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  החלטת ועדת האתיקה
 בקובלנה נגד חה"כ מאיר פרוש 

 נגד "נשות הכותל"במליאת הכנסת בקשר להתבטאותו 
 2016במרס  29-י"ט באדר ב' התשע"ומיום 

 
 

 הקובלנה

 
יצחק יעקב נגד חה"כ מאיר פרוש, סגן שר  שהגיש מר קובלנהב דנהועדת האתיקה  .1

במסגרת דיון  1.2.2016 החינוך, בקשר לדברים הבאים שאמר במליאת הכנסת ביום

 :)ולא מטעם הממשלה( אמון בממשלה, כאשר דיבר מטעם סיעתו-סיעתי בהצעות אי

 

להקצות  "... הנה, אתמול הממשלה נאלצה לקבל החלטה, החלטה אומללה, מבחינתנו...  

בקשת רובינסון מקום נפרד למה שקרוי "קבוצת נשות הכותל", והרפורמים 

 והקונסרבטיבים חוגגים עם הדבר הזה...

אנחנו התנגדנו להצעה הזאת. אנחנו לא שם, כי אסור לתת לתנועה הרפורמית 

ואשמים בהתבוללות הנוראה  -והקונסרבטיבית מקום ודריסת רגל. הרפורמים אחראים 

 הברית...-ם לה בארצותשאנו עדי

ראש, כתוב -גברתי היושבת -אנחנו השבוע בשבת נקרא בפרשת משפטים את הפסוק 

בפסוק: "ואנשי קודש תהיון לי", וההמשך הוא: "לכלב תשִלכון אותו". אני רוצה לומר 

אם אתם קדושים, ופרושים משיקוצי נבלות  - לכם. רש"י אומר: "ואנשי קודש תהיון לי"

אתם שלי. אני אומר את זה כאן: מי שהוא קדוש ופרוש משיקוצי נבלות וטרפות, הרי 

הוא אומר: תהיו לי. ואלה שהם לא רחוקים משיקוצים ונבלות -ברוך-וטרפות, הקדוש

לכלב תשליכון אותו. את נשות הכותל, את הקבוצה הזאת, שמו בקצה  -וטרפות, הם 

 שלכן. לכלב תשליכון אותו." המחנה, ליד שער האשפות, שם, בפינה הנידחת, שם המקום
 

 

לפי הקובלנה, מדובר בדברים מבזים, שאם היו נאמרים בפרלמנט זר נגד יהודים היו  

 מוקעים בחריפות.

 
 

 ההתגובה לקובלנ

 

במליאה וציין כי  הזכירפרוש התייחס בתגובתו לפסוק מפרשת משפטים שאותו חה"כ  .2

שאינו  שר"מאחר שלא שמעתי שנשות הכותל מתנזרות ממאכלים שאינם כשרים ומב

ורה ורש"י הקדוש פסקו את פסוקן, אך בוודאי שאם הן תקפדנה על תכשר, הרי שה

שמירת כשרות, ויוצהר כי אינן אוכלות פיגולים וטריפות, אז אתנצל בפניהן. איני חושב 

 ל רש"י או דבריו הקדושים..."שיש מקום לבוא בטענות ע
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  החלטת ועדת האתיקה

 

ועדת האתיקה מצאה כי דבריו של חה"כ פרוש חרגו באופן קיצוני ובוטה מאופן  .3

 ההתבטאות המקובל בכנסת והראוי לחברי הכנסת. 

 

על ו "נשות הכותל"התנהלותן של חריפה ומחאה על  לגיטימי כי חבר כנסת יביע התנגדות

הממשלה בעניינן )אף אם הוא מכהן כסגן שר(, אולם אין זה לגיטימי להשתמש החלטת 

 בביטויים מהסוג שבו השתמש חה"כ פרוש.

 

ליד "לקבוצת נשים שמנהגיה שונים משלו, שימוש במילים התייחסות מבזה ומשפילה 

והכול תוך ", שם, בפינה הנידחת, שם המקום שלכן. לכלב תשליכון אותו, שער האשפות

סותרת באופן ברור את האבחנה שערכה ועדת האתיקה נסיון להיתלות בפירוש רש"י, 

ממנו נהנים חברי הכנסת לבין ביזוי יחידים וציבורים הרחב חופש הביטוי הפוליטי בין 

 שאינו לגיטימי.

 

 

הפר את כלל האתיקה הקובע כי  פרושחה"כ כי  לאור האמור, החליטה ועדת האתיקה .4

"חבר הכנסת ישמור על כבוד הכנסת וכבוד חבריה וינהג בדרך ההולמת את מעמדו ואת 

 חובותיו כחבר הכנסת...". 

 

מקבלת החלטה מסוג שוועדת האתיקה בכנסת הנוכחית הואיל וזוהי הפעם הראשונה 

לחוק  (3ד)ד()13סעיף , בתוקף סמכותה לפי , החליטה הוועדהפרושזה בעניינו של חה"כ 

 נזיפה. פרושמאיר חה"כ החסינות, להטיל על 

 

 
  ההחלטה תונח על שולחן הכנסת.

 

 

 

 

 

             
                    ____________________ 
 חבר הכנסת יצחק וקנין            
 יושב ראש ועדת האתיקה           

 


