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 בקשה לחוות דעת על התנהלותו של יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, ח"כ דוד רותםהנדון: 
 

יו"ר ועדת חוק חוקה ומשפט, ח"כ דוד רותם, במהלך הננו לבקש התייחסותך להתנהלותו של 
 , ג' בניסן תשע"ד. 03.04.14ישיבת הוועדה מהיום, 

 
הדיון נקבע לאחר בקשת רביזיה של חברי הכנסת זהבה גלאון ואלעזר שטרן על החלטת הוועדה 
בנושא הצו של שרת המשפטים להכיר בחטיבה להתיישבות כרשות ציבורית לפי חוק חופש 

 .1998-התשנ"ח המידע,
 

 ן השתלשלות האירועים:ללה
 

לאור הודעתו המפורשת של יו"ר הוועדה, במייל, שבדיון היום תתקיים הצבעה, הטריחו  .א

חברי כנסת להגיע במיוחד לישיבה בעת הפגרה, תוך שהם מבטלים אירועים  13עצמם 

 אחרים ומגיעים לירושלים מכל רחבי הארץ. 

לקיים את ההצבעה, תוך שהוא מנצל לרעה את מלמרות האמור לעיל, נמנע ח"כ רותם  .ב

) וקבע שאורכה של ההתייעצות הכנסת לתקנון 114סעיף ה"התייעצות הסיעתית" (סעיף 

"בלתי מוגבל" ואת המשך הדיון יקיים לאחר חג הפסח. רותם עצמו הודה בדיון כי הנוהג 

 דקות. 5-ל הוא שאורכה של ההתייעצות כועדה בראשותו ובכנסת בכלוהמקובל ב

ח"כ רותם עצמו הסתיר את העובדה, כי ייצג בעבר את החטיבה ואף חמור מכך,  .ג

הודה בניגוד  ח"כ רותםלהתיישבות כעורך דין, ולפיכך הינו נגוע בניגוד עניינים מובהק. 

 העניינים רק כמענה לשאלתה של ח"כ גלאון. אם לא די בכך, גם אחרי שיצאה האמת

 לאור, סרב ח"כ רותם לפסול עצמו מלדון בסוגיה כבקשת חברי הכנסת שנכחו בדיון. 

יו"ר ועדת החוקה  החתומים מטה רואים בחומרה רבה את התנהלותו המבזה של .ד

עם האחריות הכבדה המוטלת על , התנהגות אשר אינה עולה בקנה אחד המתוארת לעיל

מסוג זה היא זו אשר פוגעת באמון  כתפיהם של יושבי ראש הוועדות בכנסת. התנהגוןת

 הציבור בנבחריו ואין אנו יכולים להשלים עם כך.
 

 בקש לקבל את חוות דעתך בנושא.נלאור האמור לעיל, 
 
 

 ה,רכבב
 

  ,זהבה גלאון, ח"כ דב ליפמן, ח"כ באסל ראטס, ח"כ אלעזר שטרן, ח"כ אחמד טיביח"כ 
 ח"כ מיקי רוזנטל, ח"כ מרב מיכאלי וח"כ עדי קול

 
 


