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 פתח דבר

עניינה של העתירה בבקשת העותרת כי הכנסת תפסיק את מימון שכירות הלשכה הפרלמנטרית של חה"כ  .1

, בשל היותה ממוקמת במבנה שאין לו היתר כדין. כמו כן, מבוקש כי המשיב יורה 2יוסף ג'בארין, המשיב 

 הכנסת למימון השכירות של הלשכה.  ידי-לחה"כ ג'בארין להשיב את הכספים שהועברו על

בנוסף, ביקשה העותרת כי יוצא צו ביניים, לפיו המשיב יקפיא את העברת תשלומי מימון השכירות עד 

 דחה כב' השופט מינץ את הבקשה.  31.10.2017לבירור העתירה. ביום 

ים שיפורטו בתמצית ייאמר, כי עמדת המשיב היא שדין העתירה להידחות על הסף ולגופה מן הטעמ .2

 להלן:

בראשית הדברים יטען המשיב, כי הסעד העיקרי בעתירה לעניין הפסקת מימון הלשכה הפרלמנטרית 

של חה"כ ג'בארין במבנה נשוא העתירה, אינו רלוונטי עוד. הכנסת אינה מממנת כיום את שכירות 

 הפסיק את השכירות.  הלשכה האמורה, שכן בתיאום עם ועדת האתיקה, חה"כ ג'בארין

הודעה בעניין זה נמסרה לעותרת עוד קודם להגשת העתירה, וככל הנראה בשל תקלה במשרדי  יצוין, כי

הפסקת מימון לשכת  –העותרת היא לא הגיעה ליעדה. מכל מקום, הסעד המרכזי העומד במוקד העתירה 

 התייתר, ועל כן דין העתירה להידחות על הסף.  –חה"כ ג'בארין 

ידי הכנסת עבור שכירת הלשכה -שר לסעד שעניינו חיוב חה"כ ג'בארין בתשלום הכספים ששולמו עלבא

 הפרלמנטרית במבנה נשוא העתירה, לדעת המשיב אף סעד זה דינו להידחות על הסף.
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ועדת לאחר הגשת העתירה, ולאחר שקיבלה העותרת את הודעת ועדת האתיקה של הכנסת )להלן: 

ג'בארין הפסיק את השכירות במבנה נשוא העתירה, פנתה העותרת לכנסת  ( על כך שחה"כהאתיקה

וביקשה לדעת האם יש כוונה להורות על השבת דמי השכירות ששולמו עבור אותה לשכה, וכן ביקשה 

פרטים לגבי הלשכה הפרלמנטרית החדשה של חה"כ ג'בארין. סוגיית חיוב חה"כ ג'בארין בתשלום דמי 

ועדת האתיקה שהחליטה כי בנסיבות העניין אין מקום להורות על כך. כפי שנפרט ידי -השכירות נדונה על

בהמשך, החלטה זו היא החלטה מאוזנת המביאה בחשבון את מכלול הנסיבות הרלוונטיות ואין מקום 

להתערב בה לגופה. על כל פנים, החלטה זו התקבלה לאחר הגשת העתירה, וספק אם יש מקום לדון בה 

 שבפנינו.  במסגרת העתירה

המשיב אף יטען כי מאחר שיו"ר הכנסת העביר את הטיפול בטענות העותרת לבחינת ועדת האתיקה של 

(, עובדה הידועה לעותרת, הרי שהיה עליה לצרף את ועדת האתיקה כמשיב ועדת האתיקההכנסת )להלן: 

 לעתירה. 

