצאת לשון הרע , הכפשהלדבריו, מדובר בדברי בלע חסרי תקדים בחריגותם

 .התרת דמו

 

 אחמד טיבי וטלב אבו עראר תגובת חה"כ 

 

 שני חברי הכנסת הנקבלים ביקשו לדחות את הקובלנה נגדם.  .2

 

שאין להן עיגון חה"כ אחמד טיבי טען כי אין כל בסיס לקובלנה, הכוללת טענות  א. 

הפרוטוקול הכתוב לא מצאה כי  )בהקשר זה יצוין כי הוועדה בפרוטוקול הישיבה

 תוקן הפרוטוקול הכתוב בהתאם(. ולכןתאם את זה המשודר 

 

פגיעה פגיעה בשמו הטוב או חה"כ אבו עראר מסר כי אין בדבריו כלפי הקובל  ב. 

בכבוד הכנסת, ומכל מקום הדברים חוסים תחת חופש הביטוי המוקנה לחברי 

כ אבו עראר את התקרית שבה ירה מר דרומי למוות חה" הזכירהכנסת. עוד 

 באדם שפרץ לחוותו.

 

 החלטת ועדת האתיקה

 

לאחר שעיינה בקובלנה ובתגובות, וצפתה בשידור ישיבת ועדת העבודה, הרווחה  .3

ועדת האתיקה כי בכנותם את מר דרומי "רוצח" בעת שהוזמן לדיון מצאה והבריאות, 

שנזכר לעיל, נהגו חברי הכנסת טיבי ואבו עראר  לאירועבוועדה בעניין שאין לו כל קשר 

 . באופן ניכר מכללי ההתנהגות המקובלים בכנסתהחורג באופן 

 

ועדת האתיקה סבורה כי לא ניתן להשלים עם מצב שבו אדם מוזמן לדיון בוועדה של 

 מותקף ומושפל מבלי שהתגרה בחברי הכנסת. הכנסת ומוצא עצמו 

 

לו היו מסתפקים חברי הכנסת באמירה כגון זו שאמר חה"כ טיבי בתחילת הישיבה 

לא היתה הוועדה רואה בכך מאוד לא נוח לי שאתה משתתף בישיבה שאני יזמתי"(, )"

"רוצח" במהלך דיון משודר ומתועד של אין לקבל מצב שבו מכנים אדם כל בעיה. אולם 

וכאשר לא היה כל קשר בין בהתחשב בכך שלא הורשע באותו אירוע ברצח ועדה, 

 .אותו אירועהדברים שנאמרו בדיון לבין 
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, תשתוק, יא דפוק"לאחר שחה"כ אבו עראר כינה אותו "רוצח", השיב מר דרומי "אכן, 

, ובשל כך החליטה שלא להחמיר, זו הפעם, אמירה שאף אותה הוועדה רואה בחומרה

 עם חברי הכנסת הנקבלים.

 

אחמד טיבי חה"כ  והפר מר שי דרומינגד  בהתבטאויותיהםכי מחליטה איפוא הוועדה  .4

דרך ( לכללי האתיקה המחייב את חברי הכנסת לנהוג ב4א)1את כלל  וטלב אבו עראר

, בתוקף סמכותה לפי על כל אחד מהםההולמת את מעמדם כחברי הכנסת, ולהטיל 

 .הערה( לחוק החסינות, 1ד)ד()13סעיף 

 
 

 ההחלטה תונח על שולחן הכנסת.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  ___________________ 
 חה"כ יצחק וקנין              

 יושב ראש ועדת האתיקה           

 


