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  הודעה לעיתונות
  

  יצחק בן ישראל  כ"ץ נגד ח"ועדת האתיקה דחתה את תלונת אומ

  טחונייםיבגין התבטאויותיו בנושאים ב

שהגישה תנועת  הועדת האתיקה של הכנסת דחתה בסוף השבוע שעבר את הקובלנ
טאויותיו בגין התב, ישראל מקדימה ןר יצחק ב"ד )'במיל(ץ נגד חבר הכנסת אלוף "אומ

   .הפומביות בנושאים בטחונים רגישים

: נאמר, ץ"נהלת אומיועצת משפטית לה, ד גליה גבעולי"בתלונה המקורית שהגישה עו
) 'במיל(אלוף תקף חבר הכנסת , שבע-בבאר" שבתרבות"במסגרת  13.9.08ביום "
לראשות  התומך בשרת החוץ ציפי לבני, ישראל ממפלגת קדימה-יצחק בןר "ד

". ביותר שידעה ישראל הוא השר הגרוע: "אהוד ברק, את שר הביטחון ,המפלגה
התקשורת  של המתקן שתואר בכלי, ברק אף התנגד בשעתו לתקיפה בסוריה, לדבריו

אני לא מכיר שר ביטחון '': והוא תקף אותו חריפות בשל כך - בעולם כמתקן גרעיני 
אשר . ראש ממשלהנכשל כ ברק היה אדם נועז עד היום שבו. יותר גרוע מברק

דבר שקשה  זה. אפילו לזה הוא התנגד, להתקפה על פי פרסומים זרים בסוריה
, אמירות אלו מהוות התבטאויות קשות כנגד שר הביטחון המכהן .''להעלות על הדעת

ויש לראותן בחומרה , מעבירות מסר של התקפה על מערכת שלטון החוק, אהוד ברק
אשר , על האירוע המדובר ישנן מגבלות צנזוריאליות, זאת ועוד. רבה ולגנותן מכל וכל

, המדובר בהשתלחות על רקע פוליטי .לשר הביטחון אין יכולת להכחיש או לאשר אותן
המשמש גם כחבר , כ בן ישראל"תוך רמיסה גסה של חובת הסודיות המוטלת על חה

כ בן "התבטאויות אלו אינן הולמות את מעמדו של חה .ועדת חוץ ובטחון של הכנסת
הן פוגעות בכבוד המעמד המוענק , בסגנונן לא בתוכנן ולא, ישראל כחבר כנסת ישראל

וכי התעלמות מנסיבות המקרה הינה  לו כחבר כנסת ובכבודה של כנסת ישראל כולה
שר בטחון הינה מותרת  כי תקיפת, בבחינת העברת מסר לציבור ולעומדים בראשו

בקשת ועדת הכנסת לדון תמ, לפיכך .לשם קידום אינטרסים פוליטיים מובהקים
 ."בקובלנא זו המוגשת בפניה

ד גבעולי נאמר כי הועדה "שנשלחה לעו ,ת ועדת האתיקה של הכנסתבתשוב
  . הולפיכך החליטה לדחות לקובלנה עילה הולא מצאץ "בקובלנת אומדנה 

  