 

 השייכות לעניין.  בטרם נעבור לבחינת הטיעון המשפטי, נפרט בתמצית את עיקרי העובדות

 

 רקע עובדתי

החלטת שכר חברי )להלן:  2001-תשס"אההחלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים(, )ב( ל27סעיף  .3

", כאשר לשכור מתקציבו השנתי לשכה פרלמנטרית(, מעגן את זכותו של חבר הכנסת "ההחלטהאו הכנסת 

 ". לצורך קיום קשר עם הציבורמשרד המשמש את חבר הכנסת לשכה פרלמנטרית מוגדרת כ"

להחלטה נקבעו הוראות שונות לעניין שכירת לשכה פרלמנטרית וביניהן, כי חבר הכנסת לא  31בסעיף 

ישכור לשכה פרלמנטרית אלא לאחר שהודיע לחשב הכנסת על רצונו לעשות כן. כמו כן, נקבע כי על הוועדה 

( היועץ המשפטי לכנסת מטעםחשב הכנסת ונציג  ועדה שחברים בה מנכ"ל הכנסת,לבדיקת חוזים בכנסת )

 לאשר את חוזה השכירות. 

)ד( נקבע כי הוועדה לבדיקת חוזים לא תאשר חוזה שכירות בהתקיים תנאים מסויימים, וביניהם 31בסעיף 

)ב( נקבע כי חבר הכנסת יגיש לחשב הכנסת טיוטת 31כי "אין היתר לנהל במקום משרד, על פי דין". בסעיף 

 בצירוף הצהרה כי לא מתקיימות במושכר המגבלות האמורות בסעיף קטן )ד(. חוזה 

ביקש חה"כ ג'בארין לשכור מחברת "עולם המחפרון בע"מ" משרד שישמש עבורו  2015לקראת סוף שנת  .4

לשכה פרלמנטרית באום אל פחם. חה"כ ג'בארין הציג בפני חשב הכנסת חוזה עם החברה האמורה, 

דרטי. החוזה כלל תנייה לפיה גם המשכיר מצהיר כי מותר לנהל בנכס משרד בהתאם לנוסח חוזה סטנ

בהתאם להוראות הדין. ואכן, ברישא של החוזה צוין כי "הואיל וברצון המשכיר להשכיר לשוכר את 

המושכר, אשר נמצא במקום בו מותר לנהל משרד בהתאם להוראות כל דין...". כמו כן, צורפה הצהרה של 

התאם לתוספת החמישית להחלטת שכר חברי הכנסת, ובין היתר נכתב בה כי קיים היתר חה"כ ג'בארין ב

 על פי דין לנהל במקום משרד.

 בהתאם לאמור, אישר חשב הכנסת את אושר חוזה השכירות, והכנסת החלה במימון שכירות הלשכה. 

 .1מש/העתק חוזה השכירות והארכות שהתווספו לו מעת לעת, מצורף ומסומן 
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פנתה העותרת למשיב, באמצעות בא כוחה, עו"ד בועז ארזי. בפנייתה טענה העותרת כי  27.10.2016ביום  .5

מבדיקתה עולה כי חה"כ ג'בארין שוכר לשכה פרלמנטרית במבנה ללא היתר וכי הדבר נוגד את הוראות 

עד כה.  הדין. בהתאם, התבקש המשיב להורות על הפסקת מימון השכירות ועל השבת הכספים ששולמו

כמו כן, העותרת טענה כי נוכח התנהלותו של חה"כ ג'בארין, היא סבורה כי על המשיב לפעול להשעיית 

חה"כ ג'בארין מחברותו בוועדת האתיקה. במאמר מוסגר יצוין, כי בראש פניית העותרת האמורה צוין כי 

קודם לכן, ביום  , אך מדובר בטעות סופר, שכן המכתב נשלח כשנה27.10.2017המכתב הנו מיום 

 שלחה העותרת מכתב תזכורת לפנייתה. 29.1.2017. ביום 27.10.2016

 . 2מש/מצורף ומסומן  29.1.2017ומיום  27.10.2016העתק מכתביה של העותרת מיום 

לאחר בחינת העניין, החליט יו"ר הכנסת כי בשל אופי הטענות של העותרת באשר להתנהלות חה"כ ג'בארין  .6

בורי, יש מקום להעביר את הפנייה לטיפול ועדת האתיקה. במקביל לכך, העביר היועץ צי-במישור האתי

 המשפטי לכנסת את פניית העותרת לחה"כ ג'בארין לשם קבלת התייחסותו. 

