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ח״כאלהרר

הםערה :ת״ב
 rmהתנצל

אתרי
אור!

ועדת האתיקה של הכנסת תדוןבתלונות נגדחזן ,שאמדבמליאה" :אם ח"ב אלהדד
תקף אתיו״ר הכנסת שבעהאותו" :שודמועד"
נפגעה ממני אנימתנצל"
גדעון אלון

ועדנה
ru

לכבד,ולו רק
הציבורשלו״.

אדטו

באורחחלקי,

הכנסת ב־ 2012

את נבחרי

על יחס מכבד ושוויוני כלפי
עם מוגבלות וכבוד לשונות שכמו־
$TS1$שכמוגבלות$TS1$
$DN2$שכמוגבלות $DN2$כחלק מהמגוון האנושי וחלק
גבלות
מהאנושותכולה״.
ח״כ חזן ביקש אתמול למסור הודעה
אישית במליאת הכנסת .״בימים האח־
$TS1$האחרונים$TS1$
$DN2$האחרונים $DN2$יש הרבה רעשוהמולה שנולדה
רונים
שביקשתילחקור את ההצבעה הכ־
$TS1$הכפולה$TS1$
מכך
$DN2$הכפולה $DN2$שהיתה במהלך ההצבעותלאישור
פולה
אנשים

נוקבת
חזן ״זכה״ לביקורת
ועדת האתיקה של הכנסת תדון
מהאקדמיה .עו״ר איריספינקלשטיין
בקרוב בתלונות שהוגשו לה
$TS1$התנהגותו $TS1$ועו״ד רוני רוטלר ,מהקליניקה לז־
$TS1$לזכויות$TS1$
(הליכוד) בשל הת־
נגד ח״כ אורן חזן
מוגבלויות,הפקול־
$TS1$הפקולטה$TS1$
כויות
גותו $DN2$הפוגענית כלפי ח״כ קארין
נהגותו
$DN2$לזכויות $DN2$אנשים עם
בר־אילן,
$DN2$הפקולטה $DN2$למשפטים ,אוניברסיטת
טה
אלהרר (ישעתיד) .בין המתלוננים
גם

כמה

ח״כימ וכן

תנועת

אומ״ץ,

אמרו:

״הדברים

ח״כ אלהרר
שציינה כי
כחודשים האחרונים כבר
$DN2$במדינת $DN2$ישראל
דינת
הגישה שורה שלתלונות נגד חזן שה־
$TS1$שהצביעו$TS1$
התנהגות בלתי עליהם לסדר
עו $DN2$על ״דפוס
צביעו

החוק והאמנה

מבוססים

שאמר ח״כ חזן

על

לאיכוליםלהישמע במ־
$TS1$במדינת$TS1$
היום ואי

היום מבלי

אפשרלעבור
גינוי חריף

יו״ר

הכנסת

אז־לשטיין

התקציב״ ,אמר.

״לא היתהלי ואיןלי
נסבל ,נקלה וחפר אחריות״.
וגורף .מדובר בשימוש ציני ופוגע־
$TS1$ופוגעני$TS1$
 Kimתנועת אוחיץ:
ח״כאלהרר,
$DN2$ופוגעני $DN2$במוגבלות פיזית של אדם ,במק־
$TS1$במקרה$TS1$
ני
לוועדת האתיקה יש סמכות להטיל
$DN2$נפגעה $DN2$ממני אני מתנצל .אם יש מישהו
שימוש
נבחרת ציבור ,תוך
רה
על חזן עונשים ,החל מהערה ונזיפה
$DN2$במקרה $DN2$הזה
חחיח" ₪ועדת האתיקה
געה
שחושב שהיתהלי איזושהי כוונה
מפלות,
שמשקפות
באמירות
בהרחקתו מדיוני מליאת הכנ־
$TS1$הכנסת$TS1$
וכלה
לפגוע
דעות
*^
נאיכונהנעבור
באיזושהי דרך בציבור בכלל ובציבור
חסמים
משמשות
 $DN2$עלועדותיה למשך שישה חודשים.
סת
שבעצמן
דעות
נסדר היום בעקבות התנהגותו
מוגבלויות בפרט לא היה ולא
בעלי
בפני השתלבות מלאה של אנשים עם
יו״ר הנהלת אומ״ץ אריה אבנרי טוען
שנ ח״כ חחכנפי ח״כאנהרר,
כי ״עד כה נהגה ועדת הכנסת באיפוק מוגבלות בחברה״.
נברא ולא יהיה ,ואם יש מישהו שנפגע
אנימתנצל״.
כלפי ח״כחזן .עתה ,בעקבות התנהגותו
ששוברת את טרחות החוסר
$TS1$נורמות $TS1$חזן :״אץ לי אף
ששוברת את נור־
כלפי ח״כ אלהרר
בראיון לתחנת הרריוקול ברמה טען
כשהתבחא בצורההעניבה״
טענה נלפי אלהרר״
אתמול ח״כ חזן כיהיו״ר
כשהתבטא בצורה
ת $DN2$המוסר
מות
אדלשטיין מונע
מעליבה,
״פופוליזםזול״ לנהל את
ממנו בשל
פוגעניתומזוויעה כלפי ח״כ אלהרר
הן הוסיפו כי ״מעבר להיבט הערכי
ישיבות מליאת הכנסת למרות שהוא
לשני דברי חקיקה מרכזיים החלים בי־
$TS1$בישראל$TS1$:
והמוסרי של הדברים ולמסר החברתי
תוך שימוש ציני בנכותה הקשה ,וערת
משמש סגןיו״ר.
שמשתמע מהם כשהם יוצאים מפיו של שראל:
לדבריו ,בכוונתולע־
$TS1$לעתור$TS1$
$DN2$בישראל $DN2$:חוק שוויון זכויות לאנשים עם
האתיקה לאיכולהלדעתנולעבור על
$DN2$לעתור$DN2$בעניין זה לבג״ץ נגדאדלשטיין.
תור
והאמנה
הכנסת ,מוגבלות ,שחוקק בשנת 1998
נבחר ציבור שהוא סגן יו״ר
כך לסדר היום״.
כזכור,אדלשטיין כינה את חזן ״שור
ישלהתייחס אליהם גם בהיבט החוקי ,הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנ־
$TS1$אנשים$TS1$
לטענת אבנרי ,״יש להשיתעליו
מוגבלויות ,שאושררה על ירי מועד״ בעקבות דבריו על ח״כאלהרר.
שים
מאחר שהדברים האלה עומדים בסתירה
עונש כבד על מנת שהציבור ימשיך
$DN2$אנשים $DN2$עם
שום

טענהכלפי

ואם באופן כלשהו היא נפ־
$TS1$נפגעה$TS1$