העביר חה"כ ג'בארין את התייחסותו לטענות העותרת. במכתבו עמד חה"כ ג'בארין על  5.2.2017ביום 

פחם, אשר שכונות שלמות שלה נבנו ללא היתר, ופירט -העיר אום אל המצב התכנוני המורכב שבו נתונה

אודות המאמצים הנעשים על מנת להסדיר את המצב התכנוני בעיר. לעניין המבנה נשוא העתירה, ציין 

 חה"כ ג'בארין כדלקמן:

"לפי התכנית שהופקדה, הבניין בו נמצאת הלשכה הפרלמנטרית מיועד 
חי של הבניין מתאים לתכנית. יתרה מזאת, למסחר ותעסוקה, והשימוש הנוכ

)תכנית  1030"ל תמהאזור בו נמצא הבניין נכלל בתחום תכנית מפורטת 
במשרדי הוועדה לקידום מתחמים  למתחמים לדיור( אשר נידונה בשולחן עגו

 את במהירות לאשר מטרה מתוך וזאת 19.12.16 ביום"ל( ותממועדפים )
 לרבות, בנייה היתרי להוציא גם ניתן יהויה תאושר בקרוב התכנית. התכנית
 בלב תוסס מסחרי במבנה מדובר כי, גם יובהר. המשרד שוכן בו למבנה

 כדין העירוניות לתשתיות מחובר המבנה. ביישוב מרכזיתה המסחרית השכונה
 ". מאוכלסים בו והמשרדים החנויות וכל

 

מכתב מאת מהנדס העיר אום אל פחם, שבו פירט המהנדס  5.2.2017צירף למכתבו מיום  חה"כ ג'בארין

את המצב התכנוני של החלקה שבה שכר חה"כ ג'בארין את לשכתו, וציין כי החלקה מיועדת למסחר 

 ותעסוקה בהתאם לתכניות המקודמות בוועדות התכנוניות השונות.

 . 3מש/בצירוף מכתבו של מהנדס העיר, מצורף ומסומן  5.2.2017העתק מכתבו של חה"כ ג'בארין מיום 

התכנסה ועדת האתיקה לדון בסוגיה. יצוין, כי בדיון זה חה"כ ג'בארין לא נכח מתוקף  7.2.2017ביום  .7

תפקידו כחבר בוועדת האתיקה אלא במעמד "נקבל". במהלך הדיון הובהר לחה"כ ג'בארין כי עליו לפעול 

ית ולעדכן את ועדת האתיקה בעניין זה. בדיון עלה כי חרף הבעייתיות למציאת לשכה פרלמנטרית חלופ

התכנונית באום אל פחם עליה הצביע חה"כ ג'בארין, ועל אף ההיתכנות התכנונית להסדרת בניין המשרדים 

שבו מצויה הלשכה הפרלמנטרית, נוכח לשונה של החלטת שכר חברי הכנסת, אין מקום לשכור לשכה 

 לא היתר.פרלמנטרית במבנה ל
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, השיבה מנהלת ועדת 19.6.2017שלחה העותרת תזכורת נוספת למשיב. במענה לכך, ביום  13.6.2017ביום  .8

האתיקה, גב' תמי בר, כי הטיפול בטענותיה הועבר לטיפול ועדת האתיקה של הכנסת וכי טרם התקבלה 

 החלטה בעניין. 

 . 4מש/מצורף ומסומן  13.6.2017העתק מכתבה של העותרת מיום 
 .5מש/מצורף ומסומן  19.6.2017העתק מכתבה של מנהלת ועדת האתיקה מיום 

 

שלחה העותרת מכתב נוסף למשיב וביקשה מענה לטענותיה. באשר להפניית הטיפול   27.6.2017ביום  .9

אינן מסורות  לוועדת האתיקה טענה העותרת כי הסוגיות שהעלתה בפנייתה כנגד חה"כ ג'בארין

"להחלטתה של ועדת האתיקה באופן ייחודי", הגם שאכן הטענות כוללות גם "אלמנט של עבירה אתית" 

 שלחה העותרת מכתב תזכורת. 16.8.2017מצד חה"כ ג'בארין. ביום 

 . 6מש/מצורף ומסומן  16.8.2017והתזכורת מיום  27.6.2017העתק מכתבה של העותרת מיום 

יופסק חוזה השכירות, וזאת חרף  1.9.2017יע חה"כ ג'בארין לוועדת האתיקה כי ביום הוד 31.7.2017ביום  .10

העובדה שטרם הצליח למצוא מקום חלופי לשכירת לשכה בעיר אום אל פחם, הפועל במבנה חוקי. נוכח 

שלחה מנהלת ועדת האתיקה מענה לעותרת לפיה לאור הפסקת השכירות של  14.9.2017האמור, ביום 

ידי חה"כ ג'בארין "סבורה ועדת האתיקה כי אין מקום להמשך הליכי הבירור -למנטרית עלהלשכה הפר

 בעניין זה".

 .7/משמצורף ומסומן  31.7.2017העתק מכתבו של חה"כ ג'בארין לוועדת האתיקה מיום 
 .8מש/ההמצאה מצורף ומסומן  יואישור 14.9.2017העתק מכתבה של מנהלת ועדת האתיקה מיום 

הוגשה העתירה שבפנינו, במסגרתה נטען כי יש להורות לכנסת להפסיק לממן את  31.10.2017ביום  .11

השכירות של הלשכה הפרלמנטרית במבנה ללא היתר, וכי חרף פניותיה של העותרת היא לא קיבלה כל 

 . 14.9.2017מענה מטעם הכנסת. בעתירה לא צוין דבר קיומו של המענה מטעם ועדת האתיקה מיום 

לאחר הגשת העתירה, ולבקשת ב"כ העותרת, שלחה הח"מ בשנית את המכתב של ועדת האתיקה שנשלח 

. במענה לכך שלחה העותרת מכתב נוסף במסגרתו ציינה כי עקב תקלה 2017אליה כבר בחודש ספטמבר 

ת אצלה המכתב מחודש ספטמבר לא הגיע לידיה. בפנייה זו ביקשה העותרת לדעת האם בכוונת יו"ר הכנס

לדרוש מחה"כ ג'בארין את השבת דמי השכירות ששילמה הכנסת בתקופה שבה שכר חה"כ ג'בארין את 

לשכתו, וכן האם מועבר לחה"כ ג'בארין מימון עבור לשכה במיקום אחר. כמו כן, התבקשו פרטים עבור 

 המיקום החדש של לשכתו של חה"כ ג'בארין. 

 . 9מש/ומסומן  מצורף 12.11.2017העתק מכתבה של העותרת מיום 

שלח חה"כ יצחק וקנין, יו"ר ועדת האתיקה, מכתב לב"כ העותרת, שבו פירט את החלטת  11.12.2017ביום  .12

ועדת האתיקה גם לעניין השבת כספי השכירות. חה"כ וקנין ציין כי ועדת האתיקה לא סברה שיש מקום 

 כך צוין לעניין זה: להורות לחה"כ ג'בארין לשלם את דמי השכירות ששולמו עבור הלשכה, ו

פחם -'בארין הסביר במכתבו את הנסיבות הייחודיות של המצב באום אלג"חה"כ 
 למבנה ביחס העיר מהנדס של מכתבו את צירף וכן התכנון למדיניות עגהנובכל 

 .נוספים רבים ממשרדים ממוקמים בו ובאזור בבניין השוכן, המדובר

'בארין, גשכירת הלשכה של חה"כ אלה לא היה כמובן כדי לאפשר את המשך  בכל
 החוזה תקופתאך נימוקים אלה, יחד עם העובדה שהוא פינה את לשכתו לפני תום 

 בתשלום חיובו לעניין הוועדה בעיני רלבנטיים, חדשה לשכה מצא בטרם ועוד
 ."זה בעניין לבו תום על ומעידים, השכירות
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 . 10מש/מצורף ומסומן  11.12.2017העתק מכתבו של יו"ר ועדת האתיקה מיום 

להשלמת התמונה יצוין, כי החלטות ועדת האתיקה, הן לגבי הפסקת השכירות במבנה ללא היתר והן לגבי  .13

ידי היועץ המשפטי לכנסת, עו"ד איל ינון. עמדת ועדת -אי חיוב דמי השכירות, הובאו בפני יו"ר הכנסת, על

תיקה היתה מקובלת על יו"ר הכנסת, ועל כן לא מצא מקום להורות על חיוב חה"כ ג'בארין בתשלום הא

 דמי השכירות. 

 עוד יצוין, כי נכון למועד זה חה"כ ג'בארין טרם שכר מקום חלופי כ"לשכה פרלמנטרית". 

 

 עמדת המשיב

 עמים שיפורטו להלן: עמדת המשיב היא כי דין העתירה שבפנינו להידחות על הסף ולגופה מן הט .14

, הסעד שעומד במוקד העתירה הוא בקשת העותרת כי הכנסת תפסיק את מימון לשכתו ראשית .15

הפרלמנטרית של חה"כ ג'בארין במבנה נשוא העתירה. סעד זה אינו רלוונטי עוד, ואף לא היה רלוונטי 

נה נשוא העתירה, כפי שהובהר לעיל, חה"כ ג'בארין הפסיק את השכירות במבבמועד הגשת העתירה. 

 בהתאם להחלטת ועדת האתיקה, וממילא הופסק גם מימון הכנסת של לשכה זו. 

 לא הוא הנראה שככל אלא, בעניין זה עוד קודם להגשת העתירה לפניותיה מענה קיבלה העותרת, כאמור

שבעתירה שהסעד העיקרי  העובדה את לשנות כדי בכך אין, פנים כל על. במשרדיה תקלה בשל ליעדו הגיע

 . התייתר, ועל כן דינה להידחות על הסף

העותרת הייתה מודעת לכך שהחלטתה הועברה  ועדת האתיקה לא צורפה כמשיבה לעתירה. ,שנית

לטיפול ועדת האתיקה, וחרף עובדה זו לא צירפה אותה כצד לעתירה. אף מטעם זה דין העתירה להידחות 

 על הסף. 

אדם טבע  112/12בג"ץ לעתירה כעילה לדחייתה על הסף ראו למשל  לעניין אי צירוף משיבים רלוונטיים

 . (24.05.2012)פורסם בנבו,  ודין אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ' ממשלת ישראל

יוער, כי אין לקבל את טענת העותרת בדבר היעדר הרלוונטיות של ועדת האתיקה לטיפול בפנייתה. ראשית, 

ם ליו"ר ועדת האתיקה. שנית, בפניותיה טוענת העותרת להתנהלות העותרת בעצמה הפנתה את פניותיה ג

לא אתית של חה"כ ג'בארין וטענותיה לא היו כי ועדת האתיקה אינה מוסמכת לדון בטענותיה אלא שהיא 

 אינה מקור סמכות "ייחודי" לכך. 

ל חבר כנסת בהקשר זה נציין, כי לטעמנו יש הצדקה לכך שטענות העותר היו בנוגע התנהלות אישית ש

ידי עובד -ידי יו"ר הכנסת או על-ידי ועדת האתיקה. בחינת הטענות על-במישור האתי והציבורי, יתבררו על

הכנסת, עלולה הייתה לפגוע בעצמאותו של חבר הכנסת. על כל פנים, משהועבר הנושא לטיפול ועדת 

לשיטתה ועדת האתיקה האתיקה, הרי ברור שהיה על העותרת לצרפה כמשיבה לעתירה )וזאת אף אם 

 חרגה מסמכותה(. 

 , אף הסעד שעניינו חיוב חה"כ ג'בארין בתשלום דמי השכירות דינו להידחות.  שלישית .16

החלטת ועדת האתיקה בעניין זה היא החלטה מנומקת, שהתקבלה לאחר עיון בטענות העותרת ושמיעת 

רבות המצומצם בהחלטות של ועדת חה"כ ג'בארין. אין מקום להתערב בהחלטה זו בפרט נוכח היקף ההתע
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זועבי ואח' נ' ועדת  חנין ח"כ 6706/14 האתיקה. ראו לעניין זה את דברי כבוד הנשיאה נאור בבג"ץ

 (:10.2.2015)ניתן ביום  האתיקה ואח'

 ועדת של עיסוקה עיקר, אחרותשיפוטיות -מעין מרשויות בשונה, זאת"עם 
 הנוגעים הכנסת של פנימיים בעניינים הוא הכנסת חברי של האתיקה
 בשונה, האתיקה ועדת של פעולתה מהות. "]...[ חבריה של ואתיקה למשמעת

, פנימה הבית כלפי היא, הכנסת בוועדת המתבצעת חסינות מנטילת למשל
" המחוקקים לבית מחוץ השלכות, כלל בדרך, לפעולתה אין ולמעשה

(. על כן, נקבע כי 343'ול, בעמוד מח )עניין

)ראו: שם(.  
בכך ניתן ביטוי להיקף הרחב של שיקול הדעת המוקנה לוועדת האתיקה, 
בטיפולה בענייני אתיקה ומשמעת של חברי הכנסת. בית המשפט עשוי 

או כאשר להתערב כאשר החלטת ועדת האתיקה התקבלה מתוך הפרת חוק, 
מדובר בעניינים מהותיים כגון פגיעה בזכויות יסוד חוקתיות, הזכות לקיום 

  הליך תקין או הפרה של כללי הצדק הטבעי..."
 ]ההדגשה אינה במקור[

 

לעניין מעמדה של ועדת האתיקה כגוף מעין שיפוטי אשר אמון על בחינת התנהלותם של חברי הכנסת ראו 

 32(, פס' 14.12.2009)פורסם בנבו, למען ארץ ישראל נ' נשיא המדינה  פורום משפטי 6280/07גם בג"ץ 

 לפסק דינה של כב' השופטת פרוקצ'ה.

בתמצית נציין, כי  אף בחינת החלטת ועדת האתיקה לגופה מעלה כי אין עילה להתערבות בה.יתרה מכך,  .17

לכנסת, המאפשרת  ועדת האתיקה סברה כי על אף החשיבות של קיומה לשכה פרלמנטרית הפועלת מחוץ

הקיימים באום אל  הייחודיםלחבר הכנסת לשמור על קשר עם ציבור בוחריו, ועל אף הקשיים התכנוניים 

פחם וקידום ההסדרה התכנונית של המבנה בו פעלה הלשכה, נוכח לשונה של החלטת שכר חברי הכנסת 

ם זאת, נסיבות המקרה הובילו בעניין ותכליתה, על חה"כ ג'בארין לפעול לשכירת לשכה במקום חלופי. ע

את חברי הוועדה למסקנה כי חה"כ ג'בארין לא פעל מתוך חוסר תום לב, וכי אין מקום להורות על צעד 

חריג בדמות חיוב חה"כ בתשלום דמי שכירות ששולמו. החלטת הוועדה היא החלטה מאוזנת, ובוודאי 

. ממילא, אף החלטת יו"ר הכנסת כי שאין לראות בה החלטה החורגת באופן קיצוני ממתחם הסבירות

החלטת ועדת האתיקה מקובלת עליו, אינה חורגת גם היא ממתחם הסבירות ואינה מצדיקה את התערבות 

 בית המשפט הנכבד. 

במאמר מוסגר נציין, כי משנשלחה לעותרת החלטה מנומקת בנושא לאחר הגשת העתירה, ספק אם יש 

 פה במסגרת העתירה שבפנינו. מקום לבחון את החלטת ועדת האתיקה לגו

 

אשר על כן, עמדת המשיב היא כי דין העתירה להידחות על הסף ולגופה, מהטעמים שהוזכרו לעיל, תוך  .18

 חיוב העותרת בהוצאות.

 
 2018בינואר,  11 היום:

 ח, תשע"בטבת כ"ד 
 

   ____________________ 
 אביטל סומפולינסקי, עו"ד    

 ב"כ הכנסת                  

tamarv
חותמת



 טבלת נספחים

 
 עמוד שם נספח מספר נספח

 1 חוזה השכירות והארכות שהתווספו לו מעת לעת 1מש/

 16 29.1.2017ומיום  27.10.2016מכתביה של העותרת מיום  2מש/

 3מש/
בצירוף מכתבו של מהנדס  5.2.2017מכתבו של חה"כ ג'בארין מיום 

 העיר
22 

 25 13.6.2017מכתבה של העותרת מיום  4מש/

 29 19.6.2017מכתבה של מנהלת ועדת האתיקה מיום  5מש/

 33 16.8.2017והתזכורת מיום  27.6.2017העותרת מיום  ה שלתבמכ 6מש/

 38 31.7.2017מיום  לוועדת האתיקה מכתבו של חה"כ ג'בארין 7מש/

 8מש/
ואישורי  14.9.2017מכתבה של מנהלת ועדת האתיקה מיום 

 ההמצאה
40 

 43 12.11.2017מכתבה של העותרת מיום  9מש/

 45 11.12.2017מכתבו של יו"ר ועדת האתיקה מיום  10מש/

 



 
 

 

 1מש/

חוזה השכירות והארכות 
לעתשהתווספו לו מעת    

 

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



 
 

 

 2מש/

מכתביה של העותרת מיום 
29.1.2017ומיום  27.10.2016   
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 3מש/

מכתבו של חה"כ ג'בארין מיום 
בצירוף מכתבו של  5.2.2017

 מהנדס העיר

 

22



23



24



 
 

 

 4מש/

מכתבה של העותרת מיום 
13.6.2017 

25



26



27



28



 
 

 

 5מש/

מכתבה של מנהלת ועדת 
 19.6.2017האתיקה מיום 
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31



32



 
 

 

 6מש/

מכתבה של העותרת מיום 
והתזכורת מיום  27.6.2017

16.8.2017 
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34



35



36



37



 
 

 

 7מש/

מכתבו של חה"כ ג'בארין 
לוועדת האתיקה מיום 

31.7.2017 

38



39



 
 

 

 8מש/

מכתבה של מנהלת ועדת 
 14.9.2017האתיקה מיום 

 ואישורי ההמצאה
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41
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תמר בנתורה

:מאת ועדת האתיקה
:נשלח 12:28 2018ינואר  11חמישי יום
:אל תמר בנתורה
:נושא FW:  כ "ד בועז ארזי בעניין המבנה בו נמצאת של לשכתו של חה''תשובת הוועדה לעו

בארין'ג .
:קבצים מצורפים  image 144747-14-09-2017 .pdf

 

 

From: ועדת האתיקה  

Sent: Thursday, September 14, 2017 2:28 PM 

To: 'office@regavim.org' <office@regavim.org> 

Cc: לשכת יו''ר הכנסת <yor@KNESSET.GOV.IL>; יצחק וקנין <yvaknin@KNESSET.GOV.IL>; יוסף גבארין 

<Jabareen@knesset.gov.il> 

Subject: תשובת הוועדה לעו''ד בועז ארזי בעניין המבנה בו נמצאת של לשכתו של חה"כ ג'בארין. 

 

 

 עו"ד בועז ארזי 

 

  שלום רב,

  

  מצ"ב תשובת וועדת האתיקה,

  

  לפנייתך ליו"ר הכנסת בעניין המבנה בו נמצאת של לשכתו של חה"כ ג'בארין.

  

  

  בברכה,

 
 אתי שוה�

 מרכזת בועדת האתיקה

 

  02-6496522 פקס: 02-6408843 משרד:

  

 .
  הכנסת שומרת על איכות הסביבה. אנא הימנע/י מהדפסת המייל שלא לצור

 

 

 





 
 

 

 9מש/

מכתבה של העותרת מיום 
12.11.2017 
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 01מש/

מכתבו של יו"ר ועדת האתיקה 
 11.12.2017מיום 
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